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Kwestia ludności żydowskiej

Żydzi w powojennej Polsce
Przed drugą wojną światową mieszkało w Polsce około 3 mln Żydów. Większość 

z nich została wymordowana w czasie Holokaustu. W drugiej połowie 1944 r. na te-
rytorium Polski Ludowej pozostawało zaledwie kilkadziesiąt tysięcy osób narodowo-
ści żydowskiej. Największą po wojnie liczebność społeczność ta osiągnęła w połowie 
1946 r. – nieco ponad 200 tys.1 W tej liczbie znalazły się m.in. osoby, które przybyły 
do kraju na mocy umów zawartych przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
i władze republik sowieckich: litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej; do czerwca 1945 r. 
było to blisko 30 tys. Żydów. W lipcu 1945 r. zostało podpisane kolejne porozumienie 
dotyczące przesiedlenia obywateli polskich z ZSRS. Jego sygnatariuszami byli rząd 
sowiecki i Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Umożliwiło ono m.in. w pierw-
szej połowie 1946  r. przyjazd do Polski ponad 136  tys. Żydów2. Wraz z zakończe-
niem wojny rozpoczęły się ponadto powroty więźniów z obozów koncentracyjnych 
w Niemczech.

W połowie 1944 r. Żydzi zaczęli również wyjeżdżać z Polski. Wyróżnia się kilka fal 
emigracyjnych w latach 1944–1956. Pierwsza z nich rozpoczęła się tuż po przejściu 
frontu i trwała do lata 1946 r. Kłopotliwe formalności, konieczne w przypadku legalnej 
emigracji, ściśle limitowanej ze względu na niewielką liczbę certyfikatów osadniczych, 
skłaniały część osób do nielegalnego wyjazdu z pomocą organizacji syjonistycznych 
(Bricha)3. Do czerwca 1946 r. wyjechało w ten sposób około 50 tys. Żydów. Po pogro-
mie w Kielcach w lipcu 1946 r. komunistyczne władze ułatwiły emigrację Żydów, w cią-

1 A. Stankowski, Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku [w:] G. Berendt, 
A. Grabski, A. Stankowski, Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 r., Warszawa 2000, s. 108–109.

2 W marcu 1957 r. umowa między rządami PRL i ZSRS pozwoliła na powrót do Polski w ramach odwilżowej 
repatriacji około 18 tys. Żydów, przedwojennych obywateli II RP. 

3 Szerzej: M. Semczyszyn, Polski szlak Brichy. Nielegalna emigracja Żydów z Polski w latach 1944–1947 [w:] 
Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycz-
nych  –  doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie, red. M. Semczyszyn, J. Syrnyk, Warszawa  –  Wroc-
ław – Szczecin 2014, s. 255–276.
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gu kilku miesięcy zdecydowało się na nią prawie 70 tys. osób. Kolejnym ważnym wy-
darzeniem było powstanie państwa Izrael (maj 1948 r.). Od tego momentu dla polskich 
Żydów wybór między Warszawą a Jerozolimą nabierał innego charakteru. 

Jesienią 1949  r. komunistyczne władze oficjalnie zezwoliły na emigrację żydow-
ską  –  bez limitów  –  do Izraela. W ramach tzw. opcji (prawa wyboru obywatelstwa) 
na rzecz państwa Izrael wyjechało prawie 28  tys. osób. Emigracja została ograniczona 
w 1951 r. z powodu pogarszających się relacji polsko-izraelskich. Kolejny zwrot w emi-
gracyjnej polityce władz wiąże się z odwilżą w połowie lat pięćdziesiątych, kiedy umożli-
wiono wyjazd do Izraela ponad 50 tys. Żydów. Z odnotowanej latem 1946 r. liczby ponad 
200 tys. Żydów, w styczniu 1961 r. zostało w Polsce około 37 tys.4 

* * *
Gdy na wschodzie Polski kończyły się działania frontowe, a Żydzi zaczęli wracać do 

swoich domów i poszukiwać bliskich, nikt do końca nie zdawał sobie sprawy z rozmia-
rów Zagłady. Wciąż jeszcze trwała wojna. Większość prób odnalezienia rodziny kończyła 
się niepowodzeniem, a powrót do rodzinnych stron okazywał się niemożliwy z powodu 
przesunięcia granic państwa polskiego, zniszczenia domów lub zajęcia własności żydow-
skiej przez nowych właścicieli. Charakterystycznym rysem powojennej społeczności ży-
dowskiej stało się przenoszenie się do większych miejscowości oraz decyzja o zamieszka-
niu w większych grupach. Zapewniało to bezpieczeństwo i dawało wsparcie psychiczne 
Żydom osamotnionym po Zagładzie. 

Ocaleni z Zagłady tworzyli społeczność, która różniła się od przedwojennej nie tylko 
liczebnością. Inaczej niż przed wojną, a także w odróżnieniu od Polaków wśród Żydów 
przeważali mężczyźni. Znacznie wzrosła liczba urodzeń, a powojenne małżeństwa szyb-
ciej decydowały się na pierwsze dziecko5.

Zagłada wpłynęła na myślenie Żydów na temat własnej tożsamości. Jedni nie wraca-
li do żydowskich nazwisk, zachowali „aryjskie”, wojenne papiery. Decyzje te tłumaczyli 
w różny sposób: „Ja już nic nie miałam wspólnego z tym życiem sprzed wojny. Nikogo nie 
było z tamtego życia”; „jeśli kiedykolwiek będę miała rodzinę, nie będę chciała, żeby oni 
przeszli przez to samo, co ja przeszłam”6. Dla innych doświadczenie Zagłady było powo-
dem zejścia z drogi asymilacji. „Jak gdyby ten ogrom śmierci związał ich z prześladowaną 
grupą”7 – pisała Irena Hurwic-Nowakowska. Badania tej socjolożki prowadzone wśród 
Żydów w drugiej połowie lat czterdziestych wykazały, że dominujące były tendencje emi-

4 A. Stankowski, Nowe spojrzenie na statystyki..., s. 132.
5 B. Szaynok, W cieniu Zagłady. Kobiety żydowskie w Polsce 1944–1949 [w:] Kobiety w wojnach i konflik-

tach polityczno-społecznych na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku. Wybrane zagadnienia, red. 
T. Kulak, A. Chlebowska, Wrocław 2014, s. 287–316.

6 M. Melchior, Zagłada a tożsamość, Warszawa 2004, s. 335, 341. Warto pamiętać, że ustawodawstwo komu-
nistyczne umożliwiało zmianę nazwisk, zob. Dziennik Ustaw 1945 nr 56, poz. 310; 1947, nr 66, poz. 405; 
1949, nr 4, poz. 21; 1952, nr 3, poz. 18.

7 I. Hurwic-Nowakowska, Żydzi polscy (1947–1950). Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej, przedm. 
W. Bartoszewski, Warszawa 1996, s. 213.
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gracyjne i asymilacyjne. Hurwic-Nowakowska konstatowała nawet, że „grupa żydowska 
o tendencjach rozwojowych w Polsce jest nikła”8. 

Zagłada zmieniła postawę Żydów wobec religii. „Bóg ukrył swoją twarz” – napisa-
ła żydowska poetka Rejzl Żychlińska – „a niebiosa były nagie i puste”, kiedy „wszystkie 
drogi prowadziły do śmierci”9. Po wojnie reaktywowano żydowskie kongregacje, ale od-
dzielenie ich od najważniejszej powojennej instytucji żydowskiej, komitetu żydowskiego, 
powodowało powstanie innych aniżeli przed wojną więzi znacznej grupy Żydów z insty-
tucją religijną.

Zmieniło się także życie organizacyjne. Władze pozwoliły na tworzenie komitetów 
żydowskich w miejsce przedwojennych gmin, a funkcje religijne sprawować miały kon-
gregacje wyznaniowe. Ze względu na psychiczną i fizyczną kondycję ocalałych pierwsze 
instytucje żydowskie skupiały się na działalności pomocowej. Latem 1944 r. przy PKWN 
w Lublinie powstał Referat ds. Pomocy Ludności Żydowskiej. Z czasem reaktywowano 
lub powoływano partie polityczne, organizacje zawodowe, szkolnictwo. Przedstawiciel-
stwem społeczności żydowskiej wobec władz komunistycznych i organizacji zagranicz-
nych był Centralny Komitet Żydów w Polsce. Podlegały mu lokalne komitety, tworzone 
w miejscowościach, w których mieszkali Żydzi. 

Coraz większe wpływy w społeczności żydowskiej zdobywały ugrupowania syjoni-
styczne. Opowiadały się one za opuszczeniem Polski i wyjazdem do Palestyny oraz pod-
jęciem starań o stworzenie żydowskiego państwa. Warto pamiętać, że syjoniści w Polsce 
nie byli zjednoczeni. Po wojnie działalność prowadziło sześć ugrupowań syjonistycz-
nych: Poalej Syjon Lewica, Hitachduth, Ha-Szomer ha-Cair, Poalej Syjon Prawica, Ichud, 
Mizrachi. Reprezentowały one różne programy – od bliskiego komunizmowi i socjali-
stycznego przez centrowy (Ichud) do religijnego (Mizrachi). Łączyły je syjonizm i wspól-
ne działania na rzecz emigracji Żydów oraz inicjatyw propalestyńskich (np. zbiórka na 
fundusze Keren Kajemet le-Israel i Keren Hajesod, wspierające osadnictwo żydowskie 
w Palestynie). Aby podjąć działalność, żydowskie partie musiały uzyskać zgodę Mini-
sterstwa Administracji Publicznej. Władze pozwoliły na funkcjonowanie ośmiu partii, 
oprócz wymienionych jeszcze socjalistycznego Bundu oraz komunistycznej Frakcji Pol-
skiej Partii Robotniczej (była ona podporządkowana PPR). Inne ugrupowania żydowskie 
nie zostały zarejestrowane przez MAP; poza legalną sceną polityczną znalazły się religij-
na Agudat Israel, Syjoniści-Rewizjoniści oraz Żydowskie Stronnictwo Demokratyczne. 

Partie żydowskie, podobnie jak komitety, po zakończeniu działań wojennych starały 
się udzielać pomocy ocalałym z Zagłady. Tworzono kuchnie, domy dziecka, bursy dla 
osieroconej młodzieży, domy starców, szkoły. Syjoniści zakładali kibuce, w których mło-
dzież żydowska znajdowała nie tylko schronienie, ale również  –  wobec straty najbliż-
szych – przyjazne środowisko i wsparcie psychiczne. Ważne miejsce w pracy komitetów 
żydowskich i ugrupowań politycznych zajmowała produktywizacja, czyli działania mają-

8 Ibidem.
9 M. Ruta, Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce, Kraków 2012, s. 11.
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ce na celu zmianę struktury zawodowej ludności żydowskiej. W działalności partii zna-
czącą rolę odgrywały organizacje młodzieżowe.

Deklaracje CKŻP oraz poszczególnych partii dotyczące powojennych zmian politycz-
nych w Polsce pokazują pozytywny stosunek żydowskich instytucji do władzy komu-
nistycznej. Bardziej zróżnicowana była sytuacja polityczna na tzw. ulicy żydowskiej10. 
Komuniści z Frakcji PPR nie byli na niej siłą dominującą. Największe wpływy miały tu 
partie syjonistyczne. O sprawach żydowskich mówiły one inaczej aniżeli działacze Frak-
cji czy socjalistycznego Bundu. 

W zasadniczym po wojnie sporze politycznym Żydów, który ogniskował się wo-
kół pytania: zostać czy wyjechać z Polski, syjoniści opowiadali się za emigracją. Jeśli 
jednak chodzi o sprawowanie władzy przez PPR, deklarowali  –  podobnie jak Frakcja 
i Bund – poparcie dla wprowadzonych przez nią zmian. Przyczyny takiej postawy były 
zróżnicowane. Część partii żydowskich popierała PPR z powodów ideologicznych, inne 
kierowały się pragmatyzmem. Polityka paszportowa i wyjazdowa znajdowała się w gestii 
PPR, dlatego część syjonistów głosiła aprobatę zmian politycznych, nie będąc nimi fak-
tycznie zainteresowana11. 

Poparcie dla nowych władz ze strony części społeczności żydowskiej i jej instytucji 
wynikało również z deklarowanej tuż po wojnie przez komunistów polityki prożydow-
skiej. Jej ilustracją są z jednej strony zapisy Manifestu PKWN z lipca 1944 r., z drugiej zaś 
zgodne z oczekiwaniami syjonistów wypowiedzi premiera Edwarda Osóbki-Morawskie-
go. W manifeście głoszono odbudowę życia żydowskiego po Zagładzie i równouprawnie-
nie, co odpowiadało zwolennikom pozostania w Polsce: komunistom z Frakcji PPR i so-
cjalistom z Bundu. Oprócz obietnicy pomocy dla Żydów chcących zostać w Polsce w kilku 
przemówieniach Osóbki-Morawskiego pojawiło się zapewnienie o nieutrudnianiu emi-
gracji tych, którzy z Polski zdecydują się wyjechać12. Oświadczenie o „otwartych portach” 
wywołało entuzjazm syjonistów, a ich przeciwników politycznych na ulicy żydowskiej sta-
wiało w trudnym położeniu. Dwuwymiarowa polityka żydowska PPR powodowała para-
doksalną sytuację, w której syjonistom łatwiej było porozumieć się w kwestiach emigracyj-
nych z polskimi komunistami aniżeli z żydowskimi działaczami Frakcji PPR. 

Kwestia antysemityzmu w okresie tużpowojennym ma kilka kontekstów. Po pierwsze 
faktem jest, że Żydzi doświadczali wrogości i byli mordowani. Wśród ofiar znajdowały 
się kobiety i dzieci. Przyczyną zabójstw nie był jednak wyłącznie antysemityzm. Docho-
dziło do nich również na tle rabunkowym – w związku z ogólnym wzrostem bandyty-
zmu – oraz służby danej osoby w aparacie represji. W wielu przypadkach motyw zbrodni 

10 Określenie „żydowska ulica” (jid. aoyf a eydisher gas) było znane już w II RP. Społeczność żydowska posłu-
giwała się nim w celu odróżnienia polskiej sceny politycznej od działalności partii żydowskich w sztetlach 
i dzielnicach żydowskich (np. podczas wyborów do wyznaniowych gmin żydowskich). Po wojnie określa-
no w ten potoczny sposób życie polityczne i kulturalne żydowskiej społeczności ocalałych.

11 Szerzej zob. m.in. A. Grabski, Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944–1950). Historia polityczna, Warsza-
wa 2015; N. Aleksiun, Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce (1944–1950), Warszawa 2002; M. Rusiniak-
-Karwat, Nowe życie na zgliszczach. Bund w Polsce w latach 1944–1949, Warszawa 2016.

12 L. Olejnik, Polityka narodowościowa Polski w latach 1944–1960, Łódź 2003, s. 353.
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pozostaje nieznany, ponieważ nie ustalono ich sprawców. Dla Żydów ocalałych z Zagła-
dy wspomniane przyczyny nie miały znaczenia, najważniejsze było poczucie, że mimo 
końca wojny nadal są mordowani. Po drugie w przestrzeni publicznej brakowało konse-
kwentnych działań zapobiegających nastrojom i postawom wrogości wobec Żydów. Ko-
muniści wykorzystywali przypadki zabójstw Żydów czy pogromy do ataku na opozycję 
i zrzucania na nią odpowiedzialności za antysemityzm. Kościół rzymskokatolicki napa-
dy na Żydów osadzał w powojennej zbrutalizowanej i zdemoralizowanej rzeczywisto-
ści, w której nie tylko Żydzi byli ofiarą. Podziemie niepodległościowe utożsamiało Ży-
dów z nową władzą. Wrogość wobec Żydów była cechą charakterystyczną postawy części 
społeczeństwa polskiego13. Pojedyncze oświadczenia potępiające antysemityzm ze stro-
ny władz, Kościoła czy Ligi do Walki z Rasizmem niewiele mogły zmienić w opisywanej 
sytuacji. 

