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Wstêp

W krajach zachodnich ukazuj¹ siê liczne opracowania „historyczne”,
wzglêdnie wspomnienia, które dotycz¹ losu ¯ydów w okresie II wojny œwia-
towej. Z uwagi na to, ¿e wiêkszoœæ ¯ydów europejskich zamieszkiwa³a na
ziemiach polskich, przeto w opracowaniach tych du¿o miejsca poœwiêca siê
stosunkom polsko-¿ydowskim w czasie minionej wojny. Niestety, w przewa-
¿aj¹cej liczbie publikacji, prawda historyczna tamtych czasów przedstawia-
na jest z regu³y fa³szywie i w sposób ubli¿aj¹cy prawdziwej humanitarnej po-
stawie i honorowi narodu polskiego.

Najwiêksza iloœæ tych dziwnie jednostronnych i oszczerczych publikacji
wychodzi w RFN, USA i Izraelu. Fakt wysuniêcia siê na czo³o – w tego ro-
dzaju wyst¹pieniach antypolskich – owych trzech oœrodków, t³umaczyæ
mo¿na przede wszystkim: a) chêci¹ zdjêcia z NRF-owskich spadkobierców
hitleryzmu opinii ludobójców, drog¹ przerzucenia choæby jej czêœci na Po-
laków; b) niechêtnym stosunkiem krajów zachodnich do Polski, której usi³u-
je siê podrzuciæ antysemityzm i wspólnictwo duchowe w ludobójstwach hi-
tlerowskich; c) psychopatycznym urazem powsta³ym u ¯ydów po przeby-
tych cierpieniach oraz ich ¿alem do ziemi polskiej i jej mieszkañców za prze-
bycie tych cierpieñ w³aœnie na tej ziemi (chocia¿by by³y one zadane rêkami
niemieckimi); d) dezinformacj¹ spowodowan¹ brakiem Ÿród³owych, obiek-
tywnych, naukowych, w tym i polskich, opracowañ historycznych.

Starania RFN o wymazanie z pamiêci krajów Zachodu tej niechlubnej lu-
dobójczej przesz³oœci, s¹ zrozumia³e z punktu widzenia interesów niemiec-
kich. Odbywa siê to zazwyczaj drog¹ oszukañczej propagandy. Zachód nie
widzia³ i nie zna³ prawdy o niemieckich katowniach i o krematoriach Oœwiêci-
mia, Treblinki, Be³¿ca, Sobiboru, Majdanka i wielu innych, a jeœli nawet zna³,
to w ni¹ nie wierzy³. Zachód w solidarnoœci do tzw. zachodniej kultury, woli wi-
dzieæ i s³yszeæ o niemieckich Bachach, Beethovenach, Haydnach czy Schille-
rach i Goethach, ni¿ o von dem Bachach, Eichmannach, Himmlerach, Hoes-
sach itp. Wymazywanie z pamiêci odbywa siê te¿ drog¹ przekupywania opi-
nii publicznej przez op³acanie milczenia osób poszkodowanych. I to zarówno
pojedynczych (np. Niemcy z RFN usi³owali kupiæ w USA milczenie polskich
„króliczek” z Ravensbruck), jak i ca³ych spo³eczeñstw (np. Izrael otrzyma³ do-
tychczas od NRF jako „odszkodowanie” za krew i zrabowane mienie ¿ydow-
skie kilkadziesi¹t mld dolarów, oraz po¿yczki d³ugoterminowe i darowizny
w wysokoœci równie¿ kilkunastu mld dolarów, przy tym obywatele Izraela do-
stali odszkodowania indywidualne). Korzyœci z tego tytu³u p³yn¹ce dla RFN
widzieliœmy np. na procesie Eichmanna, widzimy w akcji wybielania Niemców
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œcie informatorem instruuj¹cym go by³ dyr. ¯IH B. Mark, gdy¿ wszyscy za-
graniczni goœcie obowi¹zkowo przechodzili przez jego rêce. Tote¿ te kalu-
mnie w wydaniach Urisa obieg³y œwiat w pó³ miliona egzemplarzach i 2 fil-
mach. Podobnie by³o ze Steinerem, autorem Treblinki, który zbiera³ materia-
³y u B. Marka w 1959 r. Wina B. Marka i ¯IH jest oczywista. A wszystko to
zawdziêczamy ¯ydom-stalinowcom z ZSRR, wychowanym we wrogoœci do
Polski przez A. Lampego, z kierownictwa ZPP-¯ydów. Do tych stalinowców
nale¿a³ i Bernard Mark, wróg Polaków. Przed wojn¹ by³ on korektorem
w brukowej „2 Groszówce”, choæ chcia³ uchodziæ za redaktora. W ZSRR na-
pisa³ i wyda³ w 1944 r. broszurê o powstaniu ¿ydowskim w getcie, ale na tej
podstawie zosta³ ju¿ powo³any na stanowisko profesora w ¯IH, mimo braku
wy¿szych studiów. On to wyspecjalizowa³ siê w opluwaniu Polaków za
„szmalcownictwo”, ale z³oœliwie ukrywa³, ¿e szmalcownikami, obok mêtów
spo³ecznych polskich, byli przedstawiciel mniejszoœci narodowych, w tym
du¿o ¯ydów (mieli oni gestapowsk¹ tysiêczn¹ „¯agiew”, swoj¹ policjê kola-
boranck¹ wraz z Zarz¹dem Gminy, czy 70-osobow¹ specjalistyczn¹ komór-
kê ¿ydowsk¹ w centrali gestapo, kierowan¹ przez ¯yda Heninga). Mark ka-
lumniatorsko i bezpodstawnie oskar¿a³ Polaków o mordowanie ¯ydów, jak
np. mia³ to zrobiæ jakiœ ¿o³nierz podleg³y „Bystremu” – Iwañskiemu, czemu
on mi zaprzeczy³ na piœmie. Czy zamordowanie rzekome 30 ¯ydów w cza-
sie Powstania Warszawskiego. Plotkê podchwycili ¯ydzi stugêbnie, by oplu-
waæ AK, która nios³a im pomoc i by³a dum¹ narodu polskiego. Tote¿ na Za-
chodzie roi siê od pomówieñ, ¿e AK mordowa³a ¯ydów. I to wszystko za-
wdziêczamy Markowi i jego wychowankom. Jak¹ by³ marnot¹ naukow¹
œwiadczy fakt, ¿e kolejne mutacje swoich prac o getcie w Warszawie dopa-
sowywa³ do aktualnych potrzeb politycznych, co mu wytkn¹³em na zebraniu
historyków w PTH. By³ on niewiarygodny i niepowa¿ny, choæ napuszony
i zarozumia³y jako z-ca cz³onka KC PPR. Obok szmalcownictwa szermowa³
stale antysemityzmem i p³yn¹cym st¹d brakiem polskiej dla nich pomocy.
A równoczeœnie ukrywa³ fakty pomocy, umniejsza³ j¹.

Równolegle preparowanymi dla zagranicy fa³szywymi antypolskimi da-
nymi przyczynia³ siê do szerzenia w kraju i za granic¹ antypolonizmu. On
te¿ mówi³ o tolerancji, porozumieniu, ale praktykowa³ to jednostronnie, tj.
jak antysemityzm to wrzask i rejwach, jak antypolonizm to cisza i przemil-
czenie. Ale temu faryzeizmowi trzeba przeciwdzia³aæ. Powinny powstawaæ
polskie odpowiednie opracowania historyczne, Ÿród³owe, prostuj¹ce wszy-
stkie zagraniczne i krajowe k³amstwa. Takich opracowañ nie ma, gdy¿ ¯y-
dzi w wydawnictwach i prasie skutecznie eliminuj¹ opracowania im mniej
korzystne, przedstawiaj¹ce ich postawy zgodnie z prawd¹ – im niemi³¹. Te-
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i zbli¿enia politycznego. Do szczytowych oszukañczych stwierdzeñ propagan-
dowych i s³u¿alczoœci wobec RFN zaliczyæ nale¿y dzia³alnoœæ filozofa i piewcy
chasydyzmu Martina Bubera, który w swojej ksi¹¿ce pt. „Der Jude und sein
Judentum” wydanej w Kolonii w 1963 r. m.in. napisa³: „Elementarn¹ nienawiœæ
do ¯ydów, ten wybuch z g³êbi jaŸni – widzia³em w Polsce, lecz nigdy w Niem-
czech”. Widzimy, kto prowadzi i komu jest potrzebna polityka nienawiœci i na-
piêcia miêdzy narodami. Wa¿ne, ¿e za takie oœwiadczenia Niemcy dobrze
p³ac¹,a i dla filozofa pecunia non olet, co jest tradycj¹ ¿ydowsk¹.

Swobodne i szerokie oddzia³ywanie wrogiej nam propagandy i bezkar-
ne szerzenie dezinformacji, spowodowane jest dotychczasowym brakiem
nale¿ytej odprawy, jaka winna byæ dana paszkwilantom, ze strony wydaw-
nictw polskich czy instytutów historycznych. Choæby np. ¯ydowskiego In-
stytutu Historycznego w Warszawie, który ma doœæ bogate materia³y histo-
ryczne. (Szkoda tylko, ¿e wiêkszoœæ z nich jest w jêzyku jidysz, utrudniaj¹-
cym szersze ich badanie i odpowiednie wykorzystanie). ¯ydowski Instytut
Historyczny specjalizuje siê monopolistycznie w sprawach martyrologii ¯y-
dów w Polsce, co jest cennym wk³adem do ukazania prawdy o hitlerowskim
ludobójstwie, ale zarazem powinno byæ rozszerzone o ukazanie polskiej po-
mocy dla ¯ydów. Publikuje jednak za ma³o i publikacje te w dodatku nie
uwzglêdniaj¹ wszystkich posiadanych materia³ów. Widaæ to bardzo dok³a-
dnie na praktyce „bronzowienia” milszej, choæ istniej¹cej tylko pó³ roku
¯OB, a przemilczanie trzy i pó³ letniej samotnej ideowej dzia³alnoœci ¯ZW.
Widaæ to jeszcze dok³adniej na boleœniejszym znacznie przyk³adzie pozo-
stawienia, a nawet rozszerzenia w nowszych historycznych opracowaniach
naukowych jego pracowników wszelkich uogólnionych akcentów szmal-
cownictwa, poni¿aj¹cych nies³usznie dobre imiê ogó³u Polaków i godz¹-
cych w ich honor, a zarazem zmniejszenie akcentów dotycz¹cych licznych
przypadków zdrady wewnêtrznej ¯ydów (np. u B. Marka wykreœlono ju¿
w nastêpnych wydaniach sylwetki kolaborantów, jak: dyr. Weinberga, G³o-
wiñskiego czy Hirszla z szopu Fritza Schultza, czy mistrza bokserskiego
i policjanta ¿ydowskiego „Szapsio” – Rotholca, i in.). Czy dla dobra obiek-
tywnej prawdy historycznej potrzebne s¹ te zmiany proporcji, które tylko
w nastêpstwie daj¹ dogodn¹ podk³adkê „naukow¹” dla wrogich nam si³ na
Zachodzie i rozzuchwalaj¹ ich propagandê? Czy tak powinna postêpowaæ
uczciwa placówka o aspiracjach naukowych, do tego kompromituj¹co afi-
liowana z Polsk¹ Akademi¹ Nauk? �le to œwiadczy i o PAN. Klasycznym
przyk³adem takiej gry mog¹ byæ okrzyczane ksi¹¿ki Urisa Exodus i Mi³a 18,
który bawi³ w Polsce, i jak twierdzi, tu zdoby³ „Ÿród³owe” materia³y do swych
ksi¹¿ek (np. polscy ¿o³nierze rozstrzeliwuj¹cy ¯ydów w getcie!!!). Oczywi-
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rzy Kosiñski, F. Steiner, Chaim Kap³an, A. Donat, Stanis³aw Wygodzki vel Da-
wid Weinberg, J. Wulff, I. Singer, Dinant, A. Pinkus, Yuri Suhl, Irena Pêdzik,
Rosenthal, Rothman, M. Canin, Pinchas Lapide, Halberstam, Joechak, Cha-
im Jaari, Józef Makowski vel Makower, N. Leneman, Henryk Grynberg, Josef
Kruk, Max I. Dimont, Marek Cefen, Josef Brandes, S.L. Shneiderman, Pierre
Joffry, Georges Friedman, Anzelm Reiss, Artur Miller, E. Salpeter, Rolf Hoch-
hut, Jakow Alon, Elie Wiesel, Nahum Blumental, Milo Anstadt, Josef Kermish,
Oscar Goldberg, Andrew Field, Richard Grunberg, Piotr Rawicz, Jan Rogier,
S. Wiesenthal, H. Justus, J. Gilbert i setki innych. Wa¿niejsze wypowiedzi
wielu z nich bêdê jeszcze omawia³. Ponadto wielu ¯ydów wystêpuje w pra-
sie na Zachodzie, w Izraelu, anonimowo. Bardzo du¿y ich procent stanowi¹
¯ydzi uratowani w Polsce dziêki polskiej pomocy. Przy takiej ich demonstra-
cyjnej postawie, zamiast wdziêcznoœci ukazuj¹cej nam nienawiœæ, musimy
wierzyæ tezie samych ¯ydów-naukowców, Haffnera i Hercoga, którzy twier-
dza, ¿e „¯ydzi byli i s¹ zawsze antypolscy lub w³aœciwie proniemieccy” – cy-
tujê z pamiêci. I oni zmuszaj¹ nas do obrony polskiego honoru.

W tej sytuacji, widz¹c szkodliwoœæ tego rodzaju publikacji, brak obiekty-
wizmu i taktu, widz¹c tendencyjn¹ fa³szywoœæ ocen przesz³oœci, p³yn¹c¹
z narzuconej nam dezinformacji stalinowsko-¿ydowskiej cenzury (cenzura
by³a departamentem w ¿ydowskim MBP, póŸniej usamodzielniona) musia-
³em zabraæ g³os, by daæ œwiadectwo prawdzie i broniæ honoru narodowego.
Dopingowa³y do tego i wyst¹pienia ¿ydowskiej inteligencji w kraju, fa³szer-
skie, antypolskie, staj¹ce siê jakby dokumentacj¹ negatywnej oceny naszej
pomocy, i tendencyjnym „Ÿród³em” dla zagranicznych publicystów. Do za-
brania g³osu zobowi¹zywa³ mnie kierowniczy organizacyjny udzia³ w akcji
pomocy ¯ydom z ramienia sikorszczyckiej OW – Organizacji Wojskowej
(dalsza nazwa KB – Korpus Bezpieczeñstwa – AK) i CKON-u. Zobowi¹zywa-
³a mnie dobra znajomoœæ spraw getta w Warszawie, w którym bywa³em co-
dziennie a¿ do maja 1943 r. – w czym jestem unikatem wœród Polaków,
a i wœród ¯ydów, bo skoro siê uratowali, to musieli wczeœniej wyjœæ z getta
(bo ocala³ych bojowników liczy siê na palcach). Ta znajomoœæ ostatnich ty-
godni istnienia i walki getta jest szczególnie wa¿na dla odtworzenia historii
tego okresu, gdyz w ¯IH nigdy nie by³o wœród paraj¹cych siê histori¹ praw-
dziwego bojowca getta, pisz¹cymi s¹ w ¯IH ludzie, którzy przebywali wtedy
w ZSRR i chc¹ byæ teraz znawcami, a w³aœciwie propagandzistami. Mój g³os
naocznego œwiadka zdarzeñ jest zarazem pierwszym g³osem Polaka, który
to wszystko widzia³ z bliska i codziennie w latach 1939-1943.

Dla badaczy historii wa¿na mo¿e byæ konfrontacja tych dwóch spojrzeñ.
Mi³o jest mi skwitowaæ, ¿e dotychczas moje publikacje na ten temat spotka³y
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go rodzaju publikacje usunê³yby dezinformacjê i nieznajomoœæ prawdy tam-
tych czasów, pomog³yby ¯ydom-obywatelom polskim, szczególnie tym
z m³odszego pokolenia, dowiedzieæ siê, jak to by³o naprawdê z ich ojców
postaw¹ wobec okupanta i jak by³o z polsk¹ pomoc¹.

Tymczasem sprawy tej nie chcia³ podj¹æ ¿aden Uniwersytet w PRL
(„odradzano” tê tematykê) ani Wydzia³ I PAN. Ten wycinek naszej historii
oddano w pacht ¯ydom i ¯IH, który dzia³a nieobiektywnie - nie tylko nie
chce pokazywaæ polskiej pomocy, ale wrêcz j¹ umniejsza, implikuje anty-
polskimi wstawkami, szkodzi nam pod szyldem placówki naukowej.

Przez pierwszych kilkanaœcie lat po wojnie nie interesowa³em siê tym
problemem, bo iloœciowo nie istnia³, skoro ostatecznie pozosta³o w Polsce
po wojnie ca 100.000 do 300.000 ¯ydów, obecnie pozosta³o po emigracjach
ponad 50.000 (do 100.000 sprytnych nowobogackich), z czego tylko poni¿ej
20% przyznaje siê do swego pochodzenia. Konieczne jest dodaæ, ¿e ca³e
szerokie ¿ydowskie kierownictwo MBP zmieni³o ¯ydom w latach 1945/46
dziesi¹tki tysiêcy dowodów osobistych na polsko brzmi¹ce nazwiska, prze-
chowuj¹c je w 6 du¿ych szafach pancernych w pokoju dyrektora gabinetu
ministra BP – p³k. Ajzen-Andrzejewskiego, szefa komisji zmian nazwisk, do
której nale¿a³a m.in. pani ministrowa Wierb³owska i pani ministrowa Skrze-
szewska. Ja te szafy wypchane dokumentami widzia³em latem 1945 r.
Podobne szafy by³y w pozosta³ych wojewódzkich i powiatowych UB. Pro-
blem liczebnoœci ¯ydów istnieje natomiast jakoœciowo, z racji zajmowania
przez nich wielu decydenckich stanowisk w PRL i III RP. Zajmowanie przez
¯ydów du¿ej liczby stanowisk decyduj¹cych o losach narodu polskiego, ¯y-
dzi t³umacz¹ zasad¹ równouprawnienia obywatelskiego, ale w Izraelu ¿aden
goj nie mo¿e zajmowaæ jakiegokolwiek stanowiska, a tylko i wy³¹cznie ¯ydzi.
Tam równouprawnienie obywatelskie nie dzia³a, nie wierz¹ obcym. Zatem
wygl¹damy w Polsce na durniów. Dlatego te¿ ¯ydzi nie odtwarzaj¹ w³asnych
partii w Polsce, bo praktyczniej im jest infiltrowaæ wszelkie kierownicze gre-
mia w pañstwie polskim. Nie zabiera³em g³osu w tej tematyce nie chc¹c byæ
pos¹dzonym o chêæ czerpania korzyœci czy odcinania kuponów zas³ug z ty-
tu³u doœæ znacznego udzia³u w akcji pomocy ¯ydom. Z³apa³em za pióro, by
dokumentowaæ polsk¹ humanitarn¹, chrzeœcijañsk¹ pomoc ¯ydom po us³y-
szeniu w klubie „Krzywego Ko³a” okropnych antypolskich wypowiedzi wielu
¯ydów (m.in. doc. Kupczykowa, Zimand i in.) oraz po przeczytaniu kilku ksi¹-
¿ek wydanych za granic¹ i zion¹cych do nas nienawiœci¹. Zacz¹³em intere-
sowaæ siê tymi autorami, rejestrowaæ ich wypowiedzi, szukaæ Ÿróde³ ich in-
formacji. Oto nazwiska wa¿niejszych kalumniatorów: Martin Buber, Leon
Uris, Reuben Ainsztajn, B. Mark, A. Rutkowski, dr Icerles, Miriam Novitch, Je-
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nych omy³ek, ale czy¿ jakikolwiek fakt z historii najnowszej mo¿na ustaliæ od
razu, bez unikniêcia uœciœleñ i sprostowañ? Nie jestem w pe³nym znaczeniu
historykiem, a ekonomist¹ z wykszta³cenia, trudni¹cym siê publicystyk¹ hi-
storyczn¹. Nie dysponujê wiêc warsztatem historyka, z jakimiœ mo¿liwoœcia-
mi instytutowymi i archiwalnymi, u³atwiaj¹cymi pracê. Trudu napisania ksi¹¿-
ki podj¹³em siê na marginesie pracy zawodowej z nadziej¹, ¿e stworzy ona
jak¹œ kanwê i wytyczy linie kierunkowe do dalszych obiektywnych badañ
nad stosunkami polsko-¿ydowskimi podczas okupacji.

Zanim to nast¹pi, chcê w niniejszej pracy przedstwiæ prawdê tamtych
czasów, pokazaæ ówczesne postawy ¯ydów, pokazaæ wielk¹ polsk¹ pomoc
dla nich – co oni utrudniaj¹; chce przeciwdzia³aæ fa³szerzom imputuj¹cym
nam uogólniony obraz Polaka jako rzekomego szmalcownika, ¿yj¹cego
wówczas dostatnio z ¯ydów, oraz jako zoologicznego antysemity i faszysty.
Przykro, ¿e na ksi¹¿kow¹ szersz¹ publikacjê pt. Obowi¹zek silniejszy od
œmierci musia³em czekaæ ponad 20 lat (a na tê – 30 lat), ¿e mimo up³ywu 50
lat od okupacji trzeba walczyæ o prawo do prawdy historycznej.

Okupacyjna wspó³praca Polaków i ¯ydów wyp³ywa³a raczej z uczucia
pewnej sympatii, bo prawie ka¿dy Polak mia³ znajomego ¯yda, litowano siê
nad ich nieszczêœciem. Ludzie powinni siê teraz wzajemnie odnaleŸæ po to,
by daæ œwiadectwo prawdzie. Za paradoksalny trzeba uznaæ obecny stan,
gdy najbardziej poszkodowani przez hitleryzm, tj. ¯ydzi i Polacy, zamiast
d¹¿yæ wspólnie do wytrzebienia resztek nieufnoœci i niedomówieñ, podsy-
caj¹ j¹ tylko nietaktownym i nieuczciwym postêpowaniem czy publikacjami,
prowadzonymi czêsto u nas w kraju pod szyldem oraz w imieniu polskiej na-
uki. Ale takie postawy piêtnowa³ ju¿ A. Nowaczyñski w ksi¹¿ce pt. Mocar-
stwo anonimowe. Tak¹ nietaktown¹, postêpn¹, a wrêcz wrog¹ postawê i po-
litykê wobec Polaków ¯ydzi wykazywali od zarania – w œredniowieczu ci¹-
g³e zatargi, sprzecznoœci (lichwa, oszustwa, podatki, przekupstwo, c³a,
karczmy, zdrada pañstwowa, rusyfikacja, germanizacja), czym rozdra¿niali
Polaków. Miko³aj Rej wzywa³ do „wyplenienia ¯ydów”, a ks. Piotr Skarga do
„wygnania ich” – A. Nowaczyñski „Mocarstwo anonimowe”, rozdzia³:
„W Polsce od czasów zamierzch³ych po dzieñ dzisiejszy”, str. 187-289.
A np. od po³owy 1915 r. ¯ydzi czynili wszelkie zabiegi w Berlinie, Wiedniu,
Pary¿u, w USA o specjalne prawa dla siebie w maj¹cej powstaæ Polsce po
I wojnie œwiatowej – mia³o to charakter wyst¹pieñ antypolskich, ogranicze-
nia praw Polaków. To oburza³o Polaków.

Przykro mi, ¿e niektóre moje uwagi polemiczne bêd¹ m.in. odnosi³y siê
do nie¿yj¹cego B. Marka, s¹ one jednak fragmentami moich wyst¹pieñ pu-
blicznych w Polskim Towarzystwie Historycznym, wypowiedzianych
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siê ze zrozumieniem i nale¿yt¹ ocen¹ tak w kraju, jak i za granic¹. W lipcu
1962 r. przebywa³a w Polsce przedstawicielka ¯ydowskiego Instytutu Histo-
rycznego z Tel-Avivu i bardzo poczytnego dziennika „Herut” – p. Ch. Lazar.
Przyby³a ona g³ównie œladem moich artyku³ów, celem zebrania materia³ów
historycznych do ksi¹¿ki o ¯ZW, która ukaza³a siê w Izraelu wiosn¹ 1963 r.
pt. „Muranowska 7”. Nie znalaz³szy tych materia³ów w pe³ni w ¯ydowskim In-
stytucie Historycznym w Warszawie, znalaz³a je u ludzi, którzy byli uczestnika-
mi wspólnej walki Polaków i ¯ydów przeciwko Niemcom. Znalaz³a przygoto-
wane materia³y u mnie, gdy¿ zamówi³ je u mnie mec. Dra¿nin, skarbnik partii
Syjonistów Rewizjonistów, za co dziêkowa³ mi okazjonalnie premier M. Begin.

Ujawnienie w szerszych rozmiarach dzia³alnoœci ¯ZW wi¹¿e siê z ujaw-
nieniem dotychczas przemilczanej kilkuletniej, szerokiej pomocy polskich
kó³ konspiracyjnych, zwi¹zanych z rz¹dem londyñskim. Ujawnienie tej dzia-
³alnoœci pozwoli historykom i publicystom na powa¿ne rozszerzenie bazy
spo³eczno-politycznej polskich oœrodków konspiracyjnych nios¹cych po-
moc ¯ydom oraz efektów tej pomocy. Baza ta by³a dotychczas zawê¿ona
do minimum. Ukazywa³a g³ównie pomoc ze strony PPR i GL-AL, które w la-
tach 1942/43 by³y dopiero w piewszym stadium organizacyjno-rozwojowym
i po prostu nie staæ ich by³o na du¿o, a i tak œwiadczy³y ofiarnie pomoc po-
wy¿ej swoich mo¿liwoœci.

Prezes Zarz¹du G³ównego ZBoWiD gen. M. Moczar, w swym znanym
artykule publikowanym w kwietniu 1963 r. w dwutygodniku Za wolnoœæ i lud,
piêtnuj¹c naros³e fa³sze, podkreœla³ w³aœnie tê szerokoœæ bazy spo³eczno-
politycznej spo³eczeñstwa polskiego nios¹cego pomoc ¯ydom. G³osi³ to ja-
ko komunista. Mówi to raczej o powszechnoœci wspó³czucia dla ¯ydów
i o spontanicznoœci pomocy dla nich, a przede wszystkim zaprzecza kolpor-
towanym na Zachodzi wersjom o szerokim polskim antysemityzmie. Anty-
semityzm nasz by³ na pewno mniejszy od zachodniego, skoro ¯ydzi prze-
œladowani w ca³ej Europie, zjechali do Polski i stworzyli w niej najwiêksze
skupisko w diasporze (do koñca XVIII w.). ¯yliœmy przez parê wieków na
jednej ziemi, a jeœli nie razem, to obok siebie. Dlatego w strasznych latach
1940-44 ¿o³nierze i partyzanci OW-KB i AK obok partyantów AL czy BCh,
nieœli pomoc ¯ydom. Pomoc tê œwiadczy³y nieomal wszystkie polskie ugru-
powania spo³eczno-polityczne. Bêdê to usi³owa³ szkicowo wykazaæ i udo-
wodniæ. G³osy przeciwne tej pomocy by³y odosobnione.

Przy opracowaniu niniejszego wycinka moich wspomnieñ okupacyjnych
(ma on w³aœciwie charakter relacji historycznej), kilku dzia³aczy i kolegów po-
mog³o mi w ustaleniu lub przypomnieniu poszczególnych dat, nazwisk, osób
lub szczegó³ów i faktów. Nie wyklucza to mo¿liwoœci powstania jakichœ drob-
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Rozdzia³ I

Dlaczego interesowa³em siê 
kwesti¹ ¿ydowsk¹ w Polsce?

Od najm³odszych lat styka³em siê z dzieæmi ¿ydowskimi. Byli to moi s¹-
siedzi i towarzysze zabaw dzieciêcych. PrzyjaŸni³em siê z dzieæmi takich ¿y-
dowskich rodzin jak: Lipszyce, Wachtlowie z Warszawy czy Dimandowie
z Falenicy. PóŸniej przysz³y studenckie i mêskie przyjaŸnie z Tadkiem Ma-
kowerem, Józiem Wachtlem, Adamem Zabirsztajnem i innymi, przyjaŸnie
mêsko-damskie p³yn¹ce z ¿ycia towarzyskiego.

Potrzebê bardziej wnikliwej obserwacji wspó³¿ycia Polaków i ¯ydów wy-
wo³a³ we mnie cykl wyk³adów prof. Sujkowskiego, których wys³ucha³em na
SGH w 1934 r. Wielkoœæ liczbowa ¿ywio³u ¿ydowskiego w Polsce tzw. miê-
dzywojennej, ich powa¿ny udzia³ w gospodarce i maj¹tku narodowym, ich
wielowiekowa odrêbnoœæ narodowa i egoizm, ich solidarnoœæ i spoistoœæ
wewnêtrzna oraz podkreœlane przez profesora tendencje kapitalizacyjne ko-
sztem szkodnictwa dobru narodu polskiego i skarbu pañstwa, tendencje
opanowania ró¿nych dziedzin nauki i wolnych zawodów oraz urz¹dzeñ i in-
stancji propagandowego oddzia³ywania na spo³eczeñstwo polskie (prasa,
radio, kino itp.) sta³y siê powodem mojego przyst¹pienia do czynnych ob-
serwacji i studiów na ten temat. Pierwszych konfrontacji czy potwierdzeñ
powy¿szych syntez prof. Sujkowskiego z ¿yciem dokonywa³em przed woj-
n¹, podczas pracy w skarbowoœci na terenie Warszawy, pisa³em nawet
z dziedziny tych zagadnieñ sw¹ pracê dyplomow¹ i magistersk¹.

Pragnê dodaæ, ¿e do moich zainteresowañ spraw¹ ¿ydowsk¹ przyczy-
ni³o siê tak¿e moje umi³owanie historii ojczystej.

Chcia³bym tu przypomnieæ negatywny wp³yw ¯ydów na nasz¹ historiê
tylko w dwóch prze³omowych jej okresach. Chodzi mi o bunt Chmielnickie-
go i „potop” szwedzki, od których zacz¹³ siê powolny upadek Polski i o Po-
wstania Listopadowe i Styczniowe, przypieczêtowuj¹ce ostatecznie ten
upadek. Sprawy podobne wymagaj¹ analizy i przemyœlenia.

Zgodnie ze sw¹ zasad¹ popierania i wspó³pracy tylko z silnymi, ¯ydzi
prowadzili wtedy mo¿nym gorzelnie, karczmy, sprzeda¿ zbo¿a, pachtuj¹c,
uprawiaj¹c lichwê i bogac¹c siê na tym. Brali ¯ydzi du¿y udzia³ w wyzysku
ch³opów i utrwalaniu w³adzy feuda³ów. Wyzysk swój przy tych czynno-
œciach, a szczególnie przy uprawianiu lichwiarstwa, posunêli z czasem tak
daleko, ¿e ch³opstwo popada³o nie tylko w zale¿noœæ ekonomiczn¹ w sto-
sunku do ¯ydów, ale nawet zdarza³o siê ¿e i w osobiste w stosunku do nich
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w obecnoœci zmar³ego. Przy okazji chcia³bym podkreœliæ wielkie jego zas³u-
gi i benedyktyñsk¹ pracowitoœæ w odtworzeniu zbrodni hitlerowskich i mar-
tyrologii jego narodu, budz¹cych ogólny szacunek. Ale w niektórych os¹-
dach siê myli³, co jest rzecz¹ ludzk¹, lecz b³êdy nale¿y korygowaæ. A wcho-
dz¹ tu w grê i b³êdy dla nas bolesne, p³yn¹ce z antypolonizmu. Jestem
szczerze i ¿yczliwie przekonany, ¿e moja skromna praca, maj¹ca charakter
Ÿród³o-twórczy, pozwoli badaczom historii najnowszej, a szczególnie nie-
którym nie¿yczliwym ¿ydowskim historykom w Polsce, lepiej poznaæ te za-
gadnienia, a wtedy ich ocena tamtych zdarzeñ zbli¿y siê do oceny i s¹du
ogó³u obywateli polskich. Oby! Oczywiœcie o ile ceni¹ sobie polskie obywa-
telstwo.

Cieszy mnie fakt, ¿e moje myœli i spostrze¿enia na ten temat uda³o mi
siê opublikowaæ tak¿e na Zachodzie. Poczynaj¹c od maja 1967 r. a¿ do
kwietnia 1969 r. ukazywa³y siê co miesi¹c w polskiej Kronice, tygodniku
emigracyjnym wychodz¹cym w Londynie, moje artyku³y, przekazuj¹ce od-
cinkami znaczn¹ czêœæ niniejszej mojej pracy. W skupiskach polskich na
Zachodzie toczy³y siê w 1967 r. dyskusje na ten temat. Moje publikacje s¹
wiêc dla nich jednym z wa¿niejszych przyczynków wyjaœniaj¹cych dowodo-
wo okupacyjn¹ istotê faktów, œwiadcz¹cych dobrze o humanitaryzmie i oby-
watelskoœci Polaków wobec ¯ydów. W ten sposób na emigracji maj¹ mo¿-
noœæ mobilizowania siê wspólnie z Macierz¹ do walki o prawdziwy obraz
tamtych czasów, ówczesnych warunków, naszej postawy i ogromu ofiarnej
polskiej pomocy dla ¯ydów. Równoczeœnie nasi tamtejsi wrogowie uzysku-
j¹ materia³ o konfrontacji z ich tendencyjnymi danymi historycznymi. Chc¹c
walczyæ o nasze dobre imiê i honor, trzeba to robiæ w formie dokumental-
nej, pisanej. Mam nadziejê, ¿e moim œladem pójd¹ inni.

Tak jak dzia³a³em podczas okupacji, tak teraz spisuj¹c wspomnienia
z tamtych lat, dzia³a³em i dzia³am w duchu chrzeœcijañskiej ¿yczliwoœci,
przyjaŸni i pomocy ¯ydom w rozwi¹zywaniu spraw spornych, dra¿liwych,
celem kompromisowego porozumienia. Ale to nie zwalnia mnie od krytycy-
zmu i walki z ¯ydami, którzy szkaluj¹ nasz honor narodowy i nasz¹ ojczy-
znê, a takich faktów jest zbyt du¿o, co wycinkowo ni¿ej uka¿ê. Zaœ logika
nakazuje mi odrzuciæ z góry pomówienia z tego tytu³u o antysemityzm.
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polskich, g³ównie w zaborze rosyjskim. Sprawy te przypomnia³ nam w Lalce
Prus, a w latach 20. XX w. przypomnieli te¿ sami ¯ydzi znanym aroganckim
i dra¿ni¹cym powiedzeniem: wasze ulice, nasze kamienice.

Mimo tych zadra¿nieñ natury ekonomicznej (znacznie wiêksze sprzeczn-
œci na tle konkurencji ekonomicznej w Polsce by³y miêdzy mieszczañstwem
pochodzenia niemieckiego a ¯ydami) stosunki polsko-¿ydowskie by³y nadal
dobre. Cieszyli siê oni nawet pewn¹ sympati¹. „Ka¿dy ¯yd mia³ swojego
Wojtka, a Polak swojego Joska”. Polacy nie odznaczali siê materializmem,
a uznaj¹c dzielnoœæ handlow¹ ¯ydów, pracowali spokojnie dalej z nimi, czy
raczej dla nich.

Polska odzyska³a swoj¹ niepodleg³oœæ w 1918 r. ¯ydzi mieli w niej pe³niê
praw obywatelskich i wszystkie mo¿liwoœci swojego rozwoju. Ale trudnoœci
gospodarcze kraju zniszczonego przez zaborców i przez I wojnê œwiatow¹
powodowa³y narastanie sprzecznoœci spo³ecznych i gospodarczych. Pro-
blem ten stopniowo nabrzmiewa³, wymaga³ godziwego i kulturalnego rozwi¹-
zania. Dlatego te¿ z sympati¹ odnosiliœmy siê przed II wojn¹ œwiatow¹ do emi-
gracyjnych d¹¿eñ ¯ydów, w ramach ruchu stworzonego przez Teodora Herz-
la, Nuhuma Soko³owa z Polski, W³odzimierza ¯abotyñskiego (syjoniœci rewi-
zjoniœci), ruchu kierowanego wycinkowo przez ¯abotyñskiego w Polsce. Na
rozwój tego ruchu nie mia³ ¿adnego wp³ywu rzekomy polski antysemityzm, te-
raz tak prowokacyjnie podkreœlany, a jedynie porzeba ekonomiczna wiêkszej
emigracji w³aœnie z Polski – co forsowa³ ¯abotyñski. ¯ydzi, stanowi¹c w Pol-
sce ponad 10% ludnoœci (na Zachodzie 0,5%), przy swojej jednostronnej
strukturze zawodowej i przy zniszczeniach kraju po I wojnie œwiatowej, sami
czuli potrzebê emigracji, by³o ich za du¿o w stosunku do ogó³u ludnoœci, st¹d
widoczny by³ wyraŸny trend pauperyzacji drobnomieszczañstwa ¿ydowskie-
go, co podkreœlali sami ekonomiœci i historycy ¿ydowscy, jak np. dr Ignacy
Schipper. Na ten proces nie mia³y ¿adnego wp³ywu wyst¹pienia bojkotowe
drobnych i krzykliwych grup studenterii polskiej. Czasy te i sprawy przypomi-
na s³awne „owszem” ówczesnego premiera gen. S³awoja Sk³adkowskiego.
Premier Sk³adkowski odpowiedzia³ interweniuj¹cej delegacji kupców ¿ydow-
skich, ¿e nie pozwoli nigdy na ³amanie praworz¹dnoœci i naruszania praw
obywatelskich w formie bicia ¯ydów czy niszczenia ich dobytku. Ale jeœli stu-
denci chc¹ pikietowaæ przy ich sklepach, to „owszem” – niech sobie stoj¹
spokojnie. Wypominali mu to ¯ydzi w Palestynie w latach 40-tych.

I w takim stanie umys³ów i ekonomiki zasta³a nas II wojna œwiatowa. Dal-
szy ci¹g rozwa¿añ na ten temat umieœci³em w rozdziale VIII przy omawianiu
sprawy antysemityzmu w Polsce. Najwiêcej jednak poœwiêci³em siê studiom
tego zagadnienia w czasie okupacji. Szczególny traf, ¿e moje w³adze konspi-
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niewolnictwo. W zastawie by³y cerkwie i tzw. uprawnienia liturgiczne, co do-
kumentowa³ Fr. Rawita Gawroñski w ksi¹¿ce pt. ¯ydzi w historii i literaturze
ludowej na Rusi. Nak³ad Gebethnera i Wolfa – przedwojenny bez daty. Te
ich praktyki by³y jednymi z g³ównych przyczyn buntu Chmielnickiego.
W buncie tym has³em Kozaków by³o r¿n¹æ Lachów, Jezuitów i ¯ydów, jako
przedstawicieli w³adzy i wyzysku. W czasie potopu szwedzkiego i ¯ydzi po-
magali im, bêd¹c nielojalnymi wobec Polaków.

Jedn¹ z prób ograniczenia wówczas ¿ydowskiego wyzysku i lichwiar-
stwa by³a akcja ks. Piotra Skargi Pawêskiego stworzenia pierwszych w Pol-
sce lombardów, w których mo¿na by pod zastaw otrzymaæ po¿yczkê opro-
centowan¹ na oko³o 20% rocznie, zamiast jak u ¯ydów powy¿ej 100%. Wte-
dy tê akcjê i lombardy nazywano Mons Pietatis.

W czasach nowo¿ytnych, w XIX w. i wraz z upadkiem Polski, znaczna czêœæ
¯ydów przesz³a na wspó³pracê z rozbiorcami Polski, uczestnicz¹c wydajnie
w akcjach germanizacyjnych czy te¿ rusyfikacyjnych narodu polskiego. Dlate-
go te¿ poza jednostkami w osobach np. bohaterskiego p³k. Berka Joselewicza
czy rabina Bera Meizelesa, nie ma du¿o ¯ydów uczestnicz¹cych w walkach po-
wstañczych, choæ - odwrotnie - stosunkowo du¿o by³o ich w s³u¿bie, tak¿e wy-
wiadowczej, wojsk rosyjskich b¹dŸ pruskich. Powstanie Styczniowe da³o ¯y-
dom formalnie uprawnienia obywatelskie (pierwsze w œwiecie), tote¿ dlatego fi-
nansiœci ¿ydowscy z baronem Kronenbergiem na czele œwiadczyli znaczn¹ po-
moc finansow¹ na rzecz powstania (tego tylko), przyczyniaj¹c siê istotnie do je-
go rozszerzenia i d³u¿szego trwania. Ale powstanie to, poza szlachetnymi inten-
cjami, nie mia³o absolutnie ¿adnych szans militarnego powodzenia. I sta³o siê
ono przyczyn¹ klêski ekonomicznej ca³ego narodu pod zaborem rosyjskim, wy-
wózk¹ setek tysiêcy ludzi na Sybir. Marchlewski twierdzi³, ¿e po¿yczki ¿ydow-
skie przed³u¿aj¹c powstanie, wywo³a³y w odwecie masowe konfiksaty maj¹t-
ków polskich, które spowodowa³y zachwianie i czêœciowy upadek substancji
maj¹tku narodowego, ulokowanego wtedy w ziemi. Spowodowa³o to przesu-
niêcie siê przewagi ekonomicznej w kraju w rêce ¿ydowskie. Oni wykorzystali
i wygrali to powstanie. Znamienne, ¿e baron Kronenberg nie poszed³ wraz z ty-
si¹cami powstañców na Sybir, choæ Rosjanie musieli znaæ jego pomoc finanso-
w¹ dla powstania, tylko nadal robi³ dobre interesy na wolnoœci, co budzi w¹tpli-
woœci i podejrzenia odnoœnie uczciwoœci intencji tej pomocy. W praktyce Kro-
nenberg zadzia³a³ politycznie na korzyœæ Rosjan przeciw Polakom, a ekono-
micznie na korzyœæ ̄ ydów - co podkreœla uhonorowanie go przez cara orderem
œw. W³odzimierza i dziedzicznym szlachectwem. Nastêpuj¹cy po tym œwiatowy
pr¹d industrializacji wykorzystali ¯ydzi, tworz¹c i pocz¹tkowo monopolizuj¹c
w swoich rêkach ca³y kapita³ przemys³owy, handlowy i finansowy na ziemiach
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Rozdzia³ II

Getto w pierwszym roku okupacji

Getto otwarte – do 15 listopada 1940 r.
Ustawy norymberskie z 1935 r. i nastêpnie krwawa polityka stosowana

wobec ¯ydów, po³¹czona z grabie¿¹ ich mienia na terenie Niemiec, nie po-
zostawia³y nikomu w Polsce ¿adnych z³udzeñ co do polityki, jak¹ Niemcy
bêd¹ prowadziæ na ziemiach polskich, zatem i na terenie Warszawy. Je-
szcze w czasie trwania dzia³añ wojennych szef SD w RSHA Reinhard Hey-
drich wyda³ polecenie dowódcom grup operacyjnych tworzenia wiêkszych
skupisk ¿ydowskich w Polsce. By³o to przygotowaniem do dalszych zarz¹-
dzeñ anty¿ydowskich. Oto one:

20 X zablokowano ¯ydom konta i depozyty bankowe, zakaz posiadania
przez nich wiêcej ni¿ 2.000 z³. 26 X 1939 Frank og³osi³ przymus pracy dla
¯ydów, 28 X 1939 r. odby³ siê spis ludnoœci ¿ydowskiej, wykazuj¹cy iloœæ
360.000 osób. Tylko tyle siê przyzna³o, reszta decydowa³a siê od pocz¹tku
na ukrywanie siê. Spis ten przeprowadzony przez administracjê cywiln¹, po-
przedzony by³ zarz¹dzeniem w³adz okupacyjnych wojskowych o zakazie
handlu przez ¯ydów artyku³ami skórzanymi i w³ókienniczymi, nie egzekwo-
wanym póŸniej przez w³adze cywilne, które zaczê³y dzia³alnoœæ 26 X 1939 r.
od zarz¹dzenia o pracy przymusowej i spisie ¯ydów. 23 XI nakazano ozna-
czyæ sklepy ¿ydowskie gwiazd¹ syjoñsk¹-dawidow¹, dla u³atwienia grabie-
¿y ich mienia. 1 XII nakazano ¯ydom powy¿ej 10 lat nosiæ opaskê z gwia-
zd¹ Dawida. 9 XII pozbawiono ich emerytur i zapomóg. 11 XII ograniczono
im prawo podró¿owania i zajmowania miejsc w œrodkach lokomocji i tego¿
dnia polecono zlikwidowaæ wszystkie szko³y ¿ydowskie. W styczniu 1940 r.
zabroniono ¯ydom wstêpu do czytelni i bibliotek publicznych. 24 I 1940 r.
nakazano zg³oszenie maj¹tku osób prywatnych b¹dŸ instytucji ¿ydowskich.
26 I wydano ¯ydom zakaz podró¿owania kolej¹. W lutym Arbeitsamt naka-
za³ przedsiêbiorstwom aryjskim zwolniæ wszystkich pracowników ¿ydow-
skich. W marcu 1940 r. zabroniono zatrudniaæ ¯ydów w lokalach gastrono-
miczno-rozrywkowych. W nastêpnych tygodniach pozbawino koncesji ¿y-
dowskich doro¿karzy, inwalidom ¯ydom cofniêto dzier¿awê kiosków tyto-
niowych i cukierniczych. Dnia 1 IX 1940 r. wydano zezwolenie na urucho-
mienie ¿ydowskich szkó³, ale tylko powszechnych i na koszt Gminy ¿ydow-
skiej. 18 IX ¯ydzi wykonuj¹cy wolne zawody musieli mieæ wywieszkê z gwia-
zd¹ Dawida i pozbawiono ich prawa obs³ugi klienteli aryjskiej, zaœ adwoka-
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racyjne wyrazi³y zgodê na przyst¹pienie do pracy w skarbowoœci od listopa-
da 1939 r., a jednoczeœnie, ¿e przydzielono mnie do XI Urzêdu Skarobwego
przy ul. Leszno nr 12, a wiêc na terenie póŸniejszego zamkniêtego getta, co
u³atwi³o mi obserwacjê i dzia³alnoœæ. Wtedy utrzymywa³em bliskie i przjaciel-
skie stosunki z Tadeuszem Makowerem i jego bratem – osobno po aryjskiej
stronie Warszawy przyjaŸni³em siê z Boles³awem Warmanem u¿ywaj¹cym
nazwiska D¹browski, a ju¿ w getcie z Makowerami, z Ka³me Mendelsonem
vel Kazimierzem Madanowskim, Adamem Zabirszteinem – byli oni cz³onka-
mi ¯ZW, z Frank¹ Berenbaum, Cecyli¹ Izygrym, Józefem Wachtlem, a tak¿e
z moim p³atnikiem w XI Urzêdzie Skarbowym dr. Leonem Plockierem z ul. Le-
szno – przysz³ym wybitnym profesorem–gastrologiem w Szpitalu El¿bieta-
nek, które obroni³ przed komunistycznym wysiedleniem z ich w³asnego szpi-
tala. O szlachetnoœci prof. Plockiera œwiadczy fakt wywalczenia u komuni-
stów zgody na pozostawienie w szpitalu oznak wiary katolickiej i kaplicy
sióstr El¿bietanek. Inne podobne akcenty to odwiedzenie w 1945 r. na Œl¹-
sku sêdziwego wybitnego pisarza niemieckiego G. Hauptmanna i ofiarowa-
nie mu pomocy, czy poœlubienie u schy³ku ¿ycia starszej wiekiem Polki, by
mia³a po nim emeryturê - tak symbolicznie odp³aci³ on Polakom za uratowa-
nie mu ¿ycia podczas okupacji. Wiele by³o ma³¿eñstw ¯ydów z Polkami i ¯y-
dówek z Polakami, którzy ich ukrywali i uratowali im ¿ycie. PrzyjaŸni³em siê
te¿ z przemys³owcem Samuelem Elperem, mi³oœnikiem szachów.

Z ró¿nymi zmianami i przesuniêciami s³u¿bowymi przepracowa³em w skar-
bowoœci na terenie getta a¿ do wybuchu powstania w kwietniu 1943 r. Od je-
sieni 1942 r. getto sta³o siê ju¿ praktycznie niedostêpne dla urzêdników skar-
bowych. Poniewa¿ jednak dziêki znajomoœci jêzyka niemieckiego przesuniêto
mnie wtedy do Urzêdu Skarbowego dla Niemców, kontroluj¹cego dzia³alnoœæ
instytucji i firm niemieckich (ul. Królewska 3), mia³em wiêc równie¿ mo¿noœæ
dokonywania czynnoœci s³u¿bowych w firmach niemieckich znajduj¹cych siê
na terenie getta. A¿ do koñca jego istnienia ja jeden mia³em w Urzêdzie prze-
pustkê do getta, sta³em siê wiêc jedynym kontrolerem podatkowym firm nie-
mieckich w getcie, bo pracuj¹cy tam 4 Volksdeutsche nie znali jêzyka niemiec-
kiego. Ten szczególny charakter mojej pracy pozwoli³ mi na pe³ne zaznajomie-
nie siê z powszednim dniem getta, jego ¿yciem ekonomicznym przez ca³y
czas jego istnienia oraz da³ mi mo¿noœæ poznania tragedii ¯ydów i ogromu
zbrodni hitlerowskich. Pozwoli³o to mi równie¿ na pracê przy powstaniu i roz-
woju ¿ydowskiego ruchu oporu (¯ZW – ¯ydowski Zwi¹zek Wojskowy) i da³o
mo¿noœæ uczestniczenia w niesieniu pomocy gettu. Mój udzia³ w pomocy ¯y-
dom, obok akcentów osobistych (pomoc przyjacio³om), wyp³ywa³ z mojej
przynaleznoœci konspiracyjnej do wojskowej organizacji OW-KBAK.
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pieczywo jakiœ mê¿czyzna z ma³ym ch³opcem, którzy w momencie pokaza-
nia siê jakiegoœ munduru uciekali stale na klatkê schodow¹. Podró¿uj¹c wi-
dzia³em w wagonie kolejowym, jak w obronie przed konfiskat¹ towaru przez
¿andarmów, kartofle, buraki, marchew by³y rozrzucane luzem po przedzia-
³ach i korytarzach, a szmuglerzy i szmuglerki wszyscy byli bardzo otyli, bo
pod odzie¿¹ przewozili artyku³y ¿ywnoœciowe.

W 1940 r. stopniowo coraz wiêcej by³o czynnych du¿ych zak³adów pracy.
Kierownikami ich byli wy³¹cznie Niemcy. W polskich rêkach mog³y byæ tylko
mniejsze zak³ady wytwórcze i typu rzemieœlniczego. Niemcy rujnowali drob-
nych kupców polskich wykupuj¹c masowo wszelkie towary, p³ac¹c za nie wg
cen przedwojennych albo poni¿ej, wzglêdnie p³ac¹c starymi pieniêdzmi nie-
mieckimi dawno wycofanymi z obiegu lub nawet w ogóle nie p³ac¹c – rabu-
j¹c. Tote¿ polscy kupcy i rzemieœlnicy chowali towar i st¹d zacz¹³ siê handel
spod lady. Równoczeœnie na ludnoœæ polsk¹ Warszawy zaczê³y spadaæ cio-
sy w postaci rozstrzeliwania i ³apanek. Pierwszym takim dla nas wielkim
wstrz¹sem by³a zbrodnia rozstrzelania w Wawrze 27 grudnia 1939 r. 107 nie-
winnych osób. Siedziba gestapo w al. Szucha i Pawiak oraz inne wiêzienia by-
³y zape³nione mê¿czyznami Polakami. Okolice Warszawy jak Palmiry, Magda-
lenka, Las Kabacki sta³y siê miejscami masowych mordów pope³nianych na
warszawiakach. Niemcy, dla utrzymania ludnoœci w terrorze, a widz¹c jego
ma³¹ skutecznoœæ, zaczêli w póŸniejszych latach przeprowadzaæ na Polakach
publiczne egzekucje w samym mieœcie na oczach przechodniów. By³em
œwiadkiem takiej egzekucji na Nowym Œwiecie.

Do tego, szczególnie w póŸniejszych latach, ludnoœæ by³a mêczona sta-
³ymi ³apankami. Sam by³em z³apany 2-krotnie, ale uchroni³a mnie legityma-
cja urzêdnika specjalnego Urzêdu Skarbowego dla Niemców i moja dobra
znajomoœæ jêzyka niemieckiego. ¯andarmi puœcili mnie, bo nie przypuszcza-
li, ¿e z tak¹ legitymacj¹ mogê nie byæ Niemcem. W czasie ³apanek ¿ycie za-
miera³o w mieœcie lub danej dzielnicy. Ulice by³y wyludnione, sklepy za-
mkniête, tramwaje jeŸdzi³y puste, bo wyci¹gali ludzi tak¿e w tramwaju. Takie
wielkie ob³awy nie by³y zbyt czêste, ale wy³apywanie na ulicy pojedynczych
osób by³o praktyk¹ sta³¹, codzienn¹. Dlatego warszawiacy poruszali siê po
mieœcie z czujnoœci¹ tropionego zaj¹ca. By³o to bardzo dokuczliwe. O ile le-
piej i spokojniej by³o pod tym wzglêdem w getcie. Niemcy, chc¹c utrzymaæ
wœród Polaków sta³y stan zagro¿enia i niepewnoœci, przeprowadzali czêsto
wysiedlania z ³adnych mieszkañ i domów, a nawet ca³ych ulic, zabieraj¹c je
dla Niemców, tworz¹c ca³e dzielnice niemieckie. Oczywiœcie rabowali przy
tym Polakom mienie i ³adne meble. W miarê jak likwidowali getto i wy³¹czali
z niego ulice, przesiedlali tam Polaków, zabieraj¹c im lepsze mieszkania.
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tów skreœlono z listy adwokackiej (przy polskim oporze). We wrzeœniu wy³¹-
czono ¯ydów z systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, a chorych usuniêto ze
szpitali.

Pocz¹tkowo niedocenione zarz¹dzenie z dnia 13 X 1940 r. ograniczaj¹-
ce ¯ydom prawo swobodnego zamieszkania, poci¹gnê³o za sob¹ zarz¹dze-
nie gubernatora warszawskiego L. Fischera z dnia 2 X 1940 r. o utworzeniu
zamkniêtej dzielnicy ¿ydowskiej z terminem ukoñczenia przesiedleñ do 30 X.
Termin ten przesuniêto ¯ydom do 15 XI, zaœ Polakom do 30 XI 1940 r. Pa-
miêtam, jak w paŸdzierniku i listopadzie powstawa³y mury, wzglêdnie za-
stêpczo parkany, dooko³a du¿ego i ma³ego getta, zamykaj¹c tê czêœæ mia-
sta jako tereny rzekomo zaka¿one. Mury stawia³y firmy ¿ydowskie, w tym
i in¿. M. Lichtenbauma, notabla Judenratu, póŸniejszego prezesa.

Getto wyznaczali Niemcy w tzw. pó³nocnej dzielnicy Warszawy, zamie-
szka³ej w zwartej masie przez ¯ydów.

Poza trwa³ymi zakazami lub nakazami, w³adze niemieckie stosowa³y
mnóstwo innych szykan doraŸnych, ¿e choæby wymieniê kontrybucje z dnia
3 X czy 21 XI 1939 r. na³o¿one na gminê ¿ydowsk¹, usuniêcie w 1939 r. ¯y-
dów z posad urzêdniczych czy naukowych w instytucjach pañstwowych,
itp. Pomimo tych okropnych zarz¹dzeñ ¿ycie ludnoœci ¿ydowskiej w War-
szawie by³o jeszcze w tym okresie znoœne w porównaniu do okresu póŸniej-
szego – po zamkniêciu getta – bo nie by³o jeszcze wiêkszych trudnoœci ¿yw-
noœciowych, mogli swobodnie poruszaæ siê dla zarobku po ca³ym mieœcie
i okolicach Warszawy.

Muszê w tym miejscu opisaæ krótko dla celów porównawczych warunki,
jakie panowa³y w tzw. aryjskiej czêœci Warszawy. Miasto mia³o straty w bu-
dynkach siêgaj¹ce 15% stanu sprzed wojny, ponadto wskutek bombardo-
wañ pozbawione by³o szyb okiennych. Nie by³o odpowiedniego dowozu
¿ywnoœci i opa³u. Wszystkie du¿e przedsiêbiorstwa przemys³owe by³y za-
mkniête. Panowa³o bezrobocie i g³ód – oko³o 200 du¿ych fabryk by³o zni-
szczonych. W 1940 r. wydawano na terenie Warszawy, staraniem ró¿nych sto-
warzyszeñ, Zarz¹du Miasta, codziennie oko³o 50.000 do 100.000 „Wasser-zu-
pek” dla bezrobotnych robotników i inteligencji. Osoby energiczniejsze wziê³y
siê do handlu i szmuglu ¿ywnoœci. Niemcy byli zainteresowani w wyg³odzeniu
ca³ej dumnej Warszawy, dlatego szmugiel by³ têpiony. Szmuglerów systema-
tycznie grabili i ³apali ¿andarmi w ca³ej GG. Wielu z nich posz³o do obozów.

I te trudnoœci ¿ywnoœciowe Niemcy utrzymywali przez ca³¹ okupacjê. Za
sprzeda¿ miêsa i t³uszczów grozi³a œmieræ lub wiêzienie. Za wypiek i sprze-
da¿ bu³ek pszennych grozi³o wiêzienie, obóz lub œmieræ. Pamiêtam jak
w bramie mojego domu przy ul. Chmielnej 21 sprzedawa³ z koszyka bia³e

16



liwie i pos³usznie wynosz¹cych swój towar do niemieckich samochodów, co
widzia³em osobiœcie na ul. Franciszkañskiej – w hurtowni skórzanej. Nie-
którzy ¯ydzi próbowali ratowaæ swoje mienie i ukrywaæ je, ale czynili to prze-
wa¿nie doœæ nieudolnie, bo w obrêbie w³asnych domów czy w pobliskich
piwnicach, a zatem w terenie o nie zmniejszonej mo¿liwoœci niemieckich pe-
netracji. Ma³o wtedy by³o prób zwracania siê o pomoc do Polaków w celu
ratowania towarów, które by³y przecie¿ zarazem dobrem ogólnonarodo-
wym. Natomiast bardzo chêtnie wyprzedawali wówczas polskim kupcom
swoje surowce i towary, celem zmiany lokaty.

Polski ruch oporu – zajêty pocz¹tkowo w³asn¹, wstêpn¹ organizacj¹ –
spraw¹ ¿ydowsk¹ zacz¹³ siê interesowaæ dopiero w pocz¹tkach 1940 r.

Wiem z w³asnej praktyki czy oœwiadczeñ Tarnawy-Petrykowskiego, ¿e
polskie interwencje u ¯ydów i propozycje pomocy w ukrywaniu ich mienia
spotyka³y siê w pierwszych miesi¹cach z nieufnoœci¹ i na ogó³ z odmow¹.
¯ydzi liczyli, ¿e jakoœ przetrwaj¹ i utrzymaj¹ swoje placówki handlowe i prze-
mys³owe. Pamiêtam, ¿e na ten temat rozmawia³em z kilkoma kupcami, zna-
nej mi po ojcu bran¿y skórzanej, jak np. z Matysem Rosencweigiem, jed-
nym z Sieraczków, Himelstaubem, którzy byli dostawcami u mojego ojca.
Stan ten uleg³ powa¿niejszej zmianie dopiero w paŸdzierniku 1940 r., gdy
¯ydzi zmuszeni do przeprowadzki do getta, nie maj¹c ¿adnych szans prze-
wiezienia z sob¹ jakichœ wiêkszych zapasów towarów lub mienia osobiste-
go, zaczêli doœæ powszechnie wchodziæ w porozumienie z Polakami prze-
kazuj¹c im swe mienie do przechowania. (Zdarzali siê jednak i tacy, którzy
woleli swoje opuszczone mienie przekazaæ wprost w rêce niemieckie, byle
tylko nie polskie.) St¹d póŸniej te t³umne, powszechnie znane i wiadome
spotkania Polaków z ¯ydami na terenie gmachu s¹dów na Lesznie. Prowa-
dzono rozliczenia m.in. za towary wyprzedane ¯ydom przez Polaków.
W rozliczeniach tych wchodzi³y w grê powa¿ne sumy, gdy¿ przesiedlono do
getta oko³o 150 tys. osób, tj. prawie 40% stanu ludnoœci ¿ydowskiej w War-
szawie. Owe rozliczenia w s¹dach na Lesznie to jeden z najlepszych argu-
mentów odpieraj¹cych zarzuty, ¿e Polacy rzekomo wzbogacili siê na ¯y-
dach przejmuj¹c ich mienie, sklepy i warsztaty pracy.

Prócz tego w gmachu s¹dow przedsiêbiorczy handlowcy ¿ydowscy pro-
wadzili handel zegarkami, kosztownoœciami i zw³aszcza dolarami, mieli du-
¿y wp³yw na ustalenie codziennych kursów gie³dowych dolara i innych wa-
lut. Gros wielkiej ¿ydowskiej w³asnoœci towarowej czy wytwórczej zosta³
przejêty przez Niemców drog¹ konfiskaty, zaœ towary przekazane Polakom
do przechowywania stanowi³y procentowo niedu¿¹ wartoœæ w porównaniu
do mienia zrabowanego przez Niemców.
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Obrazu tamtych czasów dope³niæ muszê przypomnieniem, ¿e Niemcy
zatrudniaj¹c Polaków w biurach czy fabrykach p³acili im stawki przedwojen-
ne. Ja przez ca³¹ okupacjê otrzymywa³em niezmiennie uposa¿enie wg IX
grupy urzêdników pañstwowych. Robotnicy fabryczni równie¿ otrzymywali
zap³atê wg stawek przedwojennych. A tu ¿ywnoœæ dro¿a³a stale. Ceny pod-
skoczy³y szczególnie w okresie ataku Niemców na ZSRR. Wydajnoœæ pracy
systematycznie spada³a. Niektóre fabryki wprowadzi³y tanie zupy dla pra-
cowników. Doœæ dobry zarobek, dopasowany do cen rynkowych i minimum
kosztów utrzymania swych rodzin, otrzymywali robotnicy i rzemieœlnicy za-
trudnieni w wytwórniach, których w³aœcicielami byli Polacy. Ale ta polska
wytwórczoœæ, pod wra¿eniem klêski narodowej i zniszczeñ, pod ciê¿arem
srogiej pierwszej zimy, w oczekiwaniu na zwyciêstwo aliantów wiosn¹ 1940
r. na zachodzie nad Niemcami, d³ugi czas tkwi³a w letargu i marazmie. Na
ten marazm znaczny wp³yw mia³ te¿ du¿y wojenny ubytek r¹k do pracy.

Sprawy te znacznie lepiej przedstawia³y siê pocz¹tkowo u ¯ydów. Oni,
jak obserwowa³em, nie mieli tego ubytku r¹k do pracy. Ponadto wytwór-
czoœæ ich mia³a charakter ca³kowicie prywatny, zatem poza skonfiskowany-
mi pocz¹tkowo du¿ymi fabrykami ¿ydowskimi, mieli mo¿noœæ szybko uru-
chomiæ swoje zak³ady pracy i warsztaty rzemieœlnicze.

¯ydzi dziêki swojej ruchliwoœci i znanej przedsiêbiorczoœci, wziêli siê
energicznie do pracy. Uruchomili ju¿ w paŸdzierniku i listopadzie 1939 r.
swoje sklepy i warsztaty wytwórcze, co mia³em mo¿noœæ obserwowaæ tak-
¿e jako urzêdnik skarbowy, lecz równie szybko zaczê³y na nie spadaæ klê-
ski grabie¿y urzêdowych, na porz¹dku dziennym by³y grabie¿e indywidual-
ne poszczególnych gestapowców czy ¿o³nierzy.

Klasycznym przyk³adem takich poczynañ by³ sam Sturmbahnführer
Dickman – gestapowiec, prowadz¹cy w pa³acu Brühla (administracja guber-
natora warszawskiego) referat likwidacji mienia ¿ydowskiego na przestrzeni
lat 1940-1941, do pocz¹tków 1942 r. Miêdzy innymi zarz¹dza³ on magazy-
nami mebli i towarów, mieszcz¹cych siê w piwnicach teatru „Qui pro quo”.
Niszczy³ on ¯ydów materialnie ze szczególn¹ gorliwoœci¹. By³a na niego
próba zamachu, ale nie dosz³a do skutku. OW-KB wykoñczy³a go wreszcie
anonimem, podaj¹c konkretne fakty sprzeda¿y „na lewo” futer, mebli i ca³ej
hurtowni czêœci do zegarków. (Mieœci³a siê przy ul. Oleandrów, w lokalu fa-
bryki Posêpnego). Gestapo, po stwierdzeniu prawdziwoœci faktów z anoni-
mu pisanego po niemiecku, aresztowa³o go i wywioz³o gdzieœ do obozu
w Niemczech.

Wed³ug moich obserwacji i relacji innych osób, ¯ydzi na ogó³ bezwolnie
poddawali siê grabie¿y. Czêsty by³ ¿a³osny widok kupców ¿ydowskich, gor-
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wyznaczony do pracy bogacz móg³ zawsze wynaj¹æ sobie zastêpcê w pra-
cy. Ta przymusowa praca mia³a równie¿ swój ukryty cel: wstêpne sterrory-
zowanie ludnoœci ¿ydowskiej, os³abienie jej woli i si³y oporu, wyniszczenie
fizyczne i moralne gwarantuj¹ce póŸniej technicznie ³atwe przeprowadzenie
„ostatecznego uregulowania sprawy ¿ydowskiej”. Terror wobec ¯ydów
Niemcy uprawiali w ró¿nej formie.

Fa³szywym przyk³adem rzekomego akceptowania przez Polaków hitle-
rowskiej polityki wobec ¯ydów mo¿e byæ zorganizowanie przez Niemców
parusetosobowej watachy wyrostków i opryszków, którzy 24 marca 1940 r.,
przy akompaniamencie okrzyków anty¿ydowskich, wznoszonych w jêzku
polskim, rozbijali ¿ydowskie sklepy na Nalewkach, grabi¹c i niszcz¹c mie-
nie. W tamtych czasach, przy znanej sprawnoœci policji niemieckiej i panu-
j¹cym terrorze, nie do pomyœlenia by³ tego rodzaju „wystêp” publiczny bez
oczywistej inspiracji i ochrony niemieckiej.

Jak grubym œciegiem szyta by³a ta rzekoma akcja „polskich” wyst¹pieñ
anty¿ydowskich, mo¿e œwiadczyæ fakt pojawienia siê samochodu z ekip¹ fil-
mow¹ Wehrmachtu, która wydarzenia te utrwala³a na taœmie. Te „polskie
wyst¹pienia” by³y wykorzystywane skrzêtnie przez propagandê niemieck¹
nawet na terenie samej GG. W kinach, w czasie seansów przeznaczonych
dla niezdyscyplinowanej czêœci ludnoœci polskiej, przy wyœwietlaniu ró¿-
nych dodatków i scen z wyczynów anty¿ydowskich dokonywanych przez
¿andarmeriê niemieck¹, podawano nieraz w komentarzu, ¿e Niemcy doko-
nuj¹ tego na proœbê Polaków. Jeœli tego rodzaju bzdury oœmielano siê
mówiæ nam w oczy, to tym bardziej niemiecka propaganda nie krêpowa³a
siê na terenach macierzystych czy w krajach okupowanych zachodniej Eu-
ropy. St¹d obecnie, wœród ludzi na Zachodzie, te sfabrykowane przez Niem-
ców i fa³szywe obrazy owych czasów pokutuj¹ do dziœ. Pokutuj¹ równie¿
niestety i w ich publikacjach. Prawda by³a jednak inna. Wyst¹pieñ anty¿y-
dowskich ze strony Polaków w czasie okupacji nie by³o. Nie wyklucza to ist-
nienia i jednostkowego dzia³ania ró¿nych mêtów spo³ecznych.

Jak uk³ada³y siê w Warszawie stosunki polsko-¿ydowskie w pierwszym
roku okupacji i jakie postawy przyjê³y obydwie grupy ludnoœci?

Polskie w³adze wojskowe, z gen. Rómmlem na czele, ju¿ w czasie roz-
mów kapitulacyjnych stara³y siê zabezpieczyæ dobre traktowanie ludnoœci
¿ydowskiej na równi z Polakami. Dowódca wojsk niemieckich pod Warsza-
w¹ gen. Blaskowitz, w swej odezwie z dnia 30 IX 1939 r. powtórzy³ wcze-
œniejsze (z 4 i 11 IX) zapewnienia swego naczelnego dowódcy gen. Von
Brauchitscha, ¿e ¯ydzi bêd¹ dobrze traktowani, ¿e „w³os im z g³owy nie spa-
dnie” i wezwa³, ¿eby podjêli pracê. ¯ydzi chcieli wierzyæ tym zapewnieniom.
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Zamykaj¹c getto Niemcy skonfiskowali ¯ydom w dzielnicy aryjskiej oko-
³o 4.000 wiêkszych sklepów wraz z towarem i urz¹dzeniami oraz oko³o 60
wiêkszych zak³adów wytwórczych wraz z parkiem maszynowym, surowca-
mi i wyrobami gotowymi. Rzekome obejmowanie sklepów i warsztatów ¿y-
dowskich przez Polaków do listopada 1940 r., tj. do daty przesiedlenia ¯y-
dów – to fa³sz, by³o to w istocie zajêciem opuszczonych lokali przemys³o-
wych i handlowych drog¹ przydzia³ów kwaterunkowych, podobnie jak to
by³o z opuszczonymi lokalami mieszkalnymi. Trzeba wspomnieæ, ¿e wielu
¯ydów, maj¹c lokale ogo³ocone z towarów czy surowców, usi³owa³o dobro-
wolnie (przed ich przymusowym opuszczeniem), drog¹ prywatnej umowy,
przekazaæ je jakiemuœ znajomemu Polakowi, w celu uzyskania chocia¿by
ekwiwalentu za urz¹dzenia. Ale najchêtniej wchodzili w takie porozumienie
z kupcami polskimi wysiedlanymi z ziem przy³¹czonych do Rzeszy, licz¹c
na ³atwiejsze odzyskanie swych sklepów po wojnie. Sam osobiœcie otrzy-
ma³em kilka takich propozycji, z których nie mog³em skorzystaæ z racji in-
nych zajêæ. Takie przekazywanie lokali handlowych Polakom mog³o mieæ
miejsce tylko wtedy, gdy w grê wchodzi³ lokal mniej eksponowany i niewiel-
ki, na który nie reflektowali Niemcy. Fakty powy¿sze równie¿ odpieraj¹
w sposób logiczny ró¿ne jadowite zarzuty rzekomego bogacenia siê Pola-
ków na ¿ydowskim nieszczêœciu.

Mówi¹c dalej o niemieckim przeœladowaniu ¯ydów w Warszawie, nale-
¿y jeszcze wspomnieæ o takich szykanach, stosowanych powszechnie
przez Niemców, jak ¿¹danie, by ¯ydzi ustêpowali im z drogi, schodz¹c na
jezdniê i k³aniaj¹c siê. Nale¿y wspomnieæ tak¿e o publicznym biciu ¯ydów,
obcinaniu im bród i pejsów, niszczeniu cha³atów i jarmu³ek (czapek). Na po-
rz¹dku dziennym by³y ³apanki uliczne do robót ulicznych czy ró¿nych prac
w instytucjach niemieckich. £apanki przypadkowych przechodniów niefa-
chowców mia³y g³ównie cel propagandowy, gdy¿ z punktu widzenia gospo-
darczego Niemcy w oparciu o zarz¹dzenie przymusu pracy dostawali z gmi-
ny ¿ydowskiej w Warszawie od listopada 1939 r. sta³e, znaczne iloœci ludzi
do pracy.

Wy¿szy dowódca SS i policji na GG, Fridrich Wilhelm Krüger – zarz¹dze-
niem z dnia 11 XII 1939 r. – przekaza³ ca³¹ ludnoœæ ¿ydowsk¹ w GG w wie-
ku od 14 do 60 lat do dyspozycji i pod w³adzê policji niemieckiej. To zarz¹-
dzenie równa³o siê pe³nemu niewolnictwu. Gmina ¿ydowska musia³a do-
starczaæ Niemcom coraz wiêksze kontyngenty robocze – nawet do 10.000
osób dziennie. Do robót przymusowych gmina wyznacza³a g³ównie samych
biedaków, zaœ za zwalnianie od tego obowi¹zku bogatszych czerpa³a poka-
Ÿne sumy, które obraca³a czêœciowo na op³acanie zastêpców. Omy³kowo
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„Przedstawienie wewnêtrznych stosunków i stanu towarzyskiego w Polsce”,
na podstawie osobistych stwierdzeñ:

Handel i transport by³y w przewa¿aj¹cej czêœci jeszcze zawsze w rêkach
¯ydów i dalej: Te trochê co w Polsce jeszcze pozosta³o z handlu, zawdziê-
cza siê ¯ydom! W 1914 roku nawet  wielki posiadacz ziemski w rosyjskiej
Polsce wszystkie umowy na swojej ziemi z zarz¹dem Korpusu Landwehry,
odnoœnie zakupu koni, byd³a, paszy, móg³ odwa¿yæ siê za³atwiæ tylko przez
tzw. „miejscowych ¯ydów”. Z tymi „miejscowymi ¯ydami” („Ostjuden”) na-
sze oddzia³y i intendentura dochodzi³y nastêpnie szybko i przewa¿nie tak¿e
dobrze do celu; szczególnie ¿e nasze gotówkowe wyp³aty, przy panuj¹cym
braku pieniêdzy, bardzo poci¹ga³y.

Natomiast postawa ludnoœci ¿ydowskiej podczas okupacji zosta³a opisana
nastêpuj¹co w pracy syntetycznej pt. „Polskie Si³y Zbrojne w drugiej wojnie
œwiatowej tom III Armia Krajowa”, wydanej przez Komisjê Historyczn¹ Polskie-
go Sztabu G³ównego w Londynie – Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego
w Londynie w 1950 r. (Rozdzia³ II Postawa Kraju p. 2. Inne narodowoœci, str. 47):

¯ydzi. ¯ydzi zajêli pocz¹tkowo postawê wyczekuj¹c¹ uzale¿niaj¹c swe
zachowanie siê od stosunku do nich okupantów. Na terenie okupacji nie-
mieckiej, odciêci od œwiata zewnêtrznego murami gett, dopiero w miarê jak
terror okupanta przybiera³ coraz okrutniejsze formy, przeszli do tworzenia we-
wn¹trz gett konspiracyjnej ¯ydowskiej Organizacji Bojowej. Nie sta³a siê ona
jednak nigdy ruchem masowym i wyst¹pi³a czynnie dopiero w chwili osta-
tecznej likwidacji getta warszawskiego w kwietniu 1943 r.

Armia Krajowa utrzymywa³a kontakt z ¯OB i w chwili jej wyst¹pienia zbroj-
nego w Warszawie udzieli³a jej pomocy, dostarczaj¹c do getta pewn¹ iloœæ
broni i amunicji. Oddzia³y AK usi³owa³y równie¿ prze³amaæ z zewn¹trz otacza-
j¹cy getto pierœcieñ niemiecki i u³atwiæ ¯ydom przedarcie siê za mury. Pomi-
mo grozy po³o¿enia ¯ydów, ogólna sytuacja kraju nie pozwala³a wywo³ywaæ
przedwczesnego wyst¹pienia zbrojnego dla ich obrony. Spo³eczeñstwo pol-
skie odczua³o bardzo g³êboko tragediê ludnoœci ¿ydowskiej. Dziêki pomocy
polskiej wielu ¯ydów zosta³o uratowanych od niechybnej œmierci, a wielu Po-
laków pomoc tê przyp³aci³o zyciem.

A przy okazji krótka ocena innych narodowoœci, Niemców – str. 47:
Obywatele polscy narodowoœci niemieckiej przeszli, poza ma³ymi wyj¹t-

kami, na stronê okupanta i nie tylko nie wykazali elementarnej lojalnoœci
w stosunku do pañstwa polskiego, ale znaleŸli siê w szeregach najokrutniej-
szych oprawców okupacyjnych.

Tylko to jedno zdanie. Na str. 48 wyj¹tek opisuj¹cy postawê ludnoœci li-
tewskiej: (…) Okupant niemiecki (…) wykorzystywa³ Litwinów jako czynnik
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Wielu mia³o w pamiêci mi³¹ im wspó³pracê z Niemcami przed I wojn¹ œwia-
tow¹, kiedy to w województwach zachodnich g³osowali na listê niemieck¹
do sejmu, odcinaj¹c siê od Polaków, jak i wspó³pracê kontynuowan¹ w cza-
sie I wojny. W powstaniach œl¹skich walczy³ po stronie niemieckiej oddzia³
¿ydowski („Legion”). U wielu ¯ydów, przejêtych kultur¹ niemieck¹ (jêzyk ji-
dysz opiera siê na jêzyku niemieckim), tendencje te widzia³o siê równie¿
w pocz¹tkach II wojny œwiatowej.

Ilustracj¹ postawy ¯ydów na ziemiach polskich podczas I wojny œwiato-
wej jest opis ich zachowania siê w tzw. Kongresówce i Galicji, dokonany
przez genera³a pu³kownika Wilhelma Heye, ówczesnego szefa sztabu gene-
ralnego Landwehry w ksi¹¿ce pt. Die Geschichte des Landwehrkorps im
Welkrieg 1914-1918.

Obok uprawianego szeroko przez ¯ydów szpiegostwa autor ukaza³
w sposób autorytatywny pe³ne ekonomiczne podporz¹dkowanie Polaków
w³adzy ekonomicznej ¯ydów. W tomie I na str. 76 i 77 pisze o ¯ydach (t³u-
maczenie w³asne – T.B.):

W rosyjskiej Polsce w 1914 r. pierwszoplanow¹ rolê odgrywa³a nie naro-
dowoœæ polska, a w dziwny sposób rosyjscy ¯ydzi. Jak wiadomo, przed Woj-
n¹ Œwiatow¹ w Rosji nie tolerowano ¯ydów w g³êbi kraju, lecz osiedlano ich
w okrêgach przygranicznych, szczególnie w Polsce (…) Wiêksze i mniejsze
miejscowoœci, w których my znaleŸliœmy pomieszczenie, by³y najczêœciej za-
mieszka³e tylko przez ¯ydów. Tu nastêpuje opis strojów ¿ydowskich – który
pomijam.

Ci ¯ydzi opanowali ca³kowicie w rosjskiej Polsce handel i sposób ¿ycia
i byli nam nieprzyjemni, szczególnie przez ich jawne szpiegostwo tak prze-
ciw wrogowi, jak i przyjacielowi. Oni kierowali tak¿e, jak mogliœmy to zaob-
serwowaæ, napadami na nasz¹ kawaleriê i baga¿e itp. My mogliœmy z ró¿ne-
go zachowania siê rosyjskich ¯ydów w koñcu wyraŸnie rozpoznawaæ, czy
znajdowa³y siê w pobli¿u wiêksze rosyjskie oddzia³y, czy te¿ nie, i wielokrot-
nie, tak¿e latem 1916 r. na Bia³orusi, mówili nam rosyjscy ¯ydzi na naszej
stronie w kilka tygodni wczeœniej, kiedy i gdzie nale¿y oczekiwaæ z tamtej
strony wiêkszych rosyjskich ataków. W austriackiej Galicji nasi ¿o³nierze
z Landwehry odnieœli szczególnie niesympatyczne wra¿enie ze szpiegostwa
pozbawionego skrupu³ów ¿ydostwa, chocia¿ to szpiegostwo by³o nam,
Niemcom, czêsto korzystne; ale rozci¹gnê³o ono (tj. szpiegostwo) wstrêtn¹
pajêczynê na ca³¹ Galicjê i pozosta³o ka¿demu Niemcowi odra¿aj¹ce.

Jest to zdumiewaj¹ce, jak ¿ydowskie panowanie gospodarcze w tych
dwóch krajach mog³o siê przez dziesi¹tki lat utrzymywaæ. Ju¿ genera³ feld-
marsza³ek hrabia Helmuth von Moltke pisa³ w swoim artykule z 1832 r.
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Wed³ug moich obserwacji Polacy w stosunku do ¯ydów zachowali
w tym okresie dobr¹ postawê obywatelsk¹. Na ka¿dym prawie kroku spoty-
ka³a ich ¿yczliwoœæ i chêæ niesienia pomocy, chocia¿ ¯ydzi pocz¹tkowo nie
chcieli tej pomocy przyjmowaæ.

Znana wielkodusznoœæ i tolerancja polska pozwala³a ¿ywio³owi ¿ydow-
skiemu rozwijaæ siê i ¿yæ w dostatku na ziemi polskiej przez bez ma³a 700
lat. Wszelkie d¹¿enia polonizacyjne chybia³y jednak celu. Chybi³ te¿ w efek-
cie i ruch frankistowski. Polacy doceniali zdolnoœci organizacyjne i handlo-
we ¯ydów, tote¿ uwa¿ano, ¿e œciœlejszy z nimi zwi¹zek - a Boles³aw Prus
aposto³owa³ tej wizji wspó³obywatela - mia³by daæ du¿e korzyœci krajowi. Po-
mimo tych d¹¿eñ Polacy nie mogli prze³amaæ ¿ydowskiego separatyzmu,
niechêci. Separatyzm ten by³ wynikiem zasad i obyczajów religijnych. Ze-
wnêtrznym jego przejawem by³a zawsze odrêbnoœæ strojów oraz samorzut-
ne grupowanie siê ¯ydów w gettach wg ¿¹dañ kaha³ów, pragn¹cych mieæ
ludnoœæ w rêku i na oku. Polonizacja – asymilacja by³a nonsensem i iluzj¹.

Tote¿ na prze³omie 1939/40 r. trudno by³o Polakom znaleŸæ wspolny je-
zyk z ¯ydami, a zreszt¹ oni sami do tego nie d¹¿yli. Zbli¿enie nast¹pi³o do-
piero w miarê narastania nieszczêœæ, jakie spad³y na ¯ydów, w obliczu œci-
s³ej izolacji w getcie, w obliczu g³odu, w obliczu koniecznoœci liczenia na sa-
marytañsk¹ pomoc z zewn¹trz. Wtedy to dopiero ¯ydzi zaczêli o tê pomoc
apelowaæ coraz czêœciej i coraz rozpaczliwiej, bo tylko od Polaków mogli j¹
otrzymaæ. Dopiero wówczas wspó³praca z Polakami zaczê³a siê rozszerzaæ,
ale niestety polskie mo¿liwoœci pomocy zaczê³y siê stopniowo kurczyæ. Ta
szersza wspó³praca rozpoczê³a siê dopiero od 1941 r.

Powstanie ¯ZW
W omawianym okresie, poza sfer¹ oddzia³ywania objêt¹ drakoñskimi za-

rz¹dzeniami niemieckimi, ¿ycie ¯ydów w Warszawie pozornie toczy³o siê
normalnie – jak przed wojn¹. Poza zwolnionymi z pracy urzêdnikami pañ-
stwowymi, którzy stanowili minimalny procent zawodowo czynnych ¯ydów,
gros spo³ecznoœci ¿yj¹cej z handlu, drobnego przemys³u i rzemios³a, wziê³o
siê do pracy. Wszystkie sklepy i warsztaty by³y czynne, czego najlepszym
dowodem jest fakt, ¿e urzêdy skarbowe pobiera³y normalnie podatki na wy-
konywanie czynnoœci zawodowych. Dzia³a³ bez przeszkód samorz¹d ¿ydow-
ski, wraz ze wszystkimi swymi agendami. Mimo licznych grabie¿y i przejmo-
wania si³¹ przez Niemców urz¹dzeñ wytwórczych i sklepów (po³o¿onych
g³ównie w œródmieœciu), ma³e sklepy i zak³ady rzemieœlnicze istnia³y i praco-
wa³y prawie normalnie. Szczególnie pozory normalnego ¿ycia obserwowa³o
siê w dzielnicach getta. Brak kapita³ów nie pozwala³ na bezczynnoœæ; na bez-
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przeciwpolski. (…) Wspó³praca Litwinów z Niemcami w przeœladowaniu lud-
noœci polskiej, udzia³ policji litewskiej w mordowaniu ¯ydów (nie tylko w Wil-
nie) – oto smutnej pamiêci karty postêpowania pewnych grup Litwinów na
ziemiach Rzeczpospolitej.

Dalej wyj¹tki o ludnoœci ukraiñskiej na str. 49:
Ju¿ we wrzeœniu 1939 r. zanotowaæ mo¿na by³o wyst¹pienia Ukraiñców

przeciwko ludnoœci polskiej i przeciwko wojsku polskiemu (…) Za czasów
okupacji niemieckiej Ukraiñcy zdecydowali siê w znacznej wiêkszoœci na po-
litykê kolaboracji licz¹c, ¿e stworzenie niepodleg³ego ukraiñskiego pañstwa
le¿y w zamiarach politycznych Niemiec (…)

Znamienne, ¿e przy ludnoœci niemieckiej i ukraiñskiej nie uwypuklono
ich ludobójczych praktyk w stosunku do ludnoœci ¿ydowskiej, podkreœlaj¹c
tylko ogólnie ich œcis³¹ kolaboracjê, w której oczywiœcie mieœci³y siê wszel-
kie poczynania tak antypolskie, jak i anty¿ydowskie.

Pomimo znanych ekscesów hitlerowskich w Niemczech, wkraczaj¹c¹
do Polski armiê niemieck¹ czêsto wita³y przymilne uœmiechy, gesty uni¿o-
noœci i us³u¿noœci, odcinania siê od polskoœci. Gdy zwali³y siê na nich dra-
koñskie zarz¹dzenia okupanta, wtedy ogó³ ¿ydowski zrozumia³, ¿e nie mo-
¿e oczekiwaæ od Niemców jakiegoœ nawet ludzkiego traktowania. Wtedy
ustali³ siê ostatecznie ogólny stosunek wrogi. Mimo wszystko doœæ znaczny
odsetek ¯ydów zachowa³ postawê us³u¿noœci i d¹¿y³ do wspó³pracy, która
szybko przerodzi³a siê w zdradê w³asnego narodu i pañstwa polskiego –
w kolaboracjê (m.in. w GG czy w Reichu pracowali ¯ydzi na stanowiskach
t³umaczy, tak¿e w organizacjach policyjnych, niszcz¹cych naród polski).

O zajêtej przez ¯ydów postawie wyczekiwania i odrêbnoœci pisze zre-
szt¹ równie¿ Uris w Exodusie.

Stosunek ¯ydów do Polaków by³ przez wiele miesiêcy obojêtny. Wie-
dzeni jak gdyby instynktem samozachowawczym podkreœlali swoj¹ odrêb-
noœæ narodow¹ i swoje désintéressment spraw¹ panstwowoœci polskiej. S¹-
dzili zapewne, ¿e t¹ drog¹ zabezpiecz¹ siê przed odpowiedzialnoœci¹ i na-
stêpstwami przegranej wojny.

Tak¹ postawê mia³em mo¿noœæ zaobserwowaæ w Warszawie u znacz-
nej czêœci ludnoœci ¿ydowskiej, zacofanej kulturalnie, ma³o interesuj¹cej
siê polityk¹. Natomiast maskilska, oœwiecona mniejszoœæ czy te¿ ludzie
czêœciowo spolonizowani, szczerze rozpaczali nad upadkiem Polski. Wie-
lu ¯ydów bra³o przecie¿ nawet osobisty udzia³ w walkach wrzeœniowych.
I w³asnie spoœród nich, kombatantów, rekrutowali siê ci, którzy przejawili
chêæ i wolê prowadzenia dalszej walki z Niemcami, w warunkach konspi-
racyjnych.
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onowi Rodalowi i Bia³oskórnikowi vel Bia³oskórze, uda³o siê dotrzeæ pod ko-
niec listopada 1939 r. do znanego im Jana Skoczka, który pracowa³ wówczas
w szpitalu zakaŸnym œw. Stanis³awa  przy ul. Wolskiej 37. Celmajster przyja-
Ÿni³ siê ze Skoczkiem jeszcze z okresu wspólnej pracy w szpitalu ¿ydowskim
na Czystem, gdzie Skoczek, podobnie jak na Wolskiej, by³ kierownikiem dzia-
³u gospodarczego. Prosili go o radê, co maj¹ zrobiæ, gdyz nie chc¹ us³uchaæ
wezwania Niemców do stawienia siê 14 grudnia 1939 r. na dworcu Gdañskim
celem odjazdu do oflagu, a chc¹ siê ukrywaæ. Zaproponowa³ im wst¹pienie
do oddzia³u „Wola”. Gdy wyrazili na to zgodê, wyznaczy³ im zadanie organi-
zowania kó³ wojskowych z³o¿onych z kombatantów na terenie dzielnicy ¿y-
dowskiej. Czterej dostali od Skoczka po pistolecie typu „Vis” z zapasowymi
magazynkami i rozpoczêli organizowanie ¿ydowskiego ruchu oporu. Celmaj-
ster mia³ organizowaæ s³u¿bê zdrowia. Czterej pierwsi organizatorzy mieli
nadziejê rych³ego utworzenia czterech kó³ konspiracji wojskowej. Sz³o to jed-
nak bardzo wolno i opornie w porównaniu do ¿ywio³owej polskiej konspiracji.
Jednak ju¿ w koñcu grudnia 1939 r. w lokalu in¿. Urbacha przy ul. Dzielnej róg
Karmelickiej, odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie. Obecnych by³o 39 osób,
w tym 5 kobiet. Na tym pierwszym zebraniu ¿ydowskiej organizacji wojskowej
uczestniczy³ równie¿ rabin. Wszyscy obecni z³o¿yli uroczyst¹ przysiêgê, przy
p³on¹cych czarnych œwiecach. Przyjêto te¿ wtedy nazwê organizacji: ¯ydow-
ski Zwi¹zek Wojskowy. Ko³o Lipszyca-Lipiñskiego zachowywa³o jednak je-
szcze przez kilka miesiêcy swoj¹ pierwsz¹ nazwê „Œwit”. Dopiero rozrost tych
kó³ i do³¹czenie do nich innych zorganizowanych grup spowodowa³ koniecz-
noœæ œcis³ego przestrzegania i u¿ywania jednolitej nazwy: ¯ZW.

