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Powroty ocalałych

– Więc jak właściwie skończyła się ta wojna?...
Henryk Grynberg, Zwycięstwo

Pisać będę o powrotach tych, którzy ocaleli. Co znaczy być ocalonym? Po pol-
sku mówimy: ocalały z Zagłady, po angielsku: holocaust survivor. Być ocala-
łym znaczy po prostu przeżyć, fizycznie uniknąć śmierci. Będę pisać o lu-
dziach, którzy na mocy nazistowskich decyzji, rozkazów i prawa zostali ska-
zani na śmierć, jednak jej uniknęli. Jakimś cudem, zbiegiem nieprawdopo-
dobnych okoliczności, zwanych przypadkiem, przeżyli, dzięki pomocy in-
nych ludzi, instynktowi, zapobiegliwości i woli życia, sile wyższej i opatrzno-
ści bożej, łutowi szczęścia – przetrwali. W całkowitym ukryciu, po tak zwanej
aryjskiej stronie lub na poły jawnie – na „aryjskich papierach”, w paryzantce,
w lesie lub też w Rosji – dokąd uciekli przed wojennym kataklizmem, w obo-
zach, łagrach, a nawet w Trzeciej Rzeszy – na robotach przymusowych z fał-
szywymi dokumentami... Różne były te miejsca i sposoby przeżycia, a także
okoliczności im towarzyszące. I one są przedmiotem badań, obiektem na-
ukowej dociekliwości i analizy1. Dla późniejszych losów tych ludzi sposób
ocalenia nie był, jak się okazuje, bez znaczenia. Na ile go determinował jest
niemożliwe do ustalenia, jednak badania Yael Danieli potwierdzają istnienie
takich związków i zależności2. Dokonał on następującej klasyfikacji rodzin
ocalałych: rodziny „ofiar”, „bojowników”, „zmartwiałe” i tych, którzy odnieśli
sukces3. Dwa czynniki: sposób ocalenia (własny oraz członków rodziny)
oraz okoliczności śmierci najbliższych, wiedza o tych okolicznościach, lub jej
brak, decydowały w dużym stopniu o powojennej kondycji człowieka, psy-
chicznej i fizycznej, mogły więc bezpośrednio wpływać na jego powojenne
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1 G. S. Paulsson, Secret City. The Hidden Jews of Warsaw 1940–1945, New Haven 2002;
J. Nalewajko-Kulikov, Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, Warszawa
2004; M. Melchior, Zagłada a tożsamość, Warszawa 2004.

2 Y. Danieli, Odległe następstwa prześladowań hitlerowskich w rodzinach ocalałych
ofiar, „Przegląd Lekarski” 1985, nr 1 (42), s. 35–37.

3 Badania Yaela Danieli przeprowadzone na początku lat 80. w Stanach Zjednoczonych
dla Narodowego Instytutu Zdrowia (National Health Institute) dotyczyły problematyki żyją-
cych w USA ofiar prześladowań hitlerowskich, w praktyce głównie osób pochodzenia żydow-
skiego. 



losy i na to, czy pozostał w kraju, czy wyjechał z Polski na stałe. Dla wielu oca-
lałych życie na cmentarzu, jakim stała się dla nich ta ziemia, było zbyt trudne,
bolesne, niemożliwe. Polska dla ocalałych Żydów była nie tylko cmentarzem
ich bliskich, ale i miejscem własnych, skrajnie bolesnych doświadczeń: po-
hańbienia, wykluczenia, poniżenia. Polskie otoczenie to najczęściej świadko-
wie tych wydarzeń, ale także ich współuczestnicy. Te sytuacje i doświadcze-
nia wymagały zmierzenia się ze wstydem własnym i cudzym. Ale jeśli mimo
wszystko powrócić, to co dalej? Jakie kroki podjąć, gdzie pójść, od czego za-
cząć, co robić, gdzie zamieszkać, gdzie pracować, kim być? Te wszystkie py-
tania dotyczyły przyszłości i planów, tego, jak ułożyć sobie życie, przy pomo-
cy jakich środków, gdzie i z kim? Czas znów ruszył z miejsca, coś trzeba było
przedsięwziąć, o czymś zacząć znów samodzielnie decydować, i coś znów,
do pewnego przynajmniej stopnia, od tych decyzji zależało. Te pytania mu-
siały być stawiane sobie przez wszystkich, osoby dorosłe i młode, a także star-
ców, wszystkich niezależnie od wieku, płci, zawodu, miejsca pochodzenia
i wojennych losów. Życie zaczynało się od nowa, z ciężkim bagażem tragicz-
nych doświadczeń, często z traumą poobozową, jeszcze częściej bez rodziny
i przyjaciół, najczęściej zupełnie bez niczego, z wyjątkiem strasznych wspo-
mnień. „Znam wielu ludzi, którzy nie wrócili do swych rodzinnych miast
i miasteczek, bo przerażała ich sama myśl zetknięcia się z ruiną przeszłości,
z cieniami pomordowanych, z pustką, która jest pustką serca”4.