Momentem przełomowym w powojennej historii Żydów był pogrom w Kielcach 
4 lipca 1946 r. Został wywołany plotką o mordowaniu polskich dzieci przez Żydów. Ofia-
rą pogromu padło ponad czterdzieści osób. Większość z nich zamordowano na ulicy 
Planty, gdzie znajdował się dom, w którym mieszkali Żydzi. Dwie osoby zostały zabite 
w osobnym zdarzeniu tego samego dnia. Część ofiar zmarła w wyniku ran odniesionych 
w czasie wydarzeń na Plantach, inne zamordowano w pociągach. W rabowaniu i mordo-
waniu Żydów udział brali milicjanci, żołnierze, mieszkańcy Kielc, robotnicy z Huty Lu-
dwików. O przebiegu pogromu zadecydował antysemityzm oraz zachowanie władz woj-
skowych, milicyjnych i bezpieczeństwa.

Po wydarzeniach z lipca 1946 r. instytucje żydowskie twierdziły, że wśród ludności 
żydowskiej panują panika i histeria. Nieoficjalne porozumienie między komunistyczny-
mi władzami a syjonistami pozwoliło na emigrację z Polski około 70 tys. Żydów. Wśród 
wyjeżdżających znaleźli się również ci, którzy wcześniej zamierzali zostać w Polsce i od-
budowywać żydowskie życie po Zagładzie. Wyjazdy trwały kilka miesięcy, liczba emi-
grujących zmalała jesienią 1946 r. Warto podkreślić, że grupa Żydów, która nie zdecy-
dowała się w tym czasie na emigrację, świadomie wybrała Polskę jako miejsce swojej 
przyszłości14. 

Jesienią 1947 r. rozpoczyna się nowy rozdział w życiu społeczności żydowskiej w Pol-
sce. Jego wizytówką jest rozkwit licznych organizacji: politycznych, społecznych, zawo-

13 A. Żbikowski, Morderstwa popełniane na Żydach w pierwszych latach po wojnie [w:] Następstwa zagłady 
Żydów. Polska 1944–2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2012, s. 71–94; A. Cała, Ochrona 
bezpieczeństwa fizycznego Żydów w Polsce powojennej. Komisje specjalne przy Centralnym Komitecie Żydów 
w Polsce, Warszawa 2014; M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kra-
ków 2012, s. 584–587; J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, 
Kraków 2008; Ł. Kamiński, Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948, Toruń 2000, s. 29, 43–48.

14 Y. Bauer, Flight and Rescue: Brichach. The organized escape of Jewish survivors of Eastern Europe 1944–1948, 
New York 1970; Z. Veni Hadari, Second Exodus. The Full Story of Jewish Illegal Immigration to Palestine 
1945–1948, London 1991; M. Naor, Haapala. Clandestine Immigration 1931–1948, Tel Aviv 1987; M. Sem-
czyszyn, Polski szlak Brichy..., s. 255–276; B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, 
Warszawa 2007, s. 17–119; eadem, Nielegalna emigracja Żydów z Polski 1945–1947, „Przegląd Polonijny” 
1995, nr 2, s. 31–46.
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dowych, kulturalnych, klubów sportowych, szkół, spółdzielni. Dzięki pieniądzom od or-
ganizacji Joint15 możliwy był rozwój życia żydowskiego – w pewnym stopniu niezależny 
od władz państwowych. 

W 1948 r. zostało to zahamowane. Po sfałszowanych wyborach do sejmu w styczniu 
1947 r. proces przejmowania władzy przez komunistów się zakończył. Możliwe stało się 
porządkowanie różnych obszarów życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kul-
turalnego zgodnie z komunistyczną ideologią. Nie ominęło to ulicy żydowskiej. Wyko-
nawcami nowej polityki byli działacze Frakcji PPR. W ciągu kilku lat ze sceny politycz-
nej zeszli socjaliści z Bundu, zmuszeni do rozwiązania swojej partii w styczniu 1949 r., 
oraz syjoniści. Wpływy tych ostatnich w instytucjach, organizacjach czy szkolnictwie ży-
dowskim były stopniowo ograniczane. Na przełomie 1949 i 1950 r. decyzją Ministerstwa 
Administracji Publicznej wszystkie partie syjonistyczne musiały zakończyć działalność. 
W miejsce CKŻP powstało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów, którego głów-
nym celem miała być „transmisja socjalizmu w środowisko żydowskie”16. 

Przed powstaniem w maju 1948  r. państwa Izrael Żydzi zainteresowani wyjazdem 
do Palestyny musieli zmagać się z ograniczeniami migracyjnymi wprowadzonymi przez 
Wielką Brytanię, mandatariusza tego terenu. Część osób oczekiwała na przyjazd do Zie-
mi Obiecanej w obozach displaced persons w okupowanych Niemczech. Wraz z utwo-
rzeniem państwa żydowskiego przeszkody te ustały. Jesienią 1949 r. zgoda komunistów 
w Polsce na emigrację Żydów w ramach tzw. opcji spowodowała wyjazd do Izraela prawie 
28 tys. osób.

Tymczasem zmieniła się polityka Moskwy wobec społeczności żydowskiej w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej oraz wobec Izraela. W ZSRS zlikwidowano Antyfaszystowski 
Komitet Żydowski i zaczęto represjonować jego działaczy, ogłoszono „walkę z kosmopo-
litami”, która polegała m.in. na prześladowaniu żydowskich intelektualistów oraz miesz-
kańców regionu autonomicznego w Birobidżanie. Kolejnymi odsłonami antyizraelskiej, 
antysyjonistycznej i po prostu antysemickiej polityki Stalina były czystki w państwowych 
instytucjach i tzw. sprawa lekarzy kremlowskich. W lutym 1953 r. Moskwa zerwała sto-
sunki dyplomatyczne z Izraelem17.

Polityka ta była wprowadzana z różną dynamiką także w krajach komunistycznych 
podporządkowanych ZSRS. Jej cechami były: likwidacja większości organizacji i ugru-
powań żydowskich, rozwijanie propagandy antysyjonistycznej i antyizraelskiej, zmusze-
nie przedstawicielstw zagranicznych instytucji żydowskich do zakończenia działalności, 
pogorszenie relacji z Izraelem, uznawanie dyplomatów izraelskich za persona non grata, 

15 American Jewish Joint Distribution Committee – organizacja charytatywna wspierająca ludność żydowską 
(A. Sommer Schneider, Sze’erit hapleta: ocaleni z Zagłady. Działalność American Jewish Joint Distribution 
Committee w Polsce w latach 1945–1989, Kraków 2014).

16 G. Berendt, Życie żydowskie w Polsce w latach 1950–1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Żydów w Polsce, Gdańsk 2006.

17 Jewriejskij antifaszystskij komitiet w SSSR 1941–1948. Dokumientirowannaja istorija, red. S. Redlich, Mos-
kwa 1996; Gosudarstwiennyj antisiemitizm w SSSR: ot naczała do kulminacyi 1938–1953. Dokumienty, red. 
G.W. Kostyrczenko, Moskwa 2005.
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czystki w partii komunistycznej, pokazowe procesy, w których osoby pochodzenia ży-
dowskiego oskarżano o syjonizm i szpiegowanie przy pomocy żydowskich organizacji 
zagranicznych (głównie Jointu). Najgłośniejszy tego typu proces wytoczono Rudolfowi 
Slánskiemu, wysokiemu rangą czeskiemu funkcjonariuszowi partyjnemu, w listopadzie 
1952 r.18

W Polsce polityka ta doprowadziła do ujednolicenia życia żydowskiego zgodnie z ko-
munistyczną ortodoksją. Znacząca część Żydów znalazła się poza TSKŻ. Około 15 tys. 
osób – mimo że zadeklarowało chęć wyjazdu w ramach opcji na rzecz Izraela – musiało 
w Polsce pozostać, ponieważ nie otrzymało zgody na wyjazd. W relacjach polsko-izra-
elskich, dobrych po powstaniu państwa żydowskiego, pojawiła się nieufność i niechęć. 
W grudniu 1952 r. posła Izraela uznano za persona non grata i zmuszono do opuszcze-
nia Polski. Konsekwencją antysyjonistycznej i antyżydowskiej polityki było przyzwolenie 
na wrogość wobec Żydów w działaniach funkcjonariuszy organów państwowych, w tym 
aparatu bezpieczeństwa. 

W latach 1953–1956 społeczne życie żydowskie powoli się odradzało. TSKŻ i kon-
gregacje religijne gromadziły więcej członków19, zmieniła się także oferta TSKŻ. Ponad-
to w czasie „odwilży” do Polski przyjechało około 18 tys. Żydów z ZSRS, a jednocześnie 
możliwa stała się emigracja do Izraela. Wszystko to wpłynęło na pojawienie się nowych 
zjawisk w życiu polskich Żydów, m.in. w szkolnictwie i życiu kulturalnym. Fragmentem 
odwilżowej rzeczywistości była jednak także wrogość wobec Żydów. Miała zróżnicowa-
ny charakter, była obecna i w PZPR, i w społeczeństwie, stała się jednym z najpoważ-
niejszych problemów społeczności żydowskiej w tym okresie. Wątek żydowski pojawiał 
się w walkach frakcyjnych wewnątrz PZPR. Rozgrywkom personalnym w łonie partii 
towarzyszyły szykany związane z pochodzeniem lub tożsamością żydowską części jej 
działaczy20. 

Mimo zgody na emigrację Izrael w dalszym ciągu postrzegany był jako przeciwnik 
polityczny państw komunistycznych, tym bardziej że od połowy lat pięćdziesiątych co-
raz wyraźniej było widać, że budują one wpływy na Bliskim Wschodzie, opierając się na 
krajach arabskich. 

Opisując kwestie dotyczące ludności żydowskiej w Polsce od zakończenia działań wo-
jennych do „odwilży”, należy również wspomnieć o powiązaniach organizacyjnych i par-
tyjnych21 polskich Żydów z przedstawicielstwami zagranicznych instytucji żydowskich. 
Po wojnie ocaleni z Holokaustu otrzymywali pomoc m.in. od Jointu (organizacji Żydów 

18 Szerzej: P. Meyer [i in.], The Jews in the Soviet Satellites, Westport 1971; Y. Ro’i, Soviet Decision-Making in 
Practice: The USSR and Israel 1947–1954, New Jersey 1980, s. 26. Zob. też: B. Szaynok, Z historią i Moskwą 
w tle..., s. 36–48; A. Stankowski, Poland and Israel: Bilateral Relations 1947–1953 (based on the Archives of 
the Polish Ministry of Foreign Affairs), „Jews in Eastern Europe” 1998, nr 3 (37), s. 5–8.

19 P. Pęziński, Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956–1968, Warszawa 2014, s. 170; K. Urban, Wyzna-
nie mojżeszowe w Polsce 1945–1961 (zarys działalności), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie” 2006, nr 706, s. 71–72.

20 B. Szaynok, „Ten ton mnie w uchu źle brzmi” – tematyka żydowska na Forum Komitetu Centralnego PZPR 
w „polskim roku 1956”, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2016, nr 1 (27), s. 140–168.

21 N. Aleksiun, Dokąd dalej?..., s. 149–150, 155, 200. 
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amerykańskich), a wysłannicy z Palestyny wspierali emigrację, także tę nielegalną. Wła-
dze komunistyczne starały się kontrolować te działania, ponieważ w zimnowojennej rze-
czywistości kontakty z przedstawicielami świata zachodniego były podejrzane. 

Druga połowa lat pięćdziesiątych oraz dekada lat sześćdziesiątych są kolejnym waż-
nym okresem w życiu ludności żydowskiej w Polsce, zakończonym ostatnią, masową 
emigracją Żydów z Polski po wydarzeniach marcowych. Tematyka ta znalazła się poza 
zasięgiem chronologicznym przedstawianej syntezy, warto jednak pamiętać, że więk-
szość kierunków polityki komunistów wobec Żydów została wypracowana w latach 
1944–1956.

Struktury MBP-KdsBP-MSW zajmujące się działaniami wobec ludności 
żydowskiej 

Kwestie żydowskie, podobnie jak sprawy dotyczące innych mniejszości narodowych, 
leżały w gestii kilku pionów aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej. Z biegiem lat struk-
tura i zadania MBP się zmieniały, przy czym istniała specyfika lokalna wojewódzkich 
i powiatowych placówek UB, co dodatkowo utrudnia dziś sprecyzowanie kompetencji 
poszczególnych pionów, wydziałów czy komórek organów bezpieczeństwa. Niewątpliwie 
jednak możemy wskazać główne kierunki działań wobec ludności żydowskiej prowadzo-
nych przez resort bezpieczeństwa od początku jego istnienia. 

Piony MBP zaczęły się kształtować na podstawie rozkazu nr 51 ministra bezpieczeń-
stwa publicznego z września 1945 r. jako kontynuacja wydziałów istniejącego od listopa-
da 1944 r. Departamentu I Resortu Bezpieczeństwa Publicznego. Na szczeblu lokalnym 
analogiczne przemianowania (a więc zamiana sekcji Wydziału I na odrębne wydziały 
WUBP) wprowadzono nieco później – na mocy rozkazu nr 76 ministra bezpieczeństwa 
publicznego z 27 listopada 1945 r.22

Od jesieni 1945  r. ludność żydowska była objęta zainteresowaniem kilku pionów 
MBP. W zależności od kompetencji tych instancji różny był charakter owego zaintere-
sowania. Niekiedy na pierwszy plan wybijały się „wroga działalność polityczna” (np. sy-
jonistyczna), kontakty ze służbami dyplomatycznymi bądź wywiadami obcych państw, 
emigracja, kwestie wyznaniowe – albo sprawy, w których narodowość inwigilowanych 
osób była tylko dodatkowym elementem charakteryzującym dane środowisko (np. prze-
mytnicy graniczni).

Pod względem skali prowadzonych spraw najważniejszym ogniwem MBP służą-
cym do gromadzenia informacji i inwigilacji ludności żydowskiej był wyodrębniony we 
wrześniu 1945 r. Departament V (społeczno-polityczny). Działająca w jego ramach Sek-
cja VI Wydziału I zajmowała się żydowskimi partiami politycznymi, a Sekcja III Wydzia-

22 Z. Nawrocki, Struktura aparatu bezpieczeństwa [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, 
t. 1: 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005, s. 25–48; P. Pleskot, Tarcza i miecz narodu. Kontrwy-
wiad Polski Ludowej w latach 1945–1956. Zarys struktur i wybór źródeł, Warszawa 2010, s. 18; J. Syrnyk, 
„Po linii” rewizjonizmu, nacjonalizmu, syjonizmu... Aparat bezpieczeństwa wobec ludności niepolskiej na 
Dolnym Śląsku (1945–1989), Wrocław 2013, s. 100–101.
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łu V – organizacjami religijnymi. Jednak już pod koniec 1946 r. pojawiła się w strukturze 
Departamentu V Sekcja II Samodzielna, której zadaniem było rozpracowanie mniejszo-
ści żydowskiej23. Na szczeblu wojewódzkim, tj. w wydziałach V WUBP, odpowiadały jej 
tzw. referaty mniejszościowe (referat ds. mniejszości narodowych), z czasem określane 
mianem referatów ds. żydowskich lub referatów dla spraw mniejszości żydowskiej. Sta-
nowiły one jednoosobowe komórki podlegające kierownikom sekcji I lub bezpośrednio 
naczelnikom wydziałów V. Odrębne referaty ds. żydowskich powołano w placówkach, 
które obejmowały swym działaniem większe skupiska ludności żydowskiej. Z zachowa-
nej dokumentacji wynika, że na pewno funkcjonowały one w Szczecinie, Łodzi, Kato-
wicach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i we Wrocławiu. Do 1950 r. referaty zajmowały 
się przede wszystkim inwigilacją legalnych żydowskich organizacji i partii. Nie wszędzie 
miały jednakową nazwę i podległość organizacyjną w ramach Wydziału V. Na przykład 
w WUBP w Łodzi referat mniejszościowy na wzór centrali przez krótki okres nazywano 
Sekcją II Samodzielną. W WUBP w Katowicach w 1946 r. w Wydziale V powołano Sekcję 
I dla spraw żydowskich. W WUBP w Rzeszowie sprawy mniejszości żydowskiej, a także 
różnych stowarzyszeń leżały w gestii jednego referenta, pracującego w Referacie do Spraw 
Ogólnych Wydziału V. W pozostałych województwach sprawami żydowskimi zajmowa-
no się również w ramach ogólnej działalności Wydziału V (świadczy o tym zachowana 
dokumentacja WUBP w Bydgoszczy, Kielcach, Warszawie, Białymstoku i Gdańsku). 