Rozrost organizacji konspiracyjnej w œrodowisku ¿ydowskim odbywa³
siê na podobnych zasadach i z zachowaniem takich samych œrodków bez-
pieczeñstwa jak w organizacjach polskich. Wci¹gano tylko ludzi dobrze so-
bie znajomych, st¹d powstawanie kó³ bran¿owych, wed³ug zawodów. Dla-
tego te¿ w ¯ZW by³y ko³a sk³adaj¹ce siê z prawników, in¿ynierów, lekarzy,
rzemieœlników, kupców itp. Przewa¿a³a oczywiœcie inteligencja ¿ydowska,
która mia³a ¿ywe powi¹zania z Polakami, co gwarantowa³o jej pomoc orga-
nizacyjn¹ i materia³ow¹. Byli to ludzie czêœciowo zasymilowani i tkwi¹cy
w krêgu kultury polskiej, ale by³y to jednostki. Po³¹czenie siê tych wszyst-
kich kó³ w jednym ¯ZW nast¹pi³o na prze³omie marca i kwietnia 1940 r. po
konferencji z Czerniakowem.

Komenda G³ówna OW, która otrzymywa³a ode mnie wiadomoœci o zain-
teresowaniu siê ¯ydów walk¹ konspiracyjn¹, postanowi³a porozumieæ siê
w tej sprawie ze znanymi dzia³aczami ¿ydowskimi. Wybór pad³ na by³ego
senatora RP i radnego m.st. Warszawy, a wówczas przewodnicz¹cego gmi-
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czynnoœæ zawodow¹ mogli sobie pozwoliæ jedynie ludzie zamo¿ni, którzy,
sp³oszeni konfiskatami, starali siê znikn¹æ Niemcom z oczu, by na uboczu
przeczekaæ w dostatku wojnê. Katastrofa Francji by³a ogromnym wstrz¹sem
nie tylko dla nich, ale i dla ca³ej spo³ecznoœci ¿ydowskiej (i polskiej). Upad³y
wszelkie nadzieje szybkiego i pomyœlnego zakoñczenia wojny. Stoj¹c w obli-
czu d³ugiej i ciê¿kiej okupacji, ca³e spo³eczeñstwo ¿ydowskie oraz jego sa-
morz¹d przyjê³y na zewn¹trz postawê pos³usznego i potulnego wykonawcy
zarz¹dzeñ niemieckich, czyli przede wszystkim wydanej pracy na rzecz wo-
jennej ekonomiki niemieckiej. Wydawa³o siê im, ¿e postawa taka oraz zain-
teresowanie Niemców mo¿liwoœci¹ korzyœci materialnych umo¿liwi im prze-
trwanie okupacji. Mia³o to pozory logicznego rozumowania, bo nikt wtedy nie
spodziewa³ siê aktów ludobójczych na tak szerok¹ skalê. Dziêki takiej posta-
wie i taktyce nie odrodzi³a siê w spo³ecznoœci ¿ydowskiej nawet namiastka
¿ycia spo³eczno-politycznego. Dzia³alnoœæ stowarzyszeñ i partii zamar³a. Je-
¿eli zbierali siê czasem byli dzia³acze spo³eczni czy polityczni, to tylko raczej
na kole¿eñsk¹ pogawêdkê. ¯ydzi widzieli drakoñskie uderzenia niemieckie
w polsk¹ konspiracjê wojskowo-polityczn¹ i nie chcieli absolutnie mieæ z ni¹
nic wspólnego. Nie chcieli siê nara¿aæ. Na tak¹ postawê wielki wp³yw mia³y
te¿ zarz¹denia niemieckie zakazuj¹ce dzia³alnoœci wszelkich ¿ydowskich sto-
warzyszeñ, tak sportowych, jak i zawodowych, twórczych, kulturalnych (na-
wet bó¿nic), politycznych. A rok 1940 obfitowa³ w tego rodzaju smutne wy-
darzenia, wywo³ane brakiem doœwiadczenia w walce konspiracyjnej. Rady-
kalna zmiana postawy ¯ydów nast¹piæ mia³a dopiero po wrzeœniu 1942 r.

Z powy¿szych wzglêdów konspiracja wojskowa nie mia³a w getcie wiêk-
szych szans powodzenia. ¯ydzi nie zg³aszali do niej akcesu, a Polacy zna-
j¹c brak zami³owañ wojskowych u ¯ydów i widz¹c ich niechêæ do konspira-
cyjnej walki, nie czynili wiêkszych wysi³ków w celu ich pozyskania.

A jednak ¿ydowska organizacja konspiracyjna – choæ w niewielkim za-
kresie – powsta³a w 1939 r. w Warszawie. BodŸcem do tego by³o zarz¹dze-
nie niemieckie z dnia 11 grudnia, polecaj¹ce wszystkim oficerom rezerwy
stawiæ siê w dniu 14 XII 1939 r. celem wyjazdu do obozów jenieckich. Zde-
cydowana wiêkszoœæ oficerów rezerwy, zarówno Polaków, jak i ¯ydów, nie
podporz¹dkowa³a siê temu zarz¹dzeniu i nie zg³osi³a siê na wyznaczone
punkty zborne. By³o to dla nich równoznaczne z rozpoczêciem zycia niele-
galnego (tzn. ukrywania siê i zmiany dokumentów na fa³szywe), od którego
by³ ju¿ tylko jeden krok do pe³nej konspiracji.

W getcie warszawskim by³o kilkunastu oficerów rezerwy. Piêciu z nich,
a mianowicie: dr Józefowi Celmajsterowi-Niemierskiemu, Mieczys³awowi Ap-
felbañskiemu vel Apfelbaumowi, Henrykowi Lipiñskiemu vel Lipszycowi, Le-
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Podkreœli³ mo¿liwoœæ korumpowania gestapowców, którzy bêd¹ zaintereso-
wani w dochodach z Gminy ¯ydowskiej, bêd¹ tym samym oszczêdzali ¯y-
dów. Dlatego ¯ydzi oficjalnie musz¹ byæ w porz¹dku wobec wszelkich za-
rz¹dzeñ niemieckich. Chocia¿ in¿. Czerniaków nie zgadza³ siê z szerokim
rozwijaniem ruchu oporu (nie wierzy³, by w tym okresie walka zbrojna mo-
g³a przynieœæ jakiœ sukces), to jednak uzna³ za s³uszne istnienie ¿ydowskiej
organizacji ruchu oporu jako organizacji kadrowej. Dalszy rozrost tej orga-
nizacji mia³ byæ uzale¿niony od ogólnego rozwoju wypadków. In¿. Czernia-
ków powiadomiony o tym, ¿e istnieje ju¿ taka organizacja – ¯ZW – wyrazi³
gotowoœæ nale¿enia do niej, ale bez mo¿noœci czynnej wspó³pracy z racji
swego eksponowanego stanowiska w Gminie ¯ydowskiej. Wyrazi³ poza tym
obawê, ¿e w krêgu jego najbli¿szych wspó³pracowników znajduj¹ siê ludzie
pracuj¹cy na rzecz gestapo.

W czasie trwania tej konferencji brano pod uwagê mo¿liwoœæ sta³ego za-
ostrzenia przez Niemców kursu przeciwko ¯ydom, a¿ do stworzenia zamkniê-
tego getta i przewidywano dalsze akty eksterminacyjne. In¿. Czerniaków, li-
cz¹c na potêgê oddzia³ywania pieni¹dza na gestapo, by³ raczej dobrej my-
œli. Czerniaków – który koñczy³ studia w Dreznie u prof. Fischera, który by³
ojcem gubernatora dystryktu warszawskiego dr. Ludwika Fischera - liczy³
wiêc na jakieœ wzglêdy u w³adz dystryktu. Tym niemniej prosi³ on bardzo
o powiadomienie gen. Sikorskiego o sytuacji ¯ydów w Polsce, rabunku ich
mienia oraz o ewentualne poruszenie œwiatowej opinii przeciwko hitlerow-
com, w celu zagrodzenia im drogi do dalszych przeœladowañ.

Przyjmuj¹c wy³¹cznie swój punkt widzenia, in¿. Czerniaków absolutnie
nie zgadza³ siê na tworzenie (nawet jako szkieletowej) ogólnopolskiej ¿y-
dowskiej organizacji ruchu oporu, jak to by³o w zamys³ach OW i CKON-u.
Godzi³ siê na organizowanie wy³¹cznie ma³ych, paroosobowych grup kon-
spiracyjnych, opartych organizacyjnie o OW i tylko z ludzi wypróbowanych.
Przypuszcza³, ¿e pozwoli to unikn¹æ wpadek czy nawet prowokacji ze stro-
ny licznych ¿ydowskich elementów kolaboranckich. In¿. Czerniaków poin-
formowa³ zebranych, ¿e Niemcy zwolnili z wiêzieñ wszystkich ¿ydowskich
przestêpców kryminalnych z nastawieniem ich na szpiclostwo i donosiciel-
stwo oraz w celu siania zamêtu i niepokojów w ¿yciu spo³eczeñstwa ¿ydow-
skiego drog¹ gwa³tów, napadów, kradzie¿y itp.

Do zamkniêcia getta w listopadzie 1940 r. w szeregach ¯ZW mog³o znaj-
dowaæ siê zaledwie oko³o 100 ¿o³nierzy. Rozwój iloœciowy ¯ZW rozpocz¹³
siê w 1941 r., by najwiêkszy swój stan osi¹gn¹æ dopiero w 1943 r. Z tego
powodu OW-KB do jesieni 1940 roku nie dostarczy³o ¯ZW dalszej broni, po-
za wymienionymi ju¿ pistoletami. Decyzja zamkniêcia getta spowodowa³a
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ny wyznaniowej ¿ydowskiej tzw. Judenratu w Warszawie, in¿. Adama Czer-
niakowa. Cz³onek Komendy G³ównej OW (KB), pp³k Andrzej Janiszek, do-
tar³ przez prof. Hirszfelda do in¿. Czerniakowa, przeprowadzi³ z nim wstêp-
n¹ rozmowê i ustali³, ¿e zebranie w szerszym gronie odbêdzie siê w drugiej
po³owie stycznia 1940 r.

OW (KB) przystêpuj¹c do organizacji ruchu oporu wœród ¯ydów, chcia-
³a siê oprzeæ w du¿ej mierze na osobie in¿. Czerniakowa, który by³ szeroko
znany ze swej solidnoœci i uczciwoœci. By³ on poza tym uwa¿any za przed-
stawiciela i zwolennika polityki jakby asymilacyjnej, polityki najszerzej pojê-
tej wspó³pracy z Polakami, dla dobra wspólnej ojczyzny – Polski. Jego stu-
dia odbyte za granic¹, dobra znajomoœæ jêzyka niemieckiego oraz znajo-
moœæ samych Niemców, predysponowa³y go na przedstawiciela ¯ydów
w okresie hitlerowskiej przemocy, a równoczeœnie duchowego przywódcê
¿ydowskiego ruchu oporu, jednocz¹cego w swoich szeregach wszystkie
patriotyczne elementy ¿ydowskie, bez ró¿nicy odcieni politycznych. Wyka-
za³ siê wtedy wielk¹ ofiarnoœci¹ i poœwiêceniem dla swojego narodu, które-
mu chcia³ s³u¿yæ i wspólnie walczyæ o przetrwanie, znosz¹c bicie i poni¿e-
nia od gestapowców, zamiast proponowanego mu ukrycia b¹dŸ wyjazdu za
granicê (mia³ honorowe obywatelstwo w³oskie). Cz³owiek to by³ szlachetny,
ideowy, patriotyczny i ofiarny.

Dnia 19 stycznia 1940 r. w gmachu s¹du przy ul. Leszno, w pokoju sêdzie-
go Karola Szwarca (por. Kruk), odby³o siê zebranie przedstawicieli KG OW
(KB) z in¿. Czerniakowem. Obecni byli: p³k „Wilk” – Edward Biernacki, A. Ja-
niszek, por. Zofia Sikorska-Leœniowska (córka gen. Sikorskiego, która w pa-
rê dni potem wyjecha³a z Polski przez W³ochy, wioz¹c ze sob¹ wiele doku-
mentów do Francji), komendant „Zbrojnego Wyzwolenia” p³k „Tarnawa” –
Andrzej Petrykowski, senator RP Leon Lempke, pp³k „Abradt” – in¿. Stani-
s³aw Szopiñski z ZPN, prof. dr in¿. Antoni Karczewski (póŸniejszy prezes
RON), por. „Kruk” – Karol Szwarc i inicjator, autor niniejszej pracy. Jego
przebieg by³ nastêpuj¹cy:

In¿. Czerniaków, poznawszy szerzej zamiary organizacyjne OW (KB),
uznaje je za nieodpowiednie dla ¯ydów. Uwa¿a³ on, ¿e II wojna œwiatowa
potrwa kilka lat i dlatego zorganizowanie w wiêkszym zakresie ¿ydowskie-
go ruchu oporu – ju¿ w pocz¹tkach wojny – poci¹gnie za sob¹ nieuchron-
nie jego rozpracowanie przez gestapo. Fakt wykrycia ruchu oporu wœród
¯ydów rozz³oœci Niemców i da im pretekst do jeszcze powa¿niejszych eks-
terminacyjnych poci¹gniêæ anty¿ydowskich. Twierdzi³ nastêpnie, ¿e ponie-
wa¿ ¯ydzi s¹ najwiêcej nara¿eni na przeœladowanie, dlatego tym bardziej
musz¹ siedzieæ cicho, udawaæ potulnych, aby u³atwiæ sobie przetrwanie.
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Rozdzia³ III

Getto zamkniête 
od grudnia 1940 r. do lipca 1942 r.

Dla lepszego zrozumienia nastêpnej fazy rozwoju ¯ZW, ju¿ w zamkniê-
tym getcie, koniecznym siê staje chocia¿by szkicowe przedstawienie wa-
runków codziennego ¿ycia gettowego w tym okresie, jakim je widzia³em tak
jako ¿o³nierz konspiracji, jak i urzêdnik skarbowy (¿ycie gospodarcze).

Œcis³a izolacja getta od reszty organizmu miejskiego, zamkniêcie go
15 listopada 1940 r. murami i posterunkami niemieckimi, spowodowa³a po-
cz¹tkowo du¿e trudnoœci gospodarcze. Nast¹pi³ spadek wytwórczoœci z po-
wodu braku polskich odbiorców, a tym samym spadek zarobków. Nast¹pi-
³o katastrofalne ograniczenie dowozu ¿ywnoœci oraz surowców koniecz-
nych do produkcji. Niemiecki zamys³ wyg³odzenia getta zaczyna³ siê wype³-
niaæ. Izolacja ta zosta³a jednak z³amana przez spo³eczeñstwo polskie i 1941
rok by³ jeszcze tym dobrym rokiem. G³ód w getcie zacz¹³ siê jednak stop-
niowo powiêkszaæ, by przybraæ najwiêksze rozmiary w 1942 roku.

Z biegiem czasu, wchodz¹c ka¿dego dnia do getta przez bramê od
ul. Grzybowskiej, widzia³em coraz wiêcej trupów wyrzucanych po prostu na
ulicê, gdy¿ cz³onków rodzin zmar³ych nie staæ by³o na ponoszenie kosztów
pogrzebu. Coraz czêœciej widzia³o siê trupy wyrzucane bez jakiegokolwiek
odzienia (rok 1942). Ubrania bowiem, pozosta³e po zmar³ych, rodziny sprze-
dawa³y na ¿ycie. Przedsiêbiorstwo pogrzebowe Pinkerta przesta³o w koñcu
przewoziæ trupy do kostnicy na Gêsi¹ karawanami. Transport odbywa³ siê
odkrytymi, szerokimi wózkami, na które nak³adano trupy jedne na drugie.

Szczególnie trudne by³o po³o¿enie ludnoœci nap³ywowej, spêdzonej do
Warszawy z ma³ych gett podwarszawskich. Ludzie ci, obrabowani przez
¿andarmów, wyprzedawali na ¿ycie resztki w³asnej garderoby. Mno¿y³o siê
¿ebractwo, co szczególnie by³o widoczne w pobli¿u gmachu s¹dów. Przy-
tu³ki dla biednych by³y przepe³nione, a œmiertelnoœæ w nich – kolosalna.
Miejscowi drobni rzemieœlnicy – szczególnie ci starsi wiekiem – pomno¿yli
wkrótce zastêpy ¿ebraków, jeœli wrêcz nie wymarli z g³odu.

Wiosn¹ 1942 r. wykryty zosta³ nawet fakt kanibalstwa. RzeŸnik Abram Pi-
skorz, przy „wspó³pracy” grabarzy z Gêsiej, wypuœci³ do sprzeda¿y szynki
wyciête z trupów oraz kie³basy z miêsa ludzkiego; w piwnicy swego brata
na Pawiej 6 mia³ masarniê, w której znaleziono resztki poæwiartowanych
zw³ok. Za tê straszliw¹ zbrodniê ¯ZW ukara³o go œmierci¹.

Getto ratowa³o siê przed blokad¹ g³odow¹ szmuglem ¿ywnoœci. Szmu-
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ubieganie siê kierownictwa ¯ZW w Komendzie G³ównej OW-KB o przydzie-
lenie wiêkszej iloœci broni i amunicji. Na skutek tych zabiegów oddzia³ „W”
mia³ polecenie „Tarnawy”-Petrykowskiego przekazaæ jeszcze w paŸdzierni-
ku i listopadzie 1940 r. pewn¹ iloœæ broni i dlatego otrzyma³ z magazynów
OW-KB pierwsze kilkadziesi¹t granatów, 2 kb, 2 kbk i 2 pm i oko³o 10 pisto-
letów. Dalsze dostawy odbywa³y siê w póŸniejszych latach bardziej regular-
nie i na ogó³ proporcjonalnie do wzrostu szeregów ¯ZW. Broñ dla ¯ZW
przerzucali cz³onkowie oddzia³u „W”. Czynili to m.in.: Iwañski, Bocian,
Ogrodowski, Jan Skoczek z ¿on¹ Wand¹, Roman Dylewski, Stanis³aw Kac-
perski, Marian Kowalski. Przerzutów dokonywa³ i mój oddzia³, broñ krótk¹
przenosi³em te¿ osobiœcie, dokonywa³o tego kilku cz³onków mojego od-
dzia³u jak por. sêdzia Szwarc, kpt. ¯mudziñski, a Niewiadomski przy pomo-
cy samochodów ZOM przerzuca³ broñ d³ug¹. Broñ i granaty przerzucano
te¿ poprzez inne oddzia³y OW-KB, oddzia³y ZPN. Du¿y udzia³ w przerzutach
mieli stra¿acy, cz³onkowie Ska³y-KB. Przerzuty te ja koordynowa³em.

Dowództwo ¯ZW praktycznie w owym czasie nie istnia³o.
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W lecie 1942 r., podczas rozmowy z pewnym bogatym ¯ydem z bran¿y
mydlarskiej przy ul. Grzybowskiej 29, prowadzonej w mi³ej atmosferze przy
czulencie i pejsachówce, dowiedzia³em siê, ¿e zdaniem ¿ydowskich warstw
posiadaj¹cych, biedota  jest dla ¯ydów w Polsce ogromnym balastem. I to
nie tylko teraz, w tych tragicznych latach okupacji, ale by³a nim równie¿
przed wojn¹. ¯ydowska biedota, przez swój niski poziom kulturalny, poni-
¿a³a i oœmiesza³a ¿ydostwo polskie w oczach Zachodu oraz utrudnia³a
wspó³pracê z Polakami, a swoj¹ ortodoksyjn¹ postaw¹ i wygl¹dem torpedo-
wa³a wszelkie d¹¿enia asymilacyjne. Podobne zdania s³ysza³o siê czêsto
i przed wojn¹ z ust ¿ydowskich bogaczy. Np. in¿. Z. Urbañski powtarza³ mi
podobne wypowiedzi przemys³owca ¿ydowskiego z £odzi, prezesa miej-
scowej lo¿y B’nei B’rith, zas³yszane przed wojn¹, który marzy³ o kimœ, kto
móg³by wytêpiæ ten biedny mot³och ¿ydowski. Ta ciê¿ka okupacyjna próba,
któr¹ przesz³o spo³eczeñstwo ¿ydowskie wykaza³a, ¿e os³awiona spoistoœæ
¿ydowska i solidarnoœæ staje siê mitem w obliczu takich warunków bytu, ja-
kie stworzy³ okupant hitlerowski. Okaza³o siê, ¿e tak¿e bogate ¿ydostwo
œwiatowe nie kwapi³o siê z pomoc¹ – choæby finansow¹ – dla ¯ydów w Pol-
sce. Zaczê³a ona nap³ywaæ dopiero w koñcu 1942 roku, gdy gros ¯ydów
wyginê³o, gdy wyginê³a przede wszystkim w³aœnie biedota, bo oni nie mieli
takich znajomoœci jak inteligencja, by móc przetrwaæ w ukryciu.

¯yciowe potrzeby obydwu kontrahentów, tak ¿ydowskiego producenta,
jak i polskiego kupca, pokonywa³y coraz skuteczniej izolacjê i towary pro-
dukowane w getcie znalaz³y siê znów na polskim rynku. Niemcy nauczyli siê
ceniæ punktualnoœæ, tanioœæ i solidnoœæ pracy rzemieœlników ¿ydowskich.
Zaczêli wiêc coraz wiêcej zamówieñ lokowaæ w getcie. Do oficjalnego han-
dlu z dzielnic¹ aryjsk¹ i Niemcami wiosn¹ 1941 r. zaczê³y powstawaæ w get-
cie koncesjonowane du¿e przedsiêbiorstwa handlowe (np. ¯ydowska Wy-
twórczoœæ, Kohn i Heller, Dawid Sternfeld i S-ka, Galkos, Towarzystwo
Przem.-Handl. Prohan, Tow. Przem.-Handl. Ge-Ge-Ha, J. Margoses i inne),
w których du¿¹ rolê odgrywa³y wtyczki gestapo. Sprawami tymi kierowa³
Wydzia³ Gospodarczy gminy, który te¿ rozdziela³ na firmy wszelkie za-
mówienia niemieckie. W Wydziale kierownicz¹ rolê spe³niali Orlean, Jaszuñ-
ski, Gliksman i inni, z których Orlean by³ ewidentnym agentem gestapo, od-
powiedzialnym za wywiad w tym Wydziale. Rozdzia³ zamówieñ by³ dla kie-
rownictwa Wydzia³u Ÿród³em olbrzymich ³apówkarskich dochodów. W koñ-
cu XI 1940 r. stworzono specjalny urz¹d rozrachunków gospodarczych get-
ta z dzielnic¹ aryjsk¹, pod nazw¹ Transsferstelle, ale oficjalnie by³ powo³a-
ny 14 IV 1941 r. Kierownikiem by³ Bischoff. Wojsko niemieckie zaczê³o rów-
nie¿ lokowaæ zamówienia w getcie. Niemieckie zlecenia cechowa³ ogromny
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glowaæ zaczêli Polacy, uprawnieni do wstêpu do getta. Rodzice ¿ydowscy
nagminnie posy³ali swoje dzieci na szmugiel, co czêsto kosztowa³o te dzie-
ci ¿ycie. Dzieci te jednak – mimo wszystko – znosi³y obfite, wiadome rezul-
taty polskiego wspó³czucia w postaci artyku³ów ¿ywnoœciowych, najczêœciej
dawanych bezp³atnie. Co m³odsi i energiczniejsi ludzie organizowali szmu-
giel i przerzuty ¿ywnoœci w porozumieniu ze szmuglerami polskimi, dostar-
czaj¹cymi towary. Powsta³y ca³e ekipy, ba, przedsiêbiorstwa handlowo-
szmuglerskie. Powstali nowi potentaci finansowi, typowi nowobogaccy,
którzy za zarobione – z nara¿eniem ¿ycia – pieni¹dze, chcieli ¿yæ i u¿yæ ¿y-
cia. Sprawy te by³y mi dobrze znane z rozpoznania osobistego lub ¯ZW.
Przy czym jako wspó³organizator s³u¿by œledczej i wywiadowczej ¯ZW, mia-
³em wszelkie potrzebne mi od nich informacje.

Charakterystycznym obrazkiem architektury getta by³ most wisz¹cy nad ul.
Ch³odn¹, ³¹cz¹cy ma³e i du¿e getto. Drugim takim obrazkiem by³y bramy w mu-
rach i tkwi¹ce przy nich niemieckie „wachy”. Nastêpnym, tramwaje konne, kon-
cesjonowanej firmy ¿ydowskich gestapowców Kohna i Hellera (z ulicy Leszno
14, obecnie ma w tym budynku siedzibê Rada Ekumeniczna). Przy ka¿dej bra-
mie getta sta³ zawsze ¿andarm niemiecki, polski policjant i policjant ¿ydowski.

Policjanci ¿ydowscy to osobny rozdzia³ w historii getta. Potrafili oni za-
³atwiæ nawet przerzut szmuglowanych towarów przez bramê do getta, oczy-
wiœcie pod warunkiem, ¿e niemiecki ¿andarm by³ ³asy na pieni¹dze, wódkê
lub dziewczynki, bo i te ostatnie równie¿ mia³ „pod rêk¹” policjant ¿ydowski
do pomocy w „pracy”.

Kastê nowobogackich, a tak¿e i dawnych bogaczy ¿ydowskich, charak-
teryzowa³a nie tylko obojêtnoœæ, ale wrêcz wrogoœæ w stosunku do nêdza-
rzy. To oni na terenie Judenratu starali siê forsowaæ tezê, by nie do¿ywiaæ
biedoty: jej to i tak nic nie pomo¿e, poniewa¿ i tak skazana jest na œmieræ.
Do¿ywianiem zaœ przed³u¿a siê im tylko cierpienia i zbyteczne nadzieje. To
oni ostentacyjnie odmawiali pomocy ¿ebrakom i ostentacyjnie okazywali im
swoj¹ pogardê. Sam by³em kilka razy œwiadkiem, jak w restauracji Formy
(by³y wspólnik znanego lokalu A la Fourchette), przy ul. Leszno 18, czy in-
nej, taki nowobogacki ¿¹da³ wyrzucenia z sali ¿ebraka, który „sam nie je,
a drugiemu przeszkadza”. Równie¿ na w³asne oczy widzia³em, jak restaura-
tor z ul. Grzybowskiej 23 zabra³ zim¹ pijanemu klientowi (któremu zabrak³o
pieniêdzy do uregulowania rachunku) jego palto i marynarkê, po czym wy-
rzuci³ go kopniakiem na ulicê. Z restauracji na ulicê prowadzi³o kilka schod-
ków, z których zrzucony pijany cz³owiek spad³ i pot³uk³ siê tak dotkliwie, ¿e
nie móg³ wstaæ. Przechodz¹c tamtêdy specjalnie nastêpnego dnia rano
stwierdzi³em, ¿e cz³owiek ten nie ¿yje - zamarz³ na œmieræ.
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nej róg Sosnowej, gdzie widywa³em czêsto niezapomnianego Micha³a Zni-
cza. Szczególnie wart jest podkreœlenia komfort i wytwornoœæ potraw oraz
trunków w lokalu pn. Palais de Dance, który by³ w³asnoœci¹ braci Frontów.
Podczas okupacji gra³a tam wspania³a orkiestra Lopka Rubinsztajna, przy
dŸwiêkach której goœcie tañczyli w nastrojowych pó³cieniach dyskretnie roz-
mieszczonych œwiate³. Dooko³a sali przytulne lo¿e-separatki plus lo¿e spe-
cjalne na I piêtrze. Kiedyœ s³ysza³em tam œpiewaj¹cego A. Boguckiego, gra-
j¹cego na tr¹bce H. Trzonka, deklamuj¹cego wiersze Henryka £adosza,
który bytnoœæ ich i wystêp w getcie okreœli³ jako symbol wiêzi Polaków z ¯y-
dami, mimo rozdzielaj¹cych murów, które przekroczyli nielegalnie. Tam nie
widaæ by³o wojny, nie widaæ by³o nêdzy i œmierci g³odowej. Mimo panuj¹ce-
go tam weso³ego nastroju, wychodzi³em stamt¹d wstrz¹œniêty. Kontrast „¿y-
cia lokalowego” z ¿yciem szarego obywatela getta by³ zbyt ra¿¹cy. Jedne
lokale powstawa³y w bezpoœredniej bliskoœci murów i obs³ugiwa³y g³ównie
klientelê sk³¹daj¹c¹ siê ze szmuglerów ¿ydowskich, drugie w pobli¿u ul. Le-
szno 13 i 14, czyli blisko „miejsc pracy” ¿ydowskich gestapowców. Ich w³a-
œcicielom by³o zupe³nie obojêtne kogo obs³uguj¹, byle tylko interes szed³
i p³ynê³y pieni¹dze, które przecie¿ nie œmierdz¹, exemplum restauracja
„Sztuka” przy ul. Leszno 2.

Niemcy, dziêki szczegó³owym informacjom swoich ¿ydowskich agen-
tów, znali dok³adnie nastroje panuj¹ce w getcie i doskonale potrafili je wy-
wo³ywaæ b¹dŸ nimi kierowaæ. Jednych ¯ydów traktowali ¿yczliwie, a innych
bili. Mia³o to znaczyæ, ¿e „s³u¿bowo” obowi¹zuje ich bicie, ale nie w stosun-
ku do swoich ¯ydów, z którymi za³atwiali „interesy”. Tak chcieli to rozumieæ
równie¿ sami ¯ydzi i w tym zbiorowym zaœlepieniu i nieprzygotowaniu do
najgorszego tkwili a¿ do 22 VII 1942 r. Nie tylko gestapowcy, ale równie¿
urzêdnicy administracji niemieckiej, jak np. inspektor finansowy na Okrêg
Warszawa I, dr Hufsky, okazywali ¯ydom nie tylko „zwyk³¹” nienawiœæ, lecz
przejawiali tak¿e inicjatywê grabie¿cz¹. Hufsky zorganizowa³ w 1941 r.
w gmachu s¹dów na Lesznie jeden „s¹dny dzieñ” wszystkim ¯ydom przy-
by³ym „na kontakty” z Polakami, zabieraj¹c im bez pardonu ca³¹ posiadan¹
gotówkê (scenê tê obserwowa³em).

Jednym z podstawowych sposobów têpienia ¯ydów przez Niemców by-
³y (poza g³odem) przesiedlenia, które niszczy³y ludnoœæ tak materialnie, jak
i psychicznie. Przesiedlenia rujnowa³y równie¿ gminy miast zasiedlanych,
które zmuszane by³y do wyp³acania ze swych kas zasi³ków dla przesiedleñ-
ców. Ludnoœæ ¿ydowska w Warszawie nêkana by³a ci¹g³ymi zmianami gra-
nic getta i zacieœnianiem jego powierzchni. Powodowa³o to automatycznie
zagêszczanie ponad wszelk¹ miarê lokali mieszkalnych. Na ka¿dy pokój
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wyzysk w postaci bardzo niskich cen i p³ac. W po³owie 1941 r. produkcje
getta zaczê³y sobie podporz¹dkowywaæ firmy niemieckie zrzeszone pod na-
zw¹ „Deutsche Firmengemeinschaft Warschau”. Wiosn¹ 1942 r. zaczê³y ju¿
doœæ powszechnie powstawaæ w getcie niemieckie firmy produkcyjne, tzw.
„szopy”, zatrudniaj¹ce robotników ¿ydowskich. Niemieccy przedsiêbiorcy,
zainteresowani ³atwym zyskiem, zaczêli sami u³atwiaæ szmugiel artyku³ów
¿ywnoœciowych do getta przyci¹gaj¹c tym robotników. Podstawowym do-
stawc¹ ¿ywnoœci do getta by³ pocz¹tkowo bezimienny polski szmugler. Pra-
ca szmuglera by³a niebezpieczna, bo w razie wpadki czeka³a go najczêœciej
œmieræ.

¯ydowscy szmuglerzy te¿ podlegali temu ryzyku, ale w du¿o mniejszym
procencie. Wpadka kosztowa³a zazwyczaj ¿ydowskiego szmuglera parê se-
tek czy tysiêcy z³otych, które wtyka³ ¿ydowskiemu policjantowi. Sytuacja
stawa³a siê gorsza, gdy ¿ydowski szmugler wpad³ w rêce ³apaczy z ul. Le-
szno 13, gdzie mieœci³ siê Urz¹d do Walki z Lichw¹, kierowany przez zdraj-
ców: Abrama Gancwajcha i ktp. Dawida Szternfelda, ale i oni byli równie¿
czcicielami z³otego cielca: kochali srebrniki…

Podczas gdy zamiejscowi Niemcy na ogó³ rzadko wchodzili do getta,
boj¹c siê tyfusu, to warszawscy gestapowcy byli w nim czêstymi goœæmi.
Oni wiedzieli doskonale, ¿e tyfus to w pewnej mierze fikcja i straszak. Getto
sta³o siê dla nich niewyczerpanym Ÿród³em olbrzymich dochodów. Osi¹ga-
li je najczêœciej w formie ³apówek, które otrzymywali od urzêdników gminy
¿ydowskiej. Urzêdnicy ci sami brali ³apówki od swoich petentów, z czego
¿yli dostatnio, a nawet siê bogacili. Mieli równie¿ warszawscy gestapowcy
swoich ¿ydowskich agentów, którzy „nadawali” im grabie¿cze „roboty”
w getcie. Po „pracy” gestapowcy pili i bawili siê weso³o wraz ze swoimi
agentami w towarzystwie „dziewczynek”. Do hulanek tych upodobali sobie
szczególnie hotel „Brytania” przy ul. Nowolipie 18 i restauracjê w jego
podziemiach pod dopasowan¹ do ich praktyk nazw¹ „Casanowa”.

W getcie rozwinê³o siê szerokie ¿ycie kawiarniano-restauracyjne, szcze-
gólnie od wiosny 1942 r. do lipca 1942 r. Poza starymi, znanymi restaura-
cjami jak Szulca na Karmelickiej róg Nowolipek czy Palais de Dance na Ry-
marskiej, otwarto w getcie szereg nowych, ale eleganckich, nowoczesnych,
t³umnie uczêszczanych przez bogaczy, a jeszcze czêœciej przez nowobo-
gackich, jak np. restauracja z separatkami na Nowolipiu, na wprost nr 18,
na I piêtrze. Na wymienienie zas³uguj¹ kawiarnie: „Sztuka” przy ul. Leszno
2 (po Gertnerze – mieli tam nawet pstr¹gi, trunki francuskie), gdzie wystê-
powa³a ca³a plejada poetów i œpiewaczek z Vier¹ Gran na czele; Fuchsa na
Elektoralnej 13 („przy murze”), na Grzybowskiej przy Ciep³ej oraz na Sien-
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Warta podkreœlenia jest d¹¿noœæ ¯ydów, g³ównie lekarzy, do utrzymy-
wania kontaktów z dzielnic¹ aryjsk¹ przez PCK.

Równoczeœnie trzeba podkreœliæ, ¿e pomimo wszystkich szykan, ¿ycie
w getcie warszawskim by³o du¿o swobodniejsze i spokojniejsze ni¿ za mu-
rami, czyli w tzw. dzielnicy aryjskiej. Nie by³o tu ³apanek ani publicznych eg-
zekucji, Niemcy w mundurach prawie nie pokazywali siê. Z tego szczegól-
nego azylu i wzglêdnego spokoju korzysta³o wielu spalonych przedstawi-
cieli polskiego ruchu oporu, skierowanych do getta na czas wypoczynku
i zrobienia im nowych dokumentów oraz przygotowania nowych form pracy
organizacyjnej (po getcie spacerowaæ oczywiœcie nie mogli).

Po tym wprowadzeniu w ogóln¹ atmosferê i warunki bytowe getta, po-
wracam do sprawy dalszego rozwoju ¯ZW, do sposobów jego oddzia³ywa-
nia na morale ¯ydów przez zwalczanie rodzimych zdrajców i kolaborantów.

Dane organizacyjne o ¯ZW i zarys jego dzia³alnoœci
Z chwil¹ uzmys³owienia sobie przez ¯ydów pe³nej zale¿noœci od tzw.

aryjskiej czêœci miasta, zaobserwowa³em na prze³omie 1940/41 pewne wy-
si³ki ró¿nych grup ¿ydowskich, g³ównie inteligenckich i kupieckich w kierun-
ku znalezienia sobie oparcia w organizacjach polskich, nios¹cych pomoc
gettu. Chodzi³o im g³ównie o pomoc natury ogólnej i wojskowej; pomoc fi-
nansow¹ czy w formie pociechy s³ownej i lekarstw otrzymywali od PCK
z Oddzia³u Warszawa-Pó³noc i Warszawa-Po³udnie, od ksiê¿y katolickich,
zwi¹zków zawodowych i wielu osób prywatnych. Istniej¹ce ju¿ zal¹¿ki ¯ZW
pomoc tê otrzymywa³y od OW-KB, opieraj¹cej siê o autorytet gen. Sikor-
skiego, wobec czego do ¯ZW rozpocz¹³ siê wzmo¿ony nap³yw kandyda-
tów. Zgodnie z za³o¿eniami przyjmowano nadal tylko by³ych wojskowych,
wzglêdnie m³odzie¿ niewyszkolon¹, ale za to o dobrych warunkach fizycz-
nych, oraz m³odzie¿ starsz¹ – do 25 lat – która mia³a za sob¹ przysposobie-
nie wojskowe. (Takie przysposobienie dawali przed wojn¹ swej m³odzie¿y
np. syjoniœci-rewizjoniœci – betarowcy). Dziêki temu nap³ywowi w ci¹gu kil-
ku pierwszych tygodni 1941 r. stan ¯ZW podniós³ siê do blisko 250 ludzi.
Osi¹gn¹wszy ten stan, ¯ZW ograniczy³ przyjmowanie nowych cz³onków.
Czêœciowo z powodu trudnoœci w ich uzbrojeniu, a przede wszystkim z po-
wodu zastrze¿eñ, jakie odnoœnie wiêkszego rozrostu ¯ZW wysun¹³ in¿.
Czerniaków i inne wp³ywowe osobistoœci ¿ydowskie. Pomimo tego nadal
przyjmowano pojedynczo by³ych wojskowych lub ludzi wartoœciowych
i szczególnie przydatnych dla potrzeb komendy ¯ZW (prawnicy, technicy).

Wed³ug planów perspektywicznych, kompanie mia³y rozrosn¹æ siê do roz-
miarów batalionów, a ca³e ¯ZW do rozmiarów pu³ku, ale tylu chêtnych nie by³o.
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przypada³o w koñcu po kilka osób, nawet do 6, 8, 10. Do szczêœliwszych
nale¿a³y rodziny wieloosobowe, które mia³y samodzielny pokój wy³¹cznie
dla siebie. Dalszym, wa¿nym instrumentem wyniszczania psychicznie i bio-
logicznie niedo¿ywionej ludnoœci getta, by³a niewolnicza praca ponad si³y
na rzecz Niemców, w dodatku praca bardzo nisko p³atna. W latach 1941-
1942 ponad 10.000 osób dziennie by³o zatrudnionych w Warszawie poza
gettem na tzw. placówkach. Poza dochodz¹cymi „placówkarzami” Niemcy
zatrudniali sezonowo przy pracach ziemnych, melioracyjnych, z dala od
Warszawy wiêksze grupy ¯ydów, oko³o 25.000 osób. Pod koniec omawia-
nego okresu do niewolniczego wyzyskiwania pracy ¯ydów do³¹czaæ siê za-
czêli Niemcy – w³aœciciele „szopów”. Ca³¹ tê cyniczn¹ robotê eksterminacyj-
n¹ potrafili Niemcy prowadziæ w perfidny sposób – rêkami ¿ydowskimi, po-
przez oddanych sobie i chêtnych ludzi z kierownictwa Judenratu i policji ¿y-
dowskiej. Tak¹ politykê prowadzili Niemcy nie tylko w Warszawie, ale na te-
renie ca³ej GG, maj¹c wszêdzie do pomocy jednakowo sobie oddane Ju-
denraty i policjê ¿ydowsk¹. Wp³ywa³y do mnie odpowiednie informacje
w tym przedmiocie: w K. G³. OW-KB analizowaliœmy niemieckie sposoby
sterowania ¯ydów szykanami, zastraszaniem, propagand¹, iluzjami prze-
trwania.

W 1941 roku zosta³o wydanych kilka dalszych zarz¹dzeñ rasistowskich.
Poza ma³o wa¿nym zarz¹dzeniem z dnia 15 III 1941 r., ograniczaj¹cym pra-
wo korzystania przez ¯ydów ze œrodków lokomocji, w wyniku którego wpro-
wadzono do getta tramwaje konne, tzw. konhelerki (firma Kohn i Heller); dnia
15 X 1941 r. gubernator generalny og³osi³ nieludzkie zarz¹dzenie wprowa-
dzaj¹c karê œmierci tak dla osób opuszczaj¹cych getto, jak i dla osób ukry-
waj¹cych uciekinierów z getta. Zarz¹dzenie to by³o swoistym pokwitowa-
niem akcji polskiego ruchu oporu wyprowadzania z getta inteligencji i ludzi
nauki (na zarz¹dzenie Delegatury Rz¹du) oraz przerzucania m³odzie¿y ¿y-
dowskiej na wschód (praca ¯ZW i OW-KB). Od grudnia 1941 r. Niemcy wy-
dali trzy dalsze zarz¹dzenia dyskryminacyjne: 1 XII poczta przesta³a przyjmo-
waæ paczki od ¯ydów (rzekomo z powodu zarazy), 27 XII rozkaz oddania fu-
ter (dla ¿o³nierzy z frontu wschodniego), a 31 XII rozkaz oddania nart i butów
narciarskich.

Szczególnie du¿o zamieszania w getcie wywo³a³o zarz¹dzenie oddawa-
nia futer. Wszyscy mê¿czyŸni posiadaj¹cy jesionki bali siê wtedy rozbieraæ
w lokalach publicznych, ¿eby nie zamieniono im jesionki na futro. Scenê ta-
kiej zamiany, po³¹czonej z du¿¹ awantur¹, widzia³em wtedy w zak³adzie fry-
zjerskim przy ul. Leszno. To ostatnie zarz¹dzenie o nartach obowi¹zywa³o
równie¿ Polaków.
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dowej agentów gestapo, ustala³ formy propagandy. Wydawa³ druki ulotne
i odezwy, m.in. odezwy przedpowstaniowe wzywaj¹ce do walki. Biuletyn in-
formacyjny dostarcza³a do getta OW-KB. W 1941 r. mój oddzia³ dostarczy³
aparat radiowy nadawczo-odbiorczy dla ¯ZW przez T. Niewiadomskiego
(wozem œmieciarskim).

4. Wywiad i kontrwywiad w getcie prowadzili cz³onkowie ¯ZW. Poza fa-
chowym oficerem oddzia³u II, jakim by³ Kuperman, w kierownictwie – jako
jego zastêpcy – byli T. Makower i ppor. WP Zelwañski. Zelwañski by³ bar-
dzo dzielnym ¿o³nierzem, wykonawc¹ wielu wyroków, zamachów i „eksów”.
Przetrwa³ getto, lecz zgin¹³ w 1944 r. wraz z kapitanem Rochem Kowalskim
na Starym Mieœcie. Terenem dzia³ania Zelwañskiego by³o tzw. du¿e getto,
zaœ na terenie ma³ego getta dzia³a³ Tadeusz Makower (od lipca 1942 r.).

Z oddzia³em tym wspó³pracowa³ œciœle i udziela³ wielu cennych wska-
zówek por. Radwañski, szef wywiadu oddzia³u „W” na getto.

Z racji posiadania sta³ej przepustki s³u¿bowej oraz dok³adnej znajomoœci
getta, wykorzystywa³em te swoje mo¿liwoœci do inspiracji wielu prac oddzia-
³u ¯ZW. Po odejœciu rannego Radwañskiego, musia³em wiêcej poœwiêciæ siê
tym sprawom, obejmuj¹c i jego zakres dzia³ania. Mia³o to byæ tylko czasowo,
lecz wobec rozpoczêcia siê w lipcu akcji wywózkowej i z braku innego kan-
dydata, prowadzi³em sam te sprawy do maja 1943 r. Dziêki temu mia³em bar-
dzo dok³adne informacje o wszystkim, co dzia³o siê w getcie. Stwierdzi³em
wówczas absolutny brak jakiejkolwiek powa¿niejszej roboty politycznej (kon-
spiracja oczywiœcie utrudnia³a pe³ne rozeznanie) czy wojskowej na terenie
getta poza ¯ZW. Stan ten istnia³ a¿ do wiosny 1942 r., a praktycznie do wrze-
œnia 1942 r., tj. do chwili zakoñczenia akcji likwidacyjnej Höflego. Wiedzia³em
jedynie o pewnej ma³ej aktywnoœci (stadium organizacyjne na prze³omie
1940/41) Bundowców i w 1942 r. komunistów. Znana mi by³a siedziba ko-
mórki organizacyjnej tych ostatnich przy ul. Twardej 14 u Czerwonki – kiero-
wana przez Jerzego Kilianowicza oraz melina Lewartowskiego przy ul. Le-
szno blisko s¹dów w sklepie spo¿ywczym. Z Lewartowskim odby³em nawet
jedn¹ rozmowê, która nie przynios³a niestety spodziewanych przeze mnie
efektów, tzn. wspó³pracy. Choæ wiem, ¿e komuniœci prowadzili swoj¹ pracê
w getcie od wiosny 1942 r., jednak z innymi ich komórkami nie zetkn¹³em
siê bezpoœrednio.

Oddzia³ wywiadu ¯ZW prowadzi³ sta³¹ walkê ze zdrajcami z ul. Leszno 13
i 14. Wykry³ – przy moim udziale i pomocy – organizacjê prowokacyjn¹, za-
³o¿on¹ przez gestapo pn. „¯agiew”. Werbowa³a ona do swoich szeregów
m³odych, bojowo i patriotycznie nastawionych ludzi, by nastêpnie groŸb¹
œmierci zmuszaæ ich do czynnej zdrady w formie pracy na szkodê w³asne-
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Jesieni¹ 1941 r. wobec znacznego rozrostu organizacji oraz zwiêkszenia
zakresu jej zadañ i celów, rozrasta siê równie¿ sztab ¯ZW. Podzia³ funkcji
w sztabie zosta³ ustalony jak nastêpuje: Komendant – Apfelbaum, 1. z-ca do
spraw bojowych – Leon Rodal, 2. z-ca i szef sztabu – Mojsze Weisstok, 3. z-ca
– Pawe³ Frenkiel, z-ca do spraw ewakuacji ludnoœci – Ka³me Mendelson,
z-ca do spraw transportu i magazynowania broni – Henoch Federbusz.

Poszczególne oddzia³y komendy wykonywa³y w omawianym okresie
(od jesieni 1941 do lipca 1942 r.) nastêpuj¹ce prace:

1. Czynnoœci kilkukrotnego przeorganizowania oddzia³ów liniowych
i sztabu, a¿ do form ostatnich.

2. Opracowanie zasad walk ulicznych i walk w terenie (w przewidywaniu
ewentualnoœci wyjœcia z miasta do partyzantki).

Szkolenie wojskowe odbywa³o siê na podstawie przedwojennych regu-
laminów WP i dotyczy³o wyszkolenia bojowego, nauki o broni, s³u¿by we-
wnêtrznej, dyscypliny itp. Szkolenie ¿o³nierzy odbywa³o siê w lokalach kon-
spiracyjnych plutonów. Prowadzili je oficerowie i podoficerowie ¯ZW, pod
nadzorem oficerów sztabu i dorywczo oficerów OW-KB (szczególnie przy
æwiczeniach grupowych). Doszkalanie oficerów ¯ZW (dowodzenie, walka),
d-ców plutonów i ich z-ców prowadzi³ Apfelbaum. Wyk³adowcami byli m.in.
kpt. Roch Kowalski, por. „Skierka” – W³odarz (oficer wywiadu z oddzia³u
„W” po stronie aryjskiej – zgin¹³ w 1944 r.), mjr „Smok” – Hieronim Bajon,
por. „Robak” – „Mucha” – Ludwik Radwañski (oficer wywiadu oddzia³u „W”
na getto do wiosny 1942 r. – zgin¹³ w 1942 r.), kpt. „Orlin” – Tadeusz ¯mu-
dziñski, autor niniejszego opracowania i inni. Szkolenie zbiorowe odbywa³o
siê tak¿e na stronie aryjskiej, na terenie szpitala œw. Stanis³awa, na cmenta-
rzu Pow¹zkowskim, w warsztacie kamieniarskim i kamienicy Teodora Mura-
na obok cmentarza (Muran by³ oficerem OW-KB, bardzo czynnym w pomo-
cy ¯ydom) oraz w Mirowskim Oddziale Stra¿y Po¿arnej na Ch³odnej.

¯o³nierze æwiczyli siê nawet w ostrym strzelaniu na dwóch strzelnicach
¯ZW. Oddzia³ operacyjno-szkoleniowy wynalaz³ ciekawe urz¹dzenie, tzw.
kominy-zapadnie. By³y to w¹skie, owalne otwory, pozwalaj¹ce przesun¹æ siê
przez nie cz³owiekowi. Kominy te by³y robione w pionie i s³u¿y³y do zapadniê-
cia siê w dó³ o jedn¹ kondygnacjê, najczêœciej do piwnic. Ostatni taki komin
znajduje siê w koœciele NMW na Lesznie (ko³o o³tarza). Gen. Stroop w swo-
ich raportach wspomina³ o nag³ym, niewyt³umaczalnym znikniêciu gonione-
go powstañca ¿ydowskiego. Kominy te by³y jednak tak dobrze zamaskowa-
ne, ¿e Niemcy ich nie wykryli.

3. Czynnoœci tego oddzia³u uwidocznione s¹ w jego nazwie. Oddzia³
ten, znaj¹c nastroje panuj¹ce w getcie i ustalaj¹c metody pracy propagan-
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lipca 1942 r. i póŸniej od stycznia do kwietnia 1943 r. Zatem sami ¯ydzi-¿o³-
nierze ¯ZW, obok w³adz polskich, wymierzali sprawiedliwoœæ ¯ydom-zdraj-
com swojego narodu. O dzia³alnoœci „¯agwi” zaledwie wzmiankowa³ w swo-
ich pracach prof. B. Mark.

Warto jeszcze wspomnieæ o zwerbowaniu do wywiadu ¯ZW œpiewaczki
Very Gran. Pocz¹tkowo usi³owa³a wymawiaæ siê od wspó³pracy, lecz potem
pracowa³a dobrze i dawa³a informacje m.in. o zapowiedzi akcji likwidacyjnej
w lipcu 1942 r. Zwerbowana zosta³a równie¿ (dane „Ka³myka”-Mendelsona)
jej kole¿anka po fachu o imieniu Sonia, która mia³a te¿ bli¿sze kontakty z ge-
stapowcami i wyci¹ga³a od nich cenne informacje. Wspó³praca tych obu ko-
biet z ¯ZW umo¿liwi³a lepsz¹ obserwacjê bardzo modnej i t³umnie uczê-
szczanej „Sztuki”. W lokalu tym, obok nich, Andrzeja W³asta, mec. „Wacu-
sia” Tajtelbauma, poety W³adys³awa Szlengla, poety Leonida Fokszañskie-
go, Poli Braunówny – wystêpowa³ równie¿ znany kolaborant, poeta Józef
Lipski. „Sztuka” stanowi³a œwietny teren wywiadowczy.

5. Oddzia³ techniczny sk³ada³ siê z samych in¿ynierów. Poza in¿. Pi-
szem, wchodzili w jego sk³ad: January D³u¿yk, Korngold, Alojzy Lunarski,
Tomasz Wankensztein, Urbach i inni. In¿ynierowie ci opracowali pod k¹tem
technicznym i nadzorowali wykonanie wszelkich umocnieñ fortyfikacyjnych,
np. na pl. Muranowskim, wspomnianych kominów-zapadni, tajnych przejœæ
piwnicami czy strychami, zamaskowanych lokali konspiracyjnych, strzelnic,
tuneli na stronê aryjsk¹ i w koñcowej fazie – od jesieni 1942 r. – bunkrów.
W organizacjê zaopatrzenia w materia³y budowlane do tych celów wnios³em
znaczny udzia³, zamawiaj¹c materia³ budowlany i organizuj¹c jego przerzut
do getta (wozami ZOM, stra¿ackimi i in.).

Oddzia³ techniczny opracowa³ te¿ trasy przejœæ kana³ami, przy pomocy
pracownika kanalizacji „Tomasza”, kuzyna por. Skierko.

6. Od lata 1941 r. ¯ZW – wykonuj¹c polecenie OW-KB (OW otrzyma³a je
od delegata Rz¹du) – dokonuje licznych przerzutów na stronê aryjsk¹ ludzi,
g³ównie inteligencji ¿ydowskiej. Przerzuty organizuje pluton Mendelsona,
przekazuj¹c wybranych ¿o³nierzom OW-KB. Szczególne nasilenie tych
przerzutów mia³o miejsce w 1942 r. Przez czas trwania tej akcji wyprowadzi-
liœmy z getta oko³o 4.000 ludzi. Podczas wczeœniej organizowanych ucie-
czek, szczególnie w 1940 r., kiedy getto nie by³o jeszcze zamkniête, prze-
transportowaliœmy na wschód kilkanaœcie tysiêcy ludzi. By³y te¿ i inne
znaczne przerzuty ludzi, nie objête akcj¹ plutonu Mendelsona, w okresie lat
1941-43, organizowane przez inne organizacje i osoby prywatne.

Wyprowadzenia uciekinierów odbywa³o siê wy³omami w murze lub
wierzchem przez mury. Do ciekawszych dróg zaliczyæ nale¿y przejœcie „sza-
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go narodu. Trzykrotnie likwidowana przez ¯ZW „¯agiew” odbudowywana
by³a przez gestapo za ka¿dym razem.

W newralgicznych punktach getta, tj. w pobli¿u bram wjazdowych i mu-
rów, oddzia³ wywiadowczy zak³ada³ sta³e punkty obserwacyjne. By³y one
z regu³y rozmieszczone w kawiarniach i restauracjach oraz w innych miej-
scach, gdzie obserwator nie rzuca³ siê w oczy. Punktów takich by³o wiele.
Oddzia³ wywiadu przeprowadza³ równie¿ liczne akcje likwidacyjne. Jedna
z takich akcji, bodaj¿e najwiêksza, odby³a siê w koñcu maja lub na pocz¹tku
czerwca 1942 r. W wyniku obserwacji grupy „¯agiew”, sk³adaj¹cej siê czê-
œciowo z ludzi tzw. trzynastki, ustali³em, ¿e mia³a ona swój przerzutowy ¿yw-
noœci na Elektoralnej przy Urzêdzie Miar i Wag. Podsun¹³em im poprzez wy-
wiadowców ¯ZW podstêpnie na melinê ich przerzutów nasz w³asny lokal
mieszcz¹cy siê w sklepie spo¿ywczym przy ul. Elektoralnej 6 lub 8. Zaraz po
udanym pierwszym przerzucie („¯agwi” oczywiœcie wszystkie przerzuty uda-
wa³y siê), ¿agwiœci urz¹dzili ca³onocn¹ libacjê. By³o ich 11, w tym 3 kobiety.
W czasie, gdy pijatyka dosz³a do punktu szczytowego, zostali oni otoczeni
przez pluton wywiadu ¯ZW. Przy pomocy plutonu Mendelsona, zwi¹zanych
i zakneblowanych, przewieziono ich rykszami noc¹ na Karmelick¹ 10, gdzie
odby³ siê s¹d. Z udowodnieniem zdrady nie by³o wiêkszego k³opotu, gdy¿
znaleziono przy ka¿dym z nich legitymacje wydane przez gestapo i pistolety
s³u¿bowe wraz z pozwoleniem na broñ. Z mocy wyroku s¹du stracono ich
wszystkich, a zw³oki zakopano w piwnicy. Odpowiedni meldunek wp³yn¹³ do
OW-KB. Du¿e wra¿enie wywo³a³o w getcie zastrzelenie na bazarze przez
„Garbatego” i „Rudego” Chai Blumberg. Na tym samym bazarze handlowa-
³a matka muzyka Kataszka i wzdycha³a zawsze, czy do¿yje czasów, kiedy
bêdzie mog³a zobaczyæ syna przebywaj¹cego za granic¹. Wiosn¹ 1942 r. na
ul. Karmelickiej w drodze ze „Sztuki” do Szulca zosta³o zabitych nastêpnych
dwóch ¿agwistów. Akcja ta odby³a siê pod moim kierownictwem, z udzia³em
m.in. Zelawiñskiego i „Balbiny”. Pili oni w naszym m.in. towarzystwie w „Sztu-
ce”. Nastêpnie mocno pijanych zaprosiliœmy do restauracji Szulca na Karme-
lickiej. Prowadziliœmy ich totumfacko pod rêce, przy równoczesnym dyskret-
nym wymacaniu u nich pistoletów. W pewnym momencie zostali wci¹gniêci
do bramy na Karmelickiej, gdzie zostali przez ¿o³nierzy ¯ZW zasztyletowani,
a broñ im zabrano. W tym samym mniej wiêcej okresie zabity zosta³ w obe-
cnoœci mojej i Makowera agent gestapo – Branstein.

W czerwcu 1942 r., wkrótce po du¿ej akcji likwidacyjnej owych 11 ¿a-
gwistów, zabity zosta³ ¿agwista z „trzynastki” w stopniu podporucznika,
którego nazwiska nie pamiêtam (niski, krêpy). Podobnych egzekucji na
zdrajcach by³o wiêcej, najwiêksze ich nasilenie mia³o miejsce od marca do
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11. Z ko³a prawników wy³oni³ siê oddzia³ zajmuj¹cy siê czynnoœciami
œledczymi. Œledztwo prowadzone by³o g³ównie na materiale dowodowym
dostarczonym przez oddzia³ wywiadu. Wy³oni³ siê równie¿ zespó³ s¹dz¹cy,
któremu przewodniczy³ sêdzia „Balbina”, podpisuj¹cy tym pseudonimem
wydawane wyroki. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie zna³em jego nazwiska.
Wyroki tego s¹du mia³y moc ostateczn¹ i nie podlega³y akceptacji Apfelbau-
ma, chyba ¿e chodzi³o o wyrok œmierci. Sekcj¹ œledcz¹ kierowa³ Stanis³aw
Ró¿ewicz.

W omawianym okresie ¯ZW wykona³o dwa tunele podziemne. Pierwszy
wykopano w koñcu 1941 r. Wejscie do niego by³o przy zbiegu ul. Gêsiej
i Okopowej, w ruinach spalonego domu, w odleg³oœci oko³o 15 m od „wa-
chy”. Przebiega³ pod jezdni¹ ul. Okopowej, w kierunku cmentarza ¿ydow-
skiego. Wyjœcie znajdowa³o siê pod kostnic¹. Podkop ten by³ czynny od po-
cz¹tków sierpnia 1942 r. Wydany Niemcom przez zdrajców, zosta³ uszko-
dzony przez wysadzenie wejœcia. Zdrajcami byli: Blum, Cementowicz i jego
kuzyn Malewski (cz³onek ¯agwi). Tajemnicê istnienia tunelu przekazali
zdrajcy Erlichowi, a ten Niemcom. Wszyscy trzej zostali rozstrzeleni z wyro-
ku s¹du ¯ZW.

Drugi podkop wykonano w lipcu 1942 r. Prowadzi³ on spod koœcio³a
NMP i spod klasztoru (pog³êbiono specjalnie do tego celu podziemie i wy-
budowano komin-zapadniê), pod jezdni¹ ul. Leszno, na przeciwn¹ stronê
ulicy, do domu po stronie aryjskiej. Koñcowa czêœæ drogi mog³a tak¿e iœæ
kana³em. Dalsze dwa tunele wykonano w póŸniejszym okresie.

Od jesieni 1941 r. ¯ZW coraz czêœciej dawa³y znaæ o sobie mieszkañ-
com getta, którzy – choæ nawet nie znali jego nazwy – wiedzieli, ¿e istnieje.
Wiedzieli, bo ¯ZW dzia³a³. Zapada³y wyroki na zdrajców, wyprowadzano lu-
dzi za mury i spieszono z pomoc¹ materialn¹ najbiedniejszym. Podnosi³o to
na duchu ca³e spo³eczeñstwo getta. ¯ZW zwalcza³ przede wszystkim kola-
boranck¹ propagandê uleg³oœci i fatalistycznego poddania siê z³u, któr¹
g³osi³ Judenrat, policja ¿ydowska, „¯agiew” oraz inni zdrajcy i agenci nie-
mieccy. ¯ZW pierwszy przeciwstawi³ siê czynnie tej polityce, jak¹ narzucili
¯ydom Niemcy, reprezentowani w getcie przez komisarza cywilnego Hein-
za Auerswalda i szefa referatu ¿ydowskiego w gestapo, Untersturmführera
Karla Brandta.

Celem skuteczniejszego zwalczania propagandy uleg³oœci i u³atwienia
wykrycia zdrajców, na moj¹ usiln¹ proœbê prezes Czerniaków pomóg³ umie-
œciæ kilku cz³onków ¯ZW w poszczególnych Wydzia³ach Judenratu. Wywia-
dem na tym terenie kierowa³ kuzyn Apfelbauma, Stanis³aw Ró¿ewicz, który
by³ zarazem kierownikiem sekcji œledczej ¯ZW.
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f¹”, czyli przez otwór w murze zamaskowany szaf¹, a prowadz¹cy z domu
w getcie do mieszkania w domu po stronie aryjskiej (styk plecami). By³y to
drogi typu szmuglerskiego, ponadto wyprowadzono tunelami, specjalnie do
tego celu wykonanymi lub kana³ami, które wykorzystywano równie¿ do
transportu broni. Patrol, który niós³ broñ do getta, zabiera³ zawsze ze sob¹
w drodze powrotnej wiêksz¹ partiê uciekinierów, rozprowadzaj¹c ich na-
stêpnie do przygotowanych melin w dzielnicy aryjskiej.

Oddzia³ Mendelsona dzia³a³ w tym zakresie do 27 kwietnia 1943 r., tj. do
chwili rozbicia go na pl. Muranowskim. PóŸniejsze dzia³ania mia³y ju¿ cha-
rakter dorywczy. Uciekinierzy o bardzo dobrym wygl¹dzie (aryjskim) prze-
chodzili te¿ przez gmach s¹dów na ul. Leszno, by³a to droga naj³atwiejsza
i najczêœciej u¿ywana.

7. Oddzia³ ten wykonywa³ czynnoœci techniczne przy przyjmowaniu
przerzutów broni, lekarstw i ¿ywnoœci od OW-KB oraz czyni³ starania po-
wiêkszania zapasów broni drog¹ zakupów indywidualnych. Do ekipy odbie-
raj¹cej nale¿eli Federbusz, Frenkiel, Chaim Goldberg, Henryk Sobelson,
Roman Leon Weinsztok, Janek Pika, Chaim £opato, Dawid Barliñski i Lejzor
Staniewicz. Przy odbiorze by³ zawsze Apfelbaum, a ze strony OW-KB naj-
czêœciej ja.

8. Kwatermistrzostwo trudni³o siê magazynowaniem przerzutów oraz
nastêpnie rozprowadzaniem ¿ywnoœci przeznaczonej dla szpitala czy dla
przytu³ków biedoty przy ul. Stawki 4 (po oo. Albertynach), przy ul. Dzikiej
i Mi³ej. Gros broni le¿a³o w specjalnych magazynach przy ul. Smoczej 28
(w zamurowanej piwnicy), przy ul. Leszno – obok koœcio³a NMP, na Dzielnej
u magazyniera Weinsztoka, na Muranowskiej 42 u Weisstoka, na Karmelic-
kiej 5 u Mendelsona, na ul. Nalewki 29 w kondygnacji pod piwnicami hote-
lu Londyñskiego i na ul. Nalewki róg Franciszkañskiej – pod piwnicami sk³a-
du manufaktury. Ponadto broñ potrzebna do szkolenia znajdowa³a siê w lo-
kalu ka¿dego dowództwa plutonu. Pluton kedywu i wywiadu oraz pluton
ewakuacji ludnoœci, mia³y broñ stale, na podorêdziu, w swoich lokalach.
¯ZW dysponowa³o dwiema strzelnicami, z których pierwsza mieœci³a siê
przy ul. Nalewki 29, a druga – przy ul. Franciszkañskiej 12, w du¿ych piwni-
cach po zlikwidowanej garbarni. Znajdowa³a siê tam zarazem i rusznikarnia.
Przy tej rusznikarni ¯ZW zorganizowa³ w póŸniejszym okresie wytwórniê
granatów typu „filipinka”.

9. S³u¿ba zdrowia ¯ZW – zosta³a ju¿ omówiona powy¿ej.
10. S³u¿ba duszpasterska mia³a sk³adaæ siê z dwóch rabinów. By³ jednak

tylko jeden, z niepe³nym tytu³em rabina. Nazywa³ siê – o ile dobrze pamiêtam
– Feldszur. Ka¿dy ¿o³nierz ¯ZW sk³ada³ na jego rêce uroczyst¹ przysiêgê.
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Rozdzia³ IV

Akcja likwidacyjna Höflego
lipiec-wrzesieñ 1942 r.

Podczas bytnoœci w Warszawie, a nastêpnie w Lublinie, Himmler wyda³
w po³owie lipca 1942 r. osobisty rozkaz ostatecznej likwidacji getta warszaw-
skiego. W uznaniu „zas³ug”, „zdolnoœci” oraz zaufania, kierownikiem akcji li-
kwidacyjnej zosta³ Sturmbannführer Höfle. Rozpocz¹³ on swe zbrodnicze urzê-
dowanie na nowym stanowisku w dniu 20 lipca 1942 r. Ze sztabu „akcji Rei-
nhard” do pomocy dobra³ sobie Haupsturmführera Michalsena i Unter-
sturmführera Mundta.  Z miejscowych „asów” warszawskich œci¹gn¹³: kierow-
nika Befehlstelle przy ul. ̄ elaznej 103, krwawego kata Untersturmführera  Men-
dego – kierownika Sonderkomando SD ds. przesiedleñ, Obersturmführera Ge-
ipla – ówczesnego kierownika Werterfassungsstelle (grabie¿ mienia) i innych,
spoœród których nie sposób nie wspomnieæ o Untersturmführerze Witosku czy
Bogudtcie oraz o krwawych zbirach podoficerach SS: Mendem, Handkem,
Orfie, Witoskim, Bekerze. Höfle œci¹gn¹³ tak¿e specjalny oddzia³ – sk³adaj¹cy
siê z czêœci za³ogi obozu w Treblince, z obozu „wprawiaj¹cego siê” dotychczas
tylko na Polakach, a rozbudowanego w po³owie 1942 roku na przyjêcie ¯ydów
z Warszawy. Höfle zaanga¿owa³ do akcji miejscowe si³y gestapo, SS i policji
niemieckiej oraz oddzia³y sk³adaj¹ce siê z renegatów litewskich, ³otewskich,
i przede wszystkim z antysemicko nastawionych Ukraiñców. Zatrudni³ tak¿e Ju-
denrat, z zastêpc¹ A. Czerniakowa – in¿. Lichtenbaumem na czele, ca³¹ ¿ydow-
sk¹ policjê porz¹dkow¹ i policjê granatow¹ reprezentowan¹ przez renegatów,
kolaborantów odsianych z za³óg poszczególnych komisariatów.

Poniewa¿ na terenie Polski likwidacjê ¯ydów przeprowadza³ sztab tzw.
„Akcji Reinhard”, niezbêdnym bêdzie powiedzieæ parê s³ów wyjaœniaj¹cych
jej strukturê dzia³alnoœci.

Za jej pocz¹tek mo¿na uznaæ rozkaz Reinharda Heydricha z RSHA,
z dnia 21 wrzeœnia 1939 r., polecaj¹cy skupiaæ ¯ydów na terenach okupo-
wanych w gettach, po³o¿onych przy szlakach komunikacyjnych.

Ca³okszta³t „Akcji Reinhard” dzieli³ siê na cztery dzia³y:
a) akcje wysiedleniowe,
b) przejêcie i wykorzystanie wszelkich ruchomoœci po¿ydowskich,
c) przejêcie ukrytych nale¿noœci, wykorzystanie nieruchomoœci itp.
d) wykorzystanie niewolniczej si³y roboczej.
Höfle by³ specjalist¹ od akcji wysiedleñczych, dlatego jemu w³aœnie po-

wierzono do wykonania akcjê likwidacyjn¹ getta warszawskiego.
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Reasumuj¹c wysi³ek organizacyjny tego okresu, nale¿y stwierdziæ, ¿e
¯ZW by³ przygotowany do walki zbrojnej, lecz szczup³a jego liczebnoœæ nie
dawa³a ¿adnych szans w walce otwartej, jaka musia³aby siê rozegraæ przy
akcji likwidacyjnej w lipcu 1942 r. Nie by³o wtedy ¿adnych szans poderwa-
nia ogó³u ludnoœci ¿ydowskiej do czynnego oporu. ¯ydzi nie chcieli walki
zbrojnej. Nawet bogaci ludzie nie chcieli zaopatrywaæ siê w broñ, chocia¿
by³a ona wtedy jeszcze stosunkowo tania. ¯ZW rozwa¿aj¹c sprawê ewen-
tualnego wyst¹pienia zbrojnego, nie by³ pewny reakcji nawet w³asnych bra-
ci. Jak¹ si³ê stanowi³a garstka (oko³o 300 ¿o³nierzy) w lipcu 1942 r. wobec
przemocy niemieckiej, a szczególnie wobec absolutnej biernoœci pó³ milio-
na wspó³braci, którzy niezbyt przyjaŸnie patrzyli na tych, co chc¹ siê biæ?
A fatalistycznie, prawie na klêczkach, potulnie i pos³usznie wykonywali
wszystkie polecenia niemieckie, znosili upokorzenia.

Potencjalnymi sojusznikami do tej walki móg³ byæ jedynie Blok Antyfa-
szystowski z zawi¹zkami oddzia³ów Gwardii Ludowej i Organizacji Bojowej.
Oddzia³y te by³y wtedy dopiero w stadium organizacyjnym, nie mia³y zupe³-
nie uzbrojenia, nie mia³y wiêc mo¿liwoœci prowadzenia walki; ponadto akcja
likwidacyjna zaskoczy³a je, rozproszy³a, a utrata wtedy kilku przywódców
(wraz z Lewartowskim) pozbawi³a jednolitego, zdolnego do dzia³añ kierow-
nictwa.
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wiciele cywilnego spo³eczeñstwa getta. Zarówno kierownictwo ¯ZW, jak
i nawet ostro¿ny Czerniaków byli zdania, ¿e jeœli sprawdz¹ siê pog³oski o li-
kwidacji dzielnicy ¿ydowskiej, to nale¿y chwyciæ za broñ. Mówiono wtedy,
¿e trzeba ratowaæ honor narodu ¿ydowskiego i nie iœæ bezwolnie na rzeŸ.
Zdawano sobie równoczeœnie sprawê z braku jakichkolwiek szans dla tej
walki, jak równie¿ z braku nale¿ytego przygotowania i szczup³oœci si³ ¯ZW.
Walkê tê chciano potraktowaæ tak¿e jako protest przeciwko brakowi pomo-
cy Zachodu. Niestety, wbrew opinii wiêkszoœci, szalê przechylili dwaj rabini,
którzy w oparciu o cytaty z ksi¹g Joba rozdz. V werset 17, 18, 19 i 20 pchnê-
li zebranych na drogê mistycyzmu religijnego.

Mieli umieraæ dla chwa³y Boga. Sprzeciwi³ siê tej polityce rabin Nisen-
baum, który wbrew zasadom Talmudu kaza³ ¯ydom ratowaæ w³asne ¿ycie.

Dlatego w lipcu 1942 r. powstanie w getcie nie wybuch³o. ¯ZW podpo-
rz¹dkowa³ siê decyzji duchowych przewodników narodu.

Do tego ju¿ w pierwszych chwilach po rozpoczêciu akcji likwidacyjnej
¯ZW zosta³ odciêty od dwóch du¿ych magazynów broni (na Smoczej 28
i przy koœciele NMP) i pozbawiony pe³nej zdolnoœci bojowej. Nale¿y tu
wspomnieæ o negatywnej ocenie ducha bojowego ¯ydów przez I Sekreta-
rza KC PPR Marcelego Nowotkê (patrz Nowe Drogi Nr 4/61).

Przebieg akcji likwidacyjnej
Dnia 22 lipca 1942 r. gestapowcy z Höflem i Brandtem na czele, po ob-

stawieniu getta kordonem policji, SS, Szaulisów, £otyszy i Ukraiñców, roz-
poczêli urzêdowanie w lokalu Gminy ¯ydowskiej.

Dla postrachu i wymuszenia pos³uszeñstwa, aresztowali 21 lipca kilku
cz³onków Zarz¹du Gminy, m.in. Gepnera, Jaszuñskiego i Wintera oraz je-
szcze kilka bardziej znanych osobistoœci. Wiele osób zabili od razu. Bardzo
gorliwie szukali, ale na szczêœcie nie znaleŸli ¿ony in¿. Czerniakowa.

Tego¿ 21 lipca by³em po po³udniu w getcie w pobli¿u ul. Grzybowskiej
i s³ysza³em strzelaninê. Jak siê okaza³o, mia³a ona miejsce w mieszkaniu
znanego antykwariusza Abe Gutnajera.

Zgin¹³ wtedy prof. dr Raszeja i cz³onek ¯ZW dr Pollak. ¯ona dr. Polla-
ka, Babetta (przechowywa³a u mnie swój indeks uniwersytecki i ró¿ne do-
kumenty), opowiedzia³a mi póŸniej, ¿e prof. Raszeja mia³ przepustkê do get-
ta wydawan¹ przez warszawskie gestapo, lecz zabi³a go ekipa lubelska,
która przysz³a rabowaæ bogatego antykwariusza Gutnajera.

Höfle za¿¹da³ rozplakatowania przez Gminê i Czerniakowa zarz¹dze-
nia o przesiedleniu, które podyktowa³ sam. Ustalona zosta³a wtedy pierw-
sza iloœæ osób do wywózki – 6.000. Dla oszukania i uœpienia obaw spo³e-
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Dni przed akcj¹ likwidacyjn¹
Polski ruch oporu wspó³pracuj¹cy z jedyn¹ istniej¹c¹ wówczas organi-

zacj¹ wojskow¹ getta – z ¯ydowskim Zwi¹zkiem Wojskowym, informowa³
ju¿ w czerwcu 1942 r. o mno¿¹cych siê niepokoj¹cych oznakach. Wiosn¹
1942 r. dokonano ostatnich przesiedleñ ¯ydów z ma³ych gett dystryktu do
getta w Warszawie.

Niemcy rozbudowywali ogromnie obóz w Treblince, po³o¿ony najbli¿ej
Warszawy, do którego Gmina ¯ydowska dostarcza³a ró¿ne instalacje i ro-
botników do rozbudowy. Stale zwiêkszano w dystrykcie stan liczbowy SS
i policji oraz zmieniono ich dowódcê. Getto wizytowali ci¹gle wysocy do-
stojnicy niemieccy, co widzieli sami ¯ydzi. Ukaza³o siê w getcie kilku nie-
mieckich kombinatorów, zak³adaj¹cych swoje warsztaty – „szopy”. Rekla-
mowali siê oni szeroko twierdz¹c, ¿e praca u nich da pe³ne bezpieczeñ-
stwo ¯ydom. Z³agodzono ostry kurs wobec getta. Zezwolono na rozwój
szkolnictwa. Auerswald i Brandt og³osili kilka uspokajaj¹cych dementi. ¯y-
dowscy g³ówni agenci gestapo: Kohn, Heller, Gancwajch, Sterfeld, Grajer
oraz Erlich i First rozg³aszali wieœci, ¿e nie bêdzie ¿adnych dalszych prze-
siedleñ, czego rzekomym dowodem mia³o byæ wy³¹czenie w czerwcu 1942
r. kilku ulic z obrêbu getta. Wreszcie stwierdzono, ¿e na Umschlagplatz
skierowano 60 wagonów towarowych. Z tych wszystkich oznak widaæ by³o,
¿e zbli¿a siê jakaœ groŸna burza. Potwierdzili to równie¿ agenci i agentki
z wywiadu OW-KB, którzy pracowali w otoczeniu niemieckim.

W przewidywaniu nadci¹gaj¹cych wydarzeñ oraz zdaj¹c sobie sprawê
z w¹tpliwej skutecznoœci jakiegokolwiek zbrojnego oporu ¯ydów, opiekuj¹-
cy siê gettem i ¯ZW polski ruchu oporu nalega³, by co rychlej wyje¿d¿a³a
z getta m³odzie¿ i reszta inteligencji. W imieniu Komendy G³ównej OW-KB
rozmawia³em wówczas kilka razy z prezesem Adamem Czerniakowem na
ten temat. Nie dosz³o jednak niestety do pozytywnego za³atwienia sprawy,
a to z racji postawy zarz¹du gminy. Nie pomog³y nawet takie argumenty jak
powiadomienie o likwidacji gett na lubelszczyŸnie w kwietniu 1942 r.

Ostatnia rozmowa z Czerniakowem, w obecnoœci dowództwa ¯ZW,
odby³a siê dnia 21 lipca 1942 r. By³o to zebranie kilkunastu cz³onków Ko-
mendy ¯ZW z jego d-c¹ kpt. Dawidem Morycem Apfelbaumem, d-cami oby-
dwu kompanii: por. Leonem Rodalem i ppor. Henochem Federbuszem oraz
d-c¹ 3. œwie¿o rozbudowanej: por. Mojsze Weisztokiem. Byli wtedy tak¿e
in¿. January D³u¿yk, in¿. Alojzy Lunarski, in¿. Leonard Pisz, Henryk Lipszyc,
mgr Bia³oskóra, mec. Dawid Szulman, red. Kazimierz Mendelson – „Ka³-
myk”, Roman Leon Weinsztok, dr Maurycy Golfarb i inni. Na zebranie to po-
proszony zosta³ tak¿e in¿. Adam Czerniaków oraz dwaj rabini jako przedsta-
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Akcji tej przeciwstawia³ siê jedynie in¿. Adam Czerniaków, który
odmówi³ podpisu pod pierwszym zarz¹dzeniem przesiedleñczym Höflego
z dnia 22 lipca 1942 r. Zosta³ za to pobity. W dniu 23 lipca 1942 r. widz¹c,
¿e nic nie jest w stanie zatrzymaæ akcji likwidacyjnej – Höfle kaza³ mu pod-
pisaæ proœbê do w³adz niemieckich o wywiezienie ¯ydów z powodu przelu-
dnienia i tyfusu – pope³ni³ samobójstwo.

Wszyscy ¯ydzi i wszystkie w³adze ¿ydowskie publicznie nie dawa³y wia-
ry, ¿e przesiedlenie jest akcj¹ likwidacyjn¹. Istnieje wersja, ¿e podobno nie
dawa³ wiary i przywódca komunistów ¿ydowskich, Icek Lewartowski. Wspo-
mina o tym B. Mark w swojej ksi¹¿ce o walce i zag³adzie getta warszawskie-
go. Ludzie wierzyli - chcieli i pragnêli wierzyæ - w prawdziwoœæ listów osób
ju¿ wysiedlonych, które rzekomo nadchodzi³y „gdzieœ ze wschodu” do ro-
dzin do Warszawy. Nie chciano natomiast wierzyæ uciekinierom z poci¹gów
zd¹¿aj¹cych do Treblinki, którzy docierali do Warszawy z hiobowymi wie-
œciami o tym jak wygl¹da prawda o pracy na wschodzie, co osobiœcie s³y-
sza³em i widzia³em na ul. Prostej na terenie szopu Többensa, rozmawia³em
z uciekinierem.

Czerniaków, maj¹c rzetelne wiadomoœci o rezultatach tych „akcji prze-
siedleñczych”, uwierzy³ w straszn¹ prawdê. Ofiar¹ ze swego ¿ycia chcia³ do-
wieœæ, ¿e mimo nieszczêœæ i upodlenia przez wroga, ukochany jego naród
ma synów zdolnych do bohaterstwa. Pragn¹³ w ten sposób zadokumento-
waæ prawo narodu ¿ydowskiego do ¿ycia. Swoj¹ œmierci¹ – zgodnie z wcze-
œniej dan¹ obietnic¹ – da³ Czerniaków znaæ, ¿e ju¿ wszystko stracone, ¿e
nale¿y siê ratowaæ jak i gdzie kto mo¿e.

Jedynym sposobem umo¿liwiaj¹cym wówczas przetrwanie w getcie by-
³a dobra kryjówka. Tylko dobre schronienie pozwala³o doczekaæ siê spoko-
ju i zdjêcia kordonów niemieckich oraz umo¿liwi³oby póŸniejsz¹ ucieczkê z
getta, przynajmniej tym kilku tysi¹com wybranych, mo¿liwych do uratowania.

Po pierwszych wywózkach przytu³ków i dzieciñców (podkreœliæ tu trzeba
wzruszaj¹ce piêkno postawy dr. Janusza Goldszmita-Korczaka id¹cego do
wagonów kolejowych wraz ze swymi ukochanymi dzieæmi), Höfle zarz¹dza
wywózkê ludzi ca³ymi dzielnicami. Odbywa³o siê to przez zaskoczenie.
Niemcy otaczaj¹ wyznaczon¹ dzielnicê swoimi formacjami zbrojnymi, a poli-
cjanci ¿ydowscy – przy asyœcie gestapo i SS – wyprowadzili ludzi. Ustawiali
ich w kolumny i prowadzili na ul. Stawki (opró¿niono na ten cel szpital) – na
Umschlagplatz. Tu nastêpowa³ za³adunek do wagonów kolejowych, oczywi-
œcie towarowych. Wszystko to odbywa³o siê przy rozdzieraj¹cym krzyku
rozdzielanych matek i dzieci, czemu towarzyszy³y wrzaski, przekleñstwa
i razy pa³ek ¿ydowskiej policji. Niemcy równie¿ nie szczêdzili uderzeñ,
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czeñstwa w getcie, Höfle i jego kompani trzymali ca³y czas w tajemnicy
termin nastêpnych akcji likwidacyjnych i ich rozmiary. Budzili tym codzien-
nie nadziejê, ¿e to co by³o wczoraj, ju¿ siê nie powtórzy i ¿e ci, co pozo-
stali – ocaleli.

Dalszym perfidnym chwytem psychologicznym Höflego i jego kompa-
nów by³o rozpoczêcie „akcji przesiedleñczej” od wywo¿enia wiêŸniów,
biedoty z przytu³ków (g³ównie przesiedleñców traktowanych przez lud-
noœæ i w³adze getta jako balast) oraz starców i dzieci, a zatem osób nie-
przydatnych do pracy. Ten pretekst wyjazdu do rzekomej pracy – przy
równoczesnym brutalnym likwidowaniu ludzi do niej niezdolnych – budzi³
wœród ogó³u przekonanie, ¿e rzeczywiœcie wyjad¹, by pracowaæ. Bied-
nym, lecz zdolnym do pracy – zgodnie z og³oszeniem – Niemcy wydawa-
li po 3 kg chleba i po 1 kg marmolady (akcje 29, 30 i 31 VII oraz 1, 2 i 3
VIII 1942 r.). By³ to jeszcze jeden oszukañczy chwyt psychologiczny, sku-
tecznie niestety przekonuj¹cy ludzi, ¿e rzeczywiœcie jad¹ na roboty na
wschód. „Bo przecie¿ bezceremonialny i brutalny Niemiec nie ³o¿y³by ko-
sztów na karmienie ludzi jad¹cych na œmieræ”. Tylko nêdzarzom by³o na
ogó³ wszystko jedno. Wiêkszoœæ z nich przy wyjeŸdzie po raz pierwszy
w tym roku (1942) najad³a siê do syta chleba.

W pocz¹tkach akcji Umsiedlungsamt – urz¹d przesiedleñczy – (zatem
i jego szef Waldemar Schön, Reichsamtsleiter dzia³a³ przy tym) rozpo-
wszechnia³ przez ¿ydowskich agentów gestapo i ¿ydowsk¹ policjê porzad-
kow¹ wiadomoœci, ¿e wywózka dotyczy tylko nigdzie nie pracuj¹cych, ¿e
obejmuje tylko 60.000 osób i trwaæ bêdzie tylko do 1 sierpnia 1942 r. Tym
chwytem Niemcy ³amali solidarnoœæ ¿ydowsk¹ i wykluczali opór zbrojny,
zyskuj¹c biernoœæ pracuj¹cej wiêkszoœci. Du¿¹ „zas³ugê” osobist¹ w tym
dziele rozbicia jednoœci ¯ydów i ducha ich oporu mia³ adwokat Jakub Lej-
kin, z-ca komendanta policji ¿ydowskiej. (Mianowany przez Höflego w dniu
22 VI – I 1942 r. kierownikiem ¿ydowskiej policji do akcji wysiedleñczej). Do
Lejkina Höfle mia³ tak du¿o zaufania, ¿e przez pierwszy tydzieñ akcjê prze-
prowadza³a sama tylko ¿ydowska policja, bez pomocy Niemców i dostar-
cza³a „sumiennie i pracowicie” codzienny kontyngent ludzi w iloœci 6 do 7
tysiêcy. Policjanci ¿ydowscy nie robili tego gorzej ni¿ póŸniej sami Niemcy.

Do pomocy w akcji wysiedleñczej Niemcy przez ca³y czas u¿ywali ¿y-
dowskiej policji porz¹dkowej. Wielk¹ gorliwoœci¹ wykaza³ siê równie¿ i ko-
mendant tej policji pp³k Szeryñski (Szynkman). Wypuœci³ go na okres tej ak-
cji z wiêzienia (siedzia³ za szmugiel futer) szef gestapo na getto – Brandt.
Pomaga³o w tym gorliwie i ca³e kierownictwo Gminy Wyznaniowej ¯ydow-
skiej z in¿. M. Lichtenbaumem na czele.
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i przyjaciele zatrzymanych chc¹ dotrzeæ i uwolniæ swych bliskich droga wie-
lotysiêcznego wykupu, a z drugiej strony – sami nieszczêœnicy chc¹ siê
czymœ wykupiæ. Pamiêtna by³a scena piêknego koncertu skrzypcowego,
wykonanego przez m³odocianego artystê, ¿ebrz¹cego w ten sposób u SS-
mana o ¿ycie dla matki i siebie. SS-man – znawca, rozkoszowa³ siê muzy-
k¹, chwali³ wirtuozeriê, znajomoœæ mistrzów niemieckich, w koñcu kopn¹³
ch³opca i zamkn¹³ w wagonie. Pamiêtna by³a te¿ scena, gdy jakiœ niemiec-
ki admira³ w asyœcie adiutanta prosi³ na pró¿no SS-mana o wypuszczenie
z Umschlagplatzu jakiejœ ¯ydówki z córeczk¹, co opowiedzia³ mi po wojnie
mój komandor z Yacht Klubu Polski – Bronis³aw Barylski. (Ale dopuszczono
do czêœciowo skutecznych sta³ych interwencji niemieckich w³aœcicieli szo-
pów, ratuj¹cych fachowców od wywózki). Pró¿no by³oby u któregokolwiek
z pilnuj¹cych SS-manów ¿ebraæ o litoœæ. By³ to specjalny element ludobój-
ców, morderców. Wszyscy ci Niemcy byli przesi¹kniêci zoologicznym
wprost antysemityzmem. Do wyj¹tku nale¿eli Niemcy, którzy pomagali ura-
towaæ siê ¯ydom. Zdarzali siê jednak tacy.

Znam Niemca – prokurenta u Fritza Schultza Klimanka – który p³aka³,
gdy zdawa³ mi sprawozdanie z podpatrzonej akcji likwidacyjnej ¯ydów
w Trawnikach w dniu 3 listopada 1943 r. Znam ¯ydów uratowanych przez
drugiego prokurenta Schultza – Neumana. Znam osobiœcie kilkunastu ¯y-
dów uratowanych przez W.C. Többensa. ¯ydzi ci byli jego wspó³pracowni-
kami z getta i chwalili jego ludzkie podejœcie do nich, chocia¿ na ogó³
Többens znany by³ jako ostatni komisarz cywilny getta i kat ¯ydów.

A¿eby dope³niæ obrazu pedanterii, pomys³owoœci i zdolnoœci organiza-
cyjnych Niemców i Höflego nawet w ludobójstwie, nale¿y wspomnieæ, ¿e
podstawione wagony do Treblinki czêsto by³y wysypane szk³em t³uczonym
lub karbidem albo lasowanym wapnem. Wtedy to, przed wpuszczeniem ¯y-
dów do takich wagonów, kazano im zdejmowaæ buty (zabiera³ je Franz Kon-
rad z Werterfassungstelle na ul. Gêsiej). Sprawiedliwy los nie oszczêdzi³ jed-
nak i najgorszych, najgorliwszych pomocników „akcji przesiedleñczej”, to
znaczy samych ¿ydowskich policjantów. Mimo ¿e s³u¿yli oni Niemcom tak
gorliwie, jak mo¿e to robiæ tylko zdrajca-renegat, to jednak traktowani byli
bardzo Ÿle. W czasie trwania akcji, na ulicach getta i na Umschlagplatzu wi-
dzia³o siê dziesi¹tki zabitych policjantów, którzy dostarczyli zbyt ma³y kon-
tyngent ludzi.