Tematem mojego artykuły będą losy tych właśnie ludzi po Zagładzie,
a terenem, który badam – centralna Polska, z wyłączeniem Warszawy. Ocala-
łym w sensie tematu i zakresu tej pracy jest więc dla mnie każda osoba, któ-
ra pochodziła z miasta lub miasteczka leżącego w administracyjnych grani-
cach dystryktu warszawskiego byłego Generalnego Gubernatorstwa bądź
na terenie województwa warszawskiego w okresie powojennym (oba te ob-
szary oczywiście nie pokrywały się całkowicie, o czym będzie mowa później)
i która przeżyła okres II wojny światowej bez względu na to, w jaki sposób
się to stało. Badania moje nie będą dotyczyć osób, które przed 1 IX 1939 ro-
ku na stałe wyemigrowały z Polski – bez względu na powód, cel i kierunek
tej emigracji; będą natomiast obejmowały tych, których wybuch wojny zastał
na ziemiach polskich i którzy przeżyli – niezależnie od sposobu i niezależnie
od okupanta. Będą to więc również te osoby, które w pierwszych miesiącach
wojny uciekły na wschód i znalazły się na terenach objętych rosyjską okupa-
cją i administracją. W spisach Związku Patriotów Polskich figurowało 177 604
polskich Żydów5, z tego 136 550 powróciło do kraju w pierwszym etapie zor-
ganizowanej repatriacji, do końca 1946 roku6. Wśród Żydów ocalałych
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4 N. Gross, Kim pan jest panie Gronek?, Kraków 1991, s. 421.
5 K. Kersten, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej (Studium historycz-

ne), Ossolineum 1974, s. 36.
6 Sprawozdanie z akcji repatriacyjnej Żydów Polskich ze Związku Radzieckiego [b.d.,

koniec 1946 r.], AŻIH WR sygn. 3, s. 52–59.



„na wschodzie” byli żołnierze armii gen. Władysława Andersa (a także część
osób cywilnych)7, którzy dotarli aż do Wielkiej Brytanii8, a także żołnierze
Wojska Polskiego, stworzonego pod auspicjami ZPP i podporządkowanego
Armii Czerwonej, wyzwalającej spod niemieckiej okupacji polskie terytoria.
Niektórzy z nich zdobywali Berlin. Ilu Żydów przeżyło na terenach General-
nego Gubernatorstwa i na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy, a ilu
w niemieckich obozach i na robotach przymusowych? Dokładnej liczby tych
ocalałych dziś również nie znamy, najprawdopodobniej około 100–150 000.
Łącznie szacuje się, że z całej populacji Żydów polskich przeżyło wojnę oko-
ło 300–350 000, z tej liczby około 240–250 000 powróciło do Polski po woj-
nie, nawet jeśli to było tylko na bardzo krótko9. Nie wiemy także dokładnie,
ilu Żydów pozostało w Polsce po kolejnych falach emigracyjnych lat
1944–1950. W połowie 1951 roku mieszkało tu jedynie około 57–80 000 osób
żydowskiego pochodzenia. Wszystkie podane tu liczby to jedynie szacunki.