Chaos organizacyjny wynikał przede wszystkim z braku jasnych wytycznych ze stro-
ny MBP. Dobrze ilustruje to pismo naczelnika Wydziału V WUBP w Gdańsku Zdzisława 
Basaka skierowane 16 grudnia 1947 r. do Departamentu V MBP: „Odnośnie sprawozda-
nia rocznego 1947 r. po linii mniejszości narodowych komunikujemy, że w Wydziale V 
WUBP Gdańsk referat takowy nie istnieje. Dopiero od lata 1947 r. zapoznano dwóch kie-
rowników sekcji z instrukcją MBP odnośnie organizacji żydowskich, lecz dotychczas nie 
było definitywnie powiedziane, kto ma się tym obiektem zajmować, czy Sekcja I, czy III”24.

 Na przełomie 1949 i 1950 r. wraz z odgórnie zarządzoną przez MAP likwidacją ży-
dowskiego pluralizmu partyjnego zlikwidowano także Sekcję II Samodzielną Departa-
mentu V MBP 25. Jej kompetencje przejął Wydział III Departamentu V MBP (na szczeblu 
lokalnym zaś sekcje III wydziałów V WUBP, odpowiedzialne za inwigilację tzw. organi-
zacji masowych). Od 1950  r. sprawy rozpracowania Kościołów nierzymskokatolickich 
i związków wyznaniowych (w tym Związku Wyznaniowego Religii Mojżeszowej) na 
szczeblu centralnym leżały w kompetencjach Sekcji IV Wydziału V Departamentu V. 

23 W niektórych dokumentach określana jako Referat Mniejszościowy MBP (AIPN, 00231/146, t. 2, Pismo 
naczelnika Wydziału V WUBP we Wrocławiu Zygmunta Bartolda do Referatu Mniejszościowego MBP, 
28 III 1947 r., k. 16).

24 AIPN, 00231/146, t. 2, Pismo naczelnika Wydziału V WUBP w Gdańsku Zdzisława Basaka do Departa-
mentu V MBP, 16 XII 1947 r., k. 491. „Referat żydowski” w WUBP w Gdańsku został powołany zapew-
ne w 1948  r., ale działał bardzo krótko. Ostatnie ślady jego funkcjonowania pochodzą z marca 1949  r. 
(D. Czerwiński, Pierwsza dekada. Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945–1956, 
Gdańsk 1956, s. 369). 

25 AIPN, 01439/90, Pismo okólne nr 1 dyrektora Departamentu V MBP, 10 I 1950 r., k. 13.
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Należy zaznaczyć, że zmiany kompetencji różnych pionów w obrębie Departamen-
tu V i wydziałów V WUBP nie zawsze przebiegały jednakowo we wszystkich placówkach 
UB w kraju. Zwłaszcza na szczeblu wojewódzkim niektóre sprawy powierzano różnym 
sekcjom (np. kwestie wyznaniowe żydowskie m.in. sekcji III, V i VII) lub łączono w ra-
mach prowadzonych spraw. Wynikało to m.in. z problemów z obsadą personalną i częstą 
fluktuacją kadr bądź też przywiązywania mniejszej wagi do pracy wśród ludności żydow-
skiej w poszczególnych okresach działalności danego urzędu. Dziś bardzo trudno odtwo-
rzyć jednolity schemat organizacyjny, który pasowałby do wszystkich placówek organów 
bezpieczeństwa zajmujących się rozpracowaniem ludności żydowskiej.

Ludność żydowska była także obiektem zainteresowania Departamentu I (kontrwy-
wiadu) MBP, zwłaszcza po jego reorganizacji w 1948  r. W pionie tym wyodrębniono 
wówczas Wydział IV, zajmujący się m.in. siatkami wywiadowczymi i placówkami dyplo-
matycznymi państw Bliskiego Wschodu, w tym nowo powstałego państwa Izrael. Z kolei 
w latach 1946–1954 informacje personalne zbierane przez funkcjonariuszy zajmujących 
się sprawami żydowskimi trafiały w formie spisów i tzw. kartotek zagadnieniowych (sy-
joniści, bundowcy, przemytnicy itd.) do Departamentu II MBP (łączności operacyjnej). 
Dodatkowo Wydział VII tego pionu zajmował się m.in. perlustracją korespondencji mię-
dzy Żydami mieszkającymi w Polsce i rodzinami przebywającymi za granicą26. 

W 1953 r. w wyniku reorganizacji Departamentu V MBP wyłączono z jego kompetencji 
zadania dotyczące Kościołów i związków wyznaniowych. Przejął je nowy Departament XI, 
a wkrótce, po utworzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego – Departament VI. 
W czerwcu 1954  r. Departament V połączono z dotychczasowym Departamentem  III 
i utworzono nowy Departament III. Od grudnia 1954 r. do listopada 1956 r. funkcjonował 
on w KdsBP jako pion odpowiedzialny za „walkę z przeciwnikiem politycznym w kraju”.

Żydzi w MBP i MSW 
Temat składa się z kilku zagadnień. Pierwszym z nich są statystyki opisujące udział 

ludności żydowskiej w aparacie represji, zarówno w kierownictwie, jak i w szeregach zwy-
kłych funkcjonariuszy. Innym – motywacje osób, które decydowały się na pracę w MBP 
i jego lokalnych strukturach. Warto przyjrzeć się, jaki charakter miała służba żydowskich 
funkcjonariuszy: jakimi byli pracownikami, czy z racji narodowości byli odpowiedzialni 
za tę część pracy resortu, która dotyczyła spraw żydowskich, oraz jakie zajmowali posta-
wy w tej kwestii. 

Opisywana tu problematyka jest częścią zagadnienia składu narodowościowego apa-
ratu bezpieczeństwa27, a także fragmentem narracji o „żydokomunie”28. Tych kwestii 

26 Na przykład w okresie od 21 IV do 17 V 1952 r. wydział opracował 6350 listów, z czego ponad 500 dotyczy-
ło wyjazdów do Izraela (AIPN, 0192/433, t. 1, Biuletyn informacyjny nr 43 dotyczący nastrojów ludności 
żydowskiej kontaktującej się z Izraelem, 27 VI 1952 r., k. 28–29).

27 A. Paczkowski, Żydzi w UB – próba weryfikacji stereotypu [w:] Komunizm: ideologia, system, ludzie, red. 
T. Szarota, Warszawa 2001, s. 192–204.

28 J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce..., s. 289.
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jednak nie będziemy rozwijać, ponieważ wchodzą one w zakres innych obszarów ba-
dawczych – podobnie jak udział Żydów w innych organach aparatu represji, np. w sądow-
nictwie, czy przekonanie części Polaków po wojnie, że „UB to Żydzi”. 

W historiografii funkcjonują różne statystyki dotyczące pracowników MBP i poszcze-
gólnych urzędów bezpieczeństwa. Z jednej strony mamy dokumenty źródłowe, w któ-
rych zwracano uwagę na narodowość pracowników resortu, z drugiej wyliczenia history-
ków na podstawie różnych dokumentów nieodnoszących się wprost do tego zagadnienia. 
Niektóre wyliczenia opierano na zapisie w rubryce narodowość, jednak zdarzało się, że 
wpisana tuż po wojnie narodowość „żydowska” zmieniała się z czasem w „polską”. Tożsa-
mość wspomnianych osób, ich poczucie przynależności do narodu polskiego lub żydow-
skiego jest skomplikowaną materią. Decyzja o zmianie nazwiska czy wpisanie określonej 
narodowości w formularzu osobowym mogły być spowodowane wieloma czynnika-
mi – doświadczeniem Zagłady i w jego konsekwencji odejściem od żydostwa, naciskiem 
partii rządzącej, antysemityzmem otoczenia, wyborem ideologii komunistycznej, w któ-
rej liczyła się partyjna przynależność, a nie narodowość, procesem asymilacyjnym. Nie-
kiedy ze zmianą nazwiska nie wiązało się rozstanie z żydowską tożsamością. W innych 
przypadkach zachowanie żydowskiego nazwiska, mimo możliwości zmiany, nie było 
równoznaczne z deklaracją o żydowskiej narodowości. Józef Goldberg latem 1944 r. stał 
się Jackiem Różańskim  –  stosując się do polecenia Mikołaja Orechwy, szefa wydziału 
personalnego Resortu Bezpieczeństwa PKWN, zmienił nazwisko na „brzmiące bardziej 
po polsku”. W 1981 r. został pochowany zgodnie ze swym życzeniem na Cmentarzu Ży-
dowskim w Warszawie29. 

W przypadku Julii („Luny”) Brystiger, dyrektorki Departamentu V MBP, niewiele 
możemy powiedzieć o jej powojennych relacjach z żydowskością. Faktem jest, że po woj-
nie nie zmieniła nazwiska, a w jej kwestionariuszach osobowych widnieje zarówno na-
rodowość żydowska, jak i polska30. Izaak Fleischfarb pod koniec 1944 r. stał się Józefem 
Światłą31, ale w rubryce narodowość – przynajmniej tuż po wojnie – deklarował przyna-
leżność do narodu żydowskiego32.

Warto pamiętać o wspomnianych kwestiach, czytając statystyki Żydów w UB. W źród-
łach i publikacjach znajdujemy różne dane: od 1,7 i 13 proc. (ogół pracowników resortu 
bezpieczeństwa)33 do 29,634 i 37,1 proc. (stanowiska kierownicze)35. Różnice wynikały 
niekiedy z przyjętej podstawy obliczeń: w jednych brano pod uwagę tylko pracowników 
centrali, w innych cały aparat bezpieczeństwa36. 

29 B. Fijałkowska, Borejsza i Różański. Przyczynek do dziejów stalinizmu w Polsce, Olsztyn 1995, s. 107, 223.
30 M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypo-

spolitej Ludowej w latach 1944–1978 – Centrala, Lublin 2000, s. 334; AIPN, 0154/49, Akta personalne Julii 
Brystiger.

31 A. Paczkowski, Trzy twarze Józefa Światły, Warszawa 2009, s. 76–77.
32 M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce..., s. 476. 
33 K. Kersten, Polacy, Żydzi, komunizm, Warszawa 1992, s. 84–85.
34 A. Paczkowski, Żydzi w UB..., s. 197. Autor zwraca uwagę na to, że w latach 1944–1945 dane te były niższe. 
35 Aparat bezpieczeństwa w Polsce..., t. 1, s. 59–63. 
36 A. Paczkowski, Żydzi w UB..., s. 197.
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Wyglądało to różnie w poszczególnych urzędach bezpieczeństwa. Na przykład au-
torzy opracowania dotyczącego UBP w Bielsku Podlaskim zwracają uwagę na zdomi-
nowanie tamtejszej kadry kierowniczej przez Białorusinów; w statystykach tego urzędu 
nie pojawiają się funkcjonariusze narodowości żydowskiej37. W województwach śląskim 
(katowickim), bielskim i częstochowskim w latach 1945–1956 na 301 kierowników lo-
kalnych struktur UB 29 – a więc mniej więcej 10 proc. – było narodowości żydowskiej. 
Większy odsetek Żydów charakteryzował kadrę kierowniczą WUBP oraz PUBP i MUBP 
w województwie śląskim w latach 1945–1946: spośród 64 funkcjonariuszy 54 było naro-
dowości polskiej, a 10 żydowskiej, co stanowiło 15,6 proc.38 Autorzy opracowania zwra-
cają uwagę na to, że ludzie pochodzenia żydowskiego zajmowali tam „prestiżowe stano-
wiska”: ośmiu kierowników WUBP i dwóch naczelników Wydziału Śledczego WUBP39. 

Jak pokazują biogramy, część żydowskich funkcjonariuszy – podobnie jak ich pol-
scy koledzy – rezygnowała ze służby lub była dyscyplinarnie zwalniana. Przyczyny zwol-
nień były typowe: nadużycia, kradzieże. W niektórych urzędach liczba takich spraw była 
znaczna, np. w województwach śląskim, bielskim i częstochowskim „spośród 29 osób 
narodowości żydowskiej aż 11 zostało zwolnionych dyscyplinarnie z UB”40. W niektó-
rych przypadkach znajdujemy odwołanie do narodowości funkcjonariuszy, np. w kore-
spondencji na temat zwolnionego w kwietniu 1945 r. Józefa Domba (Dąba), kierownika 
MUBP w Katowicach, pojawiała się informacja „znany jest jako Żyd i fabrykant”41. Ju-
liuszowi Messingowi, kierownikowi IX Sekcji Specjalnej (ds. funkcjonariuszy) WUBP 
w Katowicach, zarzucano, że „podawał fałszywe dane o sprawach prowadzonych przez 
sekcję”, a także „w dochodzeniach kierował się względami narodowościowymi, nie na-
dając właściwego biegu sprawom nadużyć popełnianych przez funkcjonariuszy narodo-
wości żydowskiej”42. Józef Bukar, naczelnik Wydziału Śledczego WUBP w Katowicach, 
został zwolniony jesienią 1953 r. z powodu „sfałszowania swojego życiorysu oraz próby 
zorganizowania swojego wyjazdu do Palestyny”43. 

Część funkcjonariuszy z żydowskim rodowodem na własne żądanie rozstawała się 
z resortem. Tak było w przypadku Danuty Miedzigórskiej (Cwifeld), odpowiedzialnej 
w kilku urzędach (Katowice, Łódź, Lublin) za sprawy personalne, która w październi-
ku 1945 r. została zwolniona na własną prośbę44. Inny funkcjonariusz z Lublina, Cha-
im Hirszman, w ciągu ośmiu miesięcy pracy trzykrotnie prosił o zwolnienie ze służby. 
Chyba nie najlepiej był oceniany przez przełożonych, skoro w jego charakterystyce pi-

37 T. Danilecki, M. Zwolski, UBP w Bielsku Podlaskim (1944–1956), Białystok 2008, s. 34.
38 Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwach ślą-

skim/katowickim, bielskim i częstochowskim, wstęp i red. W. Dubiański, A. Dziuba, A. Dziurok, Katowice 
2009, s. 17 i przypis na tej stronie. 

39 Ibidem, s. 18. 
40 Ibidem.
41 Ibidem, s. 178. 
42 Raport kierownika Wydziału ds. Funkcjonariuszy MBP mjr. Stefana Sobczaka do ministra, 5 III 1946 r. 

[w:] Kadra bezpieki 1945–1990..., s. 340.
43 Kadra bezpieki 1945–1990..., s. 145.
44 Ibidem, s. 344.
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sano o „uchylaniu się od pracy, niechętnym wykonywaniu poleceń” i stwierdzano: „nie 
zasługuje być pracownikiem bezpieczeństwa publicznego”45. Obok opisywanych postaw 
zdarzały się i inne, we wspomnieniach znajdujemy np. zapisy o odmowie pracy w UB46.

W materiałach źródłowych widać, że część funkcjonariuszy zakończyła służbę w mie-
siącach po pogromie kieleckim. Ignacy Balsam w sierpniu 1946 r. na własną prośbę zwol-
nił się z pracy w WUBP w Katowicach (zadeklarował chęć wyjazdu do Stanów Zjed-
noczonych). Edmund (Eljasz) Boksenbaum, zastępca naczelnika Wydziału VIII WUBP 
w Katowicach, we wrześniu 1946  r. rozstawał się z resortem po otrzymaniu papierów 
emigracyjnych dla siebie i swojej rodziny47.

Beno Grosse (Dymant Benek), zastępca kierownika PUBP w Katowicach, w lipcu 
1946 r. zdezerterował. W dokumentach pojawia się informacja, że wyjechał na urlop do 
Jeleniej Góry – czyli na Dolny Śląsk, przez który latem i jesienią 1946 r. odbywała się 
emigracja. Najprawdopodobniej opuścił Polskę – stwierdzano w korespondencji na jego 
temat – ponieważ „skarżył się w domu, że ma duże przykrości z tytułu służby, i na podsta-
wie pogróżek skierowanych pod jego adresem jako Żyd, otrzymanych od różnych osób, 
bał się o swoje życie [...] możliwe jest, że wyjechał do swojego wujka, który znajduje się 
w Palestynie i od którego otrzymywał listy, aby do niego przyjechał”48.