Po up³ywie siedmiu krwawych tygodni Niemcy za³adowali do wagonów
i wywieŸli do Treblinki kilkuset policjantów wraz z ca³ymi rodzinami. Szli oni
do wagonów cisi i potulni, ze spuszczonymi g³owami, nie œmiej¹c spojrzeæ
w oczy otaczaj¹cym ich ludziom, których ³askawy los oszczêdzi³ w danej
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a czêsto i kul. Strza³ów s³ychaæ by³o doœæ du¿o, bo Niemcy starców i cho-
rych zabijali na miejscu. Strzelali te¿ po mieszkaniach do znalezionych tam,
ukrywaj¹cych siê. Czêsto – przez oszczêdnoœæ amunicji lub dla zabawy –
wyrzucali ich przez okna na bruk i potem jêcz¹cych rannych dobijali kopa-
niem lub rozdeptywaniem i mia¿d¿eniem czaszek ciê¿kimi, podkutymi bu-
tami. Niemowlêta (Niemcy lub ich pomocnicy Ukraiñcy, £otysze b¹dŸ Litwi-
ni) odbierali od razu matkom i zabijali na miejscu na ich oczach, rozbijaj¹c
im g³ówki o mury domów b¹dŸ rozdzieraj¹c je za nó¿ki.

Pisz¹cy te s³owa zdaje sobie sprawê, ¿e dziœ czytelnikowi trudno bêdzie
w to uwierzyæ, tak jak i w powszechnoœæ tego rodzaju nieludzkich czynów,
ale jednak tak by³o. Piszê to wszystko jako œwiadek, który okrucieñstwa te
widzia³ osobiœcie b¹dŸ zosta³o to mu przekazane przez kolegów z ¯ZW.

Z tak opró¿nionego ju¿ z ludzi kwarta³u mieszkalnego rusza³a nastêpnie
kolumna nieszczêœników. Ludzie w ró¿nych strojach, z przera¿eniem
w oczach i postawie, nios¹ z sob¹ ró¿ne, czêsto przypadkowo wziête
przedmioty. Raz s¹ to przezornie spakowane walizki lub plecaki, to znów
kanarek w klatce, skrzypce lub garnek, pogrzebacz czy nocnik. Zamo¿niej-
si a przebiegli ludzie, w tych niby przypadkowo wziêtych, a ma³o pozornie
wartych przedmiotach, nios¹ nieraz ca³y swój maj¹tek. Ten garnek czy te¿
pogrzebacz by³ niejednokrotnie ca³y ze z³ota, a jedynie pomalowany i mia³
s³u¿yæ – w wypadku szczêœliwie udanej ucieczki – za podstawê przysz³ej eg-
zystencji. Takich udanych ucieczek by³o jednak wtedy bardzo ma³o. Jedy-
na mo¿liwoœæ istnia³a na drodze do Treblinki, lecz droga ta by³a gêsto na-
szpikowana posterunkami ukraiñskimi i niemieckimi. Okoliczna ludnoœæ
polska sterroryzowana i zastraszona czêstotliwoœci¹ oraz d³ugotrwa³oœci¹
tych akcji, nie mog³a ryzykowaæ pomocy na wiêksz¹ skalê.

W drodze na Umschlagplatz czêsto zdarza³o siê reklamowanie, czyli wy-
ci¹ganie z szeregów cz³onków rodzin osób uprzywilejowanych, tzn. rodzin
policji ¿ydowskiej i urzêdników gminy. Niemcy, dla zachêcenia ich do gorli-
wej s³u¿by, gwarantowali im w pierwszych tygodniach akcji nietykalnoœæ.
Odbywa³o siê to zawsze w ten sposób, ¿e ten uprzywilejowany, w asyœcie
policjanta ¿ydowskiego oraz SS-mana, sta³ przy drodze marszu kolumny
i przy nim wywo³ywano osoby poszukiwane. Na przyk³ad stoi taki ma³y cz³o-
wieczek, zaka³a i hañba ¿ydowskiej adwokatury, a ³apacz wo³a: „szwagier-
ka pana Lejkina!…”. Dos³ysza³a z szeregu, a reszta posz³a do wagonów na
œmieræ.

Przeró¿ne wstrz¹saj¹ce sceny odbywa³y siê na Umschlagplatzu, gdzie
skupiono przyprowadzonych do wywózki nieszczêœników. Komendantem
placu by³ arcypies policji ¿ydowskiej – Szmerling. Z jednej strony krewni
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Rozdzia³ V

Getto 
od 13 wrzeœnia 1942 r. do 18 kwietnia 1943 r.

Zmiana granic getta, rejestracja pracuj¹cych w „szopach” i zwi¹zane
z tym ostatnio transporty ludzi na Umschlagplatz w dniach od 6 do 12 wrze-
œnia 1942 r. zakoñczy³y zasadnicz¹ wielk¹ akcjê likwidacyjn¹ Höflego.

Pomimo tego, mieszkañcy getta ¿yli nadal w wielkiej trwodze. Wszelki
ruch uliczny zamar³ zupe³nie. Znaj¹c perfidiê niemieck¹, spodziewano siê
jakiejœ nowej akcji na S¹dny Dzieñ (Jom kipur), obchodzony przez ¯ydów
21 wrzeœnia. Tego dnia odby³a siê rzeczywiœcie jeszcze jedna blokada i „wy-
siedlenie” oko³o 2.000 osób – ostatnie przed walk¹ styczniow¹ i powsta-
niem. Nie poci¹gnê³a ona za sob¹ jednak tak wielu ofiar. Z jednej strony
Niemcy nie zamierzali kontynuowaæ wysiedleñ na tak¹ skalê jak dotych-
czas, a z drugiej zaczê³y dzia³aæ ¿ydowskie czujki, organizowane tak przez
¯ZW, jak i samorzutnie przez mieszkañców poszczególnych domów. Z bie-
giem czasu ludzie otrz¹snêli siê z atmosfery lêku i znowu nabrali pewnoœci
siebie. Przyczynili siê do tego Niemcy, w³aœciciele szopów, którzy widz¹c
jak wielkie zyski przynosi im darmowa praca ¯ydów, czynili wszelkie wysi³-
ki dla umo¿liwienia zakupu i sprowadzenia do getta wiêkszej iloœci ¿ywno-
œci, ni¿ na to pozwala³ system kartkowy. Ponadto sami ¯ydzi zaczêli upra-
wiaæ proceder szmuglerski, pos³uguj¹c siê zreszt¹ i niemieckimi œrodkami
transportu. Zasoby finansowe wielu z nich uleg³y wtedy znacznej poprawie,
drog¹ zagarniêcia i sprzeda¿y mienia opuszczonego z pustych mieszkañ.

Miesi¹c paŸdziernik zaznaczy³ siê nap³ywem du¿ej iloœci kandydatów na
¿o³nierzy ¯ZW. Zacz¹³ siê budziæ duch walki. Zosta³ on wywo³any potrzeb¹
zmazania dotychczasowej haniebnej, niewolniczej postawy czynn¹ obron¹,
obron¹ dla ratowania honoru. Rós³ nastrój bojowy wœród m³odzie¿y, od
której udzielaæ siê zacz¹³ tak¿e czêœciowo i starszym. Kilkunastu przedsta-
wicieli paru dawnych organizacji ¿ydowskich, nie przejawiaj¹cych dotych-
czas jakiejœ konkretnej szerszej dzia³alnoœci, zebra³o siê 28 paŸdziernika
1942 r. i powo³a³o do ¿ycia ¯ydowski Komitet Narodowy – ¯KN, który na-
stêpnego dnia powo³a³ ¯OB.

Zebranie, w wyniku którego powsta³ ¯OB, odby³o siê 29 paŸdziernika
1942 r. Organizacje te, powo³uj¹c ¯ydowski Komitet Narodowy, da³y wyraz
ich politycznego zjednoczenia, celem wspólnego przygotowania siê do
przysz³ej walki, dla zmazania hañby biernoœci. Do ¯OB nie przyst¹pi³ na ra-
zie socjalistyczny Bund. Zrobi³ to dopiero w miesi¹c póŸniej. Wed³ug otrzy-
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chwili. Na rozkaz Höflego zostali zabici Kohn i Heller, wszechw³adni zau-
sznicy warszawskiego gestapo. Nie byli oni lubiani przez ekipê lubelsk¹,
z uwagi na konkurencyjne sprzecznoœci przy grabie¿y. Wyda³ ich Grajer,
gdy nie doszli do porozumienia przy podziale ³upów. Znalezienie przez nich
kilku brylantów, przygotowanych dla Brandta – a nie dla Höflego – by³o
przyczyn¹ ich œmierci.

Za wiedz¹ i zgod¹ Höflego Brandt oraz hauptsturmführer Michalsen,
szef akcji codziennego kontyngentowania wywózki, skierowali równie¿ swo-
ich ¿ydowskich pomocników do Treblinki. By³o to skrupulatne, bezlitosne
wype³nianie rozkazów i taktyki ludobójczej, wypracowanej przecie¿ sztabo-
wo i przy wspó³udziale twórczym Höflego. Na terenie GG regu³¹ by³o dobre
wspó³¿ycie Niemców z ¿ydowskimi zdrajcami z policji i Judenratów, a po-
tem wysy³anie ich na œmieræ, tylko tyle, ¿e w ostatniej partii skazañców. Np.
prezesa Judenratu w £odzi Chaima Rutkowskiego, zwanego cesarzem get-
ta, wieziono do Oœwiêcimia nawet w salonce.

Tak przedstawia³ siê skrótowo dzieñ powszedni „akcji przesiedleñczej”
¯ydów z getta warszawskiego na rzekomy wschód, do rzekomej pracy
w przemyœle wojennym. Takie wstrz¹saj¹ce sceny rozgrywa³y siê codzien-
nie na przestrzeni 7 i pó³ tygodnia, tj. od 22 lipca do 13 wrzeœnia 1942 r. Tak
wygl¹da³y „chwalebne” wyczyny Obersturmbanführera Hermana Höflego,
mordercy blisko 300 tys. ¯ydów warszawskiego getta.

W tym miejscu ciœnie siê pytanie: co polski ruch oporu zrobi³ dla getta
w³aœnie w tych krwawych dniach likwidacji? Niestety, niewiele w stosunku
do ogromu potrzeb. Z powodu hermetycznego wtedy zamkniêcia dzielnicy
¿ydowskiej, jedyn¹ pewn¹ drog¹ dostania siê do getta by³ podkop z budyn-
ku klasztornego koœcio³a NMP na Lesznie, który bieg³ pod ulic¹ na drug¹
stronê Leszna. Tym to podkopem, przy pomocy ¯ZW, wyprowadzonych zo-
sta³o na stronê aryjsk¹ oko³o 500 osób. Kilkadziesi¹t osób uratowa³a polska
Stra¿ Przeciwpo¿arowa (¿o³nierze „Ska³y” – KB). Ponadto kilkanaœcie osób
uratowanych to uciekinierzy z poci¹gów do Treblinki. Kilku spoœród tych
uciekinierów wprowadzonych zosta³o póŸniej do getta z zadaniem powia-
domienia ludnoœci o w³aœciwym celu i miejscu przeznaczenia transportów.
Mieli te¿ oni za zadanie nawo³ywaæ do ukrywania siê. W miarê - wiêcej jak
skromnych - mo¿liwoœci, starano siê zrobiæ wszystko, co by³o w tamtych
warunkach mo¿liwe.
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ne o zamiarach Niemców. Nie mo¿na tego absolutnie powiedzieæ o ¯OB. By-
³a ona organizacj¹ bardzo m³od¹ i nieliczn¹, istnia³a przecie¿ formalnie nie-
ca³e trzy miesi¹ce i zaczê³a siê organizowaæ na dobre pod wzglêdem woj-
skowym dopiero po akcji styczniowej 1943 r. Nie mia³a w swoich szeregach
oficerów WP, a zatem i jakichœ wiêkszych mo¿liwoœci szkoleniowych, a co
najwa¿niejsze - nie mia³a prawie wcale broni. W chwili rozpoczêcia akcji
styczniowej 1943 r. ¯OB mog³a posiadaæ 20 do 30 pistoletów pe³nospraw-
nych i mo¿e tyle¿ granatów. Broñ tê ¯OB dosta³a od AK (20 pistoletów). Pa-
rê jeszcze sztuk pochodzi³o z GL i z prywatnych zakupów. Warto tu dodaæ
za nr 17/88 tygodnika „Polityka”, ¿e Gomu³ka krytykowa³ AK za zbyt ma³¹ po-
moc dla getta, tak¿e i Delegaturê Rz¹du, stwierdza³ du¿¹ pomoc GL – PPR
dla ¯OB, a równoczeœnie wymknê³o siê mu, ¿e i jego GL nie da³a broni dla
¯OB. Ten partyjny schemat pomocy dla PPR ca³y czas k³amliwie kontynuo-
wa³ ¯IH. Tak ma³e si³y ¯OB wobec si³y ognia trzech wyszkolonych nale¿ycie
kompanii ¯ZW (doœæ dobrze wyposa¿onych w broñ, z broni¹ maszynow¹
ciê¿k¹ i lekk¹ w³¹cznie) uniemo¿liwia³y jej równowa¿ny wk³ad bojowy
w styczniowej akcji zbrojnej. Poza tym, te dwie organizacje nie wspó³praco-
wa³y ze sob¹ (pewn¹ wspó³pracê nawi¹za³y dopiero w kwietniu 1943 r.) i nie
uzgadnia³y swoich akcji, co z punktu widzenia wojskowego nie by³o korzyst-
ne, a który to fakt potwierdzam. ¯OB d¹¿y³a do wspó³pracy przez ca³kowite
podporz¹dkowanie sobie ¯ZW. Wychodzi³a bowiem z unitarnych za³o¿eñ
politycznych, ¿e powsta³a w wyniku porozumienia siê wszystkich ugrupowañ
¿ydowskich (za wyj¹tkiem Syjonistów Rewizjonistów). ¯ZW oczywiœcie nie
móg³ zgodziæ siê na takie „po³¹czenie” choæby przez szacunek dla swojej
dotychczasowej przesz³o trzyletniej dzia³alnoœci i samotnej walki o morale
getta. Szkolony przy udziale w³asnych oficerów WP (oswojony z broni¹ pie-
choty, tak¿e maszynow¹), jak równie¿ przez oficerów OW-KB-AK, ¯ZW two-
rzy³ du¿¹, zwart¹, wojskow¹ jednostkê. Ponadto w ¯ZW, obok ¯ydów – ¿o³-
nierzy wrzeœniowych, obok bezpartyjnych, du¿¹ grupê stanowili syjoniœci-re-
wizjoniœci, stanowczo przeciwni mechanicznemu po³¹czeniu siê z ¯OB. Ten
moment podkreœlam szczególnie mocno, z uwagi na odmiennoœæ stwier-
dzeñ w odnoœnych publikacjach krajowych ¯IH.

Przebieg akcji styczniowej
Jak¹ taktykê zastosowano w walce z Niemcami w dniach od 18 do 21

stycznia 1943 roku?
W wyniku zestawienia danych wywiadowczych zebranych przez OW-KB

(m.in. poprzez granatowych policjantów, cz³onków OW-KB), nie stwierdzo-
no œci¹gniêcia do Warszawy wiêkszych si³ niemieckich. Komenda ¯ZW –
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manych informacji z ¯ZW, oddzia³y ¯OB zaczê³y organizowaæ siê wojskowo
w³aœciwie dopiero w grudniu 1942 r. i w styczniu 1943 r. Statut organizacji
zosta³ przyjêty 2 grudnia 1942 r. W statucie tym ¯OB podkreœla³a sw¹ rolê
walki o Polskê.

W pocz¹tkowej fazie organizacji oparto siê na systemie szóstkowym.
PóŸniej, w 1943 r. w wyniku polecenia w³adz AK, przyjêto system pi¹tkowy.
Dzia³alnoœæ i ¿ywot ¯OB by³ krótki. Nie by³a ona znana spo³eczeñstwu, lecz
mimo to jej odezwy do ludnoœci na ogó³ spotyka³y siê z pos³uchem. Pos³uch
ten wywo³any by³ równie¿ nieœwiadomoœci¹, czym jest ¯ZW, a czym ¯OB.
Uwa¿ano ogólnie obie te organizacje za jedn¹. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ¯OB
korzysta³a w ten sposób z trzyletniego dorobku obywatelsko-¿o³nierskiego
¯ZW. ¯OB w tak krótkim czasie zdoby³a znaczny rozg³os, a to dziêki ruchli-
woœci i szerokiej propagandzie przywódców poszczególnych organizacji,
z których powsta³a i dziêki poparciu ¯KN. Z ca³¹ œwiadomoœci¹ piszê tu
o dzia³alnoœci tylko przywódców tych organizacji, gdy¿ wszystkie one mo-
g³y pochwaliæ siê tylko znikom¹ iloœci¹ czynnych cz³onków szeregowych.
Natomiast ¯ZW pracowa³ i dzia³a³ w œcis³ej konspiracji bez reklamy i szum-
nych deklaracji, a jedynie po ¿o³niersku – konkretnie. Dlatego te¿ ¯ZW nie
mia³ swoich dziejopisów, archiwistów, ale mia³ za to ¿o³nierzy, którzy broñ
przedk³adali nad pióro. Dalszym dopingiem do rozrostu ¯OB i ¯ZW by³a wi-
zyta Himmlera w getcie w dniu 9 stycznia 1943 r. Takie wizyty bowiem nic
dobrego zapowiadaæ nie mog³y. Tote¿ od póŸnej jesieni 1942 r. do po³owy
stycznia 1943 r. ¯ZW przyj¹³ oko³o 150 nowych ¿o³nierzy, co z poprzedni¹
ich iloœci¹ – uszczuplon¹ stratami w sierpniu, dawa³o liczbê 400 ludzi i tylu
ich wziê³o udzia³ w akcji styczniowej.

Przed akcj¹ styczniow¹ jedynym faktem godnym wspomnienia jest wy-
konanie wyroku na Lejkinie, które mia³o miejsce w koñcu listopada 1942 r.
Fakt ten rozszed³ siê lotem b³yskawicy i by³ mi opowiadany z dum¹ przez
wielu ludzi, pomimo ¿e nie byli oni zaanga¿owani w walkê konspiracyjn¹.
Dum¹ napawa³ ich fakt jakiegoœ aktu sprawiedliwoœci i zemsty nad zdrajc¹,
a zarazem fakt obudzenia siê narodu do walki o swoj¹ godnoœæ i honor.

W wyniku styczniowej wizytacji przez Himmlera (ubezpiecza³y go wtedy
cztery wozy pancerne) pad³ rozkaz likwidacji ¿ydowskiej dzielnicy mieszka-
niowej w Warszawie. W przewidywaniu tego faktu ¯ZW wyda³ rozkaz w po-
³owie stycznia 1943 r., odezwê do narodu, wzywaj¹c go do oporu i walki oraz
niepoddawania siê dobrowolnie niemieckim wezwaniom przesiedleñczym.
Podobne wezwanie do oporu wysz³o od drugiej organizacji wojskowej getta,
od œwie¿o powsta³ej ¯OB. Dziêki swej przynale¿noœci (autonomicznie) do
OW-KB, ¯ZW otrzyma³ zarówno du¿¹ pomoc, jak równie¿ doœæ dok³adne da-

54



cie na ul. Prostej, gdzie zastêpca Többensa, dyr. Jahn, potrafi³ zastraszyæ
swoich robotników odg³osami strza³ów dochodz¹cych z ul. Leszno i wypro-
wadzi³ kilkaset osób na Umschlagplatz.

Wobec bardzo s³abych wyników dotychczasowej, ju¿ trzydniowej akcji,
hitlerowcy zarz¹dzili œci¹gniêcie do getta wszystkich robotników pracuj¹cych
poza gettem, tzw. placówkarzy. Zaczêto ich zwoziæ do getta po po³udniu
dnia 21 stycznia 1943 r. Zarz¹dzone przed po³udniem tego dnia przerwanie
akcji uratowa³o wtedy tym ludziom ¿ycie. Walka toczy³a siê przez ca³y 18, 19
i 20, a¿ do po³udnia 21 stycznia, do chwili, kiedy von Sammern wyda³ roz-
kaz jej zaprzestania. Trzeba podkreœliæ, ¿e najwiêksze jej nasilenie mia³o
miejsce w dniach 18 i 19 stycznia. By³a to bardzo dziwna walka. Niemcy go-
nili ¯ydów po domach, a ci uciekali i chowali siê. Chowali siê po piwnicach,
strychach, zakamarkach, œmietnikach, przygotowanych bunkrach, po opu-
szczonych domach poza murami szopów itp. Z³apani przez Niemców mê¿-
czyŸni na ogó³ bronili siê, wyrywali, a jeœli mieli nó¿ czy m³otek, uderzali
w Niemca, gin¹c za to z regu³y na miejscu. Schwytani wêdrowali na
Umschlagplatz, a nastêpnie do Treblinki. £¹cznie z³apali Niemcy w ten spo-
sób oko³o 6-7 tysiêcy ¯ydów w ci¹gu czterech dni akcji. Wynik zatem bar-
dzo s³aby w porównaniu do szeœciotysiêcznych kontyngentów dziennych
z akcji Höflego w okresie od lipca do wrzeœnia 1942 r. Tak bronili siê i wal-
czyli ludzie nieuzbrojeni. Cz³onkowie ¯ZW walczyli inaczej. Walczyli oni bro-
ni¹ paln¹ i tylko z ma³ymi oddzia³ami niemieckimi. Celem walki ¯ZW nie
mia³a byæ jakaœ frontalna walka, jakaœ generalna próba si³, a jedynie parali-
¿uj¹cy, skuteczny opór, maj¹cy zniechêciæ Niemców oraz zmusiæ do odwro-
tu trudnoœciami walki i nik³oœci¹ wyników ³apanki. Niemcy byli w tym czasie
na terenie dystryktu warszawskiego bardo s³abi liczebnie (trwa³a wówczas
agonia armii Paulusa pod Stalingradem). Na pomoc z innych dystryktów nie
mogli liczyæ, z uwagi na trwaj¹ce jeszcze walki, przy akcji wysiedlania lud-
noœci Zajmojszczyzny. Jednak pomimo wszystko, jawna, frontalna walka
¯ydów z Niemcami mog³aby zanadto nadszarpn¹æ ambicjê oraz butê nie-
mieck¹ i dlatego nie mog³a byæ prowadzona w tej formie. ¯ZW walce tej
nada³ charakter partyzantki w mieœcie i potraktowa³ j¹ - w pewnym sensie -
jako szkolenie swoich ¿o³nierzy w pe³nych warunkach bojowych. ¯o³nierze
¯ZW walczyli w ramach poszczególnych plutonów, sk³adaj¹c dowódcom
kompanii kilka razy w ci¹gu dnia meldunki z przebiegu walki. ¯ZW dzia³a³
przede wszystkim w pobli¿u swoich lokali konspiracyjnych, w których ¿o³-
nierze byli czêœciowo skoszarowani i gdzie by³a zmagazynowana broñ.
W lokalach tych by³y dobre, z góry przygotowane zamaskowane kryjówki
czy bunkry, umo¿liwiaj¹ce im pewne ukrycie siê w razie niebezpieczeñstwa.
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w uzgodnieniu z p³k. Tarnaw¹, pp³k. Szopiñskim i ze mn¹ – postanowi³a nie
wystêpowaæ w zwartych oddzia³ach, a jedynie prowadziæ akcjê lokalnej, ru-
chomej, zbrojnej obrony. Zak³adano, ¿e sam fakt zbrojnego oporu, z którym
po raz pierwszy spotykaj¹ siê Niemcy na wszystkich ulicach getta, bêdzie
dla nich tak olbrzymim zaskoczeniem, ¿e przerw¹ akcjê wysiedleniow¹
i walkê, wycofaj¹ siê z getta na okres wielu tygodni. Zak³adano równie¿, ¿e
te wydarzenia i okres kilkutygodniowej nieobecnoœci Niemców w getcie,
wywo³aj¹ wzrost bojowych nastrojów wœród ludnoœci i rozbudz¹ ducha wal-
ki. Komenda ¯ZW mia³a nadziejê, ¿e spodziewany sukces spowoduje po³¹-
czenie siê ¯ZW i ¯OB-u, z uznaniem przez tê organizacjê fachowego i woj-
skowego kierownictwa bojowego ¯ZW. Przewidywania te sprawdzi³y siê,
z wyj¹tkiem mo¿liwoœci prze³amania ambicji partykularnych ¯OB-u i dlate-
go te¿ do koñca istnienia getta organizacje te dzia³a³y tylko obok siebie.

Akcj¹ styczniow¹ kierowa³ ze strony niemieckiej wy¿szy d-ca SS i policji
dystryktu warszawskiego, Oberführer (pu³kownik) dr Ferdynand von Sam-
mern-Frankenegg. Do akcji wysiedleñczej wyznaczy³ on 200 ¿andarmów
oraz 800 £otyszów i Litwinów, a tak¿e niewielk¹ iloœæ polskiej policji grana-
towej. Ta si³a mia³a za zadanie wyprowadziæ z getta warszawskiego 15 do
20 tysiêcy ¯ydów, tj. prawie 1/3 ludnoœci getta – wg nieoficjalnych statystyk.

Oddzia³y niemieckie wesz³y do getta z kilku stron w dniu 18 stycznia
1943 r. o 7.00 rano. Sztab tych oddzia³ów umieœci³ siê na placu Muranow-
skim. Niemcy uzbrojeni byli w broñ piechoty z kilkoma dzia³kami ppanc.
i trzema lekkimi czo³gami. Oddzia³y niemieckie stanê³y na granicy kilkuna-
stu szopów du¿ego getta, zaœ niemieccy i ¿ydowscy dyrektorzy szopów za-
czêli wzywaæ ludnoœæ ¿ydowsk¹ do dobrowolnego udania siê na Umschlag-
platz, celem rzekomego wyjazdu do Poniatowej i Trawnik.

Von Sammern wraz z dr. Ludwigiem Hahnem, Hauptsturmführerem Mi-
chalsenem, Untersturmführerem Teodorem von Eupen-Malmedy, osobiœcie
dogl¹da³ wyników agitacji dyrektorów szopów. Wyniki by³y jednak bardzo
mizerne, bowiem dobrowolnie zg³osi³o siê bardzo ma³o ludzi. Hitlerowcy za-
czêli wobec tego akcjê i jak zwykle pod pretekstem usuniêcia z getta wy-
³¹cznie niepracuj¹cych. Przede wszystkim zabrali ze szpitala i wywieŸli na
Umschlagplatz wszystkich chorych. Nastêpnie rozpoczêli poszukiwania nie-
pracuj¹cych w poszczególnych domach mieszkalnych. Jakim to by³o fa³-
szem, niech œwiadczy fakt, ¿e zabierano równie¿ z szopów ludzi bezpoœre-
dnio od warsztatów. Sz³o to mimo wszystko zbyt wolno i opornie. Wobec te-
go Sammern zarz¹dzi³ ogóln¹ ³apankê.

Wtedy zaczê³a siê walka. By³a ona prowadzona na wszystkich chyba uli-
cach i w szopach du¿ego getta. Do walki nie dosz³o jedynie w ma³ym get-
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Nastêpstwa walki
Najbardziej praktyczne korzyœci z walki polega³y na zastraszeniu Niem-

ców, które wywo³ane zosta³o poniesionymi przez nich stratami. W obawie
o w³asne ¿ycie, zaprzestali oni zapuszczania siê w zakamarki i piwnice, a¿
w koñcu przerwali akcjê. Nieporównanie wiêksz¹ korzyœci¹ by³o podniesie-
nie ducha walki wœród ¯ydów i wzbudzenie woli oporu. Po wypadkach
styczniowych doœæ du¿o m³odych ludzi zg³asza³o siê do oddzia³ów ¯ZW
i ¯OB, ale nie by³o dla nich broni. Nikt z m³odych nie chcia³ ju¿ w getcie
umieraæ bez walki, bez zemsty na ludobójcach - w poni¿eniu ducha. Ros³a
wiara we w³asne si³y i mo¿liwoœci, m³odzie¿ chcia³a walki o honor i prawo
narodu do ¿ycia.

Pomoc œwiadczona gettu ze strony OW-KB by³a od tego czasu zarazem
pomoc¹ ze strony AK. A by³a ona du¿a, bo - wed³ug danych Komendy
G³ównej OW-KB - wynosi³a w 1941 i 1942 r.: 1 ckm, 3 lkm, oko³o 10 rkm, ty-
le¿ pm, oko³o 20 kb i 20 kbk, oko³o 1.000 granatów i oko³o 200 pistoletów,
plus amunicja do tych wszystkich rodzajów broni. Do tego trzeba doliczyæ
dostawy wczeœniejsze i póŸniejsze z 1943 roku. Dlatego te¿ AK pierwsze
dziesiêæ pistoletów da³a dla ¯OB dopiero w grudniu 1942 r., a drugie 10 -
w styczniu 1943 r., tu¿ przed sam¹ akcj¹. Radykalny prze³om nast¹pi³ dopie-
ro po akcji styczniowej, w której ¯ydzi po raz pierwszy w czasie okupacji oka-
zali zbiorowo ducha bojowego i chêæ walki. Wed³ug dok³adnych danych za-
czerpniêtych z PSZ, tom III, choæ znane one mi by³y w ramach wspó³pracy
z szefem O. VIII Komendy G³ównej, Armia Krajowa da³a ¯OB w lutym 1943 r.
70 pistoletów, 500 granatów i 15 kg plastyku. Wszystko to by³o jednak kro-
pl¹ w morzu potrzeb. ¯OB w po³owie marca tego¿ roku ocenia stan uzbroje-
nia jako katastrofalny. W parê dni póŸniej AK dodaje ¯OB-owi jeszcze jedn¹
partiê broni, na któr¹ sk³ada siê: 1 rkm, 1 pm, 20 pistoletów, 100 granatów
i ró¿ne materia³y wybuchowe. I to ju¿ wszystko, gdy¿ naprawdê trudno by³o
o wiêcej. Trzeba odnotowaæ jeszcze karygodne, choæ na szczêœcie odoso-
bnione fakty sprzeda¿y kilku pistoletów z powrotem na stronê aryjsk¹.

Nadchodzi³ dzieñ powstania kwietniowego.
Trzeba wspomnieæ kilka s³ów o sile oddzia³ywania akcji styczniowej na inne

getta w Generalnej Guberni. Warszawa, czy to tak zwana aryjska, czy ¿ydow-
ska, by³a w GG symbolem oporu i Ÿród³em si³y do walki z Niemcami. Dlatego
te¿ zbrojny czyn ¯ydów w akcji styczniowej natchn¹³ równie¿ inne getta ide¹
i wol¹ walki. Za przyk³adem Warszawy poszed³ przede wszystkim Bia³ystok,
Treblinka, posz³a Czêstochowa i symbolicznie kilka innych mniejszych gett.

T¹ drog¹ ¯ydzi czynnie w³¹czyli siê w 1943 r. do walki z hitleryzmem i t¹
drog¹ okupili swój trzyletni letarg i bezczynnoœæ. Udowodnili œwiatu czynem
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Dziêki temu, ¯ZW poniós³ stosunkowo ma³e straty w sile ¿ywej, w przeci-
wieñstwie do ¯OB, która nie przygotowana do walki, nie uzbrojona, ponio-
s³a znaczne straty. Pomimo tych strat, bohaterstwo i zapa³ wszystkich ¿o³-
nierzy getta spe³ni³ swoj¹ donios³¹ rolê w prze³amaniu biernoœci ¯ydów.
Unaoczniona zosta³a mo¿liwoœæ, sens i cel walki.

By³em przez te dni w getcie kieruj¹c akcj¹ w rejonie szopu Hoffmana
i Fritza Schultza oraz Többensa (tj. w rejonie 2 kompanii, gdzie byli bli¿si mi
ludzie, wywodz¹cy siê z kó³ ¿o³nierskich, zak³adanych w latach 1939/40
przy mojej pomocy i inicjatywie), jak równie¿ akcj¹ na Karmelickiej.

Straty ¯ZW by³y mniejsze od niemieckich o po³owê. Straty zadane
Niemcom przez ¯OB mia³y wynosiæ kilku zabitych i kilkunastu rannych.
Straty w³asne ¯OB zamykaj¹ siê liczb¹ dziesi¹tków zabitych plus ranni. Wal-
ki te da³y dowództwu ¯OB pierwsze drogocenne doœwiadczenie wojskowe
i organizacyjne, choæ rodzaj tych walk by³ zupe³nie odmienny od tych, jakie
toczono w powstaniu kwietniowym, czyli zaledwie trzy miesi¹ce póŸniej.

Bêd¹c wspó³organizatorem i wspó³za³o¿ycielem ¯ZW, by³em mocno
zwi¹zany z nim organizacyjnie, dlatego rozporz¹dzam o wiele dok³adniej-
szymi danymi o tej organizacji, ni¿ o ¯OB. A jako uczestnik dzia³añ stwier-
dzam, ¿e g³ówny ciê¿ar walki spoczywa³ w czasie akcji styczniowej na ¯ZW.
Oddzia³y ¯OB dzia³a³y na tych samych ulicach co ¯ZW, ale w innych punk-
tach oporu. Walczy³y jednak w oddzieleniu od ¯ZW i si³y obu tych organiza-
cji nie by³y ³¹czone w akcjach.

Dotychczasowy g³ówny dziejopis tamtych wydarzeñ - prof. B. Mark
opar³ siê w swoich pracach na dokumentach odszukanych w gruzach get-
ta i zgromadzonych w ¯IH. Dokumenty te, aczkolwiek Ÿród³owe, nie daj¹
bardzo czêsto odpowiedzi na pytanie, czyimi si³ami zosta³a wykonana dana
akcja. W dokumentach tych nie jest powiedziane wyraŸnie czy np. na ul.
Franciszkañskiej walczy³ oddzia³ ¯ZW czy ¯OB. Nie oddaj¹ one zatem pe³-
nej proporcji i obrazu tamtych wydarzeñ, a zapisywano je dotychczas z re-
gu³y - prawem kaduka - na rachunek ¯OB. Przyczyn¹ tego jest skromna
Ÿród³owa baza dokumentacyjna ¯ZW i jeszcze du¿o skromniejsze wykorzy-
stywanie jej w publikacjach. Najdok³adniej z ca³ej historii oporu zbrojnego
¯ydów w Warszawie opisane jest i udokumentowanie powstanie w getcie.

Znajdujemy tam wzmianki o pewnych formach wspó³pracy ¯OB i ¯ZW.
Powsta³o st¹d przypuszczenie i z³udne mniemanie o jednoœci i jednolitoœci
ruchu oporu w getcie, przy rzekomej nadrzêdnoœci organizacyjnej ¯OB.

Jak ju¿ wykaza³em powy¿ej, tak nie by³o - to s¹ fa³szerskie zakusy ko-
munistycznych „naukowców”.
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dzo wysoki procent stanowi³a w spo³eczeñstwie uœwiadomiona inteligencja,
nie mia³o to ¿adnego wp³ywu na zmianê postawy ogó³u na zagadnienia wal-
ki zbrojnej. Choæ pragnienie zemsty by³o powszechne, choæ ka¿dy ¯yd
podkreœla³ swoj¹ nienawiœæ do Niemców, to jednak powszechnego ducha
walki nie widzia³em.

Pamiêtam wielk¹ radoœæ, jaka zapanowa³a w warsztatach krawieckich,
gdy nadesz³y do reperacji du¿e iloœci mundurów niemieckich przesi¹kniê-
tych krwi¹ rannych. Wiele osób bra³o sobie krwawe skrawki na pami¹tkê
i dla uczczenia ciê¿kiej kary, jaka spad³a na dawnych w³aœcicieli tych mun-
durów.

Duch walki by³ bardziej widoczny w warstwach robotniczych ni¿ u konser-
watywnej inteligencji i zamo¿nego mieszczañstwa. Jednak robotnicy, z powo-
du ogromnej pauperyzacji i strasznego g³odu, stali siê wczeœniej klientami
Pinkerta, zamiast uczestnikami ruchu oporu. Przetrwaæ a¿ do powstania mo-
gli w getcie tylko ¯ydzi zasiedziali i zamo¿ni, i g³ównie spoœród nich rekruto-
wali siê - choæ nie bez wahañ i oporów - ¿o³nierze ¯OB-u. Taki np. in¿. Gold-
man, chocia¿ oficer WP, nie zg³osi³ siê zgodnie ze swym ¿o³nierskim obowi¹z-
kiem do ¿adnej organizacji ruchu oporu, a czeka³ do ostatka i kombinowa³ so-
bie jedynie bezpieczne wyjœcie do lasu, do partyzantki, gdzie zapewne by³by
z niego równie w¹tpliwy po¿ytek ¿o³nierski, jak w getcie.

Spotka³em siê wtedy i spotykam z doœæ powszechnym, ale bardzo nie-
sprawiedliwym zarzutem - wprost bezczelnym - braku polskiej pomocy woj-
skowej dla getta, z zarzutem braku powszechnego wyst¹pienia w obronie
¯ydów. Niejednokrotnie s³ysza³em wówczas, jak w z³oœci rzucali na Polaków
przekleñstwa. Czynili to nawet uœwiadomieni dzia³acze; jednym z moich roz-
mówców by³ cz³onek ¯KN. Grozili, ¿e Polska i Polacy drogo zap³ac¹ ¯ydom
w przysz³oœci za „bierne przypatrywanie siê” ich zag³adzie. I takie stanowi-
sko zajmowali ludzie, którzy wiedzieli o znikomoœci ¿ydowskiego ruchu
oporu i wiedzieli o polskiej pomocy udzielonej przez OW-KB-AK i inne pol-
skie organizacje. Tote¿ nic dziwnego, ¿e ¯KN w swoim sprawozdaniu do
Rz¹du Polskiego w Londynie czy do organizacji ¿ydowskiej w Anglii, wys³a-
nym w 1943 r., uderza³ w te same tony.

Trzeba te¿ przyznaæ, ¿e najwiêksze pretensje do Polaków mieli wtedy
przewa¿nie ludzie trudniejsi do przechowania z uwagi na widoczne cechy
semickie. By³ okres kilkutygodniowy - przed samym powstaniem - ¿e samo
wyjœcie z getta nie by³o trudne. Mianowicie w Synagodze na T³omackiem by³
magazyn wybrakowanych mebli po¿ydowskich i do niej swobodnie dosta-
wali siê Polacy, zaœ ¯ydzi wchodzili jako pracownicy Werterfassungstelle.
Zdejmuj¹c opaskê i maj¹c aryjski wygl¹d, móg³ ka¿dy mieszkaniec getta
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swe prawa do ¿ycia i tych pozytywów nic nie zdo³a zatrzeæ. Ani du¿a iloœæ
zdrajców i kolaborantów, którzy nawet po akcji styczniowej wys³ugiwali siê
nadal Niemcom (np. in¿. M. Lichtenbaum z Judenratem, ¿ydowska policja
i „¯agiew”), ani tak d³uga dotychczasowa biernoœæ, ani nawet szczup³oœæ
szeregów ¯OB i ¯ZW.

Niektórzy autorzy pisz¹c o powstaniu w getcie okreœlaj¹ stan ¯OB na
dwa czy nawet trzy tysi¹ce osób - nie sposób siê z nimi zgodziæ. Za ¿o³nie-
rza walcz¹cego getta mo¿e byæ uwa¿any tylko ten, który mia³ broñ i umia³
siê ni¹ pos³ugiwaæ. Dowództwo ¯OB, znaj¹c swoje mo¿liwoœci, przy podzia-
le terenów dzia³ania w powstaniu wylawirowa³o w taki sposób, ¿e najbar-
dziej eksponowane i ciê¿kie odcinki odst¹pi³o ¯ZW. Trudno wiêc jakoœ
uwierzyæ w liczbê siêgaj¹c¹ trzech tysiêcy bojowników ¯OB-u, przy tym
miarodajny Marek Edelman podaje sam, ¿e w kwietniu 1943 r. by³o w ¯OB
oko³o 220 osób. Zaiste, trudno o bardziej autorytatywne stwierdzenie, bo-
wiem - jak wiadomo - dr Marek Edelman by³ jednym z przywódców i zara-
zem cz³onkiem sztabu ¯OB-u. By³ on przecie¿ w getcie, walczy³ i widzia³ na
w³asne oczy. Ja osobiœcie ocenia³em iloœæ ¿o³nierzy ¯OB na oko³o 400 wraz
z wolontariuszami.

W ka¿dym b¹dŸ razie wydaje siê, ¿e si³y ¯ZW i ¯OB ³¹cznie nie przekro-
czy³y w kwietniu 1943 r. 1.000 ¿o³nierzy-bojowców, wliczaj¹c w to ochotni-
ków, którzy wst¹pili w ostatnich miesi¹cach. Liczba ta zarazem t³umaczy
skromnoœæ zainteresowania AK przygotowaniami do walk w getcie.

O walce z Niemcami myœla³a tylko maleñka grupa ¿o³nierzy ¯ZW i ¯OB.
Przed samym wybuchem powstania by³o ich ³¹cznie zaledwie oko³o tysi¹ca
ludzi na oko³o 70.000 ludnoœci. (W miesi¹cach przedpowstaniowych kilka
tysiêcy osób uciek³o na stronê aryjsk¹, a resztê spoœród pocz¹tkowej iloœci
80.000 wywieŸli Niemcy w akcji styczniowej i w innych drobnych wypadach
terrorystycznych.) Stan ten powiêkszy³ siê znacznie w pierwszych dniach
powstania, lecz u nowo wstêpuj¹cych by³o to typowym objawem rozpaczy,
a nie woli walki. O walce myœla³a tylko inteligencja i m³odzie¿ i to te¿ w bar-
dzo niskim procencie. Wiêkszoœæ pozosta³ego w getcie spo³eczeñstwa by-
³a przeciwna walce, nawet w dramatycznym 1943 r. Pod wp³ywem propa-
gandy niemieckiej i ¿ydowskich zdrajców, powszechne by³y starania w war-
sztatach szopów demonstracyjnego okazywania swej pracowitoœci (choæby
na pozór), celem zas³u¿enia tym niewolniczym sposobem na spokój i nêdz-
ne wy¿ywienie. Ta b³êdna postawa ujawnia³a siê nadal w spo³eczeñstwie ¿y-
dowskim nawet w czasie powstania. W obliczu mordu bezbronnej ludnoœci,
wielu ¯ydów potêpia³o nadal wyst¹pienia zbrojne i zg³asza³o chêæ dalszej
pracy i „ewakuacji” do Poniatowej i Trawnik. Pomimo, ¿e w tym okresie bar-
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Rozdzia³ VI

Powstanie, a w³aœciwie samoobrona

OW-KB otrzyma³a pierwsze sygna³y o niemieckich przygotowaniach do
ostatecznej likwidacji getta ju¿ na pocz¹tku kwietnia 1943 r. Dnia 6 kwietnia
1943 r. dorêczy³em w dowództwie ¯ZW rozkaz „Tarnawy” o zbrojnym pogo-
towiu. Wiadomoœæ tê przekaza³ nastêpnie Apfelbaum do ¯OB, która równie¿
zarz¹dzi³a u siebie pogotowie bojowe. W ramach pogotowia ¿o³nierze zo-
stali skoszarowani i rozdano im broñ. Poza tym przeprowadzili dalsze pra-
ce przy umocnieniach i robili dodatkowe przejœcia. Opis wygl¹du lokalu do-
wództwa 1 kompanii ¯ZW przy pl. Muranowskim 7, dokonany przez cz³on-
ka ¯OB dr. E. Ringelbluma, znanego historyka, jest niezmiernie ciekawy
z uwagi na jego zaskoczenie wywo³ane widokiem znacznej iloœci broni d³u-
giej i maszynowej, ustawionej rzêdem w stojakach. Ringelblum nie mo¿e
nadziwiæ siê postawie ¿o³nierzy ¯ZW, nieznanej mu z terenu ¯OB, dziwi go
¿o³nierskie meldowanie siê.

Poszczególne oddzia³y zak³ada³y placówki i rozstawia³y czujki. Wysta-
wione czujki mia³y znakomit¹ ³¹cznoœæ z dowództwem odcinka przy po-
mocy dzwonków, sygnalizacji œwietlnej i akustycznej. Ilekroæ wchodzi³em
do poszczególnych szopów, by³em zachwycony szybkoœci¹, z jak¹ zja-
wia³ siê na rozmowê dowódca odcinka ¯ZW, œci¹gniêty sygna³em. Czujki
by³y dobrze zamaskowane i znajdowa³y siê w bezpoœredniej bliskoœci taj-
nych przejœæ, zabezpieczaj¹cych ich szybkie wycofanie siê z ewentualnej
walki. By³y one uzbrojone i mia³y za zadanie powstrzymaæ ka¿dy wypad
czy natarcie Niemców ogniem. System czujek zosta³ udoskonalony po ak-
cji styczniowej i oddawa³ du¿e us³ugi, a¿ do powstania. Chocia¿ okres lu-
ty-kwiecieñ 1943 r. uwa¿any by³ za spokojny, to jednak ten „spokój” ozna-
cza³ w praktyce tylko brak akcji eksterminacyjnych na du¿¹ skalê. Dlatego
te¿ wiele drobnych niemieckich wypadów rabunkowych, organizowanych
przez werkschutzów czy gestapowców, czy drobnych akcji odwetowych
Brandta, nie robi³o zbytniego wra¿enia. Spotyka³y siê one jednak na ogó³
zawsze ze zbrojnym oporem. „Wypady” mia³y na celu sta³y terror wobec
ludnoœci i utrzymanie ci¹g³ego poczucia zagro¿enia. Mia³y te¿ wp³yn¹æ na
przyspieszenie decyzji o wyjeŸdzi do Trawnik czy Poniatowej, tak gor¹co
propagowanych stale przez Niemców z Többensem na czele. Przywozi³
on nawet przedstawicieli warsztatów w Poniatowej do getta, lecz namowy
te by³y bezskuteczne, choæ pomagali mu w tym zdrajcy - ¿ydowscy dyrek-
torzy szopów.
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wyjœæ wraz z Polakami z synagogi bez przeszkód i znaleŸæ siê na stronie
aryjskiej. Takie wyjœcia z getta musia³y byæ ubezpieczane przed cywilnymi
agentami gestapo i kripo lub przed kilkunastu szmalcownikami krêc¹cymi
siê w pobli¿u. Na ul. Bielañskiej przy T³omackiem zdoby³em melinê w zak³a-
dzie fotograficznym p. Macharskiej, gdzie uciekinier móg³ spokojnie prze-
czekaæ kilka dni na korzystniejszy moment do dalszej drogi.

W takich to nastrojach, poszukiwaniach dobrego schronienia na stronie
aryjskiej lub przygotowaniach do walki - nadesz³a Wielkanoc 1943 roku i wy-
buch powstania w getcie czy samoobrony - jak obstaj¹ inni.

Powstanie by³o zaskoczeniem dla ogó³u ludnoœci getta, szczególnie dla
elementów kolaboruj¹cych z Niemcami. By³o tym wiêkszym zaskoczeniem,
¿e ¿ydowskie ko³a posiadaj¹ce odpowiednie fundusze i pewne wp³ywy
w szopach, op³aca³y swój „spokój” u Niemców, nadal wierz¹c œwiêcie w si-
³ê z³ota. Niemcy z³oto brali, lecz jednak swoje robili. Zreszt¹ op³acane war-
szawskie gestapo niewiele ju¿ w tej sprawie mia³o do powiedzenia. O dacie
likwidacji zdecydowa³ kierownik akcji, Reinhard-Odilo Globocnik, który wi-
zytowa³ getto warszawskie w marcu i kwietniu 1943 r. w towarzystwie Höfle-
go. O wizytacji tej dowiedzia³em siê z bezpoœredniej rozmowy z Többen-
sem, który by³ wówczas kolejnym komisarzem cywilnym getta w Warszawie.
Többens bra³ tedy te¿ z³oto od delegacji ¿ydowskiej, ³udz¹c ich mo¿liwoœci¹
odroczenia w gestapo akcji ostatecznego zlikwidowania getta. Osobiœcie
widzia³em tê delegacjê i przyniesiony pakiecik z³otej bi¿uterii. By³em wtedy
w centrali Többensa przy ul. Prostej, gdzie jako urzêdnik skarbowy przepro-
wadza³em wielodniow¹ kontrolê jego ksiêgowoœci, a w delegacji by³ jeden
znajomy mi ¯yd.
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tyce zastosowanej przez ¯ZW w akcji styczniowej. ¯ZW natomiast uzna³
sw¹ taktykê zastosowan¹ w styczniu za niecelow¹ w nowej sytuacji i doko-
na³ koncentracji swych si³.

Dotychczasowe prace historyczne o walce getta omawiaj¹ w sposób
wyczerpuj¹cy sprawy organizacyjne ¯OB, podczas gdy analogiczne spra-
wy ¯ZW potraktowane s¹ zaledwie marginesowo. Œmiem zaryzykowaæ
twierdzenie, ¿e przedstawiono te kwestie w odwrotnych proporcjach. Bêdê
siê stara³ te proporcje prostowaæ w sposób obiektywny i maksymalnie udo-
kumentowany w dalszym ci¹gu niniejszego opracowania. A oto jak wygl¹-
da³ - w du¿ym skrócie - ca³okszta³t wysi³ku powstañczego getta.

Pierwsze walki
Niemcy zaczêli otaczaæ getto kordonem w niedzielê wieczorem - dnia

18 kwietnia 1943 r. Skupili oni pocz¹tkowo si³y w iloœci 2.000 ¿o³nierzy
(w tym Askarzy) wraz z ciê¿k¹ broni¹ piechoty, miotaczami ognia, artyleri¹,
czo³gami, a nawet póŸniej i z samolotami bojowymi. Oddzia³em tym dowo-
dzi³ p³k von Sammern-Frankenegg, d-ca SS i policji na okrêg warszawski.
Asystowali mu gestapowcy z dr. Ludwikiem Hahnem, Michalsenem, Karlem
Brandtem i Witoskiem na czele. Niemcy weszli do getta przez bramê nalew-
kowsk¹ o œwicie 19 kwietnia. Posuwali siê dwoma kolumnami przez ul. Na-
lewki i Dzik¹ (Zamenhoffa). Powstañcy z ¯ZW i ¯OB przywitali ich skoncen-
trowanym ogniem na skrzy¿owaniach Nalewek z Gêsi¹ i Dzikiej z Mi³¹. Ciê-
¿ar i inicjatywa tych walk spoczywa³y w pierwszej fazie walki na ¿o³nierzach
¯OB. ¯ZW do³¹czy³ do nich ze swoj¹ broni¹ maszynow¹, schodz¹c do wal-
ki ze swoich stanowisk bojowych.

Niemcy, zaskoczeni bardzo silnym ogniem z broni maszynowej, straciw-
szy kilku ¿o³nierzy zabitych i rannych oraz jeden czo³g, wycofali siê z getta.
Wtedy to - po Sammernie, uznanym za niezdolnego - dowództwo obejmu-
je gen. Jürgen Stroop.

Na jego rozkaz wchodz¹cy po raz drugi do getta po godz. 8.00 tego¿
dnia (ponownie t¹ sam¹ drog¹) Niemcy walcz¹ ju¿ ostro¿niej, ale i równo-
czeœnie efektywniej. Bojowcom ¯OB wyczerpuje siê na tych odcinkach
amunicja i Niemcy forsuj¹ barykadê na rogu Nalewek i Gêsiej, obsadzaj¹c
najbli¿sz¹ okolicê.

Po po³udniu tego dnia oddzia³ niemiecki wkracza na pl. Muranowski od
strony ulicy Niskiej. Rozgorza³ potê¿ny, dwudniowy bój. Walczy³ tu z Niem-
cami oddzia³ ¯ZW w sile kompanii, pod dowództwem por. Leona Rodala
i Alfreda Bermana przy wsparciu oddzia³ów z kompanii Weisstoka z ul. Mu-
ranowskiej. Znajdowa³ siê tu równie¿ kpt. Apfelbaum. Ramiê w ramiê z bo-
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Samoobron¹ przed tymi „wypadami” kierowa³y nadal oddzielnie (podob-
nie jak w akcji styczniowej) obydwie organizacje wojskowe getta. Jednak
praktyka codzienna, zmuszaj¹ca do zwiêkszenia bezpieczeñstwa drog¹
zbiorowego wysi³ku, spowodowa³a oddolne kontakty i doprowadzi³a do pew-
nego podzia³u pracy przy rozstawianiu czujek. Celem usankcjonowania tego
rodzaju wspó³pracy dosz³o w marcu 1943 r. do wstêpnych rozmów pomiê-
dzy przedstawicielami komend ¯ZW i ¯OB. Jednak powa¿ne rozmowy prze-
prowadzone zosta³y dopiero po 6 kwietnia 1943 r. Wtedy to nast¹pi³ miêdzy
obydwoma organizacjami podzia³ terenów walki i wymiana informacji o sta-
nie przygotowañ do obrony. ¯ZW odst¹pi³ nawet ¯OB-owi ze swoich maga-
zynów przy ul. Smoczej 28 i Leszno pewn¹ iloœæ broni i amunicji. Wspó³pra-
cê u³atwia³ fakt bliskiego s¹siedztwa komend organizacji, które dziwnym tra-
fem mia³y swoje m.p. przy ul. Mi³ej. Podzia³ terenów walki uwzglêdnia³ status
quo organizacyjne. Uwzglêdnia³ przez to kosztowne nak³ady inwestycyjne na
umocnienia, przejœcia czy bunkry, wykonane przez obydwie organizacje.
Znacznie zasobniejszy w broñ ¯ZW obj¹³ tereny trudniejsze do prowadzenia
walki i wymagaj¹ce z racji otwartych przestrzeni u¿ycia broni maszynowej.

Poznawszy taktykê hitlerowsk¹ z lipca i sierpnia 1942 r. polegaj¹c¹ na
otoczeniu getta kordonem wzd³u¿ ulic granicznych i zacieœnianiu pêtli do
œrodka, bojowcy ¯ZW i ¯OB przygotowali w kwietniu 1943 r. stanowiska
obronne na liniach zewnêtrznych swych redut i rejonów. Skupili swoj¹ g³ów-
n¹ si³ê ogniow¹ na linie przelotowe czy te¿ linie dojœcia do ich stanowisk.
Dla zmylenia wroga oraz dla ujednolicenia i nadania bardziej wojskowego
charakteru wygl¹dowi zewnêtrznemu oddzia³ów bojowych, komendy ¯ZW
i ¯OB przygotowa³y setki mundurów niemieckich, zabranych z warsztatów
reperacyjnych.

W ci¹gu ostatnich dwóch dni przed powstaniem dyrektorzy niemieccy
i ¿ydowscy dokonali widocznego, pospiesznego wywozu z getta substancji
maj¹tkowych. Równoczeœnie gwa³townie podskoczy³y ceny ¿ywnoœci, z ra-
cji zwiêkszonego jej magazynowania przez ludnoœæ. W tych ostatnich
dwóch dniach obie organizacje prawie siê ujawni³y. Dokona³y omal¿e jaw-
nego werbunku do oddzia³ów wojskowych i rozplakatowa³y wezwania do
walki. Doœæ szybko rosn¹ zastêpy, ale niestety, broni prawie nie przybywa.
Nowi ¿o³nierze nie mieli na ogó³ za sob¹ przeszkolenia wojskowego, dlate-
go te¿ si³¹ rzeczy przeznaczeni byli do funkcji pomocniczych: do ró¿nych
robót fortyfikacyjnych, do ³¹cznoœci (jako goñcy bojowi), do transportu i za-
opatrzenia oddzia³ów.

Przygotowuj¹c siê do walki ¯OB obsadzi³a swymi si³ami teren getta
wzglêdnie równomiernie, w sposób dekoncentracyjny, wzoruj¹c siê na tak-
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Bój na pl. Muranowskim przeszed³ do historii jako „bój o sztandary”.
O sztandar polski i ¿ydowski, które wywieszone zosta³y nad pozycjami po-
wstañców. Fakt ten mówi sam za siebie i jest najlepszym dowodem, ¿e by-
³a to walka wspólna, zarówno ¯ydów, jak i Polaków, którzy pospieszyli im
z pomoc¹. Nie mówi¹c ju¿ o fakcie historycznym, ¿e ¯ZW by³ cz³onem sk³a-
dowym OW-KB-AK. Tej wspólnej walki nie chc¹ jednak dostrzec niektórzy
autorzy opracowañ o powstaniu w getcie. Np. B. Mark na jednym ze swo-
ich wieczorów autorskich (w dniu 7 maja 1963 r. w Polskim Towarzystwie Hi-
storycznym) stwierdzi³, ¿e ¿ydowski ruchu oporu w Polsce by³ czêœci¹ opo-
ru tego kraju, ale nie specjalnie polskiego ruchu oporu. Prawie to samo
twierdzi³ dziwnie zbie¿nie Gideon Hausner (by³y prokurator naczelny Izrae-
la), który by³ przewodnicz¹cym delegacji izraelskiej na uroczystoœci dwu-
dziestolecia powstania w getcie. Wysiadaj¹c z samolotu w Tel-Avivie, je-
szcze nie strz¹sn¹wszy dobrze z siebie kurzu i prochu ziemi polskiej, jako
najwa¿niejsze wra¿enie i stwierdzenie wyniesione z pobytu w Polsce uzna³
za stosowne podaæ, ¿e Polacy nie maj¹ prawa œwiêciæ walk w getcie jako
wspólnych walk polsko-¿ydowskich, bo ¯ydzi walczyli samotnie. W 1967 r.
to samo mówi³a przy pomniku Anielewicza delegatka ¯OB-u z Izraela Ruten-
berg. Na Ÿle zorganizowanych obchodach 40-lecia by³o chyba jeszcze go-
rzej, bo wypowiedzi nieprzychylne dawali ludzie wybitniejsi.

Historia tych dwóch sztandarów mo¿e nie zachowa³aby siê do naszych
czasow, choæ jeszcze ¿yje kilku uczestników tej bitwy, Polaków i ¯ydów, gdy-
by nie upamiêtni³ jej w swym raporcie Jürgen Stroop. Wspomnia³ o tym, pi-
sz¹c o stracie w boju pierwszego oficera SS - Dehmkego. Przy okazji Stroop
pieni¹c siê ze z³oœci podaje, ¿e w bitwie po stronie ¿ydowskiej bra³a udzia³
wiêksza iloœæ „polskich bandytów”, potwierdzi³ tym samym polski udzia³ po
stronie ¯ydów. Ta wspólna walka polsko-¿ydowska bêdzie widoczna stale
w czasie dalszych walk getta. Nie by³a wiêc to walka samotna, pomimo ¿e
ogólna sytuacja wojenna i sytuacja w kraju nie pozwala³y na powszechnoœæ
wspólnej walki Polaków i ¯ydów przeciwko Niemcom. Nawet pó³tora roku
póŸniej, w sierpniu 1944 r. okaza³o siê, ¿e powstañczy zryw polski by³
przedwczesny, a uzbrojenie nasze co najmniej niewystarczaj¹ce. Dane
o walkach ¯ZW, jak i informacje o walkach ¯OB wp³ywa³y do komendy OW-
KB drog¹ meldunków od ¯ZW i naszych ¿o³nierzy wchodz¹cych do getta
z amunicj¹ i broni¹.

Tego¿ dnia, tj. 20 kwietnia 1943 r., w trakcie trwania walk na pl. Mura-
nowskim i na terenie szopu szczotkarzy, zewnêtrzny, izolacyjny kordon nie-
miecki na ul. Bonifraterskiej zosta³ skutecznie zaatakowany przez oddzia³
AK pod dowództwem kpt. Józefa Pszennego-„Chwackiego” przy ul. Sapie-
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jowcami ¿ydowskimi walczy³a sekcja ¿o³nierzy OW-KB pod dowództwem
sier¿. „Garbarza” - Józefa Lejewskiego, która przyby³a do getta 19 kwietnia
rano, tunelem z pl. Muranowskiego 6, z amunicj¹, granatami i 4 pm dla ¯ZW.
Lejewski zapowiedzia³ przybycie za kilka dni wiêkszego oddzia³u OW-KB.
Sekcja Lejewskiego pozosta³a w getcie równie¿ przez dzieñ 20 kwietnia, bio-
r¹c udzia³ w rozgrywaj¹cym siê tam dwudniowym boju. Lejewski zosta³ wte-
dy lekko ranny, ranny by³ te¿ drugi ¿o³nierz KB, a dwóch zginê³o. Dnia 19
kwietnia bój trwa³ do zmierzchu. Dziêki u¿yciu przez ¯ZW jednego ckm i jed-
nego lkm, Niemcy zmuszeni byli wycofaæ siê ze stratami, oddaj¹c pole zwy-
ciêzcom. Wskutek nieznajomoœci terenu i gwa³townoœci walk, Niemcy od te-
go czasu codziennie z chwil¹ zapadniêcia zmierzchu wycofywali siê przezor-
nie poza mury getta. Gwa³townoœæ walk stoczonych pierwszego dnia po-
wstania i ich natê¿enie przekona³y Stroopa, ¿e nie bêdzie mia³ ³atwej prze-
prawy z ¯ydami. Stroop zda³ sobie sprawê, ¿e zanosi siê na walkê d³ugo-
trwa³¹. Dlatego jeszcze raz uciek³ siê do perfidnego, oszukañczego chwytu.

Rozkaza³ niemieckim i ¿ydowskim dyrektorom szopów, by namawiali lu-
dzi do dobrowolnego wyjazdu do Poniatowej i Trawnik. Po kilku ulicach
(Nalewki, Dzika, Smocza, Leszno) jeŸdzi³ samochód z megafonem, nama-
wiaj¹c do wyjazdu i nadaj¹c na przemian skoczne melodie. Stroop daje
wreszcie bojowcom i gettu ultimatum z³o¿enia broni i dobrowolnego wyja-
zdu do obozów pracy na lubelszczyŸnie. Wszystko bezskutecznie. 20 kwiet-
nia bój rozgorza³ od nowa. Zacz¹³ siê od przerwanego na pl. Muranowskim
pojedynku. To by³o g³ówne nasilenie ca³odniowych walk, chocia¿ toczy³y
siê one i na terenie szopu szczotkarzy, na Dzikiej, Mi³ej, z przerwami na te-
renie szopu Fritza Schultza na Nowolipkach, na Smoczej, na Lesznie.

Bój na pl. Muranowskim trwa³ do po³udnia. Z niemieckiej strony prowadzi-
³y go blisko 2 bataliony piechoty. Kosztowa³ on Niemców kilku zabitych i kil-
kunastu rannych. Jednak przewaga ogniowa i techniczna (u¿yto czo³gów)
oraz wiêksze doœwiadczenie bojowe Niemców robi³y swoje. ¯o³nierze ¯ZW
uniesieni zapa³em, usi³owali atakowaæ frontalnie. Ponieœli przez to doœæ du-
¿e straty w sile ¿ywej. Przemêczenie walk¹ z dnia poprzedniego da³o siê
równie¿ we znaki. W wyniku tego ¯ydzi tracili teren, wycofuj¹c siê powoli.
W koñcu rozsypali siê na terenie szopu Brauera. Nie pomog³y wysi³ki spie-
sz¹cej im z pomoc¹ kompanii Frenkla z ul. Leszno. Do odwrotu zmusi³y ich
zbyt du¿e straty i wyczerpanie siê amunicji, któr¹ pocz¹tkowo - z braku
wiêkszego doœwiadczenia i w zapale walki - nazbyt szafowali. Jeden oddzia³
¯ZW (oko³o 30 ludzi) przeszed³ samowolnie tunelem na stronê aryjsk¹, na
pl. Muranowski 6, zasypuj¹c za sob¹ wejœcie. Przedosta³ siê pod Warsza-
wê, ale zosta³ odkryty i wybity przez Niemców.
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Toczy³y siê one wœród szalej¹cych po¿arów. Domy podpalali zarówno
Niemcy - dla wykurzenia powstañców, jak i ¯ydzi. Ci ostatni podpalali domy
z mieniem niemieckich szopów. Niemcy u¿ywali artylerii. Nie szczêdzili amu-
nicji, ale w ogieñ siê nie pchali. Œwie¿o spalone domy stawa³y siê z powro-
tem bastionami obrony powstañców, ku zdziwieniu i zaskoczeniu Niemców.
W dniach tych nasili³y siê specjalnie walki na terenie szopów Fritza Schultza,
Hoffmana, Hallamana, Többensa na ul. Nowolipki, Smoczej i Leszno.
Szczególnie wiele domów podpalili Niemcy w tych dwóch dniach przy ul. Le-
szno. Uporczywe walki trwa³y na skrzy¿owaniu ul. Smoczej z Nowolipkami,
gdzie znajdowa³o siê zgrupowanie ¿o³nierzy ¯ZW z drugiej nietkniêtej kom-
panii. Dowodzili tu poszczególnymi odcinkami Tadeusz Makower i Jeho-
szua Winogron, a na pozycjach wzd³u¿ ul. Nowolipki - Natan Szulc.

Walki oddzia³ów ¯ZW i ¯OB zazêbia³y siê bardzo czêsto na ca³ym tere-
nie getta, tak ¿e trudno by³o rozró¿niæ, która organizacja gdzie walczy.
Udzia³ w walce oddzia³u ¯ZW odró¿nia³o siê na ogó³ od ¯OB po natê¿eniu
ognia i broni maszynowej. ¯ZW dziel¹c siê z ¯OB w³asn¹ broni¹ z magazy-
nów przy ul. Smoczej i Leszno, przekaza³ kilka kb i pistoletów oraz kilkadzie-
si¹t granatów, ale nie wyzby³ siê broni maszynowej.

Dnia 22 kwietnia p³on¹ ju¿ prawie wszystkie ulice getta, za wyj¹tkiem Ni-
skiej, Stawek i sk³adów Werterfassungstelle. W momentach powstawania
po¿arów cich³y walki na tym odcinku, bo Niemcy wycofywali siê. Wysuwali
natomiast do przodu - do gaszenia po¿arów - polsk¹ stra¿ po¿arn¹, spro-
wadzon¹ w tym celu do getta. To przycichanie walk by³o w tych dniach tyl-
ko chwilowe, gdy¿ ¯ydzi opuszczali pozycje jedynie przejœciowo. Przy od-
wrocie dokonywali - ró¿nymi podziemnymi i kana³owymi przejœciami (przy
wybitnej pomocy polskiej stra¿y po¿arnej) wypadów na Niemców, stale ich
nêkaj¹c i trzymaj¹c w napiêciu. O ile walcz¹cy oswoili siê jakoœ z po¿arami,
to trudniej by³o to znieœæ psychicznie i fizycznie ludnoœci cywilnej, zw³aszcza
kobietom z nielicznymi, pozosta³ymi jeszcze w getcie dzieæmi. Ci ludzie za-
czêli siê doœæ szybko za³amywaæ i wystêpowaæ przeciwko beznadziejnej wal-
ce. Licz¹c na tak¹ w³aœnie reakcjê i s³aboœæ ludzi, Niemcy w dalszym ci¹gu
stosowali taktykê spalonej ziemi. Tym sposobem nie tylko dokonywali mon-
strualnego zniszczenia ca³ej dzielnicy, ale liczyli i na z³amanie oporu moral-
nego i zbrojnego powstañców. Taktyka ta, zastosowana przez Stroopa, wy-
p³ywa³a z wyraŸnych ¿¹dañ i poleceñ Himmlera oraz gen. Krügera - wykre-
œlenia i zrównania z ziemi¹ ca³ej dzielnicy ¿ydowskiej w Warszawie. Podob-
nie zreszt¹ post¹pili z Warszaw¹ w 1944 r. po upadku powstania. Nic dziw-
nego, przecie¿ Polacy i ¯ydzi jednakowo byli skazani na eksterminacjê i li-
kwidacjê, tylko z zachowaniem kolejnoœci.
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¿yñskiej oraz przez oddzia³ AL przy ul. Œwiêtojerskiej pod dowództwem
Franciszka Bartoszka-„Jacka”. Te solidarnoœciowe wyst¹pienia da³y tylko
czêœciowy efekt, bowiem nie uda³o siê im zrobiæ wiêkszego wy³omu w mu-
rze bêd¹cym pod silnym ogniem niemieckim. Polacy wycofali siê, trac¹c kil-
ku zabitych i rannych. Podobnie by³o i w dniach nastêpnych. Najwiêksze
znaczenie mia³a wspólna walka ¿o³nierzy getta i OW-KB w dniu 27 kwietnia
1943 r. w czasie drugiego boju ¯ZW o plac Muranowski.

Odnoœnie 20 kwietnia trzeba zaznaczyæ, ¿e najmniejsze nasilenie walk
wyst¹pi³o w rejonie ul. Leszno, gdzie pod naciskiem niemieckich i ¿ydow-
skich dyrektorów szopów Többensa i Karla Georga Schultza walki zupe³nie
usta³y. Dyrektorzy szopów zainteresowani byli spokojem i mo¿noœci¹ wywo-
¿enia mienia firmy, obiecywali wiêc Stroopowi dobrowolny wyjazd „ich” ¯y-
dów. Stroop na to zgodzi³ siê chêtnie, gdy¿ nie mia³ doœæ licznych si³ na pro-
wadzenie walk w ca³ym getcie. Chcia³ sobie z jednej strony zaoszczêdziæ
strat, a z drugiej strony zbyt by³ zaanga¿owany presti¿owo w walkê o plac
Muranowski, w walki ze szczotkarzami oraz z interwencyjnymi oddzia³ami
polskimi z zewn¹trz. Korzystniejsze by³o dla niego skoncentrowaæ siê w pe³-
ni na walkach miêdzy Nalewkami i Bonifratersk¹, ni¿ prowadziæ walkê na ca-
³ym terenie getta. Da³o to po¿¹dane przez niego efekty.

Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e Stroop w swoich raportach (pos³u-
guj¹c siê wreszcie aktami gestapo) jako swego przeciwnika w walce wymie-
nia ¯ZW, a nie ¯OB. Nie robi³ tego zapewne na z³oœæ przysz³ym historykom
getta, którzy upieraj¹ siê, ¿e istnia³a i walczy³a wy³¹cznie ¯OB. Znaczy to, ¿e
¯OB by³a mu i gestapo nieznana, co jednoznacznie przemawia na korzyœæ
znaczenia i wagi ¯ZW.

Taktykê walk, zastosowan¹ przez Stroopa, rozumieli nale¿ycie wojskowi
z ¯ZW, dlatego te¿ na koncentracjê odpowiadali koncentracj¹. Brakowa³o im
jednak si³y ¿ywej, broni i amunicji. Nawet gdyby ¯OB podporz¹dkowa³a siê
taktycznie kierownictwu wojskowemu ¯ZW i zastosowa³a w walce zasady
koncentracji, to efekty nie by³yby dla ¯ydów du¿o wiêksze, z racji ogólnej
dysproporcji si³ walcz¹cych. Z powodu s³abej si³y ogniowej, ¯OB nie mog³a
podj¹æ powa¿nej walki pozycyjnej w stylu walk na pl. Muranowskim, a ogra-
niczaæ siê musia³a do ruchomych, doraŸnych, mniejszych punktów oporu;
z biegiem czasu do coraz to mniejszych, by w koñcu przejœæ wy³¹cznie do
ukrywania siê w schowkach i bunkrach oraz sporadycznych wypadów.

Walki w dniu 20 kwietnia by³y uporczywe. By³ to w³aœciwie pierwszy
dzieñ wiêkszych walk, pierwsza próba mobilizacji si³ ¿ydowskich. Dotyczy to
g³ównie m³odych i niedoœwiadczonych ¿o³nierzy ¯OB. Walki te rozwinê³y siê
w dniach 21 i 22 kwietnia.
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Dostali wiêc polecenie zgrupowania siê w pobli¿u pl. Muranowskiego oraz
doprowadzenia do u¿ywalnoœci tunelu na pl. Muranowskim 6, celem przyjê-
cia oddzia³u OW-KB, który mia³ im przyjœæ z pomoc¹. Na dzieñ 27 kwietnia
1943 r. z rozkazu Komendy G³ównej OW-KB poœci¹ga³em z kilku oddzia³ów
wiêksz¹ iloœæ amunicji i granatów oraz trochê broni, któr¹ dostarczono rano
tego¿ dnia na pl. Muranowski nr 6 dla pó³plutonu z oddzia³u „W”, który pod
dowództwem „Bystrego”-Iwañskiego i „¯arskiego”-Zajdlera - adiutanta Tar-
nawy, wszed³ do getta i podj¹³ ca³odzienn¹ ciê¿k¹ wspóln¹ walkê. Tunel wy-
chodz¹cy na ul. Karmelick¹ by³ mniej wygodny, a poza tym w rejonie ul. Le-
szno by³o wtedy wiêksze nasilenie walk i wiêksza koncentracja wojsk nie-
mieckich.

Poza bezpoœrednimi informacjami z getta, otrzymywanymi od patroli
nosz¹cych broñ i amunicjê, mjr Smok-Bajon, mjr „Nowina”-Petrykowski,
kpt. Orlin-¯mudziñsi, kpt. „Sowa”-Wrzesiñski, Goœcimski i szereg oficerów
OW-KB oraz pisz¹cy te s³owa, obserwowaliœmy codziennie z przyleg³ych
ulic przez lornetki rozwój wypadków i walk w getcie. Przygotowywaliœmy siê
do wiêkszej akcji zbrojnej, maj¹cej na celu wyprowadzenie z getta bojo-
wych grup ¿ydowskich. Szczególnie interesowa³ nas teren pl. Muranowskie-
go, gdzie ponownie zaobserwowaliœmy aktywnoœæ powstanców i gdzie mie-
liœmy nadziejê odnaleŸæ ¿o³nierzy ¯ZW. Akcjê, zgodnie z rozkazem komen-
dy OW-KB, rozpoczêto 27 kwietnia. Iwañski z ¯arskim i pó³plutonem mia³
uderzyæ od strony pl. Muranowskiego 6. Major „Smok” - H. Bajon z pó³plu-
tonem ukrytym na ul. Nowiniarskiej róg Franciszkañskiej i z dwoma czujka-
mi na ul. Bonifraterskiej (róg Œwiêtojerskiej i róg Konwiktorskiej-Przebieg),
mia³ podczas przebijania siê w odwrocie oddzia³u Iwañskiego na ul. Boni-
fratersk¹ przyjœæ mu z pomoc¹. W g³êbi, przy ul. Franciszkañskiej i Freta, by³
w odwodzie jeden pluton z oddzia³u mjr. „Na³êcza”-Kaniewskiego.

Poprzedniego dnia wieczorem (26 kwietnia) wys³ana zosta³a na pl. Mu-
ranowski 6 sekcja „Garbarza”-Lejewskiego z oddzia³u „W”, dla sprawdzenia
przejœcia, naprawienia tunelu i zarazem z pierwsz¹ parti¹ amunicji. Lejewski
znalaz³ tunel nadaj¹cy siê do przejœcia. Zasta³ w nim bojowców ¿ydowskich
z ¯ZW, pragn¹cych t¹ drog¹ otworzyæ sobie wyjœcie na stronê aryjsk¹.

27 kwietnia 1943 r. o godz. 10.00 rano, tunelem tym wszed³ do getta
„Bystry”-Henryk Iwañski, z kpt. „¯arskim”-W³adys³awem Zajdlerem na czele
osiemnastoosobowego oddzia³u. Przynieœli ze sob¹ du¿o amunicji, kilka-
dziesi¹t granatów, 1 rkm, 2 kb, 6 pm i 8 pistoletów dla ¯ZW. W reducie do-
mu przy pl. Muranowskim 7 nast¹pi³o spotkanie i serdeczne powitanie z ko-
mendantem ¯ZW kpt. Dawidem Morycem Apfelbaumem i z dowódcami od-
dzia³ów. Wkrótce nadszed³ meldunek, ¿e nadci¹gaj¹ oddzia³y niemieckie,
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„Terror po¿arowy” Stroopa chybi³ jednak celu. ¯o³nierze ¯ZW i ¯OB wal-
czyli nadal bohatersko na wszystkich dotychczasowych odcinkach walki.
Przera¿a³ ich tylko niedostatek broni, a szczególnie amunicji, dlatego prosi-
li o ni¹ swych polskich towarzyszy. Niedostatek amunicji zmusi³ powstañ-
ców, po pierwszych trzech, czterech dniach walki typu pozycyjnego, do sto-
sowania coraz czêœciej walk obrony ruchomej z doskokami i zasadzkami
ogniowymi. Amunicjê oszczêdzano coraz bardziej. Ale ta nowa taktyka po-
zwala³a Niemcom na dalsze wdzieranie siê w g³¹b dzielnicy i w g³¹b „szo-
pów”. Pozwala im wypêdzaæ z domów ludnoœæ cywiln¹, która nie uciek³a
wraz z powstañcami i odsy³aæ na Umschlagplatz.

Dziêki znakomitej znajomoœci terenu i przygotowanym zawczasu tajnym
przejœciom, powstañcy nie ponieœli w pierwszych tygodniach walki zbyt
wielkich strat (za wyj¹tkiem ¯ZW na pl. Muranowskim w dniu 20 kwietnia),
ale ulegli czêœciowemu rozbiciu i rozproszeniu. To rozproszenie doprowa-
dzi³o do kryzysu. Oddzia³y niemieckie przenika³y coraz bardziej w g³¹b
dzielnicy i kontrolowa³y jej g³ówne linie komunikacyjne. Niemcy odkrywali
i otaczali wci¹¿ poszczególne oddzia³y powstañcze i niszczyli je przewa¿nie
w ich kryjówkach czy bunkrach. W wykrywaniu i wskazywaniu kryjówek po-
wstañców pomogli - niestety - Niemcom ludzie s³abi. Zdradzali oni swoich
braci, maj¹c nadziejê, ¿e dziêki temu unios¹ swe g³owy ca³o. Niebardzo
przypomina³o to walkê, raczej by³o to ju¿ tylko polowanie. Opór zbrojny od
koñca kwietnia wyraŸnie przygas³. Na przyk³ad w samym tylko dniu 30
kwietnia Niemcy zniszczyli 30 bunkrów.

Ostatnim du¿ym bojem getta, najwiêkszym w swoich rozmiarach
podczas ca³ego powstania i zarazem zamykaj¹cym okres walki zwartych
oddzia³ów ¯ZW, by³ ca³odzienny bój na ul. Bonifraterskiej i pl. Muranow-
skim w dniu 27 kwietnia 1943 r. Bój tej toczy³ siê najd³u¿ej i by³ najbar-
dziej krwawy na odcinku ul. Bonifraterskiej, od Franciszkañskiej do rogu
placu Muranowskiego i o pierwsze siedem domów placu Muranowskie-
go. By³ to bój prawie wszystkich oddzia³ów ¯ZW, skoncentrowanych tu
26 kwietnia dla wywalczenia przejœcia tunelem wychodz¹cym na stronê
aryjsk¹, na pl. Muranowski 6. Z oddzia³ów ¯ZW poza koncentracj¹ pozo-
sta³ tylko (w rejonie ul. Smoczej i Nowolipek) jeden oddzia³ w sile pluto-
nu 2. kompanii.

Po stronie aryjskiej nie wiedzieliœmy, co siê dzieje w getcie po 20 kwiet-
nia, tj. po powrocie „Garbarza”-Lejewskiego. Wys³any noc¹ 22 kwietnia pa-
trol z kolejnym transportem amunicji na ul. Karmelick¹ 5 nie by³ w stanie zo-
rientowaæ siê w sytuacji, jaka panowa³a za murem. Przeniós³ jedynie wiado-
moœæ, ¿e oddzia³y ¯ZW istniej¹ i przeorganizowuj¹ siê.

70



Bonifraterskiej. Walki trwa³y ze zmiennym szczêœciem. W ka¿dym razie,
Niemcy nie dotarli do reduty na pl. Muranowskim 7, mimo wsparcia artyle-
rii i czo³gów. W walkach przy naro¿niku placu stracili nawet jeden czo³g, za-
palony pociskiem benzynowym rzuconym przez ch³opca ¿ydowskiego,
¿o³nierza ¯ZW.

W zale¿noœci od sytuacji, walcz¹ce oddzia³y zmienia³y swoje pozycje
i spieszy³y sobie nawzajem z pomoc¹, np. te z pl. Muranowskiego w³¹czy³y
siê do boju na ul. Bonifraterskiej. Wieczorem, zwyczajem niemieckim, bój
usta³. By³o jasne, ¿e nastêpnego dnia rozgorzeje on ze zdwojon¹ si³¹. Pod
gruzami kamienic i od kul wroga pad³o wielu ¿o³nierzy i oficerów ¯ZW oraz
kilku ¿o³nierzy OW-KB. By³o te¿ bardzo du¿o rannych. I chocia¿ Niemców
pad³o wiêcej, to oni jednak mieli rezerwy, którymi ¯ZW nie dysponowa³. Po-
niewa¿ ¯ZW goni³ resztkami amunicji, zapad³a decyzja, by w ramach obro-
ny ruchomej odst¹piæ ponownie z pozycji na pl. Muranowskim. Czêœæ bo-
jowców, z rannym Apfelbaumem, nie chcia³a wyjœæ z getta, chcia³a walczyæ
dalej. Postanowili oni przedzieraæ siê w stronê Nowolipek róg Smoczej. By³
tam oœrodek oporu ¯ZW (dawnej drugiej kompanii), gdzie by³o ³atwiej o za-
opatrzenie ze strony ul. Karmelickiej. Czêœæ ludzi, ³¹cznie 34 ¿o³nierzy ¯ZW,
wraz z ciê¿ko rannym por. Kazimierzem Mendelsonem-„Ka³mykiem” i bar-
dzo ciê¿ko rannym Rodalem, przesz³a pod os³on¹ oddzia³u polskiego tune-
lem na stronê aryjsk¹, do domu przy ul. Muranowskiej 6. Wielu Polaków by-
³o rannych. „Garbarz”-Lejewski bardzo ciê¿ko ranny w g³owê (do dziœ wi-
doczna dziura na czole), a poleg³o ich 10. Bojowców ¿ydowskich rozprowa-
dzono na meliny. Rodala nie uda³o siê uratowaæ, rany by³y zbyt powa¿ne.
Mendelson, odwieziony na leczenie do lokalu OW-KB prze¿y³, ale pozosta³
inwalid¹. Bojowców ciê¿ej rannych rozwozi³ na meliny karawan firmy Gra-
bowski (z Woli - wtedy bieduj¹cy stary rzemieœlnik).

W nastêpnych dniach oddzia³y ¯ZW ponios³y dalsze ciê¿kie straty w lu-
dziach. Kapitan Apfelbaum zmar³ od ran 28 lub 29 kwietnia 1943 r. Tylko
nieliczni zdo³ali dotrzeæ na ul. Nowolipki, gdzie wyginêli póŸniej wszyscy.
W walnym boju 27 kwietnia 1943 r. zginêli prawie wszyscy d-cy oddzia³ów
¯ZW z pl. Muranowskiego. Ratuj¹c honor narodu ¿ydowskiego oddali swo-
je ¿ycie. Byli to bohaterowie ruchu oporu z ¯ZW i bohaterowie wspólnej wal-
ki polsko-¿ydowskiej przeciwko niewoli i bestialstwu hitlerowskiemu. Godzi
siê przeto wymieniæ ich raz jeszcze: Alfred Berman, Leon Rodal, H. Zylber-
berg, Dawid Barliñski, Blum-Binsztok ps. „Rudy”, Œniadowicz, Likiernik, He-
nigman, Goldsztyk, Taube, Pinkus, Jankiel Akerman ps. „J¹ka³a”, Eryk Z³o-
togóra, Henoch Federbusz, Henryk Lipszyc, Lejzor Staniewicz ps. „Ryba”,
Dermatolski, Tadeusz Makower, Chaim Goldberg, Bia³oskóra i inni. Apfel-
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które widocznie dostrzeg³y jakiœ ruch na pozycjach powstañczych. Nau-
czeni doœwiadczeniem z dnia 19 i 20 kwietnia, Niemcy posuwali siê bardzo
ostro¿nie, korzystaj¹c ze wsparcia i os³ony czo³gów. Na przedzie sz³a kom-
pania £otyszów. Po³¹czone si³y ¯ZW i oddzia³u OW-KB, pod dowództwem
Apfelbauma i Rodala, dokona³y udanej zasadzki ogniowej. Przepuszczono
£otyszów na pl. Muranowski i rozpoczêto ich skuteczn¹ likwidacjê ogniem
z bezpoœredniej bliskoœci, prowadzonym naraz z trzech stron. Oddzia³ ten
szybko przesta³ istnieæ, zaœ Niemcy wraz z czo³giem wycofali siê na prze-
ci¹g godziny, dla dokonania przegrupowania si³. Bojowcy zdobyli kilka-
dziesi¹t sztuk dobrej broni, uzbrajaj¹c ni¹ zaraz towarzysz¹cych ochotni-
ków. Po godzinie znowu natar³y doborowe oddzia³y niemieckie, pod os³o-
n¹ czo³gów i wozów pancernych, przy wsparciu ciê¿kiej broni piechoty
i broni maszynowej. Niemcy szli tym razem szerokim wachlarzem. Usi³o-
wali dostaæ siê do pl. Muranowskiego z boku od ul. Bonifraterskiej i od ty-
³u ul. Franciszkañsk¹ do Nalewek. Rozgorza³ wielogodzinny, za¿arty bój na
tych ulicach. Najwiêksze straty ponios³y obie walcz¹ce strony w pobli¿u na-
ro¿nika Bonifraterskiej i pl. Muranowskiego. Nie by³o ju¿ tu mowy o walce
zwartych oddzia³ów ¯ZW. Walczy³y poszczególne oddzia³y w sile od dru-
¿yny do plutonu, z pomieszaniem dawnej przynale¿noœci kompanijnej. Do-
wodzi³ zawsze najdzielniejszy.

Na prawym skrzydle na ul. Bonifraterskiej przy Franciszkañskiej walczy-
³y oddzia³y pod dowództwem Janka Piki, Wajnsztoka, Bia³oskóry, Federbu-
sza i Blum-Binsztoka. Drugi koniec ul. Franciszkañskiej przy Nalewkach
i pozycjê rygluj¹c¹ pl. Muranowski od strony Nalewek zajmowa³ oddzia³
podchor. rez. WP, œwie¿o mianowanego ppor. Eliasza Alberszteina. Œrodek
ul. Bonifraterskiej broni³y oddzia³y Z³otogóry, „Ryby”-Staniewicza, Bermana,
Lipszyca, Œniadowicza, Mendelsona, Taube Pinkusa, Likiernika, Lufta, Bar-
liñskiego, a bli¿ej rogu - dru¿yna OW-KB „¯arskiego”-Zajdlera, zaœ na sa-
mym zburzonym naro¿niku sekcja „Garbarza”-Lejewskiego. Na pl. Mura-
nowskim - w m.p. pod nr 7 - walczy³ oddzia³ Rodala, pod nr 11, przy za³a-
maniu murów i na wchodz¹cym w plac pó³wyspie z ruin domu - pluton do-
wódcy kpt. Apfelbauma, na koñcu placu, przy ul. Nalewki, oddzia³ Frenkla.

Drug¹ stronê placu ubezpiecza³, od ul. Niskiej i Muranowskiej, silny od-
dzia³ Weisstoka. Naro¿nik domu przy ul. Mi³ej zajmowa³ „Bystry”-Iwañski
z sekcj¹ ¿o³nierzy OW-KB i z jednym ckm, zainstalowanym na szczycie do-
mu, z zadaniem dozoru ogniowego na ca³y plac i na ul. Nalewki. W naro¿-
niku tym tkwi³ równie mocno oddzia³ Chaima £opato. Oddzia³y Weisstoka
i Rodala dysponowa³y lekkimi karabinami maszynowymi. W czasie walk
rkm-y z oddzia³u Frenkla i Apfelbauma wspiera³y oddzia³y walcz¹ce na ul.
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nia patrol OW-KB, wys³any z amunicj¹, z którym wszed³em do getta przez
szpital. Tunele na pl. Muranowskim i na Lesznie przy koœciele by³y ju¿ zni-
szczone, teren szopu Fritza Schultza by³ na pocz¹tku maja ju¿ prawie opu-
szczony przez ¯OB, gdy¿ wiêkszy ich oddzia³ zosta³ wyprowadzony kana³a-
mi z getta w nocy 29 kwietnia przez oddzia³ AL. O odejœciu z tego terenu bo-
jowców ¯OB i pomocy GL-AL powiadomili mnie ¿o³nierze ¯ZW, z którymi
rozmawia³em w getcie w nocy 30 kwietnia.

Obecnoœæ ¿o³nierzy ¯ZW w kwartale ul. Leszno-Nowolipki zosta³a wy-
kryta przez Niemców. W okresie od 4 do 7 maja oddzia³y ¯ZW zosta³y roz-
bite w tym rejonie. Pe³na przelotowoœæ ul. Smoczej zosta³a wywalczona
przez Niemców równie¿ w tym rejonie, wobec tego powstañcy wycofali siê
na pó³noc, w kierunku ul. Niskiej i Muranowskiej 42, gdzie by³a baza 3.
kompanii. Tu koncentrowa³y siê równie¿ g³ówne si³y ¯OB. W pierwszych
dniach maja trwa³y jeszcze kilkudniowe dorywcze walki na terenie szopu
szczotkarzy i Brauera, gdzie walczy³y wspólne resztki ¿o³nierzy ¯ZW i ¯OB.
Dnia 8 maja Niemcy zdobywaj¹ na ul. Mi³ej 18 bunkier sztabu ¯OB. Ataku-
j¹ go jednoczeœnie od strony wszystkich piêciu wejœæ. Gin¹ w nim wszyscy
powstañcy wraz z dowódc¹ ¯OB - Anielewiczem. Równoczesny atak Niem-
ców od strony wszystkich piêciu dobrze zamaskowanych wejœæ pachnie
zdrad¹. Ca³e szczêœcie, ¿e nie wchodzili wówczas do getta ¿o³nierze OW-
KB, ominê³o ich nowe pos¹dzenie B. Marka.