Źródła

Istnieje bardzo wiele dokumentów i materiałów ikonograficznych, które
umożliwiają rekonstrukcję wydarzeń z pierwszych, powojennych lat – inte-
resuje mnie okres od lipca 1944 roku, kiedy Armia Czerwona zajęła tereny
wschodniej Polski i kiedy rozpoczął w Lublinie działalność Polski Komitet
Wyzwolenia Narodowego, do 1950 roku – momentu likwidacji Centralne-
go Komitetu Żydów w Polsce (CKŻP), naczelnej reprezentacji Żydów pol-
skich po wojnie, oraz wielu innych żydowskich partii, stowarzyszeń i orga-
nizacji. Przestaje wówczas działać przedstawicielstwo American Joint Di-
stribution Committee, najważniejszej zagranicznej organizacji w ogrom-
nym stopniu finansującej działalność CKŻP. Kończy się okres największych
powojennych zmian demograficznych wynikających z napływu do Polski
kolejnych fal repatriantów z ZSRR oraz z emigracji Żydów polskich do Pa-
lestyny (później Izraela), USA oraz do innych państw. Od 1950 roku zaczy-
na się zupełnie nowy rozdział w historii Żydów polskich, lub też Żydów
w Polsce, być może niewidoczny i nieodczuwalny w ten sposób przez lu-
dzi, którzy tu pozostali w ich życiu codziennym, jednak bardzo różny
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7 „Z tysięcy Żydów, którzy pragnęli wyjechać, ewakuowano ponad 850 dzieci, 600
członków rodzin wojskowych, 120 osób spoza wojska. Oprócz tego, w szeregach armii znajdo-
wało się 1300 Żydów. Ogółem opuściło wówczas ZSRR 40 144 żołnierzy i 29 832 osoby cywil-
ne, a zatem Żydzi stanowili odpowiednio 3,2% i 5,2% wszystkich ewakuowanych”. K. Kersten,
Polacy–Żydzi–komunizm. Anatomia półprawd 1939–68, Warszawa 1992, s. 60.

8 Wielu też pozostało w Palestynie. Nie znam odpowiedzi na pytanie, czy ktoś z nich
wrócił do komunistycznej Polski?

9 L. Dobroszycki, Survivors of the Holocaust in Poland. A Portrait Based on Jewish Com-
munity Records 1944–1947, London 1994, s. 19.



od wcześniejszego w sferze organizacji społecznej i położenia ocalałych
resztek polskiego żydostwa. 

Obszar dystryktu warszawskiego z lat 1939–1945 nie pokrywał się ad-
ministracyjnie z terenem województwa warszawskiego z okresu powojenne-
go, jednak w badaniach byłam zmuszona uwzględnić oba te terytoria
i w efekcie przedmiotem mojego zainteresowania jest obszar geograficznie
znacznie rozleglejszy niż wyłącznie miasta i miasteczka byłego dystryktu. De-
cyzję tę wymusiły dostępne, a wcześniej gromadzone oraz opracowywane
przez Wydział Ewidencji i Statystyki CKŻP materiały statystyczne – odnoszą
się one do powojennych podziałów administracyjnych kraju. Są też podsta-
wową dokumentacją umożliwiającą statystyczne opracowanie niniejszego
tematu. Niektóre miejscowości objęte powojenną ewidencją Wojewódzkie-
go Komitetu Żydów w Warszawie (WKŻ w Warszawie) leżały poza granica-
mi byłego dystryktu warszawskiego, bowiem tereny na północ i wschód
od Warszawy wcielono do Rzeszy w ramach odrębnej jednostki administra-
cyjnej nazwanej Prusy Wschodnie – Okręg Ciechanów [Ostpreussen – Kreis
Zichenau], te zaś położone na zachód od Warszawy włączono w obręb Kra-
ju Warty [Warthegau]. W związku z tym miasta i miasteczka które również ba-
dałam, a które nie znajdowały się na terenie dystryktu warszawskiego, to mię-
dzy innymi: Ciechanów, Gostynin, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Płock,
Wyszogród, Płońsk, Zakroczym, Sierpc. Natomiast Irena-Dęblin była w czasie
wojny na terenie dystryktu radomskiego, zaś Międzyrzec Podlaski na terenie
dystryktu lubelskiego. Z kolei część miejscowości leżących na terenie dys-
tryktu warszawskiego znalazła się po wojnie poza granicami województwa
warszawskiego, np. Łowicz i Skieniewice i inne okoliczne miasteczka znala-
zły się w województwie łódzkim. 