Oprócz ideowych, gorliwych funkcjonariuszy statystykę „żydowskich ubeków” two-
rzą także osoby negatywnie oceniane przez przełożonych, starające się zrezygnować 
z pracy. 

Szukając motywacji tych najbardziej zatwardziałych, uważanych dzisiaj za symbol 
„Żyda w UB”: Józefa Światły czy Jacka Różańskiego, spotykamy wiele hipotez. Barbara 
Fijałkowska w książce o braciach Goldbergach – Borejszy i Różańskim – pisze: „tragedia 
rodziny i przyjaciół silniej niż wszystko inne wyzwoliła w Różańskim potrzebę zemsty, 
odwetu”. Szansę „na walkę z pozostałościami faszyzmu”, za które propaganda komuni-
styczna uważała środowisko rządu RP w Londynie oraz polskie podziemie niepodleg-
łościowe, dawała „praca w aparacie bezpieczeństwa”. Autorka zwraca uwagę na wszech-
obecne w ówczesnej rzeczywistości okrucieństwo, które miało „wyzwalać w ludziach 
najgorsze instynkty”, zamieniać „bezwzględność w cnotę”. Opory czy wątpliwości wobec 
działań UB, w którym bicie stosowali „i starzy towarzysze, i nowi”, Różański tłumaczył 
„inteligenckością, zbyt małą bojowością, brakiem hartu”. Łatwo zgadnąć, że nie były to 
pożądane cechy komunisty49.

W biografii Józefa Światły praca w urzędzie bezpieczeństwa wygląda jak oczywistość, 
prosta konsekwencja dokonanego kiedyś wyboru: „przed wojną komunizował, wojnę 
spędził najpierw w sowieckim obozie pracy, potem w Kazachstanie, aby następnie przy-

45 D. Libionka, Losy Chaima Hirszmana jako przyczynek do refleksji nad pamięcią o Zagładzie i powojennymi 
stosunkami polsko-żydowskimi, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 2006, nr 7, s. 16. 

46 M. Melchior, Zagłada a tożsamość..., s. 330. Autorka wspomnień uciekła przed pracą w UB w Poznaniu, ale 
zatrudniła się w Zarządzie Politycznym WP („znajoma załatwiła jej pracę”).

47 Kadra bezpieki 1945–1990..., s. 113, 138, 247.
48 Ibidem, s. 222.
49 B. Fijałkowska, Borejsza i Różański...
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wdziać szynel żołnierza dywizji kościuszkowskiej i walczyć pod Lenino; w 1944 r. został 
przeniesiony do aparatu bezpieczeństwa”50. W wielu biografiach „przygoda z komuni-
zmem” zaczyna się od wstąpienia do 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Po 
przejściu „szlaku bojowego od Lenino po Berlin” polityczne wybory nie były trudne. Kil-
ka przykładów podobnych historii: 

Józef Jurkowski był przed wojną traktorzystą, jako działacz Komunistycznej Partii 
Polski znalazł się dwukrotnie w więzieniu. Po wrześniu 1939 r. trafił do Armii Czerwo-
nej, został z niej wydalony w grudniu 1941 r., a niecałe dwa lata później, w maju 1943 r., 
zgłosił się do Wojska Polskiego. W jego biogramie znajduje się informacja, że „znaczna 
część jego rodziny zginęła w czasie wojny”. Zaraz po zakończeniu działań wojennych 
pojawił się w Resorcie Bezpieczeństwa Publicznego jako oficer do zadań specjalnych. 
Józef Kratko, m.in. szef WUBP w Katowicach, również był traktorzystą, członkiem KPP 
i KZMP, przed 1939 r. trzy lata spędził w więzieniu. W czasie wojny znalazł się w ZSRS, 
nie ewakuował się z wojskiem gen. Władysława Andersa. Do Polski wrócił z dywizją koś-
ciuszkowską, do której trafił w 1943 r.51

Dla byłych żołnierzy komunistycznych oddziałów partyzanckich, Armii Ludowej czy 
Wojska Polskiego urzędy bezpieczeństwa były kolejnym miejscem pracy, służby tej samej 
co wcześniej idei. Przyjmując treści komunistycznej propagandy, grupa ta walkę z pod-
ziemiem niepodległościowym uważała za „walkę z reakcją”, która odpowiadała za mor-
dy na Żydach w czasie wojny i po jej zakończeniu. Posiadając wiele „różnych informacji 
o działalności członków AK [...], chcę się przyczynić do wykrycia ich” – czytamy w jed-
nym z podań52.

O wstąpieniu do MO czy wojska decydowały także inne względy. Alina Skibińska 
pisze: „z psychologicznego punktu widzenia wstąpienie w szeregi milicji dawało pewne 
zabezpieczenie, mundur, władzę, dawało też legalny dostęp do broni – umożliwiającej 
samo obronę w przypadku napaści. Jednak chroniły już sam mundur i stanowisko”53.

Doświadczenie Zagłady i strach przed antysemityzmem wpłynęły na powojenne po-
glądy wielu osób pochodzenia żydowskiego. W obliczu zdarzających się mordów na Ży-
dach dokonywanych przez polskie podziemie (lub przypisywanych jego przedstawicie-
lom przez władze) łatwo było uwierzyć w propagandowy opis ochoczo wykorzystywany 
w propagandzie komunistycznej. Jego podstawą stało się twierdzenie, że polskie podzie-
mie niepodległościowe to „faszystowskie bandy”54. W takiej sytuacji łatwiej było „iść do 
bezpieki”, żeby zwalczać m.in. „polskich faszystów”. „Władzy potrzebni byli ludzie zaufa-
ni” – zauważa Stanisław Krajewski – „wszelkie osoby, po których można było się spo-

50 A. Paczkowski, Trzy twarze Józefa Światły..., s. 10. 
51 Fundament systemu zniewolenia. Z działalności wojewódzkich struktur Urzędu Bezpieczeństwa w Katowi-

cach 1945–1956, red. A. Dziurok, A. Dziuba, Katowice 2009, s. 73.
52 D. Libionka, Losy Chaima Hirszmana..., s. 14.
53 A. Skibińska, Powroty ocalałych [w:] Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, red. 

B. Engelking, J. Leociak, D. Libionka, Warszawa 2007, s. 572. 
54 M. Adamczyk-Garbowska, Patterns of Return: Survivors’ Postwar Journeys to Poland, Washington 2007, 

s. 14, 15. Zob. też S. Grajek, Po wojnie i co dalej. Żydzi w Polsce w latach 1945–1949, Warszawa 2003. 
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dziewać stuprocentowej lojalności, a zatem ludzie możliwie osamotnieni, bez zaplecza 
rodzinnego i sąsiedzkiego. O takich łatwo było wśród Żydów”55. 

W jednym ze wspomnień syn funkcjonariusza UB opisuje przypadek swojego ojca: 
„czasami usiłuję wyobrazić sobie moment, kiedy w czterdziestym piątym rodzice wraca-
ją z Gruzji do Polski – i jest taka nieprawdopodobna próżnia! Nie ma ich rodzin, rodzi-
ców, sióstr, nie ma domu, śladów ich dawnego świata. I w tej pustce ojciec spotyka nagle 
przedwojennych żydowskich przyjaciół – i okazuje się, że oni są komunistami [...] I mó-
wią ojcu: »Wiesz, my tu zmieniamy rzeczywistość, wprowadzamy sprawiedliwy system, 
już nie będzie dyskryminacji – robimy tu wielkie rzeczy!«. I w tej próżni, w pustce – wcią-
gają go! On w to wchodzi. Bo proponują coś, co w tym wykorzenieniu może dać mu ja-
kiś grunt, poczucie wartości, przynależności [...] i ojciec godzi się na ten komunizm. [...] 
Zmienia sobie nazwisko na mniej żydowskie, jak mu to sugerują, zaczyna pracować w UB 
w jakimś dziale kultury [...]”56. 

W Departamencie V MBP i w jego wojewódzkich odpowiednikach było wielu funk-
cjonariuszy pochodzenia żydowskiego. W Departamencie V za sprawy żydowskie odpo-
wiadali m.in. żołnierz 1. Pułku Praskiego 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 
Arkadiusz Liberman (kierownik Sekcji II Samodzielnej) oraz wywodzący początki swej 
kariery ze szczecińskiego WUBP Lipa Aichen. Korzenie żydowskie miała także dyrektor 
pionu Julia Brystiger. W Krakowie referentami odpowiedzialnymi za sprawy żydowskie 
byli kolejno Marceli Morgen, Maurycy Hoffman i Maks Leibel – wszyscy określani w ak-
tach osobowych jako osoby „narodowości żydowskiej”57. W WUBP w Szczecinie sprawa-
mi mniejszości żydowskiej zajmowali się m.in. Józef Radomski, Lipa Aichen, Leon Gold-
ner i nieznany z imienia funkcjonariusz Kofman; w Katowicach J. Tyszler i Jakub Bronstein; 
w Lublinie Abram Hakman; w Rzeszowie Markus Dornfest58; w Łodzi Julian Grynberg59 
i Abram Gerszon; we Wrocławiu Józef Rapaport, Zygmunt Engel i Henryk Żelechower60. 

 Niewątpliwie pochodzenie funkcjonariuszy było sporym atutem, gdyż praca ope-
racyjna w środowisku żydowskim wymagała znajomości specyfiki życia politycznego, 
kultury i tradycji, a przede wszystkim posługiwania się dominującym wśród polskich 
Żydów językiem jidysz. Niektórzy funkcjonariusze znali także hebrajski, dzięki czemu 

55 A. Kainer [S. Krajewski], Stosunki polsko-żydowskie, „Spotkania” 1985, nr 29/30, s. 52.
56 J. Wiszniewicz, Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca, Wołowiec 2008, s. 69.
57 M. Grądzka-Rejak, WUBP/WUdsBP w Krakowie wobec mniejszości żydowskiej w latach 1945–1956, mps 

udostępniony przez autorkę.
58 Markus Dornfest (ur. 19 V 1915  r. w Rzeszowie)  –  w latach 1947–1948 młodszy referent Wydziału  V 

WUBP w Rzeszowie, następnie oddelegowany do pracy w Sekcji II Samodzielnej Departamentu V MBP 
w Warszawie. W organach bezpieczeństwa pracował do 1 VI 1948 r. (AIPN Rz, 0045/282, Akta osobowe 
Markusa Dornfesta).

59 Julian Grynberg (Grinberg, ur. 25 XII 1916 r. w Łodzi) – żołnierz 1. Dywizji im. Kościuszki, uczestnik 
bitwy pod Lenino. Od maja do listopada 1944 r. w Szkole Oficerskiej Piechoty w Riazaniu. W organach 
bezpieczeństwa od 3 X 1946 r., najpierw w Wydziale I, od września 1947 r. w Wydziale V WUBP w Łodzi. 
Do 1 V 1949 r. referent ds. żydowskich, następnie pracownik m.in. Wydziału II i IX WUBP w Łodzi oraz 
Departamentu IX KdsBP. Pracę zakończył 31 XII 1956 r. W 1969 r. wyjechał do Izraela (AIPN, 0193/6687, 
Akta osobowe Juliana Grynberga).

60 J. Syrnyk, „Po linii” rewizjonizmu..., s. 108–109.
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samodzielnie tłumaczyli rekwirowane dokumenty, listy i literaturę pisane w tym języku. 
W ankietach personalnych tych funkcjonariuszy Departamentu V i jego wojewódzkich 
odpowiedników odnajdujemy informacje o „internacjonalistycznym” światopoglądzie, 
komunistycznej przeszłości (KPP, KPZU), udziale w partyzantce, Armii Czerwonej lub 
ludowym WP. Wielu okres okupacji niemieckiej przetrwało w ZSRS, a do organów bez-
pieczeństwa trafiło w 1946 r., po tzw. repatriacji. Niektórzy cudem przeżyli niemieckie 
obozy koncentracyjne. Nieliczni ujawniali w dokumentacji UBP tradycyjne wychowa-
nie w żydowskiej rodzinie i szkole lub podawali wyznanie mojżeszowe. Niekiedy w ak-
tach pojawia się zapis „obywatelstwo polskie, narodowość żydowska”. Portret zbiorowy 
funkcjonariuszy zajmujących się w MBP sprawami żydowskimi nie odbiega od tego, co 
w literaturze przedmiotu pisano o obecności Żydów w strukturach ministerstwa61. Jak 
konstatował Krzysztof Szwagrzyk: „ludzie ci czuli się przede wszystkim komunistami”62.

Ciekawym zagadnieniem jest postawa tych funkcjonariuszy wobec polityki resortu 
dotyczącej ludności żydowskiej. Na przykład Julia Brystiger, jako dyrektor Departamen-
tu V odpowiedzialna za pracę MBP dotyczącą „zagadnienia żydowskiego”, podejmowa-
ła decyzje w sprawach organizacji i instytucji żydowskich, ale także emigracji. Są one 
świadectwem braku zrozumienia dla znacznych wśród Żydów nastrojów emigracyjnych. 
W okresie tużpowojennym społeczność żydowska w Polsce zdominowana była przez sy-
jonistów i duża część jej członków myślała o budowie własnego państwa w Palestynie. 
Jak pokazują decyzje i opinie Julii Brystiger, priorytetem dla niej było państwo komuni-
styczne, a nie problemy, którymi żyła społeczność żydowska. W liście z maja 1946 r. do 
dyrektora Departamentu Prasowego MSZ gen. Wiktora Grosza Brystiger oceniała „wy-
stąpienia wysłanników z Palestyny” jako „szkodliwe dla interesów państwa polskiego”63. 

Notatka służbowa referenta Wajnfelda z IV Wydziału Departamentu I MBP z jesieni 
1949 r. pokazuje podobną postawę, w której troska o realizację zadań resortu była naj-
ważniejsza: „po linii żydowskiej nic nie zostało zrobione. Nie posiadają agentury, nie 
orientują się w ogóle, jak wygląda środowisko żydowskie [...] wiadomości z tego terenu 
bazują [...] na danych oficjalnie otrzymanych od przewodniczących komitetów żydow-
skich, którzy są członkami PZPR i nie mają dotarcia do tego środowiska”64.

W źródłach znajdujemy również odmienne postawy. Mimo wytycznych resortu 
o zachowaniach niektórych funkcjonariuszy decydowało poczucie więzi z narodem ży-
dowskim, zrozumienie potrzeb społeczności. W notatce Stefana Antosiewicza, dyrekto-
ra Departamentu I MBP, znajduje się polecenie, aby „towarzysze partyjni, którzy są na  

61 Zob. m.in. K. Kersten, Polacy, Żydzi...; A. Paczkowski, Żydzi w UB...; K. Rokicki, Aparatu obraz własny. 
Analiza wykresów porównawczych dotyczących kadry aparatu bezpieczeństwa publicznego w latach 1944– 
–1955 [w:] „Zwyczajny resort”. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabu-
szewski, Warszawa 2005; K. Szwagrzyk, Kadry aparatu bezpieczeństwa [w:] Aparat bezpieczeństwa w Pol-
sce..., t. 1, s. 58–64.

62 K. Szwagrzyk, Kadry aparatu bezpieczeństwa..., s. 63.
63 AIPN, 00231/146, t. 1, Pismo dyrektor Departamentu V Julii Brystiger do Wiktora Grosza, [maj 1946 r.], 

k. 78.
64 AIPN, 00231/102, t. 1, Notatka służbowa z delegacji do Wałbrzycha i Wrocławia od 25 do 30 X 1949 r., 

2 XI 1949 r., k. 163.
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odpowiedzialnych stanowiskach państwowych, [...] dyplomatów i urzędników poselstwa 
Izraela traktowali jako przedstawicieli obcego mocarstwa i w rozmowach nie zatracili 
czujności klasowej, gdyż jak nam wiadomo, nasi towarzysze przez sentyment do nich 
(jako do krewnych lub starych znajomych) mówią z nimi o sprawach, o których na pew-
no by nie mówili z dyplomatami angielskimi lub amerykańskimi, nie zdając sobie spra-
wy, że i w tym wypadku mogą być wykorzystywani w celach wywiadowczych”65. W lipcu 
1949 r. Antosiewicz informował naczelnika Wydziału ds. Funkcjonariuszy, że zatrudnie-
ni w MBP interweniują w sprawie paszportów emigracyjnych, wykorzystując swoje sta-
nowiska służbowe66. 