Swój szacunek dla bitnoœci i walecznoœci ¯ZW Stroop uwieczni³ w swo-
im raporcie pisz¹c, ¿e wykry³ i zniszczy³ bunkier dowództwa ¯ZW. By³ to
bunkier Anielewicza. Ale dowodzi to, ¿e zdrajcy ¿ydowscy wydaj¹c ten bun-
kier Niemcom te¿ nie rozró¿niali ¯OB od ¯ZW, znali tylko ¯ZW, pod który
podszywali siê ci z ¯OB.

W dalszych walkach wykruszaj¹ siê oddzia³y z³o¿one z resztek trzeciej
kompanii. Na pó³nocnym skrawku ul. Muranowskiej i Niskiej opór ¿o³nierzy
¯ZW i ¯OB ³amie siê i wreszcie ustaje prawie zupe³nie. Przesta³y istnieæ
wiêksze oddzia³ki. Zosta³y jeszcze ma³e grupki wielkoœci sekcji czy dru¿yny.
Dalsza walka, toczona od 1 maja, zosta³a przez B. Marka nazwana walk¹
gruzowców. I s³usznie. By³a bowiem prowadzona ju¿ tylko w gruzach dziel-
nicy ¿ydowskiej. Wszystkie domy by³y spalone, a ca³a ludnoœæ cywilna wy-
wieziona. By³a to ju¿ ostatnia faza powstania w getcie.

Pewne znaczenie wojskowe mia³y walki gruzowców do dnia 16 maja, tj.
dok¹d wi¹za³y jeszcze wiêksze si³y niemieckie. Dnia 16 maja 1943 r. Stroop
uzna³ walkê za zakoñczon¹. „Uczci³” ten fakt wysadzeniem w powietrze za-
bytkowej synagogi na T³omackiem (dzie³o architekta Marconiego) i wycofa³
swoje oddzia³y, pozostawiaj¹c na terenie getta jedynie jeden batalion policji.
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baum po œmierci awansowany zosta³ do stopnia majora. Czeœæ im i chwa-
³a! Zginê³o z nimi 10 Polaków, tj. po³owa oddzia³u OW-KB. Œmieræ ich zosta-
³a bardzo drogo okupiona, bowiem Niemcy ponieœli tego dnia wiêksze stra-
ty, ni¿ przez ca³y okres walk toczonych w getcie. Stracili oko³o 100 zabitych
i rannych, jeden czo³g, kilkadziesi¹t kb, kilkanaœcie pm i przede wszystkim
s³awê niezwyciê¿onych. Mia³ siê wiêc na co ¿aliæ Stroop, wspominaj¹c
dzieñ 27 kwietnia 1943 r.

Przebieg tej bitwy opisa³em w oparciu o relacje Mendelsona, Lejewskie-
go, Pogorzelskiego, Zajdlera i Iwañskiego.

Relacje bezpoœrednich uczestników walki i sam przebieg nie wskazuj¹
na ¿adne zaskoczenie bojowców przez Niemców. Wrêcz odwrotnie, widaæ
oczekiwanie ¯ydów i Polaków na bitwê, widaæ zaskoczenie Niemców i uda-
n¹ zasadzkê ogniow¹. Niemcy ponieœli zreszt¹ bardzo ciê¿kie straty, jak
¿adnego innego dnia walki w getcie. Zatem by³ to wyraŸny - i pomimo wszy-
stko - du¿y sukces ¯ZW.

W œwietle powy¿szego, wrêcz niewiarygodnie i podle brzmi go³os³owne
stwierdzenie B. Marka na str. 105 ostatniej wersji jego ksi¹¿ki o powstaniu
w getcie, wydanej w 1963 r., ¿e w szeregach OW-KB znalaz³ siê zdrajca,
który listem anonimowym zawiadomi³ sztab niemiecki o szykuj¹cej siê akcji.
Ostrze¿enie to mia³o dla Niemców wielkie znaczenie, gdy¿ wci¹¿ obawiali siê
rozszerzenia walk na dzielnice polskie. Tote¿ Stroop zmobilizowa³ na odcin-
ku muranowskim na dzieñ 27 kwietnia wiêksze ni¿ zazwyczaj si³y.

Dnia 7 czerwca 1963 r. na moje pytanie (na wieczorze autorskim w Pol-
skim Towarzystwie Historycznym), B. Mark odpowiedzia³ w tej sprawie, ¿e
wiadomoœæ o zdrajcy poda³ mu Iwañski. Go³os³owne oœwiadczenie to nie
ma ¿adnego pokrycia. „Bystry”-Iwañski nigdy takiej wiadomoœci prof. Mar-
kowi nie podawa³, co potwierdzi³ mi na piœmie przy œwiadku, zatem by³a to
jedna z prób opluwania Polaków, celem umniejszenia ich pomocy.

Jeœli rzeczywiœcie by³ taki anonim, to sk¹d wiadomo, ¿e pochodzi³ od
zdrajcy z OW-KB, a nie z ¯ZW, ¯OB czy jeszcze jakiejœ innej organizacji?
A od czego byli liczni ¿ydowscy zdrajcy w getcie?

Daj¹c pomoc ¯ydom, wype³nialiœmy jedynie nasz obowi¹zek ludzki,
obywatelski, chrzeœcijañski, wype³nialiœmy rozkaz gen. Sikorskiego, Rz¹du
Polskiego i jego Delegatury. Nigdy nie liczyliœmy na wdziêcznoœæ.

Rozbite i skrwawione oddzia³y ¯ZW wycofa³y siê po dniu 27 kwietnia
w kierunku ul. Nowolipek i Leszno, do bazy 2 kompanii. Dowodzi³ nimi wte-
dy Pawe³ Frenkiel. Wycofa³y siê na teren wówczas wzglêdnie spokojny
i umo¿liwiaj¹cy reorganizacjê. Znalaz³y siê w pobli¿u nadal czynnego przej-
œcia tunelowego na Karmelickiej 5. Nawi¹za³ z nimi ³¹cznoœæ noc¹ 30 kwiet-
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noœæ, bezczynnoœæ, brak pomocy dla ludzi gin¹cych. Szli oni na œmieræ œwia-
domi swej ofiary. Piêknym przyk³adem by³ sam komendant Apfelbaum, który
kilkakrotnie ranny, odmówi³ wyniesienia go na leczenie na stronê aryjsk¹.
Podobnie inni. Najd³u¿ej ¿y³ i walczy³ Pawe³ Frenkiel. Zgin¹³ oko³o 7 maja, po
zlikwidowaniu obrony szopu Fritza Schultza. Frenkiel i Rodal byli najbardziej
ideowymi ludŸmi. Byli oni wychowawcami m³odego narybku ¿o³nierskiego
w duchu betarowskim, w duchu walki o wolnoœæ i nastêpnie niepodleg³oœæ
swojej ojczyzny - Palestyny. Tym, którzy zginêli, nie dane by³o ogl¹daæ ojczy-
zny, ale ich duch bojowy i ofiara ¿ycia przyœwieca³y ich braciom przy urze-
czywistnianiu ich tysi¹cdziewiêæsetletnich aspiracji narodowych.

Zaopatrzeniem w broñ i amunicjê w czasie walk zajmowa³a siê kompa-
nia Rodala, stacjonuj¹ca przy tunelu na pl. Muranowskim i pluton Mendel-
sona z m.p. przy tunelu na ul. Karmelickiej 5. Odbierali oni transporty broni
w dniach 19, 22, 27 i 30 kwietnia oraz 3 i 10 maja. Ruszaj¹c w drogê powrot-
n¹, patrole OW-KB odbiera³y meldunki i raporty ¯ZW, zabiera³y rannych
i kobiety z dzieæmi. Wracali czasem z nimi równie¿ ³¹cznicy ¯ZW. Patrole
OW-KB wchodzi³y jeszcze cztery razy kana³ami do getta: w maju i czerwcu,
nawi¹zuj¹c ³¹cznoœæ z gruzowcami na ul. Nowolipie. Dostarczy³y im wg roz-
dzielnika Komendy G³ównej OW-KB amunicjê i ¿ywnoœæ oraz granaty (po
wybuchu powstania KB dostarczy³ do getta ponad 300 sztuk). Amunicjê do-
stawali równie¿ powstañcy za poœrednictwem Stra¿y Po¿arnej, przez p³k.
Pogorzelskiego i jego podkomendnych. Bêdzie jeszcze o tym mowa w dal-
szym ci¹gu niniejszego opracowania.

Amunicja dla walcz¹cych bojowców dostarczana by³a te¿ przez AK,
PLAN, PAL i GL, w przypadkach wejœæ przedstawicieli tych organizacji do
getta, celem wyprowadzenia bojowców ¯OB i ludnoœci cywilnej, ale dostar-
czanych iloœci nie znam.

£¹cznoœæ z OW-KB utrzymywana by³a przewa¿nie przy okazji wejœcia do
getta patroli polskich, bo telefony ju¿ nie dzia³a³y. ¯ZW mia³ tak¿e kilka ³¹cz-
niczek i ³¹czników, znaj¹cych dobrze trasê przez tunel na Karmelickiej nr 5
i przejœcie kana³owe a¿ na ulicê Z³ot¹, z wyjœciem w pobli¿u mieszkania „By-
strego”. Byli to m.in. „Stanis³aw”, Lena (przyjació³ka Rodala), Knapówna,
Ela Najberg.

Warto jeszcze wspomnieæ o oddziale ̄ ZW dzia³aj¹cym przed powstaniem
w dzielnicy aryjskiej. Zorganizowa³ go na terenie stacji kolejowej Warszawa-
Praga cz³onek ̄ ZW, in¿. Jakub Praszkier, który tam chodzi³ do pracy jako tzw.
„placówkarz”. Pracowa³o tam wtedy kilku ¯ydów, posiadaj¹cych dobry wy-
gl¹d i papiery aryjskie. Organizowa³ on przy ich pomocy przerzuty benzyny
do getta, potrzebnej do produkcji butelek zapalaj¹cych. Do tej grupy nale¿a³
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Nie uwa¿am za celowe rozwodziæ siê d³u¿ej nad tym okresem, gdy¿ zosta-
³o to ju¿ zrobione a¿ nadto szczegó³owo przez historyków, tyle ¿e niezbyt do-
k³adnie, bez odró¿nienia dzia³alnoœci ¯ZW i ¯OB. Nasze dane z tego koñco-
wego okresu pochodz¹ z meldunków patroli OW-KB, które kilka razy wchodzi-
³y kana³ami do getta i z meldunków stra¿aków oraz policjantów granatowych -
¿o³nierzy OW-KB, którzy znajdowali siê w getcie z rozkazu Niemców. Kilku
z tych stra¿aków i policjantów przyp³aci³o sw¹ pomoc dla ¯ydów œmierci¹.

Koñcz¹c ten opis walk powstañczych w getcie chcia³bym podkreœliæ
wielkie znaczenie moralne tych walk i si³ê ich oddzia³ywania na inne skupi-
ska ¿ydowskie, szczególnie na te, które podjê³y póŸniej walkê np. w Bia³ym-
stoku, Czêstochowie, Bêdzinie, Treblince, Sobiborze. Przyczyni³y siê one
do powstania partyzanckich oddzia³ów ¿ydowskich, jak np. Forojs w bia³o-
stockim, oddzia³y przy 27. czy 9. dywizji piechoty AK, przy OW-KB - jak np.
oddzia³ kpt. Hegödisa vel Stanis³awa Altmana i oddzia³ rabinacki - na tere-
nie lwowskim czy oddzia³ adwokata Polikera na kielecczyŸnie z siedzib¹
w Jeleñcu, w maj¹tku Halpertów. Ludzie ci nie z³o¿yli broni do koñca oku-
pacji i walczyli a¿ do wyzwolenia. W szeregach powstañców warszawskich
byli równie¿ ¯ydzi. Kilku ich by³o i w oddzia³ach OW-KB-AK.

Gwoli prawdy trzeba zaznaczyæ, ¿e w ¿ydowskich oddzia³ach party-
zanckich, z³o¿onych z ¯ydów GG, znajdowa³o siê stosunkowo wielu kolabo-
rantów, którzy wstêpowali do partyzantki dla zatarcia za sob¹ œladów. Nie
zawsze siê im to udawa³o i czêsto dosiêga³a ich w koñcu sprawiedliwoœæ.
By³y te¿ oddzia³ki, które nie trudni³y siê w³aœciwie walk¹, a nastawione by³y
na przetrwanie. Polscy partyzanci mieli nieraz z nim du¿e k³opoty, jak np.
„Barabasz” w kieleckim (Marian So³tysiak).

Wielokrotnie usi³owano uszczypliwie do mnie wytykaæ ¯ZW, ¿e nie mia³
¿adnego programu ideowego, nie zostawi³ spuœcizny archiwalnej, ¿e ¿o³nie-
rze ¯ZW - jako kombatanci - chcieli tylko walczyæ. Walka by³a wtedy najwa-
¿niejsz¹ ide¹, do której przez trzy lata nie doros³y inne organizacje, dopóki
w koñcu 1942 r. nie zaczê³a organizowaæ siê ¯OB i to w obliczu pe³nej za-
g³ady ludnoœci.

Czy¿ ludzie bez ¿adnej idei mogliby odrzuciæ propozycjê wyjœcia z p³o-
n¹cego getta i bezpiecznego ukrycia siê po stronie aryjskiej? Na to godzili
siê tylko ranni.

Zdrowi ¿o³nierze ¯ZW chcieli walki. Tam, gdzie ginêli ich najbli¿si, tam
chcieli gin¹æ i oni. Chcieli drogo sprzedaæ swoje ¿ycie. Wytrwa³oœci¹ w wal-
ce i swoj¹ œmierci¹ chcieli okupiæ b³¹d dotychczasowej bezczynnoœci naro-
du, chcieli t¹ drog¹ osi¹gn¹æ mistyczne oczyszczenie moralne, a zarazem
zamanifestowaæ wobec Zachodu swoje najwy¿sze oburzenie na jego obojêt-
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6. 22.04.43 r. Patrol OW-KB dostarczy³ do getta kana³em amunicjê dla
¯ZW, nawi¹zuj¹c ³¹cznoœæ z kompani¹ 2. i 4. ¯ZW.

7. 23.04.43 r. AK dokona³a dwóch ataków na posterunki i patrole nie-
mieckie. Silna grupa oficerska pod dowództwem mjr. „Szyny”-in¿. Zbignie-
wa Lewandowskiego, atakowa³a patrole przy cmentarzu ¿ydowskim zabija-
j¹c 2 ¿andarmów, pomog³a uciec przez mury wielu dziesi¹tkom ¯ydów.

8. 23.04.43 r. Dwie grupy Kedywu AK z Mokotowa pod dowództwem
por. „Klimka”-Stalkowskiego atakowa³y posterunki niemieckie na ul. Leszno
i Orlej, likwiduj¹c je.

23.04.43 r. Trzy grupy GL atakowa³y Niemców:
9. Jedna pod dowództwem Sternhela-„Gustawa” w bliskoœci getta spa-

li³a na ul. Freta samochód i zabi³a 4 ¿andarmów.
10. Druga pod dowództwem Lerskiego vel Lernera (który zgin¹³) atako-

wa³a na rogu Gêsiej i Okopowej.
11. Trzecia grupa pod dowództwem Grabowskiego-„Antka” atakowa³a

na ul. Leszno, ostrzeliwuj¹c posterunki niemieckie.
W nastêpnych kilku dniach, przy trudnoœci ustalenia dok³adnie kiedy,

odby³y siê dalsze ataki na Niemców ostrzeliwuj¹cych i pilnuj¹cych getto:
12. Oddzia³ AK Kedywu Okrêgu Warszawskiego pod dowództwem mjr.

„Chuchro”-Józefa Lewiñskiego od strony Pawiaka dokona³ w ci¹gu kilku dni
ataków na mury i na posterunki niemieckie, przy czym umo¿liwiono wtedy
ucieczkê wielu ¯ydom w kierunku Puszczy Kampinoskiej.

13. Od tej¿e strony Pow¹zek atakowa³a te¿ grupa GL (jednego dnia).
14. Jedn¹ akcjê przeprowadzi³a grupa Kedywu Komendy G³ównej AK.
15. Grupa RPPS od strony Bonifraterskiej i Franciszkañskiej - akcja po-

jedyncza.
16. Grupa PLAN - akcja pojedyncza.
17. ¯oliborski oddzia³ AK pod dowództwem por. Kern-Jêdrychowskiego

zlikwidowa³ posterunek SS na ul. Zakroczymskiej róg Konwiktorskiej.
18. Harcerze z Szarych Szeregów przerzucili na ul. Bonifratersk¹ amu-

nicjê do getta.
19. Oddzia³ SOB pod dowództwem Leszka Raabe atakowa³ kilkoma wy-

padami przez kilka dni w okolicy Okopowej i Leszna.
20. ¯o³nierze „Ska³y” - KB œci¹gniêci jako stra¿acy zawodowi czy ochot-

nicy przymusowo do getta do gaszenia po¿arów, w ci¹gu miesi¹ca walk
przerzucili kilkadziesi¹t razy du¿e iloœci amunicji do getta, czêœciowo z za-
pasów w³asnych, a czêœciowo dostarczonych im przez komendê g³ówn¹
OW-KB-AK i przy udziale autora. WywieŸli samochodami kilkudziesiêciu ¯y-
dów, rozbili mur na Bonifraterskiej umo¿liwiaj¹c przez szpital ucieczkê wie-
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m.in. Nachman Gingold, wystêpuj¹cy pod nazwiskiem Jerzy Janusz i jego
nie¿yj¹cy ju¿ dziœ brat, maj¹cy papiery na nazwisko Zarembski. Grupie ze sta-
cji Warszawa-Praga udzielali pomocy i wyrabiali fa³szywe dokumenty cz³on-
kowie OW-KB: Edward Ch¹dzyñski, Bronis³aw Majewski i Edmund Kosek.

Jeden z ¿ydowskich historyków getta, opisuj¹c walki ¯ydów podczas
powstania podkreœli³, ¿e by³y one przyk³adem i nauk¹ dla bojowców pol-
skich w Powstaniu warszawskim. Tymczasem trzeba w odpowiedzi stwier-
dziæ, ¿e walki w getcie nie by³y ¿adn¹ rewelacj¹ taktyczn¹ i mieœci³y siê w ra-
mach wiedzy o walkach w mieœcie ka¿dego oficera rezerwy. Zwyk³e uszczy-
pliwoœci i to g³upie.

Warto jeszcze zaznaczyæ, ¿e Komendant G³ówny AK gen. „Grot”-Ro-
wecki by³ autorem dzie³a wojskowego, traktuj¹cego o walkach w mieœcie.
Wiele wskazówek z tego dzie³a zastosowali w praktyce bojowcy getta war-
szawskiego. ¯ZW przygotowywa³ siê do tych walk przez kilka lat przy pomo-
cy instruktorów OW-KB i w oparciu o regulaminy i podrêczniki WP. Dla ludzi
wojskowych jest to ca³kowicie jasne i zrozumia³e.

Na koniec chcia³bym zestawiæ kilka faktów polskiej pomocy zbrojnej,
œwiadczonej ¯ydom przez ca³y czas trwania walk w getcie.

W skrócie telegraficznym, chronologicznie przebieg akcji interwencyj-
nych by³ nastêpuj¹cy:

1. 19.04.43 r. kompania AK saperów z Targówka pod dowództwem kpt.
Józefa Pszennego ps. „Chwacki”, w ramach akcji Kedywu Okrêgu War-
szawskiego atakowa³a mury getta na ul. Bonifraterskiej i Sapie¿yñskiej, za-
skoczeni b. silnym ogniem murów nie rozbili, stracili 2 zabitych i kilku ran-
nych. Przy strzelaninie i zamieszaniu uciek³a z getta grupa kilkudziesiêciu
¯ydów przez cmentarz ¿ydowski na ¯oliborz i do Kampinosu.

2. 19.04.43 r. sekcja OW-KB-AK pod dowództwem sier¿. Józefa Lejew-
skiego wesz³a do getta tunelem na pl. Muranowskim 7 do 1. kompanii ¯ZW,
dostarczy³a broñ i amunicjê, walczy³a w getcie przez ca³y dzieñ i przez
20.04.43 r. trac¹c 2 zabitych i 2 rannych.

3. 20.04.43 r. dru¿yna GL pod dowództwem Franciszka Bartoszka wybi-
³a obs³ugê ckm na ul. Nowiniarskiej.

4. 22.04.43 r. oddzia³ GL pod dowództwem Bartoszka podpali³ kilka wa-
gonów przy Dworcu Zachodnim oraz wykona³ sabota¿ przy Dworcu Wscho-
dnim. Mia³o to znaczenie ogólne, ale by³o z dala od getta, mog³o odci¹gn¹æ
policjê niemieck¹ od getta.

5. 22.04.43 r. Grupa PLAN pod dowództwem por. AK Wiêckowskiego
rozbi³a przy pl. Muranowskim grupê Szaulisów i umo¿liwi³a ucieczkê z get-
ta wielu ¯ydom.
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Rozdzia³ VII

Akcje pomocy gettu - jej Ÿród³a

Zagadnienie pomocy Polaków na rzecz przeœladowanych ¯ydów nie
jest w³aœciwie dotychczas opracowane kompleksowo. ¯ydowski Instytut Hi-
storyczny w Warszawie w zasadzie specjalizuje siê i ma monopol na bada-
nie i opisywanie cierpieñ ¯ydów polskich. W jego archiwach znajduje siê za-
pewne sporo materia³ów dotycz¹cych stosunków polsko-¿ydowskich z cza-
sów okupacji, jak i œwiadectw pomocy niesionej ¯ydom przez Polaków.
Gdyby ¯IH w ogóle nie zajmowa³ siê spraw¹ polskiej pomocy, to zapewne
podjê³aby to zagadnienie któraœ z katedr historii UW. ¯IH w swoich pracach
ukazuje jednak tê pomoc, tylko w zbyt nik³ych rozmiarach i jedynie wycin-
kowo, wzmiankowo wmawiaj¹c, ¿e to ju¿ jest wszystko. Prace B. Marka czy
Berenstein i Rutkowskiego oraz Biuletyny ¯IH (ma³o znane i wydawane
w bardzo ma³ym nak³adzie) mówi¹ z regu³y tylko o uratowanych jednost-
kach, jak równie¿ o jednostkach, które ratowa³y (w tej samej konwencji na-
pisana zosta³a ksi¹¿ka Bartoszewskiego i Lewinówny). Przeplataj¹ stale to
zagadnienie szmalcownictwem i korzyœciami materialnymi, jakie rzekomo
czerpali Polacy z racji przeœladowañ ¯ydów itp. Trochê wiêcej jest powie-
dziane w tych pracach o „¯egocie” - Radzie Pomocy ¯ydom. Jeœli jest mo-
wa o ukrywaniu dzieci ¿ydowskich, to dodaje siê zaraz, ¿e by³a to zaplano-
wana kradzie¿ tego dziecka: przyjêcie go do rodziny polskiej na w³asnoœæ
i wychowanie w wierze katolickiej.

Wszystko to brzmi co najmniej dziwnie, fa³szersko i nie odbiega od
krzywdz¹cych zarzutów, stawianych naszemu spo³eczeñstwu przez nie-
których ¯ydów, przebywaj¹cych obecnie za granic¹. Jedynie s³uszne
i uczciwe bêdzie ujawnienie mo¿liwie wszystkiego, co jest dostêpne do zba-
dania i udowodnienia (choæby relacjami ¿yj¹cych œwiadków) oraz tego, co
jeszcze posiada ¯IH w swoich archiwach. Dotychczasowa polityka publiko-
wania przez ¯IH prawie wy³¹cznie pomocy niesionej przez polskich komu-
nistów, choæ by³a bardzo du¿a wed³ug ich ówczesnej mo¿liwoœci, to stano-
wi ona ma³y procent ogó³u polskiej akcji pomocy gettu, mija siê wiêc zarów-
no z zasadami obiektywizmu prawdy historycznej, jak i dobrych obyczajów
polskiej nauki (a „¯egota” - RP¯, choæ szerzej wzmiankowana, pozosta³ych
procentów nie mog³a wype³niæ). Polityka ta przynios³a ju¿ niepowetowan¹
stratê wielu tak cennych w procesach wychowawczych wartoœci moralnych,
ogólnonarodowych i dowodowych. A najwa¿niejsze, spowodowa³a przez
50 lat zagubienie i zapomnienie tej pomocy, umo¿liwiaj¹ce formu³owanie
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lu ¯ydom. Umo¿liwiali bojowcom pos³ugiwanie siê kana³ami. Ci sami stra-
¿acy odgrywali przedtem du¿¹ rolê przy akcjach zaopatrzenia getta i wymia-
ny towarowej.

21. 27.04.43 r. w najwiêkszym boju getta, na placu Muranowskim i Bo-
nifraterskiej, wziê³a udzia³ 18-osobowa dru¿yna „W” ze Zbrojnego Wyzwole-
nia (OW-KB) pod dowództwem „Bystrego”-Iwañskiego i „¯arskiego”-Zajdle-
ra. Weszli oni tunelem do getta pod pl. Muranowskim, donosz¹c broñ, gra-
naty, amunicjê. Walczy³ tu ca³y ¯ZW. Oddzia³ KB wycofa³ siê wieczorem,
maj¹c kilku w³asnych zabitych, kilku rannych, zabieraj¹c ze sob¹ oko³o 30
rannych bojowców ¯ZW.

22. 28/29.04.43 r. Patrol GL pod dowództwem Gaika-„Krzaczka” wszed³
do getta wyprowadzaj¹c stamt¹d kana³em oko³o 40 bojowców ¯OB.

23. 30.04.43 r. Patrol OW-KB wraz z autorem dostarczy³ do getta amu-
nicjê, rozpoznawa³ teren, szuka³ powi¹zañ z rozproszonym ¯ZW, poszuki-
wa³ 3. i 4. kompanii ¯ZW.

24. Oddzia³y AK przeprowadzi³y 3 akcje kana³owe, na ¯oliborzu przy
wiadukcie, na Siennej i na rogu Krochmalnej, przyjmuj¹c przy pomocy w³a-
snych przewodników kilkudziesiêciu ¿o³nierzy ¯OB, skierowanych nastêp-
nie na leczenie i potem do oddzia³ów partyzanckich AK.

25. 3.05.43 r. Patrol OW-KB dostarczy³ do getta amunicjê (kana³ami).
26. 10.05.43 r. Patrol OW-KB dostarczy³ do getta amunicjê, w obydwu

wypadkach wycofywano siê w walce, wyprowadzono kilku ¯ydów.
27. 10.05.43 r. Patrol GL wyprowadzi³ kana³em na ul. Prostej - 34 bojow-

ców ¯OB.
28. Po upadku powstania, a¿ do po³owy czerwca 1943 r. patrole OW-KB

wchodzi³y do getta 4 razy, nawi¹zuj¹c kontakt i dostarczaj¹c amunicjê tzw.
„gruzowcom”, tj. pojedynczym bojowcom ukrywaj¹cym siê w gruzach get-
ta, akcje Iwañskiego. Tylko prawie codziennym dostawom amunicji i grana-
tów od OW-KB poprzez jednostki stra¿ackie i policjantów polskich wcho-
dz¹cych do getta, ¿o³nierze getta zawdziêczaj¹ mo¿noœæ prowadzenia boju
przez 3 tygodnie.
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przywileje, jakich im udzielano przy wykonywaniu zawodów, którymi niechêt-
nie zajmowa³a siê ludnoœæ miejscowa: handel, bankowoœæ, rzemios³o.

Do tego pierwotnego elementu do³¹czy³a siê w XIX w. du¿a iloœæ ¯ydów
z Rosji, wydalanych systematycznie przez rz¹d carski na zachód od „linii
osiad³oœci” w granice „Kraju Nadwiœlañskiego”, jak nazywa³a Polskê biuro-
kracja rosyjska od czasu powstania 1863 r., aby nie u¿ywaæ nawet nazwy
ujarzmionego kraju. ¯ydzi ci byli naturalnie specjalnie obcy i gorzej widziani
przez Polaków, mniej ³atwi we wspó³¿yciu ni¿ ich wspó³wyznawcy, dla
których w ci¹gu wieków ziemia polska sta³a siê jakby ojczyzn¹ - przynajmniej
tymczasow¹.

Ten, kto w okresie miêdzywojennym nie podró¿owa³ po dawnych zabo-
rach rosyjskim i austriackim, kto nie widzia³ w ka¿dej wiêkszej wsi, miastecz-
ku czy mieœcie niezliczonej iloœci ¯ydów pomieszanych z ludnoœci¹ chrze-
œcijañsk¹ i ¿yj¹cych z niej ¯ydów, brudnych, brodatych, wynêdznia³ych, ner-
wowo poszukuj¹cych jakiegokolwiek zarobku lub staj¹cych na progu do-
mostw i pogr¹¿onych w marzeniach mesjanistycznych czy kupieckich, ten
nie zrozumie nigdy, czym by³ w rzeczywistoœci problem ¿ydowski w Europie.
Wielkie mocarstwa okaza³y siê nieprzewiduj¹ce, nie zaj¹wszy siê nim w od-
powiednim czasie. W tych okolicznoœciach ¯ydzi opanowali prawie ca³kowi-
cie niektóre rzemios³a: rymarstwo, kuœnierstwo, szewstwo, krawiectwo
i oczywiœcie wszystko, co dotyczy³o wymiany pieniê¿nej oraz handlu starzy-
zn¹, zaczynaj¹c od ga³ganiarza, a koñcz¹c na wielkich antykwariuszach
w Warszawie, Krakowie, £odzi itp. Wielu ¯ydów, nieraz œwie¿o przechrzczo-
nych, by³o bankierami, adwokatami, lekarzami itd. Na wsi ¯ydzi byli pachcia-
rzami, handlarzami koni i byd³a, poœrednikami ró¿nych kategorii. Pogardza-
j¹c nimi, ch³op nie umia³ siê jednak bez nich obejœæ. Istnia³o nawet przys³o-
wie: Ka¿dy Polak ma swego ¯yda.

Sytuacja stawa³a siê coraz bardziej skomplikowana od czasu, gdy wœród Po-
laków bêd¹cych ju¿ panami we w³asnym kraju zaczê³a powstawaæ klasa œrednia,
która w swym marszu naprzód napotyka³a wszêdzie na konkurencjê ¿ydowsk¹.
I tak to, co trwa³o od wieków, wydawa³o siê obecnie nie do zniesienia.

Kwestia ¿ydowska by³a zatem spraw¹ nie tyle wyznaniow¹ czy rasow¹,
lecz raczej spo³eczn¹, gospodarcz¹. Antysemityzm wzrasta³ gwa³townie, nie
dochodz¹c jednak nigdy - cokolwiek by o tym mówiono - do rzeczywistych
przeœladowañ. Zdarza³y siê, co prawda, doœæ czêsto awantury wywo³ywane
zw³aszcza przez studentów. By³y to po¿a³owania godne fakty, ale za granic¹
wyolbrzymiano charakter tych zajœæ. Zreszt¹ elementy ¿ydowskie by³y dosta-
tecznie liczne, silne i wp³ywowe, aby przeciwstawiæ siê polityce bardziej
agresywnej, gdyby ich nie chroni³y tolerancyjne tradycje zwi¹zane z charak-
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przez naszych wrogów za granic¹ stwierdzeñ o rzekomym jej braku. Niniej-
sza praca tego braku nie zast¹pi, choæ chce go skorygowaæ.

Znany pisarz Adolf Rudnicki w ksi¹¿ce pt. Obraz z kotem i psem, tak pi-
sze na stronie 56: z wyj¹tkiem faszystów i ONR, ca³e polskie olbrzymie
podziemie polityczne pomaga³o ¯ydom, zw³aszcza po 1942 roku, choæ nie
by³o za tê pomoc ni¿szej kary od kary œmierci.

Pisze to cz³owiek, który by³ w tym okresie w GG, zna getto i sam siê
ukrywa³. W takim duchu pisa³ równie¿ prof. Hirszfeld, dr „Twardy”-prof. Ale-
ksandrowicz, Wieliczker, pedagog Chaim Aron Kap³an i wielu innych. Ich
pamiêtniki nie s¹ jednak wznawiane, choæ ka¿dy z nich jest bestsellerem.
Nie ma na nie powo³ywañ siê w opracowaniach typu historycznego przez
autorów ¿ydowskich; pozostawione s¹ na uboczu, bez wykorzystywania ich
w szerszym zakresie, przemilczane.

Pomoc ¯ydom podczas okupacji œwiadczyli przy ka¿dej okazji Polacy
wszystkich stanów, zawodów, przekonañ politycznych i ugrupowañ wojsko-
wych. Nawet wœród ONR-owców by³y takie przyk³ady. Poza Mossdorfem
godzi siê wymieniæ szczególnie adwokata Witolda Roœciszewskiego, orga-
nizatora i komendanta organizacji „Pobudka”, znanego z przekonañ anty-
semickich. Roœciszewski w pierwszych miesi¹cach okupacji oœwiadczy³, ¿e
ze wzglêdów humanitarnych i poczucia polskiego obowi¹zku obywatelskie-
go zawiesza na czas wojny walkê z ¯ydami i przystêpuje do akcji pomocy.
Wspó³pracowa³ on ze Zbrojnym Wyzwoleniem (dzia³aj¹cym w ramach OW-
KB) w ramach SOS i delegatury Rz¹du. W³¹czy³ siê do pomocy materialnej
¯ydom za poœrednictwem OW-KB.

Nie spodziewali siê oni tak przychylnej postawy Polaków, gdy¿ sto-
sunki w okresie przedwojennym nie by³y najlepsze. Zaostrza³a je silna
konkurencja ekonomiczna ze strony ¯ydów, trudnoœci spo³eczne i eko-
nomiczne kraju niezamo¿nego. Ocenê tamtej sytuacji powierzam bez-
stronnemu obserwatorowi, francuskiemu ambasadorowi w Polsce - Leo-
nowi Noelowi.

Jedn¹ z charakterystycznych cech ustroju Polski na przestrzeni wieków
by³ brak klasy œredniej. Ca³y wiêc prawie handel, a póŸniej wolne zawody
sta³y siê w niektórych okolicach monopolem elementu niemieckiego,
a przede wszystkim ¿ydowskiego.

W 1935 r. iloœæ ¯ydów w Polsce przekracza³a trzy i pó³ miliona na przesz³o
33 miliony ogó³u ludnoœci. Gdy siê weŸmie pod uwagê, ¿e w dawnym zabo-
rze pruskim stanowili oni minimalny procent, mo¿na sobie wyobraziæ, ile ich
by³o w Królestwie i Galicji. Wiele rodzin ¿ydowskich mieszka³o z dawien daw-
na w Polsce, znanej z religijnej tolerancji. Przybywa³y falami przyci¹gane przez
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wroga niemieckiego, uwa¿ano za konieczne z punktu widzenia humanitary-
zmu, niesienie pomocy przeœladowanym ¯ydom. Reprezentatywnym wyra-
zem takiej postawy jest artyku³ pt. „Niebezpieczeñstwo pozornego rozwi¹-
zania”, zamieszczony dnia 28 lipca 1943 r. w organie SN „Walka”: …zaczy-
namy ju¿ z wolna zapominaæ o gnêbi¹cej kiedyœ miêdzywojenn¹ Polskê kwe-
stii ¿ydowskiej. Czasem jeszcze ruiny spalonego warszawskiego getta przy-
wodz¹ na pamiêæ rozpaczliw¹ „wojnê ¿ydowsk¹”, w której braterstwo broni
zawarli z jednej strony SS z milicj¹ ¿ydowsk¹, po drugiej ¯ydzi z Polsk¹ Par-
ti¹ Robotnicz¹ i polskimi socjalistami… czasem jeszcze przypomni o istnie-
niu ukrywaj¹cych siê niedobitków wszechw³adnej ongiœ mniejszoœci, którym
jako spadkobiercom chwalebnym przedwojennych tradycji „udzieliæ nale¿y
wszelkiej pomocy. Bestialstwo hitlerowskich zbirów potêpiamy z ca³ym naci-
skiem, lecz walki ekonomicznej, politycznej z ¿ydostwem nie wyrzekniemy
siê, rozczuleni krokodylowymi ³zami ¿ydowskich finansistów i polityków szy-
kuj¹cych siê do narzucenia nam swojej w³adzy.»

W³adze SN i ogó³ cz³onków i sympatyków przy³¹czy³ siê do akcji Rz¹du
gen. Sikorskiego i Delegatury Rz¹du niesienia pomocy przeœladowanym
¯ydom. Jedynym wyj¹tkiem by³a grupa ONR-Szaniec, która pod koniec
okupacji tworzy³a NSZ nie podporz¹dkowane AK, z której powsta³a m.in.
brygada „Bohuna”, oddzia³y „Bia³ego”, „Zêba” czy wywodz¹ce siê z NOW
„¯bika”, „Toma”, „Olgierda”. Ta grupa manifestowa³a stale wolê walki z „¿y-
dokomun¹”, prowadzi³a sta³¹ propagandê anty¿ydowsk¹ i antykomuni-
styczn¹, dopuszcza³a nawet do walk bratobójczych. Ale byli oni w narodzie
moralnie odizolowani, nie mieli wiêkszego znaczenia. Rz¹d polski podkre-
œla³ natomiast stale pe³ne prawa obywatelskie ¯ydów w Polsce i powszech-
noœæ obowi¹zku niesienia pomocy.
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terem polskim, nale¿y dodaæ dla sprawiedliwoœci, ¿e w niektórych wypad-
kach odpowiedzialnoœæ za konflikty ponosili sami ¯ydzi, pogardzaj¹c chrze-
œcijanami i prowokuj¹c ich nieraz swoj¹ arogancj¹.

Problem ¿ydowski zdawa³ siê byæ w Polsce nie do rozwi¹zania. ¯ydzi by-
li zbyt liczni, aby mo¿na by³o spodziewaæ siê zasymilowania ich z reszt¹ lud-
noœci. Poza tym, nawet gdyby taka asymilacja by³a mo¿liwa, nie chcieli jej,
bo w olbrzymiej wiêkszoœci byli wierz¹cymi ortodoksami przywi¹zanymi do
swoich praktyk religijnych. ¯yli zupe³nie odseparowani od ludnoœci polskiej
w swoich dawnych gettach - których opuszczaæ nie zamierzali - lub w wybra-
nych dzielnicach. Na przyk³ad w nowo powsta³ej Gdyni ¯ydzi równie¿ odse-
parowali siê od elementu polskiego i zgrupowali razem. Zachowywali swój
ubiór: czapka z krótkim daszkiem lub kapelusz z czarnego filcu i d³ugi cha-
³at. Kobiety zamê¿ne goli³y g³owy i chodzi³y w perukach, a wielu mê¿czyzn
nosi³o jeszcze pejsy po obu stronach twarzy. Wiêkszoœæ z nich mówi³a miê-
dzy sob¹ ¿argonem, który powsta³ z dialektu niemieckiego, u¿ywanego
w Niemczech zachodnich. By³ to jednym s³owem dla odrodzonej Polski bar-
dzo ciê¿ki problem.

W œwietle powy¿szego analitycznego naœwietlenia stosunków, ¿yczliwa
postawa Polaków wobec ¯ydów w okresie okupacji tym bardziej zas³uguje
na uznanie. A o jej powszechnoœci niech œwiadczy fakt, ¿e nieœli j¹ nawet
dawni przeciwnicy z kó³ Stronnictwa Narodowego.

Wiedza autora o pomocy tego stronnictwa ¯ydom jest ogólnikowa. Nie-
jakim „dowodem rzeczowym” w tej materii mo¿e byæ ksi¹¿ka jednego
z przywódców tego stronnictwa i zarazem NSZ w czasie okupacji - Zbignie-
wa Stypu³kowskiego pt. „W zawierusze wojennej”. Stypu³kowski, wed³ug
swego oœwiadczenia, wywodzi³ siê z tej nie ONR-owskiej czêœci NSZ, która
ca³kowicie podporz¹dkowa³a siê i wesz³a w marcu 1944 r. w sk³ad AK.
W wy¿ej wymienionej ksi¹¿ce przytacza on kilka faktów doraŸnej pomocy
¯ydom oraz ukrywania ich. Przyjmujê to oœwiadczenie jako przejaw osobi-
stego humanizmu i poczucia obywatelskiego, chocia¿ jego postawa nie by-
³a reprezentatywna dla ca³ej grupy politycznej. Równie¿ tak¹ postawê zaj¹³
i wspaniale czynami j¹ udowodni³ ks. pra³at Godlewski, znany przed wojn¹
endek i antysemita, z którym mia³em kontakty osobiste. Szereg dalszych
przyk³adów tej pomocy poda³ J.J. Terej w pracy pt. „Rzeczywistoœæ i polity-
ka”, które skrótowo podajê:

«Zwi¹zana ideowo ze SN organizacja Front Odrodzenia Polski zaanga-
¿owa³a siê nawet inicjatywnie do akcji niesienia pomocy ¯ydom, uczestni-
czy³a w akcji „¯egoty” (Kossak-Szczucka). Ogó³ cz³onków SN uwa¿a³ za ko-
nieczne zawieszenie walki z ¯ydami. W obliczu wspólnego bestialskiego
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Na ulicach Warszawy, a zw³aszcza w pobli¿u getta, roi³o siê od najrozma-
itszych szanta¿ystów, tzw. szmalcowników, donosicieli i rabusiów, którzy
czyhali na wychodz¹cych nielegalnie z getta ¯ydów… Wyra¿enie jego „ban-
dy szmalcowników” albo …tzw. szmalcownicy, którzy ca³ymi grupami graso-
wali wokó³ p³on¹cego getta czyhaj¹c niby hieny i szakale na zbiegów… su-
geruj¹ uogólniaj¹cy obraz, ¿e od szmalcowników roi³y siê ulice, ¿e by³y ich
du¿e bandy i ¿e oni wszyscy byli oczywiœcie Polakami. Podobnie pisz¹ inni
podlegli mu pracownicy ¯IH i historycy ¿ydowscy.

Có¿ mo¿e wobec tego pisaæ ¯yd przebywaj¹cy stale za granic¹, nie
znaj¹cy okupacyjnej rzeczywistoœci, przepojony boleœci¹ martyrologii swo-
jego narodu i doszukuj¹cy siê winnych tych zbrodni?… No, oczywiœcie tyl-
ko to, ¿e ogó³ Polaków to szmalcownicy. Skoro w kraju pisze siê tak prosto
w oczy Polakom, a ci nie dementuj¹ tego? Kontynuuj¹c to rozumowanie na-
suwa siê logiczne przypuszczenie, ¿e tam, w Polsce, pisz¹cy ¯ydzi na pew-
no jeszcze pomniejsz¹ iloœæ szmalcowników, aby oszczêdziæ sobie przykro-
œci. Za to za granic¹ mo¿na ju¿ bezkarnie dodaæ to, co tam taktycznie odej-
muj¹. I tak w³aœnie za granic¹ ró¿ni dzia³acze, dziennikarze, powieœciopisa-
rze, historycy, filmowcy, tworz¹ uogólniony obraz Polaka antysemity. Du¿a
ich czêœæ mieszka³a za okupacji w Polsce i zapomnieli, ¿e tylko Polakom
i ich poœwiêceniu zawdziêczaj¹ ¿ycie w³asne i ich rodzin. Bo np. takiemu
opluwaj¹cemu nas Józefowi Wulfowi polska nauczycielka Kalitowa z Nowe-
go Wiœlicza uratowa³a ¿onê i dziecko. Polako¿erczemu in¿. Szymonowi Wie-
senthalowi Polacy uratowali ¿onê na ul. Topiel - Cylê Wiesenthal, która prze-
trwa³a tam i Powstanie Warszawskie. Jerzego Kosiñskiego vel Lewinkopfa
przechowali i uratowali polscy ch³opi, którzy uratowali mu te¿ oboje rodzi-
ców, a po ukoñczeniu za darmo uniwersytetu w Polsce odwdziêczy³ siê
opluwaniem Polaków w USA. Ojciec Moj¿esz Lewinkopf-Kosiñski tak¿e od-
p³aci³ siê polskim ch³opom: wydaj¹c ich NKWD, co skoñczy³o siê dziesiêcio-
ma latami Sybiru. Mieszka³ we Wroc³awiu, gdzie zajmowa³ dyrektorskie sta-
nowisko. Tak wygl¹da u tych ludzi poczucie uczciwoœci, nie mówi¹c ju¿
o wdziêcznoœci.

Muszê te¿ podkreœliæ antypolonizm znanego historyka dr. Emanuela Rin-
gelbluma. Robiê to z przykroœci¹, gdy¿ jako organizator archiwum warszaw-
skiego getta i g³ówny jego autor, ma on wielkie zas³ugi w odnotowywaniu
i uwiecznianiu zdarzeñ okupacyjnych getta. Wprawdzie do tych notatek trze-
ba podchodziæ krytycznie, gdy¿ Ringelblum notowa³ wszystko co mu donie-
siono, zatem i niesprawdzone plotki, fa³szywe pog³oski, panikarskie nastro-
je, nie maj¹ce pokrycia w rzeczywistoœci, które czêsto by³y niesprawdzalne
z racji izolacji getta. Mimo to „Podziemne Archiwum Getta” jest powa¿nym
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Rozdzia³ VIII

Szmalcownictwo, antysemityzm a kolaboracja
i zdrada wewnêtrzna

Przystêpuj¹c do pisania niniejszego rozdzia³u zdawa³em sobie sprawê
z trudnoœci w obiektywnym ujêciu tego tematu, a przede wszystkim z jego
dra¿liwoœci. Zdawa³em sobie równie¿ sprawê z tego, ¿e pewna ma³a czêœæ
dzia³aczy na niwie historycznej bêdzie usi³owa³a przypisaæ mi jakieœ tenden-
cje. Oœwiadczam wiêc, ¿e nie nale¿a³em ani przed wojn¹, ani podczas oku-
pacji, ani te¿ obecnie nie nale¿ê do ¿adnej partii politycznej, do ¿adnej orga-
nizacji spo³ecznej czy religijnej, mog¹cej obci¹¿aæ wychowawczo moje po-
gl¹dy i zapatrywania. Podczas okupacji nale¿a³em tylko do sikorszczyckiej
OW-KB-AK, która uchodzi³a za tzw. lewicê akowsk¹. To, co znajduje siê na
poprzednich i to, co znajduje siê na nastêpnych kartkach tej ksi¹¿ki, zosta-
³o napisane w pocz¹tkach lat 60-tych wy³¹cznie na podstawie obserwacji
w³asnych, poczynionych w tamtych strasznych czasach i notatek plus
póŸniejsze uzupe³nienia. Kierowa³em siê zawsze uczuciem ¿yczliwoœci dla
narodu ¿ydowskiego, przyjaŸniami, ale i krytycyzmem wobec ¯ydów nam
wrogich - uprawiaj¹cych antypolonizm, dlatego stan¹³em ju¿ w 1939 roku
do akcji pomocy, choæ nikt mnie nie zmusza³, poza w³asnym sumieniem
i uczuciami chrzeœcijañskiego humanitaryzmu. Ale to daje mi prawo do s³u-
sznej krytyki niewdziêcznych i antypolskich postaw ¯ydów, m.in. prof. B.
Marka z ¯IH, animatora tych tendencyjnych postaw.

Szmalcownictwo i antysemityzm
Wzmiankowani we wstêpie liczni ¿ydowscy autorzy „twórczoœci” anty-

polskiej dzia³aj¹ g³ównie za granic¹, przeto niemo¿liwoœci¹ jest znaæ w ca-
³oœci ich elukubracje. Z przykroœci¹ i ze zdumieniem nale¿y stwierdziæ pro-
dukcjê podobnych antypolskich fa³szerstw i wspomnieñ w kraju. Przykre,
¿e istnieje równie¿ i u nas w Polsce szereg opracowañ historycznych,
które w pewnych fragmentach w nieœcis³ych swoich sformu³owaniach two-
rz¹ fa³szywe obrazy i fakty niesprawiedliwe w stosunku do naszego naro-
du i jego ofiarnej pomocy dla ¯ydów. Na przyk³ad prof. B. Mark, zarazem
dyrektor ¯IH, pisa³ zawsze du¿o o szmalcownictwie, nie precyzowa³ jed-
nak nigdy i nie stara³ siê wyjaœniæ czytelnikom, kim byli ci szmalcownicy,
ilu ich by³o i jak reagowa³y na ich ³otrowsk¹ dzia³alnoœæ podziemne w³a-
dze polskie. Na str. 165 wydania z 1958 r. Mark pisa³ (w wydaniu z 1963
r., patrz str. 35, 113, 146): 
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i Bia³orusinów, którzy te¿ w tym uczestniczyli. Wszyscy oni mówili dobrze po
polsku. Któ¿ wiêc widz¹c np. Volksdeutscha czy Ukraiñca w cywilnym ubra-
niu, móg³ go odró¿niæ od Polaka? A Niemcy byli przecie¿ przewiduj¹cy
i przezorni. Ju¿ wtedy usi³owali wmówiæ œwiatu wspólnictwo Polaków w po-
gromach, filmuj¹c sfabrykowane przez nich sceny wyst¹pieñ anty¿ydow-
skich, podaj¹c je jako dokonywane rzekomo przez Polaków (co sam widzia-
³em). Wiadomo powszechnie, ¿e jedynie Polacy nie poszli w ca³ej Europie na
absolutnie ¿adn¹ wspó³pracê z Niemcami, ¿e Polska nie wyda³a Quislinga.
Zaœ szmalcowników, mêtów kryminalnych czy pojedynczych kolaborantów
lub zdrajców nie mo¿na okreœliæ mianem narodu polskiego. Elementy krymi-
nalne s¹ w ka¿dym narodzie, dlatego i dziœ nie ma pañstwa bez wiêzieñ, ale
one nie s¹ dum¹ tych narodów. Wszak Moj¿esz na pustyni, po wyprowadze-
niu narodu z niewoli, te¿ zorganizowa³ wiêzienie. Postawê narodu i jego war-
toœæ ocenia siê patrz¹c na postêpowanie jego warstw przoduj¹cych. Rozu-
mieli to Niemcy, uderzaj¹c przede wszystkim w inteligencjê polsk¹.

W dystrykcie warszawskim, podczas okupacji samych tylko Volksdeut-
schów by³o co najmniej 70 tysiêcy (dane liczbowe wg Miros³awa Cygañskie-
go - „Stolica” nr 5/791 z dnia 3 II 1963 r.). Niemcy mogli wiêc zorganizowaæ
ka¿d¹ hecê pod polskim szyldem, jak np. 24 marca 1940 r. na Nalewkach -
o czym wspomina³em - filmowanie pogromu sklepów ¿ydowskich przez cywi-
lów niewiadomego pochodzenia. Ta ich V kolumna pomaga³a wojskom nie-
mieckim w czasie walk, potem pomaga³a niemieckiej administracji i gestapo
wg opracowanych wykazów konfiskowaæ towary i maj¹tki ¿ydowskie, areszto-
waæ polskich dzia³aczy politycznych, spo³ecznych czy twórców kultury.

Jeœli mówimy o szmalcownictwie i szmalcownikach, to trzeba tu podkre-
œliæ, ¿e najbardziej niebezpieczni dla ukrywaj¹cych siê ¯ydów byli szmal-
cownicy ¯ydzi, a nie Polacy, bo znali du¿o adresów ¯ydów ukrywaj¹cych
siê i wymuszali od nich okup na spó³kê z kripo, mêtami z policji granatowej
czy te¿ na spó³kê z Niemcami. Wœród polskich szmalcowników rozró¿niæ
mo¿na by³o zarówno przestêpców przypadkowych, jednorazowych, jak te¿
i zawodowych, bêd¹cych czêsto na s³u¿bie wroga. Nie wolno zapominaæ,
¿e Polska Podziemna surowo kara³a szmalcownictwo. S¹d Specjalny Dele-
gatury Rz¹du wyda³ 80 wyroków, a Wojskowy S¹d Specjalny prawie 300
wyroków na szmalcowników w Okrêgu Warszawskim. Wykonanych zosta³o
tylko 80 wyroków. Dlatego tak niewiele, ¿e - statystycznie rzecz bior¹c - za
jednego ³obuza-szmalcownika gin¹³ przy ich likwidacji równie¿ jeden dobo-
rowy ¿o³nierz Armii Krajowej. Trudnoœci przy wykonywaniu wyroków na
szmalcownikach, którzy byli zazwyczaj agentami kripo czy wrêcz gestapo
sprawia³y, ¿e akcje te nie op³aca³y siê wobec zbyt wielkich strat. Likwidowa-
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dokumentem tamtych czasów. Ale przy tych obiektywnych zas³ugach dla
spo³eczeñstwa ¿ydowskiego, nieuczciwe zaj¹³ stanowisko wobec Polaków.
Okaza³ siê niewdziêcznikiem za przyjêcie jego rodziny i kilku ¯ydów do bun-
kra na posesji ogrodnika Marczaka przy ul. Grójeckiej 84. Sam jako pracow-
nik szopu drzewnego Hallmana wywieziony do Trawnik, zosta³ stamt¹d wy-
kupiony w VII 1943 r. i ukryty na Grójeckiej 84. Ratowaæ chciano cz³owieka -
jak siê zdawa³o - wybitnego. Tymczasem okaza³ siê ma³ym moralnie, okaza³
siê fa³szerzem historii w duchu wrogim Polakom. Wtedy to zamiast dziêko-
waæ za pomoc, zacz¹³ tê polsk¹ pomoc dla ¯ydów umniejszaæ. W pisanych
w bunkrze pracach typu historycznego wycofa³ siê z pierwotnie podawanej
przez niego liczby 60.000 ukrywanych ¯ydów do 30.000, a ukrywanych
w Warszawie z 30.000 na 20.000. Podczas gdy ta pomoc w 1943 r. nadal siê
zwiêksza³a i iloœæ ukrywanych ¯ydów by³a kilkakrotnie wiêksza. Wtedy te¿
stwierdzi³ on w tej fa³szerskiej pracy, ¿e Polacy ukrywali ¯ydów tylko za pie-
ni¹dze i tak d³ugo jak mieli pieni¹dze. Sam zaœ z rodzin¹ ukrywany by³ za
darmo, wykupiony z obozu i przywieziony tylko przez Polaków. Nie wp³ywa-
³o to na jego antypolskie nastawienie, które by³o starej daty, bo wywodz¹ce
siê z powi¹zañ z syjonistyczn¹ warszawsk¹ lo¿¹ B’nei B’rith („Braterstwo”)
dofinansowuj¹c¹ jego dzia³alnoœæ naukow¹. Ringelblum nie prze¿y³ wojny.
Bunkier jego ukrycia zosta³ wykryty przez Niemców, on z rodzin¹ zamordo-
wany, a daj¹ce mu schronienie rodziny Marczaka i Wolskiego rozstrzelane.
Tak Polacy zap³acili g³owami na równi z ukrywanym wrogiem ¿ydowskim.

Gdy opluwaj¹ nas tacy, którzy zawdziêczaj¹ nam ¿ycie, to komu mo¿na
wierzyæ?

Dlaczego jednak Cyganie, którzy równie jak ¯ydzi podlegali masowej
eksterminacji rasowej, przebywali i mêczeni byli w gettach - tylko w jeszcze
gorszych warunkach ni¿ ¯ydzi (np. patrz Dziennik ³ódzkiego getta - ¯ydzi
odmówili im pomocy) - dlaczego oni nie obci¹¿aj¹ Polaków wspó³win¹ w lu-
dobójstwach hitlerowskich lub nie wymawiaj¹ nam za ma³ych rozmiarów
pomocy w przetrwaniu okupacji? Cyganie po prostu rozumieli i rozumiej¹
dzisiaj ówczesn¹ nadzwyczajn¹ sytuacjê i warunki. Dlatego nie zg³aszaj¹ do
nas takich wyimaginowanych i absurdalnych pretensji i dlatego nie stawia-
j¹ nam takich obra¿aj¹cych, a fa³szywych zarzutów.

A jak by³o naprawdê ze szmalcownikami?
Szmalcownicy byli, ale rekrutowali siê nie tylko z Polaków, a przede

wszystkim z Volksdeutschów, Ukraiñców i samych ¯ydów. Nie wolno zapo-
minaæ, ¿e w Polsce przed wojn¹ by³ blisko jeden milion Niemców, którzy
przeszli masowo na politykê eksterminacyjn¹ w stosunku do ¯ydów i Pola-
ków, nie mówi¹c ju¿ o faszyzuj¹cych ugrupowaniach Litwinów, Ukraiñców
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wywo³ane by³y przez niemiecki ¿ywio³ miejski, któremu nie w smak by³ roz-
rost w miastach spo³ecznoœci ¿ydowskiej i sta³y konkurencyjny rozwój han-
dlu i rzemios³a ¿ydowskiego. Na wsiach, a szczególnie na Ukrainie, przeciw
¿ydowskiemu wyzyskowi i ogromnej lichwie wystêpowali ukraiñscy ch³opi.
Zad³u¿enie ich z tytu³u po¿yczek i lichwiarskich procentów doprowadzi³o do
licznych wyw³aszczeñ i podporz¹dkowania ekonomicznego ogó³u w³adzy
kapita³u ¿ydowskiego. Warto powtórzyæ, ¿e nawet wiele cerkwi by³o zasta-
wionych i wszelkie czynnoœci liturgiczne mog³y siê odbywaæ za op³at¹ wnie-
sion¹ ¿ydowskiemu wierzycielowi (pisz¹ o tym m.in. H.Graetz w dziele pt.
„Historia ¯ydów” czy T. Jeske-Choiñski w „Historii ¯ydów w Polsce”). Te ¿y-
dowskie praktyki przyczyni³y siê do buntów przeciw Rzeczpospolitej w XVII
w., sprowadzi³y „potop” na kraj. A ¯ydzi poparli najeŸdŸców. Dlatego te¿ zu-
pe³nie niezrozumia³e s¹ obecnie tendencje niektórych ¯ydów w Izraelu i na
Zachodzie do ci¹g³ych oskar¿eñ nas o wielki tradycyjny antysemityzm (s³u-
¿¹cy i do wyst¹pieñ antypolskich), choæ naród nasz do po³owy XIX w. nie
mia³ ¿adnych takich hase³ czy wyst¹pieñ. To w³aœnie Polacy jako jedyny kraj
chrzeœcijañski na œwiecie, po wydaniu w 1215 r. przez Synod Laterañski de-
kretu o Œwiêtej Inkwizycji, przyjmowali przeœladowanych na Zachodzie ¯y-
dów (byli te¿ ¯ydzi pochodzenia chazarskiego - z po³udniowego wschodu).

W Polsce ¯ydzi zdobyli sobie wkrótce przywileje, dobre warunki rozwo-
ju ekonomicznego, jak i rozkwitu ich kultury (znane oœrodki kultury w Zamo-
œciu, Lublinie, Lwowie, Wilnie, Krakowie, Brodach, centrum kulturalne w du-
chu Haskali w Galicji). Poza szlacht¹ i ch³opami stali siê oni trzeci¹ co do li-
czebnoœci i znaczenia warstw¹ spo³eczeñstwa w Polsce. Co jednoznacznie
potwierdza, ¿e Polacy byli najbardziej tolerancyjni w Europie tak¿e pod
wzglêdem religijnym. Stosunki te zmieni³y siê z chwil¹ rozbioru Polski,
w zwi¹zku z antypolsk¹ polityk¹ Prus i Rosji oraz w zwi¹zku z udzia³em wie-
lu ¯ydów w znienawidzonej polityce germanizacyjnej b¹dŸ rusyfikacyjnej
okupantów. W wykrojonym z ziem polskich Królestwie Polskim ¯ydom po-
wodzi³o siê nadal dobrze, zdobyli nawet za rz¹dów Wielkopolskiego i w po-
wstaniu 1863 r. równe prawa obywatelskie. W poczuciu wiêzi z Polakami,
brali skromny udzia³ we wszystkich naszych powstaniach narodowych -
równoczeœnie du¿y udzia³ w szpiegostwie przeciw Polakom.

Atmosferê tê w wyniku przegranych powstañ i zaostrzonego kursu anty-
polskiego zaczê³y m¹ciæ w³adze carskie. Rosja odziedziczy³a w wyniku roz-
biorów znakomit¹ wiêkszoœæ polskich ¯ydów, do których w³adze carskie
odnosi³y siê wrogo, przeœladowa³y ich, urz¹dza³y pogromy. Te d³ugotrwa³e
akcje, zapocz¹tkowane w 1862 r. wyw³aszczeniem ¯ydów i zakazem osie-
dlania siê poza wyznaczon¹ stref¹, spowodowa³y du¿¹ falê ucieczek ¯ydów
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ni wiêc byli dla postrachu szmalcownicy najbardziej znani, w ramach pre-
wencji generalnej, zaœ wykonanie wyroku na reszcie odk³adano na potem.
Autor niniejszego opracowania np. d³u¿szy czas osobiœcie i niestety bez-
skutecznie polowa³ w 1944 roku na znanego zbira z Kripo - Mariana Szwe-
da. Równolegle czyni³ to równie¿ zastêpca szefa Kedywu Okrêgu Warszaw-
skiego - dr Maciej Rybicki, lecz Szwed zdo³a³ siê nam wywin¹æ i zgin¹³ do-
piero w sierpniu 1944 r.

Przy wyjaœnianiu i stwierdzeniu, ¿e szmalcownicy rekrutowali siê nie tyl-
ko spoœród Polaków i do tego z mêtów kryminalnych, ale tak¿e z Volksdeut-
schów, z ukraiñskich kolaborantów i w równej mierze z ¿ydowskich zdraj-
ców, przy stwierdzeniu, ¿e nie by³o Polaków zreszt¹ tak bardzo wielu, jak to
chcieliby sugerowaæ niektórzy historycy, to zagadnienie tak przedstawione
mia³oby formê obiektywn¹ i nie godz¹c¹ w nasz honor narodowy, nie poni-
¿aj¹c¹ i nie umniejszaj¹c¹ przez to ogromnego naszego ogólnego wysi³ku
pomocy ¯ydom. Wskutek tego w samoobronie my, Polacy zmuszeni zosta-
liœmy do ukazania prawdy tamtych czasów i dwu stron medalu, do pokaza-
nia naszych wysi³ków i zakresu pomocy (co robimy z za¿enowaniem, ¿eby
nie byæ poczytanymi za samochwalców - bo nie do nas to powinno nale¿eæ)
oraz pokazania niew³aœciwych postaw ¯ydów, wp³ywaj¹cych utrudniaj¹co
na niesienie tej pomocy.

Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e szmalcownictwem oprócz ludzi doros³ych,
zajmowali siê tak¿e dorastaj¹cy ch³opcy z mêtów spo³ecznych, po prostu
dzieci zawodowych kryminalistów. Trzeba jednak zawsze pamiêtaæ o za-
chowaniu rzeczywistych proporcji i obiektywnych iloœci.

Antysemityzm - jest problemem jeszcze trudniejszym do pe³nego
omówienia, a tym bardziej do jego zanalizowania. Tam gdzie nie tylko naro-
dy, ale pojedynczy ludzie ¿yj¹ ze sob¹ czy obok siebie, zawsze mog¹ po-
wstaæ konflikty. I to zarówno konflikty tak rodzinne, jak miêdzy narodami.
Ale pok³óciæ siê ze sob¹ czy nawet pogniewaæ trochê to jeszcze nie to sa-
mo, co nienawidziæ i zwalczaæ siê nawzajem. Pomimo wszystko, nigdzie
w ca³ej Europie tak dobrze nie wspó³¿y³o siê ¯ydom z innymi nacjami, jak
z Polakami. Dlatego te¿ polska diaspora (historyczne jej powstanie i wiel-
koœæ przyj¹æ nale¿y na okres przedrozbiorowy), w ówczesnych naszych
granicach pañstwowych by³a najwiêksza na œwiecie. Ju¿ pierwsi kupcy ¿y-
dowscy (np. Ibrahim Ibn Jakub), zapuszczaj¹cy siê na nasze ziemie w zara-
niu dziejów po bursztyn i s³owiañskich niewolników poznali, ¿e Polacy byli
na ogó³ dobroduszni i tolerancyjni, ¿e byli narodem rolniczym, wiêc nie by-
³o ekonomicznego pod³o¿a do ewentualnych konfliktów. Zaczêli wiêc siê
u nas osiedlaæ. Jeœli jakieœ konflikty na ziemi polskiej póŸniej powsta³y, to
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zuj¹ce im ¿yæ w wyodrêbnionych skupiskach kahalnych, gdzie mogli ¿yæ
w oderwaniu, w melancholijnym szyderstwie, w patosie synagog. Ten ich
stan samopoczucia psychicznej obcoœci, lêku, bólu, goryczy na obce oto-
czenie, Max Nordau nazwa³ „Judennot”, co jest jego zdaniem przekleñ-
stwem diaspory, na któr¹ nie pomo¿e ani równouprawnienie ¯ydów, ani
zwalczanie i wygaszanie antysemityzmu. Antysemityzm, zwi¹zane z nim
rozruchy, akty bezprawia, ostracyzm spo³eczny, to s¹ tylko obostrzenia,
któr równolegle do walki o prawa dla ¯ydów s¹ tylko normalizacj¹ golusu
(wygnania - hebr.). Wed³ug Nordaua pe³niê spokoju i samozadowolenia da
tylko w³asna ¿ydowska ojczyzna. Przewidywania Nordaua nie sprawdzi³y
siê, gdy¿ maj¹ ojczyznê, a ich nieprzyjemne cechy charakterologiczne nie
zmieniaj¹ siê. Nadal czuj¹ siê pokrzywdzeni, choæ krzywdz¹ innych, nadal
kieruj¹ siê cynicznych egoizmem, nieuczciwoœci¹, wiaro³omstwem, lichwiar-
stwem, chytroœci¹, bezwzglêdnoœci¹ w bogaceniu siê i deptaniu s³abszych.
Wyró¿niaj¹c siê tak niechwalebnymi przymiotami i cechami, nie mog¹ liczyæ
na pozytywne oceny i musz¹ liczyæ siê z samoobron¹ innych narodów,
któr¹ ¯ydzi pragn¹ nazywaæ antysemityzmem. Zmusza to do bacznego
przygl¹dania siê ¯ydom nie tylko dziœ, ale i analizowaniu ich postaw w daw-
niejszych czasach. Prowadz¹c w latach trzydziestych studia historyczne
w tej tematyce, dopatrzy³em siê (tak jak i Julian Marchlewski) interesuj¹ce-
go zwi¹zku w aktywnoœci ¯ydów w okresie powstania w 1863/64 r. Udzia³
ich z broni¹ w rêku po stronie powstañców by³ w³aœciwie ¿aden, za to doœæ
du¿y jako szpiegów carskich, co w spadku znalaz³o wyraz nawet w obra-
zach znanych malarzy XIX w. Dlatego ¿ydowskie adresy ho³downicze do ca-
ra (m.in. Warszawa 20 XII 1863 r. - vide „Kurier Warszawski” z 22 I 1864 r.)
budzi³y odrazê do ¯ydów ze strony Polaków, choæ i Polacy sk³adali takie ad-
resy, lecz one by³y wymuszone, podczas gdy ¿ydowskie by³y spontaniczne.
Tak J. Marchlewskiemu, jak i mnie rzuci³y siê w oczy du¿e po¿yczki bankie-
rów ¿ydowskich z baronem Kronenbergiem na czele dla Rz¹du Narodowe-
go i dla podtrzymania dzia³añ powstañczych. By³o to tym dziwniejsze, ¿e
¯ydzi nie dawali tak hojnie na rzecz powstania listopadowego, choæ ono
mia³o obiektywnie du¿o wiêksze szanse militarne, rozporz¹dzaj¹ce wtedy
w³asnym wojskiem regularnym. Sk¹d ten gest w 1863 r., gdy bi³y siê poje-
dyncze, oderwane oddzia³ki (kupy) bez artylerii i jakichkolwiek szans zwy-
ciêstwa? W tamtej sytuacji podtrzymywanie finansowo powstania, jego
przewlekanie, nie powiêksza³o szans powstañczych, a jedynie gwarantowa-
³o zwiêkszenie zakresu carskich represji (vide Hirszhorn, Graetz). I o to w³a-
œnie ¿ydowskim bankierom chodzi³o. W wyniku takiej polityki ¯ydzi skorzy-
stali z jednej strony z pe³ni praw obywatelskich, które im nada³ polski Rz¹d
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z Rosji do Królestwa Polskiego. Chytre w³adze carskie do³¹czy³y do tej fali
¯ydów czêœciowo spolonizowanych, póŸniej tak¿e znaczne iloœci tzw. „Li-
twaków” - ¯ydów rosyjskich, obcych nam i bior¹cych du¿y udzia³ w akcjach
rusyfikacyjnych na naszych ziemiach. Tak¹ ich postawê uznano za wrog¹
nam. Do tego nadmierny nap³yw uciekaj¹cych spowodowa³ nadmierne za-
gêszczenie miast Królestwa i st¹d zaczê³y narastaæ trudnoœci i sprzecznoœci
ekonomiczne. Trzeba przy tym uwzglêdniæ jeszcze rozwijaj¹cy siê po po-
wstaniu 1863/64 r. du¿y ruch urbanizacyjny zrujnowanej wiejskiej ludnoœci
polskiej szukaj¹cej w miastach pracy i zarobku. Wtedy to, w obronie przed
„Litwakami” i konkurencj¹ ekonomiczn¹ w miastach, zaczê³y dopiero rodziæ
siê polskie has³a walki z ¯ydami, g³ównie pod szyldem walki ekonomicznej.
By³o to w ostatnich kilkunastu latach XIX w. W tym okresie na Zachodzie Eu-
ropy has³a antysemickie by³y szeroko znane i propagowane, szczególnie
we Francji (afera Dreyfusa), Austrii czy Niemczech. Nasz antysemityzm do-
piero z¹bkowa³, gdy ca³a Europa by³a nim opanowana (carska Rosja). Za-
tem nasz antysemityzm nie ma i nie mo¿e mieæ jakiegoœ charakteru trady-
cyjnego, jak chc¹ nasi wrogowie. Rodzi³ siê on w wyniku okolicznoœci, no
i pod wp³ywem antysemickiej polityki carskiej, pragn¹cej w Królestwie po-
s³ugiwaæ siê przeciwko nam tak¿e dewiz¹ divide et impera, jak i nielojalno-
œci ¯ydów wobec Polaków. Autorowi wydaje siê, ¿e mimo szyldu walki eko-
nomicznej (jedynie dopuszczalnej w okresie carskiej niewoli), w przybiera-
niu negatywnej postawy Polaków wobec ¯ydów g³ówn¹ rolê odegra³ kola-
borancki udzia³ wielu ¯ydów we wrogich akcjach germanizacyjnych i rusy-
fikacyjnych XIX w. Wprost mistyczne poœwiêcenie siê Polaków walkom
z okupantami, umi³owanie wolnoœci, musia³o byæ powodem negatywnej
oceny ¯ydów, wyzyskuj¹cych ostateczn¹ nasz¹ klêskê walk wyzwoleñ-
czych do w³asnych dzia³añ kolaboranckich i bogacenia siê naszym ko-
sztem, odcinaj¹cych ich od spo³eczeñstwa polskiego. Wa¿n¹ w tym rolê
odegra³y ogromne korzyœci spo³eczne, polityczne i ekonomiczne, jakie ci¹-
gnêli ¯ydzi z naszych nieszczêœliwych powstañ narodowych XIX w. ¯ydzi
szybko roœli w si³ê i dostatek, a Polaków w setkach tysiêcy wywo¿ono na
Sybir, skonfiskowano im kilka milionów mórg ziemi, obracaj¹c ich w nêdza-
rzy i proletariat miejski. Wiele z tych maj¹tków kupili ¯ydzi, wchodz¹c w war-
stwê ziemiañsk¹, obok dawnych uszlachconych przechrztów - mechesów.
Niema³¹ te¿ rolê odegra³y w tym liczne ortodoksyjne grupy spo³eczeñstwa
¿ydowskiego, d¹¿¹ce stale do izolacji getta, wykazuj¹ce obojêtnosæ dla
spraw polskich (wielu z nich nie zna³o nawet jêzyka polskiego i nie chcia³o
siê go uczyæ, nawet w XX w.). To izolowanie siê dra¿ni³o Polaków, widzieli-
œmy w tym ich obcoœæ, nieszczeroœæ, diasporalne z³e samopoczucie, naka-
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Sprawa klauzuli mniejszoœciowej tak ubod³a prof. Szymona Aszkenaze-
go, ¿e przebywaj¹c jako pose³ polski w Szwajcarii, wrêcz zabroni³ ¯ydom
wstêpu do gmachu poselstwa. A przecie¿ prof. Aszkenazy, znakomity histo-
ryk i prawy Polak, by³ ¿ydowskiego pochodzenia. Kiedyœ wyrzuci³ z gmachu
poselstwa ¯yda, który przyszed³ tam 3 maja i oœwiadczy³, ¿e kocha polski
kraj, tylko tych Polaków nie lubi. Kto wie, czy te niezbyt ³adne cechy charak-
teru nie spowodowa³y ogólnoœwiatowej niechêci do ¯ydów wschodnio-euro-
pejskich. Niechêci znaczonej np. anty¿ydowskim brzmieniem ustawy imigra-
cyjnej z 1921 r. w USA, przeciwko której nie walczyli nawet ¿ydowscy kon-
gresmani; czy niechêci Anglików do przyjmowania w czasie II wojny œwiato-
wej ciê¿ko doœwiadczonych uciekinierów ¿ydowskich (obóz na Cyprze).

By³o i wœród Polaków trochê elementów skrajnie prawicowych, którzy
szczególnie w latach trzydziestych g³osili has³a antysemickie. Ale znawcy
tych problemów s³usznie nie przeceniaj¹ ich roli w naszym spo³eczeñstwie
i uwa¿aj¹ ich za grupê ma³¹, tylko bardziej ha³aœliw¹. Wobec pomówieñ
o antysemityzm warto odnotowaæ fakt (za IV tomem cz. 2 Judisches Lexicon
- Berlin 1930 r.), ¿e w 1927 r. studiowa³o w Polsce 8.407 studentów ¯ydów,
stanowi¹c 20% ogó³u studiuj¹cych, procent ten wynosi³ przyk³adowo
w ZSRR - 15,5, w Austrii - 14,8, na Wêgrzech - 8,6, w Rumunii - 4,2, a œre-
dni europejski - 10%. W USA - 10%. Cyfry te maj¹ jednoznaczn¹ wymowê.

Koniecznym jest tu przypomnieæ, ¿e antysemityzm organizowali sami
¯ydzi dla w³asnych celów politycznych „jako niezbêdny warunek zachowa-
nia odrêbnoœci narodu ¿ydowskiego” (teza Teodora Herzla - prekursora no-
woczesnego syjonizmu). Na szerok¹ skalê pos³ugiwa³ siê nim Ben Gurion
(po mowie 15.08.1948 r.) rêkami ¿ydowskich agentów, szczególnie na tere-
nie pañstw arabskich, ¿eby zmusiæ tamtejszych ¯ydów do emigracji do pañ-
stwa Izrael, celem powiêkszenia liczby jego ludnoœci, zwiêkszenia armii
i liczby robotników.

Prawdziwe oblicze i stosunek Polaków do ¯ydów ukaza³y siê wtedy, gdy
nadszed³ czas wielkiej próby - podczas okupacji. Nie by³o wtedy wypadków
jakichœ wyst¹pieñ anty¿ydowskich ze strony polskiego spo³eczeñstwa. Na-
wet wœród skrajnej, antysemicko nastawionej prawicy, zmieniano pogl¹dy
i stanowisko wobec ¯ydów. Najlepszym tego przyk³adem mo¿e byæ mec.
Roœciszewski, Mosdorf, Stypu³kowski, ks. prob. Godlewski i wielu innych.
Do najpewniejszych lokali, gdzie ¯ydzi mogli znaleŸæ bezpieczne schronie-
nie, nale¿a³y mieszkania dawnych antysemitów.

W postawie ogó³u Polaków dominowa³ wtedy duch chrzeœcijañskiego
braterstwa. Zatem na karb polskiego antysemityzmu specjalnie dla tego ce-
lu przejaskrawianego, nie mo¿na zwalaæ klêski masowej eksterminacji ¯y-
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Narodowy, a Rosja go w nastêpnym roku usankcjonowa³a prawnie, skorzy-
stali z przyznania im równouprawnienia z religi¹ chrzeœcijañsk¹ i ró¿nych in-
nych korzyœci (np. zniesienia podatku koszernego) przyznanych im przez ca-
rat za lojalnoœæ i pomoc szpiegowsk¹. A z drugiej strony wykorzystali skrzêt-
nie represje, które spad³y na Polaków. Liczne konfiskaty polskich maj¹tków
za udzia³ w powstaniu z³ama³y w kraju dominacjê kapita³owo-maj¹tkow¹ Po-
laków, p³yn¹c¹ z potêgi ekonomicznej polskiego rolnictwa. Wiele z tych ma-
j¹tków przesz³o w rêce genera³ów rosyjskich zas³u¿onych w t³umieniu po-
wstania, maj¹tki te zarz¹dzane czêsto z daleka podupada³y, przechodzi³y
czêsto w ¿ydowski pacht, Polacy tracili przy nich zatrudnienie. Na miejsce
dominuj¹cego kapita³u polskiego wysun¹³ siê kapita³ ¿ydowski, dotychczas
ma³o widoczny a teraz promieniuj¹cy ró¿nymi nowymi instytucjami ekono-
micznymi. Rozpoczêli oni eksploatowaæ podupadaj¹ce maj¹tki, parcelowaæ
je, wycinaæ lasy, powoli korzystnie wykupywaæ niektóre. G³ówne zaintereso-
wanie kapita³u ¿ydowskiego w Polsce, obok tkwienia w handlu, poœrednic-
twie i rzemioœle, skupi³o siê na ¿ywio³owym rozwoju przemys³u.

W ten sposób kapita³ handlowo-przemys³owy, w rêkach g³ównie ¿ydow-
skich, zdoby³ dominantê ekonomiczn¹, podporz¹dkowuj¹c i pauperyzuj¹c
Polaków. Próbkê tego opisa³ gen. p³k W. Heye - „ta pajêcza sieæ wyzysku
ekonomicznego (wg wskazañ Talmudu - hazaka)”. Muszê tu dodaæ, ¿e tak
¿yczliwa pisarka E. Orzeszkowa widzia³a w nich 3 wady: 1) nieuczciwoœæ,
szachrajstwo, 2) pychê, czyli arogancjê, 3) odrêbnoœæ religijn¹, strojów,
organizacyjn¹, co ich ustawia³o jako cia³a obce, zamyka³o ich w sobie i unie-
mo¿liwia³o asymilacjê. Dodaæ trzeba, ¿e ich wrogoœæ do chrzeœcijañstwa
pcha³a ich na drogê krytycyzmu, negacji, buntu i do dzia³añ wywrotowych -
socjalistyczno-komunistycznych, antypañstwowych (Marx, Lassalle, Trocki,
Kamieniew, Zinowiew, Swierd³ow, mieszaniec Lenin i wielu innych).

W XX wieku ¯ydzi dalej pracowali nad pogorszeniem stosunków, za-
chowuj¹c na terenie ziem zaboru niemieckiego nadal swoj¹ proniemiec-
k¹ postawê i wystêpuj¹c przeciw polskoœci (w poznañskiem) przed
I wojn¹ œwiatow¹. Walk¹ o klauzulê mniejszoœci narodowych przy Trak-
tacie Wersalskim - zatem wyst¹pieniem przeciw Polakom - te¿ nie przy-
sporzyli sobie sympatii. Ma³o, podczas trwania powstañ œl¹skich by³y
oddzia³ki ¿ydowskie - legion ¿ydowski, pomagaj¹ce Niemcom walczyæ
o utrzymanie Górnego Œl¹ska, zgodnie z antypolskimi tezami pro¿ydow-
skiego premiera Anglii Lloyda George’a i Ró¿y Luksemburg. Ci sami ¯y-
dzi zrzeszeni s¹ obecnie w Izraelu w ziomkostwach œl¹skich, sympatyzu-
j¹ z wojowniczymi ziomkostwami w RFN. To bola³o i uprzedza³o do nich
Polaków.
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dów, a kilkadziesi¹t tysiêcy przerzucili do ZSRR. Jak na przeœladowane spo-
³eczeñstwo polskie to bardzo du¿y wysi³ek. W ¿adnym innym kraju okupo-
wanej przez Niemców Europy, poza Polsk¹, za ukrywanie i pomoc ¯ydom
nie grozi³a œmieræ. A mimo to ukrywanie ¯ydów nigdzie nie mia³o takich roz-
miarów, jak w Polsce. Gdyby wiêc Polacy byli narodem antysemitów, to
czy¿ Niemcy musieliby stosowaæ a¿ tak drakoñskie sankcje? A czy ta kara
œmierci nie jest uznaniowym skwitowaniem rozmiarów polskiej pomocy ¯y-
dom?

Bohaterstwo jest wartoœci¹ niewymiern¹ i nawet najwiêkszy bohater po-
trzebuje czasem odpocz¹æ od bohaterstwa. Dlatego te¿ ukrywaj¹cy potrze-
bowali czasami odpoczynku. ¯ydzi musieli wtedy zmieniaæ lokale. Nigdy nie
zostawiono ich jednak na ulicy i zawsze byli przekazywani w pewne, po-
mocne rêce. Przy tym wielu ¯ydów by³o niesfornych: kaprysili, nie mogli
d³ugo usiedzieæ spokojnie w ukryciu. Czêsto ich nieostro¿ne krêcenie siê
powodowa³o wypadki. Z³apani, dziwnie byli wra¿liwi na krzyki i razy nie-
mieckie i w wiêkszoœci wypadków od razu wskazywali Niemcom miejsce
ukrycia, czym automatycznie wydawali na œmieræ nie tylko swoich dobro-
czyñców, ale czêsto i dalszych cz³onków w³asnej rodziny. Takie wiadomo-
œci rozchodzi³y siê szybko. Niemcy zreszt¹ te¿ dbali o rozprzestrzenianie
tych wiadomoœci dla zastraszenia Polaków. Trzeba te¿ podkreœliæ wielkoœæ
wysi³ku finansowego, jaki polskie spo³eczeñstwo ponosi³o przy przechowy-
waniu ¯ydów, których znaczna wiêkszoœæ ¿ywiona by³a darmo przez Pola-
ków ze œrodków indywidualnych b¹dŸ z dotacji Delegatury Rz¹du i innych
organizacji polskich.

4. Powo³ywanie siê na demonstracyjne wyst¹pienie w obronie ¯ydów
przez Holendrów (strajk), Duñczyków (król za³o¿y³ w proteœcie opaskê, czy
przewiezienie przez nich kutrami kilku tysiêcy ¯ydów przez Sund do Szwe-
cji), wyp³ywa z absolutnej ignorancji stosunków zarówno w Generalnej Gu-
berni, jak i w Europie. Ca³y zachód Europy kolaborowa³ z Niemcami, tylko
w ró¿nych formach, wystawi³ przecie¿ nawet narodowoœciowe legiony,
które walczy³y na froncie wschodnim u boku Niemiec (Francuzi, Holendrzy,
Duñczycy, Norwedzy…). Ca³y przemys³ tych krajów pracowa³ na pe³nych
obrotach dla niemieckich potrzeb wojennych. Niemcy musieli siê wiêc z ni-
mi liczyæ, a tym samym zupe³nie inaczej traktowaæ. Tam nie by³o ekstermi-
nacji na tak¹ skalê czy kary œmierci za pomoc ¯ydom, jak u nas. Dlatego te¿
oszczêdzono zachodowi Europy widoku mordowanych ¯ydów. Zreszt¹ ¯yd
zachodnioeuropejski by³ zupe³nie inny ni¿ wschodni. Tam by³a daleko po-
suniêta asymilacja. „Tygrys”-Clemenceau mia³ nawet w swoim gabinecie
wojennym 30% ministrów ¯ydów; podobnie jak Anglicy. Z tych to powodów
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dów. Jechaliœmy z ¯ydami na jednym wózku do biologicznej zag³ady. I nie
byli oni w tym bynajmniej pierwsi od nas, bo Oœwiêcim za³o¿ono przede
wszystkim dla Polaków, a nie dla ¯ydów. W Treblince i Majdanku Polacy
równie¿ byli pierwszymi wiêŸniami. Niemcy planowali wymordowanie 15 mi-
lionów Polaków. Nieco póŸniej zmieni³a siê tylko kolejnoœæ pierwszeñstwa,
a ¿e ¯ydów by³o mniej, ponieœli wiêc procentowo du¿o wiêksze straty.

W liczbach absolutnych i Polacy, i ¯ydzi stracili w grubym zaokr¹gleniu po
3 miliony ludzi. Do tego dochodzi³o oko³o 2 miliony ¯ydów zagranicznych, za-
mordowanych na ziemiach polskich. Gdy tylko o tym mowa, zaraz dawa³y siê
s³yszeæ oszczercze zarzuty: dlaczegoœcie nas nie bronili; nie walczyliœcie
zbrojnie o nas; dlaczego Niemcy mordowali ich w³aœnie w Polsce, a nie w kra-
jach, gdzie zamieszkiwali? I zaraz z tych samych ust padaj¹ odpowiedzi: bo
wy Polacy jesteœcie antysemitami i Hitler wiedzia³ o tym; by³ pewny, ¿e nie bê-
dziecie nas broniæ, w ten sposób pomagaliœcie Hitlerowi itp. g³upoty.

Takie i tym podobne insynuacje nie s¹ czymœ nowym i nie powsta³y
wcale dopiero po wojnie. Spotyka³em siê z tym i za okupacji. Kontrargu-
menty przeciwko takim zarzutom s¹ jasne i proste. A wiêc:

1. Polacy nie mogli wystêpowaæ czynnie w latach 1942-1943 do walki
z Niemcami na szersz¹ skalê, bo po prostu nie mieli na to ni si³, ni œrodków.
Niemcy byli natomiast bardzo silni. Stali wtedy nad Wo³g¹ i nawet takiej po-
têdze jak ZSRR opierali siê jeszcze do wiosny 1945 r. Z powodu braku bro-
ni, pierwsze polskie oddzia³y partyzanckie zaczê³y siê organizowaæ na szer-
sz¹ skalê dopiero w drugiej po³owie 1942 r., gdy wiêkszoœæ ¯ydów w Pol-
sce by³a ju¿ wymordowana. Powstanie Warszawskie, które wybuch³o pó³to-
ra roku póŸniej, wyleczy³o nas do reszty ze z³udzeñ co do naszych mo¿liwo-
œci, nie mówi¹c ju¿ o bolesnej lekcji Wrzeœnia 1939 r.

Ale czynne wyst¹pienie przeciw Niemcom obowi¹zywa³o i ¯ydów jako
polskich obywateli. Oni  tego te¿ d³ugi czas nie chcieli robiæ - nie chcieli wal-
czyæ, bezwolnie poddali siê, pracuj¹c tym na swój los. Przecie¿ ¯ZW po-
wsta³ z inicjatywy polskiej i przy naszej pomocy, ale osi¹gn¹³ szczup³e roz-
miary. Sami ¯ydzi dojrzeli do walki dopiero póŸn¹ jesieni¹ 1942 r. i o nie
wszyscy, tylko czêœæ m³odzie¿y.

2. Za³o¿ywszy, ¿e moglibyœmy w kwietniu 1943 r. uderzyæ na Niemców
i wyzwoliæ wszystkich ¯ydów z getta, to jednak aby ich wyprowadziæ i bez-
piecznie ukryæ - nie by³o mo¿liwoœci, nie by³o gdzie. Tak jak zreszt¹ nie by-
³o i dla wiêŸniów z Oœwiêcimia czy Majdanka. Plany takie by³y, lecz nigdy
nie przyst¹piono do ich realizacji z powodu ich nierealnoœci.

3. Na miejsce rzeczy niemo¿liwych Polacy zrobili to, co mogli. Ukrywali
podczas okupacji na terenie Generalnej Guberni ca 400 do 500 tysiêcy ¯y-
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dów z ich sfery dzia³alnoœci ekonomicznej. St¹d ten wrzask o antysemityzm.
Ale ta walka na œwiecie zaostrza siê, dlatego ka¿dy egoizm narodowy po-
œwiêca ludzi obcych narodowo, przybyszów, w tym czêsto ¯ydów. Klasycz-
nym tego przyk³adem jest wspó³czesna sprawa niepotrzebnych ju¿ gastar-
baiterów w RFN. A czy¿ nie robi¹ tego sami ¯ydzi w Izraelu? Nale¿y zakwe-
stionowaæ i odrzuciæ popularny sens s³owa antysemityzm. Jest ono rozu-
miane jako anty¿ydowskoœæ, antysyjonizm i wyp³ywa to z potrzeby samoo-
brony przed ekspansj¹ ¿ydowskiego ducha, kapita³u, dzia³alnoœci, a nie
z rasizmu. („Wasze ulice - nasze kamienice”). Ponadto wœród narodów se-
mickich ¯ydzi stanowi¹ mniej ni¿ 10% i nie mo¿na pod tym k¹tem ³¹czyæ ich
wszystkich, potêpiaæ. A syjonizm zosta³ w 1975 r. uznany przez ONZ jako
idea faszystowsko-rasistowska i potêpiony - exemplum W. ¯abotyñski - sy-
jonista-faszysta.