Do nazwisk osób ocalałych z danego terenu możemy dotrzeć różnymi
sposobami, choć stopień opracowania materiałów ewidencyjnych nie po-
zwala w chwili obecnej na wyczerpanie kwerendy i sformułowanie ostatecz-
nych wniosków. Sporządzano spisy Żydów zarejestrowanych w lokalnych
komitetach żydowskich, one też stanowiły podstawę szacunków ludnościo-
wych prowadzonych przez WEiS. Istnieją ponadto spisy członków danego
ziomkostwa, czyli osób pochodzących z jednej miejscowości, lecz mieszkają-
cych po wojnie gdzie indziej. Dysponujemy wreszcie imiennymi wykazami
Żydów repatriowanych do Polski z ZSRR, księgami meldunkowymi w urzę-
dach administracji państowej, oraz wykazami alfabetycznymi Żydów pol-
skich przebywających w obozach10. Poza dokumentacją aktową wydział ten
stworzył i posługiwał się w swojej codziennej pracy Centralną Kartoteką Oca-
lonych Żydów Polskich (CK). Kartoteka ta nie jest jedyną zachowaną w zbio-
rach Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Poza
CK do moich celów użyteczna była również Kartoteka Żydów zarejestrowa-
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10 Wykaz alfabetyczny Żydów polskich. Lista nr 1, sierpień 1954 roku i Lista nr 2, styczeń
1946 roku. Obozy, AŻIH WEiS, sygn. 519, 520, b.p.



nych w Wojewódzkim Komitecie Żydów w Warszawie (WKŻ w Warszawie)
– zawierająca około 31 000 kart personalnych11. Kwerendą objęłam także in-
ne wydziały CKŻP, przede wszystkim: Prezydium, Sekretariat, Wydział Orga-
nizacyjny (WOrg.), Ziomkostw (WZ), Prawny (WP), Repatriacji (WR), Mło-
dzieżowy (WM), Kultury i Propagandy (WKiP), Centralną Żydowską Komisję
Historyczną (CŻKH), Centralną Komisję Specjalną (CKS), Wydział Opieki
Społecznej (WOS), Wydział Oświaty (WOśw.) oraz Towarzystwo Ochrony
Zdrowia (TOZ). Poszukiwania archiwalne zaprowadziły mnie także do in-
nych kolekcji i zespołów znajdujących się w Archiwum ŻIH, były to: zbiór pa-
miętników, zbiór relacji ocalałych z Zagłady, zespół American Joint Distribu-
tion Committe 1944–1949 (AJDC), Ankiety ŻIH 1949–1952 oraz Biuletyn Ży-
dowskiej Agencji Prasowej (Biuletyn ŻAP). Opracowanie niniejsze ogranicza
się więc, ze względu na tak dobrany korpus źródeł, do przedstawienia zagad-
nienia wyłącznie od strony żydowskiej – zarówno jeśli chodzi o dokumenty
typu osobistego (wspomnienia i relacje wyłącznie ocalałych Żydów), jak i ak-
ta administracyjne wytworzone przez organizacje i instytucje żydowskie. Ce-
lem moim było pokazanie, a właściwie wstępne naszkicowanie obrazu kilku
pierwszych powojennych lat widzianych oczyma żydowskiego ocalałego
z wojennej pożogi. W opisie sytuacji dominują dokumenty urzędowe i admi-
nistracyjne, dlatego obraz ten nie jest pełny i przedstawiony we wszystkich
wątkach i aspektach, które składały się na tzw. życie codzienne ocalałego. Dla
tego regionu zanotowano niewiele wspomnień i relacji Żydów, które odno-
siłyby się do okresu wykraczającego poza sam moment wyzwolenia i najbliż-
sze miesiące, dlatego źródła narracyjne wymagają uzupełnienia o wywiady
przeprowadzone współcześnie, co zamierzam uczynić w przyszłości. Bada-
nia będą przeze mnie kontynuowane i obejmą także spuściznę aktową pol-
skich instytucji i organizacji, znajdującą się w archiwach państwowych, w Ar-
chiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz w innych zasobach archiwalnych
i zbiorach prywatnych. Będę się starała dotrzeć do wspomnień polskich au-
torów, a także przeprowadzić wywiady z Polakami, którzy tamte czasy do-
brze jeszcze pamietają i potrafią o nich opowiadać. Z całą pewnością zwery-
fikują one niektóre fakty i interpretacje tu podane, inne pokażą nam z zupeł-
nie nowej strony i perspektywy, wreszcie uzupełnią naszą wiedzę o wydarze-
niach nieodnotowanych w materiałach, które dla celów tego opracowania
badałam.
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11 Kartoteka WKŻ w Warszawie była założona na wiosnę 1945 roku i uzupełniana
do 1948 roku, zawiera następujące dane: imię i nazwisko (lub nazwiska), data i miejsce urodze-
nia, adresy od 1939 roku, zawód, numer rejestracji. W komitecie warszawskim rejestrowały się
nie tylko osoby pochodzące z Warszawy lub terenów województwa warszawskiego, i nie tylko
te, które na tych terenach po wojnie zamieszkały. Zasady rejestracji osób spoza tego obszaru
nie zostały do końca ustalone – najprawdopodobniej rejestrowano każdą zgłaszającą się do-
browolnie osobę, bez względu na miejsce zamieszkania w 1939 i 1945 roku. Fakt posiadania
karty rejestracyjnej w komitecie warszawskim mógł ułatwiać poszukiwania zaginionych, przy-
najmniej w mniemaniu osoby rejestrującej się. 