Kierunki działań aparatu bezpieczeństwa wobec ludności żydowskiej 
Resort zajmował się Żydami z kilku powodów, które jednocześnie możemy wskazać 

jako najważniejsze kierunki inwigilacji tej społeczności. Były to: syjonizm, przynależność 
do nielegalnych organizacji (takich jak Syjoniści-Rewizjoniści czy Agudat Israel), oży-
wione życie społeczno-polityczne, kontakty z zagranicą (w tym od 1948 r. także z obywa-
telami Izraela), nielegalna emigracja, podejrzenia o prowadzenie działalności szpiegow-
skiej, przemyt i spekulanctwo67. 

Zauważalny jest pewien dysonans między działalnością organów bezpieczeństwa a ofi-
cjalną polityką władz komunistycznych. Po pierwsze, choć w Polsce Ludowej do 1949 r. 
legalnie funkcjonowało kilka partii żydowskich (większość o profilu syjonistycznym), to 
jednak od samego początku ich działalność – poza żydowską Frakcją PPR – znajdowała 
się pod tajną obserwacją UB. Po drugie, przynajmniej do połowy 1947 r. władze w War-
szawie (zgodnie z nieoficjalnymi wytycznymi Kremla) przymykały oko na nielegalną 
emigrację żydowską, w tym działalność na polskich odcinkach granicznych specjalnie 
powołanej organizacji Bricha, a jednocześnie od 1945 r. resort bezpieczeństwa intensyw-
nie inwigilował środowiska syjonistyczne pod kątem organizowanej przez nie nielegalnej 
emigracji. 

Między 1944 a 1957 r. możemy wyróżnić trzy okresy w działaniach aparatu bezpie-
czeństwa wobec Żydów. Pierwszy z nich stanowią lata 1944–1948, kiedy przedmiotem 
zainteresowania resortu były przede wszystkim partie i organizacje żydowskie, nielegal-
na emigracja, a także wizyty w Polsce wysłanników z Palestyny. Od 1948 r. MBP skiero-
wało swoją uwagę na izraelskich dyplomatów. W maju tr. Polska uznała państwo żydow-
skie, konsekwencją tej decyzji było nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem 
i utworzenie w Warszawie we wrześniu 1948 r. poselstwa tego państwa. Oprócz kwestii 

65 Ibidem, Notatka informacyjna dyrektora Departamentu I MBP płk. Stefana Antosiewicza, [maj 1949 r.], 
k.  255.

66 AIPN, 00231/102, t. 1, Pismo dyrektora Departamentu I MBP płk. Stefana Antosiewicza do naczelnika 
Wydziału ds. Funkcjonariuszy MBP Jerzego Siedleckiego, 14 VII 1949 r., k. 102.

67 Zob. też: B. Szaynok, Tematyka żydowska w działalności MBP/MSW (1945–1989) [w:] Internacjonalizm 
czy...? Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944– 
–1989), red. J. Hytrek-Hryciuk, G. Strauchold, J. Syrnyk, Warszawa – Wrocław 2011, s. 270–295.
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związanych z dyplomatami izraelskimi i działalnością poselstwa resort interesował się 
również kolejną falą emigracyjną pod koniec lat czterdziestych i na początku pięćdzie-
siątych (opcja na rzecz państwa Izrael). Następny okres w pracy MBP wyznacza pierwsza 
połowa lat pięćdziesiątych. Nowa polityka Stalina wobec Izraela i Żydów, której ilustra-
cją jest sprawa lekarzy kremlowskich i zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem 
w lutym 1953 r., znalazła odzwierciedlenie w działalności organów bezpieczeństwa w po-
szczególnych krajach komunistycznych.

Inwigilacja organizacji żydowskich
Pierwszym zachowanym dokumentem MBP, który w sposób całościowy regulował 

działania organów bezpieczeństwa wobec ludności żydowskiej, jest instrukcja z 24 paź-
dziernika 1946 r. podpisana przez wicedyrektora Departamentu V MBP Romualda Ga-
domskiego. Zalecała rozpracowanie wszystkich legalnie działających żydowskich struktur 
politycznych i społecznych – w celu ochrony ich działaczy przed wpływem „elementów 
antypaństwowych” – jak również organizacji nielegalnych (Syjoniści-Rewizjoniści, Agu-
dat Israel). Do instrukcji dołączono katalog partii i organizacji żydowskich wraz z krót-
kimi charakterystykami. Wskazano także na potencjalne zagrożenia: łączność z rządem 
londyńskim (Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund), oddziaływanie obcych 
wywiadów (lewicujące partie syjonistyczne), kontakty zagraniczne (m.in. Żydowska 
Kongregacja Wyznaniowa) oraz udział w przemycie i nielegalnej emigracji (m.in. Zjed-
noczenie Syjonistów-Demokratów Ichud). Wszystkie organizacje należało kontrolować 
w ramach tzw. teczek obiektowych – polegało to na tworzeniu zbiorczej dokumentacji 
dotyczącej konkretnej partii czy instytucji, którą określano w nomenklaturze MBP jako 
„obiekt”. Zwracano uwagę na potrzebę pilnej mobilizacji aparatu bezpieczeństwa na polu 
inwigilacji ludności żydowskiej, gdyż do tej pory praca operacyjna na tym odcinku była 
prowadzona niedbale, dorywczo i chaotycznie oraz bez większego udziału agentury68. 
Wytyczne z października 1946 r. pozostały aktualne do końca legalnego funkcjonowania 
żydowskich partii w Polsce, a więc do przełomu lat 1949 i 1950.

 W kolejnej zachowanej instrukcji, ze stycznia 1947  r., w następujący sposób zde-
finiowano zadania Departamentu V MBP i wydziałów V WUBP na polu żydowskim: 
rozpracowanie legalnie działających partii i organizacji społecznych w celu „ich ochrony 
od elementów antypaństwowych”; badanie nastrojów panujących w społeczeństwie ży-
dowskim; walka z osobami o „antydemokratycznym i antypaństwowym” usposobieniu. 
W myśl tego dokumentu rozpracowywanie partii i organizacji („teczki na obiekt”) obej-
mowało:

1. wojewódzkie komitety Żydów polskich wraz z wszelkimi instytucjami im pod-
ległymi (rozpracowywanymi w ramach oddzielnych kwestionariuszy jako tzw. pod-
obiekty); 

68 A. Namysło, Instrukcja MBP dla rozpracowania partii i organizacji działających w społeczeństwie żydow-
skim z 1946 r., „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 2, s. 341–357. 
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2. Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund wraz z organizacją młodzieżową 
Cukunft, stołówkami, bursami, spółdzielniami itd. (jako podobiektami);

3. Ligę Pracującej Palestyny i wchodzące w jej skład partie (podobiekty): Poalej Sy-
jon Lewica, Poalej Syjon CS69, Ha-Szomer ha-Cair, Socjalistyczna Partia Pracy Hitachdut 
wraz z młodzieżówkami He-Chaluc Pionier, Dror i Gordonia;

4. Żydowską Kongregację Wyznaniową (powołaną we wrześniu 1944 r. jako Zrzesze-
nie Religijne Żydów Polskich, w 1949 r. przemianowaną na Związek Religijny Wyznania 
Mojżeszowego) – ze szczególnym uwzględnieniem osób wywodzących się z Agudat Isra-
el i Mizrachi;

5. Komitet Koordynacyjny Organizacji Syjonistycznych – złożony z przedstawicieli 
wszystkich partii syjonistycznych. Głównym celem UBP był „na wpół zakonspirowany” 
aspekt działalności komitetu – m.in. organizowanie nielegalnej emigracji;

6. Zjednoczenie Syjonistów-Demokratów Ichud wraz z kibucami, bursami i syjoni-
styczną organizacją kobiet WIZO (podobiektami);

7.  lokalne organizacje i stowarzyszenia takie jak Zrzeszenie Ziomkowskie, związki 
partyzantów i kombatantów żydowskich; 

8. organizacje i partie, które nie zostały zalegalizowane w Polsce Ludowej: Syjoniści-
-Rewizjoniści (często łączeni przez UBP z legalnie działającą partią Ichud), Agudat Israel, 
Robotnicza Partia Religijnych Żydów Poalej Emuna Israel, Żydowskie Stronnictwo De-
mokratyczne. 

W instrukcji znalazł się ponadto nakaz przeciwdziałania dalszemu rozdrobnieniu 
politycznemu wśród Żydów. Wszelkie powstające organizacje i stowarzyszenia musiały 
uzyskać sankcję MBP, również ich likwidacja mogła zostać dokonana jedynie za wiedzą 
i aprobatą ministerstwa70.

W kolejnej, tajnej charakterystyce partii i organizacji żydowskich ze stycznia 1948 r., 
sporządzonej na użytek funkcjonariuszy zajmujących się tym zagadnieniem, pisano o wy-
raźnych podziałach wewnątrz środowiska, odpowiadających stosunkowi do rzeczywisto-
ści Polski Ludowej. Do zdecydowanie wrogich zaliczono legalny Bund (wraz z młodzie-
żówką Cukunft) oraz nielegalne Agudat Israel i Syjonistów-Rewizjonistów. Liczący około 
1500 członków Bund oskarżano o odchylenie prawicowe, poglądy „zbliżone do przed-
wojennej PPS”, współpracę z polskim rządem na uchodźstwie oraz wywiadem brytyj-
skim. Syjonistów-Rewizjonistów (wraz z członkami nielegalnej po wojnie młodzieżowej 
organizacji Betar) szacowano na 300 osób. Zwolenników Ze’ewa Żabotyńskiego nazywa-
no w drukach UBP „faszystami” i przestrzegano przed ich powiązaniami z wywiadem 
zachodnim. Wśród legalnie działających partii żydowskich zwracano uwagę na liczący 
ponad 8 tys. członków Ichud i rozdźwięki wewnątrz tej organizacji na tle programowym. 

69 W lipcu 1947  r. w wyniku rozłamu prawe skrzydło partii połączyło się z Syjonistyczno-Socjalistyczną 
Partią Pracy Hitachdut, tworząc Żydowską Syjonistyczno-Socjalistyczną Partię Robotniczą Poalej Syjon 
Hitachdut. Pozostała część działaczy Poalej Syjon CS (prawica) wraz z Poalej Syjon Lewicą utworzyła Zjed-
noczoną Poalej Syjon.

70 AIPN, 0192/433, t. 1, Instrukcja dla rozpracowania partii i organizacji działających w społeczeństwie 
żydowskim, styczeń 1947 r., k. 131–135.
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Wskazywano, że w partii znalazło miejsce wielu reakcjonistów i rewizjonistów, dlatego 
też rozpracowanie syjonistów-demokratów należy prowadzić ze zdwojoną siłą. Podej-
rzenia budziła także sytuująca się na prawicy socjaldemokracji Poalej Syjon-Hitachdut. 

Najwięcej pozytywnych opinii wiązano natomiast z żydowską lewicą syjonistyczną: 
Zjednoczoną Poalej Syjon i Ha-Szomer ha-Cair (wraz z młodzieżówkami Dror i Bo-
rochow Jugent). To właśnie w nich zalecano tworzenie silnej sieci agenturalnej, która 
mog łaby wywierać wpływ na posunięcia organizacji syjonistycznych w kraju. Na liście 
niebezpieczeństw, z którymi referenci do spraw żydowskich mieli sobie w 1948  r. ra-
dzić, znalazły się także: werbunek ochotników do paramilitarnej Hagany71, nielegalna 
emigracja żydowska i jej powiązania z wywiadem angielskim i „andersowskim”, ośrodki 
produktywizacji (kibuce) jako centra nielegalnej emigracji, Żydowska Kongregacja Wy-
znaniowa (zwłaszcza ukrywający się w nich członkowie nielegalnej Agudat Israel), pro-
wadzenie działalności antypaństwowej przez komitety żydowskie (kontakty z zagranicą, 
pomoc, podejrzane operacje finansowe), Żydowskie Towarzystwo Kultury i Sztuki, ży-
dowskie komisje historyczne (udostępnianie dokumentów za granicę w celu „propagan-
dy antypolskiej”), Hebrajskie Stowarzyszenie Pomocy Imigrantom (Hebrew Immigrant 
Aid Society) i jego oddziały w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gliwicach i we Wrocławiu, 
Amerykańsko-Żydowski Komitet Rozdzielczy (Joint), Towarzystwo Ochrony Zdrowia 
(zagrożenie działalnością wywiadu amerykańskiego), Organizacja Rozwoju Twórczości 
Przemysłowej, Rzemieślniczej i Rolniczej wśród Ludności Żydowskiej w Polsce (ORT; 
zbyt duży wpływ Bundu), 24 periodyki wydawane przez organizacje żydowskie (publi-
kowanie niewłaściwych treści), turyści, kupcy, emisariusze i repatrianci żydowscy (szcze-
gólnie z Zachodu i Palestyny) – postrzegani jako potencjalni szpiedzy, których należy 
„obstawić agenturą i rozpracowywać celem zdemaskowania”, wreszcie  –  „ostra walka 
z szeptaną propagandą, która się w społeczeństwie żydowskim wyraża w rozpowszech-
nianiu pogłosek o trzeciej wojnie światowej, o pogromach żydowskich72, o XVII republi-
ce i likwidacji syjonizmu w Polsce oraz o otwarciu granic, przez które Żydzi mogą prze-
chodzić bez dokumentów”73. 

Jak widać, organy bezpieczeństwa zamierzały się zająć w zasadzie wszystkimi aspek-
tami życia ludności żydowskiej. Nawet niektórzy członkowie żydowskiej Frakcji PPR byli 

71 AIPN Ka, 032/68, t. 1, Przegląd akt dotyczących bojowników Hagany, k. 28 i n.
72 Według oficjalnej propagandy winę za antysemickie ekscesy tuż po wojnie, m.in. za pogromy w Kielcach 

i Krakowie, ponosiły polskie organizacje niepodległościowe i partie opozycyjne, wymieniane w dokumen-
tach organów bezpieczeństwa ciągiem (lub nawet łączone ze sobą w różnych konfiguracjach): WiN, NSZ, 
PSL, PPS-WRN. Twierdzono, że współpracują one z angielskimi i amerykańskimi ośrodkami wywiadow-
czymi, starają się „siać zamęt i nie dopuścić do stabilizacji stosunków w kraju” oraz „podważać autorytet 
rządu polskiego i skompromitować władzę ludową w oczach świata” przez głoszenie na Zachodzie, że 
„pogromy w Polsce urządza UB i NKWD” (AIPN, 0192/433, t. 1, „Walka z elementami wrogimi w orga-
nizacjach żydowskich”, styczeń 1948 r., k. 109). Jednak już pod koniec lat czterdziestych wśród zarzutów 
wymienianych w dokumentach organów bezpieczeństwa w odniesieniu do działaczy żydowskich znalazło 
się także „straszenie Żydów rzekomym »wrodzonym« antysemityzmem narodu polskiego, który groził 
jakoby wyniszczeniem resztek ocalałych Żydów” (AIPN, 0192/433, t. 2, „Wroga działalność partii syjoni-
stycznych”, 1953 r., k. 109).

73 AIPN, 0192/433, t. 1, „Walka z elementami wrogimi w organizacjach żydowskich”, styczeń 1948 r., k. 109–129.
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prewencyjnie sprawdzani w MBP pod kątem kontaktów z członkami innych partii i orga-
nizacji żydowskich w kraju i za granicą. Warto także zauważyć, że od 1948 r. celem nad-
rzędnym totalnej inwigilacji społeczeństwa żydowskiego stało się poszukiwanie związ-
ków z wywiadami angielskim i amerykańskim. Z jednej strony tendencje te związane 
były z początkiem ery szpiegomanii, z drugiej – zwiastowały zmianę stosunku ZSRS (a co 
za tym idzie, krajów bloku wschodniego) do sytuacji w Palestynie po proklamowaniu 
państwa Izrael, zorientowanego prozachodnio.