Po omówieniu postawy Polaków i ró¿nych zarzutów przeciw nim, chcia³-
bym ukazaæ drug¹ stronê medalu, któr¹ jest kolaboracja i zdrada wewnêtrz-
na u ¯ydów. Jak wygl¹da³a postawa ¯ydów wobec Polaków i spraw pañ-
stwowoœci polskiej w pierwszej fazie okupacji, zosta³o ju¿ uwidocznione
w jednym z poprzednich rozdzia³ów. A jak¹ przybrali postawê niektórzy
z nich wobec w³asnego spo³eczeñstwa, w³asnych rodaków i wspó³wyznaw-
ców? Na ten temat niewielu autorów zabiera³o g³os, a w sposób mo¿liwie
szeroki nie omówi³ tego zagadnienia dot¹d nikt. WstrzemiêŸliwoœæ ¯ydów
by³aby zrozumia³a, gdyby nie ich równoczesne ataki na nas. ¯aden Polak
o tym równie¿ dotychczas nie pisa³. Odnosi siê wra¿enie, ¿e Polacy pragn¹
opuœciæ na te przykre sprawy zas³onê zapomnienia, rozumiej¹c wyj¹tko-
woœæ tamtych czasów, jednak dzisiaj dla sprawiedliwoœci i bilansowej rów-
nowagi zagadnienia zarzutów, trzeba i o tym mówiæ. To, ¿e w³adze nasze
nie wyci¹gnê³y wiêkszych konsekwencji za kolaboracjê w stosunku do wie-
lu ¯ydów - obywateli polskich, wcale nie dowodzi, ¿e jej fakty nie s¹ znane
odnoœnym czynnikom. Dochodzi do tego kolaboracja ze stalinowskim ko-
munizmem.

Kolaboracja i zdrada wœród ¯ydów osi¹gnê³a w getcie warszawskim du-
¿e rozmiary. By³y one procentowo znacznie wy¿sze ni¿ iloœæ kolaborantów
i zdrajców w narodzie polskim, a mo¿e i w innych narodach okupowanych.

Od wiosny 1942 r. kontaktowa³em siê bli¿ej z sekcj¹ wywiadu ¯ZW. St¹d
moja dobra znajomoœæ tego zagadnienia. Policja ¿ydowska i Zarz¹d Gminy
zas³u¿yli sobie na miano zdrajców. Nikt i nic ich nie mo¿e obroniæ ani wyt³u-
maczyæ ich postêpowania. Istnia³o ponadto szereg ¿ydowskich placówek
gestapowskich, podleg³ych bezpoœrednio kierownikowi referatu ¿ydowskie-
go w gestapo - Karlowi Brandtowi, mieœci³y siê one m.in. przy ul. Leszno 13
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Hitler nie chcia³ uraziæ uczuæ zachodu i dlatego wywozi³ ¯ydów do obozów
œmierci na wschód, pozoruj¹c to form¹ przesiedlenia (w wagonach I klasy).
Po wojnie okaza³o siê, ¿e np. ta s³awiona w pomocy dla ¯ydów Holandia,
procentowo mia³a podobny ich ubytek jak Polska, bo ocala³o ich tam tylko
kilkanaœcie procent, choæ mieli lepsze ku temu mo¿liwoœci ni¿ my, podczas
gdy polskich ¯ydów - ³¹cznie oko³o 20%. Nie trzeba te¿ zapominaæ o uprze-
dniej 2,5-letniej pomocy ¿ywnoœciowej i ekonomicznej dla ogromnej masy
¯ydów polskich, a nie tylko dla tych ukrywanych, stanowi¹cych w GG 10%
ogó³u. Inaczej to wygl¹da³o oczywiœcie w liczbach absolutnych.

5. Dlaczego obozy œmierci powsta³y na ziemiach polskich? Decydowa³a
tu ekonomia - jak w przemyœle, gdzie du¿e zak³ady koncentruje siê na ogó³
zawsze tam, gdzie znajduj¹ siê najtañsze i najbardziej masowe surowce do
przerobu. Polacy i ¯ydzi mieli byæ tym surowcem dla krematoriów. Zatem fa-
bryki œmierci zosta³y za³o¿one w Polsce, a nie w Niemczech czy gdzieœ na za-
chodzie. Niepraktycznie by³oby woziæ 15 milionów Polaków do Niemiec i 3 mi-
liony ¯ydów polskich; ³atwiej by³o dowieŸæ do Polski oko³o 2 milionów ¯ydów
europejskich. U Niemców dominowa³o has³o „Die Räder müssen für den Sieg
rollen” - transport mia³ byæ u¿yty tylko do walki o zwyciêstwo militarne.

Czy¿ wiêc mo¿emy my, Polacy, ponosiæ za to jak¹kolwiek odpowiedzial-
noœæ?

Nonsens! Z nami siê Niemcy absolutnie nie liczyli. Nasze si³y konspira-
cyjne ich wojskowi lekcewa¿yli, chocia¿ z drugiej strony gestapowcy - zain-
teresowani wygodnym pobytem na ty³ach - starali siê podkreœlaæ rozmiary
naszego ruchu oporu, wyolbrzymiali go.

Autor daleki jest od chêci przesadnego gloryfikowania i br¹zowienia na-
szej przesz³oœci okupacyjnej, a wrêcz przeciwnie, uwa¿a za konieczne uka-
zywanie z³a i jego piêtnowanie, ale nie widzi absolutnie ani potrzeby, ani
podstaw do tego, ¿eby tê przesz³oœæ przedstawiaæ w sposób daleki od
prawdy historycznej, ¿eby j¹ poni¿aæ czy opluwaæ.

Z nieznajomoœci rzeczy i z absurdalnych za³o¿eñ wynikaj¹ te niepo-
trzebne nikomu nowe nieporozumienia i zadra¿nienia. I to miêdzy kim? Po-
miêdzy dwoma najwiêkszymi ofiarami hitleryzmu! A mo¿e jednak te zadra¿-
nienia nadal s¹ komuœ potrzebne?

Odnoœnie antysemityzmu chcia³bym wyodrêbniæ z jego pojêcia antyse-
mityzm o tradycji kilku tysiêcy lat, przeciwstawiaj¹c go XIX-XX w. nowocze-
snemu tworowi antysemityzmu, istniej¹cej sytuacji i stosunkom spo³eczno-
ekonomicznym. Pod naporem postêpu technicznego, mechanizacji, roboty-
zacji, komputeryzacji, ludnoœæ tubylcza poczu³a siê zagro¿ona i w poszuki-
waniu lepszego bytu zaczê³a siê konkurencyjnie wdzieraæ i wypychaæ ¯y-
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obserwowaæ szczególnie akcjê zorganizowanego szmuglu, by w ten spo-
sób rozpoznaæ Ÿród³a polskiej pomocy dla getta i t¹ drog¹ dojœæ do orga-
nizacji konspiracyjnych, wspieraj¹cych getto. Autor by³ bodaj¿e pierw-
szym, który zwróci³ uwagê na dzia³alnoœæ Sternfelda i „¯agwi”. W wyniku
wstêpnych obserwacji zapad³a decyzja rozbudowania sieci wywiadowczej
¯ZW, ze szczególnym uwzglêdnieniem okolic ul. Leszno 13. Tak siê szczê-
œliwie z³o¿y³o, ¿e by³ to wtedy zarazem teren referatu wymiarowego urzêdu
Skarbowego, w którym pracowa³ pisz¹cy te s³owa. Fakt ten u³atwia³ ogro-
mnie obserwacjê ca³ej okolicy, a sta³e kontakty z kupcami i restauratorami
¿ydowskimi pomog³y autorowi w za³o¿eniu sieci wywiadowczej. ¯ZW ob-
stawi³ wtedy swoimi agentami (wprowadzonymi przeze mnie w charakterze
pracowników) wszystkie okoliczne kawiarnie i restauracje, le¿¹ce w pobli-
¿u dróg przerzutowych szmuglu przy murze. I tak informatorzy ¯ZW praco-
wali miêdzy innymi w Palaise de Dance (dawniej braci Frontów na Rymar-
skiej), w kawiarni Fuchsa na Elektoralnej 13 i w sklepie spo¿ywczym ul.
Elektoralna 6, w restauracji Formy - Leszno 18, w s³awnej restauracji Szul-
ca na Karmelickiej róg Nowolipek, w kawiarni na Grzybowskiej 30, w re-
stauracjach na Grzybowskiej 23 i 31, w Hotelu Brytania na Nowolipiu, na-
stêpnie w bardzo wytwornej restauracji „Sztuka” - Leszno 2 i zaraz obok
u Sary Trefler w sk³adzie aptecznym oraz w wielu innych lokalach. Po stro-
nie aryjskiej za³o¿ono punkt obserwacyjny na Bielañskiej przy T³omackiem
u fotografki p. Haliny Macherskiej i na Elektoralnej 2/4 w Urzêdzie Miar
i Wag, gdzie znajdowa³a siê równoczeœnie wytwórnia granatów i broni, kie-
rowana przez dr. Waldemara Leega, który pracowa³ dla OW-KB i nastêpnie
dla AL. (Granaty produkowano w warsztatach mechanicznych prowadzo-
nych przez prof. in¿. Pe³czyñskiego, zaœ materia³y wybuchowe i chemicz-
ne w filii urzêdu w galerii Luxemburga - tym kierowa³ dr Leeg. Pracê tê po-
piera³ dyr. G³. urzêdu dr in¿. Rauszer, kolega komendanta g³. Orzechow-
skiego i te¿ cz³onek OW). Zauwa¿yliœmy, ¿e „¯agiew” prowadzi równie¿
przemyt ¿ywnoœci, a w³aœciwie tylko go udaje, przy przerzucaniu bowiem
ich transportów zawsze widzia³o siê w pobli¿u policjê granatow¹ lub nawet
patrol ¿andarmerii dla asekuracji, chcieli zatem wobec ¯ydów graæ rolê
grupy o charakterze przemytniczo-konspiracyjnym. Pozyskawszy t¹ drog¹
zaufanie niektórych naiwnych ludzi, usi³owali montowaæ jak¹œ organizacjê
rzekomo wojskow¹. Zdradzi³y ich jednak kontakty ze Sternfeldem i z jed-
nym z jego oficerów w stopniu porucznika. Zdo³ali pocz¹tkowo wci¹gn¹æ
do tej organizacji kilkudziesiêciu m³odych ludzi. Tych nowo zwerbowanych
¯ZW uprzedza³ o prawdziwych celach „¯agwi” i du¿o uczciwych zdo³a³o
siê z niej wycofaæ. Ci, co pozstali na s³u¿bie - pomimo ostrze¿eñ - ponieœli

101

i Leszno 14. Sprawy te by³y ju¿ czêœciowo omawiane w ró¿nych pracach
wydanych przez ¯IH choæ np. as „13” i „¯agwi” kpt. Dawid Sternfeld nie do-
czeka³ siê jeszcze miejsca w pisanej historii. Bardzo ma³o napisano dotych-
czas o kierownictwie ¿ydowskim „szopów” czy o kierownikach ró¿nych od-
dzia³ów w „szopach” niemieckich. Nikt dot¹d prawie nie wspomnia³ o takim
- zdawa³oby siê - niewiarygodnym fakcie, ¿e dzia³a³a wewn¹trz getta doœæ
du¿a grupa ¿ydowskich szmalcowników. Czyhali on na Polaków nielegalnie
przedostaj¹cych siê z pomoc¹ do getta, aby wymusiæ od nich okup. Tymi
szmalcownikami byli g³ównie ¿ydowscy szmuglerzy, wœród których domino-
wali tragarze oraz - dzia³aj¹cy z nimi w zmowie - niektórzy ¿ydowscy poli-
cjanci.

Obstawiali oni gmach s¹dów, mury i ró¿ne przejœcia do getta. Zdarza³y
siê wypadki wydawania tych Polaków Niemcom, gdy nie mieli siê oni czym
wykupiæ. Np. Jan Nowakowski, szmugluj¹cy do getta na polecenie ojca pra-
sê PPR, ¿ywnoœæ, czasem amunicjê, zosta³ z³apany przez policjê ¿ydowsk¹
i wydany Niemcom. By³o to na pocz¹tku kwietnia 1943 r. ¯andarm niemiec-
ki widz¹c, ¿e jest to 14-letnie dziecko ulitowa³ siê, skrzycza³ go i kopniakiem
wyrzuci³ za bramê. Prawie nic nie wiadomo do dziœ o „¯agwi”, za wyj¹tkiem
tego, ¿e istnia³a i ¿e kilku zdrajców zastrzelono. Na tych kartach autor ogra-
niczy siê jedynie do opisu walki z „¯agwi¹” i z kolaborantami, prowadzonej
przez ¯ZW przy udziale oficerów OW-KB. Szczegó³y tych wydarzeñ s¹ do-
tychczas nieznane zupe³nie (jest has³o w wielkiej encyklopedii).

Kolaboracja i zdrada wœród ¯ydów przybra³a wiêksze rozmiary z chwi-
l¹ zamkniêcia getta i powo³ania do ¿ycia ¿ydowskiej policji porz¹dkowej.
Na o wiele wy¿szym szczeblu zdrady w³asnego narodu stali ¿ydowscy
agenci gestapo, jedna ich siedziba znajdowa³a siê przy ul. Leszno 14,
gdzie szefami byli Kohn i Heller (zausznicy Karla Brandta), a druga przy ul.
Leszno 13. T¹ drug¹ placówk¹ dowodzi³ Gancweich i kpt. Dawid Sternfeld.
Leszno 14 zakamuflowane by³o jako przedsiêbiorstwo przemys³owe (m.in.
ich by³y tramwaje konne zwane konhellerkami), zaœ Leszno 13 jako pla-
cówka policji przemys³owej wystêpuj¹cej pod ró¿nymi nazwami, np. Urz¹d
do Walki z Lichw¹ i Spekulacj¹ albo Urz¹d Kontroli Miar i Wag, Oddzia³
Rzemios³a i Handlu, Biuro Kontroli Plakatów, Oddzia³ Pracy Przymusowej,
a nawet Pogotowie Ratunkowe i inne. Wed³ug naszej obserwacji, specjal-
nie o¿ywion¹ szerok¹ i szkodliw¹ dzia³alnoœæ prowadzi³a ta ostatnia, zwa-
na popularnie „trzynastk¹”. Spoœród specjalnie dobranego elementu
z „trzynastki” i osobistych agentów Brandta powsta³a w koñcu 1940 r.
organizacja pn. „¯agiew”. Organizacja ta dosta³a zadanie penetrowania
wszystkich przejawów ¿ycia w getcie, z agendami gminy w³¹cznie. Mia³a
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„do pracy” w Warszawie b¹dŸ na wyjazdy terenowe, gdzie pod szyldem
przeœladowanych ¯ydów wœlizgiwali siê do oddzia³ów partyzanckich dla ich
rozpoznawania i wydawania; specjalizowali siê oni w tropieniu ¯ydów
w aryjskiej czêœci Warszawy. Dostêp do nich i ich likwidacja by³y b. trudne.

Spoœród dzielnych wykonawców wyroków na ¯agwistach wymieniæ na-
le¿y: Zelwañskiego, który wraz z „Garbatym” brali udzia³ w wykonaniu wy-
roku na Lejkinie, Ignacego Szmajerowica ps. „Plomba”, Stanis³awa Ró¿ewi-
cza, Tadeusza Makowera, „Rudego” - Blum-Binsztoka, „Garbatego”, „JadŸ-
kê”, Rotblita i Akermana. Wszyscy ci ludzie pracowali w wywiadzie ¯ZW.

Wykonywanie wyroków odbywa³o siê na podstawie materia³u dowodo-
wego, zebranego przez sekcjê œledcz¹ i dostarczanego s¹dowi ¯ZW. S¹d
¯ZW sk³ada³ siê z wybitnych prawników, by³ ca³kowicie niezawis³y i samo-
dzielny w ramach narodowej odrêbnoœci. W ten sposób ¯ydzi samodzielnie,
we w³asnym zakresie walczyli o morale getta i usuwali z³o. Jeœli zapada³ wy-
rok œmierci, podlega³ on jednak zatwierdzeniu przez komendanta ¯ZW i do-
piero wówczas móg³ byæ wykonany. Autor uczestniczy³ w charakterze
wspó³organizatora i obserwatora przy wykonywaniu kilku wyroków. Oto za-
pamiêtane nazwiska zastrzelonych zdrajców:

- Blumsztok - za zdradê Kosieradzkiego - czerwiec 1942 r.
- Brausztejn - na Elektoralnej - maj 1942 r.
- Chaia Blumberg - w czerwcu 1942 r. na bazarze na Nowolipiu,
- ppor. policji ¿ydowskiej z ul. Leszno 13, o nieustalonym nazwisku -

czerwiec 1942 r. - zabity na ul. Orlej (niski, krêpy),
- dwóch ¿agwistów - w czerwcu 1942 r.
- jedenastu ¿agwistów, w tym trzy kobiety, schwytane latem 1942 r. przy

ul. Elektoralnej 6/8, przy rzekomym szmuglu ¿ywnoœci,
- Blum, Cementowicz i Malewski - w sierpniu 1942 r. - którzy przez Erli-

cha wydali Niemcom tunel przez ul. Okopow¹,
- Volksdeutsch o imieniu Stefan - w lutym 1943 r. - przy ul. Leszno. 
Akcje ekspropriacyjne przeprowadzane w ostatnim pó³roczu istnienia

getta, wymierzane by³y g³ównie przeciwko zdrajcom i kolaborantom, którym
rekwirowano pieni¹dze na rzecz ¯ZW i ¯OB. W getcie równie¿ nie ka¿dego
kolaboranta karano œmierci¹, dlatego z tych ocenianych jako mniej szkodli-
wych wyciskano tylko pieni¹dze. Kolaboranci i zdrajcy, którzy zajmowali kie-
rownicze stanowiska w „szopach”, starali siê niejednokrotnie robiæ sobie
dobr¹ markê przez tworzenie pozorów pomocy niesionej wielu ludziom. Od
nich Niemcy ¿¹dali przede wszystkim wyciskania resztek si³ z ¯ydów, wydaj-
noœci, wêszenia i wydawania ludzi z ruchu oporu. To ostatnie starali siê oni
robiæ bardzo ostro¿nie i bez rozg³osu, zaœ akty rzekomego mi³osierdzia czy
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zas³u¿on¹ karê. A „¯agiew” iloœciowo ros³a, dawa³a korzyœci materialne.
Pierwsze uderzenie w „¯agiew” odby³o siê na prze³omie 1940/41 roku. Po

zastrzeleniu b¹dŸ zabiciu no¿em kilku jej cz³onków, organizacja rozlecia³a siê
i przesta³a przejawiaæ sw¹ dzia³alnoœæ. Drugi rzut „¯agwi” przyst¹pi³ jednak
do pracy wiosn¹ 1941 r., bowiem Niemcy ¿¹dali istnienia tej organizacji. Po
zapoznaniu ich dzia³alnoœci, ¯ZW i kilku oficerów OW-KB przyst¹pi³o w dru-
giej po³owie 1941 roku do ponownego uderzenia, czêœciowo tylko skuteczne-
go. Pojedyncznych gorliwych ¿agwistów zlikwidowano w miêdzyczasie.
W maju 1942 r. autor otrzyma³ rozkaz Komendy G³. w³¹czenia siê do koñco-
wego etapu akcji likwidacyjnej „¯agwi”, do pracy wywiadowczej wewn¹trz
getta. Praca „¯agwi” przybra³a wtedy bowiem doœæ niebezpieczne rozmiary.
Wpad³o wówczas i zosta³o aresztowanych kilku szeregowych cz³onków ¯ZW.
Widaæ by³o, ¿e ¿agwiœci wêsz¹ coraz skuteczniej. Wpad³ w koñcu - póŸn¹
wiosn¹ 1942 r. - Kosieradzki, a z nim podrêczny magazyn broni.

A¿eby nie demaskowaæ siê w oczach getta kontaktami z „trzynastk¹”
lub Befehlstelle Karla Brandta (¯elazna 103), „¯agiew” udoskonali³a meto-
dy swej pracy. Agenci „¯agwi” zaczêli przekazywaæ meldunki i donosy
swym mocodawcom nie w getcie, a w kilku punktach rozrzuconych w War-
szawie. Znajdowa³y siê one miêdzy innymi na Poczcie G³ównej, w kawiar-
ni Rival (Pl. na Rozdro¿u, w pobli¿u Al. Szucha) oraz w sklepie z tekstyliami,
mieszcz¹cym siê przy ul. Mazowieckiej 7, na I piêtrze od frontu. ¯ydowscy
agenci gestapo chodzili do pracy na tzw. placówki i w drodze powrotnej do
getta sk³adali tam swoje meldunki. Wielu z nich mia³o nawet specjalne prze-
pustki, uprawniaj¹ce do swobodnego poruszania siê po terenie ca³ej Gene-
ralnej Guberni, gdy¿ jako fachowcy byli u¿ywani do prac tak¿e w innych mia-
stach, np. niejaki Meryn z Sosnowca czy Grajer, by³y fryzjer i restaurator z Lu-
blina, znany zausznik Höflego, œci¹gniêty przez niego do Warszawy w lipcu
1942 roku. Mieli oni wydane przez gestapo pozwolenia na broñ w ok³adkach
koloru p¹sowego oraz pistolety s³u¿bowe, co zosta³o stwierdzone ju¿ w koñ-
cu 1940 roku przy likwidacji pierwszego rzutu „¯agwi”. Likwidacja drugiego
rzutu trwa³a ca³y rok i chocia¿ przynosi³a raz wiêksze, raz mniejsze efekty, to
jednak nie zosta³a zakoñczona. Likwidacjê trzeciego rzutu przerwa³a latem
1942 r. wielka akcja likwidacyjna Höflego (22.07. do 13.09.1942 r.).

Za okres likwidacji czwartego rzutu „¯agwi” nale¿y przyj¹æ czas od
wrzeœnia 1942 r. do kwietnia 1943 r. Niedobitki „¯agwi”, trudni¹ce siê szmal-
cownictwem, by³y likwidowane przez OW-KB nawet w czasie Powstania
Warszawskiego, jak np. Bursztyn-Wiœniewski, dyrektor szopu Hoffmana.
Wypada dodaæ, ¿e w tym okresie oko³o 300 ¿agwistów i agentów gestapo
mieszka³o stale na terenie budynku gestapo w al. Szucha, sk¹d wychodzili
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Iloœæ ¯ydów - agentów gestapo, by³a tak du¿a, ¿e dzia³alnoœæ ich zaczê-
³a obejmowaæ nie tylko dzielnicê aryjsk¹ Warszawy, ale i ca³¹ Generaln¹ Gu-
berniê. Stali siê oni szczególnie niebezpieczni przez perfidne przybieranie
maski ludzi przeœladowanych i szukaj¹cych pomocy u Polaków. Zdrajcy ci
szybko zaczêli zape³niaæ listy zdemaskowanych agentów gestapo, zesta-
wiane przez Armiê Krajow¹ i inne organizacje polskie. Wyroki na nich zaczê-
³y siê sypaæ na terenie ca³ej Generalnej Guberni.

Wiadomo nam by³o o dzia³aniu zdrajców we wszystkich skupiskach ¿y-
dowskich. Np. w Krakowie dzia³ali dwaj znani agenci gestapo - ¯ydzi - Zeli-
gner i Forster. Forster zdo³a³ nawet zmontowaæ szeroko rozga³êzion¹ siatkê
konfidentów.

Po likwidacji getta krakowskiego (13 marca 1943 r.) pojawi³y siê jesieni¹
1943 r. w Krakowie dwie zorganizowane grupy gestapo, rekrutuj¹ce siê
z ¯ydów. Specjalizowa³y siê on w wykrywaniu ukrywaj¹cych siê ¯ydów
w tzw. aryjskiej czêœci miasta. Pierwsz¹ tak¹ zbrodnicz¹ grupê stanowili:
Diamand, Julek Appel, Natan Weissman i Stefania Brandstätter-Poklewska,
a drug¹: Forster, Marta Purec-Porzecka, Rosen, Goldberg, Löffler, Kleinber-
ger, Kerner, Pacanower, Rosen, Rotkopf, Taubman, Weininger i wielu in-
nych. Wiêkszoœæ z nich - jako w koñcu bezu¿ytecznych - zlikwidowa³o ge-
stapo.

W Sosnowcu dzia³a³ s³ynny agent gestapo, ¯yd o nazwisku Meryn.
Podobnie jak w Warszawie, ¯ydzi - agenci gestapo dzia³ali równie¿ w getcie
³ódzkim. S³ynni byli agenci lubelscy Höflego, którzy jeŸdzili z nim na akcje li-
kwidacyjne w ramach akcji „Reinhard”. Wiele te¿ s³ysza³o siê o ¿ydowskim
zdrajcy, SS-manie Jerzym Ryperze, który dzia³a³ pod koniec 1943 r. na tere-
nie Lidy oraz wielu innych. Pamiêtnikarze skupisk ¿ydowskich wzmiankuj¹
o ich haniebnej dzia³alnoœci, o roli Judenratów i policji ¿ydowskiej (którym
Niemcy zawdziêczaj¹ u³atwion¹ formê wywózki ¯ydów do obozów zag³ady).

Wniosek nasuwa siê przykry. ¯ydów - agentów gestapo, zdrajców,
szmalcowników i kolaborantów - by³o du¿o. Swoj¹ iloœci¹ bij¹ oni proporcje
wystêpuj¹ce w innych nacjach okupowanej przez Niemców Europy. By³o to
nastêpstwem najwy¿szego bestialstwa i niespotykanej w dziejach œwiata
eksterminacji, jak¹ wobec nich zastosowano. Pcha³ ich do tego instynkt sa-
mozachowawczy. Ale to ich nie usprawiedliwia. Czasem nieopatrznie zro-
biony krok czy z³oœliwy donos odcina³ ich od spo³eczeñstwa i pcha³ na dro-
gê zdrady, z której nie by³o powrotu. I jeœli mieli z tego powodu jakieœ wy-
rzuty sumienia, to g³uszy³a je œwiadomoœæ omal¿e absolutnej w³adzy nad
ziomkami, w³adzy, która w dodatku mia³a dla nich przyjemne formy i ramy
zewnêtrzne. Có¿ za buta i napuszenie bi³y z postawy eleganta Sternfelda
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pomocy mia³y zawsze odpowiedni¹ reklamê robion¹ przez zgrajê zauszni-
ków, walcz¹cych w ten sposób w upodleniu o w³asn¹ g³owê i byt. Akcje eks-
propriacyjne, poza doraŸn¹ korzyœci¹ materialn¹, mia³y miêdzy innymi na
celu zwrócenie uwagi spo³eczeñstwa na poszczególnych zdrajców i na piêt-
nowanie ich. K³ad³y one tamê kolaboracji, budzi³y sumienia i budzi³y do czy-
nu. Czêsto stosowana by³a te¿ kara dotkliwej ch³osty.

Chocia¿ akcje ¯ZW i ¯OB mobilizowa³y ludzi zdrowych moralnie, to jed-
nak nie prze³ama³y otêpienia i zastraszenia ogó³u spo³ecznoœci getta. Bazu-
j¹ca na takiej postawie ¯ydów „¯agiew”, nie zosta³a - niestety - rozbita do-
szczêtnie. Wszelkiego rodzaju uderzenia ¯ZW w tê organizacjê mia³y szcze-
gólne nasilenie po akcji styczniowej 1943 r. i trwa³y a¿ do samego powsta-
nia w getcie. W czasie powstania uda³o siê ¿o³nierzom ¯ZW i ¯OB dopaœæ
i zlikwidowaæ jeszcze kilku zdrajców, lecz du¿o ich zosta³o, czego dowodem
m.in. by³y wydane Niemcom bunkry bojowców, w tym i Anielewicza, co po-
twierdzili mi sami ¯ydzi. „Praca” ocala³ych ¿agwistów nie zakoñczy³a siê
z upadkiem powstania. Byli oni Niemcom nadal potrzebni. Tym razem do
pomocy w wy³apywaniu ¯ydów ukrywaj¹cych siê nie tylko w Warszawie, ale
i w ca³ej Generalnej Guberni. ¯agwiœci byli tez wykorzystywani przez gesta-
po jako prowokatorzy, wdzieraj¹c siê podstêpnie w szeregi polskich organi-
zacji podziemnych. To w³aœnie m.in. ¿agwiœci i inni ¿ydowscy szmalcowni-
cy i zdrajcy byli winni wiêkszoœci œmierci ukrywaj¹cych siê ¯ydów, a tym sa-
mym winni byli œmierci ukrywaj¹cych ich Polaków.

Dnia 21 lutego 1943 r. wykonano na kilku ¿ydowskich gestapowcach wy-
roki œmierci: na Leonie Skosowskim („Lolek” - zosta³ wtedy tylko ranny), Paw-
le W³odowskim, Arku Weintraubie, Chaimie Mangelu i Lidii Radziejowskiej.
Dnia 28 kwietnia 1943 r. na ul. Warmiñskiej zlikwidowano Luftiga - ̄ yda, agen-
ta gestapo, który pracowa³ jako t³umacz w warsztatach kolejowych na Pradze.

Powszechnie znana afera Hotelu Polskiego (VII 1943 r.) te¿ jest dzie³em
¿ydowskich zdrajców (g³ówny agent - naganiacz Leon Skosowski i Adam ¯u-
rawin - ¿yje w USA). Wpajali oni w swych wspó³wyznawców przekonanie
o specjalnym propagandowym wypuszczaniu ich do krajów neutralnych.
Dzia³ali na polecenie gestapo - Hahna i Brandta - œci¹gnêli oko³o 2.000 bo-
gatych ¯ydów maj¹cych za ogromne pieni¹dze kupiæ paszporty zagranicz-
ne. Niemcy ich ograbili i pomordowali (czêœæ wys³ali do obozów), nielicznych
wypuœcili, w tym kilkudziesiêciu swoich agentów dla dzia³añ propagando-
wych na rzecz Niemiec - patrz C. Arch. sygn. 202/XV-2, tom 2, k. 158 - prze-
chodzili ci ¯ydzi przez luksusowy obóz w Bergen Belsen i Vittel we Francji,
oczekuj¹c na wymianê za towary z USA, byli internowani, ocaleli (a Rz¹d
polski na emigracji posy³a³ im pomoc!).
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schowanie z ³azienk¹, telefonem, w piwnicy, pod mieszkaniem Marczaka,
wejœcie do piwnicy by³o przez szafê. Jakaœ ¯ydówka z 7-letni¹ dziewczynk¹
przez zemstê za odmowê przyjêcia jej do wspólnoty wyda³a ca³¹ grupê.
Niemcy wywieŸli ich i pomordowali. Marczak dosta³ siê w ich rêce nastêp-
nego dnia i zgin¹³. Powy¿sze dane potwierdzi³a mi po wojnie mieszkanka te-
go domu, Danuta Wróblewska.

Pora na wstêpne zbilansowanie iloœci zdrajców z getta warszawskiego.
By³o ich ca 10.000 osób. Z tego w policji by³o (rotacyjnie) ca 2.500. Spe-

cjalnych agentów Gestapo i „¯agwi” by³o ponad 1.000 osób. W kolaboracyj-
nej Gminie ¯ydowskiej by³o ponad 6.000 osób; z tego za szczególnie zdraj-
czych, bior¹cych udzia³ w specjalnym wyzysku i ekonomicznym wyniszcza-
niu narodu, w wyniszczaniu przesiedleñców i skazywaniu ich na œmieræ g³o-
dow¹ uwa¿ano co najmniej 2.500 osób. Te 10.000 stanowi³o w 1941/42 r. ca
2% ogó³u spo³ecznoœci getta; zaœ w skali krajowej dochodzi³y do tego dzie-
si¹tki tysiêcy ludzi, gdy¿ byli oni w ka¿dym getcie. Wywodzili siê oni ze sfer
zamo¿nych, plutokracji, inteligencji, du¿o by³o pracowników policji. Im mniej-
sze getto, tym procent zdrajców by³ wiêkszy. Nie ma mo¿noœci ustalenia ich
liczby, skoro sami ¯ydzi i ¯IH ich ukrywaj¹, skoro Kneset w 1950 r. uchwali³
niepoci¹ganie ich do odpowiedzialnoœci karnej. To jest niemoralne!

Im wiêcej lat up³ywa po wojnie, tym bardziej ³agodniej¹ oceny prze-
stêpstw okupacyjnych i coraz mniej siê o nich mówi. Ludzie odstêpuj¹ stop-
niowo od œcigania nawet winnych przelewu bratniej krwi, a nawet i krwi ro-
dzinnej, znam takie wypadki. Wielu ¿ydowskich zdrajców wojnê prze¿y³o.
Wielu z nich zdo³a³o szybko wyjechaæ z Polski wraz z nagrabionymi maj¹tka-
mi, jak np. dr Micha³ Weichert, prezes ¯ydowskiej Samopomocy Spo³ecznej
z wyrokiem œmierci ¯OB, dziœ ¿yj¹cy w Izraelu; jak wêgierski ¯yd - dr Izrael
Kastner. Nikt dziœ ju¿ nie dochodzi ich przestêpstw, bo zbyt ma³o pozosta³o
œwiadków. Wielu sprawców w ogóle nie zosta³o do dziœ zdemaskowanych
z uwagi na tajny charakter ich przestêpczej s³u¿by. Jak trudno ich znaleŸæ,
œwiadcz¹ mozolne, d³ugotrwa³e poszukiwania g³ównych inicjatorów prze-
stêpstw wojennych. Klasycznym tego przyk³adem by³a sprawa Eichmanna,
niektórych zbrodniarzy i siewców nienawiœci miêdzy ludŸmi - œciga siê jednak
dalej dla celów wychowawczych, tak dla ca³ych narodów, jak i dla niektórych
polityków, którzy lubi¹ wojenkê. Ale jak trudno to idzie, jak nik³y ich procent
staje przed tendencyjnie liberalnymi s¹dami w RFN czy Austrii, ilu wbrew ob-
ci¹¿aj¹cym dowodom zwolniono od winy i kary b¹dŸ ograniczono im karê do
fikcji. Tym niemniej trzeba o tym mówiæ i pisaæ, ¿eby z³u zamykaæ drogê na
przysz³oœæ. Tu du¿¹ rolê gra biuro Sz. Wiesenthala, choæ ¿ydowskich kolabo-
racjonistów chroni, nie œciga, bêd¹c sam o to pos¹dzony i oskar¿ony!
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czy Lejkina… To samo, tylko z dodatkiem wyj¹tkowej brutalnoœci, obserwo-
wa³o siê u Szmerlinga i Brzeziñskiego - zbirów w Palais de Dance, „Sztuce”,
Hotelu Brytania i restauracji „Casanova” w towarzystwie prawdziwych nie-
mieckich gestapowców - Übermenschów. Dawa³o im to poczucie zadowo-
lenia, czasowo szczêœcia i satysfakcji. Wiedzieli, ¿e bêd¹ ¿yæ raczej krótko -
bo znali nienawiœæ do nich ich braci - ale w jakim luksusie.

Podajê nazwiska najbardziej znanych policjantów ¿ydowskich i agentów
gestapo: komendantem by³ pp³k policji polskiej Szeryñski, jego z-cami Mi-
cha³ Czapliñski i adw. Jakub Lejkin - który w lipcu 1942 r. zosta³ komendan-
tem z dodanym mu z-c¹ Józefem Erlichem. Marian Hendel by³ inspektorem
policji, oficerowie Fürstenberg i First (zastrzeleni z wyroku podziemia
w 1943 r.), dr Sierota, syn znanego kantora, zaufany Gancweicha, kier. tzw.
¿ydowskiego pogotowia ratunkowego przy „13”, Sachsenhaus ojciec i syn,
bracia Zachariasz, as agentów dr Alfred Nossig, Adler, Nuss, Orlean, Les-
selbaum, Halber, Langier, Zelman, Bachrach, Anders, szef Umschlagplatzu
krwawy Szmerling, Regina Just, Szpunt, Szajer, Hurwicz, Hering, Beharier,
Gurman, Milek Tine, Œwieca, Estorowicz, Konerstein, Warszawiak, Blum-
sztajn, adw. Gleichweksler, adw. Bramerson, adw. Zajdler, adw. Nowo-
gródzki, adw. Palatyñski, adw. Æwiejko-Za³êski i inni adwokaci, którzy mieli
stopnie oficerskie w policji, kpt. Fleischman, Luftig, Chaim Mangel, Gumplo-
wicz, Markowicz, Supp, Ulla Regina, Herc, Lutenberg vel Laturski, Toffel Zo-
fia, Turkas Doba, ¯urawin, Skosowski, W³odawski, Weintraub, Radziejow-
ska i wielu innych. W koñcu sami Niemcy mieli ich dosyæ i 24 V 1942 r. urz¹-
dzili nocn¹ rzeŸ kierownictwu „13”. Szefowie Gancweich i Sternfeld urato-
wali siê ucieczk¹, ale zabici zostali ich najbli¿si wspó³pracownicy: Lewin,
Mendel, Gurwicz, kuzyn Gancweicha Szymonowicz. Po tym sprawa przyci-
ch³a i policja ¿ydowska nadal pe³ni³a zdrajcz¹ s³u¿bê. Dotarcie do takich
z wyrokiem by³o b. trudne, dlatego przewa¿nie do¿yli do 1943 r. Mniej wa¿-
ni zdrajcy szybciej doczekiwali siê kary. Np. b. bokserski mistrz Polski Ro-
tholc - popularny „Szapsio” - tak dokuczy³ ludziom swoj¹ pa³k¹ policjanta,
¿e na proœbê samych ¯ydów dosta³ karê ciê¿kiej ch³osty, któr¹ egzekwowa³
na nim cz³onek mojego oddzia³u Teodor Niewiadomski. W zestawieniu
z nim, biedacy id¹cy podczas akcji Höflego dobrowolnie na œmieræ, te¿ dla
mira¿u chwilowego szczêœcia, tylko w postaci bochenka chleba i kilograma
marmolady, stanowili razem obraz z najkoszmarniejszych snów.

Zdrada i wydawanie ¯ydów przez samych ¯ydów mia³a nieraz akcent
rozpaczy i z³oœci za nieprzyjêcie ich do ukrywaj¹cej siê grupy. Jako tego
przyk³ad podajê fakt wydania w samym lipcu 1944 r. oko³o 20 ¯ydów ukry-
waj¹cych siê na ul. Nowowiniarskiej 14 u Marczaka. Mieli oni luksusowe
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Alfred Nossig urodzi³ siê w 1864 we Lwowie, mieszka³ g³ównie w Berli-
nie. Napisa³ wiele dramatów, m.in. o Giordano Bruno (1885 r.), o „Królu Sy-
jonu” (1887), o Bar-Kochbie (1901 r.). By³ te¿ malarzem i rzeŸbiarzem figu-
ralnym, cykl pt. Wieczny ¯yd (Ewige Jude), król Salomon, Mechabeusze.
By³ równie¿ pisarzem naukowo-politycznym, zajmowa³ siê socjalizmem. Fi-
lozofowa³ o „Rewizjonizmie socjalizmu” (1900 r.). Zajmowa³ siê pisaniem
o sprawach agrarnych, o œwiatowym pokoju. Dzia³alnoœæ publicystyczn¹ na
temat problemu ¿ydowskiego rozpocz¹³ w 1887 r., rozwa¿aj¹c sprawy syjo-
nizmu, realizmu polityki ¿ydowskiej, sprawê Palestyny i jej kolonizacji, wi¹-
za³y siê z tym rozwa¿ania statystyczne. Za³o¿y³ w Berlinie w 1908/09 r. ¯y-
dowsk¹ Organizacjê Kolonizacyjn¹. Bra³ udzia³ w ruchu syjonistycznym, i to
d³u¿szy czas, choæ sta³ w opozycji do Teodora Herzla. Po I wojnie œwiato-
wej poœwiêci³ siê propagowaniu œwiatowego pokoju i w 1928 r. za³o¿y³ Od-
dzia³ „zwi¹zku przyjaŸni ró¿nych religii”. Tyle „J. Lexicon”.

Dawid Erdtracht rozp³ywa siê nad jego znawstwem problemu ¿ydow-
skiego, nad znawstwem duszy polskiej i mi³oœci¹ ziemi polskiej. Uwa¿a
Nossiga za powo³anego do przeprowadzenia porozumienia polsko-¿ydow-
skiego. Przy okazji podkreœla przeœladowania ¯ydów w Polsce, podkreœla
œwiatowe protesty przeciw „pogromom ¯ydów” i organizowane z zewn¹trz
akty pomocy. Przy czym dzia³alnoœæ tak¹ Polaków uwa¿a za pozbawion¹
sensu, gdy¿ Polska nie ma stanu kupieckiego poza ¿ydowskim, istniej¹cym
od wieków, i nie ma go kim zast¹piæ. A nowo powsta³e pañstwo potrzebuje
zdrowej gospodarki miejskiej i doœwiadczonego stanu kupieckiego. Dalej
dywaguje Erdtracht, ¿e „Polska powinna sobie braæ za wzór Litwê, która
pierwsza z pañstw nowopowsta³ych da³a ¯ydom najrzetelniej pe³ne prawa
polityczne, za co ¿ydowscy politycy w godzinie niebezpieczeñstwa ¿adnej
polityki nie prowadzili, jak tylko litewsk¹, ba, nawet stanêli na czele litewskiej
polityki pañstwowej, a za granic¹ szukali i znaleŸli sympatiê nie dla jakiejœ
specyficznie ¿ydowskiej sprawy, a dla litewskiego pañstwa…” (Skoro by³o
tak dobrze, to dlaczego w czasie II wojny œwiatowej Litwini wyst¹pili przeciw
¯ydom, ich wyzyskowi? - uwaga T.B.). No i oczywiœcie st¹d wniosek, ¿e
gdyby Polacy po I wojnie œwiatowej zaczêli budowaæ zgodê polsko-¿ydow-
sk¹, to „mieliby sympatiê ca³ego kulturalnego œwiata, ca³ego œwiatowego
¿ydostwa, a w pierwszej linii entuzjazm i zdolnoœæ ofiar dla polskich spraw
wœród polskiego ¿ydostwa…” (A tak - to musia³o i by³o odwrotnie - T.B.).

Gdyby misja porozumiewawcza Nossiga uda³a siê, wtedy obok naszych
nap³ynê³yby miliony ¯ydów do Polski, gdy¿ mia³aby tu wg Erdrachta „za-
bezpieczone, pewne i spokojne bytowanie na Wschodzie, Polacy pe³n¹
nadziejê, wspania³¹ przysz³oœæ, œwiatowe przedmurze porz¹dku i kultury”!
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Odnoœnie zasiêgu kolaboracji wœród ¯ydów i akcji wykonywania wyro-
ków na terenach po³udniowych GG, przytoczê z wykazu zastrzelonych
w okresie lipiec-paŸdziernik 1943 r., wg danych „Drapacza”, nastêpuj¹ce
nazwiska o ¿ydowskim brzmieniu: Hirsch i Szapule - Czêstochowa - 8 sierp-
nia; Nauman - rejon Piotrkowa - 23 sierpnia; Bother - Bia³obrzegi - 7 wrze-
œnia; Józefa Ka³an, Józef, Zygmunt i W³adys³aw Geno, Józef Próchnik - Ze-
mborzyce - 11 wrzeœnia; Sebze - Monesten - 10 sierpnia; Krupe - Ciche
k/Nowego Taru - 28 sierpnia; Sewinger - B³ogie k/Sulejowa - 23 wrzeœnia;
Fulner z rodzin¹ - Chanowice ko³o Rozwadowa - 13 paŸdziernika; Piotr Hil-
ger - £êck - 18 wrzeœnia; Goldfield - £ososina Dolna - 17 wrzeœnia; Roman
Hintz - Piotrków - 5 paŸdziernika.

Poza podan¹ ju¿ za Archiwum WIH - teczka Nr III-43/6 - list¹ osób likwi-
dowanych za kolaboracjê w okresie VII-XII 1943 r., podajê drug¹ listê - dot.
okrêgu krakowskiego. Lista ta by³a w archiwum p³k. Ludwika Muzyczki-Su³-
kowskiego, Szefa Oddzia³u VIII Sztabu G³. Komendy g³. AK, a obecnie bê-
d¹cej u jego córki dr Danuty Hoffman. Jest to sprawozdanie „Sto¿ka” z dnia
30 I 1944 r., podaj¹ce drug¹ listê konfidentów (lub podejrzanych) Okrêgu
krakowskiego. Zaczyna siê od uzupe³nienia I listy konfidentów z dnia 28 XII
1943 r., dot. Okrêgu krakowskiego, o 3 osoby: Marta Panecka vel Puretz
Marta, ¯.Kr. Taubman, Ignacy, ¯yd Kr.,Wiesner N.¯.-N. S¹cz. Na tych listach
s¹ podani ¯ydzi i to w znacznych iloœciach, co wskazuje na wagê problemu
i na ich „zawodowy” charakter kolaboracji i szpiegostwa na rzecz Niemców,
bior¹c pod uwagê rok uchwycenia ich dzia³alnoœci 1943-44.

Oto druga lista: Mieczys³aw Bielawski, ¯yd, Kraków, Artek Bloch, ¯yd,
Kr.,Blodek, N., ¯yd, Kr.,Bochner L., Kr.,Fertel N.¯., Kr.,by³y policjant getto-
wy, Finster, N.¯. Kr., Fortig N., ¯., Kr., Aleksy Forster, ¯., Kr., Wilhelm Giem-
ski, ¯., Kr., Grodman N., ¯., Kr.,Anna Himlet, ¯., Kr., Immergluk N., ¯., Kr.,Ju-
lian Korczyñski vel Julek Appel, ¯, Kr.,herman Neigier, ¯, Kr.,Obruch N., ¯.,
Kr.,dzia³a³ na terenie fabryki obuwia „Sfinks”, Józef Pacanower, ¯., Kr.,Peer,
¯, Kr.,Pelcówna N., Lañcut, Romer vel Dobrowolski N., ¯., Kr.,Schleifer N.,
¯., Kr.,- Wola Duchacka, Seelinger N., ¯., Kr.,Szymon Spitz, ¯., Kr.,Ludwik
Stabry³a, ¯, Kr.,Ungeheuer N., ¯., Kr.,Weininger N., ¯., Kr. Nie pisano „¯yd”
tam, gdzie nie by³o 100% pewnoœci, choæ likwidowano ¯yda.

Na zakoñczenie tej smutnej listy zdrajców i kolaborantów szerzej poru-
szê dane ¿yciorysowe wzmiankowanego ju¿ dr. Alfreda Nossiga, najstarsze-
go wiekiem i sta¿em zdrady. Dane te czerpa³em z „Judisches Lexicon” tom
IV/1, szpalta 524, wydanie Berliñskie 1930 r., oraz z przedmowy Dawida Er-
drachta do ksi¹¿ki Nossiga pt. „Polen und Juden”, Wydawnictwo „Renais-
sance” 1921 r., Wiedeñ-Berlin-Warszawa-Londyn-N. York.
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Rozdzia³ IX

Sterowanie gettem przez gestapo 
i kontynuowanie tych metod po wojnie 

w ramach antypolskiej dzia³alnoœci

Hitleryzm przejmuj¹c w³adzê w Niemczech mia³ gotowy plan dzia³alno-
œci anty¿ydowskiej wg ustaleñ programu politycznego przyjêtego
24.02.1920 r. G³ówne jego tezy to nierównoœæ praw z rodowitymi Niemca-
mi, odsuniêcie ¯ydów od funkcji publicznych, spo³ecznych, kulturalnych
(autodafe ksi¹¿ek ¿ydowskich 10.05.1933 r. w Berlinie).

Dnia 15 wrzeœnia 1935 r. wesz³y w ¿ycie rasistowskie ustawy norymber-
skie, pozbawiaj¹ce ¯ydów praw obywatelskich. „Kristallnacht” z 9 na 10 li-
stopada 1938 r. wskazywa³a, ¿e rozpoczyna siê w Niemczech przeciw ¯y-
dom akcja pogromowa, znaczona mordami, grabie¿¹, obozami koncentra-
cyjnymi. Plany eksterminacji ¯ydów hitlerowcy ³¹czyli z planami napaœci
zbrojnej na s¹siadów.

Okupuj¹c s¹siednie kraje wszêdzie rozwijali akcjê anty¿ydowsk¹.
W Polsce ju¿ we wrzeœniu 1939 r. Wehrmacht i Einsatzgruppen SS do-

konywa³y egzekucji ¯ydów, obok Polaków. A mimo to ¯ydzi zwi¹zani uczu-
ciowo z niemczyzn¹, czego dowodem m.in. jest jêzyk ¿ydowski zbudowany
na pniu jêzyka niemieckiego, starali siê witaæ wkraczaj¹cych Niemców przy-
milnie. W £odzi, Pabianicach i wielu innych miastach ustawiali nawet bramy
triumfalne, a delegacje kaha³ów, na czele z rabinami w strojach rytualnych,
wita³y Niemców chlebem i sol¹ na srebrnych tacach. Byli to jednak inni
Niemcy, obsesyjnie zara¿eni nienawiœci¹ do ¯ydów, Polaków i S³owian
w ogóle.

A pocz¹tkowo ¯ydzi liczyli, ¿e tak jak w I wojnê œwiatow¹, bêd¹ Niem-
com u¿yteczni w szpiegostwie zewnêtrznym i wewnêtrznym, ¿e bêd¹c u¿y-
teczni w zaopatrywaniu wojska, bêd¹ przy nim zarabiaæ, co tak dok³adnie
opisa³ gen. p³k Wilhelm Heye.

W Polsce Niemcy rozpoczêli wyst¹pienia anty¿ydowskie od grabie¿y ich
mienia, nastêpnie posypa³y siê dalsze ograniczaj¹ce zarz¹dzenia, a¿ do za-
mkiêcia gett w³¹cznie. Eksterminacja, zwana eufemicznie Endlösung, zarz¹-
dzona zosta³a w styczniu 1942 r. na konferencji w Wannsee - przedmieœciu
Berlina - zwo³anej przez R. Heydricha, szefa RSHA. Zarz¹dzenia te pocz¹t-
kowo mia³y wymowê szykan, mia³y za zadanie os³abiæ morale ¯ydów, na-
rzuciæ im kompleks ni¿szoœci, postawê s³u¿alczoœci i uni¿onoœci. Zreszt¹ tê
postawê ¯ydzi przyjmowali samorzutnie od pierwszego dnia wobec wkra-
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(No i powinszowaæ!). Ale tak ³adnie i teatralnie akcje Nossigowi nie przebie-
g³y. Jako p³atny agent rz¹du niemieckiego, chcia³ spêdzaæ ¯ydów z Nie-
miec (zatem oczyszczaæ z nich) na „Wschód” - do Polski. Szczêœliwie Pola-
cy mieli na ten temat coœ do powiedzenia i nie dali siê uszczêœliwiaæ t¹ ma-
sówk¹ (choæ dali obywatelstwo 600.000 ¯ydów rosyjskich).

W tym duchu Nossig jeŸdzi³ kilka razy do Turcji, pisa³ wywiady z wezy-
rami, z jednej strony jako agent germañskiego imperializmu, a z drugiej - ja-
ko agent syjonizmu i Herzla, by zdobyæ Palestynê dla ¯ydów. Nikt nic nie
wzmiankowa³ o tego rodzaju jego roli, tajnego politycznego agenta, a tak¿e
wspó³pracownika policji, „przespali” to historycy ¿ydowscy w PRL. W roli
agenta policji niemieckiej b³ysn¹³ w pe³nym blasku gwiazdy pierwszej wiel-
koœci w czasie II wojny œwiatowej w Polsce i w Warszawie, buduj¹c pomnik
swej nies³awy. Przejdzie wiêc do historii jako zdrajca, tym haniebniejszy im
by³ „kulturalniejszy”, bardziej œwiadomy swego czynu i dna swego upadku
- upodlenia. I jak tu wierzyæ i nie patrzeæ na rêce syjonistom?
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bezpoœrednie, a oddzia³ywali przez poœredników. Ustanie tych ingerencji
i szykan bezpoœrednich mia³o stworzyæ ludnoœci getta iluzje, w których pod-
trzymywa³y je samorz¹dowe w³adze ¿ydowskie, ¿e skoñczy³y siê przeœlado-
wania. ¯e teraz ¿ycie im siê unormuje, ¿e wprawdzie jest Ÿle, brak ¿ywno-
œci, ale to wojna, dotknê³a ona mocno i Polaków. Niemcom te¿ siê pogor-
szy³o, zatem jest to stan dopuszczalnie naturalny. ¯ydzi go musz¹ przecier-
pieæ, ale maj¹ przy tym szansê przetrwania jako samodzielna jakby republi-
ka. Atmosferê tê podtrzymywa³y w³adze ¿ydowskie, staraj¹ce siê korzystnie
podkreœliæ ka¿dy najdrobniejszy akcent ¿yczliwoœci czy z³agodzenia praktyk
izolacyjnych getta. Takie fakty poprawy odnoszenia siê do ¯ydów odnoto-
wano wiosn¹ 1941 r., gdy Niemcy przygotowywali siê do zdradzieckiej na-
paœci na sojuszniczy ZSRR i starali siê wykorzystaæ ogromny rynek r¹k do
pracy w getcie, celem umieszczenia tam zamówieñ dla wojska instaluj¹ce-
go siê masowo w GG. W maju 1941 r. Niemcy powo³ali Heinza Auerswalda
na komisarza Dzielnicy ¯ydowskiej; gdy dzia³a³ ju¿ urz¹d Transferstelle do
prowadzenia rozliczeñ finansowych za dzia³alnoœæ gospodarcz¹ getta, to
we wp³ywowych i szeroko dzia³aj¹cych propagandowo ¿ydowskich krêgach
kolaboranckich sz³a wieœæ o normalizacji spokojnego i bezpiecznego bytu
wojennego ¯ydów w GG. Podobnie oddzia³ywa³ w £odzi na swoje spo³e-
czeñstwo wstrêtny kolaborant Chaim Rumkowski, prezes Zarz¹du Gminy,
zwany cesarzem. Zwiêkszone zatrudnienie bezrobotnych r¹k getta war-
szawskiego da³o - przy prywatnych tajnych zamówieniach rynku polskiego
- pe³ne zatrudnienie dla ¯ydów i p³yn¹ce st¹d zarobki na ¿ywnoœæ wolnoryn-
kow¹, szmuglowan¹ przez Polaków (z wy³¹czeniem przesiedleñców). To od-
dzia³ywa³o spektakularnie i przekonuj¹co na ludnoœæ getta. By³a nadzieja
przetrwania biologicznego za cenê pewnych znacznych wyrzeczeñ i niewy-
gód i wraz z ogólnie akceptowan¹ potrzeb¹ pos³uszeñstwa i s³u¿enia Niem-
com swoj¹ prac¹ i pracowitoœci¹. Zatem metodyczna, konsekwentnie stop-
niowana dzia³alnoœæ psychologicznego oddzia³ywania na sterroryzowan¹
ludnoœæ ¿ydowsk¹, da³a zaplanowane, po¿¹dane wyniki ca³kowitego i bez-
wolnego niewolniczego podporz¹dkowania siê Niemcom. Wierzono Niem-
com i chciano wierzyæ, ¿e oni nie s¹ tacy Ÿli, ¿e wprawdzie niektórzy wystêpu-
j¹ wobec nich wrogo, lecz to s¹ hitlerowcy, ortodoksi, ale z innymi Niemcami
mo¿na siê dogadaæ na bazie wspólnych korzyœci materialnych. Ten pr¹d by³
sterowany przez gestapo, gdy¿ oni w³aœnie ci¹gnêli korzyœci w postaci ogrom-
nych ³apówek, jak te¿ by³o to pozytywnie komentowane przez skolaborowan¹
opiniê, ¿e gestapowcy niemieccy s¹ „blatowani” i o ludzkich s¹ cechach. Na-
wet gdy pobili któregoœ z nich, to od razu t³umaczono to na korzyœæ ¯ydów, ¿e
musieli biæ dla oka, na pokaz, ale wewnêtrznie to swoi ludzie.

113

czaj¹cych wojsk niemieckich, narzucaj¹c siê im us³u¿noœci¹, manifestuj¹c
postawê izolacyjn¹ wobec Polaków i „ich wojny z Niemcami”. To Ÿli Polacy
walczyli, oni nie chcieli walczyæ, bo byli Niemcom ¿yczliwi. Nic z tej gry.
W odpowiedzi Niemcy zastowali codzienne ³apanki ¯ydów do ró¿nych
robót, g³ównie poni¿aj¹cych ich godnoœæ, bito ich, obcinano im pejsy i bro-
dy, kazano ¯ydom schodziæ z chodnika, gdy zbli¿a³ siê Niemiec, „fronto-
waæ” do niego i k³aniaæ siê uni¿enie. Grabiono ich i g³odzono. Szykany te
zosta³y usankcjonowane w wyrafinowany sposób g³odzeniem i pogarsza-
niem warunków mieszkalnych. Getta by³y systematycznie co pewien czas
zagêszczane, na przemian zmniejszano jego powierzchniê lub wpêdzano
nowych ludzi. Np. w Warszawie wpêdzono do getta w paŸdzierniku-listopa-
dzie 1940 r. oko³o 400.000 osób, zagêszczaj¹c ich na oko³o 400 ha po-
wierzchni i wpêdzaj¹c dalszych oko³o 150.000 w pocz¹tkach 1941 r. Stoso-
wano przy tym szykany dodatkowe w formie wy³¹czania ca³ym kwarta³om
na wiele dni wody, œwiat³a. St¹d zaznaczy³ siê wielki spadek warunków hi-
gienicznych, wzmo¿ona zachorowalnoœæ przy braku lekarstw, ¿ywnoœci,
opa³u, rozszerza³a siê epidemia tyfusu. W zimê najgorsz¹ plag¹ by³ brak
opa³u, trudniejszego do zdobycia i bardziej szmuglerskiego transportu ni¿
¿ywnoœæ. I w takim to uk³adzie warunków i stosunków w getcie gestapo roz-
wija³o swoj¹ dzia³alnoœæ sterowniczego oddzia³ywania na nie. Oddzia³ywa-
nie to i jego formy, metody by³y jednakowe we wszystkich gettach GG. Zi-
lustrujê to na przyk³adzie najwiêkszego pó³milionowego getta w Warszawie.
Gestapo ca³y czas kierowa³o zarz¹dzeniami anty¿ydowskimi, nasila³o je
umiejêtnie, uderzaj¹c stale w spo³eczeñstwo ¿ydowskie. Kierowa³ t¹ akcj¹
w SS wydzia³ IV, czyli w³aœciwe gestapo. Po zamkniêciu getta w Warszawie
gestapo zorganizowa³o specjaln¹ ekspozyturê na getto, tzw. Befehlstelle na
ul. ¯elaznej 103, którego kierownikiem zosta³ Untersturmführer SS Karl
Brandt, z-ca kierownika referatu IV B, zajmuj¹cego siê sprawami nadzoru
nad Koœcio³em katolickim, sektami religijnymi, masoneri¹ i ¯ydami. I ten to
gestapowiec prowadzi³ na co dzieñ ca³¹ akcjê sterowania gettem, jego ¿y-
ciem, nastrojami. Do sta³ego ³udzenia, oszukiwania ludzi s³u¿y³ mu ca³y
aparat Zarz¹du Gminy, licz¹cy ponad 6.000 ludzi, ca³a policja ¿ydowska -
ca 2.500 ludzi oraz ponad 1.000 specjalnych agentów tworz¹cych organiza-
cjê „¯agiew”. Te ogniwa w³adz ¿ydowskich skutecznie trzyma³y ludnoœæ
w ryzach, a policja strzeg³a porz¹dku, uczestniczy³a w regulowaniu ruchu
i pojazdów w bramach wjazdowych do getta, do pomocy w „pracy” mieli
drewniane pa³ki, z których chêtnie i czêsto korzystali. Z chwil¹ zamkniêcia
getta i przejêcia nad nim pe³nej w³adzy wewnêtrznej przez agendy ¿ydow-
skie, Niemcy mocno ograniczyli swoje wchodzenie do getta i ingerencje
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chcieliby, by ratowaæ tylko ich jednych. To ju¿ jest rozk³ad komórki rodzin-
nej, podstawy spo³eczeñstwa. To ju¿ by³o dno moralne, upadek moralny
narodu! Na szczêœcie nie by³o to powszechne. Tym zaka³om przeciwstawna
by³a postawa wspania³ego dr. J. Korczaka, który dobrowolnie szed³ ze swy-
mi dzieæmi na œmieræ, choæ dawano mu kryjówkê, ratunek ze strony pol-
skiej. Te 3 lata sterowniczego oddzia³ywania wymyœlnymi metodami psy-
chologicznymi da³o wynik. Podporz¹dkowali siê Niemcom ca³kowicie i bez
oporu, a opór w IV/V 1943 r. w Warszawie by³ dzie³em garstki m³odzie¿y
¯ZW i ¯OB i by³o ich razem 1.000, przy protestuj¹cej wiêkszoœci, maj¹cej
z³udzenie uratowania ¿ycia.

¯e ¯ydzi poddali siê ca³kowicie psychologicznemu sterowaniu gestapo
potwierdza to fakt, ¿e poza 3-tygodniowym oporem garstki m³odzie¿y
w Warszawie, dosz³o do 5-dniowego zrywu w Bia³ymstoku, 1-dniowego
w getcie czêstochowskim oraz zamachu i ucieczki kilkuset ¯ydów z Treblin-
ki na ponad 3 miliony ¯ydów polskich we w³adzy hitleryzmu. D³u¿szych walk
gdzie indziej nie by³o. Do tego trzeba pamiêtaæ, ¿e Polacy dali im broñ,
czym zmuszali ich moralnie do walki, ¿e od Polaków dostali pomoc ekono-
miczn¹, ¿ywnoœciow¹, pomoc w ukrywaniu i szanse przetrwania. Bazowali
wy³¹cznie na polskiej pomocy, sami dla siebie nic nie robili. Bezwolnie cze-
kali na cud, bezwolnoœæ fatalistyczna - moira ich opanowa³a, nie chcieli siê
broniæ. Jeden rabin Nissenbaum, wbrew Talmudowi, kaza³ ¯ydom w War-
szawie broniæ siê, nie pos³uchali, bo Talmud ka¿e im cierpieæ.

Drugie co do wielkoœci 150-tysiêczne getto w £odzi bez buntu posz³o na
œmieræ. Ale zarazem podkreœla to fakt, ¿e ¯ydzi próbowali walczyæ tylko
tam, gdzie mogli dostaæ du¿¹ pomoc od Polaków, broñ. Z £odzi Polacy by-
li w wiêkszoœci wysiedleni do GG, nie mia³ wiêc kto daæ im broni do rêki i za-
raziæ duchem oporu, walki o ¿ycie i honor.

Uczyni³em wzmiankê o polskiej pomocy po to, by na jej tle podnieœæ
problem nie tylko niewdziêcznoœci ¯ydów, ale wrêcz wrogoœci i ich szero-
kiego powojennego zorganizowanego udzia³u za granic¹ w masowych ak-
cjach opluwania Polaków i Polski pod rzekomym zarzutem antysemityzmu,
który w PRL by³ akurat ustawowo zabroniony. W³¹czy³y siê do tej antypol-
skiej akcji niemal wszytkie organizacje syjonistyczne na œwiecie i wbrew
prawdzie szarpi¹ nasz honor narodowy. Imiennie zaanga¿owanych jest po-
nad 2.000 ¯ydów-dziennikarzy, publicystów, pisarzy, filmowców, pamiêtni-
karzy. Wprawdzie od lat nie rejestrujê ju¿ tych opluwczy, tego t³umu, ale mu-
szê dopisaæ dwóch filmowców, ujawnionych w ostatnich latach jako wstrêt-
nych opluwaczy-kalumniatorów - to Lanzman i Spielberg. Dawniejszych wy-
bitniejszych opluwaczy opiszê szerzej poni¿ej. Pomówienia o antysemityzm
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¯ydzi byli zaœlepieni wiar¹ i nadziej¹ przetrwania i dlatego tylko dodat-
nio chcieli widzieæ Niemców, tote¿ nawet gdy bili - podoba³o to siê im, trak-
towali to jako formê za¿y³oœci. Oburzali siê nieraz na brutalnoœæ policji ¿y-
dowskiej, ale uznawali to za koniecznoœæ wojenn¹. Zreszt¹ policja bi³a
g³ównie biedotê przesiedleñcz¹, która by³a dla getta ciê¿arem i ogó³ chêt-
nie by jej siê pozby³. To tych biedaków w³aœnie Urz¹d Pracy g³ównie wysy-
³a³ egoistycznie na najciê¿sze roboty na rzecz Niemców, jak regulacja rzek,
naprawa dróg. Sfery zamo¿ne publicznie g³osi³y czêsto tezê, ¿e hitleryzm
rozwi¹zuje szczêœliwie problem biedoty wyniszczeniem ich. Biedota wygi-
nie, a oni, kulturalni i zamo¿ni, pozostan¹, przetrwaj¹. I z tych zamo¿nych
i kulturalnych by³ych kapitalistów i inteligentów rekrutowa³y siê warstwy
urzêdnicze gminy, szeregi policji, szeregi najintensywniejszych kolaboran-
tów. Oni to rozsiewali w spo³eczeñstwie atmosferê kolaboranckiego prze-
trwania gorliwym s³u¿eniem Niemcom. A najgorliwsi za³o¿yli gestapowsk¹
organizacjê „¯agiew”. Baz¹ za³o¿ycielsk¹ dla „¯agwi” by³y gestapowskie
komórki dzia³aj¹ce przy placówkach na ul. Leszno 13 i 14.

Zaczadzone kolaboranck¹ atmosfer¹ spo³eczeñstwo ¿ydowskie otwo-
rzy³o oczy z przera¿eniem dopiero wtedy, gdy spad³a na nie w 1942 r. ak-
cja Höflego wywózki do Treblinki ponad 300.000 osób. Dopiero wtedy po-
myœleli o samoobronie, bo dotychczas ¯ydzi nie chcieli walczyæ z Niemca-
mi, by siê nie nara¿aæ jak Polacy, wiêc wykazywali siê duchem kolaboranc-
kiego podporz¹dkowania. To sterowanie ich uœpi³o. Dlatego ¯ydzi nigdzie
nie organizowali w gettach ruchu oporu, nie chcieli walczyæ, nie skupowali
broni i nie gromadzili jej, dlatego wywózka do Treblinki zasta³a ich nie przy-
gotowanych do samoobrony. Przy czym sam¹ wywózkê Niemcy przepro-
wadzili pod szyldem rzekomego przesiedlenia do pracy w obozach na
wschodzie. Gorliwie utwierdza³a ich w tym policja ¿ydowska i urzêdnicy
Gminy, którym i ich rodzinom Niemcy obiecali nietykalnoœæ i pozostanie
w Warszawie. Tote¿ tak zaprogramowana policja ¿ydowska gorliwie zapê-
dza³a pa³ami swych braci do wagonów na ul. Stawki - na Umschlagplatzu.
Ci policjanci pierwszy tydzieñ wywózki sami „dzielnie” przeprowadzili, do-
starczaj¹c codziennie do wagonów 6.000 do 7.000 osób, bez pomocy
Niemców, póŸniej dopiero w³¹czy³a siê policja niemiecka, ukraiñska. Ci po-
licjanci usi³owali t³umaczyæ siê przy tej oprawczej robocie, ¿e chcieli ¿yæ i ra-
towaæ w³asne rodziny.

Ale by³y gorsze moralnie wypadki. Wed³ug nagranej relacji w³aœciciela
wielkiego szopu W. Leszczyñskiego, przychodzili do niego osobno ojcowie
lub matki rodzin i proponuj¹c pieni¹dze prosili, by on ratowa³ tylko ich jed-
nych kosztem rodziny, rozumiej¹c, ¿e wszystkich nie da siê uratowaæ, wiêc
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dowskiemu, nieludzkiemu komunizmowi. Kara ich jednak nie dosiêg³a.
O ich nienawiœci do Polaków œwiadcz¹ ich wypowiedzi na zebraniach KC.
Dnia 9 X 1944 r. Zambrowski ¿¹da³ aresztowania wszystkich ziemian, a wi-
nê znajdzie siê dla nich póŸniej. Zaœ Kasman piekli³ siê, ¿e partia jest hege-
monem i nie dba, by g³owy spada³y, nie œcina ich.

Dnia 22 X 1944 r. Berman twierdzi³ na Biurze Pol., ¿e AK jest zwi¹zana
z gestapo, co ustawia³o z góry wszystkich akowców w kolejce do wiêzieñ
i na szafot (Gomu³ka mówi³, ¿e AK jest tylko przeciwnikiem politycznym).
Dnia 16 VIII 1945 r. Zambrowski potêpiaj¹c wyst¹pienia anty¿ydowskie
w Krakowie, postulowa³ danie odszkodowañ ofiarom zajœæ, poci¹gniêcie do
odpowiedzialnoœci sprawców (pogromem nazwa³ zajœcia uliczne), wysiedle-
nie niepracuj¹cych, wysiedlenie reakcyjnych studentów, zaatakowanie re-
akcyjnych profesorów i nawet usuwanie ich z katedr. (Zatem chcia³ wpom-
powaæ ¯ydom wiêksze pieni¹dze za potarganie im fryzur i krawatów, daæ im
mieszkania ³adne po wysiedlonych i katedry po profesorach, na których
mo¿e i porobiliby matury i doktoraty, choæ i bez tego byli profesorami.)

Zambrowski na tym zebraniu postulowa³ te¿ danie pomocy w produkty-
wizacji ¯ydów przez wytwórczoœæ spó³dzielcz¹ (patrz C. Archiwum Partii,
sygn. 295/VII, tom 1, karta 67). I tego¿ skompromitowana m³odzie¿ polska,
i to uniwersytecka, zaczadzona antypolsk¹ propagand¹ syjonistyczn¹,
chcia³a przywróciæ w 1968 r. na stanowisko w KC! W kwietniu 1946 Berman
na odczycie w partii Poalej Syjon Lewicy rozkaza³ zabijaæ Polaków antyse-
mitów. Obok wymienionych, komplementarnie niszcz¹co dzia³ali przeciw
Polakom sêdziowie ¯ydzi, ¿e wymieniê nazwisko do dziœ aktualne kpt.
Michnika (brat red. naczelnego „Gazety Wyborczej”, producenta antypol-
skich publikacji spod sztandaru „Hajntu” czy „Momentu” Adama Michnika),
który wydawa³ i podpisywa³ wyroki œmierci (dziœ to obywatel szwedzki o na-
zwisku Szwedowicz) oraz osobiœcie nadzorowa³ ich wykonanie. Jego ojciec
Ozjasz Szechter dzia³a³ w KC PPR z powi¹zaniem na MBP. By mieæ mo¿-
noœæ wype³nienia syjonistycznych planów szkodzenia Polakom, sami ¯ydzi
prowokowali wyst¹pienia anty¿ydowskie. Znaj¹c dobrze zaburzenia anty¿y-
dowskie w Kielcach w lipcu 1946 r. przedstawiam je we w³aœciwej wersji.

Zorganizowa³ je szef WUBP ¯yd-syjonista mjr Adam Kornecki vel Korn-
haendler (w 1968 r. zacz¹³ opluwaæ nas z Wiednia), który na dzieñ samych
zaburzeñ wyjecha³ z Kielc, dziêki czemu móg³ odpowiedzialnoœæ za swoj¹
brudn¹ robotê zwaliæ na goja mjr. Sobczyñskiego.

Na osobn¹ wzmiankê zas³uguje p³k. Ajzen-Andrzejewski, dyr. gabinetu
ministra BP, który wraz z Wierb³owsk¹ (¿on¹ ministra) i Skrzeszewsk¹ (tak¿e
¿on¹ ministra) kierowali w MBP spraw¹ i du¿ym - co wypada podkreœliæ - ar-
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posuwaj¹ siê do stwierdzeñ moralnego wspólnictwa z hitleryzmem w wy-
mordowaniu ¯ydów w Polsce, wyp³ywaj¹cego z wprost „zoologicznego na-
szego antysemityzmu” (Miriam Novitch - III 1961 r., Mediolan). Zaœ - rów-
nie¿ b. polski obywatel - premier Izraela,M. Begin te¿ piêtnowa³ antysem-
ityzm polski, zw³aszcza duchowieñstwa, podkreœlaj¹c, ¿e obozy zag³ady
¯ydów w³aœnie dlatego ulokowane by³y na ziemi polskiej (paryska „Kultu-
ra” nr 6(381) z 1979 r.) - by³o to w ramach dyskusji w telewizji holenderskiej
o antypolskim filmie „Holocaust” (to teza w³aœciwie p³k. Bromberga, szefa
WEP). Przykre, ¿e w tym antypolonizmie uczestnicz¹ g³ównie b. obywatele
Polski, wielu z nich zosta³o uratowanych ofiarnoœci¹ Polaków. Przykre, ¿e
my nie dajemy odporu tym akcjom kalumniatorskim, ¿e nie dokumentujemy
wielkiej naszej pomocy ¯ydom, ¿e uniemo¿liwia siê ukazywanie prawdziwie
polskich publikacji (ja przeszed³em przez 6 wydawnictw, by wydaæ po 20 la-
tach ledwie czêœæ z tego, co zgromadzi³em), ¿e ¿aden Uniwersytet ani Wy-
dzia³ I PAN nie podj¹³ tematyki polsko-¿ydowskiej. Jesteœmy kneblowani
wp³ywami ¯ydów w kraju. Ale za granic¹ istniej¹ takie instytuty. W 1982 r.
Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie te¿ powo³a³ Instytut zagadnieñ ¿ydow-
sko-polskich, zwi¹zanych g³ównie z okresem okupacji hitlerowskiej. Znaj¹c
próbki ich dzia³alnoœci, bêdzie to nowe Ÿród³o „naukowych” wyst¹pieñ an-
typolskich i zemsty na Polakach za holocaust. A my nic, œpimy i masochi-
stycznie czekamy na nowe formy opluwania nas.

Polakom trudno w Polsce na ten temat publikowaæ, s¹ utr¹cani. Za to
nie maj¹ przeszkód ¯ydzi polscy, zawsze jednak z akcentami antypolskimi.
Od pocz¹tku PRL mieli w tej sprawie poparcie ¯ydów syjonistów i trocki-
stów, którzy wdarli siê po 1944 r. na wy¿yny w³adzy w Polsce, maj¹c nieo-
graniczone wp³ywy do 1968 r. Ca³e MBP by³o opanowane przez ¯ydów, wi-
ceministrami MBP byli gen. Mietkowski, gen. Romkowski; dyr. dep. byli: p³k
Brystigerowa, p³k Fejgin, p³k Czaplicki, p³k Ró¿añski (Goldberg, brat rodzo-
ny Jerzego Borejszy), pp³k Œwiat³o, Rubinstein i dyrektor kadr Orechwa; da-
lej ci upozorowani na Polaków: Gajewski, Leœniewski, Krupski, Kubajewski,
Zabawski, Drzewiecki, in¿. Wolski, Siedlecki, Zab³udowski; prawdziwe na-
zwisko Œwiat³y to Feischfar, i in. lekarze - p³k Gangel; naczelnicy: mjr Górski
(of. policji w Izraelu), pp³k Kalecki, Makowski, kpt. Braude, kpt. D¹browski,
mjr Feigman, por. Tron, mjr Trochimowicz; szef kancelarii por. Madaliñska,
I sekr. POP PPR kpt. Grinblat i inni; ¿ony ich wszystkich pracowa³y te¿
w MBP. Wszyscy oni dok³adali rêki do mordowania najlepszych synów Oj-
czyzny. Patrolowali tej akcji odgórnie sekretarze KC: J. Berman i R. Za-
mbrowski i inni. Wszyscy oni i im podobni to zbrodniarze, ludobójcy, nale-
¿¹cy do pasuj¹cej do nich partii PPR - zaprzedaj¹cej Polskê sowiecko-¿y-
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„dlaczegoœcie siê nie bronili”. I wykombinowali has³o „nie mogliœmy siê bro-
niæ, gdy¿ byliœmy sami jak palec w morzu polskiego antysemityzmu, i bez
pomocy”. Dlatego chc¹ siê trzymaæ konsekwentnie tego braku pomocy
z pobudek antysemickich. Dlatego przemilczaj¹ lub umniejszaj¹ polsk¹ po-
moc do przyk³adów jednostkowych, a nie pomocy zorganizowanej, szero-
kiej, humanitarnej. Wyj¹tek ustanowili dla „¯egoty”, a to dlatego, ¿e w jej
kierownictwie zasiadali te¿ ¯ydzi, kwitowali odbiór pieniêdzy z zagranicy
i tego nie da siê ju¿ ukryæ. Ale korzyœci¹ dodatkow¹ jest w tym wypadku
i fakt, ¿e „¯egota” zaczê³a dzia³aæ od jesieni 1942 r., tj. gdy 80% ¯ydów
Niemcy ju¿ wymordowali; zatem forsuj¹c propagandowo tylko pomoc „¯e-
goty” (dla oko³o 25.000 ¯ydów), tym samym ukrywaj¹ pomoc za poprze-
dnie 3 lata, i to œwiadczon¹ dla ca³ej populacji ¯ydów w Polsce. Dlatego ja-
ko dzia³acz w akcji pomocy od 1939 r. i poza organizacj¹ „¯egoty”, przez
30 lat nie mog³em przebiæ siê ze swoj¹ wiedz¹, dlatego gnêbi³y mnie skre-
œlenia w tekœcie. Poza potrzeb¹ skrzywionego honoru ukrycia polskiej po-
mocy manipulacjami zapisów historycznych, jest chêæ wywarcia zemsty tal-
mudycznej na Polakach. Zemsty za to, ¿e to Polacy byli œwiadkami nie tyl-
ko klêski fizycznej, ludobójstwa, ale i klêski moralnej, klêski narodu podaj¹-
cego siê za rzekomo „naród wybrany”, zatem naród zdawa³oby siê nadzwy-
czajny, spi¿owy. A tu pokaza³a siê ma³oœæ, zanik solidarnoœci plemiennej,
ogrom zdrady, kolaboracji, s³u¿by dla gestapo, sprzedawanie wspó³braci
Niemcom, a nawet, o zgrozo i hañbo, upadek wiêzi rodzinnej - rozk³ad pod-
stawowej komórki spo³eczej (relacja dyr. szopu W³ad. Leszczyñskiego -
o oddawaniu rodzin na wywóz do Treblinki przez matki lub ojców! - jak oni
odbiegali moralnie od wspania³ego dr. Korczaka, który odmówi³ osobistego
ratunku i poszed³ z dzieæmi, obcymi sobie wychowankami - ale to rzadki wy-
j¹tek, ratuj¹cy morale upad³ej grupy narodu).

I œwiadkami tego ich upadku byliœmy my, Polacy. Kto lubi takich œwiad-
ków? Do tego gdy ci œwiadkowie byli ich dobrodziejami, pomagali im prze-
trwaæ, pomagali im na pró¿no otrz¹sn¹æ siê i podnieœæ z upadku. Kto takich lu-
bi? Do tego dochodzi ¿al za utraconym rajem w Polsce, Judeopoloni¹, kilku-
wiekowym centrum kulturalnym ¿ydostwa, centrum religijnym, kilkoma aka-
demiami talmudycznymi, kolebk¹ chasydyzmu. Do tej zemsty i ¿alu za do-
br¹ dostatni¹ przesz³oœci¹ potrzebny by³ ¯ydom miecz antysemityzmu,
który nie jest niczym nowym. Talmud wykorzystywa³ od 3 tysiêcy lat antyse-
mityzm, podsyca³ go, by kaha³y mog³y mieæ w rêku wszystkich ¯ydów, sku-
piaj¹c ich w samorzutnych gettach. Prowokatorska cecha antysemityzmu
wyp³ywa z nauk twórcy syjonizmu Teodora Herzla, wyp³ywa z praktyk Ben
Guriona napêdzaj¹cego tych ¯ydów (mowa 15.08.1948 r.) do zasiedlenia
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chiwum zmiany gremialnie ¯ydom dowodów osobistych na nazwisko o pol-
skim brzmieniu, by ukryæ ich pochodzenie i u³atwiæ im dzia³alnoœæ szkodliw¹
dla kraju pod polskim szyldem. Nastêpnie rozsiali ich po wszystkich minister-
stwach, na decydenckie stanowiska, szczególnie w MSZ czy MHZ. W tym to
czasie stworzono z nich now¹ kadrê o szlacheckich nazwiskach. Da³o to
asumpt do wielu dowcipów. Innym przyk³adem mafijnego, sterowniczego
ich dzia³ania jest osoba naczelnika Wydzia³u Finansowego MBP pp³k. Ka-
leckiego. Mia³ on zlecone powi¹zania na ¯IH, a nawet po œmierci B. Marka
(prof. te¿ bez doktoratu i studiów) zamieszka³ u wdowy E. Markowej i nadal
oddzia³ywa³ na ¯IH - pomaga³ jej szmuglowaæ dokumenty ¯IH do Izraela (co
robili wszyscy chyba pracownicy ¯IH). M.in. wykradziono wiele dokumen-
tów przestêpców wojennych, by uchroniæ ich od kary, oczywiœcie nie bezin-
teresownie. Dlatego ma³y by³ polski udzia³ w ich s¹dzeniu. Znamienny jest
ten sterowniczy maria¿ MBP i ¯IH. Po 1956 r., gdy rola MBP i ¯ydów syjo-
nistów zmala³a, emerytowany Kalecki w poszukiwaniu pieniêdzy i ³atwego
¿ycia zamieni³ siê w hienê cmentarn¹, sprzedawa³ nielegalnie piêkne na-
grobki (by³ w Zarz¹dzie cmentarza-kierkuta), zwalaj¹c sw¹ winê na Pola-
ków, ¿e to Polacy kradn¹ i bezczeszcz¹ cmentarz.

Stworzenie i zorganizowanie bata na Polaków by ich terroryzowaæ rze-
komym antysemityzmem i brakiem pomocy ¯ydom, by narzucaæ im z tego
tytu³u poczucie winy, przysz³o ¯ydom ³atwo z powodu posiadania wiêkszo-
œci decydenckich stanowisk w ca³ej administracji pañstwowej, instytutach,
partiach; osi¹gnêli to i drog¹ dezinformacji - podstawowym instrumentem
sterowniczym - gdy¿ maj¹c mocno opanowany dzia³ kultury (w 80%), pro-
dukowali ksi¹¿ki wmawiaj¹ce nam antysemityzm (a nam odbieraj¹c g³os)
i brak pomocy, do tego opanowane przez nich prasa, radio, telewizja sia³y
tê sam¹ wrog¹ propagandê. Maj¹c opanowane mass-media ¯ydzi utr¹cali
wyst¹pienia, artyku³y, ksi¹¿ki, uwa¿ane jako im nieprzychylne, wszystko
kontrolowali poprzez swoje wszêdobylskie wtyczki, tworz¹c w³asn¹ cenzu-
rê antypolsk¹. Te dzia³ania skutecznie wspomaga³a cenzura pañstwowa,
zorganizowana przez dyr. dep. MBP, ¯yda Zab³udowskiego, m.in. dotknê³o
to i moje niniejsze opracowanie (w 7 wydawnictwach). T¹ drog¹ dezinfor-
macyjnie narzucali Polakom poczucie winy i zmusili ich do milczenia na te-
mat okupacji, zatem milczenia i o nagannych postawach ¯ydów. I o to im
g³ównie chodzi³o. Przy tym nie tyle chodzi³o tu o niewdziêcznoœæ (choæ te¿),
co o manewr obrony ich zbrudzonego honoru okupacyjnego. Uwidoczni³o
to siê jaskrawo na procesie Eichmanna, pe³nej krwi ¯yda, kiedy to naczelny
prokurator Izraela Gideon Hausner, polski ¯yd, nie mog¹c zrozumieæ oku-
pacyjnej bezwolnoœci ¯ydów wymyœla³ im, jako œwiadkom procesowym,
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tu do w³adzy skompromitowanych prominentów z R. Zambrowskim na cze-
le. I tak entuzjazm odnowy moralnej wysterowali ¯ydzi w przepaœæ, ci¹¿¹c¹
nad m³odzie¿¹ do dziœ. Ale w³adza i spo³eczeñstwo samo jest sobie winne,
dopuszczaj¹c do tak powszechnej dezinformacji, wykorzystywanej przez
wrogich nam ¿ydowsko-syjonistycznych prowokatorów, macherów od pro-
dukowania im komandosów rozróbki i zamieszania spo³ecznego. Na pro-
dukcji krajowych rozróbek, produkcji fa³szerskich i antypolskich ksi¹¿ek hi-
storycznych, bazuje moralnie i materialnie wroga nam propaganda i dzia³al-
noœæ syjonistów i polityków za Zachodzie, g³ównie w USA, Izraelu i RFN.
Przeniknêli i do piêknej ideowo „Solidarnoœci” - wbrew ostrze¿eniom pryma-
sa S. Wyszyñskiego, ¿e „Solidarnoœæ musi byæ polska”, steruj¹c ni¹ w kie-
runku konfrontacji, jako jej g³ówni doradcy z KOR.

Jak ¯ydzi - syjoniœci oszukañczo steruj¹ antypolsk¹ opini¹, dam poni¿ej
przyk³ady z lat 1958-1968, zbierane wtedy przeze mnie. Dzieje siê tak nadal,
tymi samymi metodami, choæ ju¿ tego nie rejestrujê, zmêczony brakiem ja-
kiejœ pomocy i trudnoœciami.

Izraelski dziennik „Dawar” z 6.04.1958 r. twierdzi, ¿e Polskê wybrano na
miejsce zag³ady ¯ydów, bo Niemcy liczyli, ¿e Polacy nie dadz¹ pomocy ¯y-
dom, pomoc by³a rzeczywiœcie ma³a. A ten¿e dziennik dodaje 25.11.1958 r.,
piórem Chaima Jaari, ¿e Hitler wybra³ Polskê na szubienicê ¯ydów, licz¹c
na polski du¿y antysemityzm. I podobnie pod dat¹ 20.10.1960 r., z podkre-
œleniem obojêtnoœci Polaków na mordy milionów ¯ydów, za co sumienie
bêdzie Polaków niepokoi³o setki lat.

Podobnie antysemityzm polski z obozami dla ¯ydów ³¹czy dziennik „Al
Hamiszmar” z 29.03.1963 r., piórem Marka Cefena. Tako¿ traktuje temat
dziennik „Haarec” z 23.10.1964 r. oraz dzienik „Hayom” z 13.06.1967 r. -
w Izraelu. O polskim antysemityzmie i wspó³pracy z Niemcami w grabie¿y
i mordowaniu ¯ydów przez Polaków pisze dziennik „Lecte Najes”
z 22.11.1960 r., czêœciowo te¿ w nr z dnia 13.01.1961 r. piórem N. Lenema-
na oraz piórem dr. Josefa Kruka. Podobn¹ wzmiankê w USA uczyni³ S.L.
Shneriderman pod dat¹ 27.05.1963 r. w artykule w dwutygodniku „Con-
gress Bo-Weekly” oraz izraelski dziennik „Nowiny i Kurier” 27.09.1963 r.
piórem Anzelma Reisse. Podobnie wzmiankuje Rosenthal w dzienniku „New
York Times” z 23-24.10.1965 r. oraz S. Wiesenthal w austriackim mies. „Der
Ausweg” 3.07.1967 r. Pod dat¹ 1.04.1969 r. umieœci³ on listê 40 polskich an-
tysemitów, na której i mnie fa³szersko umieœci³, argumentuj¹c, ¿e w swoich
antysemickich artyku³ach usi³ujê udowodniæ, ¿e „¯ydzi swoj¹ postaw¹ sami
s¹ winni swojego losu - przez wspó³pracê z gestapo”, jakby to nie by³o
prawd¹. W lipcu 1975 r., na 75-lecie istnienia polsko-austriackiego stowa-
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Izraela. Ale u Ben Guriona ma to pod³o¿e, odnoœnie Polaków, g³ównie eko-
nomiczno-polityczne. Zawieraj¹c w 1952 r. umowê luksembursk¹ z Adenau-
erem, otrzymuj¹c z RFN kilkadziesi¹t miliardów dolarów jako ekwiwalent za
rozlan¹ krew ¿ydowsk¹, „rzetelnie - po kupiecku” zdj¹³ on z Niemców czêœæ
winy ludobójstwa i przerzuci³ j¹ na Polaków. I ten jego kok na komendê
(a taka rozkazodawczoœæ rz¹dzi³a centralnie diaspor¹ 3.000 lat temu) pod-
chwycili syjoniœci na ca³ym œwiecie, eskaluj¹c odt¹d ataki i pomówienia Po-
laków. Wprawdzie straszak antysemityzmu podupad³ w skali œwiatowej,
szczególnie po wprost hitlerowskich wyczynach soldateski izraelskiej prze-
ciw Arabom, po uznaniu syjonizmu jako ideologii faszystowskiej w 1974 r.
przez Unesco i w 1975 r. przez ONZ, i my siê nim nie przejmujemy, ale to
nasze samopoczucie zbudowane jest na odczuciu dobrze spe³nionego hu-
manitarnego i obywatelskiego obowi¹zku wobec ¯ydów - ludzi bêd¹cych
w potrzebie. Mimo zadra¿nieñ i przedwojennych napiêæ konkurencyjno-
ekonomicznych, do takiej postawy okupacyjnej zobowi¹zywa³ Polaków ich
katolicyzm, tolerancyjnoœæ.

Gestapowcy dalekowzrocznie przewiduj¹c rozrachunki i zatargi polsko-
¿ydowskie i z dba³oœci o swoj¹ opiniê, wysy³ali ¯ydów, swoich agentów za
granicê do robienia propagandy. Z bardziej znanych takich akcji wymieniê
tzw. akcjê Hotelu Polskiego jesieni¹ 1943 r., dok¹d zwabiono kilka tysiêcy
zamo¿nych ¯ydów, potencjalnych obywateli zagranicznych. Wiêkszoœæ ich
ograbiono, ale czêœæ dla propagandy gestapo wypuœci³o za granicê, w tym
i co najmniej kilkudziesiêciu swoich agentów, przy tym np. Adama ¯urawi-
na mieszkaj¹cego bezkarnie w USA, g³ównego organizatora tej afery. Wiêk-
szoœæ tych kolaborantów wyl¹dowa³a w Ameryce Po³udniowej (patrz Cen-
tralne Archiwum KC PZPR sygn. akt. 202/XV-2, tom 2, karta 158). Na Wê-
grzech Kastner w porozumieniu z Eichmannem z RSHA wyjecha³ z 1.200
ludŸmi do Szwajcarii, wydaj¹c resztê ¯ydów na œmieræ. Tysi¹ce ocala³ych
kolaborantów ¯ydów ¿yje za granic¹ i nikt ich nie œciga. W Izraelu w 1950 r.
z nadmiaru kolaborantów, Knesset wyda³ nawet zarz¹dzenie zwalniaj¹ce ich
(dot. repatriantów) od odpowiedzialnoœci karnej za niechlubn¹ przesz³oœæ.
Tote¿ ¿y³ spokojnie w Izraelu i dr Weichert, kolaborant z wyrokiem œmierci
¯OB-u (Judische Unterstützung Stelle); Kastner jednak zgin¹³ w Izraelu, ja-
ko prominent, zastrzelony w 1967 r. przez skromnego obywatela oburzone-
go na tak¹ niesprawiedliwosæ i przewrotnoœæ.

O ile pocz¹tkowo w Polsce sterowanie antypolsk¹ opini¹ koncentrowa-
³o siê w organach MBP, s¹downiczych i w kulturze, to w latach szeœædzie-
si¹tych, z apogeum w marcu 1968 r., g³ówny ciê¿ar propagandowy syjoni-
œci przenieœli na spo³ecznoœæ studenck¹, narzucaj¹c jej nawet has³a powro-
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Francois Steiner w wydanej w Pary¿u w 1966 r. ksi¹¿ce pt. „Treblinka”. Za
tê ksi¹¿kê dosta³ nawet nagrodê FIR, w którym we w³adzach zasiadali wte-
dy ponoæ ludzie polskiego obywatelstwa (Alef Bolkowiak), jak mogli po-
przeæ tak¹ nagrodê. Steiner, podobnie Uris, Kosiñski, twórcy ksi¹¿ek pa-
szkwilanckich, byli w Polsce i zbierali „obiektywne” materia³y w ¯IH w War-
szawie. Swoje antypolskie wypowiedzi (szmalcownictwo, brak pomocy i in-
ne) instrukta¿owo otrzymali od dyr. ¯IH prof. Bernarda Marka, wrogiego Po-
lakom stalinowca. W „Treblince” du¿o zajmuje siê sytuacj¹ i pogromami ¯y-
dów w Wilnie przez Polaków i Litwinów i to od wieków (a tam by³a akade-
mia judaistyczna i silna spo³ecznoœæ ¿ydowska wynosi³a 35%) o paleniu sy-
nagog, o pogromie 5.07.1941 r. w Snipiszkach (co sprostowa³a 9.10.1966 r.
w londyñskich wiadomoœciach W. Pe³czyñska, a my w kraju nic), o wymor-
dowaniu 560 zbiegów z Treblinki przez AK i polskich ch³opów, podkreœla³ to
i Pierre Joffroy w artykule w „Paris Match”. Inny paszkwilant Max I. Dimont
w ksi¹¿ce pt. „¯ydzi, Bóg i historia”, wydanej w 1962 r. w New York, stwier-
dza haniebny postêpek Polaków wydania Niemcom na œmieræ 2.800.000
spoœród 3.300.000 ¯ydów polskich. (Zatem przyzna³ on niechc¹cy, ¿e ura-
towa³o siê 500.000 ¯ydów polskich, wbrew antypolskim stwierdzeniom „ro-
dzimych” historyków - fa³szerzy prawdy z ¯IH i wbrew tezom œwiatowego
¿ydostwa i syjonizmu, ¿e tylko 100.000). Równoczeœnie temu „postêpkowi”
Polaków Dimont przeciwstawia postawê innych narodów. Król duñski osten-
tacyjnie nosi³ publicznie ¿ó³t¹ gwiazdê Dawida. Duñczycy du¿o ¯ydów prze-
rzucili do Szwecji, podobnie Norwegowie pod bokiem Quislinga. Szwecja
wszystkich przyjê³a. Fiñski marsza³ek Mannerheim, choæ sojusznik zagrozi³
Niemcom wypowiedzeniem im wojny, o ile oni rusz¹ któregoœ z 1.700 ¯y-
dów fiñskich.

Wykazan¹ powy¿ej sterownicz¹ tendencj¹ ¿ydowskiej antypolskiej pro-
pagandy by³o ca³kowite pominiêcie faktu, ¿e tylko w Polsce za jak¹kolwiek
pomoc ¯ydom obowi¹zywa³a od 15.10.1941 r. kara œmierci, a na Zachodzie
nie by³o kary za pomoc ¯ydom, a przy tym nie by³o tak ciê¿kich warunków
okupacji, wyg³odzenia ludzi, tak ¯ydów, jak i Polaków, którzy niewiele wiê-
cej otrzymywali ¿ywnoœci ni¿ ¯ydzi i prze¿yæ mogli kupuj¹c miêso, t³uszcze
i bia³e pieczywo z wolnego tajnego rynku i ¿e za posiadanie tych 3 artyku-
³ów grozi³a równie¿ kara œmierci.

Dla sprostowania skrzywienia psychicznego po okupacyjnym tak wiel-
kim upadku moralnym, tchórzostwie oraz by uprawdopodobniæ opinii œwia-
ta pewn¹ liczbê uratowanych ¯ydów, zaprzeczaj¹c otrzymania tej pomocy
Polakom, weksluj¹ j¹ na Niemców. Co jest zgodne z za³o¿eniami uk³adu
Ben Gurion-Adenauer. Dlatego te¿ trzês¹c œwiatowym rynkiem filmowym
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rzyszenia „Strzecha”, wyg³asza³em w Wiedniu 2-godzinny odczyt o polskiej
pomocy ¯ydom, na który zaprosi³em Wiesenthala za poœrednictwem prof.
Jacka £ukaszczyka, aby wyjaœniæ to przykre nieporozumienie. Ale nie przy-
szed³. To pomówienie mnie muszê traktowaæ jako specjalne wyró¿nienie
i odznaczenie jak medal Yad-Vashem. Ataki na antysemickoœæ polskich ka-
tolików i Koœcio³a w Polsce i obojêtnego patrzenia na eksterminacjê ¯ydów
prowadzi³ izraelski dziennik „Lemerchew” z dnia 20.03.1964 r. A to akurat
dziêki zorganizowanej pomocy Koœcio³a katolickiego mo¿na by³o tak du¿o
¯ydów uratowaæ. W tygodniku „Tribune” w Anglii z dnia 7.01.1966 r. recen-
zuj¹c wrog¹ nam ksi¹¿kê A. Donata pt. „Królestwo ca³opalenia” pisze w tym
samym stylu Richard Grunberg. Podobnie prezentowa³ temat w tygodniku
holenderskim „Vrij Naderland” dnia 20.07.1966 r. Jan Rogier. ¯ydzi i œwia-
towy syjonizm chc¹c mocniej uderzyæ w Polaków i ich morale, atakuj¹ rów-
nolegle i Koœció³ w Polsce, by tym szerzej i bardziej przekonywuj¹co mani-
pulowaæ opini¹ œwiatow¹ i podpieraæ tezê o polskim zestarza³ym katolickim
antysemityzmie (który akurat jest najm³odszy w Europie, bo „z¹bkowa³”
w po³owie XIX w.) widz¹cym w ¯ydach morderców Chrystusa. Ten moment
podkreœla te¿ ksi¹¿ka N. Blumentala i J. Kermisha pt. „Ruch oporu i powsta-
nie w getcie warszawskim”, 1965 r. Jerozolima. Te fa³szerskie ataki na Ko-
œció³ nie zosta³y sprostowane czy odwo³ane mimo ekumenicznej, pojed-
nawczej polityki ostatnich dwóch papie¿y. Wyró¿ni³ siê papie¿ z Polski Jan
Pawe³ II, który dialoguje z ¯ydami - obok wizytowania rabina Rzymu, akre-
dytacji dr. Józefa Lichteina (ŒOS i B’nei B’rith), posun¹³ siê do uznania
w 1994 r. pañstwa Izrael. Koniecznym jest tu pokazaæ janusowe oblicze dr.
Lichteina. By³ polskim obywatelem, radc¹ w polskim MSZ w Londynie do
grudnia 1944 r. i uzna³ tê datê za najwy¿szy czas zdradzenia Polski. Wyje-
cha³ do USA, dosta³ tam obywatelstwo i zosta³ dzia³aczem ŒOS i kierowni-
kiem lo¿y B’nei B’rith, obie te organizacje mia³y postawê antypolsk¹. Akre-
dytowany przy Watykanie interesowa³ siê „nadzorczo” sprawami Koœcio³a
katolickiego w Polsce, maj¹c do pomocy „polskiego” I sekretarza ambasa-
dy w Rzymie, Mariana Wielgosza.

Liczne s¹ ataki na AK, na ruch oporu, za brak pomocy dla ¯ydów, a na-
wet zdarzaj¹ce siê ³apanie i wydawanie ich Niemcom. Pisze o tym S.L. Sh-
neiderman w USA, w tygodniku „Jewiah News” z 19.04.1963 r., dalej prof.
Joseph Brandes w dzienniku amerykañskim „New York Times” z 26.04.1963
r. Dziennik izraelski „Haarec” z 23.07.1963 r. pióerm Eliasza Salpetera. Da-
lej Elie Wiesel w „New York Times Book Review” z dnia 6.09.1964 r. wydo-
bywaj¹c tak¿e obszerne cytaty w recenzji z ogromnie antypolskiej ksi¹¿ki O.
Pinkusa pt. „Dom z popio³ów”. Wszelkie granice polako¿erstwa przechodzi
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zmu, stwierdzaj¹cego ¿e „elementarn¹ nienawiœæ do ¯ydów, ten wybuch
z g³êbi jaŸni - widzia³em w Polsce, lecz nigdy w Niemczech”. Innych
wzmiankowa³em tylko z nazwiska, teraz niektórych szerzej zaprezentujê:

- Josef Wulf m.in. na ³amach londyñskich „Wiadomoœci” Nr 990 z dnia
21.03.1965 r. twierdzi³, ¿e postawa Polaków by³a zdrad¹ wobec wspó³oby-
wateli ¯ydów ju¿ od pocz¹tku 1940 r. Grupy partyzanckie AK rzekomo szu-
ka³y i mordowa³y ¯ydów. Ubolewa³, ¿e w atysemickim Krakowie córy Koryn-
tu w 1945 r. przez solidarnoœæ nie przyjmowa³y klientów ¯ydów, ¿e widz¹c
to ¯ydzi wyswobodzeni z obozu oœwiêcimskiego uciekali tam z powrotem.
A Polacy uratowali nie tylko Wulfa, ale i jego rodzinê. Nauczycielka z Nowe-
go Wiœlicza E. Kalitowa uratowa³a mu bezp³atnie ¿onê i synka. Wulf d³ugie
lata pracowa³ w Berlinie Zachodnim jako historyk, dzia³a³ na rzecz antypol-
skiej propagandy niemieckiej.

- Lulius Klein, gen. wojsk USA. ¯yd bêd¹cy rezydentem wywiadu RFN
i izraelskiego w USA i rzecznikiem ich zbie¿nych interesów, wyda³ kalumnia-
torsk¹ i oœmieszaj¹c¹ nas ksi¹¿eczkê pt. „Jak to œmiesznie byæ Polacz-
kiem”. Na stronie tytu³owej umieszczona zosta³a fotografia jakiegoœ debila
z du¿ym brzuchem, w krótkich kalesonkach, z du¿ym kieliszkiem w rêku.
Ksi¹¿eczka wyœmiewa Polaków, polskie kobiety, polsk¹ kulturê, ukazuje
nas jako g³upców, analfabetów, pijaków, awanturników, brudasów. Jej au-
torzy Zebskiewicz, Kuligowski i Krulka twierdz¹, ¿e najcieñsz¹ ksi¹¿k¹ na
œwiecie jest historia kultury w Polsce, ponadto ¿e Polacy trzymaj¹ stale pa-
lec w nosie lub np. odnoœnie pañ, ¿e basen, gdzie k¹pie siê 28 polskich
dziewcz¹t, to jest Zatoka Œwiñ itp. brednie.

- Oscar Pinsc w ksi¹¿ce pt. „Dom popio³ów” stwierdzi³, ¿e AK mordowa-
³a wszêdzie ¯ydów. Jako przyk³ad dowodowy poda³ rzekomy fakt zamordo-
wania w £osicach 30 ¯ydów. Przyk³ad i twierdzenie ca³kiem fa³szywe i kalu-
mniatorskie, jak i wszelkie inne i wszystkich innych autorów. Pincus w ten
sposób opluwa swoje rodzinne strony, gdzie ¿yli szczêœliwie jego rodzice.
Zrobi³ to przez wdziêcznoœæ, ¿e w tych okolicach ukrywa³ siê i ¿e dziêki po-
mocy i ofiarnoœci Polaków ocala³. To przecie¿ ta opluwana AK uzbroi³a ¯OB,
a organizacja OW-KB-AK zorganizowa³a i uzbroi³a ¯ZW, daj¹c ¯ydom szan-
sê ratowania honoru w walce.

- Leon Uris w ksi¹¿ce pt. „Exodus” twierdzi³, ¿e ¯ydzi byli w Polsce prze-
œladowani i bici przez 700 lat, ¿e przed wojn¹ „bicie ¯ydów sta³o siê tolerowa-
nym, jeœli nie honorowym sposobem spêdzania czasu”, a w 1945 r. ¯ydzi ura-
towani z Oœwiêcimia powrócili tam ze strachu przed polskim antysemity-
zmem. Natomiast w ksi¹¿ce „Mi³a 18” uzupe³ni³ powy¿sze stwierdzeniami, ¿e
Polacy za okupacji hitlerowskiej odmawiali pomocy ¯ydom, ¿e odmawiali wy-
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w wielu filmach pokazuj¹ ¯ydów jako bohaterskich ¿o³nierzy, walecznych
lwów, tak¿e i w filmie „Holocaust”. Z holocaustu - czyli zag³ady, robi¹ ¯ydzi
w USA duchowe mauzoleum ¿ydostwa, jakby duchowy odpowiednik œwi¹ty-
ni Salomona. Pod szyldem holocaustu i narzuconego œwiatu poczucia winy,
¯ydzi przenikaj¹ nawet do kurii rzymskiej (maj¹ biskupów, kardyna³ów),
w której w sprawach zwi¹zanych z ¯ydami nic ju¿ nie decyduj¹ bez uzgo-
dnienia z polskim ¯ydem dr. J. Lichtenem, akredytowanym przy Watykanie
z ramienia Œwiatowej Organizacji Syjonistycznej i lo¿y B’nei B’rith. Miar¹
szkód, jakie nam wyrz¹dzi³a dezinformacja i pozostawienie problemu okupa-
cyjnych stosunków polsko-¿ydowskich w rêkach ¯ydów, nieprzychylnego
Polakom ¯IH, jest te¿ rozwijanie siê propagandy proniemieckiej dotycz¹cej
pomocy ¯ydom. Zrozumia³e, ¿e zatacza ona szerokie krêgi w RFN i na Za-
chodzie, ale dziwi takie coœ w ponoæ zaprzyjaŸnionej z nami NRD. W 1973 r.
w Berlinie naukowcy Drobisch, Müller i Goguel wydali ksi¹¿kê pt. „Juden
unter Hakenkreuz”, w której pomijaj¹ w³aœciwie polsk¹ pomoc ¯ydom, a uka-
zuj¹ j¹ ze strony Niemców. To oni podali o g³oœnej ostatnio w prasie dzia³al-
noœci O. Schindlera (ksi¹¿kê o nim pt. „Schindlers Ark” wyda³ w 1980 r. w Au-
stralii Th. Kenneally) i uratowaniu 1.100 ¯ydów krakowskich, czy drug¹ akcjê
hurtow¹ organizowania przerzutu 1.000 ¯ydów z obozu na S³owacjê przez
urzêdnika Wirtschaftskammer w Krakowie Hanza W. Fritscha, ale do tego nie
dosz³o, gdy¿ aresztowano go. I ci „przyjacielscy” naukowcy z NRD pisz¹
o „wschodnich polskich obozach wyniszczenia” - powtarzaj¹c to za WEP
i panem dyr. i p³k. Brombergiem. Oczywiœcie dodaj¹, ¿e naród niemiecki nic
nie wiedzia³ o mordach ¯ydów, zaœ o mordach na Polakach nie wspomina-
j¹, jako o rzeczy naturalnej. Co za podwójna miara w moralnoœci i „przyjaŸni”
z nami? Ale takie „przyjaŸnie” mamy dooko³a nas.

Pisz¹c tê pracê „naukow¹” autorzy nie powo³ali siê na ¿adnego autora
Polaka, choæ powo³ywali siê na materia³y ¯IH, nam nieprzychylne i tenden-
cyjne i na 3 autorów indywidualnych, obywateli polskich pochodzenia ¿y-
dowskiego, a wiêc te¿ tendencyjnie antypolskich. WyraŸnie nie chcieli po-
wo³ywaæ siê na polskich autorów, gdy¿ w pocz¹tkach pracy obmówili w³a-
dze polskie jako sprzed wojny faszystowskie i antysemickie. Taka taktyka
„obiektywistycznie” pozwoli³a im w NRD siêgn¹æ do opracowañ z RFN i do
opracowañ ¿ydowskich nam tendencyjnie wrogich.

Po ukazaniu tendencji antypolskich u naukowców NRD, wracam w dal-
szym ci¹gu do autorów z Zachodu, przytaczaj¹c z najbardziej znanych ksi¹-
¿ek resume ich wypowiedzi.

We wstêpie pokaza³em postawê filozofa Martina Bubera, wybitnego
b¹dŸ co b¹dŸ naukowca, od którego wymaga siê uczciwoœci i obiektywi-
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Podam dalsze charakterystyczne przyk³ady:
- Yuri Suhl w ksi¹¿ce pt. „They Fought Back” („Oni walczyli na ty³ach”)

stawia zarzuty pod adresem AK, ¿e z antysemityzmu nie chcia³a daæ pomo-
cy walcz¹cym ¯ydom, ¿e dziêki postawie Polaków mo¿liwe by³o robienie
komór gazowych w Polsce.

- Aleksander Donat vel Berg w ksi¹¿ce pt. „Królestwo Ca³opalenia” twier-
dzi, ¿e AK d³ugo nie chcia³a daæ pomocy, w koñcu uleg³a proœbom ¯ydów
i da³a troszkê, ale ma³o. Pierwszym obowi¹zkiem partyzantów w Polsce by-
³o likwidowanie ¯ydów. Polacy, gdy ratowali dzieci ¿ydowskie, to z za³o¿e-
niem ich chrystializacji i przyw³aszczenia ich sobie.

- Chaim Kaplan, autor pamiêtnika pt. „Zwój dokumentów agonii”, równie¿
negatywnie ocenia Polaków. Ale jak mo¿e byæ inaczej, skoro my sami w Pol-
sce wydawaliœmy ksi¹¿ki opluwaj¹ce Polaków. Przyk³adem niech bêd¹:

1) Henryk Grynberg wyda³ „Wojnê ¯ydowsk¹”, sugeruje w niej, ¿e Pola-
cy-partyzanci rozstrzeliwali ¯ydów, w konkretnym wypadku puœcili ¯yda -
bo by³ im znajomy (str. 44). Jeœli ju¿ Polacy przechowywali ¯ydów, to tylko
za pieni¹dze. W 1968 r. pozosta³ za granic¹ i uczestniczy tam w akcji oplu-
wania nas, rezygnuj¹c z rozpoczêtej w Polsce akcji obcmokiwania go na
geniusza i wieszcza narodowego.

2) Józef Makowski vel Makower, autor „Wehrmachtsgefolge” wydanej
w Polsce w 1962 r. przez Spó³dzielniê „Czytelnik”, przedstawi³ uogólniony
obraz Polaka szmalcownika, przechwuj¹cego ¯yda tylko za pieni¹dze i wy-
zyskuj¹cego go. Jedyn¹ korzyœæ z tej ksi¹¿ki mo¿emy mieæ z faktu, ¿e au-
tor i jego ¿ydowskie otoczenie przyzna³o siê do tego, ¿e nie chcia³o braæ
udzia³u w walkach przeciwko Niemcom, a prowadzonych szeroko przez Po-
laków. Zarzuca³ Polakom, ¿e nie chcieli dawaæ pomocy ¯ydom, a zapo-
mnia³, ¿e oni i jemu podobni sami pozbawiali siê, swoj¹ postaw¹, prawa mo-
ralnego ¿¹dania i spodziewania siê pomocy od Polaków. On j¹ jednak sta-
le dostawa³. Obecnie przebywa w RFN, sk¹d nas wytrwale oczernia.

3) Stanis³aw Wygodzki vel Dawid Weinberg, nies³usznie tak wysoce ce-
niony w Polsce jako pisarz i tak b. dobrze zarabiaj¹cy. Gdy tylko opuœci³
Polskê w po³owie 1968 r., od razu zacz¹³ nas szkalowaæ, uwypuklaæ nasz
rzekomy antysemityzm, za co takim ludziom p³ac¹ b. dobrze za granic¹,
a w Polsce udawa³ przyjaciela, te¿ mojego.

4) prof. Bernard Mark, do koñca ¿ycia dyr. ¯IH, we wszysktich swoich
ksi¹¿kach podkreœla³ szeroki zakres szmalcownictwa w Polsce i brak pomo-
cy dla ¯ydów, antysemityzm, daj¹c w ten sposób wrog¹ „podk³adkê nauko-
w¹” dla opluwaj¹cej nas zagranicy, umniejsza³ polsk¹ pomoc. Podrzuca³
zagranicy fa³szywe dane, ¿e AK mordowa³a ¯ydów.
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sy³ania wiadomoœci za granicê odnoœnie ciê¿kiej sytuacji ¯ydów w Polsce
i ich potrzeb itp. brednie. Ksi¹¿ki Urisa osi¹gnê³y na Zachodzie nak³ad powy-
¿ej 500.000 egz. W oparciu o „Exodus” nakrêcono film w Hollywood, a nied³u-
go i drugi o Mi³ej 18. Uris by³ kilka razy w Polsce, by zebraæ materia³ historycz-
ny. Informatorami jego w 1959 r. byli ¯IH i B. Mark i tylko ¯ydzi taki przekaza-
li mu materia³, zatruty nienawiœci¹, niesprawiedliwoœci¹ i k³amstwem.

- Dr Icerles, b. sêdzia S¹du Najwy¿szego PRL, prowadzi³ w Izraelu tygo-
dnik „Odnowa”. Stwierdza w nim w jednym z artyku³ów, ¿e „za okupacji
gros narodu polskiego ¿y³o ze szmalcownictwa”. Gdy takie bzdury stwier-
dza cz³owiek, który by³ na œwieczniku s¹downictwa w Polsce, ze starej ro-
dziny rabinackiej od kilkuset lat ¿yj¹cej w Polsce, który mia³ dostêp do
wszelkich danych i tajemnic pañstwowych, to jego stwierdzenia i fa³szer-
stwa maj¹ za granic¹ powagê dokumentu i bez ma³a wyroku na nas. A hi-
storycy ¿ydowscy w Polsce potwierdzaj¹ tê tezê.

- Miriam Nowitch - historyczka z Izraela, na zjeŸdzie historyków ruchu
oporu II wojny œwiatowej oœwiadczy³a ex katedra w marcu 1961 r. w Medio-
lanie, ¿e ¯ydzi w Polsce ginêli w zupe³nej izolacji moralnej, odczuwaj¹c
ogóln¹ niechêæ i powszechny antysemityzm Polaków, równaj¹cy siê moral-
nemu wspólnictwu z hitlerowskim ludobójstwem. Ona te¿ zbiera³a dane
w Polsce i w ¯IH, a nawet odwiedza³a Polskê ostatnio przed kilku laty, a ja
w PTH publicznie wyprasza³em j¹ od nas jako kalumniatorkê. Trzeba wie-
dzieæ kogo siê zaprasza do Polski i w jakim celu.

- Jerzy Kosiñski, absolwent Uniwersytetu £ódzkiego, jako polski stypen-
dysta w USA wybra³ tam wolnoœæ i rozpocz¹³ robotê szkalowania Polski, bo
to by³o op³acalne. W ksi¹¿ce pt. „Malowany ptak”, ale w wydaniu amerykañ-
skim, propagandowo przedstawi³ ukrywaj¹cych go polskich wieœniaków jako
ludzi zupe³nie pierwotnych, debili znêcaj¹cych siê nad ¯ydami za okupacji,
przedstawi³ ich te¿ jako zboczeñcow perwersyjnych, utrzymuj¹cych stosunki
z córk¹ na przemian z królic¹ itp. brednie. Kosiñski jako 10-letni ch³opiec mi-
mo „tortur, mimo topienia go przez wiele godzin w g³êbokim dole kloacznym,
mimo  topienia go w przerêblu rzeki na wielkim mrozie przez ch³opów”, wszy-
stko to wytrzyma³, prze¿y³ i poszed³ w sin¹ dal nie nabawiwszy siê nawet ka-
taru. Warto tu dodaæ, ¿e rodzice jego równie¿ prze¿yli i uratowali siê w Polsce.
Ile oni od Polaków „przecierpieli” ju¿ nie poda³. Jak bezprzyk³adne s¹ te bzdu-
ry, œwiadczy Kosiñski sam przeciw sobie podaj¹c jako rzekomy fakt zmusza-
nie go do s³u¿enia do Mszy œw. i przenoszenia msza³u. Przecie¿ dla wierz¹-
cego ludu polskiego jest to profanacja nie do pomyœlenia. Start pisarski u³a-
twi³a mu ¿ona p. Weir, wdowa po milionerze. Jego ojciec przez wdziêcznoœæ
jako ubowiec wys³a³ pomagaj¹cych im ch³opów na Syberiê.
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- Artur Miller (m¹¿ aktorki M. Monroe), dramaturg, w sztuce pt. „Incydent
w Vichy” pisze o polskich maszynistach kolejowych, którzy przyprowadzili
poci¹gi do Vichy po ¯ydów, ¿eby ich zawieœæ do komór gazowych w Polsce.

- Ben Gurion przyzna³ siê po latach, ¿e chc¹c zmusiæ ¯ydów do zasie-
dlenia Izraela, wysy³a³ m³odych ¯ydów do ró¿nych pañstw (g³ównie arab-
skich), gdzie udaj¹c nie-¯ydów przeœladowali ¯ydów i wœród hase³ i naci-
sków antysemickich zmuszali ich do emigracji do Izraela. Tego rodzaju me-
tody i has³a obci¹¿a³y potem narody, sk¹d emigrowali ¯ydzi. Tê politykê
trzeba te¿ mieæ na uwadze przy rozpatrywaniu rzekomego du¿ego polskie-
go antysemityzmu. Wielcy kupcy i przemys³owcy ¿ydowscy od dawna po-
si³kowali siê metod¹ rozniecania hase³ i niepokojów antysemickich. Czerpa-
li z nich swoje korzyœci handlowe za granic¹, zaœ wewn¹trz - uzyskiwali zni¿-
ki podatkowe pod groŸb¹ zamkniêcia bojkotowanych - rzekomo ich - fabryk
(do 1939 r. w Polsce praktykowali to b. skutecznie).

Równie¿ obecnie wykorzystuj¹ straszak antysemityzmu dla ratowania
swoich pozycji i dla celów emigracyjnych oraz dla dania powodów zagrani-
cy do kontynuowania kampanii antypolskiej.

- A. Lilienthal, ¯yd amerykañski, w ksi¹¿ce pt. „Druga strona medalu”
potwierdzi³ dzia³anie zarz¹dzenia Ben Guriona o wysy³aniu agentów syjoni-
stycznych dla szerzenia antysemityzmu i atmosfery przeœladowañ celem
zmuszenia ¯ydów w ró¿nych krajach do emigacji do Izraela. Mia³o to objaw
masowy w krajach arabskich, dziêki czemu z 800.000 ¯ydów wyemigowa³o
ich 700.000. Autor potwierdzi³ metodê dzia³alnoœci syjonistów w celu niedo-
puszczenia do wyst¹pieñ antysyjonistycznych. Polega ona na szanta¿owa-
niu i straszeniu antysemityzmem ka¿dego przeciwnika czy tylko niemi³o wy-
chylaj¹cego siê. Szerzej zastosowano tê metodê w Polsce wiosn¹ 1968 r.
w odpowiedzi na has³o W. Gomu³ki, ¿e nie mo¿na mieæ dwóch ojczyzn.

Pomoc¹ w tej polityce s¹ ¯ydzi - syjoniœci rozsiani po ca³ym œwiecie:
- Baron Edmund Rotschild, pionier osadnictwa ¿ydowskiego w Palestynie,

zaapelowa³ do ¯ydów francuskich o pomoc dla pañstwa Izrael w formie dzie-
siêciny od dochodów. Us³uchali, dlatego z Francji i ca³ego œwiata p³yn¹ od lat
wielkie sumy dolarów. Ca³a diaspora daje wiêc pieni¹dze na zakup nowocze-
snej broni do bicia Arabów. Do 1968 r. zbierano i wysy³ano pieni¹dze i z PRL,
posiadam blankiet na tak¹ wp³atê. Ale Palestyna jest wspóln¹ ojczyzn¹ ¯ydów
i Arabów, st¹d s¹ zatargi, walki. Papie¿ uhonorowa³ obydwa narody, nawi¹zu-
j¹c z nimi stosunki dyplomatyczne, co mo¿e wp³yn¹æ hamuj¹co na te zatargi,
wyskoki terrorystyczno-odwetowe. Jedynym uczciwym i demokratycznym roz-
wi¹zaniem sporów z ¯ydami, tak w Palestynie, Polsce i w ogóle na œwiecie, jest
tylko kompromis, wzajemny szacunek, a nie jednostronna dominacja.

129

Ponownie kreœlê sylwetkê tego szkodnika i wroga Polaków, by lepiej go
zapamiêtaæ. B. Mark karierê zacz¹³ w ZSRR, dzia³aj¹c w za¿ydzonym ZPP,
z którym przyszed³ do kraju. Podawa³ siê za redaktora, choæ by³ tylko ko-
rektorem i to w przedwojennej trzeciorzêdnej redakcji 2 groszówki. Ale ja-
ko redaktor, nie znaj¹c realiów okupacyjnych getta w Warszawie, napisa³
w 1944 r. w ZSRR broszurkê o powstaniu w getcie, co ju¿ wystarczy³o by
móg³ zostaæ dyrektorem ¯IH i profesorem, mimo braku kwalifikacji, ale za
to jako ustosunkowany z-ca cz³. KC PPR. Na stanowisku dyrektora wyka-
za³ siê pracowitoœci¹ w dokumentowaniu martyrologii ¯ydów. Ale dla Pola-
ków by³ nie¿yczliwy i syjonistycznie wrogi, nic wiêc dziwnego, ¿e w gabine-
cie nad swoj¹ g³ow¹ trzyma³ portret jednego z najg³ówniejszych przywód-
ców œwiatowego syjonizmu Nachuma Soko³owa! B. Mark by³ g³ównym in-
formatorem wszystkich pisarzy zagranicznych, zbieraj¹cych materia³y hi-
storyczne o Polsce, z wiadomym negatywnym dla nas skutkiem. On by³
organizatorem w PRL ca³ej tej wstrêtnej antypolskiej akcji i jako dyrektor
¯IH nakazywa³ j¹ podw³adnym. Tote¿ za tê pod³oœæ bardzo go potêpiam.
G³ównym w tym pomocnikiem by³ jego z-ca Adam Rutkowski, ewidentny
wróg Polaków; wyciskali oni piêtno na pracy ¯IH. Na cmentarzu œpiewano
mu miêdzynarodówkê.

5) Tatiana Berenstein i Adam Rutkowski (ona by³a sekretarzem POP
w ¯IH, on by³ wicedyr. ¯IH) s¹ autorami ksi¹¿ki pt. „Pomoc ¯ydom w Polsce
1939-1945”, która wysz³a w Warszawie w 1963 r. specjalnie na 20 rocznicê
walk w getcie warszawskim i do tego wysz³a propagandowo w kilku jêzy-
kach. Ta szkodliwa ksi¹¿ka wysz³a staraniem wyd. „Polonia”. Omawiam j¹
osobno w nastêpnym rozdziale.

- Pinchas E. Lapide, dyplomata izraelski pochodzenia kanadyjskiego,
napisa³ ksi¹¿kê pt. „Ostatni trzej papie¿e i ¯ydzi”. Odnoœnie spraw polskich
twierdzi³, ¿e polski antysemityzm by³ prawdopodobnie starszy i g³êbszy ni¿
niemiecki, nastêpnie, ¿e Polacy bawili siê i cieszyli widokiem p³on¹cego get-
ta oraz ¿e w 1945 r. milicja PRL robi³a pogromy i pali³a synagogi.

- Rolf Hochhuth, dramaturg, w sztuce „Namiestnik” umieœci³ zdanie
mówi¹ce, ¿e po akcji „do¿ynek” w listopadzie 1943 r. w Lublinie, ca³y
polski Lublin upi³ siê z radoœci. Muszê wyjaœniæ, ¿e pod kryptonimem
„do¿ynki” ukryta by³a akcja likwidacji ¯ydów w dysktrykcie lubelskim,
któr¹ kierowa³ SS Obergruppenführer Sporenberg. W polskich przed-
stawieniach zdanie to by³o usuniête. Gen. Sporenberga pozna³em jako
wspó³wiêŸnia w celi ogólnej na Mokotowie, ¿y³ w „ko³chozie” niemiec-
kim, ja tam by³em jako rzekomy szpieg angielski, a on jako przestêpca
wojenny.
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- A. Pinkus, przewodnicz¹cy Agencji ¿ydowskiej, twierdzi³ na zjeŸdzie,
¿e ambasador Izraela w jakimœ kraju jest nie tylko przedstawicielem Izraela,
lecz tak¿e ¿yciow¹ si³¹ w dzia³alnoœci gminy ¿ydowskiej tego kraju (np.
szpiegostwo, szkolnictwo gospodarcze).

Taka postawa syjonistów wi¹¿e siê zarazem z zadaniami wywiadowczy-
mi:

- Brytyjski „Sunday Telegraph” w lipcu 1963 r. pisa³: Si³a wywiadu izrael-
skiego i s³u¿by bezpieczeñstwa jest rezultatem kontaktów tych organów z sy-
jonistami i sympatykami syjonistów na ca³ym œwiecie.

- Sefton Delmer, angielski dziennikarz, b. szef tajnej propagandy angiel-
skiej w II wojnie œwiatowej pisa³: S³u¿ba wywiadowcza Izraela zas³uguje na
uwagê, jej dzia³alnoœæ budzi najpowa¿niejsze obawy.

- Carl von Horn, genera³ szwedzki i szef sztabu ONZ na Bliskim Wscho-
dzie, pisa³ na ten temat w swej ksi¹¿ce pt. „W s³u¿bie pokoju” - nastêpuj¹co:
Nie podejrzewa³em jak g³êboko mój sztab jest penetrowany przez izraelski
wywiad. Nie mia³em jednak ¿adnej w¹tpliwoœci co do jego skutecznoœci. Wie-
dzia³em, ¿e kadry tego wywiadu sk³ada³y siê z jednostek posiadaj¹cych do-
œwiadczenie w s³u¿bie wywiadu ca³ego œwiata, zaœ konspiracja i dyrektywy
pochodzi³y g³ównie od przywódców tego wywiadu pochodz¹cych z Polski,
których poziom zawodowy by³ bardzo wysoki i szed³ w parze z przyrodzon¹
im bezwzglêdnoœci¹ i determinacj¹, i¿ ¿adne œrodki nie powinny byæ omijane
dla osi¹gniêcia zamierzonego celu. Te uwagi neutralnego Szweda s¹ przykre
dla Polski, dla braku naszej czujnoœci przy szkoleniu podobnych ludzi i nie-
Polaków. Jesteœmy pañswem jednonarodowym, co nas uprawnia i upowa¿-
nia do obsadzania wszystkich powa¿niejszych stanowisk Polakami. Kto ko-
cha Polskê i naród polski ten bêdzie go kocha³ bez ró¿nicy wysokoœci stano-
wiska s³u¿bowego; a nie maj¹c kwalifikacji i nie chc¹c przyj¹æ ni¿szego sta-
nowiska, ¯ydzi w 1968 r. emigrowali g³osz¹c przeœladowanie ich.

Analizuj¹c galeriê opluwaczy, metody i perfekcjê dzia³ania syjonizmu, na-
le¿y podkreœliæ wielki nasz b³¹d, ¿e nie zainteresowaliœmy siê tym zagadnie-
niem wczeœniej, ¿e pozwoliliœmy mu rozszerzyæ siê. Przykre jest, ¿e te sprawy
s¹ opracowywane te¿ w Polsce bez polskiej kontroli, ¿e ró¿ni „naukowcy” i pi-
sarze fabrykuj¹ niemal jawnie zarzuty s³u¿¹ce zagranicy jako materia³y Ÿród³o-
we, bo p³yn¹ce z terenu, gdzie odbywa³y siê masowe zbrodnie ludobójstwa.
Jesteœmy nie tylko bezbronni, ale do tego oddaliœmy broñ w rêce ludzi dzia-
³aj¹cych wrogo przeciw nam na terenie Polski. Sk¹d tyle u nas g³upoty?

¯ydzi na Zachodzie asekuruj¹ siê ju¿ przed ró¿nymi zarzutami niedawa-
nia pomocy ¯ydom gin¹cym na Wschodzie, rzekomo z braku wiarygodnych
informacji.
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- W kwietniu 1974 r. odby³a siê w Izraelu II miêdzynarodowa konferen-
cja historyków w Yad-Vashem na temat ratowania ¯ydów w Europie.
O Polsce mówiono du¿o i b. Ÿle, m.in.: 1) Józef Kermish (b. major LWP
i b. dyr. ¯IH) twierdzi³, ¿e „¯egotê” Polacy stworzyli po to, by tym zakamu-
flowaæ swoj¹ wrogoœæ do ¯ydów. 2) Sêdzia izraelskiego S¹du Najwy¿sze-
go Mosze Bejski twierdzi³, ¿e tam, gdzie ratowano du¿o ¯ydów, tam Niem-
cy stosowali lekkie kary, zaœ w Polsce, gdzie ma³o ich ratowano, to stoso-
wano karê œmierci. 3) Zygmunt Hauptman g³osi³, ¿e Polacy dlatego zapro-
sili do siebie przed wiekami ¯ydów (faktycznie to oni siê do nas wprosili,
uciekaj¹c z Europy przed przeœladowaniem), by mieli kogo nienawidzieæ
i znêcaæ siê nad nimi. 4) Daj¹c przyk³ady ratowania ¯ydów starano siê Po-
laków nie wymieniaæ, np. Bejski zg³aszaj¹c 7 takich przyk³adów, jako 4 po-
da³ Niemców.

- Jak z tym „znêcaniem siê” nad ¯ydami koresponduje bezczelne p³at-
ne og³oszenie w prasie USA „reklamuj¹ce” wycieczkê z Orbisem. Wobec
mieszkañców po³udniowych stanów reklamowano Polskê jako im sympa-
tyczny kraj rasistowski, w którym przeœladowano ¯ydów i uczyniono ich nie-
wolnikami. Po³udniowcy, jako utrzymuj¹cy d³ugo niewolnictwo, mieli t¹ „re-
klam¹” byæ zachêceni do odwiedzenia Polski. Og³oszenie to by³o oczywi-
œcie oszustwem, maj¹cym za zadanie spotwarzaæ nas w oczach obywateli
USA.

- Muzeum Diaspory przy Uniwersytecie w Tel-Avivie ma ogromn¹ mapê
œcienn¹ pokazuj¹c¹ dzieje i rozmieszczenie ¯ydów w Europie. S¹ na niej
umieszczeni Niemcy ze stykiem z Rosj¹, a Polska nie figuruje, nie istnieje.
Jest to wyrazem ich wielkiej nienawiœci do nas, Polaków, oraz talmudyczno-
kabalistycznym znakiem i wyrokiem œmierci na nas.

- Muzeum Yad-Vashem wyeksponowa³o we wrogiej nam formie tzw.
„pogrom” w Kielcach 1946 r. dlatego, by móc g³osiæ i podkreœlaæ, ¿e holo-
caust ¯ydów w Polsce trwa nadal. Dziwne, ¿e mimo to ¯ydzi w Polsce po-
zostali (zreszt¹ na rozkaz N. Goldmana polecaj¹cego im zatrzymaæ stano-
wiska kierownicze i nie opuszczaæ ich; zaœ za ich opuszczenie w 1968 r.,
a przez to i uszczuplanie wp³ywów w Polsce, da³ im reprymendê), nie wy-
je¿d¿aj¹, bo gdzie bêdzie im tak dobrze. De facto ¿yj¹ u nas w spokoju,
w wielkim dobrobycie, pracê maj¹ lekk¹ i przyjemn¹, b. dobrze p³atn¹ - co
wi¹¿e siê z wysokimi ich stanowiskami. ¯yj¹ w stanie jakby urlopowym,
a tam w Izraelu musieliby ciê¿ko pracowaæ. Po co im to, i u nas pracuj¹ na
rzecz Izraela i s¹ mu po¿yteczni, dwuojczyznowcy.

- Icchak Szapiro w mowie na zjeŸdzie syjonistów w 1967 r. postulowa³,
¿e ¿ydowska gmina musi siê staæ gmin¹ miêdzynarodow¹.
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- jak to zrobi³em z M. Nowitch. Nie zaprosi³ mnie i prof. Pilichowski obra¿o-
ny na moj¹ pisemn¹ dyskwalifikacjê jego jako organizatora sesji, z³o¿on¹
Ministrowi Sprawiedliwoœci. Tote¿ g³osów kontruj¹cych nie by³o, tylko sp³y-
wa³y na nas bez przeszkód pomyje. Po tej sesji rozpoczê³y siê ró¿ne wizyty
i podchody. Rabin amerykañski Hier chcia³ wmówiæ abp. Br. D¹browskiemu
polski antysemityzm i brak pomocy ¯ydom, spotka³ siê ze sprostowaniem,
jako ¿e ks. arcybiskup zna dobrze moj¹ dokumentaln¹ pracê „Obowi¹zek
silniejszy od œmierci”. Wobec tego Hier pojecha³ na skargê na niego do Wa-
tykanu. Tam oczerni³ go i nasz naród jako antysemitów u ks. pra³ata Maiji
(argentyñczyk) jako kierownika biura ds. stosunków Koœcio³a z judaizmem.

Chcia³bym w tym miejscu naœwietliæ technikê i formê ataku ¯ydów i sy-
jonistów na Koœció³ katolicki. Ataki te wzmog³y siê, gdy Papie¿em zosta³ Po-
lak, broni¹cy wszêdzie dobrego polskiego imienia i przez to psuj¹cy im ak-
cjê sterowanego opluwania Polaków. A poniewa¿ Polacy w 90% s¹ katoli-
kami, wiêc tym bardziej zawziêcie atakuj¹ razem z nami Koœció³ katolicki.
Poza ma³o wa¿nymi akcjami oœmieszania Papie¿a, rysowania na plakatach
ze œw. O. Kolbe swastyk (by³o to w Rzymie) i obmawiania go jako antysemi-
ty (co robiono w tym czasie i w polskich tygodnikach), przygotowali oni cios
dla Watykanu i dla katolików polskich w USA.

Steruj¹c œwiatowym obiegiem pieni¹dza, wykorzystuj¹c naczynia po³¹-
czonego tego obiegu, ¯ydzi-syjoniœci wpl¹tali niekompetentnego dyr. Banku
Watykañskiego abp. Marcinkusa w aferê w³oskiego Banku Ambrosiano,
który wykaza³ niedobory 1,2 miliarda dolarów am. Uciekaj¹c przed procesem
s¹dowym, Watykan musz¹c partycypowaæ w stratach, poszed³ na dobrowol-
n¹ ugodê. Zobowi¹za³ siê zap³aciæ tytu³em rekompensaty 241 mld dol. w 3
ratach, ale p³ac¹c ca³oœæ od razu gotówk¹ zaoszczêdzi³ sobie 90 mln dol. ty-
tu³em dyskonta. W ten sposób os³abili oni pozycjê finansow¹ Watykanu i do
tego skompromitowali go wmieszaniem tej afery finansowej w aferê lo¿y ma-
soñskiej P2, której przypisuje siê nawet szybk¹ œmieræ papie¿a Jana Paw³a
I. Przy tym dyr. zbankrutowanego banku zosta³ zamordowany, trupa znale-
ziono w Londynie w Tamizie. I przy tym wszystkim Watykan!!!

Drug¹ kompromitacjê Koœcio³owi kat. i przy tym Polakom zgotowali sami
syjonistyczni dyrygenci w USA. Uderzono w amerykañsk¹ „Czêstochowê”.
Rozpuszczono zarzuty przeciw jej organizatorowi ojcu Zembrzuskiemu, ¿e
dokona³ malwersacji. Zad³u¿ony koœció³ szykowano do licytacji, o któr¹ za-
biega³ jeden z animatorów akcji propagandowych, ¿ydowski w³aœciciel ca
1.500 dzienników prowincjonalnych w USA nazwiskiem Gonet. Ten oœrodek
religijny zwany „Czêstochow¹” uda³o siê uratowaæ, d³ugi s¹ sp³acane, ale ko-
sztem przyjêcia jakiegoœ nieznanego bli¿ej dyktatu syjonistycznego. Od te-
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- Nachum Goldman, d³ugoletni szef syjonizmu œwiatowego, oœwiadczy³
na ZjeŸdzie syjonistów, ¿e on i jego organizacja rzekomo nic nie wiedzieli,
¿e ¯ydzi masowo ginêli w Polsce. On nic nie s³ysza³ o kilku apelach rz¹du
polskiego z lat 1942-43 czy apelach ¯ydowskiego Komitetu Narodowego
z Warszawy, czy ¯ydów cz³onków polskiej Rady Narodowej w Londynie. Za
to Goldman jest ca³kowicie zgodny z ustalon¹ ju¿ opini¹, wypracowan¹ na-
ukowo, ¿e Polacy byli i s¹ wielkimi antysemitami, ¿e antysemityzm pchn¹³
ich nawet do moralnego wspólnictwa z hitleryzmem w wymordowaniu ¯y-
dów przez stworzenie Niemcom klimatu bezkarnoœci i braku pomocy dla ¯y-
dów. Jak cyniczna i k³amliwa jest tego rodzaju wypowiedŸ œwiadczy fakt, ¿e
Goldman jako ¯yd polskiego pochodzenia musia³ interesowaæ siê tym, co
dzia³o siê w Polsce w GG, bo do tego by³ zobowi¹zany jako cz³onek w³adz
Œwiatowej Agencji ¯ydowskiej, wybrany przez Kongres Syjonistyczny
w 1933 roku sta³ym delegatem Kongresu do Ligi Narodów w Genewie,
cz³onkiem Kongresu ¯ydów w Londynie na Europê i przewodnicz¹cym ¯y-
dów polskich. Kongresy w 1935 i 1937 r. - XIX i XX - powierzy³y mu te same
stanowiska. Interesuj¹c¹ informacj¹ jest podanie, ¿e w œwiatowym syjoni-
zmie kierownicze stanowiska piastowali wtedy polscy ¯ydzi. I tak w 1933 r.
na XVIII Kongresie prezesem Œwiatowej Organizacji Agencji ¯ydowskiej zo-
sta³ N. Soko³ow (portret jego wisia³ w ¯IH nad g³ow¹ prof. B. Marka); na XIX
Kongresie prezesem zosta³ dr Weizman, a po jego przejœciu na stanowisko
prezydenta pañstwa Izrael, prezesem na d³ugie lata zosta³ dr N. Goldman.
Czy¿ taki cz³owiek móg³ byæ niedoinformowany o losach ¯ydów w GG? Czy
mo¿na siê wiêc dziwiæ, ¿e na 25-lecie walk w getcie warszawskim, w ramach
wiêkszych obchodów na Zachodzie i szczególnie w USA, rabini USA zapo-
wiadali uroczyste przeklêcie naszego narodu za karê za rzekomy brak po-
mocy dla ¯ydów i wydanie ich bezbronnych Niemcom? Zgodnie z myl¹c¹
zasad¹ „³apaj z³odzieja”, ¯ydzi na Zachodzie chc¹ w ten sposób odwróciæ
od siebie uwagê, zdj¹æ z siebie ciê¿ar odpowiedzialnoœci za odmówienie
przez nich pomocy ¯ydom gin¹cym w Polsce, przez co rozbroili ich moral-
nie i materialnie, i stali siê faktycznymi wspólnikami hitleryzmu w u³atwionym
wymordowaniu ich braci. Chc¹c to zatrzeæ, steruj¹ propagand¹ przeciwko
Polakom. Do dziœ bez przerwy kieruj¹ i steruj¹ t¹ propagand¹ przeciw Pola-
kom, wykorzystuj¹c do tego ka¿d¹ okazjê. W 1983 r. na 40-lecie walk w get-
cie PRL zaprosi³a dziesi¹tki ich z ca³ego œwiata, którzy na sesjach „nauko-
wych” zawsze do³¹czali stwierdzenia o naszym antysemityzmie. Opluwali
nas u nas w domu i to bez naszej celnej odpowiedzi. Jako enfant terrible po
raz pierwszy nie zosta³em poproszony na sesjê, by nie psuæ jej atmosfery,
by nie kontrowaæ mówców, i - o zgrozo - ich nie wypraszaæ za obra¿anie nas
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przestrzenieniem. Mo¿e wywo³aæ ¿al, ¿e w³adze PRL i III RP zbyt s³abo in-
terweniuj¹ w obronie prawdy historycznej i naszego honoru. Jest to jednak
b. trudne z racji ogromnej potêgi wp³ywów politycznych i kapita³owych sy-
jonistów w USA, w mocarstwie potê¿nym i nam niezbyt ¿yczliwym, uczest-
nicz¹cym solidarnie w syjonistycznej akcji szkodzenia nam ekonomicznie
i propagandowo. Pokazuje to nam s³aboœæ wp³ywów Polonii amerykañskiej.
Pokazuje umiejêtnoœci sterowniczego dzia³ania œwiatowego syjonizmu.
I pomyœleæ, ¿e ¯ydów jest na œwiecie oko³o 20 milionów, a u nas nawet mo-
¿e oko³o 100.000 osób, choæ wielu podaje 500.000. Ich buta, bezczelnoœæ
polityczna i bezwzglêdnoœæ wyzysku, zaczyna budziæ w narodach œwiata
oburzenie. Zaczynaj¹ to widzieæ niektórzy ¯ydzi, jak rabin Radzik w Kansas
w USA, który przepowiada im przeœladowania, rejestrowanie zmian na-
zwisk, by ukryæ ich ¿ydowskie pochodzenie, odbieranie maj¹tków, osadza-
nie w obozach. Ale na razie ¯ydzi s¹ potêg¹ i nie mo¿emy sobie pozwoliæ
na jak¹œ walkê z nimi, musimy przeczekaæ okres naszej s³aboœci ekono-
miczno-politycznej. Powy¿sze pisa³em wiele lat temu. Obecnie w 1994 r.,
mimo ¿e Polska ju¿ nie jest przymusowo w bloku komunistycznym, mimo
¿e jesteœmy lepiej spostrzegni w USA i na Zachodzie, to postawa ¯ydów wo-
bec nas wiele siê nie zmieni³a. Jednak o nasze dobre imiê walczyæ musimy,
by po³o¿yæ tamê opluwaniu nas. Lecz nie drog¹ polemik, a drog¹ dokumen-
towania polskiej dla nich pomocy. Ta dokumentacja musi stanowiæ w przy-
sz³oœci puklerz dla naszych nastêpców i Ÿród³o do samoobrony przed ata-
kami, które bêd¹ przecie¿ kontynuowane, jak tego mo¿na siê spodziewaæ
z wypowiedzi izraelskiego dziennika „Dawar” z dnia 20 X 1960 r.

Nie dajmy siê zwieœæ ich s³odkim s³owom wypowiadanym okoliczno-
œciowo dla prasy w Polsce (czy radia zagranicznego w polskim jêzyku - pro-
paganda) w wywiadach zbieranych przez ich sojuszników propagando-
wych z Fo³ks-Sztyme (red. Kwaterko) z katolickiego „Tygodnika Powszech-
nego” i z prasy partyjnej. W wywiadach takich, jako politycy, dobrze mówi¹
o nas i Goldman, i Lichten, i dziesi¹tki innych. Ale odmieniaj¹ siê radykalnie,
gdy mówi¹ to dla zagranicy, a nawet i w Polsce, ale na ekskluzywnych rocz-
nicowych sympozjach quasi-naukowych, jak ostatnio w 1983 r., wtedy nie
mówi¹ ju¿ o przyjaŸni, wspólnym cierpieniu, a tylko o polskim antysemity-
zmie i braku pomocy. Dziw, jak nikt w Polsce nie rozumie oficjalnie tej
ob³udnej gry i nie wyci¹ga z tego w³aœciwych wniosków. Ludziom œwiado-
mym tego cynizmu rêce opadaj¹ z bezsilnoœci.

…Polacy chcieliby, aby œwiat zapomnia³ o obojêtnoœci wobec miliono-
wych narodów. Lecz sumienie bêdzie ich niepokoi³o w ci¹gu setek lat. Na-
le¿y to uwa¿aæ za credo syjonizmu i zapowiedŸ kontynuowania dotychcza-
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go czasu ¯ydzi czêsto posi³kuj¹ siê lokalem archidiecezji w Filadelfii u kard.
Króla. Tam te¿ mieli uroczystoœci ku czci 40-lecia walk w getcie warszaw-
skim. Tam te¿ ¯ydzi atakowali Polaków za antysemityzm i brak dla nich po-
mocy. Cz³onkini ¯OB W³adka Mead - alias Fajga Peltel-Miêdzyrzecka twier-
dzi³a, ¿e ¯OB walczy³a samotnie i bez broni. Prowadzi³ to spotkanie pra³at
Caro. Cen¹ uratowania „Czêstochowy” by³o te¿ usuniêcie jej twórcy O. Ze-
mbrzuskiego, co kard. Król musia³ spe³niæ. ¯ydowskie zakusy likwidacyjne
na polsk¹ „Czêstochowê” nie powiod³y siê, a po pewnym czasie ojciec Ze-
mbrzuski powróci³ na swoj¹ zakonn¹ placówkê. (Jego Eminencja ks. Kardy-
na³ zaprosi³ mnie do Filadelfii celem wyg³oszenia odczytu o polskiej pomocy
¯ydom podczas okupacji hitlerowskiej, ale bêd¹c w USA w 1985 r. nie uda-
³o mi siê tam dojechaæ. Z ks. Kardyna³em zapozna³ mnie w 1984 r. w Tarno-
wie ksi¹dz Biskup dr Piotr Bednarczyk, doceniaj¹cy wagê tego tematu). Naj-
wiecej Polaków skupia archidiecezja chicagowska, któr¹ od 1983 r. kieruje
kard. Bernardin, w przeciwieñstwie do poprzednika Polakom ¿yczliwy i nie li-
kwiduj¹cy polskich parafii (a sprzedawano im koœcio³y), który podlegaj¹c
równie¿ syjonistycznym wrogim naciskom na Koœció³ katolicki do kontaktów
i rozmów z ¯ydami wyznaczy³ ks. Pawlikowskiego, rektora seminarium, który
poddañczo potwierdza ¯ydom antysemityzm Koœcio³a katolickiego oraz g³o-
si potrzebê reformy Koœcio³a i jego liturgii. Zatem ¯ydzi (ci mieszkañcy - me-
chesi) jako odwieczni wrogowie Koœcio³a katolickiego zdobyli mo¿noœæ
i wp³ywy oddzia³ywania na Koœció³ od wewn¹trz, s¹ ju¿ biskupami i nawet
kardyna³ami jak m.in. polskiego pochodzenia Lustiger, abp Pary¿a, nic wiêc
dziwnego, ¿e on i trzech innych Hierarchów Koœcio³a katolickiego, ulegaj¹c
chêtnie ¿¹daniom ¿ydowskim, podjêli nieuczciw¹ decyzjê usuniêcia sióstr
Karmelitanek z obrze¿y Oœwiêcimia. W œwietle nowych liczb dotycz¹cych
ofiar Oœwiêcimia i zmniejszenia liczby zamordowanych tam ¯ydów do 900
tys., czyli 75% ogó³u, ¿¹dania jakby wy³¹cznoœci s¹ nies³uszne. To polska
ziemia, my o tym decydujemy. JM ks. Prymas Wyszyñski nigdy by tego nie
uzna³. Dokonuj¹ tego pieni¹dzem, intryg¹, propagand¹… Choæ w 1985 r.,
gdy by³em w USA, interesowali siê moj¹ relacj¹ o humanitarnej chrzeœcijañ-
skiej akcji pomocy ¯ydom. Przy tym w walce z Koœcio³em i Polakami ¯ydzi
w USA podali sobie rêce z Niemcami, równie zainteresowanymi z nimi w po-
ni¿aniu Polaków i szkodzeniu ich dobremu imieniu. Dlatego z kolei Niemcy
w RFN wyst¹pili z tez¹, ¿e to Polacy wymordowali w czasie wojny i po woj-
nie 10 milionów Niemców! Po³¹czone dwie potê¿ne i bogate instytucje impe-
rialistycznej antypolskiej propagandy chc¹ z nas zrobiæ ch³opca do bicia.

Przedstawiony przeze mnie materia³ faktograficzny, zreszt¹ wycinkowy,
mo¿e robiæ na czytelnikach przygnêbiaj¹ce wra¿enie swoim œwiatowym roz-
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wzrostu jak na nazistowskie wymagania SS. Przegra³ Wiesenthal i policja
izraelska, ale odszkodowanie za sprawê p³aci³ skarb USA. Sprawê tê opisa-
³em w pracy pt. Wiesenthal kontra Waluœ. Nigdzie nie mog³em jej opubliko-
waæ. Mia³em nadziejê, ¿e zrobi to wydawnictwo „Ojczyzna” po opublikowa-
niu niniejszej pracy. „Ojczyzna” zaanga¿owa³a do celów wydawniczych nie-
jakiego Liczbañskiego, który okaza³ siê z³odziejem i agentem ¿ydowskim.
Ukrad³ mi oko³o 20 unikalnych fotografii z getta oraz pracê o Wiesenthalu
i znikn¹³. Policja i prokuratura go nie odnalaz³y. Zapewne zawióz³ moj¹ pra-
cê do Wiednia Wiesenthalowi, zainteresowanemu moj¹ dokumetacj¹ jego
przesz³oœci kolaboranta, zainteresowanemu i moj¹ osob¹ z pozycji nega-
tywnej, wrogiej.

Podobnie z niepowodzeniem spotka³o siê oskar¿enie arcybiskupa ru-
muñskiego koœcio³a prawos³awnego Waleriana Triifa, któremu izraelskie Mi-
nisterstwo Sprawiedliwoœci zarzuci³o, ¿e w czasie II wojny œwiatowej w Ru-
munii by³ sympatykiem nazizmu i niepohamowanym podburzaczem anty¿y-
dowskim. Proces o to wytoczy³ w USA Wiesenthal, winy nie udowodni³.
A ka¿de udowodnienie winy wi¹¿e siê z pozbawieniem obywatelstwa USA,
deportacj¹ i utrat¹ podstaw egzystencji. Za przegrane procesy p³aci skarb
USA, a syjonistycni oskar¿yciele trac¹ wiarygodnoœæ, staj¹ siê uci¹¿liwi, po-
têpiani. I o to sz³a walka przy procesie Ukraiñca Demianiuka. Wiesenthal
pragn¹³ udowodniæ fa³szywymi œwiadkami, ¿e oskar¿ony jest tym Demianiu-
kiem stra¿nikiem w obozie w Treblince, przezywanym „Iwan GroŸny”. Kilku
œwiadków zaprzeczy³o temu pomówieniu, ale najwa¿niejszym 3 œwiadkom
polskim osobiœcie znaj¹cym Iwana GroŸnego z Treblinki, odmówili wizy
urzêdnicy USA ¿ydowskiego pochodzenia, gdy¿ ci œwiadkowie ju¿ na pod-
stawie fotografii stwierdzili, ¿e nie jest nim Demianiuk. A agresywna i oszu-
kañcza dzia³alnoœæ Wiesenthala potrzebuje wyników na si³ê i wbrew praw-
dzie, by zaspokoiæ krwio¿ercze potrzeby ¿ydowskiego rewan¿yzmu. Osta-
tecznie przegra³, s¹d w Izraelu uniewinni³ Demianiuka.

Jak fa³szerska by³a to akcja œwiadczy fakt, ¿e w Izraelu w muzeum ma-
j¹ portret Iwana GroŸnego, przedstawiaj¹cy mê¿czyznê blisko 20 lat star-
szego od Demianiuka. Muszê to podkreœliæ z ubolewaniem, ¿e na zamówie-
nie w³adz Izraela i Wiesenthala, do tej sprawy w³¹czy³a siê ze s³u¿alcz¹ po-
moc¹ w Polsce grupa ¯ydów udaj¹cych Polaków. W ramach bardzo zas³u-
¿onej komisji rz¹dowej, oszuœci i fa³szerze fa³szuj¹ dokumenty, a nawet
w rejonie Treblinki kaperowali fa³szywych œwiadków - tworz¹c odpowiedni¹
dokumentacjê, licz¹c na bezkarnoœæ i wszechmoc pieni¹dza. Sprawie nie
pomogli, bo prawda sama siê obroni³a, ale oni musieli niehonorowo odejœæ
z pracy, napastuj¹c z zemsty swych przeciwników. Lecz taka postawa wy-
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sowej akcji antypolonistycznej, któr¹ prowadz¹ bezczelnie wobec nas,
uczestników i œwiadków wielkej dla nich pomocy, a co dopiero wobec po-
tomnych. Musimy byæ na to przygotowani i uodpornieni. A jakie maj¹ w tym
kierunku du¿e mo¿liwoœci sterowniczego tajnego oddzia³ywania, „karania”
i niszczenia nas, to wystarczy przypomnieæ zorganizowanie nam klêski eko-
nomicznej z lat siedemdziesi¹tych. Swoimi mackami przy g³upocie polskich
urzêdników kapita³ ¯ydów syjonistów zarzuci³ nam na szyjê dusz¹c¹ pêtlê
po¿yczek, wg wskazañ Talmudu. Narzuci³ nam licencje i technologiê zacho-
dni¹ nieefektywn¹, zmuszaj¹c¹ do sprowadzania do produkcji absurdalnie
nawet a¿ oko³o 25% surowców i pó³fabrykatów dla produkcji licencyjnej
(w wiêkszoœci przestarza³ej technicznie). W ten sposób mogli restrykcjami
w ka¿dej chwili sparali¿owaæ nasz¹ ekonomikê, co zrobili w 1982 r. rêkami
swoich ludzi w USA. Zantagonizowali nam spo³eczeñstwo. D³ugich lat po-
trzeba nam na zaleczenie tych ran, a mog¹ nas czekaæ dalsze. Nie bêd¹
one straszne gdy bêdziemy solidarni i liczyli tylko na siebie, a ¯ydom patrzy-
li na rêce.

Na koniec pragnê poruszyæ antypolonistyczn¹ dzia³alnoœæ syjonistycz-
nego oœrodka w Wiedniu, kierowanego przez in¿. Szymona Wiesenthala,
polskiego ¯yda, który ratowa³ siê wraz z ¿on¹ na ziemiach polskich.

Wiedeñ, z racji wielkiej bliskoœci z Polsk¹, od pocz¹tku po wojnie wysu-
n¹³ siê na czo³o centrum syjonistycznego. Do Wiednia przede wszystkim
organizowano od nas legaln¹ i nielegaln¹ emigracjê - alijê, tu by³y syjoni-
styczne oœrodki udzielaj¹ce pomocy tak emigrantom, jak i uciekinierom, tu
by³ oœrodek pomocy prawnej w organizowaniu ¯ydom du¿ych odszkodo-
wañ finansowych. Tu od pocz¹tku zaczê³a siê organizowaæ baza antypol-
skiej propagandy i baza przerzutu wywiadowców do Polski. Na czo³o tej
dzia³alnoœci zacz¹³ wybijaæ siê Wiesenthal, oficjalnie prowadz¹cy rz¹dow¹
placówkê Izraela poszukiwania zbrodniarzy wojennych (ws³awi³ siê rzeko-
mym z³apaniem w Ameryce P³d. ¯yda Eichmanna). Chc¹c siê wykazaæ
i wiêcej zarobiæ, gdy¿ jako ³owca g³ów by³ zapewnie premiowany od iloœci,
Wiesenthal nonszalancko szafowa³ oskar¿eniami i pomówieniami, przy
czym obok poszukiwania zbrodniarzy SS i gestapo, specjalnie uwzi¹³ siê na
S³owian, oskar¿aj¹c wielu fikcyjnie o wspó³udzia³ z Niemcami w przeœlado-
waniu ¯ydów. W samym USA wytoczy³ Wiesenthal ponad 100 procesów, to-
cz¹cych siê jeszcze w tym przedmiocie, na ogó³ przegrywa³ je, gdy¿ oskar-
¿enia by³y fa³szywe. Np. z Franciszkiem Walusiem przegra³, choæ przedsta-
wi³ 12 (!) œwiadków rozpoznaj¹cych Walusia jako mordercê, który m.in. za-
katowa³ ¯ydówkê ciê¿arn¹, ale przegra³ przez drobiazg - bo Waluœ mia³ wte-
dy 16 lat i nie móg³ byæ oficerem SS w Gestapo, do tego jest zbyt niskiego
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a jedynie, ¿e polski przyjaciel Szatkowski, uczestnik ruchu oporu, przetrans-
portowa³ mu ¿onê Cylê do Warszawy do ukrywania i przenosi³ im wiadomo-
œci i od nich. Podobnie podejrzanie wygl¹da, znaj¹c ówczesne praktyki, po
ucieczce z obozu wyci¹gniêcie go ze schowka przy rewizji przez gestapo
i zamiast zwyczajowego rozstrzelania na miejscu, danie go tylko do wiêzie-
nia i obozu. A przy ewakuacji Lwowa w lipcu 1944 r. wys³anie go do trans-
portu z grup¹ 50 ¯ydów - jako obs³ugê gestapowców, etapami do kolejnych
miejsc odwrotu na terenie GG. W koñcu wys³ali go do Buchenwaldu jako ¯y-
da, by stamt¹d po 2 dniach przes³aæ go jako Jugos³owianina do Mauthau-
sen, w którym prze¿y³. Có¿ za protekcja! Podstawowy przedmiot sprawy to
tytu³ in¿ynierski i zosta³o ustalone, ¿e nie ma on praw do tytu³u dyplomowa-
nego in¿yniera, a do in¿yniera architekta, który nada³a mu Politechnika
Lwowska 25 maja 1940 r., na co otrzyma³ z Polski z dat¹ 14 I 1949 r. pisem-
ne poœwiadczenie rektora W. Kuczewskiego z Politechniki Œl¹skiej, posiada-
j¹cej akta Politechniki Lwowskiej. Dyplomu nie nostryfikowa³ w Austrii i zawo-
du in¿yniera nie wykonuje. Ca³a sprawa niby drobna, ale by³ ci¹gany, musia³
siê t³umaczyæ, by³a to sprawa z oskar¿enia ¯yda Kraisky’ego, premiera Au-
strii. Rosn¹ mu odwetowo szykany.

Dane ¿yciorysowe Wiesenthala: urodzi³ siê 31 grudnia 1908 r. w Bucza-
czu - Galicja. Podaje siê obecnie za pisarza, mieszka w Wiedniu, kod 1080,
ul. Strozzi 5. Maturê zrobi³ w Buczaczu. W latach 1929-32 studiowal w Pra-
de w Wy¿szej Szkole Technicznej, a nastêpnie we Lwowie do 1939 r., kiedy
to uzyska³ absolutorium, a dyplom 25 czerwca 1940 r. Jeszcze w 1948 r. po-
dawa³ siê w Wiedniu w punktach pomocy (POIRO) za polskiego ¯yda optu-
j¹cego na rzecz Izraela, obecnie ma obywatelstwo austriackie. U nas ws³a-
wi³ siê w czerwcu 1969 r. artyku³em w miesiêczniku austriackim i sporz¹dze-
niem listy 40 rzekomych antysemitów w Polsce, do których i mnie zaliczy³.
Protestowa³em listem do pana Wiesenthala, a odznaczenie go Orderem PR
nie mieœci³o siê w ogóle w g³owie.

Na zakoñczenie tego rozdzia³u pragnê do³¹czyæ krótk¹ treœæ ksi¹¿ki Kar-
dela pt. „Hitler Begründer Israels” (Hitler twórca Izraela), która inaczej na-
œwietla sytuacjê ¯ydów w Niemczech, szczególnie w latach 1937 do koñca
1941 r. (Wydawnictwo Marva, Genewa, 1974). Autor stawia tezê, ¿e Hitler,
Heydrich i Eichmann szli rêka w rêkê z syjonistami w prowadzeniu polityki
emigracji - przesiedlania ¯ydów do Palestyny, wys³ali ich z Niemiec 300.000
osób (na 500.000), a z Austrii 200.000. ¯e stosowane szykany by³y rozmy-
œlnym dopinkiem i naciskiem politycznym do takiej emigracji. Hitler chcia³
realizowaæ ideê Niemiec bez ¯ydów. Ju¿ w „Mein Kampt” Hitler postulowa³
stworzenie ¯ydom ojczyzny w Palestynie i przesiedlenie ich tam, i konse-
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wo³uje ju¿ oburzenie i opór. Ju¿ powstaj¹ w USA samorzutnie grupki ludzi
dobrej woli, które finansuj¹ obronê pomówionych, a taka obrona prawna
jest w USA bardzo kosztowna i id¹ca w dziesi¹tki tysiêcy dolarów na koszty
s¹dowe, koszty poszukiwania i sprowadzenia œwiadków z Europy. Wiesen-
thal ostatnio szuka g³ów narodowoœci s³owiañskich z Europy Œrodkowo-
Wschodniej i z tych narodowoœci bior¹ siê obroñcy poszkodowanych. M.in.
ja bêd¹c w 1985 r. w USA, jako pe³nomocnik polskiego ruchu oporu ds. get-
ta w Warszawie, interesuj¹cy siê ich losem w Treblince, z³o¿y³em urzêdowo
oœwiadczenie do Prokuratora Generalnego USA, ¿e Demianiuk nie jest „Iwa-
nem GroŸnym”.

Wiesenthal nie ma ju¿ ³atwego ¿ycia, bo musi wyszukiwaæ fa³szywych
œwiadków, prowadziæ kampaniê nagonki prasowej, dlatego te¿ spotyka siê
z oporem, ripost¹. I przeciw niemu zbieraj¹ ludzie materia³y, udowadniaj¹ ko-
laboracjê, wydaj¹ na Zachodzie broszury, artyku³y prasowe. Zapewne naj-
wiêksz¹ przykroœæ sprawi³ mu szef izraelskiego wywiadu Meir Amit, który
ujawni³ po latach, ¿e to on, a nie Wiesenthal, wykry³ i porwa³ samolotem Eich-
manna z Argentyny. Kanclerz austriacki, sam ¿ydowskiego pochodzenia,
Bruno Kraisky, zarzuci³ mu bezprawne pos³ugiwanie siê tytu³em dyplomowa-
nego in¿yniera, zarzuci³ mu wspó³pracê z Niemcami i gestapo w okresie je-
go pracy w dyrekcji kolei we Lwowie i póŸniej, nawet w obozach, które prze-
¿y³ jako jeden z grupy pozosta³ych wiêŸniów, pêdzonych piechot¹ w stycz-
niu 1945 r. Raczej pretekstowa sprawa tytu³u dypl. in¿. by³a przedmiotem do-
chodzeñ s¹du w Wiedniu w grudniu 1980 r. (Nr akt sprawy 5a Vr 3429/80, Hv
68/80). Warto przytoczyæ z tej sprawy kilka ustaleñ. Wed³ug Wiesenthala
w Polsce by³o 10% ¯ydów i tylko 10% mog³o studiowaæ, ale na medycynie,
architekturze jeszcze mniej, bo ich nie dopuszczano - co jest nieprawd¹, ad-
wokatów by³o ca 50%, a akurat du¿o wiêcej ni¿ 10% - do 50% by³o lekarzy.
Potrzebne mu by³o to fa³szerstwo, by podrzuciæ s¹dowi sprawê polskiego
antysemityzmu, na zapas - na przysz³oœæ. W jego oœwiadczeniu dla s¹du od-
noœnie zatrudnienia we Lwowie w warsztatach naprawy lokomotyw, ka¿de-
mu musi siê wydaæ podejrzana protekcja, jak¹ otacza³ jego - ¯yda, kierow-
nik warsztatów dypl. in¿. Günter (póŸniejszy prezydent kolei w RFN), który -
gdy Volksdeutsche nie chcieli z ¯ydem pracowaæ - przeniós³ Wiesenthala
w inne miejsce, do osobnego pokoju i da³ mu lekk¹ pracê, która wed³ug sa-
mego Wiesenthala uratowa³a mu ¿ycie. U Güntera przechowywa³ swój pisto-
let!! Poniewa¿ taka postawa in¿. Güntera nawet obecnie brzmi zbyt ostenta-
cyjnie i nieprawdopodobnie, wiêc nasuwaj¹ siê podejrzenia, ¿e ta protekcja
i póŸniejsze by³a odp³at¹ za wspó³pracê - co w³aœnie by³o regu³¹ u Niemców.
Tym bardziej, ¿e Wiesenthal nic nie zezna³ o otrzymywaniu polskiej pomocy,
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kenberga). To - jak i antykomunizm Hitlera - spowodowa³o, ¿e jego ruch by³
od pocz¹tku w 5/6 finansowany przez bankierów ¿ydowskich. Dziesiatki mi-
lionów dolarów amerykañskich dali Warburg, Schröder, Pinkeles vel Treibit-
sch, Hanfstaengel, Samuel niemiecki i Samuel angielski, Mendelson et Co.,
Kuhn-Loeb et Co., w³aœciciele fabryki Kawa-Francka, fabryki fortepianów
Bechstein, angielski nafciarz Deterding (a¿ do œmierci w 1937 r.) i inni.

Nastêpstwem wojennego kroku USA by³a konferencja Heydricha
w Wannsee i zarz¹dzenie akcji Endlösung - czyli eksterminacji ¯ydów, choæ
i ona by³a selektywna. Bo np. w 1944 r. Eichmann, za poœrednictwem Joe-
la Branda, zaproponowa³ Anglikom sprzedanie 1 miliona ¯ydów z Wêgier za
10.000 samochodów ciê¿arowych. Odpowiedzi nie dosta³ i wiêkszoœæ
z nich posz³a do Oœwiêcimia. Koniecznym jest tu przypomnieæ, ¿e Oœwiê-
cim by³ w³¹czony do Rzeszy Niemieckiej, co stwarza³o dodatkowe trudno-
œci organizowania tam pomocy wiêŸniom.

Przy koñcu ksi¹¿ki autor pzytoczy³ opiniê wybitnej historyczki ¿ydow-
skiej z USA, prof. Hannah Arendt o kolaboracji ¿ydowskiej. Ta rola ¿ydow-
skich przywódców przy zniszczeniu w³asnego narodu jest dla ¯ydów bez-
wzglêdnie najciemniejszym rozdzia³em w ca³ej ciemnej historii. W Amster-
damie, Warszawie, Berlinie czy Bukareszcie mogli naziœci na tym polegaæ,
¿e ¿ydowscy funkcjonariusze sporz¹dz¹ listy personalne i maj¹tkowe, ko-
szty deportacji i zniszczenia na³o¿¹ na deportowanych, opró¿nione mie-
szkania w oka mgnieniu zatrzymaj¹ i oddadz¹ do dyspozycji si³y policyjnej,
aby pomóc pochwyciæ ¯ydów i doprowadziæ do poci¹gu, a¿ do gorzkiego
koñca… ¯e w obozach œmierci bezpoœrednie dzia³ania dla zniszczenia ofiar
ogólnie wykonywane by³y przez ¿ydowskie komanda… „Autonomia ¿ydow-
ska w Teresienstadt by³a tak du¿a, ¿e nawet kat by³ ¯ydem”.

Przytoczenie przez autora tego tekstu wskazuje na intencjê pokazania
œwiatu, ¿e w Endlösung - obok Niemców - masowo uczestniczyli sami ¯y-
dzi, masowo kolaboruj¹c z Niemcami. Coœ podobnego pokaza³em na przy-
k³adzie getta w Warszawie czy £odzi.

Poniewa¿ po II wojnie œwiatowej Anglicy ze wzglêdu na ropê naftow¹ trzy-
mali stronê Arabów i nie wpuszczali ¯ydów do Palestyny, wiêc druga ¿ydow-
ska organizacja ruchu oporu pod dowództwem polskiego ¯yda Menachema
Begina (by³ w Korpusie Andersa) pod nazw¹ „Irgun Zwei Leumi” wyda³a
w 1947 r. wojnê Anglikom i prowadzi³a j¹ do 14 maja 1948 r., do opuszczenia
przez nich Palestyny, do wywalczenia pe³nej niepodleg³oœci pañstwa Izrael.

Autor opisanej ksi¹¿ki, zapewne pod pseudonimem Kardel, wzmianko-
wa³ o swoich losach wojennych tylko jeden raz, podaj¹c, ¿e w lutym 1945 r.
dosta³ siê do niewoli sowieckiej w Prusach Wschodnich.

141

kwentnie d¹¿y³ do tego drog¹ zachêt i szykan, tym bardziej, ¿e osadnictwo
w Palestynie by³o szeroko propagowane przez ruch syjonistyczny. Mimo
tych stosowanych ostrych szykan i pogromów w rodzaju Kristallnacht, od
1937 r. Eichmann mia³ œcis³¹ wspó³pracê ju¿ nie tylko z ruchem syjonistycz-
nym, a wprost z kierownictwem bojowej organizacji palestyñskiej - Hagany.
Na str. 161 tej ksi¹¿ki autor poda³, ¿e Hagana nadzorowa³a wszystkie syjo-
nistyczne organizacje i partie w Niemczech, a palestyñski dzia³acz Szkolnik
- póŸniejszy premier Izraela Lewi Eszkol - konferowa³ w Berlinie z samym
Heydrichem, odpowiedzialnym za ca³okszta³t spraw ¿ydowskich. ¯e w lutym
1937 r. komendant Hagany, polski ¯yd Feiwel Polkes, konferowa³ z Eichman-
nem w Berlinie i to wielokrotnie w latach nastêpnych, ¿e pi³ z nim bruderszaft!
Ustalili oni, ¿e bêdzie robiony nacisk. Te¿ policyjny, by ¯ydzi wyje¿d¿ali do
Palestyny. ¯e do tego potrzebny jest te¿ antysemityzm. ¯e ¯ydzi byli zado-
woleni ze wspó³pracy z Niemcami - gestapo, bo dziêki takiej polityce ludnoœæ
¿ydowska w Palestynie wzroœnie tak mocno, i¿ bêd¹ wiêkszoœci¹ wobec Ara-
bów. W Niemczech za zgod¹ w³adz zorganizowano kursy jêzyka hebrajskie-
go i przygotowuj¹ce m³odzie¿ do pracy w Palestynie. Poza emigracj¹ oficjal-
n¹ by³a znaczna emigracja nielegalna (choæ tolerowana), przez zielon¹ gra-
nicê, drog¹ przez S³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê i Turcjê do Palestyny.
Tê nielegaln¹, jak i legaln¹ emigracjê Anglicy zamknêli 20 lipca 1939 r.,
uszczelniaj¹c granice Palestyny. Spowodowa³o to wiele tragedii i trupów
wœród ¿ydowskich emigrantów, zbli¿aj¹cych siê statkami do Palestyny. Ca³y
czas mieli ¯ydzi pomoc niemieck¹ przy emigracji, a agent Eichmanna - Stor-
fer pomaga³ w wynajmowaniu statków (Sowieci kilka z nich na Morzu Czar-
nym storpedowali), zaœ agenci Hagany Pino Ginzburg i Mosze Auerbach po-
magali w koñcowej fazie przeszmuglowania imigrantów do Palestyny. W tym
czasie nikt nie chcia³ przymowaæ ¯ydów z obawy przed ich konkurencyjno-
œci¹ i nie pomog³a w tym konferencja 30 pañstw w Evian, zwo³ana przez
Roosevelta w lipcu 1938 r. (on sam te¿ nie chcia³ przyj¹æ ¯ydów do USA -
bo konkurencja). Odnoœnie inicjatywy polskiej osiedlenia ¯ydów na Madaga-
skarze, to podpowiedziane to by³o przez Niemców, obawiaj¹cych siê grani-
czyæ z Polsk¹ maj¹c¹ 4 miliony ¯ydów. Sprawê tê wyjaœni³ w 1947 r. Nahum
Goldman, ¿e ̄ ydzi chcieli tylko Palestyny, bo jest po³o¿ona na granicy 3 kon-
tynentów i strategicznie przy wielkich z³o¿ach ropy naftowej.

Te tak sielsko opisane stosunki w Niemczech uleg³y radykalnej zmianie
w koñcu 1941 r., gdy za¿ydzone USA przyst¹pi³y do wojny z Niemcami. Ten
sielski stan autor przypisywa³ ogromnemu za¿ydzeniu naczelnych w³adz nie-
mieckich, gdy prawie wszyscy prominenci SA, SS czy NDSP byli mieszañca-
mi ¿ydowskimi, z samym Heydrichem i Hitlerem na czele (wnuk ¯yda Fran-
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warszawskich. Sw¹ szerok¹ „dzia³alnoœæ” w getcie zakoñczy³ w ostatnich
dniach walki „gruzowców” ludobójczym rozkazem wywiezienia na likwida-
cjê tysi¹ca kilkuset ¯ydów z afery Hotelu Polskiego. Hahn ¿y³ spokojnie
w RFN. S¹¿nisty rachunek - œwiadkowie dowodowi, dokumenty i dowody je-
go zbrodni czeka³y. Wreszcie operetkowe s¹downictwo RFN skaza³o go
w 1973 r. w Hamburgu na 12 lat wiêzienia. Dnia 4 lipca 1975 r. podwy¿szo-
no wyrok na do¿ywocie. Zmar³ po dwu latach po operacji woreczka ¿ó³cio-
wego, wiêcej bêd¹c w szpitalu i na rekonwalescencji jak w wiêzieniu.

SS Untersturmführer i Kriminal Obersekräter Karl Georg Brandt by³ re-
ferentem do spraw ¿ydowskich w gestapo i komendantem Befehlstelle przy
ul. ¯elaznej 103, a nastêpnie zastêpc¹ kierownika referatu IV B. By³ faktycz-
nym panem ¿ycia i œmierci ¯ydów w getcie warszawskim. Funkcja jego tra-
ci³a na znaczeniu tylko w momentach, gdy prowadzono przeciw gettu jakieœ
wiêksze akcje. Wtedy bezpoœredni¹ w³adzê nad gettem przejmowali inni,
jak Höfle - od lipca do wrzeœnia 1942 r. - czy Sammern w styczniu 1943 r.
lub Stroop w kwietniu 1943 r.

Brandt by³ najbardziej krwawym katem i ponurym sadyst¹. Nie tylko wy-
dawa³ zbrodnicze rozkazy swym podw³adnym, ale i sam osobiœcie dokony-
wa³ najohydniejszych czynów w getcie. Kierowa³ wszystkimi akcjami segre-
gacyjnymi udnoœci. Samo tylko jego nazwisko by³o postrachem ludnoœci,
a nawet i postrachem niemieckich dyrektorów szopów. W przeciwieñstwie
do Sammerna, by³ raczej niskiego wzrostu, przy tym doœæ têgi. Urodzi³ siê
w 1907 roku. Bli¿szych danych o nim brak. Poszukiwania za nim trwaj¹
(z RFN-owsk¹ szybkoœci¹ i gorliwoœci¹), gdy¿ stale pokutuje wersja, ¿e ¿y-
je gdzieœ w ukryciu. Rachunek za zbrodnie musi wiêc czekaæ na niego. Ra-
chunek ten jest wyj¹tkowo dobrze udokumentowany wieloma ¿yj¹cymi
œwiadkami i dowodami. Brandt by³ ramieniem wykonawczym wszystkich ak-
cji Hahna sterowania nastrojami getta, stopniowania polityki szykan i ekster-
minacji.

Gdy autor przeprowadza³ w marcu 1943 r. kontrolê skarbow¹ w biurze
Többensa przy ul. Prostej, na teren firmy wszed³ Brandt w asyœcie swoich
ludzi i zarz¹dzi³ selekcjê. Widaæ by³o wtedy ogromne zdenerwowanie
Többensa i Jahna, nie zadowolonych z przerwy w pracy i nastêpnie ze zro-
zumia³ej depresji wœród pozostawionych pracowników, którzy op³akiwali
swoich bliŸnich (ka¿da akcja obni¿a³a znacznie wydajnoœæ pracy). Brandt
szed³ przed frontem ustawionych na podwórzu ¯ydów i co chwila wskazy-
wa³ jednego pejczem. Ten musia³ wyst¹piæ z szeregu i szed³ na œmieræ.

Po akcji styczniowej takich selekcji by³o zreszt¹ bardzo ma³o i mia³y one
minimalne rozmiary. Ogranicza³y siê zwykle do zabrania kilkunastu ludzi.
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Rozdzia³ X

Galeria katów warszawskiego getta

Dla dope³nienia opisów martyrologii ¯ydów w Warszawie i mechanizmu
ludobójstwa oraz dla ukazania g³ównych sprawców tych zdarzeñ, przedsta-
wiam galeriê Niemców, którzy decydowali i kierowali zbrojnymi akcjami eks-
terminacyjnymi. O ich udziale w akcjach zbrojnych selekcjach wiedzia³em
tak od ¯ydów, jak i od Niemców, od Többensa i od dwóch prokurentów Frit-
za Schultza. Obok nich pokazujê Niemców, którzy organizowali w getcie ¿y-
cie niewolnicze i najdalej posuniêty wyzysk pracy, prowadz¹cy do perfidnej
nieludzkiej powolnej eksterminacji psychicznej i biologicznej, do bezwolno-
œci i poddania siê sterowniczym zarz¹dzeniom niemieckim.

SS Standartenführer dr Ludwik Hahn - szef gestapo i policji bezpie-
czeñstwa (SD) na okrêg warszawski. Urodzi³ siê dnia 23 stycznia 1908 roku
w Eitzen powiat Uelzen. Cz³onkiem partii zosta³ dnia 1 lutego 1930 roku
i otrzyma³ legitymacjê NSDAP nr 194463, zaœ cz³onkiem SS - dnia 21 kwiet-
nia 1933 roku - nr legitymacji 65823. Stanowisko swe w Warszawie obj¹³
w paŸdzierniku 1941 r. i by³ na nim do koñca istnienia dystryktu warszaw-
skiego. Z racji choæby tylko samego zajmowanego stanowiska, jego ludo-
bójcza dzia³alnoœæ wymaga „reklamy”. Warszawa by³a central¹ ogromnie
rozubudowanego w Polsce ruchu oporu, który on doœæ skutecznie zwalcza³.
Zdo³a³ przecie¿ nawet aresztowaæ Komendanta G³ównego Armii Krajowej
gen. „Grota”-Roweckiego. Ma na swym sumieniu wymyœlne mêczarnie i tor-
tury tysiêcy bojowników konspiracji oraz kilkadziesi¹t publicznych egzeku-
cji na ulicach Warszawy. Skoñczy³ sw¹ ludobójcz¹ karierê w stopniu Stan-
dartenführera. Mimo potrzeby  du¿ego nak³adu pracy i czasu dla zwalcza-
nia polskiego ruchu oporu, w swej ludobójczej pracowitoœci i gorliwoœci
znalaz³ czas równie¿ i dla getta. Hahn uczestniczy³ osobiœcie we wszystkich
akcjach ustalania i sterowania polityk¹ anty¿ydowsk¹ w Warszawie, w ak-
cjach likwidacyjnych w getcie, a szczególnie przy akcjach zbrojnych. W cza-
sie akcji styczniowej by³ codziennie, podobnie w powstaniu. Befehlstelle
Brandta by³o jego ekspozytur¹ na getto. Hahn w czasie akcji zbrojnych
w getcie do oddzia³ów SS przydziela³ po kilku swoich pracowników z policji
bezpieczeñstwa, jako znaj¹cych teren getta oraz jako fachowców od mor-
du, dla sprawnego przeprowadzenia egzekucji. Egzekucje, a nastêpnie pa-
lenie zw³ok, nadzorowa³ g³ównie Obersturmführer Witosek.