W pierwszym okresie działalności resortu w materiałach UBP odnotowywane były 
kontakty polskich Żydów z przedstawicielami jiszuwu – społeczności żydowskiej w Pale-
stynie. Ich przyjazd do Polski był akceptowany przez komunistów, ale mniej podobała się 
działalność, jaką tutaj prowadzili. Na spotkaniach z Żydami negatywnie wyrażali się oni 
o rządzie w Warszawie („nie wspiera emigracji Żydów do Palestyny, ale wręcz utrudnia 
im wyjazd przez niewydawanie paszportów”), a także w Moskwie („zabronił wszelkiej 
działalności syjonistycznej [...] nie pozwala Żydom rosyjskim wyjeżdżać [...] pozbawił 
ich wszelkich możliwości współdziałania w odbudowie Palestyny”)74. 

Na początku 1948 r. funkcjonariusze resortu byli już przekonani, że część środowisk 
żydowskich jest nielojalna wobec komunistycznego państwa i może stanowić dla niego 
zagrożenie. W dokumentach podkreślano międzynarodowe kontakty tej społeczności. 
W sporządzonej w tym czasie w MBP „Ogólnej charakterystyce zagadnienia żydowskie-
go” pisano: „wszystkie grupy polityczne działające wśród Żydów z wyjątkiem Polskiej 
Partii Robotniczej są uzależnione od ich zagranicznych ośrodków dyspozycyjnych, dla 
których zagadnienie żydowskie w Polsce jest wyłącznie narzędziem w grze politycznej”. 
Zagraniczne ośrodki „reakcji żydowskiej” (przede wszystkim związane z kapitałem an-
glosaskim) tworzą dla siebie bazy w Polsce „dla prowadzenia swojej działalności i reali-
zacji celów reakcji międzynarodowej”75. 

W wytycznych resortu z 1948 r. w stosunku do żydowskich partii i organizacji wi-
dać przykręcanie śruby. 28 lutego 1948 r. dyrektor Departamentu V MBP Julia Brysti-
ger wydała specjalną instrukcję w związku ze zbliżającym się zjazdem krajowym partii 
Ichud. Naczelnicy wydziałów V WUBP w Szczecinie, Łodzi, Warszawie, we Wrocła-
wiu, w Krakowie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie i Gdańsku otrzymali wytyczne, by 
zwiększyć inwigilację aktywu Ichudu oraz werbunek agentów wśród delegatów na zjazd, 
tak aby uzyskać wpływ na jego przebieg76. Brystiger zwróciła szczególną uwagę na tar-
cia wewnętrzne w Ichudzie, sprzyjające pozyskaniu tajnych współpracowników. Miesiąc 
później podpisała podobne wytyczne dotyczące narady krajowej Bundu we Wrocławiu 
(3 i 4 kwietnia 1948 r.). Również zawierały one nakaz wzmożenia inwigilacji działaczy, 
pozyskania agentów wśród delegatów na zjazd i zwrócenia pilnej uwagi na animozje per-
sonalne i światopoglądowe wewnątrz partii77.

74 AIPN, 00231/146, t. 1, Pismo dyrektor Departamentu V Julii Brystiger do Wiktora Grosza, [maj 1946 r.], 
k. 78.

75 AIPN, 0192/433, t. 1, „Ogólna charakterystyka zagadnienia żydowskiego”, [styczeń 1948 r.], k. 176, 177.
76 AIPN, 01439/91, Instrukcja nr 12 dyrektor Departamentu V, 28 II 1948 r., k. 55.
77 Ibidem, Instrukcja nr 17 dyrektor Departamentu V, 19 III 1948 r., k. 60.
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Tuż przed obchodami 1 Maja 1948  r. Julia Brystiger skierowała do szefów WUBP 
w całym kraju szczegółowe instrukcje dotyczące udziału partii i organizacji żydowskich 
w robotniczym święcie. Wymieniła m.in. pięć haseł, które mogły się znaleźć na niesio-
nych transparentach78, zakazała używania biało-niebieskich sztandarów oraz zaleciła 
wspólny udział w pochodach przedstawicieli PPR, Bundu i syjonistów. 

14 maja 1948 r., po proklamacji państwa Izrael, minister bezpieczeństwa publicznego 
Stanisław Radkiewicz wydał zarządzenie (nr A.C. 773/48), w którym nakazał jednost-
kom UB monitorowanie w trybie nadzwyczajnym nastrojów wśród ludności żydow-
skiej, przeciwdziałanie ulicznym demonstracjom organizowanym przez syjonistów i wy-
wieszaniu biało-niebieskich flag79. W kolejnych dniach funkcjonariusze wydziałów  V 
WUBP sporządzali i przekazywali do centrali specjalne raporty zawierające komentarze 
i opisy poczynań poszczególnych partii i organizacji żydowskich. W Szczecinie z powodu 
publicznego używania izraelskich symboli państwowych (flagi biało-niebieskie) zatrzy-
mano i przesłuchano kilka osób80. Z tego samego powodu interweniowano w siedzibach 
organizacji i partii żydowskich w Krakowie i Katowicach81.

Wraz z narastaniem napięcia na Bliskim Wschodzie (pierwsza wojna izraelsko-arab-
ska) i poparciem przez państwa zachodnie niepodległego Izraela w krajach bloku wschod-
niego pojawił się wizerunek syjonisty jako „nacjonalfaszysty” i agresora. W instrukcjach 
resortu zaczęto kłaść nacisk na uwypuklenie roli syjonistycznej prawicy, a nawet przed-
stawienie jej w krzywym zwierciadle kolaboracji z III Rzeszą. W czerwcu 1949 r. Julia 
Brystiger zwróciła uwagę funkcjonariuszy Departamentu V MBP i jego terenowych od-
powiedników na konieczność rejestracji w kartotekach ogólnych PUBP i WUBP człon-
ków niezalegalizowanych po wojnie organizacji (Syjonistów-Rewizjonistów i Agudat 
Israel), a także przedwojennych działaczy prawicowych organizacji syjonistycznych oraz 
osób podejrzanych o współpracę z okupantem podczas wojny („członków Judenratu, ży-
dowskiej milicji porządkowej, władz gettowych i obozowych”). Odpisy materiałów doty-
czących wymienionych osób miały regularnie trafiać do Sekcji II Samodzielnej Departa-
mentu V82.

78 „Żądamy pełnej realizacji uchwały ONZ o utworzeniu demokratycznego państwa żydowskiego w Palesty-
nie”; „Niech żyją kraje demokracji ludowej – wierni sojusznicy walczącej Palestyny!”; „Knowania impe-
rialistyczne w Palestynie – groźbą dla pokoju i świata!”; „Polska Ludowa Demokratyczna – to gwarancja 
swobodnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego ludności żydowskiej w Polsce!”; „Robotnicy żydow-
scy! Rozwijajcie współzawodnictwo. Wasze miejsce w szeregach przodowników pracy!” (AIPN, 0192/433, 
t. 1, Pismo dyrektor Departamentu V Julii Brystiger do szefów WUBP, 23 IV 1948 r., k. 106–107).

79 AIPN, 00231/146, t. 2, Telefonogram wicedyrektora Departamentu V MBP mjr. Chmielewskiego do placó-
wek WUBP, 14 V 1948 r., k. 525.

80 AIPN Sz, 009/622, t. 2, Raport naczelnika Wydziału V WUBP w Szczecinie por. Władysława Świnogi 
w sprawie proklamacji państwa żydowskiego, 18 V 1948 r., k. 21.

81 AIPN, 00231/146, t. 2, Meldunek specjalny zastępcy szefa WUBP w Krakowie, 19 V 1948 r., k. 392; ibi-
dem, Telefonogram naczelnika Wydziału V WUBP w Katowicach do dyrektor Departamentu V MBP, 
16 V 1948 r., k. 473.

82 AIPN, 0192/433, t. 1, Pismo dyrektor Departamentu V MBP Julii Brystiger do szefów WUBP i naczelni-
ków wydziałów V WUBP, 10 VI 1949 r., k. 104–105.
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Zmiana międzynarodowego kursu ZSRS wobec Palestyny oznaczała zmierzch po-
zorów autonomii żydowskiej w powojennej Polsce. W listopadzie 1949 r. Ministerstwo 
Administracji Publicznej – na wniosek PZPR – zarządziło delegalizację wszystkich ży-
dowskich organizacji politycznych o profilu syjonistycznym (z terminem wykonania do 
lutego 1950 r.). Uderzono też w kibuce (ośrodki produktywizacji młodzieży żydowskiej). 
W instrukcji nr  3/49 dyrektor Departamentu V wskazała, że kibuce służą za punkty 
zborne i bazy przerzutowe dla nielegalnej emigracji. Nakazała więc rozpracowanie tych 
miejsc poprzez werbunek agentury, kontrole MO i wydziału kwaterunkowego w kierun-
ku znalezienia dowodów ułatwiających ich likwidację83. Jednocześnie upaństwowiono 
żydowskie szkoły i spółdzielnie. Nowy kurs wobec ludności żydowskiej zakładał jej bez-
względną asymilację i włączenie w budowę socjalizmu w Polsce. Takie postulaty padły 
także na jednym z ostatnich zebrań CKŻP przed jego odgórnie zarządzoną reorganiza-
cją i przekształceniem w 1950 r. w Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.

W dniach 2–3 listopada 1949 r. rozpoczęto likwidację funduszy odbudowy Palestyny: 
Keren Kajemet le-Israel i Keren Hajesod z centralą w Łodzi oraz głównymi punktami we 
Wrocławiu, w Krakowie, Szczecinie, Katowicach, Warszawie i pomniejszych miejscowoś-
ciach (łącznie 69). Podczas likwidacji szczegółowo sprawdzano spisy wpłat i wynotowy-
wano z nich nazwiska członków PZPR oraz urzędników. Na początku listopada 1949 r. 
zlikwidowano centralę nielegalnej Agudat Israel w Łodzi, zarekwirowano pieczęcie partii 
oraz broszury odbijane na powielaczu. 17 listopada 1949 r. plenum Komitetu Centralne-
go Poalej Syjon Hitachdut podjęło uchwałę o likwidacji 25 oddziałów partii w kraju. Do 
23 grudnia 1949 r. przestały istnieć syjonistyczne organizacje młodzieżowe – He-Cha-
luc Pionier, Ha-Szomer ha-Cair, Dror, Borochow Jugent, Ha-Noar ha-Cijoni i Gordonia. 
Większość ich członków zapisała się na wyjazd do Izraela. Do 1 stycznia 1950 r. zlikwido-
wano Ichud (aktyw złożył do MAP listę 623 członków chcących wyemigrować do Izraela) 
oraz Poalej Syjon – Ha-Szomer ha-Cair84. 

Wraz z likwidacją partii, spółdzielni żydowskich, kibuców i tzw. inicjatywy prywatnej 
w MBP coraz dobitniej artykułowano potrzebę walki z „żydowską reakcją”. Społeczeń-
stwo żydowskie dzielono na tych, którzy „włączyli się w proces budowy podstaw socja-
lizmu w kraju”, oraz tych, którzy pozostali po drugiej stronie barykady („grupa kapita-
listyczno-spekulacyjna, która stała się główną bazą reakcji żydowskiej, kierowanej przez 
grupy syjonistyczne różnych odcieni, wokół których zgrupowały się elementy reakcyjne, 
nacjonalistyczne i odśrodkowe”)85. To do nich w pierwszej kolejności adresowany był ko-
munikat MAP nr 25 z listopada 1949 r. o ułatwieniu emigracji do Izraela. 

Wobec zmieniającego się kursu politycznego wobec Żydów coraz więcej osób decydo-
wało się na emigrację. Złagodzenie warunków wyjazdowych trwało do 1951 r. Lokalne pla-
cówki UBP nadsyłały do Departamentu V listy osób, które chciały opuścić kraj, z podziałem 
na członków byłych partii syjonistycznych, członków PZPR i pracowników organów bezpie-

83 Ibidem, Instrukcja nr 3, 14 II 1949 r., k. 108.
84 Ibidem, Informacja dotycząca likwidacji partii żydowskich, 3 I 1950 r., k. 142–145.
85 Ibidem, „Analiza naszej dotychczasowej pracy i wytyczne na przyszłość”, [październik 1949 r.], k. 78.
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czeństwa86. Emigracja do Izraela przebiegała pod ścisłym nadzorem służb, o czym świad-
czą zachowane materiały87. Nie wszyscy jednak otrzymali dokumenty wyjazdowe. W lu-
tym 1952 r. dyrektorzy Departamentów I i V w specjalnym okólniku zwrócili uwagę szefów 
placówek wojewódzkich na masową akcję odwołań Żydów od negatywnych decyzji Biura 
Paszportów MBP do Prezydium Rady Ministrów. Odwołania złożyło ponad 15  tys. osób, 
motywowało je m.in. potrzebą dołączenia do rodziny. Kilkadziesiąt osób tygodniowo inter-
weniowało także osobiście w siedzibie Biura Paszportów MBP. Według wspólnego okólni-
ka podpisanego przez Stefana Antosiewicza i Julię Brystiger akcja miała charakter masowy 
i – co istotne – była odgórnie sterowana przez syjonistów oraz pracowników poselstwa Izra-
ela w PRL. Funkcjonariusze WUBP otrzymali polecenie werbunku agentury, a także rozpra-
cowania syjonistów i osób agitujących za wyjazdem oraz przedstawicieli poselstwa Izraela. 
O wynikach działań należało informować w trybie pilnym Wydział III Departamentu V88.

Po likwidacji żydowskich partii politycznych dyrektor Brystiger w okólniku nr  1 
z 10 stycznia 1950 r. nakazała naczelnikom wydziałów V WUBP w kraju zakończenie 
spraw obiektowych dotyczących organizacji żydowskich. Podczas opracowania zebra-
nych materiałów należało sporządzić krótkie charakterystyki danego „obiektu” oraz listę 
osób pojawiających się w rozpracowaniu (imię, nazwisko, imię ojca, rok i miejsce uro-
dzenia, zawód, miejsce zamieszkania i pracy, stanowisko w partii, nastawienie polityczne, 
charakter wypowiedzi, czy pozostaje w kraju) i przesłać do Departamentu V w terminie 
do 15 lutego 1950 r. Materiały spraw obiektowych miały trafić do archiwum. Jeśli dana 
osoba nadal pozostawała w kraju i udzielała się w żydowskim życiu społeczno-politycz-
nym, należało kontynuować jej inwigilację w ramach sprawy rozpracowania agencyjne-
go lub sprawy ewidencyjnej. Brystiger wskazała także trzy kierunki dalszej działalności 
wobec mniejszości żydowskiej: WKŻP i TSKŻ, Żydowskie Towarzystwo Kultury oraz 
Zrzeszenie Religijne Wyznania Mojżeszowego. Szczególną „opieką” mieli zostać otoczeni 
członkowie gremiów kierowniczych tych instytucji89.

Wskutek zaostrzenia kursu wobec ludności żydowskiej na długą listę wrogów systemu 
trafili syjoniści. Funkcjonujące legalnie w Polsce Ludowej do 1950 r. organizacje i partie 
żydowskie oskarżono o współpracę z „wywiadami imperialistycznymi”, burżuazyjne po-
glądy, propagandę emigracyjną, „oddzielenie ludzi pracy pochodzenia żydowskiego od 
całego narodu”, „sianie propagandy nacjonalistycznej i szowinistycznej”, „przeszkadzanie 
w stabilizacji sytuacji w kraju”, „szkalowanie Polski Ludowej i narodu polskiego w kraju 
i za granicą”, a nawet „rozpowszechnianie wymyślonych plotek o antysemityzmie, o za-
bójstwach Żydów itd.”90. 

86 Spisy zob. m.in. AIPN, 0192/433, t. 4, passim.
87 AIPN, 00231/75, Materiały związane z emigracją obywateli polskich narodowości żydowskiej do Izraela; 

AIPN, 01355/18, Emigracja do Izraela w 1950 r.; AIPN, 1572/1559, Dokumenty Departamentu VII MBP 
dotyczące emigracji do Izraela, 1949 r.

88 AIPN, 01439/90, Okólnik nr 1/52 dyrektora Departamentu I MBP Stefana Antosiewicza i dyrektor Depar-
tamentu V MBP Julii Brystiger, 4 II 1952 r., k. 62–63.