Hahn jest jednym z g³ównych zbrodniarzy wojennych. Powinien odpo-
wiadaæ za zbrodniê ludobójstwa, pope³nion¹ na blisko 400 tysi¹cach ¯ydów

142



nienagannie. Przewidziany by³ na wysokie stanowisko w Tyflisie, lecz za-
miast tego pozosta³ w Einsatz Reinhard. Po upadku Francji, droga przerzu-
towa przez góry traci na znaczeniu i dlatego - ¿eby nie marnowaæ „talentów”
Höflego - prze³o¿eni przenosz¹ go do sztabu Einsatz Reinhard (akcja Rei-
nhard) znajduj¹cego siê w Lublinie. Tu zakotwiczy³ na d³u¿ej, bo przebywa³
a¿ do grudnia 1943 r. W Lublinie osi¹gn¹³ szczyt swej kariery mordercy
i grabie¿cy. Tu te¿ zdoby³ „bohatersk¹” s³awê i… odznaczenia bojowe:
K.V.K. I kl. (1943 r.). Za grabie¿ i mordowanie ¯ydów i Polaków, za mordo-
wanie niewinnych i bezbronnych starców, kobiet i dzieci awansowa³ do
stopnia Sturmbannführera z dat¹ 21 lipca 1942 r. By³a w tym jakaœ sui ge-
neris symbolika, bowiem nast¹pi³o to w przeddzieñ rozpoczêcia jego akcji
likwidacyjnej w Warszawie.

Höflego przydzielono w sierpniu 1940 r. do sztabu dowództwa SS i poli-
cji na okrêg lubelski. Dowódc¹ SS i policji na okrêg lubelski by³ wtedy Odilo
Globocnik, póŸniejszy Gruppenführer SS i Generalleutnant policji. By³ on za-
razem pe³nomocnikiem Himmlera na Generaln¹ Guberniê, do tzw. ostatecz-
nego rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej, a wiêc kierownikiem akcji Reinhard.
Höfle obj¹³ wiêc tak¿e stanowisko szefa sztabu owej akcji Reinhard. „Su-
mienny i rzetelny w pracy” Höfle - jak go oceniano - przeprowadza³ pod
nadzorem Globocnika wszelkie akcje likwidacyjne ¯ydów na terenie dystryk-
tu lubelskiego. Nadchodz¹ w koñcu jego „wielkie dni pracy” w Warszawie -
od lipca do wrzeœnia 1942 r. Ze sztabu akcji Reinhard zabra³ sobie do pomo-
cy Hauptsturmführera Michalsena i Untersturmführa Mundta. Z warszaw-
skich „specjalistów” dobra³ sobie miêdzy innymi: Obersturmführera i Komi-
sarza Kryminalnego Witoska, kierownika referatu IV.A2 gestapo - sabota¿e
i broñ, kierownika Befehlstelle przy ul. ¯elaznej 103 - Untersturmführera
Brandta - referenta gestapo do spraw ¿ydowskich, Obersturmführera Men-
dego - kierownika Sonderkomando S.D. do spraw przesiedleñ, Obe-
rsturmführera Geipla - ówczesnego kierownika Werterfassungsstelle i in-
nych. To by³ jego zbrodniczy sztab. Nikt z cz³onków tego sztabu nie zosta³
dotychczas poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci karnej. Za to ¯ydzi chêtnie
szukali winnych wœród Polaków.

A¿eby dokoñczyæ przegl¹du „pracy” Höflego w Generalnej Guberni
,trzeba jeszcze dodaæ, ¿e po getcie warszawskim likwiduje on nadal, przez
ca³y rok 1943, getta i obozy ¿ydowskie na terenie ca³ej lubelszczyzny. Wraz
z Globocnikiem wizytowa³ i wywiera³ naciski na przyspieszenie terminów likwi-
dacji gett w innych dystryktach. Po zdjêciu Globocnika ze stanowiska -
w sierpniu 1943 r. - i przeniesieniu go do Triestu, zast¹pi³ go w Lublinie Grup-
penführer Jakub Sporenberg. Höfle nadal by³ u nowego dowódcy szefem
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Brandt dawa³ siê wtedy zreszt¹ doœæ ³atwo przeb³agaæ interwencjom dyrek-
torów szopów i poszczególnych skazañców zwalnia³. Dotyczy³o to jednak
tylko wybitnych fachowców lub ludzi, którzy mogli siê drogo wykupiæ. Pecu-
nia non olet. Los jego powojenny nieznany, zapewne nie ¿yje.

Kierownik wielkiej akcji likwidacyjnej, Obersturmbahnführer SS Herman
Höfle, urodzi³ siê 19 czerwca 1911 roku w Salzburgu w Austrii. Z zawodu by³
mechanikiem samochodowym i by³by zapewne nim pozosta³, gdyby nie roz-
pocz¹³ swojej zbrodniczej kariery w SS. Do NSDAP wst¹pi³ 1 sierpnia 1933 r.
i otrzyma³ legitymacjê partyjn¹ nr C 341.873. Jego legitymacja SS mia³a nr
307.469. By³ wiêc jednym z bardziej zas³u¿onych SS-manów w Austrii, cze-
go dowodem jest fakt, ¿e Hauptsturmführerem zosta³ ju¿ 17 marca 1938 r.
O¿eniony by³ 29 paŸdziernika 1933 r. z Bert¹ Dühr, równie¿ z Salzburga,
z któr¹ mia³ jednego syna urodzonego 30 I 1937 r. i cztery dziewczynki ur.
17 III 1939 r., 18 VIII 1941, 18 III 1943 r. i 6 II 1944 r. Jak z tego widaæ, trzy
ostatnie dziewczynki urodzone zosta³y ju¿ w czasie wojny. Ludobójcza dzia-
³alnoœæ w getcie jakoœ nie pozbawi³a tego zbrodniarza uczuæ rodzinnych i oj-
cowskich. Dla normalnego, zdrowego psychicznie cz³owieka pozostanie zu-
pe³nie niezrozumia³e, jak móg³ on pieœciæ swoje dzieci, morduj¹c równocze-
œnie masowo ma³e, niewinne dzieci innych rodziców - Polaków i ¯ydów.

Herman Höfle rozpocz¹³ swoj¹ ludobójcz¹ pracê na terenie Generalnej
Guberni od objêcia w grudniu 1939 r. stanowiska dowódcy Selbstschutzu
w Nowym S¹czu. Nosi³ jeszcze wtedy dystynkcje Hauptsturmführera. Stano-
wisko to piastowa³ do sierpnia 1940 r., tj. do chwili likwidacji Selbstschutzu.
Zd¹¿y³ siê przez ten czas daæ poznaæ jako zaciek³y przeœladowca polskich
organizacji podziemnych i polskiej inteligencji. Jego pozornie skromna pla-
cówka uznawana by³a s³usznie przez jego prze³o¿onych za jeden z najwa¿-
niejszych punktów parali¿uj¹cych ucieczkê polskich wojskowych przez S³o-
wacjê i Wêgry do Francji, do armii tworzonej przez gen. Sikorskiego. Roz-
budowa³ on sieæ granicznych posterunków, parali¿uj¹c dzia³alnoœæ kana³ów
przerzutowych przez góry. W³aœnie w Nowym S¹czu siedzia³ po z³apaniu go
na granicy - w maju 1940 r. - redaktor in¿. Ryszard Œwiêtochowski, pe³no-
mocnik polityczny gen. Sikorskiego na kraj (CKON) i st¹d zosta³ wys³any do
Oœwiêcimia, gdzie zgin¹³ w po³owie 1941 r. Drog¹ Œwiêtochowskiego po-
sz³o setki Polaków-patriotów. „Zas³uga” w tym du¿a przede wszystkim
Höflego. Brigadeführer Odilo Globocnik w za³¹czniku do wniosku awanso-
wego z 1942 r. dla Höflego na Sturmbannführera, podkreœla³ przede wszy-
stkim jego wielkie zas³ugi jako dowódcy Selbstschutzu w Nowym S¹czu. Pi-
sa³, ¿e z obowi¹zków swoich wywi¹za³ siê wzorowo, a wszelkie dalsze pra-
ce (czyli pocz¹tki ludobójczej akcji anty¿ydowskiej) wykonywa³ tadellos -
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¯eby zapewniæ Höflemu to przeniesienie do Holandii, Krüger pisze drugi
list z dat¹ 29 wrzeœnia 1943 r. do szefa G³ównego Urzêdu Personalnego SS,
Gruppenführera SS von Herffa, w którym prosi o …pomoc dla zas³u¿onego
SS-mana, poniewa¿ te ciê¿kie, wykonane przez niego zadania, bardzo go
wyczerpa³y duchowo. No, a wynik jaki?… Von Rauter nie przyj¹³ go do Ho-
landii. Zapewne nie dlatego, ¿eby go razi³o ludobójstwo, wszak to genera³
SS, ale Holandia to nie Generalna Gubernia. Tam prawa ludzkie i obywatel-
skie by³y bardziej szanowane, co umo¿liwia³o nawet Holendrom dokonywa-
nie strajków na znak protestu przeciwko przeœladowaniu holenderskich ¯y-
dów. I chocia¿ mimo tego ponad 80% ¯ydów holenderskich zosta³o wywie-
zionych i wymordowanych, to jednak gen. von Rauter nie chcia³ przyj¹æ tak
os³awionego mordercy, jak Höfle. Z tych to powodów jego odejœcie z Gene-
ralnej Guberni przeci¹gnê³o siê do koñca 1943 roku. Od 1 stycznia 1944 r.
rozpoczyna on swe urzêdowanie w Grecji i nastêpnie w Albanii. Swoj¹ dro-
g¹, Holendrzy mieli trochê wiêcej szczêœcia od Polaków i ¯ydów polskich.

Jeszcze kilka s³ów o osobie Höflego z okresu VII-IX 1942 r. Mieszka³ on
wyj¹tkowo luksusowo i zabawia³ siê bardzo weso³o w Befehlstelle przy ul. ̄ e-
laznej 103. Codziennie, jako sumienny pracownik i zwierzchnik, przyje¿d¿a³
samochodem do getta, by dogl¹daæ jak przebiega akcja i z jak¹ staranno-
œci¹ wykonywane s¹ jego rozkazy. Pocz¹tkowo czêsto wysiada³ z wozu
i przechadza³ siê po Umschlagplatzu, potem ogranicza³ siê tylko do inspek-
cji z samochodu. W przeciwieñstwie do podleg³ych mu SS-manów, Höfle
w Warszawie nie mordowa³ ¯ydów osobiœcie. Mia³ ju¿ tak du¿e zas³ugi i wy-
sokie stanowisko kierownicze, ¿e móg³ sobie pozwoliæ na taki luksus. (Eich-
mann te¿ by³ z pozoru ³agodnym barankiem, on te¿ osobiœcie nie mordowa³
- mia³ do tego innnych, a przy tym by³ sam ¯ydem.) Höfle by³ zawsze staran-
nie ubrany, a doskonale dopasowany mundur dodawa³ mu mêskiej urody.
By³ zawsze spokojny i uœmiechniêty, a spojrzenie jego by³o na pozór ¿yczli-
we. Nie przeszkadza³o mu to, ¿e patrzy³ zupe³nie obojêtnie na najbardziej
nieludzkie sceny. Przez ca³y czas akcji humor i apetyt mia³ doby. Dba³oœæ
o swoj¹ osobê posuwa³ do tego stopnia, ¿e wezwa³ nawet raz do siebie ¿y-
dowskiego lekarza - dr. Reichera, lecz¹cego zazwyczaj weneryczne choroby
oficerów Befehlstelle, w celu leczenia jakichœ dolegliwoœci skóry na jego ³y-
sej g³owie. Ale tak, jak by³ staranny i pedantyczny w dba³oœci o swoj¹ oso-
bê, tak samo by³ staranny i bezwzglêdny w kierowaniu i przeprowadzaniu ca-
³ej wielkiej akcji likwidacyjnej. Jak na rasowego SS-mana przysta³o.

W 1963 roku Höfle powiesi³ siê w wiêzieniu œledczym w Wiedniu.
Dowódca niemiecki w akcji styczniowej, SS Standartenführer (p³k) dr Fer-

dinand von Sammern und Frankenegg, wy¿szy dowódca SS i policji na
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sztabu „akcji Reinhard”. Wraz z nowym szefem koñczy³ w lubelskim przepro-
wadzaæ akcjê likwidacji ¯ydów nazwan¹ „do¿ynkami”. By³ to równie¿ mord
i grabie¿ resztek mienia, tyle ¿e bardziej cyniczny. Mordowano i rozstzeliwa-
no ¯ydów w du¿ej mierze na miejscu, na oczach wszystkich (Trawniki, Ponia-
towa), bez uciekania siê do oszukañczych pozorów przesiedlenia na wschód,
jak by³o w Warszawie. W³aœnie w tych obozach pracy, tzn. w Trawnikach (10
tysiêcy ¯ydów z futrzarskiego szopu Fritza Schultza) i Poniatowej (do 15 ty-
siêcy ¯ydów z w³ókienniczego szopu Waltera Caspara Többensa), zginêli ¯y-
dzi warszawscy. Ratowanie stamt¹d by³o b. trudne. Pamiêtam nieudane sta-
rania mec. Karola Szwarca, wp³acenie 10.000 z³ szoferowi cie¿arówki z obo-
zu w Poniatowej w mojej obecnoœci na terenie S¹dów, dla ratowania cz³onka
¯ZW mec. Mariana Kahane z rodzin¹. Wszystko bezskutecznie.

Po wymordowaniu resztek ¯ydów w dystrykcie lubelskim, Höfle przenie-
siony zosta³ od stycznia 1944 r. do Grecji - jako pe³nomocnik Himmlera -
opuszczaj¹c ostatecznie umêczone ziemie polskie. W Grecji dosta³ EK II kl.
i awans na Obersturmbannführera (pp³k). Ciekawy jest sam moment jego
odejœcia z Generalnej Guberni i zwi¹zanych z tym starañ oraz wystawionych
mu zaœwiadczeñ o jego pracy. Höfle od dawna chcia³ przenieœæ siê na za-
chód Europy i dlatego starania jego posz³y w tym kierunku. Otó¿ 24 wrze-
œnia 1943 r. wy¿szy dowódca SS i policji na Generaln¹ Guberniê Obergrup-
penführer Krüger, wyst¹pi³ listownie do wy¿szego dowódcy SS i policji
w Holandii, Obergruppenführera i genera³a policji von Rautera, z propozcj¹
przeniesienia Höflego w nastêpuj¹cy sposób: …podczas swojej d³ugolet-
niej przynale¿noœci do dowództwa SS i policji w Lublinie, wykonywa³ spe-
cjalne polecenia, które przede wszystkim pozostawa³y w zwi¹zku ze spraw¹
ostatecznego za³atwienia sprawy ¿ydowskiej. Te zadania wymaga³y (ponie-
wa¿ by³y one spraw¹ czystego zaufania) od Höflego zupe³nie specjalnych
za³o¿eñ - warunków. Höfle te zadania wykona³ przy pe³nym zadowoleniu
Reichsführera SS (Himmlera). Te sprawy wymaga³y pe³nego jego oddania
i jest konieczne, ¿eby Höfle by³ zabrany nie tylko z tego zadania, ale w ogóle
z tego terenu, ¿eby po d³ugich latach pracy móg³ mieæ zupe³nie inne dozna-
nia - wra¿enia.

Takiego zas³u¿onego i „przemêczonego” ludobójstwem mordercê,
Himmler i Krüger chc¹ przenieœæ na wypoczynek do Holandii pod rozkazy
gen. von Rautera. A¿eby bardziej jeszcze zakrêciæ Rautera, Krüger tak re-
klamuje dalej swego pupila: „…Höfle godny jest najwy¿szego zaufania, przy
swoim doœwiadczeniu z Lublina mo¿e obj¹æ ka¿de stanowisko” i dalej, ¿e
on, Krüger „…przyj¹³by go do siebie, gdyby nie to, ¿e Höfle musi odejœæ ze
wschodu”.
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pe. Dnia 10 wrzeœnia 1939 r. awansowa³ ju¿ do stopnia Oberführera (p³k)
i zosta³ dowódc¹ Selbstschutzu w Poznaniu (przeniesiono go tu z Karlsba-
du). Nastêpnie od marca 1940 roku do paŸdziernika 1941 r. piastuje analo-
giczne stanowisko w GnieŸnie, a równoczeœnie uczy³ siê w tym czasie
i ukoñczy³ kurs dla wy¿szych dowódców SS. Przez ca³y czas odznacza siê
krwawym przeœladowaniem Polaków w tzw. kraju Warty. W maju 1941 r.
umiera jego 5-letni synek i Stroop na jego czeœæ przyjmuje jego imiê Jürgen,
w miejsce dotychczas u¿ywanego - Józef. Z dniem 1 grudnia 1941 r. zosta-
je podporz¹dkowany Oberführerowi Hoffmeyerowi w Hauptamcie Volks-
deutsche Mittelstelle w Berlinie. Na tej placówce otrzyma³ stopieñ general-
kski, dnia 16 wrzeœnia 1942 r. mianowano go SS-Brigadenführerem. W lu-
tym 1943 r. powo³ano go na stanowisko SS i Polizeinführera dla dystryktu
Galicja, z siedzib¹ we Lwowie. St¹d, jako „wybitnego fachowca”, wezwano
go do Warszawy w dniu 18 kwietnia 1943 r. w zwi¹zku z prowadzonymi
przygotowaniami do likwidacji getta. Dnia 19 kwietnia 1943 r., rano po nie-
udanym natarciu oddzia³ów Sammerna na Nalewkach, przejmuje dowódz-
two samorzutnie, odsuwaj¹c Sammerna. W nagrodê za liwkdiacjê powsta-
nia w getcie i samego getta oraz za wywiezienie i wymordowanie oko³o 65
tysiêcy ¯ydów, a tak¿e za rabunek mienia ¿ydowskiego wartoœci 10 milio-
nów z³otych, otrzymuje dnia 18 czerwca 1943 r. od Reichsführera SS, KVK
I kl. Wa¿nym akcentem jego raportu jest stwierdzenie, ¿e w getcie - obok
Polaków - walczy³ z ¯ZW, a nie ¯OB - której nie zna³, bo zbyt krótko istnia-
³a, nie wykaza³a siê wczeœniej walk¹. A teraz ¯ydzi czcz¹ tylko ¯OB, by od-
sun¹æ i ukryæ ¯ZW, a zarazem ogrom polskiej pomocy t¹ drog¹ p³yn¹cej.

B. Mark w swojej ksi¹¿ce wydanej w 1958 roku mylnie podaje, ¿e by³ to
EK I kl., którego Stroop nigdy nie dosta³. W uznaniu tych wszystkich „za-
s³ug”, Stroop zotaje równie¿ oficjalnie zatwierdzony na stanowisku dowódcy
SS i Policji na okrêg warszawski, z dniem 29 czerwca 1943 r. To stanowisko
piastowa³ bardzo krótko, bo tylko do 8 wrzeœnia 1943 r. (na jego miejsce
przyszed³ Kutschera), zatem zd¹¿y³ zarz¹dziæ zaledwie jedn¹ wiêksz¹ egze-
kucjê publiczn¹ Polaków w dniu 16 lipca 1943 r. Za granat rzucony na ko-
lumnê SA rozkaza³ rozstrzelaæ 100 zak³adników. Z Polski zosta³ przeniesiony
do Grecji, a nastêpnie do Rzeszy, do Wiesbadenu (Westmark). Nastêpny
awans w jego zbrodniczej karierze mia³ miejsce w dniu 9 listopada 1943 r.
Zosta³ mianowany wtedy Gruppenführerem SS i genera³em porucznikiem
Policji. Dnia 1 lipca 1944 r. zostaje Obergruppenführerem i genera³em broni
SS i policji. W 1951 r. w Warszawie, wyrokiem S¹du polskiego zosta³ za swo-
je zbrodnie skazany na karê œmierci. Zezna³ przed polskim s¹dem w czasie
procesu, ¿e nigdy nikogo sam nie zabi³. Wyrok wykonano 6 III 1952 r.
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okrêg warszawski, urodzi³ siê 17 marca 1897 roku w Grieskirchen (Austria).
Pochodzi³ z rodziny inteligenckiej. Ojciec jego by³ prezesem s¹du, on sam by³
z zawodu adwokatem, zanim nie zmieni³ go na „zawód” SS-mana. W czasie
pierwszej wojny œwiatowej mianowany by³ do stopnia porucznika. Karierê
w SS rozpocz¹³ w grudniu 1932 r. i otrzyma³ legitymacjê SS nr 292.792. Do
NSDAP wst¹pi³ 1 marca 1933 r. Jego legitymacja partyjna mia³a nr 1.456.955.
Chocia¿ nale¿a³ do SS, by³ najmniej znany ze swej ludobójczej dzia³alnoœci
spoœród wszystkich ludobójców zaanga¿owanych czynnie w akcjê likwidacyj-
n¹ ludnoœci polskiej i ¿ydowskiej. Jego inicjatywa w tym kierunku by³a niewiel-
ka. Jako usprawiedliwienie takiej „postawy”, mo¿na przyj¹æ chyba tylko jego
stan zdrowia, gdy¿ by³ powa¿nie chory na reumatyzm. Zmniejszona spraw-
noœæ fizyzna wp³ywa³a powa¿nie na nieudolnoœæ jego ludobójczych poczy-
nañ. Jego œmieræ przed rozpoczêciem poszukiwañ zbrodniarzy przez G³ów-
n¹ Komisjê do Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce przyczyni³a siê do
zmniejszenia ogólnego zainteresowania jego osob¹ i dzia³alnoœci¹, gdy¿ nie
by³o ju¿ komu wystawiaæ rachunku za dokonane zbrodnie. Nie zmniejsza to
jednak jego winy i osobistego zaanga¿owania w zbrodnicz¹ dzia³alnoœæ. Nie-
udolnie poprowadzona akcja styczniowa powa¿nie nadszarpnê³a mu reputa-
cjê. Dlatego na czele oddzia³ów wyznaczonych do t³umienia powstania w get-
cie w kwietniu i maju 1943 r., postawiono nowego wy¿szego dowódcê SS
i policji na ca³y okrêg warszawski, gen. Jürgena Stroopa. A p³k Sammern zo-
sta³ przeniesiony z Warszawy na wy¿szego dowódcê w Essegg w Jugos³awii,
zarz¹dzeniem Himmlera z dnia 23 kwietnia 1943 r.

W trosce o jego zdrowie przeniesiono go na po³udnie, gdzie jest wy¿sza
temperatura. W Jugos³awii by³o jednak dla niego stanowczo za gor¹co,
gdy¿ zgin¹³ od partyzanckiego pocisku artyleryjskiego w bitwie w dniu 20
wrzeœnia 1944 r. Dos³u¿y³ siê jednak przedtem stopnia generalskiego, zo-
staj¹c SS Brigadeführerem i genera³em majorem policji.

Likwidator powstania w getcie Genera³ der Waffen SS und Polizei
Jürgen Stroop, urodzi³ siê 26 wrzeœnia 1895 roku w Detmold i/L. Cz³onkiem
SS zosta³ 1 sierpnia 1932 r. - nr legitymacji 44.611, zaœ cz³onkiem partii 1
wrzeœnia 1932 r. - nr legitymacji 292.297. Z zawodu by³ topografem. W okre-
sie pierwszej wojny skoñczy³ czteromiesieczn¹ szko³ê dla mierniczych
w Bukareszcie. Pracowa³ jako urzêdnik katastralny w ksiêstwie Lippe. By³
wierz¹cym katolikiem. O¿eni³ siê 5 lipca 1923 r. z Käte Barckhausen, z któr¹
mia³ syna i córkê. Ojciec jego by³ Polizeioberwachtmeistrem. Pierwsz¹ woj-
nê œwiatow¹ zakoñczy³ w stopniu Vicefeldfebla. Walczy³ w Rosji, na Wo³yniu
i w Rumunii. Karierê SS-mana mia³ bardzo b³yskotliw¹ i szybk¹. Zacz³¹ j¹
objêciem w dniu 3 marca 1939 r. stanowiska kierownika Hilfspolizei w Lip-
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scy zabiegali nawet sami o to, gdy¿ wydane zaœwiadczenia pracownicze fir-
my Többensa podparte autorytetem Konrada, by³y rzeczywiœcie na ogó³ ho-
norowane przez ekipê Höflego i Brandta. Poza ³apówkami, Többens, dyr.
Jahn, dr Bauch oraz zdrajcy ¿ydowscy, namawiali kupców do sk³adania to-
warów w magazynach firmy, gdy¿ tylko w ten sposób - rzekomo - mia³y siê
one uratowaæ. Obiecywali oni, ¿e na ¿¹danie w³aœcicieli rzeczy te bêd¹ -
w miarê potrzeb - wydawane i zwracane. T¹ drog¹ magazyny Többensa, Frit-
za Schultza i wielu innych zape³ni³y siê wielkim pozosta³ym dobrem ¿ydow-
skim, które oczywiœcie nie powróci³o ju¿ do ¿ydowskich w³aœcicieli. Du¿o
z tych rzeczy posz³o na ró¿nego rodzaju ³apówki, „na podtrzymanie dobrych
stosunków” dla funkcjonariuszy gestapo oraz dla oficerów Rüstungskom-
mando, daj¹cych Többensowi szyld „zak³adu wa¿nego dla celów wojen-
nych”. Zreszt¹ Többens rzeczywiœcie produkowa³ przewa¿nie mundury dla
wojska, bieliznê, drobnê czêœci metalowe i skórzane, wyposa¿enie osobiste
¿o³nierza. Wykonywa³ te¿ bardzo du¿o reperacji starego umundurowania
nadchodz¹cego z frontu i tym podobnych robót. Stosuj¹c system pracy nie-
wolniczej, osi¹gn¹³ olbrzymie zarobki. Dnia 31 stycznia 1943 r. Odilo Globoc-
nik, ju¿ jako „w³aœciciel” ¯ydów warszawskich, d¹¿¹cy do ich szybkiego prze-
niesienia na teren dystryktu lubelskiego, spowodowa³ mianowanie Többensa
cywilnym komisarzem getta, na miejsce ma³o ruchliwego Fritza Schultza. (S¹
pewne w¹tpliwoœci co do daty tej nominacji.) Pe³nomocnikiem Globocnika do
spraw akcji przesiedlenia mianowano Többensa dnia 12 marca 1943 r. Funk-
cjê komisarza cywilnego getta Többens sprawowa³ do koñca marca 1943 r.
Urz¹d komisarza ostatecznie zlikwidowano z dniem 31 marca 1943 r. To przy-
sparza³o firmie nie tylko znaczenia, ale te¿ i dochodów z tytu³u interwencji
w gestapo w Warszawie i Lublinie, w sprawie ci¹g³ego przesuwania terminu
przeniesienia firmy w lubelskie. Interwencje takie by³y oczywiœcie sowicie
op³acane przez ̄ ydów, a Többens - wystêpuj¹c rzekomo jedynie w roli poœre-
dnika - przekazywa³ ³apówki gestapowcom. Trudno uwierzyæ, ¿eby w tym te¿
nie partycypowa³. Autor niniejszego opracowania osobiœcie rozmawia³ z trze-
ma znajomymi ¯ydami, których spotka³ na ul. Leszno, a którzy nieœli akurat
Többensowi z³oto, w iloœci oko³o 3 kg, jako nale¿noœæ za kolejne prze³o¿enie
przesiedlenia. Mia³o to miejsce w po³owie marca 1943 r. Termin przesiedlenia
by³ stale p³ynny i s³u¿y³ jako narzêdzie wymuszania haraczy. Zwykle widocz-
n¹ zapowiedzi¹ zbli¿ania siê tego terminu by³a wizyta Brandta w zak³adach
Többensa, który dla postrachu wybiera³ kilkunastu czy kilkudziesiêciu ¯ydów.
W ten cyniczny i ³otrowski sposób sygnalizowa³ on swoje bezpoœrednie po-
trzeby materialne. Postêpowanie takie by³o chyba uzgodnion¹ z góry
z Többensem polityk¹ sterowania opini¹ ¯ydów i wp³ywem od nich ³apówek.
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Orygina³ raportu Stroopa o likwidacji getta warszawskiego znajduje siê
obecnie w Warszawie, w Archiwum G³ównej Komisji Badania Zbrodni Hitle-
rowskich.

Jednym z wa¿niejszych szczegó³ów tego raportu s¹ bardzo liczne
stwierdzenia Stroopa o udziale ¿o³nierzy polskiego podziemia („bandytów”)
w walce wewn¹trz getta, którzy wystêpowali z broni¹ maszynow¹. S¹ rów-
nie¿ stwierdzenia o znalezieniu wielu zw³ok zabitych w walce Polaków,
w tym i kilku policjantów tzw. granatowych, w mundurach.

Szkoda, ¿e raport Stroopa (sk³adaj¹cy siê z codziennych raportów) zo-
sta³ tak pobie¿nie i mia³o wnikliwie odczytany przez niektórych historyków
i ¿e nie dopatrzyli siê jakoœ wspólnych walk toczonych przez Polaków i ¯y-
dów z niemieckimi oprawcami, oraz ¿e ominêli fakt posiadania przezeñ i ge-
stapo wiadomoœci tylko o ¯ZW, dzia³aj¹cego od koñca 1939 r., a nie znali
¯OB dzia³aj¹cej od koñca 1942 r. tylko przez 6 miesiêcy. 

Ostatni komisarz cywilny getta warszawskiego i pe³nomocnik Obergrup-
penführera Odilo Globocnika do spraw przesiedlenia ¯ydów do dystryktu lu-
belskiego, Oberstrumführer SS Walter Caspar Jozef Többens urodzi³ siê
dnia 19 maja 1909 roku w Meppen (Hannover). Gimnazjum ukoñczy³ w Mep-
pen, a szko³ê handlow¹ w Osnabrück w latach 1922-1926. Przed wojn¹ by³
kupcem w Bremie przy Kohlenhoeckerstrasse 7. Wyczuwaj¹c podczas woj-
ny du¿¹ koniunkturê na wschodzie, zacz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w Warszawie
w pocz¹tkach 1941 r. W lipcu 1941 r. zacz¹³ przejmowaæ po¿ydowskie
przedsiêbiorstwa w getcie z r¹k Transferstelle. Po uzgodnieniu zakresu inte-
resów z Heresbekleidungsamtem w Berlinie oraz z jego oddzia³ami w Pozna-
niu i Szczecinie, zwiêkszy³ zakres dostaw dla wojska, a za zgod¹ OKH zacz³¹
wykorzystywaæ mo¿liwoœci produkcyjne getta. Pocz¹tkowo zatrudnia³ dwa
do trzech tysiêcy ludzi, by pod koniec istnienia getta mieæ zatrudnionych
u siebie oko³o 15 tysiêcy osób, nie licz¹c koniunkturalnego szczytu - w sierp-
niu 1942 r. - wywo³anego oszukañczymi zapewnieniami w odezwach Höfle-
go, ¿e wywózce nie podlegaj¹ pracownicy Rüstungsbetriebów. Szczyt gra-
bie¿czej kariery Többensa przypada na lata 1942-1943. Szczególnie pomoc-
nym by³ mu w tym Obersturmführer Franz Konrad, który w lipcu 1942 r. zo-
sta³ przydzielony do Zarz¹du getta i obj¹³ po Gejplu Werterfassungstelle
(z nominacji Sammerna-Frankenegga). On to, wspólnie z Többensem, stwo-
rzy³ przy firmie Többensa Wydzia³ Eksportowy i pod tym szyldem wch³aniali
firmy ¿ydowskie. W ten sposób firma Többensa rozros³a siê szybko do wiel-
kich rozmiarów. W trakcie trwania wielkiej akcji likwidacyjnej Höflego, przy³¹-
czali firmy ¿ydowskie wy³¹cznie za du¿e ³apówki i dziêki temu stali siê od ra-
zu milionerami - sterowana propaganda nagoni³a im miliony. Kupcy ¿ydow-
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szwalni w Piotrkowie. Od listopada 1944 r. do wyzwolenia w styczniu 1945 r.
by³em wiêc formalnie jego pracownikiem. Du¿o wtedy ze sob¹ rozmawiali-
œmy. Podczas jednej z rozmów powiedzia³ mi, ¿e domyœla siê - s¹dz¹c po
butach oficerskich noszonych przeze mnie pod d³ugimi spodniami, ¿e je-
stem oficerem i ¿e bra³em udzia³ w Powstaniu. Poczyta³ mi to za szczytny
obowi¹zek Polaka. Nie omieszka³ przy tym wyraziæ ¿alu, ¿e Niemcy nie umie-
li porozumieæ siê z Polakami dla wspólnej walki z komunizmem. Mówi¹c
o getcie, przyzna³ siê do zrobienia tam du¿ego maj¹tku, co by³o jego celem.
Podkreœla³ swój ludzki stosunek do ¯ydów, nikogo nie uderzy³, nikogo nie
wys³a³ na œmieræ przy selekcjach, walczy³ z Brandtem o swoich ludzi. Selek-
cjonowa³ i bi³ tylko rzekomo Jahn. On natomiast pomaga³ zarówno szyldem
swej firmy, jak i trochê finansowo w do¿ywaniu pracowników, tolerowa³ ukry-
wanie siê ludzi nielegalnych itp. Opowiada³ mi o pomocy udzielanej przy
ucieczkach i ukrywaniu siê wielu ¯ydów, oczywiœcie tylko sobie znajomych
i bli¿szych, bo móg³ pomóc tylko kilkunastu, ale nie wszystkim. Jako dowód
wskaza³ oko³o dziesiêciu ¯ydów, ukrywanych przez niego na aryjskich pa-
pierach w Piotrkowie. Pracowali w jego firmie nawet na kierowniczych stano-
wiskach jako np. Ludwik Marmor - kierownik szwalni, Helena Turczyñska
z kuzynk¹ - pracowa³a w biurze, in¿. Antoni Kornacki (vel Abram Kupferblum
ukrywany z grup¹ przez Bch) - kierownik magazynu, Janusz Jaroñ - znany
aktor, Halina Skotnicka z synem, Janusz Lipski z matk¹ i inni. Dalszych ukry-
wa³ podobno w innych miastach, w tym kilku ¯ydów w Czêstochowie. Mówi³
o nieludzkich aktach ludobójstwa i swym wspó³czuciu dla ¯ydów i Polaków.
Mówi³ o du¿ych wartoœciach ¯ydów jako si³y roboczej. Du¿o te¿ mówi³
o swojej bezsilnoœci i o swojej walce w chronieniu siê przed frontem wscho-
dnim, drog¹ swej przydatnoœci dla Rüstungskommando. Chcia³ ¿yæ i to bar-
dzo dobrze ¿yæ. Ludziom, których lubi³ i darzy³ zaufaniem, dawa³ mo¿liwoœæ
nielegalnych zarobków, np. Marmorowi i Kornackiemu, którzy - z zyskiem dla
niego i dla siebie - likwidowali (przez „up³ynnianie” z magazynów) mienie fir-
my „Bracia Jab³kowscy” czy nawet bie¿¹c¹ produkcjê.

Zastêpc¹ Többensa w Generalnej Guberni by³ wtedy (po zastrzeleniu
przez Niemców Jahna), Hainz Birmes - gestapowiec, z którym mia³em kil-
ka staræ w obronie magazyniera Obraniaka czy szofera ciê¿arówki Piotra.
Többens uznawa³ moje racje i mitygowa³ go kilkakrotnie. Spowodowa³ rów-
nie¿ dorêczenie paczki mojemu bratu do obozu w Wa³brzychu. W pocz¹t-
kach stycznia 1945 r., bêd¹c ostatni raz w Piotrkowie, zaproponowa³ mi
ewakuacjê wraz z rodzin¹ do Bremy. Oddawa³ mi do dyspozycji wagon to-
warowy, w którym mia³a jechaæ jakaœ ¯ydówka i trochê jego rzeczy osobi-
stych. Oczywiœcie odmówi³em. Nie mog³o byæ o tym mowy; by³em w kon-
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Többens powiêkszy³ znacznie swój maj¹tek tak¿e w Powstaniu War-
szawskim. Maj¹c agendy swojej firmy ulokowane w kilku punktach Warsza-
wy (m.in. przy ul. Raszyñskiej 1, ul. Bracka - na dwóch górnych piêtrach
u braci Jab³kowskich, na ul. Szpitalnej i in.), pod pretekstem wywo¿enia
swego mienia, rabowa³ w okolicy co siê da³o. Do pomocy przydzielono mu
kilku ¿o³nierzy niemieckich. Zrabowane mienie przewozi³ do Tomaszowa
Mazowieckiego i oddawa³ pod opiekê dr. Rudolfa Baucha oraz do Piotrko-
wa. W Tomaszowie Mazowieckim mia³ swoje sk³ady handlowe, zaœ w Piotr-
kowie i Czêstochowie uruchomi³ szwalnie bielizny. Zacz¹³ urz¹dzaæ szwal-
nie równie¿ w Radomsku i Krakowie, ale nie zd¹¿y³ ich ju¿ uruchomiæ.

Többens by³ cz³owiekiem bardzo mi³ym, a nawet ujmuj¹cym w bezpoœre-
dnim zetkniêciu, co bardzo u³atwia³o mu kontakty z ludŸmi. By³ katolikiem.
Autor osobiœcie mia³ z nim doœæ czêsto do czynienia w roku 1943 i 1944.
Przeprowadzi³ z nim nawet szereg rozmów w cztery oczy na temat getta. Bli¿-
sza znajomoœæ z Többensem zaczê³a siê w styczniu 1943 r. od stwierdzenia
podczas kontroli skarbowej w zak³adzie na ul. Prostej 14 nadu¿yæ podatko-
wych w podatku od uposa¿eñ, za sumê ponad 300 tysiêcy z³otych. Proœby
Többensa, by nie robiæ z tego u¿ytku, zby³em milczeniem. Wtedy Többens
oœwiadczy³, ¿e chcia³ tê sprawê za³atwiæ bez rozg³osu, z uwagi na ¯ydów,
pracowników buchalterii, którzy s¹ winni z³ego obliczenia podatku, lecz w tej
sytuacji musi on w obronie w³asnej wyci¹gn¹æ konsekwencje wobec dzia³u
ksiêgowoœci. Nic na to nie odpowiedzia³em. Po wyjœciu z pokoju, na koryta-
rzu, przy schodach wejœciowych do gmachu firmy (dawne gimnazjum ku-
pieckie) otoczy³a mnie gromada oko³o dwudziestu ¯ydów, pracowników
dzia³u buchalterii, wœród nich byli i moi znajomi. Dowiedzia³em siê wówczas,
¿e o ile mnie nie zdo³aj¹ przeb³agaæ, to pójd¹ na œmieræ. Wtedy oœwiadczy-
³em, ¿e przerywam niedokoñczon¹ kontrolê na dwa dni - robiê to dla nich,
jako polskich obywateli, a nie dla Niemca, a niech oni natychmiast spowodu-
j¹ wp³acenie wykrytej ró¿nicy podatkowej. W takim przypadku zniszczê pro-
tokó³. Rzeczywiœcie, po dwóch dniach mog³em to uczyniæ.

Többens chcia³ swoj¹ wdziêcznoœæ okazaæ mi w formie gratyfikacji, ale
odmówi³em. Przy podpisywaniu mego protokó³u wypi³ moje zdrowie wraz
z obecnym genera³em i p³k. Wehrmachtu. Dowiedzia³em siê wiêc, ¿e jest mo-
im d³u¿nikiem i ¿e w drodze rewan¿u bêdzie chcia³ spe³niæ ka¿de moje ¿y-
czenie. I rzeczywiœcie, spe³ni³ je po Powstaniu Warszawskim, w paŸdzierniku
1944 r., kiedy na jego firmê natkn¹³em siê przypadkowo w Tomaszowie Ma-
zowieckim. Przyjmuj¹c mnie w swym gabinecie, zaproponowa³ mi wziêcie
z otwartej szuflady dowolnej kwoty pieniê¿nej. Podziêkowa³em i poprosi³em
tylko o dobry Ausweiss. Otrzyma³em go wraz z posad¹ kierownika biura du¿ej
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Fritz Schultz urodzi³ siê w koñcowych latach XIX wieku. By³ gdañszcza-
ninem, wielkim kupcem bran¿y futrzarskiej; by³ wspó³w³aœcicielem firmy Da-
po (Danziger Petzold). Brak o nim bli¿szych danych. Nikt dot¹d nie œciga go
za jego „dzia³alnoœæ” na terenie getta warszawskiego, gdy¿ wœród tylu nie-
mieckich hien i potworów wygl¹da na cz³owieka niemal¿e przyzwoitego. Ale
czy przyzwoity cz³owiek móg³ po Auerswaldzie, a przed Többensem, spra-
wowaæ funkcjê komisarza cywilnego getta warszawskiego, choæby nawet
przez jeden do dwóch miesiêcy? Jest ma³o wa¿ne, ¿e za nieudolnoœæ (p³y-
n¹c¹ z powodu kalekiej nogi i zami³owañ do kieliszka) zosta³ oprzez Odila
Globocnika usuniêty. Wa¿ne, ¿e by³ na to stanowisko desygnowany przed
Többensem. Zatem ówczesna jego postawa nie by³a przeszkod¹, gdy ob-
darzono go t¹ funkcj¹. Uczestniczy³ w wywo¿eniu ¯ydów. Poza swoim „szo-
pem”, do Trawnik wywozi³ tak¿e ludzi z „szopu” szczotkarskiego. W czasie
kontroli skarbowych, przeprowadzanych przez autora w biurze Schultza na
Nowolipiu nr 44, mówili mi zarówno jego pracownicy Niemcy, jak i ¯ydzi, ¿e
Schultz zosta³ œci¹gniêty do getta przez samych ¯ydów. W lipcu 1941 r., po
przeniesieniu zak³adów garbarskich, rymarskich i obuwniczych firmy „Tem-
ler i Szwede” z Nowolipia 44 (z fabryki S. Elpera i A. Hendla), na odbudo-
wany w³asny teren na ul. Okopowej 78, ¯ydzi futrzarze i Abram Hendel œci¹-
gnêli Fritza Schultza do pustych pomieszczeñ na Nowolipiu 44 i rozpoczêli
organizowaæ „szop” futrzarski. „Szop” ten rozrasta³ siê wed³ug podobnych
regu³ jak u Többensa. Mia³ póŸniej tê sam¹ specyfikê produkcyjno-us³ugo-
w¹ i pracowa³ na tych samych zasadach dostaw, co u Többensa. By³ tak¿e
„Kriegswichtig Rüstungsbetrieb” pod nadzorem i opiek¹ Rüstungskoman-
do. W czasie akcji Höflego, podobnie i tu masowo przyjmowano ¯ydów,
równie¿ za pieni¹dze i przyjmowano wraz z ca³ym ich mieniem. Na Nowoli-
piu pod nr 44 znajdowa³y siê olbrzymie magazyny ró¿nego rodzaju dobra
¿ydowskiego, z³o¿onego w rzêdach na kilku kondygnacjach rega³ów o d³u-
goœci kilku kamienic. Królowa³ tu Weinberg - wyzyskiwacz i zdrajca. Przyj-
mowa³ ¯ydów do „szopu” za grube pieni¹dze, oszukiwa³ ich i grabi³ ich mie-
nie. Abram Hendel by³ takim drugim „specjalist¹” obok Weinberga i jakby
¿ydowskim dyrektorem, zaufanym Schultza. Trzecim by³ Topelson, dalszy-
mi G³owiñski, Hirszel i in. Czy¿ mo¿liwe, aby z tego nagromadzonego ma-
j¹tku nie korzysta³ Fritz Schultz, skoro korzystali gestapowcy z Brandtem na
czele? Wybierali sobie dowolnie, wed³ug gustu i potrzeb futra, dywany, kry-
szta³y i porcelanê. Jeœli zarzuty na tak¹ sam¹ olikocznoœæ stawiane s¹
Többensowi, to nie mo¿na od nich zwalniaæ Schultza i innych niemieckich
w³aœcicieli „szopów”. Firma Schultz, podobnie jak Többens, zapewnia³a
„swoich” ¯ydów o pe³nym bezpieczeñstwie, lecz by³y w niej takie same se-
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spiracji, kierowa³em organizacj¹ oddzia³ów OW-KB w rejonie piotrkowskim,
wykorzystuj¹c do tego celu znakomity Ausweiss Többensa, a przede wszy-
stkim nie licowa³o to z dobrym imieniem Polaka. Tyle wspomnieñ osobi-
stych o Többensie - przestêpcy wojennym, odznaczonym KVK II klasy. Mia-
³em oryginalny dokument na to odznaczenie z autografem Hitlera i We-
izsäckera, pozostawiony przez Többensa w jego biurze w Piotrkowie; zgi-
n¹³ mi w 1950 roku podczas rewizji i aresztowania przez MBP z art. 7 m.k.k.
(szpiegostwo).

Chocia¿ jego zwierzenia by³y logiczne, prawdopodobne i podbudowa-
ne widzianymi co dzieñ uratowanymi ¯ydami, to jednak by³y robione post
factum, w obliczu pe³nej przegranej niemieckiej. Mia³y zapewne s³u¿yæ do
pewnego stopnia jako alibi. Nie mog¹ go jednak wybieliæ, ale niew¹tpliwie
musz¹ - w pewniej mierze - z³agodziæ s¹d o nim.

Na terenie Generalnej Guberni Többens doœæ chêtnie przestawa³ z Po-
lakami. Nie otacza³ siê samymi tylko Niemcami, chocia¿ mia³ z nimi rozlicz-
ne kontakty urzêdowe. W biurze na terenie getta i po stronie aryjskiej zatru-
dnia³ niebywale ma³o Niemców czy Niemek. Bazowa³ g³ównie na pracy ¯y-
dów i Polaków, do których mia³ zaufanie i okazywa³ im nawet pewn¹ sym-
patiê. ¯ydzi, z którymi rozmawia³em na ul. Prostej, chwalili go przede mn¹,
¿e co prawda nerwowy, ale niez³y cz³owiek. Marmor zaœ oœwiadczy³ wrêcz,
¿e bêdzie go zawsze broni³. Ale co innego niestety mówi¹ inni. Wed³ug akt
G³ównej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (teczka nr BD
577), œwiadek Regina Litmanowicz zezna³a, ¿e Többens wyrwa³ z rêki Regi-
ny Finnel szyt¹ przez ni¹ na maszynie sukniê i strzeli³ do niej z pistoletu. Do-
bi³ j¹ po paru minutach dwiemia kulami. Samuel Henryk Hoffenberg stwier-
dzi³, ¿e Többens by³ obecny 4 listpada 1943 r. w Poniatowej przy egzekucji
¯ydów, w której bra³o udzia³ 4 tysi¹ce Niemców; ¿e widzia³, jak chodzi³ po
trupach i obrabowywa³ je (jest to ma³o prawdopodobne, bo wg Reichsdeut-
scha dyr. Klimanka nawet Niemcom cywilnym nie wolno by³o byæ przy eg-
zekucji ¯ydów).

Taki to cz³owiek zosta³ wydany Polsce 22 listopada 1946 roku, na za-
sadach ekstradycji zbrodniarzy wojennych. Lecz nastêpnego ju¿ dnia wraz
z trzema innymi uciek³ z wagonu towarowego przez tylne okienko w miej-
scowoœci Furth am Walde i przepad³. Ale nie przepad³ jego maj¹tek. Admi-
nistruje nim dr Rudolf Augustin Bauch (ur. 22 II 1888 r.), wspólnik Többen-
sa. Többens usi³owa³ nawet w 1949 r. przeprowadziæ zaocznie swoj¹ spra-
wê przed s¹dem denazyfikacyjnym w Bremie. Oczywiœcie bez powodzenia.
W tym¿e 1949 r. zosta³ skazany na 10 lat. Ukrywa³ siê, co u³atwi³a mu ope-
racja plastyczna twarzy, zmar³ 16.11.1954 r.
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rze mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e przed wojn¹ pracowa³ przez pewien czas w biu-
rze statystycznym Ligi Narodów w Szwajcarii. By³ on pierwzym dyrektorem
i prokurentem firmy Schultz et Co. On to prowadzi³ w³aœnie zak³ady w get-
cie i za³atwia³ wszelkie sprawy urzêdowe. Czêste moje wizyty w firmie,
a szczególnie jego przystêpnoœæ spowodowa³y, ¿e du¿o rozmawialiœmy na
temat getta i cierpieñ jego mieszkañców. Nie szczêdzi³ s³ów potêpienia dla
gestapo i systemu. Nie by³ cz³onkiem partii i nienawidzi³ hitleryzmu, podob-
nie jak wielu gdañszczan. Du¿o mówi³ o potrzebie ratowania ¯ydów, ale ich
cechy charakterologiczne ocenia³ negatywnie. On to twierdzi³, ¿e usuniêcie
¯ydów z ziemi polskiej bêdzie w przysz³oœci dla Polaków b³ogos³awieñstwem.
Przyznawa³ siê, ¿e im pomaga, mnie namawia³ do tego samego. On to na-
mówi³ mnie do rezygnacji z urzêdniczego mieszkania przy ul. Pañskiej 36,
przydzielonego mi za poœrednictwem Inspektoratu Skarbowego (jako re-
kompensatê za zniszczone we wrzeœniu 1939 r. w Al. Niepodleg³oœci), w za-
mian za mieszkanie w domu przydzielonym skarbowcom na ul. Ch³odnej 6.
Ulica Ch³odna, po opró¿nieniu z ¯ydów, pozosta³a w tzw. du¿ym getcie i by³
do niej lepszy dostêp. Ide¹ jego by³o zrobienie w takim mieszkaniu, jeszcze
przed wy³¹czeniem go z getta, kilku schowków, do których mogliby wejœæ
¯ydzi i w ten sposób znaleŸæ siê po wy³¹czeniu z getta ulicy od razu w dziel-
nicy aryjskiej i to w dodatku w schowku. Uda³o mi siê rzeczywiœcie dostaæ
mieszkanie w domu przy ul. Ch³odnej nr 6 i rozpocz¹³em prace nad robie-
niem schowka. W trakcie tej roboty zaskoczy³o mnie powstanie i lokal nie
zosta³ wykorzystany do tego celu.

Takich Niemców-ludzi, jak dyrektor Neumann, niestety nie by³o wielu.
Tak siê jakoœ z³o¿y³o, ¿e drugim takim Niemcem-cz³owiekiem, by³ rów-

nie¿ drugi prokurent firmy Schultz et Co. nazwiskiem Klimanek. Urzêdowa³
czêœciej w dzielnicy aryjskiej, ale pozna³em go w getcie. By³ on mniej wiê-
cej z tego samego rocznika, co dyrektor Neumann, mo¿e dwa, trzy lata
m³odszy, œredniego wzrostu, lekko zaokr¹glonej tuszy, twarz okr¹g³a, blon-
dyn, pali³ cygara.

Po otrzymaniu wiadomoœci o zbrodniach w Poniatowej i Trawnikach,
chc¹c uzyskaæ ich potwierdzenie i uœciœliæ dane, znalaz³em jak¹œ urzêdow¹
sprawê i poszed³em do firmy Schultza, której biura mieœci³y siê wtedy w ba-
raku przy ul. Nowogrodzkiej blisko ul. Emilii Plater. Wiadomoœci takie mo-
g³em uzyskaæ tylko w firmie Schultza, bo u Többensa nie mia³bym z kim na
ten temat rozmawiaæ.

Tu, stosuj¹c dygresjê, muszê wyraziæ swoj¹ wdziêcznoœæ dla mego ów-
czesnego prze³o¿onego, by³ego naczelnika Urzêdu Skarbowego w Pozna-
niu, pana Ludwika Szymañskiego, który w Steueramt für Deutsche prowa-
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lekcje, jak u Többensa. By³y to dwa jednakowe co do wielkoœci „szopy”
i wyraŸnie rywalizuj¹ce ze sob¹ o pierwszeñstwo w wielkoœci. Zatrudnia³y
one w koñcowym okresie po oko³o 15 tysiêcy dusz ka¿dy. Obydwaj wywie-
Ÿli swoich ¯ydów w lubelskie: Többens do Poniatowej, Schultz do Trawnik.
Los ¯ydów by³ tam jednakowy.

Firm¹ Schultz autor interesowa³ siê specjalnie i przychodzi³ tu prawie co-
dziennie dlatego, ¿e na jej terenie znajdowa³a siê druga kompania ¯ZW Fe-
derbusza, pluton Ka³me Mendelsona i dlatego, ¿e tu w dniu 18 kwietnia
1943 r. organizowa³a siê czwarta kompania Paw³a Frenkla. Tu by³a po³owa
¯ZW. Z reszt¹ ¯ZW kontaktowa³em siê i utrzymywa³em ³¹cznoœæ mniej re-
gularnie. Tu by³em podczas akcji styczniowej.

Stara³em siê czêsto odwiedzaæ firmê Schultza urzêdowo równie¿ dlate-
go, ¿e przywo¿ono mnie wówczas na Nowolipie 44 firmowym samochodem
i to najczêœciej prowadzonym przez samego Schultza i prawie zawsze w to-
warzystwie jakiegoœ Oberzahlmeistra (kapitana) z Rüstungskommando. Sa-
mochód Schultza nigdy nie by³ rewidowany i nigdy nie by³y sprawdzane
przepustki, któr¹ zreszt¹ ja mia³em stale. Korzysta³em po prostu z tego œrod-
ka lokomocji, dla bezpiecznego wwo¿enia do getta pistoletów i amunicji.
Zna³em wiêc firmê Schultza znakomicie. Jestem sk³onny zgodziæ siê ze
stwierdzeniem, ¿e Schultz by³ najprzyzwoitszym z Niemców w getcie. Jako
cz³owiek zamo¿ny, nie by³ opanowany többensowsk¹ ide¹ wzbogacenia siê
za ka¿d¹ cenê. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ jednak uczestniczy³ i firmowa³ wyzysk lu-
dzi, oszukiwanie ich, no i przede wszystkim - wydawa³ ich na zag³adê. Tak
samo, jak Többens, nic nie zrobi³ dla ich uratowania. Sam zreszt¹ najbardziej
zainteresowany by³ dobrym koniakiem oraz osobist¹ sekretark¹. Schultz i je-
go urzêdnicy - Niemcy nie bili, nie szykanowali i nie terroryzowali ludzi. Rze-
czywiœcie w tym „szopie” za bram¹ nie by³o ci¹g³ego napiêcia i pustych ulic
jak u Többensa; by³o nawet jakieœ ¿ycie handlowe. By³y czêœciowo, ukrad-
kiem czynne sklepy i warsztaty rzemieœlnicze, tu fotograf Forbert zrobi³ mi kil-
ka zdjêæ. Dba³oœæ o wy¿ywienie by³a du¿a, ale ratunku dla mas nie by³o. By-
³y za to olbrzymie dochody z pracy niewolniczej i nagrabionych ³upów. Po-
winna byæ i dzisiaj jakaœ odpowiedzialnosæ za to. Jego powojenny los jest
nieznany. Ostatni raz widziano go w koñcu 1944 r. w Konstancinie.

Na marginesie firmy „Schultz et Co. G.m.b.H Grosshandlung und Bear-
beitung von Rauch und Pelzwaren - Neue Burgstrasse 60, Betrieb-
swerkstätte Nowolipiestrasse 44/46 und Pawiastrasse 38” warto jeszcze na-
kreœliæ sylwetki dwóch prokurentów: dyrektora Neumanna i Klimanka.

Dyrektor Neumann by³ gdañszczaninem, cz³owiekiem szalenie mi³ym,
bezpoœrednim i przystêpnym, z rocznika oko³o 1905. O jego wiedzy i kultu-
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le¿¹cych zabitych czy drgaj¹cych w przedœmiertnych konwulsjach poprze-
dnikach. Rowy zape³niono piêcioma warstwami zabitych. Wzruszenie opo-
wiadaj¹cego mi to Niemca by³o tak wielkie, ¿e ³ka³, gdy mówi³, jak przez
szparê w rolecie zobaczy³ pe³zaj¹ce po trupach rodziców ma³e dzieci. Do
nich oprawcy nie strzelali, bo szkoda im by³o naboi. Drgaj¹ce cia³a i pe³za-
j¹ce dzieci po prostu zasypywali ziemi¹. Zakopywali rannych i dzieci ¿yw-
cem!

Drugi prokurent firmy Schultz pragn¹³ w tej rozmowie przekazaæ mi, a za
moim poœrednictwem innym Polakom, prawdê o zbrodni w Trawnikach.
Wiadomoœæ tê przekazalem przed 40 laty do ¯IH, maj¹c nadziejê, ¿e t¹ dro-
g¹ dowiem siê nazwiska owego prokurenta, gdy¿ go pocz¹tkowo nie pa-
miêta³em. Ale czy to nie znalaz³o wiary u dr. Marka, czy te¿ historia ta by³a
nazbyt wstrz¹saj¹ca - doœæ, ¿e zbrodnia ta do dziœ nigdzie nie zosta³a opi-
sana. Zaœ nazwisko prokurenta Klimanka uœciœli³em dopiero w 1979 r. w Pa-
ry¿u u Ludwika Marmora. Poza Klimankiem, Neumannem, jako przyzwoite-
go Niemca nie robi¹cego ró¿nicy miêdzy Niemcami a Polakami czy ¯yda-
mi, mogê jeszcze wymieniæ ze swej praktyki tylko Bujarskiego, zwi¹zanego
rodzinnie z Fried¹ Lopatk¹ i jej szopem, u którego s³ucha³em radia BBC po
polsku w al. Ujazdowskich 22. On sam zna³ jêzyk polski i musia³ byæ pol-
skiego pochodzenia, choæ zniemczony.

Wspomnê jeszcze o Pomorzance Soko³owskiej (?) przymusowo uznanej
Niemk¹, która w Hauptarbeitsamcie u kierowniczki Miller pomaga³a mi wyra-
biaæ dokumenty dla ruchu oporu, czyni³a to œwiadomie z pobudek antyhitle-
rowskich.

Otoczenie murami i hermetyczne zamkniêcie getta w listopadzie 1940 r.
by³o kolejnym etapem metodycznej, ludobójczej dzia³alnoœci hitlerowców
w Warszawie. Przeprowadzenie tej akcji powierzone zosta³o administracji
cywilnej, korzystaj¹cej dotychczas - w obliczu ogromu zbrodni gestapo i SS
- z nies³usznego zapomnienia o jej eksterminacyjnej dzia³alnoœci. Wpraw-
dzie urzêdnicy niemieccy dystryktu warszawskiego na ogó³ osobiœcie nie
mordowali ludzi (oni „tylko” wydawali ich w rêce gestapo), ale szczególnie
w odniesieniu do izolowanego getta ich nadgorliwe zarz¹dzenia administra-
cyjne mia³y równie œmiercionoœny charakter.

Dla metodycznego, perfidnego gnêbienia i niszczenia ludnoœci getta,
stworzony zosta³ z dniem 15 maja 1941 r. specjalny urz¹d komisarza getta.
Funkcjê tê powierzono adwokatowi Heinzowi Auerswaldowi. By³a to dru-
ga po Hahnie osoba wp³ywaj¹ca bezpoœrednio sterowniczo na opiniê i po-
stawê ludnoœci getta, Ÿród³o zabójczych zarz¹dzeñ, g³ównie ekonomicz-
nych.
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dzi³ sprawy podatku od uposa¿eñ. Orientuj¹c siê w mojej pracy konspiracyj-
nej, pozwala³ mi braæ do kontroli akta ka¿dej sprawy, pasuj¹cej mi w danym
momencie. Braæ mog³em nie tylko akta firm „szopowych” w getcie, ale tak-
¿e i najwy¿szych, niedostêpnch urzedów niemieckich, wraz z Hauptarbeit-
samtem, z Gubernatorstwem Distrikt Warschau, z Kriminalpolizei czy Polize-
ipresidium w³¹cznie. U niego znajdowa³a siê te¿ pe³na kartoteka Niemców,
bêd¹cych w dysktrykcie warszawskim, zgodnie z wymaganiami przepisów
niemieckiego prawa podatkowego. Swobodne korzystanie z niej by³o nie-
bywale cenne w mojej pracy konspiracyjnej. Pomaga³ mi w tym równie¿ ko-
lega mgr J. Bieñkowski, dziœ emeryt NBP, prowadz¹cy w Urzêdzie (Królew-
ska 3) sprawy podatku dochodowego. Akta podatkowe dopasowywa³em
sobie do swoich potrzeb konspiracyjnych. Poza dwoma Reichsdeutschami
prowadz¹cymi Urz¹d resztê pracowników stanowili Polacy, mówi¹cy jedy-
nie biegle po niemiecku, oraz 4 Volksdeutsche nie umiej¹cy mówiæ po nie-
miecku.

A zatem w po³owie listopada 1943 r. przyszed³em do biura firmy Schultz
na Nowogrodzk¹ i zasta³em tam owego Niemca, drugiego prokurenta firmy
- Klimanka. Poprosi³ mnie do dalszych pokoi, zamkn¹³ kolejno na klucz
dwoje drzwi i dopiero w takim odosobnieniu, pó³szeptem, przysuwaj¹c swo-
j¹ g³owê blisko mojej, zacz¹³ opowiadaæ co widzia³ w Trawnikach. Gdy
mówi³, widaæ by³o, ¿e jest wstrz¹œniêty do g³êbi. Gniót³ chusteczkê do nosa
w rêkach i ociera³ ni¹ ³zy p³yn¹ce z oczu. Rozmowê zagai³ stwierdzeniem,
¿e z dotychczasowej obserwacji mojej osoby, dokonywanej przez niego
i Neumanna i ze znanych mu faktów posiadania przeze mnie licznych przy-
jació³ ¯ydów, uwa¿a mnie za przyzwoitego cz³owieka i dlatego chce podzie-
liæ siê ze mn¹ widzianymi faktami zbrodni w Trawnikach.

Oto co mi opowiedzia³: Na teren obozu w Trawnikach wesz³y jakieœ bli-
¿ej nie okreœlone oddzia³y niemieckie. Usuniêto dotychczaswych stra¿ni-
ków, g³ównie Ukraiñców i rozkazano ¯ydom wykopaæ na placu, w pobli¿u
biura firmy, d³ugie, szerokie i g³êbokie rowy, po czym zapêdzono wszyst-
kich do baraków. Tak¿e wszyscy Niemcy z dyrekcji firmy musieli siê udaæ
do baraku biurowego. Rozkazano zas³oniæ szczelnie wszystkie okna
oœwiadczaj¹c, ¿e jeœli gdziekolwiek uchyli siê zas³ona, to bêd¹ strzelaæ bez
uprzedzenia. Dotyczy³o to równie¿ Niemców z kierownictwa firmy. Owe od-
dzia³y niemieckie obstawi³y silnie baraki i zaczêto kolejno wyprowadzaæ
z nich grupy ludzi licz¹ce po stokilkadziesi¹t osób, które kierowano do do-
³ów. Tam kazano im k³aœæ siê twarz¹ do ziemi, po czterech czy po czworo,
bo by³y i kobiety, i mordowano ich wszystkich strza³ami w ty³ g³owy. I tak
czwórka za czwórk¹. Ludzie z nastêpnych grup musieli k³aœæ siê twarz¹ na
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Z zawodu prawnik, swoimi œwiadomymi nakazami i zakazami, publiko-
wanymi w urzêdowych obwieszczenia, opatrzonych jego podpisem, nie tyl-
ko kontrolowa³, ogranicza³ i parali¿owa³ ca³e ¿ycie getta, ale dodatkowo -
specjalnie przeœladowczo - zadawa³ ¯ydom cierpienia moralne i gnêgi³ ma-
terialnie oraz organizowa³ im powoln¹ œmieræ. W wyniku tych zarz¹dzeñ ¯y-
dzi byli stale systematycznie ograbiani, wywo¿eni na ró¿ne ciê¿kie roboty
przymusowe, a rodziny rozdzielane.

Poczynaj¹c od drugiej po³owy 1941 r. - czyli podczas kadencji Auer-
swalda - zaczê³y powstawaæ „szopy”, czyli fabryki niemieckie w getcie. Roz-
pocz¹³ siê etap pracy niewolniczej ¯ydów dla Niemców, co stale popiera³y
i rozszerza³y zarz¹dzenia Auerswalda. Dobrze op³acaln¹ pracê i zbyt wyro-
bów ¿ydowskich dla kupców i przemys³owców polskich Auerswald chcia³
kontrolowaæ i ograniczyæ, miêdzy innymi za poœrednictwem oficjalnie powo-
³anej do tego celu w kwietniu 1941 r. placówki pn. Transferstelle (Urz¹d Wy-
miany), który w rzeczywistoœci powsta³ w koñcu 1940 r.

Niewolnicza praca w nadmiernej iloœci godzin i za talerz nêdznej zupy
by³a równie¿ programowym instrumentem wyniszczenia ludzi. Sprawnoœæ
i efektywnoœæ dzia³ania tego instrumentu nadzorowa³ Auerswald, ponosi
wiêc te¿ za ni¹ odpowiedzialnoœæ.

Podpisywa³ tak¿e obwieszczenia o wykonaniu wyroków œmierci na oso-
bach, które bezprawnie opuœci³y getto. Terroryzowa³ ca³¹ ludnoœæ getta,
a sam chodzi³ w glorii wszechw³adnego pana ¿ycia i œmierci. W czasie od
15 maja 1941 r. do pocz¹tków listopada 1942 r. doprowadzi³ getto do ruiny
gospodarczej. Ponosi wiêc i za to odpowiedzialnoœæ, a nie tylko za œmieræ
ludzi zag³odzonych.

Zbrodnie jego s¹ doœæ dobrze udokumentowane ocala³ymi materia³ami
po dawnym tzw. gubernatorstwie warszawskim. Oto ich stan.

Wed³ug akt personalnych, znajduj¹cych siê w Archiwum m.st. Warsza-
wy, Heinz Friedrich Wilhelm Werner Auerswald urodzi³ siê 26 lipca 1908 r.
w Berlinie, gdzie prowadzi³ swoj¹ kancelariê adwokack¹. By³ cz³onkiem SS
od lipca 1933 r. Jest ewangelikiem. Przed sam¹ wojn¹ powo³any do forma-
cji Schutzpolizei, odby³ w nich ca³¹ kampaniê wrzeœniow¹ w Polsce w stop-
niu Oberwachtmeistra.

Dalszy ci¹g jego kariery znajduje siê na karcie 104. Jest tam podpisana
przez niego jego droga s³u¿bowa w Generalnej Guberni, której przebieg
prosi³ potwierdziæ mu w zaœwiadczeniu z pracy. Otó¿: do Warszawy przyby³
1 paŸdziernika 1939 r. wraz z 2 batalionem policji. Od 11 paŸdziernika 1939 r.
odkomenderowanyzosta³ do Ausweiss und Auskuntstelle, pu³ku policji
w Warszawie, które zosta³o póŸniej przemianowane na Pass und Ausweis-
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Powo³anie na tak delikatn¹ funkcjê administracyjn¹ o zadaniach ludo-
bójczych, mówi samo za siebie i o osobie wybranego, mówi równie¿ o wiel-
kim zaufaniu do Auerswalda. A z drugiej strony wa¿ne jest to, ¿e obj¹³ tê
funkcjê dobrowolnie i bez przymusu, z myœl¹ nie tylko o karierze, ale i od-
powiedzialnoœci czekaj¹cych go zadañ. Znamionuje to jego „ideowe” w³¹-
czenie siê do dzia³alnoœci ludobójczej. Do czasu objêcia funkcji przez Auer-
swalda, ¿ycie gospodarcze w getcie, mimo hermetycznoœci murów uk³ada-
³o siê doœæ dobrze. Zaopatrzenie ¿ywnoœciowe, m.in. dziêki polskim szmu-
glerom, by³o dobre, a czêsto nawet lepsze ni¿ w dzielnicy aryjskiej. Polskie
sfery gospodarcze dawa³y zatrudnienie bezrobotnym rêkom wszystkich
bran¿; kwit³a tajna wymiana handlowa. Szczególnie dobra koniunktura by³a
w getcie wiosn¹ 1941 r., z racji du¿ych zamówieñ dla potrzeb wojska nie-
mieckiego, szykuj¹cego siê do zdradzieckiej i wiaro³omnej napaœci na
ZSRR. Ta dobra koniunktura na pewno trwa³aby ca³y 1941 i 192 rok, gdyby
nie dzia³alnoœæ Auerswalda i nie jego nadgorliwa inicjatywa w tym kierunku.
To on w³aœnie zacieœnia³ stale granice getta, sprawdza³ sprawnoœæ izolacyj-
n¹ jego murów (autor widzia³ go kilka razy przy tych czynnoœciach) oraz za-
gêszcza³ straszliwie dzielnicê ¿ydowsk¹, przez przerzucanie do niej ludno-
œci z gett podwarszawskich. Dziêki wepchniêciu do getta oko³o 150 tysiêcy
osób, w szczytowym okresie - do po³owy 1941 r. - ¿y³o za murami ponad
pó³ miliona ludnoœci. Zagêszczenie by³o tak du¿e, jak w obozie karnym, bo
po 6-8-10 osób na jedn¹ izbê. St¹d bra³y siê ró¿ne epidemie, doœæ skutecz-
nie zreszt¹ zwalczane przez ¿ydowsk¹ s³u¿bê zdrowia, przy polskiej pomo-
cy w lekarstwach (bardzo du¿¹ rolê odegra³ w tym PCK Oddzia³ Warszawa-
Pó³noc, kierowany przez dr. Stawiñskiego i dr. Józefa Kwasiborskiego, de-
legata Rz¹du Okrêgu Warszawskiego). Wielu Polaków pomaga³o szmuglo-
waæ lekarstwa do getta, m.in. mój kolega mgr in¿. Tadeusz Studziñski prze-
rzuca³ kilka razy du¿ymi walizami lekarstwa z apteki „Pod Anio³em” od p.
Wilczyñskiego z ul. Ho¿ej róg Poznañskiej. Dostawa³ je bezp³atnie.

Komisarz Auerswald stara³ siê stopniowo kontrolowaæ ca³e ¿ycie getta
i stale, systematycznie je ograniczaæ. Przydzia³y ¿ywnoœci dla ludnoœci ¿y-
dowskiej by³y absurdalnie niskie, bo poni¿ej 300 kalorii dziennie. Liczy³ na
wyg³odzenie getta. St¹d to jego nadgorliwe kontrolowanie hermetycznoœci
murów. Chcia³ przez to zlikwidowaæ lub przynajmniej bardzo ograniczyæ
szmugiel. Podobnie by³o z opa³em. Dziêki tym zarz¹dzeniom i stosowanej
przez niego polityce, wymar³o w getcie za jego kadencji z g³odu i zimna bli-
sko 96 tysiêcy osób. Byli to g³ównie przesiedleñcy, przed przesiedleniem do
Warszawy doszczêtnie ograbieni i pozbawieni jakichkolwiek zapasów. Pe³n¹
odpowiedzialnoœæ za ten fakt ponosi wy³¹cznie komisarz getta Auerswald.
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gen. piechoty von Unruha. Ten odpowiedzia³ jednak odmownie. Dalsze sta-
rania id¹ przez urz¹d gubernatorstwa, a nasz „bohater” urzêduje dalej jako
starosta powiatowy. Niestety, nie wysz³o. Sekretarz stanu rz¹du zawiadomi³
gubernatora Fischera depesz¹, ¿e ostatecznie Auerswald musi iœæ do woj-
ska 15 stycznia 1943 r. I tego dnia z ¿alem odszed³. Musia³ porzuciæ tak
piêkn¹ karierê, w której jedyn¹ przykroœci¹ by³ fakt, ¿e 13 grudnia 1941 r.
urz¹d gubernatorstwa odmówi³ mu prawa noszenia szarego uniformu urzê-
dniczego, a pozwoli³ - 19 stycznia 1942 r. - na noszenie jedynie munduru
niebieskiego. Gubernator Fischer podpisa³ mu zaœwiadczenie z pracy,
w którym powtórzy³ wszystkie zas³ugi podane przez samego Auerswalda
oraz rozszerzy³ je nastêpuj¹co: „Najciê¿szym zadaniem by³o… jako komisa-
rza dla ¿ydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, ze szczególnym zrozumieniem
dla zadañ politycznych, z jemu w³aœciw¹ roztropnoœci¹ i rozwag¹, wszystkie
sprawy administracyjne swoj¹ m¹droœci¹ za³atwiæ, ku najwiêkszemu zado-
woleniu prze³o¿onych. Swoj¹ pracê w getcie wykonywa³ dziêki du¿ej wiedzy
fachowej i wœród dowodów wielkiego wyczucia politycznego (politischen
Fingerspitzengefühl)”. Ponadto by³o tam, ¿e „wykaza³ siê nadzwyczajn¹
przydatnoœci¹ na wszystkich stanowiskach”.

Auerswald odszed³ do wojska. P³acono mu pensjê jeszcze przez d³ugi
czas. Gubernatorstwo nie chcia³o z niego zrezygnowaæ, bo Auerswald jako
gefreiter w wojsku by³ niczym, podczas gdy przy swoim doœwiadczeniu
w sprawach ludnoœciowych, po liwkidacji getta i w okresie nap³ywu ze
Wschodu du¿ej iloœci niemieckich uciekinierów, by³ nieoceniony. Czyniono
tak¿e starania, zmierzaj¹ce do wyreklamowania go, jednak bezskutecznie.
Do s³u¿by cywilnej w GG ju¿ nie wróci³. Od 1943 r. nie widzia³em go ju¿ nig-
dy. Po nim funkcjê komisarza sprawowa³ Fritz Schultz, lecz nie ma nigdzie
danych, kiedy j¹ Schultz obj¹³. Byæ mo¿e, ¿e jeszcze w listopadzie 1942 r.
Auerswald zmar³ 5 lutego 1970 r., nie by³ s¹dzony.

Koñcz¹c przegl¹d tej galerii katów warszawskiego getta wypada wspo-
mnieæ i o Reichsamtsleiterze Waldemarze Schönie. Urodzi³ siê w 1904 ro-
ku i by³ od 18 stycznia 1940 r. kierownikiem wydzia³u przesiedleñ w urzê-
dzie gubernatorstwa warszawskiego. By³ on faktycznym twórc¹ planów
utworzenia getta jako „Seuchensperrgebiet”. Z racji swojego wysokiego
urzêdu przeprowadzi³ zarówno akcjê przesiedlenia, jak œcieœniania ¯ydów
w getcie. Stanowili oni ca 30% ludnoœci Warszawy (patrz ma³y rocznik sta-
tystyczny z 1939 roku), a zmieœci³ ich na ma³ym skrawku obejmuj¹cym za-
ledwie 5% powierzchni miasta. To on sta³ na czele akcji policyjnej wytropie-
nia ¯ydów uchylaj¹cych siê od przenosin do getta - z³apano wtedy ca
10.000 ludzi. On te¿ sprawowa³ opiekê nad gettem do czasu powo³ania ko-

163

stelle, nastêpnie zlikwidowane z dniem 15 lutego 1940 r., wobec czego zo-
sta³ zwolniony ze s³u¿by czynnej i przeniesiony do rezerwy policji z dniem
24 lutego 1940 r. W gubernatorstwie u¿ywa³ tytu³u referenta (w nawiasie po-
dawa³ Abteilungsleiter) spraw niemieckiej Volksgruppe i równoczeœnie za-
stêpcy kierownika dzia³u (nazywano ten referat tak¿e Kennkartenstelle).

Od 1 czerwca 1940 roku obj¹³ stanowisko kierownika grupy spraw lud-
noœciowych i opieki w wydziale spraw wewnêtrznych. Dnia 15 maja 1941 r.
nastêpuje dalszy awans. Obejmuje mianowicie stanowisko komisarza ¿y-
dowskiej dzielnicy mieszkaniowej. Tego¿ dnia wzi¹³ œlub ze sw¹ urzêdnicz-
k¹ Zofi¹ Iren¹ Przybora z domu Lehmwald. Nominacja ta jest zapewne od-
powiedzi¹ na jego poprzednie starcia odejœcia od swej kancelarii w Berlinie.
Wreszcie jego ponadreferenckie ambicje s¹ zaspokojone, powa¿nie awan-
suje i pozostaje. Pismo nominacyjne na to stanowisko podpisa³ gubernator
dr Fischer w dniu 14 maja 1941 r. W piœmie tym stwierdza³, ¿e komisarz do-
staje wskazania bezpoœrednio od niego i ¿e „komisarz opracowuje równo-
czesnie tak¿e ogólne sprawy ¿ydowskie na ca³y dystrykt warszawski”. Wy-
niki tej pracy mia³ dobre, dowodem tego KVK (krzy¿ zas³ugi wojennej) otrzy-
many 26 paŸdziernika 1941 r., a ponadto dowodem tego jego oryginalne
osobiste stwierdzenie zas³ug w pracy. Oto one: „uproszczenie granicy (tj.
getta), budowa murów (granicznych), utrzymanie spokoju (w maju 1941 r.
wy¿szy dowódca SS i policji obawia³ siê wybuchu rewolt g³odowych), stwo-
rzenie (Aufbau) istotnie zadowalaj¹co pracuj¹cego ¿ydowskiego zarz¹du
miejskiego (czyli kolaboruj¹cego), poprawienie warunków higienicznych
w interesie zwalczania zarazy (wygasanie tyfusu) i przeszkodzenie (wspól-
nie z Transferstelle) chybienia celu gospodarczego, którego siê pocz¹tko-
wo obawiano”. Zwrot „chybienia celu gospodarczego” oznacza, ¿e obawia-
no siê, i¿ nie uda siê przeistoczyæ getta w jeden wielki obóz pracy przymu-
sowej. Do tych zas³ug dochodz¹ jeszcze czynnoœci likwidowania agend ko-
misarza i ozliczeñ finansowych, które Auerswald prowadzi³ od pocz¹tku ak-
cji wysiedleniowej Höflego w koñcu lipca 1942 r. a¿ do 12 listopada 1942 r.

Z dniem 12 listopada 1942 r. gubernator Fischer skierowa³ go do Ostro-
wia, celem przejêcia agend od zawieszonego (w dniu 13 listopada 1942 r.)
w swej funkcji komisarycznego Kreishauptmanna Standartenführera Valen-
tina (za oszustwa gospodarcze). Auerswald dnia 20 listopada 1942 r. zosta³
w Ostrowiu tak¿e kierownikiem miejscowego oddzia³u NSDAP. Chmur¹ na
horyzoncie by³a dla niego ci¹g³a groŸba s³u¿by wojskowej. Ostatnie odro-
czenie wojskoe koñczy³o mu siê 31 grudnia 1942 r. Front wschodni czeka³
na niego. Broni³ siê przed tym od d³u¿szego czasu. Gubernator dr Fischer
wyst¹pi³ o odroczenie do samego pe³nomocnika Hitlera w sztabie OKW,
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Rozdzia³ XI

Zakoñczenie. Oceny i wnioski

Wokó³ stosunków polsko-¿ydowskich podczas okupacji naros³o w
w ostatnich latach du¿o fa³szywych stwierdzeñ i to stwierdzeñ jednostron-
nych, zwróconych ostrzem przeciwko nam, Polakom. Ogó³ spo³eczeñstwa
nie zdaje sobie sprawy zarówno z ich rozmiarów, jak i z ich szkodliwoœci.
Autor niniejszego opracowania sam uœwiadomi³ to sobie w pe³ni dopiero na
jednym z odczytów b. dzia³acza „¯egoty” red. W³adys³awa Bartoszewskie-
go w klubie Krzywego Ko³a, w listopadzie 1961 r., w którym by³a wzmianka
i o antysemityzmie, szmalcownictwie. Po zakoñczeniu odczytu wywi¹za³a
siê bardzo przykra dyskusja, w której pewne osoby nawet z tytu³ami nauko-
wymi nie kry³y siê ze swoim antypolonizmem. Ale prawie ¿adna ksi¹¿ka,
która wysz³a w tej tematyce w PRL do 1984 r. nie zadowoli³a mnie w pe³ni
jako Polaka, gdy¿ w ka¿dej by³o tendencyjnie o naszym wyolbrzymionym
antysemityzmie, z ró¿nym nasileniem uczuæ nienawiœci do nas.

Szczególnie negatywne znaczenie przypisujê ksi¹¿ce Berensteinowej
i Rutkowskiego „Pomoc ¯ydom w Polsce 1939-1945”. Wysz³a ona na 20-le-
cie samoobrony getta w Warszawie, a takie b. okr¹g³e daty powoduj¹ publi-
kowanie szczytowych osi¹gniêæ badawczych danej instytucji, w tym wypad-
ku ¯IH. Œwie¿oœæ tragedii i tematu, ówczesne bogactwo materia³ów doku-
mentalnych (dziœ przetrzebionych, rozkradzionych), zbiorowy „wysi³ek ba-
dawczy” ¯IH da³y jako resume tego - w³aœnie tê ksi¹¿kê Berenstein i Rut-
kowskiego. Autorzy byli przepojeni antypolonizmem, dowodem tego s¹
fragmenty moich rozmów z nimi. Berensteinowa w latach szeœædziesi¹tych
zapytywa³a mnie podstêpnie, czy ¿yciu ¯ydów w PRL nie grozi niebezpie-
czeñstwo „pogromów”! Rutkowski zaœ zion¹³ nienawiœci¹ do Polski za to, ¿e
przed wojn¹ uniemo¿liwiano mu ponoæ skoñczenie podchor¹¿ówki. W roz-
mowie, gdy zarzuca³em jemu i ¯IH fa³szowanie historii okupacyjnej, której nie
znaj¹ z autopsji, bo tu nie byli, to on - jak przysta³o na „naukowca” ¯IH - po-
straszy³ mnie przekazaniem do UB! Wiêcej nie chcia³em ju¿ z nim rozma-
wiaæ. I oni w³aœnie, zadufani w jak¹œ swoj¹ bezkarnoœæ i nietykalnoœæ nau-
kow¹ i partyjn¹ (ona I sekr. POP, on wicedyr. ¯IH) wypuœcili ksi¹¿kê,
w której tytu³ by³ tylko pretekstem i kamufla¿em do jej wydania, bo treœæ by-
³a nam negatywna.

Dowodem tego niech bêdzie: 
1) Omawianie ju¿ na wstêpie (str. 18) korzyœci p³yn¹cych z niemieckiej

polityki eksterminacji ¯ydów, co jako stwierdzenie naukowców ¯IH (placów-
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misarza Auerswalda, pe³ni³ zatem nieoficjalnie funkcjê komisarza. To on ka-
za³ podwy¿szyæ 3-metrowe mury getta o dodatkowe ogrodzenie z drutu kol-
czastego i dzia³a³ w kierunku kilkukrotnego zacieœniania powierzchni getta,
jego granic. W swoich referatach postuluj¹cych koniecznoœæ utworzenia czy
umniejszania dzielnicy ¿ydowskiej w Warszawie, powtarza³ wszystkie nazi-
stowskie ludobójcze argumenty i stosowa³ je w praktyce. Dwa podstawowe
jego anty¿ydowskie argumenty brzmi¹ nastêpuj¹co, w oparciu o orygina³:
powtórzone przez tygodnik „Ostland” nr 10 z dnia 15 maja 1943 r. Oto one:

1) wzglêdy sanitarne (obrona przed chorobami, a szczególnie przed ty-
fusem),

2) wzglêdy polityczne i czêœciowo gospodarcze, które t³umaczy on na-
stêpuj¹co: 

a) potrzeb¹ zwalczania pok¹tnego handlu, uprawianego miêdzy Polaka-
mi i ¯ydami (zatem sami Niemcy podtrzymuj¹ stwierdzenia autora o szero-
kiej tajnej wymianie towarowej i us³ug - z t¹ ró¿nic¹, ¿e ja widzia³em w tym
handlu du¿¹ polsk¹ pomoc, zaœ Niemcy i Schön widzieæ chcieli wyzyskiwa-
nie i oszukiwanie Polaków przez ¯ydów, przed czym ob³udnie chcieli nas
broniæ), 

b) potrzebê izolacji Polaków od szkodliwego na nich wp³ywu polityczne-
go ze strony ¯ydów.

On te¿ ju¿ w styczniu 1941 r. wnioskowa³ wprowadzenie kary œmierci dla
¯ydów opuszczaj¹cych nielegalnie getto. Zwierzchnicy docenili jego gorli-
woœæ, tote¿ popierali jego dalsz¹ karierê. Dnia 15 marca 1941 r. SA Standar-
tenführer Schön powo³any zosta³ przez Sekretarza Stanu GG na kierownika
Wydzia³u Spraw Wewnêtrznych w Urzêdzie Szefa Dystryktu Warszawskiego.
Teczka akt personalnych ludobójcy Schöna ocala³a i znajduje siê w archi-
wum m.st. Warszawy. Przedziwnie nikt siê ni¹ i jej „bohaterem” nie intereso-
wa³, nikt nie wyst¹pi³ z wnioskiem jego ukarania we w³aœciwym czasie. Dziw-
ne szczêœcie mieli w ¯IH niektórzy Niemcy, przeciw którym zapomniano wy-
st¹piæ z oskar¿eniami o ludobójstwo lub których dokumentacja „zaginê³a”.
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Zbyt ma³o równie¿ spopularyzowane s¹ liczne solidarnoœciowe akcje
zbrojne oddzia³ów AK, AL i innych, które mia³y miejsce po zewnêtrznej stro-
nie murów getta. Poci¹gnê³y one za sob¹ straty w zabitych i rannych ze stro-
ny polskiej. Akcje te s¹ uzupe³nieniem obrazu, jak gor¹co bi³y polskie serca
w chwili, gdy ¯ydzi schwycili za broñ. Na niesienie pomocy wiêkszej i bar-
dziej skutecznej nie by³o jeszcze mo¿liwoœci w kwietniu-maju 1943 r. - brak
broni. Nie by³o tak¿e warunków na masowe przechowywanie wszystkich ¯y-
dów. A ju¿ na pewno nie sta³o temu na przeszkodzie zarz¹dzenie Fischera
z dnia 10 listopada 1941 r., które za pomoc ¯ydom przewidywa³o tylko jed-
n¹ karê - karê œmierci. Najlepszym tego dowodem s¹ te dziesi¹tki tysiêcy Po-
laków, którzy ponieœli za ukrywanie ¯ydów okrutn¹ œmieræ z r¹k Niemców.
By³y nawet wypadki ukrzy¿owania za to „przestêpstwo” (patrz odpowiedŸ
L.H. Morstina Gombrowiczowi w „¯yciu Wrszawy” z dnia 13 X 1963 r.).

Opisanie i ujawnienie historii ¯ZW jest tak bardzo istotne nie tylko dlate-
go, ¿e jest ona dowodem wspó³pracy, a nawet braterstwa walki polsko-¿y-
dowskiej, ale równie¿ dlatego, ¿e jest ona œwiadectwem honoru ¯ydów -
¿o³nierzy i oficerów WP, ale ¿e tendencyjnie przez ¯ydów w PRL przemilcza-
nych. Jest te¿ œwiadectwem honoru m³odzie¿y ¿ydowskiej z ¯ZW, wycho-
wanej w duchu betarowskim - syjonistów rewizjonistów. Chwa³¹ wielk¹ dla
¯ZW jest to, ¿e w okresie nowej Sodomy i Gomory, w okresie moralnego za-
³amania spo³eczeñswa, byli oni tymi biblijnymi sprawiedliwymi, którzy rato-
wali honor swego narodu. Oni to pierwsi przyczynili siê do póŸniejszego
rozwiniêcia siê idei oporu i walki. Cienie poleg³ych i zamêczonych ¿o³nierzy
¯ZW ¿¹daj¹ prawa obywatelstwa w historii. Nic nie zmieni i nie zaciemni fak-
tu, ¿e ¯ZW powsta³, dzia³a³ i walczy³ ju¿ od koñca 1939 r., za okupacji liczo-
no te lata podwójnie. Nie potrzebujemy walczyæ o prawdê w ¯ZW czy o do-
bre imiê Czerniakowa dla jakichœ osobistych celów, nasza historia nie po-
trzebuje upiêkszeñ. Walczymy jedynie z poczucia obowi¹zku ukazania
prawdy historycznej i w obronie honoru ¯ydów, towarzyszy wspólnej walki.
Nie chcemy zapominaæ o nich teraz, jak nie opuœciliœmy ich wtedy. Doku-
mentacji pisanej z tamtych czasów jest tak niewiele, ¿e posi³kowaæ siê trze-
ba i dokumentami Stroopa. Ujawnienie historii ¯ZW jest zarazem pokaza-
niem drogi 3-letniej zorganizowanej pomocy dla getta, p³yn¹cej m.in. po-
przez OW-KB-AK i œwiadczonej poprzez ¯ZW na rzecz pó³milionowej ludno-
œci getta, a nie tylko dla koñcowego stanu z 1942/43, gdy pozosta³o 70.000
do 80.000 ludzi, o czym g³ównie pisz¹ ¿ydowscy historycy, „zapominaj¹c”
o poprzednim okresie, ukrywaj¹c j¹.

Ringelblum i inni kronikarze getta nie byli zainteresowani w pokazywa-
niu polskiej pomocy, bo musieliby zmieniæ mi³¹ sobie tonacjê opluwaczy,
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ki PAN) ma prawo byæ odczytane przez naszych wrogów jako wyjaœnienie
dlaczego Polacy mogli byæ zainteresowani w rzekomym pomaganiu Niem-
com w mordowaniu ¯ydów. 

2) Uwypuklenie relacji uratowanego przez kilka wsi polskich krawca
Abrama Jakuba Zanda (str. 47), w sensie podkreœlenia, ¿e nie on uratowa-
ny z nara¿eniem ¿ycia setek ludzi ¯yd, a oni ratuj¹cy go wieœniacy s¹ mu
wiêcej d³u¿ni za to, ¿e ich darmo obszywa³ (zamiast nudziæ siê w schowku).
Nie wiadomo dlaczego relacja ta dosta³a siê ze zbioru do tej ma³ej ksi¹¿ecz-
ki. Czy dlatego, ¿e ¯IH uzbiera³ jej podobnych wiele, czy te¿ dlatego, ¿e by-
³a milsza tendencjom autorów ksi¹¿eczki? 

3) Z tendencjami autorów znakomicie koresponduj¹ dane liczbowe na
str. 48, œmieszn¹ liczbê a¿ 200 ch³opów zabitych w ca³ej GG za pomoc ¯y-
dom w okresie od 13 wrzeœnia 1942 r. do 25 maja 1944 r. 

4) Przy ka¿dej okazji autorzy szpikuj¹ sw¹ ksi¹¿eczkê problemem
szmalcownictwa, bez wyjaœnienia jego rozmiarów i genealogii, rzucaj¹c uo-
gólniony cieñ na ca³e spo³eczeñstwo polskie, czego przyk³adem niech bê-
d¹ stwierdzenia na str. 73 czy 79.

W sumie przy tak nielicznych podanych przez autorów przyk³adach po-
mocy, nie wiadomo czy chodzi³o im o pochwalenie Polaków za pomoc ¯y-
dom, czy te¿ odwrotnie. I taka ksi¹¿ka dla celów propagandowych wydana
zosta³a w 1963 r. w kilku jêzykach, staraniem wydawnictwa „Polonia” (raczej
„Judeopolonia”). Uchowaj nas Bo¿e od takiej propagandy. Jej spotêgowa-
ne skutki uwidoczni³y siê w kwietniu 1983 r. na 40-lecie walk w getcie, wte-
dy atakowali nas wszyscy zagraniczni ¯ydzi.

Oburzenie, ¿al i gorzycz spowodowa³y, ¿e z³apa³em za pióro w 1961 r.
¿eby opowiadaæ, jak to rzeczywiœcie by³o, nieœwiadomym, a walczyæ z pa-
szkwilantami w obronie godnoœci narodowej. Zacz¹³em skromnie od artyku-
³ów prasowych.

W tej pracy stara³em siê przedstawiæ sprawê jasno, uczciwie i bez nie-
domówieñ. Tematu w³aœciwie tylko dotkn¹³em. Chcia³em pokazaæ g³ównie
w³asne œrodowisko wspó³pracuj¹ce z ¯ydami i udzielaj¹ce im pomocy. Te-
mat opracowa³em tylko szkicowo i wycinkowo, ale w formie syntetycznej.

Ukazuj¹c dzieje wspó³pracy ¯ZW z OW-KB-AK, usi³owa³em podkreœliæ
bardzo mocno wspólnotê wysi³ków i nastêpnie walki ¿ydowsko-polskiej
z niemieckimi ludobójcami. Dnia 20 kwietnia 1943 r. na placu Muranowskim
¯ydzi z ¯ZW wywiesili jako widomy symbol tej wspólnej walki dwa sztanda-
ry: polski i ¿ydowski, walczyli tam wtedy obok ¯ydów i Polacy, sekcja ¿o³-
nierzy OW-KB-AK. Fakt ten potwierdzi³ sam Jürgen Stroop w swym s³ynnym
raporcie.
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Rzeczywiœcie bezkompromisowo potêpia Ringelblum zdrajców z policji
¿ydowskiej, z „13”, „14” i potwierdza moje ustalenia o masowej kolaboracji
m.in. przez masowoœæ donosicielstwa Niemcom (str. 283-4). Zapiski to typo-
we cicer cum caule, ¿e nawet mo¿na znaleŸæ coœ pozytywnego o Polakach,
choæ podane ze wzdraganiem siê, np. na str. 395-8 o audycji Radia BBC
z dnia 26 VI 1942 r. i dalszych dniach do ¯ydów polskich. By³y to wiadomo-
œci z terenu Polski o ich eksterminacji w S³onimie i Wilnie (Ponary), Lwowie
i Che³mie. BBC kilka razy mówi³o o mordach w tych miejscowoœciach,
o Be³¿cu, Babim Jarze ko³o Kijowa, o wymordowaniu 700.000 ¯ydów pol-
skich, o zemœcie i poci¹gniêciu morderców do odpowiedzialnoœci za to.

Ale ¿eby nam siê w g³owie nie przewróci³o, pisze wiêc Ringelblum na str.
506, ¿e ¯ydzi w „obronie przed próbami eksterminacyjnymi w³adz polskich”
(!) prowadzili przed wojn¹ kasy po¿yczkowe. A prwda jest taka, ¿e ekster-
minacja to pod³y fa³sz, ¿e przewaga kapita³owa ¿ydowskich sfer gospodar-
czych by³a w okresie miêdzywojennym tak gniot¹ca, ¿e wywo³ywa³a w¹t³¹
polsk¹ samoobronê. Czasem grupy studenckie pikietowa³y sklepy ¿ydow-
skie, bez ekscesów fizycznych (s³awne „owszem” premiera S³awoja Sk³ad-
kowskiego - na spokojne pikietowanie). Ks. Pra³at M. Godlewski, naœladuj¹c
akcjê ¿ydowsk¹, zorganizowa³ przy swojej parafii na pl. Grzybowskim lokal-
n¹ kasê po¿yczkow¹ dla podtrzymania zdolnoœci konkurencyjnej dla drob-
nego kupiectwa i rzemios³a polskiego. By³o to konieczne, bo zaopatrzenio-
wi kupcy ¿ydowscy sprzedawali ¯ydom surowce taniej na otwarty rachunek
(przeciêtnie co 2 do 3 lat regulowali nale¿noœæ na oko³o 50% w ramach fin-
gowanych akcji upad³oœciowych), ni¿ Polacy p³ac¹cy za to samo gotówk¹.
Za to wszystko zap³acili jednak Polacy. Stwierdzi³em takie praktyki przy kon-
trolowaniu przed wojn¹, jako urzêdnik skarbowy, ksi¹g handlowych kupców
¿ydowskich.

Ringelblum nie by³ cz³owiekiem sprawiedliwym i uczciwym w ocenach
ludzi, przyk³adem s¹ z³oœliwoœci pod adresem i Czerniakowa, bohatera wal-
ki o ¿ycie getta. Zapewne uwa¿a³ go, jak Gepnera, za „asymilatora” i potê-
pia³, ale tym samym stawia³ siê jednoznacznie jako przeciwnik wspó³pracy
swojej i ogó³u ¯ydów z Polakami, zatem nie mia³ moralnego prawa prosiæ
i nara¿aæ Polaków ukrywaniem go. Zapewne przesi¹kniêty by³ ide¹ Judeo-
polonii, zapewne marzy³o siê mu, aby przygarniête przez Polaków wypêdki
z ca³ej Europy za³o¿y³y sobie na ziemiach polskich w³asn¹ ojczyznê obok
Polaków, wyodrêbnion¹, tak¹ dwojga narodów.

W rozdziale podsumowuj¹cym wróci³em szerzej do „Kroniki” Ringel-
bluma, z uwagi na wiele szkód moralnych, które ona nam czyni i z uwagi
na postawê antypolsk¹ autora. Samo w sobie to nic wielkiego, mamy ta-
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dlatego nie pisali i o ¯ZW. Jako cz³onkowie czy sympatycy ¯OB nie chcie-
li robiæ zapisów chwa³y dla „konkurencyjnego” ¯ZW i jego historii, mimo
to niechc¹cy sam Ringelblum zrobi³ wzmianki o ¯ZW, gdy¿ mu zaimpono-
wa³ postaw¹ wojskow¹ i uzbrojeniem. Ogólnie jednak jego kronika nie bu-
dzi zaufania do jego rzetelnoœci. Wp³ywa³ na to fakt, ¿e Ringelblum nawet
wewn¹trz getta dzia³a³ z ukrycia, nie mia³ dostêpu do najwa¿niejszych
agend getta, wiêc z kolei musia³ polegaæ na rzetelnoœci informatorów,
którzy nie zawsze byli rzetelni i dobrze informowali, gdy¿ czêsto przynosili
plotki, wiadomoœci fa³szywe lub tendencyjne fa³szerstwa dla przyczepiania
komuœ ³atki w ramach nawet bezinteresownej zawiœci. Potwierdza to zreszt¹
jego szwagier prof. Eisenbach, b. dyr. ¯IH, we wstêpie do tej kroniki na str.
20 (Wyd. Czytelnik, W-wa 1983 r.). Podobnie dystans rezerwy do prawdzi-
woœci danych tej kroniki wykazuje doc. Fuks, wiedyr. ¯IH, we wstêpie do
chyba najobiektywniejszego „Dziennika Czerniakowa” na str. 336 w Aneksie
3. Ringelblum sam pomniejszy³ wartoœæ swej kroniki przez przyjmowanie
wszystkiego co mu dawano, bez krytycznej selekcji, czyni³ tak zapewne
z powodu ma³ej iloœci informatorów i potrzeby wyrobienia dziennej normy
zapisów. Nieopatrznie Ringelblum wpisa³ pod dat¹ 23 III 1942 r. (str. 251)
s³owa mia¿d¿¹cej go krytyki ze strony wybitnego przemys³owca Gepnera
Abrahama (jednego z nielicznych sprawiedliwych w Zarz¹dzie Gminy) za
„brak patriotyzmu i lojalnoœci wobec Polaków”, on mu siê tylko odci¹³, ¿e to
asymilator - zatem jakby zdrajca. Czy¿ mo¿na wiêc podejrzewaæ Ringelblu-
ma, ¿e jego zapiski bêd¹ dla Polaków obiektywne czy ¿yczliwe? ¯e nie bê-
dzie stale podkreœla³ polskiego antysemityzmu wyimaginowanej wielkoœci?
Oczywiœcie nie! Odnoœnie ¿ycia codziennego getta wiêkszoœæ zapisków jest
prawdziwa, co mogê potwierdziæ jako bêd¹cy w getcie codziennie a¿ do 18
IV 1943 r. Dziêki tym zapiskom dowiedzia³em siê jak zgin¹³ na Pawiaku mój
znajomy dr Rubinstein (str. 357), przypomnia³em sobie szereg nazwisk ¯y-
dów gestapowców, znalaz³em potwierdzenie mojej tezy, ¿e bunkier Aniele-
wicza wyda³ ¿ydowski zdrajca (str. 503). Zapiski potwierdzi³y moj¹ b. kry-
tyczn¹ ocenê i fiasko (str. 388) fa³szywie wyolbrzymianej samopomocy ¿y-
dowskiej (dr Ruta Sakowska z ¯IH, która tu te¿ nie by³a) i kuchni ludowych
(str. 489-490), fiasko „Toporolu” (str. 296) - który mia³ zaopatrywaæ getto
w warzywa, jak to siê marzy³o dr. Sakowskiej o samowystarczalnoœci getta
w warzywa z ogródków balkonowych i podwórzowych (studnie bez s³oñca).
Kronika potwierdzi³a moje stwierdzenia o obojêtnoœci i okrucieñstwie war-
szawskich ¯ydów wobec przesiedleñców (str. 516), czym przyczyniali siê
do ich bezrobocia i szybkiego wymarcia - by³a to zarejestrowana wypo-
wiedŸ dzia³acza Jointu Gitermana.

168



By³y to czasy z wizji Hobbesa, czasy wilcze. Kto chcia³ ¿yæ, musia³ k¹-
saæ i walczyæ. Przecie¿ poza jednym tysi¹cem ¯ydów walcz¹cych zbrojnie
w Warszawie (z czego oko³o 500 dosz³o dopiero wiosn¹ 1943 roku), nie
mo¿na doliczyæ siê ich zbyt wielu na terenie reszty kraju. A by³ to prze³omo-
wy okres wojny, kiedy sta³o siê widoczne, ¿e Niemcy zaczynaj¹ byæ bici.
Stosunkowo ju¿ widoczny udzia³ ¯ydów w oddzia³ach partyzanckich to cza-
sy znacznie póŸniejsze. Powtarzam wiêc, ¿e prokurator generalny Izraela
Gideon Hausner wo³a³ na procesie Eichmanna gromkim g³osem do œwiad-
ków ¯ydów polskich, przedstawiaj¹cych martyrologiê w Polsce: „Dlaczego-
œcie siê nie bronili!”.Tego nie mogli i nie mog¹ zrozumieæ ¯ydzi w Izraelu,
którzy maj¹ za sob¹ zaszczytn¹ walkê o niepodleg³oœæ oraz piêkne tradycje
Hagany i Irgun Zwei Leumi, Sterna. Niezrozumia³e jest to tym bardziej, ¿e
przecie¿ ruch oporu w Izraelu „robili” przewa¿nie ¯ydzi polscy. ¯ydzi-¿o³nie-
rze z armii gen. Andersa pozostawali tysi¹cami na terenie Palestyny, zasila-
j¹c ruch oporu fachowymi si³ami wojskowymi. Tego nie mog¹ zrozumieæ
¯ydzi i narody Zachodu. A nie mog¹c zrozumieæ, chêtnie przyjêli podrzuco-
n¹ im perfidnie teoryjkê o braku polskiej pomocy, o wrogoœci Polaków
i o zag³adzie jako funkcji tej wrogoœci. Ksi¹¿ka niniejsza ma s³u¿yæ udowo-
dnieniu, ¿e by³o inaczej.

Trudno pomin¹æ w podsumowaniu dane po pomocy ¯ydom poza tere-
niem kraju. I tak:

1) We wszystkich obozach oficerskich by³a prowadzona walka o ukrycie ̄ y-
dów i utrzymanie ich w statusie jeñców wojennych, o czym pisa³ M. Brandys.

2) W obozach internowanych œwiadczono pomoc ludnoœci ¿ydowskiej -
obywatelom polskim. Przyk³adem tego mo¿e byæ np. obóz z Vac na Wê-
grzech, gdzie opiekowano siê w latach 1942-1943 nap³ywaj¹cymi z Polski
uciekinierami ¿ydowskimi. Zorganizowano tam nawet szko³ê polsk¹ dla 60
dzieci ¿ydowskich. Po marcu 1944 r., tj. na pocz¹tku okupacji Wêgier przez
Niemców, dzieci te zosta³y rozprowadzone i ukryte wœród rodzin wêgier-
skich.

3) Z armi¹ Andersa wysz³o do Iranu procentowo wiêcej ¯ydów ni¿ te
przedwojenne 10% œredniego udzia³u narodowoœciowego ¯ydów wœród
obywateli polskich. Zatem nie dyskryminowano ich w tym wojsku. W Pale-
stynie dezerterowali.

4) Do Wojska Polskiego, tworz¹cego siê w ZSRR pod egid¹ ZPP, ¯ydzi
mieli nieskrêpowany dostêp i niektórzy doszli nawet do najwy¿szych godno-
œci wojskowych w korpusie oficerskim, sam ZPP by³ w praktyce ¿ydowski.

Polska Ludowa te¿ nie jest wolna od licznych ataków syjonistycznych.
I tak np. Uris pisze, ¿e ¯ydzi wyzwoleni z Oœwiêcimia rzekomo uciekali
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kich wrogów wiele, ale chodzi mi przy tym o podkreœlenie, ¿e ko³a ¿ydow-
skie w Polsce, naukowcy, obcmoka³y go i wyforsowa³y na autorytet histo-
ryczny okresu okupacji, a to jest tylko przyczynek, ale szkodliwy i wrogi
nam i trzeba temu przeciwdzia³aæ. Polacy zaœ s¹ widocznie ma³o przewi-
duj¹cy, skoro tak niewiele pozostawili oryginalnych zapisków z tamtych
czasów. A ¯ydzi pisali du¿o. Co i raz dokonywane s¹ jakieœ odkrycia pa-
miêtników czy dokumentów. Mno¿¹ siê te¿ publikacje o ró¿nych obozach
i gettach, daj¹c oryginalne œwiadectwo tamtym czasom. A przecie¿ pro-
cent uwiêzionej b¹dŸ w inny sposób dyskryminowanej inteligencji polskiej
by³ kilkunastokrotnie wy¿szy ni¿ ¿ydowskiej, bo Polacy siedzieli g³ównie
za ruch oporu, w którym uczestniczy³o gros naszej inteligencji. ¯ydzi na-
tomiast dyskryminowani byli za sam¹ przynale¿noœæ rasow¹, a wiêkszoœæ
ich inteligencji ukrywa³a siê wœród Polaków. Zatem zdolnosæ piœmiennicza
wiêŸniów Polaków by³a kilkanaœcie razy wy¿sza ni¿ ¯ydów, a mimo to my
jakoœ nie napisaliœmy na ten temat wiele, gdy tymczasem ¯ydzi - stosun-
kowo tak du¿o. Dziwne.

Sprawa pomocy ¯ydom budzi dotychczas w spo³eczeñstwie ¿ydowskim
najwiêcej nies³usznych zastrze¿eñ, dlatego te¿ autor stara³ siê pokazaæ
mo¿liwie wszystkie jej kierunki i Ÿród³a. Jedni ¯ydzi staraj¹ siê tej pomocy
zaprzeczaæ b¹dŸ j¹ umniejszaæ, drudzy - w³aœnie ci, co jej doœwiadczyli -
milcz¹ boj¹c siê wy³amaæ z nakazu umniejszania pomocy dla podkreœlenia,
jak rzekomo wrodzy i antysemiccy byli Polacy. Ma³o który z nich siê odzy-
wa, a jak nawet zdopingowany odezwie siê, to zawsze przy okazji powie
równie¿ coœ niemi³ego. Opisanie pomocy w okresie 1940-42 jest szczegól-
nie wa¿ne, bo by³a ona dotychczas zapomniana, a odnosi³a siê do niesie-
nia pomocy ca³ej spo³ecznoœci ¿ydowskiej w GG poprzez organizacje zwi¹-
zane z rz¹dem londyñskim i Koœcio³em katolickim. Podczas gdy bardziej
znana pomoc „¯egoty”, od koñca 1942 r. poczynaj¹c, œwiadczona by³a tyl-
ko pozosta³ej reszcie ¯ydów (ca 20%). Dziêki takiej operacji sami pozbawia-
my siê œwiadectwa i argumentów z udzielonego gros pomocy, jej rozmia-
rów, kosztów, wysi³ków, co ¯ydom siê podoba.

Równie nies³uszne zastrze¿enia budzi sprawa efektywnoœci pomocy
wojskowej polskiego pañstwa podziemnego. Zdaniem autora, trudno wy-
magaæ, by walkê konspiracyjn¹ prowadzili wy³¹cznie Polacy. ¯ydzi - poza
ma³ymi wyj¹tkami - nie chcieli walczyæ i nara¿aæ siê. Szli oni bezwolnie na
œmieræ, a ci co dziêki Polakom prze¿yli, w kraju czy za granic¹, maj¹ preten-
sje, ¿e Polacy nie walczyli za nich. Cz³owiek jako „kowal swego losu” musi
walczyæ sam o siebie, dotyczy to i ¯ydów, i ca³ej spo³ecznoœci i potrzeby ich
w³asnej walki zbrojnej z hitleryzmem.
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man, autor tajnego wezwania do likwidacji Polaków nieprzychylnych ¯y-
dom, 

3. ¯ydowskie Stronnictwo Syjonistyczno-Demokratyczne, przywódca
Sommerstein. 

Dostali wiêc nadmiar praw, skoro nawet 2 wrogich nam partii syjoni-
stycznych i bior¹c ich przywódców do rz¹du PRL.

Sk¹d wiêc ta niechêæ ¯ydów do nas, a nawet czasami i wrogoœæ? I to za-
równo do Polski „przedwrzeœniowej”, jak i Ludowej? Przecie¿ nie mo¿e byæ
ona tylko wynikiem skrzywieñ psychicznych, powsta³ych w warunkach za-
mkniêcia czy izolacji, bo zbyt du¿o czasu ju¿ up³ynê³o i psychiki uleg³y rege-
neracji. Jeœli s¹ u nas negatywne s¹dy o ¯ydach, to nie tyle za nagann¹ ich po-
stawê okupacyjn¹ (bardzo ma³o znan¹), a raczej za ich du¿y i kierowniczy
udzia³ w przykrych i bolesnych dla nas wypaczeniach stalinowskich. Myœlê, ¿e
ta niechêæ do nas p³ynie g³ównie z tego tytu³u, ¿e to my, Polacy byliœmy œwiad-
kami ich poni¿enia, upadku moralnego i zdrady u ¯ydów, pragn¹cych ucho-
dziæ irracjonalnie za naród wybrany, zatem coœ ze spi¿u, gdy Polacy widzieli
coœ odwrotnego. Nikt nie toleruje takich œwiadków? St¹d te ataki na nas. Taka
postawa ma w sobie coœ z dumy i wstydu „narodu wybranego”, za hañbê oku-
pacji i za to, ¿e to my, skromni biedni Polacy, byliœmy ich jedynymi obroñcami
i dobrodziejami za okupacji, ¿ywicielami, a niewdziêcznie wyzyskiwani po woj-
nie - przez nich w³aœnie - poni¿ani i opluwani. Ale nienawiœæ do nas kultywowa-
li ¯ydzi podczas okupacji w ramach dzia³alnoœci partyjnej w PPR, pod szyldem
Zwi¹zku Robotników ¯ydowskich. Gdy w lutym 1944 r. KRN powierzy³a temu
Zwi¹zkowi prowadzenie referatu ¿ydowskiego, wtedy oni opracowali projekt
prawny dla czasów powojenych, znamionuj¹cy ich obcoœæ i wrogoœæ do Pola-
ków. Oto jego tezy: 

1) pomoc bie¿¹ca do przetrwania, 
2) zabezpieczenie miejsc kaŸni, 
3) produktywizacja, 
4) równouprawnienie polityczne i uregulowanie spraw materialnych, 
5) nawi¹zanie kontaktu z odpowiednimi czynnikami w ZSRR zajmuj¹cymi

siê spraw¹ ¯ydów (Litwa, £otwa szczególnie) - wymiana doœwiadczeñ i uzgo-
dnienia pracy, 

6) nawi¹zanie kontaktu i wspó³pracy z zagranicznymi organizacjami ¿y-
dowskich mas pracuj¹cych, zwi¹zanych solidarnoœciowo z ZSRR (cwaniacka
i hochsztaperska mimikra - ocena T.B.), 

7) zwalczanie tendencji faszystowskich, oportunistycznych, sprzeciwiaj¹-
cych siê spo³ecznemu i narodowemu wyzwoleniu mas ¿ydowskich, 

8) popieranie d¹¿eñ niepodleg³oœciowych i narodowo-wyzwoleñczych ¿y-
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przed polskim antysemityzmem z powrotem do obozu, co jest absurdem
samo w sobie. A tymczasem ta Polska da³a im równe warunki rozwojowe
z innymi obywatelami. A wiêc: 

1) mo¿liwoœæ zajêcia wielu kierowniczych stanowisk partyjnych, rz¹do-
wych, wojskowych (du¿o genera³ów) i spo³ecznych (ministrów, ambasado-
rów, parlamentarzystów); 

2) mo¿liwoœæ przyjêcia ocala³ych substancji maj¹tkowych, nawet do-
mniemanym spadkobiercom, bez prawnego postêpowania spadkowego,
a drog¹ jedynie œwiadectwa dwóch œwiadków (by³y nadu¿ycia na tym tle
i przy tej procedurze), teraz te¿ to siê wielu marzy, fabrykuj¹ „dowody w³a-
snoœci”; 

3) mo¿liwoœæ wszechstronnego rozwoju gospodarczego przez powo³a-
nie i finansowanie przez pañstwo, specjalnie dla ¯ydów, Banku dla Produk-
tywizacji (dyr. Zelicki i dyr. gen. min. przemys³u), przez tworzenie i rozsze-
rzanie sieci spó³dzielczoœci wytwórczej „Solidarnoœæ”, interesów prywat-
nych z bezp³atnym przydzia³em ¯ydom wielu sklepów poniemieckich pe³-
nych towaru (m.in. w £odzi), co przy równoleg³ym przydzielaniu im z pierw-
szej rêki umeblowanych mieszkañ stwarza³o im wysoki standard ¿yciowy,
wy¿szy ni¿ u Polaków; 

4) prawo aliji, czyli emigracji do Izraela. Polacy takich praw do wyjazdu
nie mieli, tote¿ PRL pocz¹tkowo cieszy³a siê sympati¹ i wdziêcznoœci¹ pañ-
stwa i ludnoœci Izraela, która kilka nowych osiedli nazwa³a imieniem Gomu³-
ki, ale równolegle od pocz¹tku w Izraelu prowadzono propagandê antypol-
sk¹. Obok oficjalnej aliji wyjecha³o nielegalnie - przy patrzeniu na to przez
palce przez za¿ydzone w³adze bezpieczeñstwa - oko³o 100.000 ¯ydów,
zwi¹zanych w du¿ej mierze z kolaboracj¹ lub przestêpczoœci¹, co zamyka-
³o im drogê oficjalnej alii. Osobiœcie s³ysza³em, jak krwio¿erczy szef dep.
œledczego Ró¿añski (brat Borejszy) kaza³ stoj¹cemu ze mn¹ na ulicy Gór-
nemu, kolaborantowi z szopu Hoffmana, znikaæ i natychmiast wyje¿d¿aæ
z Polski. Przy takiej paranteli i powi¹zaniach odst¹pi³em od zamiaru zg³o-
szenia do milicji istnienia zdrajcy Górnego; 

5) pe³niê praw obywatelskich i swobód, tak¿e religijnych, kombatanc-
kich, widocznych na uroczystoœciach kombatanckich, antyhitlerowskich;
wy¿szych ni¿ u Polaków - jako ¿e J. Berman uto¿samia³ AK z Gestapo (Biu-
ro Pol. 22.10.1944 r.); 

6) ogromne przywileje polityczne, m.in. w formie czynnych 3 partii poli-
tycznych ¿ydowskich (na 6 polskich!): 

1. ¯ydowska Partia Socjalistyczna „Bund”, przywódca Schuldenfrei, 
2. ¯ydowska Partia Robotnicza Poalej Syjon Lewica, przywódca J. Ber-
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niu ca 4 milionów Polaków (1 ¯yd ukrywany na 10 ukrywaj¹cych - z rodzina-
mi). Za tê pomoc zap³aci³o ¿yciem ca 50. do 150.000 Polaków. Gdzie¿ wiêc
s¹ ci uratowani teraz? Gdzie¿ wiêc s¹ ich g³osy daj¹ce œwiadectwo prawdzie
o pomocy, œwiadectwo ich uczciwoœci? Czasami zabrzmi¹, ale z regu³y wraz
z fa³szyw¹ nut¹. Za przyk³ad tych charakterystycznych wypowiedzi mo¿e s³u-
¿yæ wypowiedŸ p. Grosmanowej zamieszczonej najpierw w „Tyg. Powszech-
nym” (Nr 6/785 z dnia 9.02.1964 r). i umieszczonej nastêpnie w ksi¹¿ce Bar-
toszewskiego i Lewinówny „Ten jest z Ojczyzny Mojej”. Podano tam kilka ko-
lejnych nazwisk osób u¿yczaj¹cych im schronienia, ale zaraz nastêpuje przy
tym z³oœliwe uk³ucie, ¿e w polskim harcerstwie, czyli w Szarych Szeregach,
nie by³o miejsca dla ¯ydów. Jest to nieprawd¹, bo ¯ydzi byli nawet w bat.
„Zoœka” i „Parasol”, najs³awniejszych bat. harcerskich. Syn jej do tego siê nie
nadawa³, ale cieñ zosta³ rzucony. I zaraz po tym nastêpna antypolska z³oœli-
woœæ i zarzut obojêtnoœci i jakby pogardy dla gin¹cych postawiony przez
Grosmanow¹ naszej m³odzie¿y. Powtarza ona us³yszane powiedzenie sztu-
baka do kolegów: chodŸcie obejrzeæ, jak siê ¯ydki pal¹. Moim zdaniem nie
ma w tym nic z nienawiœci do ¯ydów, chyba ¿e p. Grosmanowa wstydzi siê
swego ¿ydowskiego pochodzenia (by³o to w okresie walk w getcie i palenia
go przez Niemców). Chyba Bartoszewski i Lewinówna te¿ nie chcieli t¹ pu-
blikacj¹ podsycaæ nienawiœci i traktowali odezwanie siê sztubaka jako dzie-
ciêc¹ ciekawoœæ zdarzeñ i powszechnoœæ wiedzy warszawiaków o tragedii
¯ydów warszawskiego getta. Choæ antypolska uszczypliwoœæ mog³a siê im
podobaæ ze zrozumia³ych wzglêdów. Do tych wypowiedzi p. Grosmanowej
autorzy publikacji do³¹czyli jeszcze nieudokumentowan¹ kalumniê pod adre-
sem ksiê¿y - O.O. Marianów (autorzy wyboru i tygodnik katolicki zapewne
chcieli w ten sposób zwróciæ uwagê na tradycyjn¹ wrogoœæ ¯ydów do Ko-
œcio³a katolickiego), którzy przez d³ugi czas, ryzykuj¹c ¿ycie swoje i swoich
wychowanków, ukrywali jej syna (i kilku innych ¯ydów).

Tak niestety wyg¹da czêsto podziêkowanie!
Ilu ludzi dotknê³a ta jedna tylko wypowiedŸ, ilu wzburzy³a i negatywnie

nastawi³a do rodziny Grosmanów? Czy mia³a ona na celu j¹trzenie wzajem-
nych stosunków polsko-¿ydowskich?

Tote¿ nic dziwnego, ¿e dzia³aczka ¯OB z Izraela - Rutenberg, sk³adaj¹c
w kwietniu 1967 r. wieniec przy kamieniu Anielewicza, m.in. podkreœli³a, ¿e
¯ydzi ginêli w odosobnieniu. I to samo mówili zagraniczni „delegaci” na nie-
udolnej sesji 40-lecia walk w getcie, która sta³a siê forum opluwania nas,
afrontów, przed czym przestrzega³em Ministra Sprawiedliwoœci.

Ma³o jest obiektywnych, uczciwych i kulturalnych wypowiedzi. Do takich
nale¿y g³os prof. dr Laury Kaufman („Tygodnik Powszechny” nr 9/788 z dnia
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dowskich mas pracuj¹cych, zmierzaj¹cych do utworzenia ¯ydowskiej Republi-
ki Radzieckiej w Palestynie! (Ob³udnicy!) 

W odpowiedzi na to opracowanie, przewodnicz¹cy KRN B. Bierut pismem
z marca 1944 r. powiadomi³ ten referat ¿ydowski, ¿e prezydium KRN nie zgo-
dzi³o siê na ich propozycje. Wobec czego ten referat pomija KRN i pisze do
Moskwy do ZPP (z kierownicz¹ dominacj¹ ¿ydowsk¹) i prosz¹, by spowodo-
wali, aby za Armi¹ Czerwon¹ sz³y do Polski specjalne komórki opiekuñcze do
niesienia pomocy ¯ydom. Prosz¹ o specjalne dyrektywy dla wkraczaj¹cej Ar-
mii Czerwonej i Armii Polskiej. I w ramach nadzwyczajnych praw i przywilejów
dla ¯ydów, gdy w listopadzie 1944 r. wysy³ano polsk¹ delegacjê do USA, to
sk³ada³a siê ona z samych ¯ydów wystêpuj¹cych jako polscy obywatele.
Podobnie by³o z wiêkszoœci¹ delegacji do ONZ, reprezentowali nas ¯ydzi,
gdzie walczyli o swoje sprawy, a nie o polskie.

Miar¹ nienawiœci ¯ydów do Polaków w okresie po I wojnie œwiatowej by-
³o wywalczenie upokarzaj¹cego dla nas ograniczenia suwerennoœci odno-
œnie mniejszoœci narodowych. Piêtnowano nas jako antysemitów! Coœ
podobnego chcieli ¯ydzi zmajstrowaæ i w PRL, zg³aszaj¹c do KRN projekt
ustawy zwalczaj¹cej antysemityzm w Polsce! Za stosowanie przemocy wo-
bec ¯ydów, wyszydzanie i zniewa¿anie ich publicznie, uszkodzenie ich mie-
nia, za fa³szywe wiadomoœci o nich, za nawo³ywanie do waœni z ¯ydami pro-
ponowali karê od 3 lat wzwy¿ lub wiêzienie do¿ywotnie, lub karê œmierci!!!
Prezydium KRN odrzuci³o ten projekt dekretu, zapewne dopatrzono siê
w nim du¿ego podobieñstwa do hitlerowskiego dekretu ochrony narodowo-
œci i krwi niemieckiej!!!

Manipulowanie i wykorzystywanie w³adz polskich przez ¯ydów w PRL
mia³o jednak swoje granice. Szykuj¹c siê do zaborczej wojny z Arabami, na
3 miesi¹ce przed og³oszeniem niepodleg³oœci Izraela, chcieli zorganizowaæ
w Polsce specjalny oœrodek wojskowy, szkoleniowy i zapewne szmuglowa-
nia za pó³ darmo broni, ale Biuro Pol. PPR dnia 4.02.1948 r. odrzuci³o tak¹
proœbê. Mimo to taki oœrodek stworzyli bez rozg³osu w Szczecinie. Clou ide-
owej ob³udy stanowi przeforsowanie przez wiêkszoœæ ¿ydowsk¹ na Biurze
Pol. dnia 25.05.1948 r. stwierdzenia, ¿e nie ma sprzecznoœci ideologicznych
przy wyje¿d¿aniu cz³onków partii na sta³e do Izraela, choæ siê tego nie popie-
ra (i trochê asekuranctwa dla tych, którzy maj¹ zostaæ jeszcze w Polsce
i dzia³aæ na ich rzecz). A sk¹d siê bierze ta ich niewdziêcznoœæ za tyle oka-
zanej przez Polaków pomocy i poœwiêcenia? Przecie¿ podczas okupacji
przechowywa³o siê na terenie Polski 400 do 500 tysiêcy ¯ydów. Ogromna
ich wiêkszoœæ ocala³a, przy czym z braku danych ich ilosæ minimalizujê sza-
cunkowo na 300.000 osób. Ocaleli oni dziêki pomocy, wysi³kowi i poœwiece-
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pomocy polskiej prawie nie by³o - skoro g³ównie dawali j¹ komuniœci, którzy
broni nie mieli - to sugeruje B. Mark. Dlatego trzeba zaj¹æ siê badaniami dla
pokazania pomocy i innych organizacji jak np. BCh. Niewa¿na jest tu iloœæ,
bowiem organizacja rozwijaj¹ca siê z niczego nie mo¿e mieæ du¿o. Wa¿ne
jest to, ¿e GL-AL da³a wtedy trochê broni, ale wa¿niejszym jest, ¿e da³a ser-
ce i ducha walki. A ten duch walki by³ olbrzymi¹, niewymiern¹ wartoœci¹,
przede wszystkim w walce z panuj¹cym w getcie defetyzmem. Stanowi³
nieraz wiêcej, ni¿ iloœæ broni. Przecie¿ rabini g³osili wtedy maksymy i cyta-
ty z ksiêgi Joba (rozdz. V), miêdzy innymi werset 17: Oto b³ogos³awiony
cz³owiek, którego Bóg karze, przeto¿ karaniem wszechmocnego nie pogar-
dzaj. Werset 18: Bo On zrania i zawi¹zuje, uderza, a rêce jego uzdrawiaj¹.
Werset 19: Z szeœciu uœcisków wyrwie ciê, a w siódmym nie tknie siê cie-
bie z³o. Werset 20: W g³odzie wybawi ciê od œmierci, a na wojnie z r¹k mie-
cza. Mistycyzm rabinów oderwanych od ¿ycia, zag³êbionych tylko w œwiê-
tych ksiêgach, udziela³ siê bardzo spo³eczeñstwu, tak¿e inteligencji i w tej
sytuacji bez wyjœcia rozbraja³ spo³eczeñstwo ¿ydowskie (mia³em na ten te-
mat meldunki z ¯ZW). Wielu ludzi œwiadomie rezygnowa³o z ratunku osobi-
stego; chcieli gin¹æ razem z narodem; sk³adali œwiadomie ofiarê ze swego
¿ycia w imiê przeb³agania Boga i odkupienia za grzechy. Ci nie walczyli. Ci
wype³niali swój los. Walczy³a jedynie garstka m³odzie¿y.

Do polskiej tradycji nale¿y dobre wspó³¿ycie z ¯ydami - mimo nieraz
niesnasek (a czy¿ ich nie ma w ka¿dej rodzinie?) - zawsze utrzymywano
z nimi rozliczne kontakty, okazywano nieusprawiedliwion¹ sympatiê,
a w potrzebie niesiono im pomoc. Mój imiennik ¯yd mia³ pu³kownikowaæ
w legionie ¿ydowskim Mickiewicza (który umiera³ na jego rêkach), ja ta-
kich ambicji nie mia³em, choæ by³em wspó³organizatorem ¯ZW. Zawsze
by³em i jestem nadal rzecznikiem dobrych i uczciwych stosunków z ¯yda-
mi, harmonijnoœci wspó³¿ycia, przy udziale obopólnych korzyœci. W imiê
tego dobrego wspó³¿ycia bra³em udzia³ w walce narodu ¿ydowskiego
z Niemcami, pomaga³em w niesieniu mu wszelkiej pomocy. Ceni¹c ¯y-
dów, podkreœlam zawsze ich pozytywy, ich du¿e zdolnoœci, operatyw-
noœæ, które pozwoli³y im wybiæ siê -nie tylko u nas - w dziedzinie kultury,
w wolnych zawodach, a szczególnie w wielkim handlu i obrocie pieniê¿-
nym. ¯ydzi dali œwiatu wielu wybitnych artystów, muzyków, poetów i pisa-
rzy, naukowców, dziennikarzy, filmowców, radiowców z TV, lekarzy, pra-
wników, polityków (gruntowali mocarstwowoœæ Wiktoriañskiej Anglii,
a obecnie USA) i handlowców. I tych ¯ydów b. ceniê, krytykujê wrogich
nam ¯ydów stalinowców-komunistów, nielojalnych, opluwaj¹cych nas, ale
tych jest wiêkszoœæ.
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1 III 1964 r.). Oto jej s³owa: Trudno jest pisaæ tym, którzy tê pomoc okazywa-
li, ³atwiej tym, którzy jej doznali i naszym to jest obowi¹zkiem.

¯ydzi na ogó³ od¿egnuj¹ siê od ludzi, którzy byli ich wybawicielami. Ma-
³o kto z nich pamiêta i odwiedza czasem swoich obroñców, jakiœ zaœ prze-
jaw wdziêcznoœci - nale¿y do wielkich rzadkoœci. ¯ywym przyk³adem s¹ pa-
nie Dêbicka i Kossakowska. Pamiêta³o o nich tylko kilka osób. S¹ i tacy, jak
Karol Borowski, który zobaczywszy je na ulicy, przeszed³ na drug¹ stronê.
Dziennikarze - Boles³aw Wójcicki z ¿on¹ Miros³aw¹ Parzyñsk¹, k³aniali siê
tylko z daleka. Nikt nie zatroszczy³ siê ciê¿k¹ sytuacj¹ materialn¹ i staroœci¹
p. Kossakowskiej. Zosta³a umieszczona w przytu³ku przy pomocy polskich
znajomych. Podobnie negatywnie odniós³ siê, za uzyskiwan¹ du¿¹ pomoc
¯yd, który doœwiadczy³ jej od majora „Zgrzyta”, komendanta AK Obwodu
£uck. Gdy ten w Warszawie - po odsiedzeniu 10 lat na Syberii - zaczepi³ go
na ulicy, to us³ysza³, ¿eby siê do niego nie zbli¿a³, jeœli nie chce na drugie
10 lat iœæ do wiêzienia. A major „Zgrzyt” ochrania³ i ¿ywi³ kilkuset ¯ydów
w ramach jakby oddzia³u rodzinnego (nie walcz¹cego).

Chyba tylko absolutn¹ ignorancj¹ tamtych spraw i czasów t³umaczyæ
mo¿na stawianie zarzutów Armii Krajowej i innym organizacjom, ¿e nie po-
maga³y ¯OB. Przecie¿ ¯OB powsta³a dopiero w samym koñcu 1942 r., a za-
czê³a siê naprawdê organizowaæ dopiero po akcji styczniowej przeprowa-
dzonej przez ¯ZW. Jeœli tyle lat nie robiono nic we w³asnej obronie i jeœli
zg³asza siê po broñ element nie wojskowy, nie wyszkolony i nie znany, to
sk¹d pewnoœæ, ¿e broñ ta zostanie nale¿ycie u¿yta? Armia Krajowa i inne
organizacje da³y mimo wszystko wiele. Uwierzy³y w ducha walki prawie na
kredyt, uznaj¹c go za chêæ rozpaczliwej samoobrony (patrz meldunek Do-
wództwa AK do Londynu z dnia 12 XII 1942 r. czy radiogram gen. „Grota”
z dn. 2 I 1943 r. w sprawie dania ¯ydom broni), choæ znane by³y fakty od-
sprzeda¿y tej broni na zewn¹trz, choæ dostali j¹ darmo - relacja mec. S. Ro-
weckiego. Broni nie mieli du¿o równie¿ Polacy, wiêc byli ostro¿ni przy jej da-
waniu. Gwardia Ludowa mia³a w Warszawie w dniu 27 XII 1942 r. tylko 13
pistoletów i 17 granatów, a w dniu 10 I 1943 r. - 24 pistolety i 18 granatów
(patrz Mark - wydanie z 1958 roku, str. 155 - prawdziwoœæ tych danych jest
raczej w¹tpliwa - ale podstêpnoœæ informacji jasna dla naszych wrogów na
Zachodzie). Skoro GL sama mia³a tak ma³o - w koñcowym, szczytowym
okresie oporu ¯ydów i do tego musia³a zachowaæ broñ na solidarnoœciowe
akcje interwencyjne, to nasuwa siê pytanie: ile jej mog³a daæ do getta? To
zestawienie ma³ej iloœci broni obok równoleg³ego podkreœlenia wielkoœci
pomocy ze strony tylko komunistów i wielkich potrzeb getta, a przemilcza-
j¹c pomoc grup londyñskich, mo¿e s³u¿yæ naszym wrogom za dowód, ¿e
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w oczy jest ich panoszenie siê, wywy¿szanie ponad ludnoœæ miejscow¹, ob-
sadzenie ogromnej iloœci stanowisk kierowniczych we wszystkich struktu-
rach pañstwa polskiego. Polacy na to jakby oœlepli i pozwalaj¹ sob¹ stero-
waæ. Jakby to nie oni swymi zdradami przyczynili siê do zamordowania
dziesi¹tków tysiêcy Polaków daj¹cych im pomoc i ukrycie.

Znam b. liczne wypadki wychowywania za okupacji przez ¯ydów swo-
ich dzieci w duchu nienawiœci do Polaków i w duchu rzekomej polskiej wi-
ny za ich los. Objawia³o siê to licznymi wypowiedziami dzieci ¿ydowskich do
Polaków daj¹cych im pomoc. Dzieci te przekrada³y siê przez mury do mie-
szkañ Polaków i u nich prosi³y, ¿ebra³y o pomoc, g³ównie ¿ywnoœciow¹; gdy
przestawa³y przychodziæ do tych Polaków, to z regu³y wypowiadali swym
dobroczyñcom (daj¹cym pomoc pod rygorem kary œmierci), ¿e pomoc do-
stawali za ma³¹ i ¿e Polacy za to odpowiedz¹ i drogo im za to zap³ac¹!!
Znam te¿ wypadki rozboju i okradzenia polskich dobroczyñców, chêci szko-
dzenia im. Oto one:

1) Znajomy stolarz Piotr Morawski ukrywa³ ¯ydów, pomaga³ w ukrywa-
niu. Poœredniczy³ w ukryciu w maj¹tku na lubelszczyŸnie m³odej ¯ydówki,
blondynki Lilki Goldberg o rozpoznawalnych rysach semickich. Zamiast sie-
dzieæ cicho na uboczu, ona chodzi³a czêsto do miasteczka, do koœcio³a. Ko-
mendant posterunku policji polskiej uprzedzi³ w³aœcicieli maj¹tku, ¿e w mia-
steczku mówi¹ ludzie o ukrywaniu przez nich ¯ydówki i radzi³ wys³aæ j¹ w in-
ne miejsce, bo ich nara¿a na wpadkê i œmieræ. Wymówili jej pobyt, bo zgi-
n¹ przez ni¹, ona odmówi³a odejœcia oœwiadczaj¹c, ¿e i ona zginie, wiêc
niech gin¹ z ni¹ razem. Przera¿eni ludzie wykupili siê szanta¿ystce p³ac¹c
jej za odejœcie 70.000 z³ plus kosztownoœci pani domu, które siê Lilce Gold-
berg podoba³y. Odesz³a i zniknê³a.

2) ¯ali³ mi siê nasz kapelan generalny ks. biskup dr Karol Niemira, ¿e
skierowa³ z getta do ukrycia m³odego sympatycznego ¯yda, który okaza³
siê bandyt¹. To samo relacjonowa³ mi p. Oppenheim dyr. u Haberbuscha
i Schiele, który przyj¹³ tego ¯yda i przez ponad 2 lata ukrywa³ i ¿ywi³ go
w swej willi pod Warszaw¹.

Jako cz³owiek zamo¿ny i ludzki, p. Oppenheim dawa³ du¿o pieniêdzy na
pomoc ¯ydom, na pomoc potrzebuj¹cym i nie tylko w Warszawie, bo np.
wspólnie z dyr. fabryki Philipsa, Duñczykiem, urz¹dzi³ w Siedlcach schroni-
sko dla 100 dzieci Zamojszczyzny (przy du¿ej pomocy Kreislandwirta Trevi-
ranusa, który okaza³ siê szpiegiem angielskim). Ukrywany w willi ¯yd docze-
ka³ wyzwolenia. Opuœci³ schronienie bez s³owa 17 I 1945 r. Ale powróci³ po
kilku godzinach z karabinem, z opask¹ na rêkawie, z kilkoma ludŸmi uzbro-
jonymi, w mundurach i z samochodem ciê¿arowym. Obrabowa³ willê z me-
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To handel by³ ich g³ówn¹ specjalnoœci¹ w Europie i odskoczni¹ od dzia-
³alnoœci politycznej. Dzia³ali w handlu miêdzynarodowym i hurtowym, nie li-
cz¹c masowego, ale ma³o wp³ywowego kupiectwa, s³u¿¹cego do oddolnych
kontaktów z miejscow¹ ludnoœci¹. Pierwszym znanym przedstawicielem
handlu miêdzynarodowego, który zjawi³ siê u nas w pierwszym wieku istnie-
nia Polski, by³ ̄ yd z Hiszpanii Ibrahim ibn Jakub, skupuj¹cy u nas jantar i nie-
wolników oraz przecieraj¹cy szlaki handlowe do Polski w X wieku. Choæ ju¿
w IX w. by³a w Polsce deputacja ¯ydów z Zachodu, penetruj¹ca mo¿liwoœci
osiedleñcze (m.in. bajka o Prochowniku), bo Polacy s¹ ciemni i dobrotliwi
i trudni¹ siê tylko rolnictwem - tak te¿ charakteryzowa³ nas w XVIII w. znany
Frank, twórca sekty religijnej frankistów, a my go uszlachcaliœmy.

Obrót pieniê¿ny jest wy¿sz¹ form¹ handlu. To ¯ydom œwiat zawdziêcza
wprowadzenie w powszechny obieg banknotów, weksli, papierów na okazi-
ciela, akcji, banków, instytucji gie³d, spó³ek anonimowych. A wszystko po to,
by pieni¹dz i wartoœci maj¹tkowe uczyniæ anonimowymi, nieuchwytnymi, ³a-
twymi do ukrycia i manipulowania. BodŸcem do tego móg³ byæ nieustabilizo-
wany ich status u poszczególnych narodów, podlegaj¹cy naciskom i walkom
konkurencyjnym ludnoœci miejscowej; mog³a byæ chêæ ³atwej koncentracji
substancji maj¹tkowych na wypadek jakichœ rozruchów i protestów przeciw
ich nieuczciwemu bogaceniu siê i grabie¿czej polityce handlowo-finansowej;
mog³a byæ potrzeba gotowoœci do szybkiej ucieczki lub - gdy to siê nie uda-
³o - do ³atwego ukrycia walorów maj¹tkowych (historyczne).

Te ich uzdolnienia i energia w dzia³aniu by³y zawsze wysoko cenione
przez Polaków, daj¹cych im mo¿liwoœæ szerokiego rozwoju do dnia dzisiej-
szego, a g³ównie o ich geszefciarskich korzyœciach - p³yn¹cych z prawa ha-
zaki i meropii. Obecnie w imiê tego harmonijnego wspó³¿ycia pozwoli³em
sobie du¿o s³ów, nieraz przykrych, powiedzieæ, ale koniecznych i w uczci-
wych intencjach. Bo naros³e obola³oœci trzeba przecinaæ jak ropiej¹cy
wrzód. Uwa¿am, ¿e nale¿y spokojnie rozwa¿yæ wszystkie racje, by ostatecz-
nie oczyœciæ powietrze w duchu przyjaŸni i by nie zostawiæ zatrutej atmosfe-
ry naszym nastêpcom. ¯ydzi musz¹ zrozumieæ, ¿e to czêsto oni sami, swo-
im nietaktownym postêpowaniem budz¹cym i wywo³uj¹cym u Polaków po-
wszechne uczucie obrazy, krzywdy, niewdziêcznoœci, potrzebê obrony i po-
têpienia takiego ich z³ego postêpowania - powoduj¹ w³aœnie pochopne
i tendencyjne poczytywanie przez ¯ydów tych odczuæ za rzekomy antyse-
mityzm; ale to przecie¿ jest nieuczciwoœci¹, prowokacj¹ i perfidi¹. Przy tym
¯ydzi zachowuj¹ siê po wojnie tak, jakby byli œwiêtymi za okupacji. Jakby
nie stworzyli najliczniejszej procentowo kolaboracji i zdrady narodowej,
przyczyniaj¹c siê do wyniszczenia w³asnego narodu. Do tego k³uj¹ce
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Dobrze uj¹³ to ich merkantylne podejœcie do polskoœci lubiany przeze
mnie za uczciwoœæ ocen pisarz ¿ydowski Isaac Beshevis Singer w powieœci
pt. „Dwór”. Na str. 34 pisze: worki z³ota celowo pozostawione pod opiekê
¯ydów przez polskich szlachciców, którzy poszli do lasów walczyæ z Rosja-
nami. (To J. Marchlewski pierwszy mocno zwróci³ uwagê na wyci¹gniêcie
przez ¯ydów wielkich korzyœci z powstania styczniowego.)

Ale wielu ¯ydów szlachentych, z¿ytych z Polakami i pañstwowoœci¹
polsk¹, manifestowa³o przed II wojn¹ œwiatow¹ narastaj¹c¹ groŸbê hitlery-
zmu, swoj¹ postawê na rzecz potrzeb pañstwa. Wielu z nich dawa³o na
FON. Np. ojciec mego przyjaciela p. Wachtel, zamo¿ny kupiec, swoj¹ po-
stawê obywatelsk¹ okaza³ w 1939 r. kupuj¹c dla wojska jeden ckm wraz
z wózkiem i bietkê amunicyjn¹. I takich by³o wiêcej, choæ stanowili istotn¹
mniejszoœæ. Podczas okupacji tê pe³niê praw obywatelskich gwarantowa³
im i okazywa³ naród polski, okazywa³y wszelkie w³adze i organizacje kon-
spiracyjne oraz okazywa³ i rz¹d polski za granic¹, manifestuj¹c to nawet
w licznych deklaracjach, sk³adanych za granic¹. Niemcy œwiadomi byli tej
zupe³nie jednoznacznej postawy Polaków, dlatego j¹ tak zwalczali, stosu-
j¹c kary, a¿ do kary œmierci - za pomoc ¯ydom - w³¹cznie. Przytoczony po-
ni¿ej fragment z artyku³u zamieszczonego w niemieckim czasopiœmie
„Ostland” (nr 12 z dnia 15 VI 1941 r.) jest najlepszym tej polskiej postawy
dowodem i ocen¹:

Minister opieki spo³ecznej, Stañczyk, który nale¿y do „rz¹du” gen. Sikor-
skiego, wypowiedzia³ siê na ³amach „Dziennika Zwi¹zkowego” w Chicago
w imieniu swego rz¹du… ¯ydzi bêd¹ uznani za naturalnych ziomków-roda-
ków w Polsce. ¯e w szerokich warstwach ludnoœci polskiej nie ma ¿adnej
nienawiœci do ¯ydów, przeciwnie, ¿e z „pe³n¹ dum¹” mo¿e dowieœæ, ¿e nig-
dy w polskim spo³eczeñstwie nie powsta³a myœl rozwi¹zania zagadnienia ¿y-
dowskiego w duchu nienawiœci ku nim, ¿e rasowe zagadnienie jest obce du-
chowemu obliczu ludnoœci polskiej. Rz¹d gen. Sikorskiego przeciwstawi siê
ze wszystkich si³, aby nie stworzyæ rozdzia³u miêdzy Polakami a ¯ydami. Pol-
ski naród równie¿ i w stosunku do ¯ydów pozostanie wierny swemu staremu
has³u „Za wasz¹ i nasz¹ wolnoœæ.” Prawa polskie oparte na zasadach demo-
kratycznych, zagwarantuj¹ ka¿demu obywatelowi przysz³ej Polski równe pra-
wa obywatelskie, polityczne i spo³eczne… 

¯o³nierski udzia³ ¯ydów z ¯ZW, ¯OB, z oddzia³ów partyzanckich polsko-
¿ydowskich czy te¿ polsko-¿ydowsko-radzieckich, zas³uguje na czeœæ
i uznanie. Jest dowodem wspólnoty z narodem polskim w naszej walce
o niepodleg³oœæ i w walce o istnienie Polski, jako pañstwa polskiego. Szko-
da, ¿e by³o ich tak ma³o.
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bli i wystroju, a na zarzuty niewdziêcznoœci ze strony pani Oppenheimowej
zagrozi³ jej zastrzeleniem i kaza³ siê cieszyæ, ¿e jej nie aresztuje. Bandytyzm!

3) Kolejnym przyk³adem zbrodniczego zwyrodnienia moralnego i nie-
wdziêcznoœci bêdzie zachowanie siê ¯yda Hirszka w miejscowoœci Moko-
body, 16 km od Siedlec. By³ tam du¿y m³yn, którego w³aœciciel sprzedawa³
po cichu ¯ydom m¹kê na zaopatrzenie i do handlu. Wœród nich by³ dwu-
dziestokilkuletni Hirszek, który po likwidacji getta jesieni¹ 1942 r. musia³ siê
ukrywaæ. M³ynarze wziêli go do ukrywania na terenie m³yna, przetrzymali go
przez 2 lata, ¿ywili darmo. Po oswobodzeniu Hirszek sprowadzi³ do m³yna
UB, oskar¿y³ m³ynarzy o przynale¿noœæ do AK, o wrogoœæ do PRL i do ¯y-
dów. Za te „zbrodnie” na miejscu zosta³o rozstrzelanych we m³ynie 8 osób.
Ocala³ jeden pracownik Piotrowski, gdy¿ ukry³ siê w piecu i go nie znalezio-
no. Relacja A. Czajkowskiego.

4) Wzmiankowany nauczyciel z Opatowa notowa³ dobroczyców po to,
by przy wpadce zginêli razem z nim. Tego samego chcia³a Lilka Goldberg.
Tego samego chcieli ¯ydzi z³apani poza kryjówk¹, gin¹c chcieli, by ginêli
z nimi i Polacy.

5) Pewien szewc ukrywa³ ¯yda, wraz z jego ma³ym zapasikiem skór
twardych. Szewc by³ niezamo¿ny, wiêc wyrabia³ w pracy skórê ¯yda, trak-
tuj¹c to jako czêœciowe pokrycie kosztów wy¿ywienia. ¯yd prze¿y³ i oskar-
¿y³ szewca o ukradzenie jego skór. Szewca aresztowano.

Jakiego rodzaju rachunek za niesion¹ pomoc trzeba by wystawiæ tego
rodzaju ¯ydom? Czy¿ nie powinniœmy rozpropagowaæ tego rodzaju postaw
dla celów dydaktycznych? Lilka dokumentnie wyleczy³a ziemian lubelskich
z humanitaryzmu, nikogo ju¿ nie przyjêli do ukrywania, i taka dobra melina
odpad³a.

¯ydzi czêsto mówi¹ o mi³oœci do ziemi polskiej, maj¹ za granic¹ polskie
ziomkostwa. A nienawistne wyst¹pienia ¯ydów przeciw Polakom w ZSRR
na zabranych ziemiach polskich, gdy wraz z NKWD wy³apywali i aresztowa-
li jesieni¹ 1939 r. inteligencjê polsk¹, wojskowych, policjantów, urzêdników!
To oni, polscy obywatele, manifestowali swoj¹ mi³oœæ do sowietów, ca³uj¹c
wkraczaj¹ce czo³gi sowieckie, obsypuj¹c je kwiatami. To œmieszne, ale
podobnie usi³owali witaæ wojska niemieckie.

Rzeczywiœcie, ¯ydzi mog¹ i powinni kochaæ ziemiê polsk¹ za osi¹gniê-
ty na niej dobrobyt. Choæ do osi¹gniêcia przez kraj niepodleg³oœci bardzo
ma³o siê przyczyniali, stosunkowo ma³o s³u¿y³o ich w wojsku polskim, to
jednak mieli demokratycznie dan¹ im pe³niê praw obywatelskich. To oni
musz¹ zmieniæ swoj¹ postawê wobec Polaków, jeœli chc¹ ¿yæ obok nas,
gospodarzy tej ziemi.
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(sprawozdanie Szweda von Ottera). W mowie tej gen. Sikorski za¿¹da³, by
sprawcy pogwa³cenia umów miêdzynarodowych i ludobójstwa w Polsce zo-
stali poci¹gniêci do odpowiedzialnoœci. Mowa ta wyprzedza³a o 6 tygodni
wywózkê - mord 300.000 ¯ydów warszawskich w Treblince. Dnia 27 wrze-
œnia 1942 r. wicepremier Miko³ajczyk na posiedzeniu Rady Narodowej
stwierdzi³, ¿e œwiat dalej patrzy obojêtnie na mord ¯ydów w Polsce, nie
przeciwdzia³a mu. Zatem „kto milczy w obliczu mordu, staje siê wspólnikiem
mordercy, kto nie potêpia - ten przyzwala”. Wyst¹pienie Miko³ajczyka po-
przedzone by³o w dniu 17 IX 1942 r. specjalnym oœwiadczeniem KWC - Kie-
rownictwa Walki Cywilnej (przy Delegaturze) protestuj¹cym wobec zbrodni
i ¿e odpowiedzialnoœæ spadnie za to na katów.

Dnia 29 paŸdziernika 1942 r. gen. Sikorski przemawia³ w Albert Hall na
manifestacji na rzecz pomocy ¯ydom w Polsce. Robi³ to zreszt¹ wielokrot-
nie. W czasie trzech wizyt w USA przyjmowa³ delegacjê wp³ywowych i bo-
gatych ¯ydów amerykañskich - w kwietniu 1941 r., w marcu 1942 r.
i w ostatniej 13 grudnia 1942 r. - apeluj¹c stale do nich o pomoc material-
n¹, jednak jego apele o ukaranie zbrodni hitlerowksich mia³y za kilka dni
znaleŸæ poparcie w oœwiadczeniu trzech mocarstw.

W œlad za KWC Delegatura wysy³a do rz¹du w Londynie w dniu 21 listo-
pada 1942 r. sprawozdanie o sytuacji ¯ydów i potrzebie stworzenia specjal-
nego funduszu pomocy z udzia³em ¯ydów na Zachodzie. W koñcu natar-
czywe starania rz¹du polskiego znalaz³y wyraz miêdzynarodowego uznania
przez opublikowanie w dniu 17 grudnia 1942 r., jednoczeœnie w Londynie,
Moskwie i Waszyngtonie, wspólnego oœwiadczenia rz¹dów krajów walcz¹-
cych z Niemcami o ich odpowiedzialnoœci za mord ¯ydów - gdy 80% ich za-
bito. Dopiero po tym oœwiadczeniu ¯ydzi zachodni zaczêli trochê dawaæ pie-
niêdzy dla ¯ydów, dla pozosta³ych 20%. Pieniêdzmi tymi dysponowa³ ¯KN
i Rada Pomocy ¯ydom (od 27 wrzeœnia 1942 r. finansowana przez Delega-
turê). Dnia 19 grudnia 1942 r. przemawia specjalnie w tej sprawie przez ra-
dio minister spraw zagranicznych E. Raczyñski (ambasador w Londynie) - 10
grudnia przes³a³ notê w tej sprawie do ONZ. Poza interwencj¹ dyplomatycz-
n¹ Papeégo, prezydent Raczkiewicz wys³a³ do Papie¿a 3 stycznia 1943 r.
specjalne pismo z proœb¹ o interwencjê w sprawie zbrodni ludobójstwa.
Dnia 7 stycznia 1943 r. Polska Rada Narodowa w Londynie wystosowa³a
apel do pañstw sprzymierzonych dla ukrócenia zbrodni hitlerowskich, do
bombardowañ odwetowych (inspiracja Szmula Zygielbojma). W marcu
1943 r. rz¹d polski wyda³ zasadnicze dokumenty w obronie ¯ydów (wyko-
rzystano materia³y Karskiego w formie broszury pt. „O masowej ekstermina-
cji ¯ydów w Polsce okupowanej przez Niemców”). W zwi¹zku z powstaniem
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Na tym tle tym bardziej trzeba odci¹æ siê od ludzi bezpodstawnie ataku-
j¹cych nasz naród, rani¹cych nasz honor narodowy, nasz¹ godnoœæ obywa-
telsk¹ i fa³szuj¹cych nasz¹ historiê. Jeœli jest im tak Ÿle z Polakami, to maj¹
mo¿noœæ nieskrêpowanego wyjazdu, droga wolna.

Nale¿y godnie i stanowczo potêpiæ sfabrykowany przez nich fa³szywy
uogólniony obraz Polaka antysemity i szmalcownika, wspólnika hitleryzmu
w wymordowaniu ¯ydów polskich, przy równoczesnym os³anianiu obojêt-
noœci na ich los na Zachodzie, udaj¹cych, ¿e nic nie wiedzieli o ludobójstwie
¯ydów w Polsce i Europie. Koniecznym wiêc wydaje siê odœwie¿yæ im w pa-
miêci starania gen. Sikorskiego i jego rz¹du w przekazywaniu prawdy o tym
co dzia³o siê pod okupacj¹ na ziemiach polskich i dla uzyskania pomocy dla
¯ydów. Ciekawe, ¿e Niemcy wiedzieli o postawie polskiego rz¹du, czego
dowodem ten cytat z „Ostlandu” z wypowiedzi¹ ministra Stañczyka, a ¯ydzi
by nie wiedzieli? Rz¹d gen. Sikorskiego wielokrotnie wypowiada³ siê
w obronie ¯ydów i dla dania im przez œwiat pomocy. Robili to poszczególni
ministrowie, m.in. Spraw Zagranicznych, Informacji - S. Stroñski, Pracy -
Stañczyk; ambasadorowie m.in. w Londynie, New Yorku (Waszyngtonie),
w Bernie (A. £adoœ w randze pos³a), w Watykanie (K. Papeé - osobiœcie wy-
stêpowa³ przed papie¿em); tragiczny cz³onek polskiej Rady Narodowej
Szmul Zygielbojm; emisariusze Genera³a - pani Frassati-Gawroñska, J.F.
Szymañski („rtm. Konarski”), zaœ emisariusz Delegatury Rz¹du Karski od
grudnia 1942 r. przy okazji sk³adania w³adzom alianckim sprawozdania z sy-
tuacji ludzi w gettach na terenie Polski.

Rz¹d gen. Sikorskiego, obok wypowiedzi poszczególnych ministrów,
przez swoje ministerstwa Spraw Zagranicznych i Min. Infomacji systema-
tycznie informowa³ rz¹dy pañstw sprzymierzonych, jak i neutralnych o sy-
tuacji w Polsce, o sytuacji i losie ¯ydów i potrzebie dla nich pomocy. Rz¹d
informowa³ notami dyplomatycznymi, broszurami, biuletynami, przez roz-
g³oœnie radiowe, przez du¿e agencje prasowe. O sytuacji w Polsce MSZ
wyda³o kilka tomów ksi¹g, „ksiegê bia³¹”, „ksiêgi czarne”. Ksiêga czarna
z 3 V 1941 r. poœwiêcona by³a wy³¹cznie sytuacji ¯ydów w Polsce. Ale œwiat
by³ na te polskie apele o pomoc g³uchy, traktowa³ je jako wyst¹pienia pro-
pagandowe przeciw Niemcom (tak by³o wygodniej). Noty i wszelkie wyst¹-
pienia rz¹du by³y dobrze udokumentowane materia³ami sprawozdawczymi
o sytuacji w kraju, depeszami wysy³anymi przez Delegaturê i przez komen-
danta g³ównego ZWZ-AK. W czerwcu 1942 r. rz¹d opracowa³ nowe noty dy-
plomatyczne w sprawie mordu ¯ydów w Polsce do rz¹dów pañstw sprzy-
mierzonych, a 9 czerwca 1942 r. gen. Sikorski wyg³osi³ w tej sprawie g³oœne
przemówienie radiowe i apel do rz¹dów, narodów œwiata i opinii publicznej
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kusy zohydzenia narodu polskiego. Potêpienie opluwaczy. Obowi¹zuje nas
ponadto sporz¹dzenie i pozostawienie naszym nastêpcom dokumentacji
ukazuj¹cej w sposób obiektywny tamte straszne czasy. Wartoœci materialne
s¹ przemijaj¹ce, co dobrze - i niestety zbyt czêsto - znamy w praktyce histo-
rycznej; ale wartoœci moralne powinniœmy w ca³oœci przekazaæ nastêpcom.
Honor narodowy jest nasz¹ czu³¹ stron¹ i w jego obronie jesteœmy zawsze
wyj¹tkowo solidarni, bez wzglêdu na ró¿nice œwiatopogl¹dowe. Dlatego te¿
jego obrona powinna byæ wspólnym celem ca³ego naszego pokolenia.
W 1967 r. w RFN w Stuttgarcie, staraniem wydawnictwa Seewald ukaza³ siê
w wydaniu ksi¹¿kowym „Dziennik warszawskiego getta” (w Polsce ukaza³
siê dopiero w 1983 r.).

„Dziennik warszawski” dr. Emanuela Ringelbluma, bêd¹cy polskim ma-
teria³em historycznym, spisanym w latach okupacji, rzecz zdawa³aby siê sa-
ma w sobie chwalebna (choæ nielegalne by³o wykradzenie dokumentów
z ¯IH) - niech Niemcy przeczytaj¹ coœ o swoich zbrodniach w Polsce. Ale
wydawnictwo w reasumpcji pozwoli³o sobie na propagandowe uwypuklenie
szkodliwych i b³êdnych póŸniejszych stwierdzeñ Ringelbluma, opracowa-
nych ju¿ w bunkrze po stronie aryjskiej, u Polaków, którzy zap³acili za niego
g³owami. Trzeba podkreœliæ w tym miejscu, ¿e ksi¹¿ka ta zaopatrzona zosta-
³a w 2 wstêpy - dr. Tartakowa z Izraela i naszej redakcji Biuletynu ¯IH (bez
podania nazwisk redaktorów). Chcia³bym tu podkreœliæ, spoœród innych
stwierdzeñ, dodatkowe Ringelbluma mówi¹ce, ¿e „têpota” (Stumpheit) pol-
skich antysemitów sprawi³a, ¿e uratowa³o siê w Polsce tylko 1% ¯ydów!!
Zdaniem Ringelbluma, niemieckiego Wydawnictwa Seewald i podfirmuj¹cej
to w RFN Redakcji Biuletynu uratowa³o siê tylko oko³o 30.000 ¯ydów, a re-
sztê pomogli zatem wymordowaæ polscy antysemici (to w domyœle)! Redak-
torom Biuletynu i ¯IH znane s¹ polskie publikacje na ten temat i stwierdze-
nia, ¿e uratowa³o siê w Polsce ca 300.000 ¯ydów, nie licz¹c ocala³ych
w obozach pracy. No i wa¿ne jest, ¿e pomagaj¹c przerzuciæ do ZSRR ca
50.000 ¯ydów, pomogliœmy im wróciæ stamt¹d w iloœci 200.000 do Polski
(plus 200.000 w Rosji), a kilka tysiêcy przy pomocy armii Andersa do Izrae-
la. Wracaj¹c do Polski wiêkszoœæ z nich ukry³a swoje pochodzenie, poda-
wali polskie, co przyspiesza³o im repatriacjê i pomoc swoich ludzi w polskiej
ambasadzie, a w to miejsce wielu prawdziwych Polaków odrzucono i zosta-
³o tam do dziœ. Zatem dziêki polskiej pomocy prze¿y³o wojnê ca 10%
przedwojennego stanu ludnoœci ¿ydowskiej w Polsce, co z tym z ZSRR czy-
ni razem 20% uratowanych. I to prze¿yli nie tylko dziêki polskiej pomocy, ale
i polskim stratom przy ich ukrywaniu. Trzeba dobitnie podkreœliæ i czyniæ to
im dla przypomnienia po wielokroæ, ¿e ¿yli i mieli co jeœæ tylko dziêki Pola-
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w getcie dok³adne informacje dawa³ do Londynu gen. Rowecki (4 V 1943 r.),
dawa³ je szef KWC Stefan Korboñski (przez radiostacjê „Œwit” w kwietniu
1943 r.). Kilka rozpaczliwych depesz o pomoc wys³a³ ¯KN do obojêtnych
¯ydów na Zachodzie. 5 maja 1943 r. gen. Sikorski powiadomi³ œwiat przez
radio BBC o zbrodni likwidowania przez Niemców reszty ludnoœci getta
w Warszawie, „prosi³ rodaków o u¿yczenie wszelkiej pomocy i ochrony mor-
dowanym” oraz napiêtnowa³ tak okrucieñstwa niemieckie, jak i d³ugie mil-
czenie w tej sprawie ludzkoœci (jak w Jugos³awii 1992-94). Podobnych ró¿-
nych wyst¹pieñ w obronie ¯ydów i poruszania sumieñ nieczu³ego œwiata za-
chodniego by³o ze strony polskiej du¿o wiêcej, ale poda³em najwa¿niejsze
i maj¹ce rangê dokumentów miêdzynarodowych. A ¯ydzi rzekomo o tym
nie s³yszeli! Gdy do tego dodam, ¿e dnia 2 grudnia 1942 r. ¯ydzi na obu pó³-
kulach amerykañskich zorganizowali dni ¿a³oby Polski i 15-minutowy strajk
protestacyjny, ¿e do takiego samego apelu ¿a³oby Agencji ¯ydowskiej
w Palestynie do³¹czy³o siê szereg pañstw alianckich, zaœ biskupi szwedzcy
do³¹czyli swój protest przeciw przeœladowaniu ¯ydów (w sprawie równole-
gle mordowanych Polaków Zachód w ogóle g³osu osobnego nie zabiera³!)
- to w jakim œwietle faryzejskim stawiaj¹ siê ¯ydzi na Zachodzie i w naj-
bardziej wp³ywowych USA, ¿e rzekomo nic nie wiedzieli o ludobójstwie ¯y-
dów w Polsce i potrzebie dla nich pomocy, i to potrzebie tylko w dolarach
na zakup broni i ¿ywnoœci. I ci faryzeusze, kryj¹c siê sztucznie za niewiedz¹,
maj¹ czelnoœæ przerzucaæ swoj¹ odpowiedzialnoœæ za brak braciom pomo-
cy - na Polaków, równie jak oni poszkodowanych przez hitleryzm. I nadal
nasilaj¹ antypolsk¹ propagandê za granic¹ i szkodz¹ nam, a robi¹ to
i w kraju.

Niestety, na 40-lecie walk w getcie warszawskim w 1983 r. ukaza³o siê
u nas kilka dalszych wspomnieniowych publikacji ksi¹¿kowych uratowa-
nych ¯ydów, pisanych nadal i stale uszczypliwie w konwencji o polskich
szmalcownikach, a prawie nic o polskiej pomocy, jak siê uratowali, dziêki
komu. Myœlê, ¿e my, Polacy mamy prawo ¿¹daæ od swych wspó³obywateli
¯ydów zbli¿onej nam postawy obywatelskiej - jeœli ceni¹ to obywatelstwo
i chc¹ przy nim pozostaæ. Takiej postawy, która nie wywo³ywa³aby rozdŸwiê-
ków, nie podsyca³aby namiêtnoœci, nie wywo³ywa³aby odruchów niechêci,
a przede wszystkim nie dawa³aby atutów do rêki ludziom nam nie¿yczli-
wym, wrogim. A poniewa¿ ci nie¿yczliwi nam ludzie dzia³aj¹ nam stale na
szkodê, wiêc nasz honor polski, ¿o³nierski i obywatelski potrzebuje czasem
obrony, pomimo ¿e nasza najnowsza historia stanowi jedn¹ z najpiêkniej-
szych kart w historii II wojny œwiatowej. Obowi¹zuje nas jednak nadal czuj-
noœæ i - gdy trzeba - rzeczowa odpowiedŸ na wszelkie obce czy rodzime za-
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dów by³ równie¿ dobry i obywatelski, antysemityzm nie by³by tolerowany,
choæby dlatego, ¿e zbyt du¿o ¯ydów by³o w aparacie bezpieczeñstwa, a mi-
mo to syjoniœci pomawiaj¹ o antysemizm tak¿e i w³adze PRL, tych, co s¹
Polakami - tak siê ustawili przeciw nam nieuczciwie i niesprawiedliwie. Cze-
kamy na zmianê ich postawy. Czy to w ogóle mo¿liwe? Poza faryzeuszami
z ob³udn¹ mask¹? Musz¹ nas przeprosiæ i radykalnie zmieniæ postawê. Cu-
kierków nie chcemy, chcemy uczciwoœci, prawdy.

Praca moja jest wielow¹tkowa z licznymi dygresjami, tak¿e historiozo-
ficznej natury. Stara³em siê ukazaæ ogrom polskiej pomocy dla ¯ydów
w okresie „nocy hitlerowskiej”. Stara³em siê ukazaæ postawy Polaków wo-
bec ¯ydów, ¯ydów wobec Polaków i ¯ydów miêdzy sob¹. Pokazuj¹c ogrom
napaœci i nagonki ¿ydowskich polityków i syjonistów przeciw Polakom i Pol-
sce, wzmiankowa³em i o ich dzia³aniach przeciw polskiej pañstwowoœci od
I wojny œwiatowej. Takie tendencje wywo³uj¹ u Polaków gniew i rozgorycze-
nie, rzutuj¹ce i na moje odczucia. Ale trudno byæ od nich wolnym i nie od-
powiadaæ na haniebne pomówienia, godz¹ce w nasz honor narodowy i psy-
chiczn¹ predyspozycjê tolerancji, umo¿liwiaj¹c¹ tak d³ugie w historii doœæ
zgodne wspó³¿ycie Polaków i ¯ydów, co okaza³o siê nieefektywne, b³êdne.
Najwy¿sza próba w czasie II wojny œwiatowej zdemaskowa³a ca³kowicie ich
antypolskie oblicze.

Trzeba przerwaæ ten nienaturalny i nieuczciwy trend, pozbawiæ ¯ydów
korzystania z dezinformacji o polskiej dla nich pomocy i zacz¹æ szerzyæ
prawdziw¹ wiedzê o tych czasach przez w³adze polskie opracowanie histo-
ryczne.

Dlatego mam tylko jeden wniosek generalny: przerwaæ marazm indolen-
cyjny i wzi¹æ siê do udokumentowania tego wycinka historii. Tego nie jest
w stanie dokonaæ kilkunastu Bednarczyków, to musi wykonaæ odpowiednia
instytucja. Wnoszê zatem o powo³anie przy Uniwersytecie Warszawskim In-
stytutu Stosunków Polsko-¯ydowskich z ca³kowitym polskim kierownic-
twem, wzoruj¹c siê na podobnych poczynaniach w Izraelu. Instytut ten za-
j¹³by siê g³ównie wiekiem XX, a szczególnie II wojn¹ œwiatow¹ - to mój okres
zainteresowañ. Dokona³by akcji gromadzenia ocala³ej dokumentacji, wraz
z kopiami dokumentów z londyñskiego Instytutu im. gen. Sikorskiego
i z ró¿nych ¿ydowskich instytutów historycznych w kraju i za granic¹. Nowy
instytut opracowa³by dane z tych dokumentacji, poszerzy³by je o ogólnona-
rodow¹ kwerendê, któr¹ przeprowadzi³by si³ami w³asnych pracowników
i studentów. Zbieraliby oni materia³y relacyjne i ocala³e pojedyncze doku-
menty w terenie, tak¿e po wsiach, u so³tysów, po parafiach, gdzie by³yby ja-
kieœ œlady niesienia ¯ydom pomocy. Zdobywaj¹c t¹ drog¹ dokumentacjê
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kom, którzy dawali im te¿ pracê i mo¿noœæ zarobku na ¿ycie. Tylko dziêki
Polakom mieli swój ruch oporu, dostali darmo broñ i amunicjê by mogli wal-
czyæ o upad³y swój honor. Tylko dziêki Polakom i ich ofiarnoœci przetrwali
w ukryciu w tak du¿ej liczbie. Jak w œwietle faktów o polskiej du¿ej pomocy
oceniæ postawê redaktorów Biuletynu, formalnie obywateli polskich i pol-
skich przedstawicieli nauki, dostarczaj¹cych do RFN tendencyjnie fa³szywe
dane w 1967 r. dla celów publikacyjno-propagandowych i antypolskich. Po-
dali dokumenty zbrodniarzom, którzy mordowali ¯ydów i nie zostali za to
ukarani i którzy przy ich pomocy swoje zbrodnie ukrywaj¹ od tego czasu
pod pokrywk¹ polskiego du¿ego antysemityzmu, przyczyniaj¹cego siê do
wyniszczenia ¯ydów, zatem ju¿ Niemcy kreuj¹ nas na wspólników swych
zbrodni. I to wszystko dziêki pomocy polskich ¯ydów - „naukowców”; Biu-
letyn reprezentowali wtedy w RFN: prof. A. Eisenbach - redaktor i dyr. ¯IH,
A. Rutkowski - sekretarz redakcji i wicedyr. ¯IH, T. Berenstein - cz³onek re-
dakcji i sekretarz POP-¯IH. Zastanawiaj¹ce, jak ³atwo jest publikowaæ w Pol-
sce materia³y opluwaj¹ce Polaków, pe³ne uszczypliwoœci, a jak trudno Po-
lakom przebiæ siê z materia³ami samoobrony, nie mówi¹c ju¿ o zupe³nej nie-
mo¿liwoœci obrony naszego honoru za granic¹, gdzie dominuje natrêtna
propaganda syjonistyczna, nam wroga. Trzeba im jednak prawdê pokazaæ
do oczu.

Fa³szywoœæ i nam nie¿yczliwa tendencyjnoœæ materia³ów ¯IH stawia
sprawê braku zaufania do tych materia³ów „historycznych”, wykopywanych
po d³ugich latach z ukrycia (a mo¿e to falsyfikaty - nie ma ustaleñ ich praw-
dziwoœci), stawia zastrze¿enia do prawa bezkrytycznego posi³kowania siê
nimi bez kontroli polskich naukowców spoza ¯IH. Postulujê przy tym ko-
niecznoœæ udzia³u weryfikacyjnego ze strony polskiego ruchu oporu, ludzi
zaanga¿owanych w akcjê pomocy ¯ydom, ¿eby zapobiec fa³szywym przed-
stawieniom polskiej ofiarnej pomocy, jak przyk³adowo ten 1% Ringelbluma.
Ostatnim problem. Dziêki ówczesnemu kierownictwu ¯IH wysz³o tajnie na
Zachód z archiwum ¯IH wiele dokumentów obci¹¿aj¹cych dowodowo nie-
mieckich ludobójców. Uchroni³o siê dziêki temu wielu z nich od procesów
karnych. Akcja ta odby³a siê wed³ug dyrektyw Ben Guriona os³aniania Niem-
ców, relatywnie obci¹¿aj¹c tym Polaków i inkasuj¹c za to du¿e pieni¹dze.
Wiele dokumentów wykradziono te¿ do Izraela. Sprawcami tego byli: B.
Mark, A. Rutkowski, T. Berensteinowa, E. Markowa i inni.

Naszym obowi¹zkiem jest pozostawiæ potomnym prawdê naszych cza-
sów nieska¿on¹ i nasz honor nienaruszony, wolny od zarzutów i jadów nie-
nawiœci. To zale¿y tylko od naszej solidarnoœci, od liczenia tylko na siebie,
a nie ogl¹dania siê na fa³szywych „przyjació³”. W PRL nasz stosunek do ¯y-
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³y to odszkodowania za krew nie tylko dla pañstwa Izrael (otrzymywane te¿
w czo³gach, broni, amunicji do walki z Arabami), ale i setki tysiêcy odszko-
dowañ indywidualnych dla prywatnych ludzi.

Lecz te 2 miliony nie zginê³y. Tych ludzi Sanhedryn ukry³ wœród goi, jako
tutejszych ziomków, celem ³atwiejszego zdobywania stanowisk, wp³ywów,
rz¹dów, dla zadañ destrukcyjnych, manipulowania (Polakami i innymi). Z tym
koresponduj¹ te pêkate szafy z zamienionymi dowodami osobistymi ¯ydów
tak w Miniserstwie B.P., jak i w wojewódzkich i powiatowych U.B., czego przy-
k³adem podanych kilkanaœcie polsko brzmi¹cych nazwisk ze œcis³ego kierow-
nictwa MBP. Wa¿ne jest tu dodaæ, ¿e w wojskowej bezpiece - WSI, równie¿
dominowali ¯ydzi, wydawali masowo wyroki œmierci na bohaterskich ¿o³nie-
rzy AK, podobnie jak wzmiankowany kpt. Szechter-Michnik vel Szwedowicz.

Z t¹ masow¹, zorganizowan¹ przez ¯ydów akcj¹ antypolsk¹ zaczyna siê
wi¹zaæ otrzeŸwienie i opór Polaków, zaczynamy piêtnowaæ ¯ydów za zdra-
dê, za zbrodnie ludobójstwa. Nale¿y to kontynuowaæ, nie daæ spokoju ich
sumieniu - o ile takie maj¹, niech siê choæ za to t³umacz¹. Oczywiœcie bêd¹
to oni nazywaæ antysemityzmem i podnosiæ krzyk na ca³y œwiat. Lekcewa¿-
my to. Wskazuje to dobitnie, ¿e nie ma skutków bez przyczyny, ¿e wyp³ywa
to z antypolskiej postawy ¯ydów. Ten temat dobitnie poruszy³ w 1986 r.
w Czêstochowie J.Em. Ks. Prymas Józef Kardyna³ Glemb mówi¹c: „nie bê-
dzie antypolonizmu, to nie bêdzie antysemityzmu”.

Sk¹d siê bierze taki wrogie nastawienie ¯ydów do miejscowych narodów
(dlatego wypêdzano ich z ca³ej Europy, tylko my naiwni tego nie zrobiliœmy)?
Wyp³ywa to z ich sakralnej cywilizacji, religii. Ich Tora - Pentateuch, która wy-
da³a 2 Talmudy, jest raczej zbiorem praw stosowanym do wszystkich po-
trzeb ¿ycia, a nie przepisem czysto religijnym. Ich Bóg Jahwe jest ich Bogiem
prywatnym, narodowym, ma On sprawiæ, ¿e ¯ydzi zapanuj¹ nad œwiatem
i „wszystkie ludy ziemi bêd¹ ich podnó¿kiem”. Ja siê na to nie piszê. Tak¹
postawê ¯ydów L. Feuerbach nazywa personifikajc¹ rasowego samolub-
stwa. Na co dzieñ, propagandowo, ¯ydzi na ca³ym œwiecie (syjoniœci, naro-
dowcy, socjaliœci) maj¹ usta pe³ne demokracji, sprawiedliwoœci, tolerancji,
wspó³istnienia, ale rozumiej¹ to jednostronnie - na ich korzyœæ. Na co dzieñ
realizuj¹ swoj¹ ideê opanowania œwiata poprzez Ligê Narodów, a nastêpnie
ONZ jako organizacjê ponadnarodow¹, steruj¹c¹ przy pomocy ̄ ydów ca³ym
œwiatem i w ich interesie. Na razie ich reprezentanci s¹ b. widoczni w dele-
gacjach rz¹dów obydwóch Ameryk, Europy - zatem w œwiecie ludzi bia³ych.

Czytelnik musi wyci¹gn¹æ wniosek, czy mo¿na polskim ¯ydom ufaæ, tolero-
waæ ich w partiach, parlamencie, rz¹dzie, instytucjach centralnych kraju, mass-
mediach, mimo ich niew¹tpliwych zdolnoœci czy raczej sprytu i nepotyzmu?
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o pomocy, trzeba równolegle i równorzêdnie zbieraæ dokumentacjê o zwi¹-
zanych z ni¹ polskich ofiarach. Wykorzystaæ przy tym trzeba ofiarnych tere-
nowych dzia³aczy Zw. Kombatantów. Pomoc by³a œwiadczona na terenie
ca³ej Polski w jej przedwojennych granicach, trudno wiêc bêdzie dzisiaj
wszêdzie dotrzeæ, choæ nie mo¿na zapomnieæ o du¿ych skupiskach Pola-
ków i ¯ydów w Wilnie i Lwowie i tamtejszych archiwach. Dlatego proponujê
skoncentrowaæ siê w pierwszej fazie na województwie warszawskim,
z uwzglêdnieniem jego przedwojennych granic. Otrzymane dane nale¿y
uznaæ z reprezentacyjne dla ca³ego kraju, zdobywaj¹c t¹ drog¹ œredni¹ sta-
tystyczn¹ krajow¹. A swoj¹ drog¹ prowadziæ badania na innych dostêpnych
terenach. Prócz tego proponujê za³o¿yæ na wzór ¯ydów Polsk¹ Ligê Anty-
dyfamacyjn¹, która by³aby spo³ecznym zapleczem dla czynnoœci badaw-
czych tego Instytutu i broni³aby naszego honoru przed ¿ydowskimi - syjoni-
stycznymi i innymi pomówieniami, które nas szykanuj¹ i dyfamuj¹.

Jest to ju¿ ostatni moment do dzia³añ w tym kierunku, bo 10-letnie dzie-
ci z tamtego okresu maj¹ ju¿ powy¿ej 60 lat i s¹ t¹ najm³odsz¹ potencjaln¹
warstw¹ informatorów, szeregowi dzia³acze z tego okresu maj¹ powy¿ej 70
lat, zaœ dzia³acze ze szczebla kierowniczego w wiêkszoœci ju¿ powymierali.

Trend antypolonistyczny u ¯ydów nale¿y obecnie uwa¿aæ za constans,
zwalczaæ go mo¿emy tylko wy¿ej zaproponowan¹ szerok¹ akcj¹ dokumen-
tacyjn¹, kompromituj¹c¹ zarazem ich kolaboracjonizm, wrog¹ tendencyj-
noœæ i oszustwa historyczne. Ujawnionych wrogów nale¿y odsuwaæ od
wszelkich funkcji w kraju.

Jeœli na to nie zdobêdziemy siê teraz, to ju¿ nigdy tego nie zrobimy, to-
n¹c na pokolenia w odium pomówieñ o antysemityzm i pogardê. Przysz³e
pokolenia by nam tego nie zapomnia³y i nie wybaczy³y. Na ten cel musz¹
znaleŸæ siê odpowiednie etaty i fundusze, nawet kosztem kie³bas i szynek.

Post scriptum
Ju¿ po przygotowaniu komputerowego sk³adu tej ksi¹¿ki, postanowi³em

dopisaæ to uzupe³nienie:
Nale¿y zweryfikowaæ liczbê zamordowanych ¯ydów w okresie II wojny

œwiatowej z 6 milionów na 4. Ró¿nica tych 2 milionów wyp³ywa z ró¿nicy
strat w Oœwiêcimiu. K³amcy i fa³szerze historii podawali oœwiêcimskie straty
na 3 miliony, a ogólne na 6 milionów. Tymczasem okaza³o siê, ¿e w Oœwiê-
cimiu zginê³o ich poni¿ej 1 miliona. Znaj¹c podstêpny charakter ¯ydów ³a-
two siê domyœliæ, ¿e t¹ zwiêkszon¹ liczb¹ 6 milionów chcieli z jednej strony
wywo³aæ usprawiedliwione wiêksze wspó³czucie, a z drugiej - pomaga³o to
im domagaæ siê od RFN wiêkszej iloœci pieniêdzy za wiêcej wylanej krwi. By-
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W Polsce od stuleci lojalne mniejszoœci narodowe mia³y zawsze swobo-
dê dzia³ania i organizowania siê, by byliœmy Wielonarodow¹ Res Public¹
dwojga czy raczej trojga narodów. Podobnie w XX w. Ale nie wysz³o to nam
na dobre, bo nie by³o lojalnoœci, uczciwoœci.

Muszê powiêkszyæ listê wrogich nam ¯ydów - dyrektorów dep. w zbro-
dniczym MBP o 4 osoby: Burgina, Kratko, Taboryskiego i Komara, choæ to
nie zamyka tego wykazu zbrodniarzy. Wypada równie¿ przypomnieæ na-
czelnego lekarza wiêzienia na Mokotowie, lwowskiego ¯yda, p³k. Harbicza,
który bada³ storturowanych i ju¿ pó³ ¿ywych wiêŸniów, czy s¹ w stanie wy-
trzymaæ dalsze œledztwo, a wiêc i dalsze tortury. Zwykle wyra¿a³ na to zgo-
dê, œwiadomie wysy³aj¹c ludzi na œmieræ.
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