89 AIPN, 01439/90, Pismo okólne nr 1 dyrektor Departamentu V MBP, 10 I 1950 r., k. 13.
90 AIPN, 0192/433, t. 1, „Objawy, formy i metody wrogiej działalności organizacji syjonistycznych i zadania 

aparatu bezpieczeństwa publicznego”, 9 IV 1953 r., s. 14–15.
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Wkrótce o działaczach żydowskich, którzy pozostali jeszcze w Polsce, pisano w na-
stępujący sposób: „żydowskie organizacje burżuazyjno-nacjonalistyczne i syjonistyczne 
ugrupowania, grupy i poszczególne jednostki powiązane w przeszłości z ustrojem kapi-
talistycznym – odpowiadają wymogom bazy wywiadów imperialistycznych i stwarzają 
bardzo dogodne warunki dla jego penetracji. Dlatego też widzimy, że są poważnym ogni-
wem w systemie tychże wywiadów”91. 

Nie tylko oskarżano syjonistów o żydowski wariant „odchylenia prawicowo-nacjona-
listycznego”, ale przypisywano im także inne przewiny, znane z klisz powielanych m.in. 
w propagandowej walce z polskim podziemiem niepodległościowym, Kościołem czy 
przedstawicielami innych mniejszości narodowych: kapitalistyczne usposobienie, speku-
lanctwo, sprzyjanie zachodniemu imperializmowi, szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii 
i Stanów Zjednoczonych, współpracę z rządem londyńskim (m.in. pomoc w nielegalnym 
przekraczaniu granicy przez członków polskiego podziemia), a przed wojną – z sanacją 
i Oddziałem II Sztabu Głównego WP, a nawet kolaborację z III Rzeszą (w taki sposób 
bezpieka interpretowała m.in. działalność osób związanych ze sprawą Hotelu Polskiego 
w Warszawie, w którym podczas wojny utworzono ośrodek internowania dla Żydów ma-
jących południowoamerykańskie paszporty). W jednym z dokumentów opracowanych 
w Departamencie V w 1951 r. czytamy: „w okresie okupacji wielka część byłych działa-
czy syjonistycznych i klerykalnych pracowała w judenratach, w policji żydowskiej i byli 
związani z reakcyjnymi organizacjami kierowanymi i finansowanymi przez rząd londyń-
ski. Partie syjonistyczne były kierowane przez centrale międzynarodowe znajdujące się 
w USA, Anglii, Szwajcarii, Izraelu, Francji. Umożliwiło to wywiadowi anglosaskiemu na-
syłanie po wyzwoleniu do Polski i krajów demokracji ludowej swojej agentury jako dele-
gatów, instruktorów itp. rzekomo dla pomocy ww. partiom”92. 

Według wytycznych Julii Brystiger z kwietnia 1951 r. przeorganizowana praca pionu 
żydowskiego MBP miała się koncentrować na następujących zagadnieniach:

1)  Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego  –  nakazano zewidencjonowanie 
wszystkich członków zarządu i aktywu oraz wpisanie każdego z nich do odrębnych akt, 
wytypowanie spośród członków zarządu ZRWM kandydata na agenta i zwerbowanie go 
dla rozpracowania kontaktów z poselstwem Izraela;

2) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce –  funkcjonariusze terenowi 
otrzymali polecenie zewidencjonowania wszystkich byłych syjonistów i bundowców pra-
cujących w strukturach towarzystwa oraz werbunek nowej agentury;

3) syjoniści – działaczy zlikwidowanych partii syjonistycznych należało inwigilować, 
prowadząc teczkę obiektową oraz akta ewidencyjne93; 

91 Ibidem, s. 4.
92 AIPN, 0192/433, t. 1, Informacja o sytuacji, przejawach wrogiej działalności i wytycznych pracy operacyj-

nej w środowisku żydowskim, 20 VI 1951 r., k. 33.
93 Przykładem może być zachowana obszerna dokumentacja łódzkiego WUBP (AIPN Ld, Pf 10/690, t. 1 i 3), 

materiały (sprawy) dotyczące byłych członków organizacji syjonistycznych w Łodzi oraz akta prowadzone 
przez PUBP w Tarnowie (AIPN Kr, 075/214, Sprawa obiektowa „Trapez” dotycząca byłych członków orga-
nizacji syjonistycznych w powiecie tarnowskim).
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4) byli członkowie Bundu – inwigilowani w ramach osobnego rozpracowania obiek-
towego. Według dokumentów UBP podczas rewolucji październikowej Bund „walczył 
przeciwko bolszewikom. W okresie międzywojennym wysługiwał się defensywie, rozbija-
jąc klasowe związki zawodowe oraz podtrzymując politykę prawicowego PPS. W okresie 
okupacji Bund złączył się z WRN, był kierowany i finansowany przez rząd londyński”94. 

5) pozostałe grupy, które należało „opracować”, z naciskiem na werbunek agentury, to 
przemytnicy, handlarze obcą walutą oraz osoby, które podczas wojny działały w juden-
ratach lub w żydowskiej policji95.

Dodajmy, że po zdelegalizowaniu partii syjonistycznych wszelka wcześniejsza pomoc 
(oficjalna i nieoficjalna) udzielana przez komunistyczny rząd w Polsce działaczom Bri-
chy, wysłannikom Hagany (w latach 1947–1948 obóz szkoleniowy tej paramilitarnej or-
ganizacji funkcjonował w Bolkowie) oraz półoficjalne wsparcie udzielane Żydom emi-
grującym do Palestyny stały się tematami niepożądanymi.

Inwigilacja placówki dyplomatycznej Izraela
Od jesieni 1948  r. do listy spraw żydowskich w MBP dołączyło poselstwo Izraela 

w Warszawie i dyplomaci izraelscy96. Zainteresowanie resortu placówką Izraela, jak wy-
jaśniał w październiku 1948 r. dyrektor Departamentu I MBP Stefan Antosiewicz, było 
spowodowane sytuacją polityczną w Izraelu, tj. sprawowaniem rządów przez „prawico-
wych syjonistów”, a także faktem prawie trzydziestoletniej obecności Brytyjczyków; Pa-
lestyna – tłumaczył Antosiewicz – „przez specyficzne położenie i znaczenie była gęsto 
obsadzona przez wywiad angielski, zachodzi podejrzenie, że poszczególni członkowie 
poselstwa mogą być przez nich zwerbowani”97. 

Funkcjonariusze resortu uważali, że społeczeństwo izraelskie „ze względu na swój 
charakter, pochodzenie, powiązania międzynarodowe, znajomość różnorodnych kra-
jów i języków oraz powiązania z tymi krajami” wyjątkowo „nadaje się do wykorzystania 
przez obcy wywiad”98. Rezultatem takich przemyśleń było podjęcie działań przeciwko 
dyplomatom poselstwa oraz osobom kontaktującym się z izraelską placówką. W konse-
kwencji – ponieważ poselstwu podlegały sprawy wyjazdowe – również emigracja Żydów 

94 AIPN, 0192/433, t. 1, „Informacja o sytuacji, przejawach wrogiej działalności i wytycznych pracy operacyj-
nej w środowisku żydowskim”, 20 IV 1951 r., k. 34. Dossier dotyczące kilkuset osób związanych z Bundem 
sporządzone w latach 1949–1955 zachowały się m.in. w archiwum IPN w Łodzi (AIPN Ld, Pf 10/668, 
t. 1–4).

95 AIPN, 0192/433, t. 1, „Projekt informacji dla terenu jako podstawa pracy po linii żydowskiego zagadnie-
nia”, 3 IV 1951 r., k. 39–45.

96 B. Szaynok, Ambasada Izraela w Warszawie jako obiekt zainteresowania komunistycznych służb specjalnych 
(1948–1967) [w:] Cudzoziemcy w Warszawie 1945–1989. Studia i materiały, red. P. Pleskot, Warszawa 2012, 
s. 87–101.

97 AIPN, 00231/102, Poselstwo Izraela w Warszawie krypt. „Jordan”, t. 1, Meldunek o wszczęciu rozpracowa-
nia obiektowego, 27 X 1948 r., k. 19a.

98 AIPN, MBP, 1106, Notatka informacyjna dyrektora Departamentu I, marzec 1950 r., k. 8; zob. też AIPN, 
0192/433, t. 1, Notatka informacyjna dotycząca rozpracowania zagadnienia izraelskiego, 16 III 1950  r., 
k. 98.
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obywateli polskich do Izraela musiała resort interesować. Zdaniem MBP placówka może 
wykorzystywać osoby chcące wyjechać z Polski w celach wywiadowczych, a „agitacja na 
wyjazd jest prowadzona w aspekcie antypaństwowym”99. Resortowi nie podobały się tak-
że kontakty izraelskich dyplomatów z obywatelami polskimi zajmującymi wysokie sta-
nowiska państwowe. Znajomości te pochodziły często z lat przedwojennych; „wszyscy 
dyplomaci i urzędnicy [izraelscy] pochodzą z Polski, przed wojną przebywali w Polsce, 
znają język polski i posiadają tutaj krewnych i znajomych” – czytamy w notatce dyrekto-
ra Departamentu I100. Takie informacje budziły podejrzliwość wobec działań poselstwa. 
Członkowie misji byli śledzeni, sprawdzano ich kontakty i korespondencję101.

Rozpracowaniem poselstwa Izraela i osób z nim związanych (kryptonim „Jordan”) 
zajmowały się wydziały dwóch departamentów MBP: I (walka z wywiadem innych 
państw) oraz V (monitorowanie organizacji wyznaniowych, politycznych i społecznych). 
Wnioski płynące z opracowań resortu na temat izraelskich dyplomatów miały również 
wpływ na postrzeganie ludności żydowskiej w Polsce – niektóre środowiska (np. syjoni-
stów lub Żydów, którzy nie uzyskali zezwolenia na wyjazd) uznano za bardziej „podat-
ne do wykorzystania przez wywiad anglosaski, działający poprzez kanały izraelskie”102. 
Kilka miesięcy później, w październiku 1950 r. do listy podejrzanych dołączyły legalne 
instytucje żydowskie, byli bundowcy (także członkowie PZPR), „element żydowski bur-
żuazyjny i reakcyjny, [...] spekulacyjno-przemytniczo-waluciarski, [...] kapo, członkowie 
judenratów i inni kolaboracjoniści”103. 

Jesienią 1949  r. władze komunistyczne zezwoliły na emigrację Żydów do Izraela. 
W decyzjach partyjnych określono nie tylko ramy czasowe tej akcji, ale również środo-
wiska, które powinny opuścić Polskę: „elementy syjonistyczne i klerykalne”. Wszystkie-
mu przyglądało się MBP. Jeszcze przed ogłoszeniem komunikatu MAP o ułatwieniach 
emigracyjnych dyrektor Departamentu V MBP zalecała szefom wojewódzkich urzędów 
bezpieczeństwa publicznego rejestrowanie w kartotece ogólnej członków różnych śro-
dowisk żydowskich104, natomiast kilka miesięcy później, w informacji z października 
1949 r. pisała o konieczności przeciwdziałania „sztucznie rozdmuchiwanej propagandzie 
wyjazdowej”105. 

Szczególną uwagę resort poświęcał syjonistom, ponieważ zdaniem MBP wykorzysty-
wali oni istniejące ułatwienia w celu „tworzenia nastrojów wyjazdowych” oraz „organi-
zowania nielegalnej działalności”. W związku z tym mobilizowano agenturę umieszczoną 
w środowiskach żydowskich  –  do jej zadań należało m.in. obserwowanie działalności 

99 AIPN, Poselstwo Izraela w Warszawie krypt. „Jordan”, 00231/102, t. 1, Doniesienie, 18 XII 1948 r., k. 39.
100 AIPN, MBP, 1106, Notatka informacyjna dyrektora Departamentu I, marzec 1950 r., k. 2.
101 AIPN, Izrael Barzilaj, 01178/199; AIPN, 0192/9, t. 1, Ariel Leon Kubowy; AIPN, 0192/4, t. 1, Józef Leron, 

Róża Leron; AIPN, MBP, 1106, Notatka informacyjna dyrektora Departamentu I, marzec 1950 r., k. 4.
102 AIPN, MBP, 1106, Notatka informacyjna dyrektora Departamentu I, [marzec 1950 r.], k. 8.
103 AIPN, 0192/433, t. 1, Notatka informacyjna dotycząca rozpracowania zagadnienia izraelskiego, Instrukcja 

nr 1 dla szefów WUBP dotycząca rozpracowania po linii Izraela, 7 X 1950 r., k. 46.
104 Ibidem, Pismo dyrektor Departamentu V MBP Julii Brystiger do szefów WUBP i naczelników wydzia-

łów V WUBP, 10 VI 1949 r., k. 170.
105 Ibidem, Informacja, 4 X 1949 r., k. 160.
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syjonistów, badanie nastrojów, „ujawnienie osób wychwalających rządy w Izraelu, [...] 
ustalenie kontaktów działaczy syjonistycznych z osobami, które oficjalnie nie występu-
ją jako syjoniści [...], rozpracowanie kontaktów urzędników i przedstawicieli poselstwa 
Izraela”. Zalecano także stosowanie „środków represyjnych”, tj. konfiskowanie spisów Ży-
dów i przesłuchania syjonistów.

Do 1951  r. obowiązywało złagodzenie procedur wyjazdowych, nie wszyscy chętni 
mogli jednak z nich skorzystać. Około 15  tys. osób z różnych przyczyn nie otrzymało 
pozwolenia na opuszczenie Polski106. Po zakończeniu akcji odwoływano się od negatyw-
nych decyzji. Zdaniem resortu starania te syjoniści zamierzali „przemienić [...] w akcję 
polityczną na rzecz pozostającego na usługach imperializmu anglo-amerykańskiego pań-
stwa Izrael”, a ich działania służyły „budzeniu nastrojów niechęci i wrogości do Polski 
Ludowej”. Podejrzane było także poselstwo Izraela, które – jak twierdzono – wykorzystu-
je akcję odwołań do „tworzenia swoich siatek wywiadowczych na terenie całego kraju”. 
Z perspektywy MBP sprawa była na tyle poważna, że w lutym 1952 r. dyrektorzy De-
partamentu I i V wydali instrukcję o „przeciwdziałaniu agitacji emigracyjnej prowadzo-
nej przez syjonistów i pracowników poselstwa Izrael w środowisku żydowskim”. Zalecali 
poszukiwanie inspiratorów emigracji, m.in. za pomocą zatrzymań i przesłuchań osób 
„zdjętych z poselstwa Izraela”. Dołączony do instrukcji „pytajnik” zawierał m.in. takie 
kwestie jak życiorys, cel podróży do Warszawy, miejsce zatrzymania się w stolicy, kon-
takty z poselstwem. Przesłuchującym nakazywano przeprowadzenie rewizji osobistej107.

Przyjazd w 1951 r. do Warszawy nowego posła Izraela, Arie Kubowego, resort wią-
zał z niebezpieczeństwem „uaktywnienia agitacji syjonistycznej w sprawie emigracji do 
Izraela”108. Jesienią 1951 r. dyrektor Brystiger zwracała uwagę szefów WUBP na „wzmo-
żenie w ostatnim czasie działalności wrogiego elementu w środowisku żydowskim”. Pla-
cówka dyplomatyczna Izraela pojawiała się w tym kontekście jako odpowiedzialna za 
wygłaszanie „treści antypolskich, agitację na wyjazd z Polski, przepowiadanie wojny, 
pogromów”. Szefowa V Departamentu zwracała uwagę kierownictwu poszczególnych 
WUBP, że mimo wcześniejszych instrukcji „nie nadsyła się raportów o pracy na tym od-
cinku, a działalność wroga rośnie”109. 

W okresie apogeum stalinizmu wątki izraelskie pojawiały się jeszcze wielokrotnie 
w działalności MBP. Poza inwigilacją dyplomatów izraelskich110 podejmowano próby ich 
werbowania111. Zainteresowano się polskimi dyplomatami pracującymi niegdyś na pla-
cówkach w Palestynie, a następnie w Izraelu. Jednemu z nich, Rafałowi Łocowi, byłemu 
konsulowi generalnemu w Tel Awiwie, zarzucano współpracę z wywiadem Izraela i wrogi 

106 B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle..., s. 203.
107 AIPN, MBP, d. 22/3, Instrukcja nr 3/52 dyrektorów Departamentu I i V dla szefów WUBP, 4 II 1952 r., 

k. 313–315.
108 AIPN, 0192/433, t. 1, Pismo dyrektorów Departamentu I i V MBP, 4 II 1952 r., k. 48.
109 AIPN, 0192/433, t. 5, Pismo dyrektora Departamentu V MBP do szefów WUBP w Katowicach, Krakowie, 

Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu, Warszawie, 29 XI 1951 r., k. 19.
110 AIPN, 01178/17 (mf. 33/2), Baruch Niv.
111 AIPN, 00945/2173 (mf. 7609/1), Pismo kierownika Sekcji I Wydziału I, klatka A-10.
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stosunek do państwa polskiego112. Sprawdzano także Romualda Gadomskiego, który 
w czasie wojny znalazł się w Palestynie i po 1945 r. pełnił funkcję delegata rządu RP na 
kraje Bliskiego Wschodu113.

Lata pięćdziesiąte XX w. – otwarta walka z syjonistami
Na początku lat pięćdziesiątych w bloku wschodnim rozpoczęto walkę z „odchyle-

niem prawicowo-nacjonalistycznym”, które w aspekcie żydowskim powiązano z syjoni-
stami. W ZSRS, Czechosłowacji, na Węgrzech i w Rumunii odbyły się głośne procesy 
osób pochodzenia żydowskiego, m.in. byłego sekretarza generalnego KPCz Rudolfa Slán-
skiego i jego współpracowników, szefa węgierskiego bezpieczeństwa państwowego Pétera 
Gábora czy byłej minister spraw zagranicznych w rządzie Rumunii Any Pauker114. W la-
tach 1948–1952 w ZSRS trwał proces osób związanych z Żydowskim Komitetem Antyfa-
szystowskim; skazano 110 osób, z czego 10 na karę śmierci. Z inspiracji Stalina wszczęto 
też kolejną antysemicką sprawę tzw. spisku lekarzy kremlowskich (1952–1953)115.

W Polsce w tym okresie nie doszło do politycznych represji na miarę procesu Slán-
skiego, niemniej jednak stosowano aresztowania syjonistów pod zarzutem „odchyle-
nia prawicowo-nacjonalistycznego”. Skutkiem nagonki na syjonistów były aresztowania 
prawdziwych i rzekomych zwolenników nielegalnego po wojnie nurtu rewizjonistycz-
nego (prawicowego), oskarżanych m.in. o „propagowanie faszystowskiej literatury” 
oraz współorganizowanie nielegalnego przerzutu Żydów przez granicę w ramach akcji 
Brichy116. 

W 1949 r. na polecenie dyrektor Departamentu V MBP aresztowano w Łodzi prawni-
ków Dawida Drażnina (w 1946 r. radcę prawnego WKŻP w Szczecinie), Ozjasza Raczkę 
i Szlomę Perłę-Finkielsztejna. Oskarżono ich o kierowanie nielegalną organizacją syjo-
nistów-rewizjonistów, w tym o udział przedstawicieli prawicowych syjonistów w struk-
turach Brichy. Podczas śledztwa próbowano wykazać istnienie nielegalnej organizacji 
syjonistów-rewizjonistów. Jako pokłosie zeznań Drażnina (skazany na 3 lata pozbawie-
nia wolności), Raczki (2 lata pozbawienia wolności) i Perły-Finkielsztejna (4 lata po-
zbawienia wolności)117 aresztowano kolejnych domniemanych rewizjonistów: Mojżesza 
Juszkiewicza, Szulima i Majera Kąkolów, Lipę Kielicha i Maksa Mittelmana w Szczecinie 
(otrzymali wyroki od 6 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności)118 oraz Józefa Brusta 
w Łodzi (sprawę umorzono z braku dowodów)119. Zarzut o sprzyjanie rewizjonistom lub 

112 AIPN, 0208/113, Rafał Łoc; AIPN, 00231/74, k. 163–167.
113 AIPN, 0298/969, t. 20, Notatka informacyjna, 20 I 1953 r., b.p.
114 B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle..., s. 162–165.
115 Zob. przypis 17. 
116 AIPN, 0192/433, t. 3, Notatka dotycząca syjonistów-rewizjonistów, 9 VIII 1952 r., k. 125–126.
117 AIPN, 01178/1140, Kwestionariusz ewidencyjny dotyczący Ozjasza Raczko; AIPN, 01237/135, Akta agenta 

ps. „Kryński” (Dawid Drażnin); AIPN, 01236/1041, Akta kontrolno-śledcze w sprawie Dawida Drażnina 
i innych. 

118 AIPN Sz, 158/4, t. 1–2, Akta w sprawie karnej dotyczące Lipy Kielicha i innych.
119 AIPN Ld, Pf 12/458, Akta śledcze dotyczące Józefa Brusta.
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podzielanie ich poglądów przewijał się później w wielu sprawach wszczynanych przez 
organa bezpieczeństwa praktycznie do końca istnienia PRL.

W listopadzie 1952  r. został aresztowany Arie Lerner, Żyd, obywatel polski, pra-
cownik poselstwa Izraela w Warszawie120. Zimą 1953 r. odpowiedzią MBP na ukazanie 
się w moskiewskiej „Prawdzie” komunikatu o odkryciu „spisku lekarzy kremlowskich” 
i zerwanie przez ZSRS stosunków dyplomatycznych z Izraelem były aresztowania dzia-
łaczy żydowskich, m.in. Jakuba Egita, byłego przewodniczącego Wojewódzkiego Komi-
tetu Żydów Polskich na Dolnym Śląsku, orędownika odbudowy życia żydowskiego po 
Zagładzie. Oskarżano go m.in. o chęć odłączenia Dolnego Śląska od Polski przy pomo-
cy Jointu i innych amerykańskich organizacji (miał „zaplanować przekazanie Dolnego 
Śląska rządowi izraelskiemu i zbudowanie na tym terenie żydowskiego nacjonalistycz-
nego państwa”)121. Przypisano mu także tworzenie armii żydowskiej w celu pomocy 
Izraelowi. Było to nawiązanie do istniejącego w Bolkowie na Dolnym Śląsku w latach 
1947–1948, za zgodą władz komunistycznych, obozu ochotników do Hagany  –  ży-
dowskiego ugrupowania wojskowego. Warto zauważyć, że Egitem interesowano się 
już wcześniej, początkowo zarzuty dotyczyły jego działalności partyjnej (1946–1949), 
następnie współpracy z Defensywą Policji Państwowej (1950), a wreszcie przestępstw 
przeciwko państwu122. 

Sygnałem do kolejnych akcji skupiających kilka wątków żydowskich było doniesienie 
ze stycznia 1953 r. o istnieniu w Izraelu zakonspirowanej organizacji zajmującej się przy-
gotowywaniem ucieczek Żydów z ZSRS i innych państw komunistycznych oraz przerzu-
caniem swoich agentów do tych krajów123. W lutym 1953 r. – w ramach prowadzonego 
przez Departament V MBP od 1949 r. agencyjnego rozpracowania „Atlantyk” – rozpo-
częto aresztowania osób związanych z Jointem.

Podłoże żydowskie miały walki frakcyjne wewnątrz MBP. Na przykład w czasie roz-
mowy z Józefem Jurkowskim (późniejszym szefem katowickiego UBP) dyrektor De-
partamentu Kadr MBP Mikołaj Orechwa uczulał go na problemy personalne: chodziło 
o nadmierne wpływy grupy funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego, która „tłumiła 
krytykę, zachowaniem swym i postępowaniem swoim wywierała zły wpływ na stosunki 
i nastroje w tym urzędzie”. Jurkowski zanegował istnienie tej grupy i zarzucił Orechwie 
„niesłuszne podejście do Żydów”. Poszedł nawet dalej: „w naszych warunkach dzisiaj Żyd 
jest pojęciem identycznym z komunistą – twierdził – i kto [...] stara się osłabić ich wpły-
wy, ten obiektywnie osłabia wpływy komunistów i gra na rękę gomułkowiczom”. Ore-
chwa oczywiście ostrzegł kierownictwo MBP, że poglądy Jurkowskiego są „wyrazem na-
cjonalistycznych nastrojów”124. 

120 Sąd Okręgowy w Warszawie, VIII Wydział Karny, Akta sprawy przeciwko Arie Lernerowi, Sr. 5/55 [obec-
nie w zasobie IPN].

121 J. Egit, Grand Illusion, Toronto 1991, s. 108.
122 AIPN, 01178/1299, Jakub Egit, k. 65, 66, 75.
123 AIPN, 00231/209, t. 32, Informacja, 23 I 1953 r., k. 24, 25.
124 Fundament systemu zniewolenia... s. 69.
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Zimą 1953  r. tropów żydowskich szukano też w już prowadzonych sprawach, np. 
w notatce MBP przeznaczonej dla Bolesława Bieruta informowano o „ludziach mających 
różne powiązania z Komarem”. W większości przypadków obok podstawowych danych 
personalnych w nawiasie zamieszczano informację o wcześniej używanych żydowskich 
imionach i nazwiskach125. 

Opisywane działania podejmowane przez MBP w pierwszej powojennej dekadzie wy-
pracowywały określony sposób myślenia, podejścia do problematyki żydowskiej. Domi-
nowała w nim nieufność, podejrzliwość, a przede wszystkim przekonanie, że Żydami 
i Izraelem trzeba się zajmować. Nic więc dziwnego, że także w kolejnej dekadzie PRL nie 
był to dla resortu temat obojętny. 

Po śmierci Stalina w marcu 1953  r. jego następcy polityczni na chwilę odeszli od 
antysemickiej i antyizraelskiej polityki. W kwietniu 1953 r., trzy miesiące po ogłosze-
niu wykrycia spisku lekarzy kremlowskich, nowe władze ZSRS wycofały się z tej spra-
wy. W lipcu 1953 r. ponownie zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne między ZSRS 
a Izraelem. Mimo zewnętrznych oznak polepszenia relacji z państwem żydowskim czy 
zaprzestania represji wobec Żydów w stanowisku Moskwy wobec tych problemów zmie-
niło się niewiele. 

W Polsce w okresie odwilży tematyka żydowska była obecna w pracy Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych (utworzonego w grudniu 1954  r., po likwidacji MBP). Jednym 
z najważniejszych zagadnień interesujących w tym okresie tajne służby była kolejna fala 
emigracyjna. W latach 1956–1961 wyjechało z Polski ponad 50 tys. osób, w tym około 
15 tys. żydowskich repatriantów z ZSRS. MSW przyglądało się emigracji m.in. z powodu 
udziału w niej funkcjonariuszy różnych służb, którzy mieli dostęp do „tajnych danych 
kontrwywiadu i wywiadu”126.

Kwestie emigracji, jak zawsze, wiązały się z poselstwem Izraela, ponieważ rząd w War-
szawie zezwolił na masowe wyjazdy Żydów tylko do tego kraju. Funkcjonariusze byli 
przekonani, że „Izrael wykorzystuje repatriację Żydów z Polski dla zbierania wiadomości 
o charakterze wywiadowczym już na terenie Warszawy, w poselstwie Izraela”, a „wywiad 
Izraela przystąpił do akcji szkolenia agentury i przerzutu jej do poszczególnych krajów 
[...] niektóre z przygotowanych osób już pod koniec 1957 r. miały przybyć do Polski”127. 
Podobnie jak w okresie wcześniejszym inwigilowano poselstwo i jego pracowników. 

Podsumowanie – skala inwigilacji i represji aparatu bezpieczeństwa 
wobec ludności żydowskiej

Według raportu sporządzonego w 1953  r. w Departamencie V MBP liczba Żydów, 
których objęto działaniami operacyjnymi i ewidencyjnymi, wynosiła:

125 AIPN, MBP, 0298/969, t. 20, Notatka informacyjna płk. Jerzego Siedleckiego, płk. Adama Humera, 
płk. Edwarda Leśniewskiego, 20 I 1953 r., b.p.

126 AIPN, 00231/75, Syjonizm, emigracja, k. 242–245.
127 Ibidem, Informacja dotycząca repatriacji do Izraela, sierpień 1958 r., k. 246–265.
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– Wrocław i powiaty Dolnego Śląska z dużymi skupiskami ludności żydowskiej  – 
4260 osób, 

– Łódź i okolice – 3000,
– Kraków i powiat krakowski – 2000,
– Katowice i powiaty Górnego Śląska z dużymi skupiskami ludności żydowskiej – 1500,
– Szczecin i okolice – 1500,
– Warszawa i okolice – 800128. 

Jeśli przyjmiemy, że w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych mieszkało w Polsce około 
60 tys. Żydów, to z wyżej przytoczonego raportu wynika, że UBP zebrał dane przynaj-
mniej 13 tys. osób z tego środowiska (21 proc.).

Nie wszystkie sprawy wszczynane przez organa bezpieczeństwa kończyły się otwar-
tymi represjami (aresztowaniem, procesem itd.). Część prowadzonych przed 1948  r. 
spraw obiektowych miała charakter prewencyjny, sprowadzała się do monitorowania 
nastrojów panujących wśród ludności żydowskiej. Stąd też w zachowanych teczkach 
z tego okresu znajdziemy sporo materiałów poglądowych: raportów, szkiców o historii 
organizacji żydowskich, tłumaczeń materiałów z języka hebrajskiego i jidysz, spisów 
i wykazów. Sytuacja zmieniała się wraz z narastaniem napięcia między ZSRS i pań-
stwem Izrael, które na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych doprowadziło do 
wybuchu antysemityzmu w polityce państw bloku wschodniego. Również w PRL na 
pierwszy front walki z syjonizmem trafiła tajna policja polityczna, choć skala represji 
wobec osób pochodzenia żydowskiego była tu mniejsza niż w ZSRS, Czechosłowacji 
czy Rumunii. 

Z przeglądu 49 różnego rodzaju zachowanych spraw operacyjnych prowadzonych 
w okresie 1945–1957 przez cywilne organa bezpieczeństwa i dotyczących ludności ży-
dowskiej wynika, że cztery z nich zakończyły się głośnymi procesami: sprawa agencyj-
nego rozpracowania „Atlantyk” dotycząca polskiego oddziału Jointu, rozpracowanie 
obiektowe „Jordan” dotyczące poselstwa Izraela w Warszawie, sprawa agencyjnego roz-
pracowania „Rzeka” dotycząca Syjonistów-Rewizjonistów i sprawa operacyjno-śledcza 
„Warta” dotycząca byłych uczestników akcji Bricha oraz przemytu ludzi przez granicę 
innymi kanałami. Wszystkie te procesy, w których na ławie oskarżonych zasiadło ogółem 
kilkadziesiąt osób, odbyły się po roku 1948.

The Issue of the Jewish Population
This article presents the main courses of action taken by the security apparatus of the People’s Re-

public of Poland with regard to the Jewish population in 1944–1956. The background is an outline of 
the post-war situation of Polish Jews and the evolution of the Communist government’s policy towards 
them: from quasi-autonomy to the abolition of Jewish institutions and the open struggle against Zi-
onists. The security institutions were interested in Jews for a number of reasons, these were: Zion-
ism, membership of illegal organisations (such as Zionist Revisionists or Agudat Israel), active socio-

128 AIPN, 0192/433, t. 1, Informacja kierownika Sekcji III Wydziału III Departamentu V MBP Lipy Aichena, 
11 II 1953 r., k. 70.
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political life, foreign contacts (from 1948, including contact with Israeli citizens), illegal emigration, 
suspected espionage activities, smuggling and speculation. In 1948, the political police also became 
interested in the activities of the Israeli diplomatic mission in Warsaw. The authors have attempted to 
recreate the structures of the Ministry of Public Security, both at the central and the local level, which 
were responsible for the surveillance of the Jewish population. The paper also raises the issue of offic-
ers of Jewish descent employed in the security authorities. The results of the authors’ research indicate 
that the Security Office monitored at least 20 per cent of people in the Jewish circles of the post-war 
Poland and recorded their data. Generally, the cases investigated by the security authorities did not 
entail open repression until 1948. This started alongside the struggle against Zionism, and in terms of 
the judiciary it affected dozens of people.