Statystyka

Okres powojenny charakteryzowała ogromna mobilność i ruchliwość ludno-
ści w ogóle, a żydowskiej w szczególności. Było to naturalną konsekwencją
procesów zapoczątkowanych nazistowską polityką zdobycia Lebensraum
dla narodu niemieckiego poprzez wyeliminowanie niektórych grup narodo-
wych i społecznych z obszaru Europy, bądź to na drodze ich całkowitej eks-
terminacji, bądź poprzez masowe przesiedlenia. Krystyna Kersten, charakte-
ryzując te lata, pisała: „Nie będzie przesady w określeniu Polaków lat
1939–1949 jako „narodu na walizkach”. Jednocześnie miały miejsce, choć już
nie na taką skalę, przesunięcia między grupami społecznymi. Społeczeństwo
polskie znajdowało się w stanie ruchu, który wstrząsał zakorzenionymi w hi-
storii strukturami, rwał więzi łączące ludzi ze środowiskiem, w którym wyro-
śli, w którym żyli, poczynając od rodziny, kończąc zaś na „małej ojczyźnie”,
aby się odwołać do określenia Stanisława Ossowskiego”12. Przemieszczano
się z miejsca na miejsce, z mniejszych ośrodków do większych, ze wsi (w któ-
rej się ukrywano lub z której pochodzono) do miasta, z mniejszego miasta
do większego, wreszcie z jednego krańca Polski przemieszczano się na dru-
gi kraniec w poszukiwaniu nowego miejsca do życia – domu, pracy. Dla
większości Żydów ostatnim etapem tych poszukiwań był wyjazd z Polski
na zawsze. Przez kraj, poczynając od zimy 1946 roku, przetaczały się trans-
porty z repatriantami ze Wschodu, uciekali Niemcy, a z Niemiec powracali
wyzwoleni w tamtejszych obozach obywatele polscy, zaś z Polski wyjeżdżali
jej obywatele żydowskiego pochodzenia. Nielegalnie opuszczali kraj rów-
nież ludzie zaangażowani w opozycję polityczną. Cała Europa lat 40., nie tyl-
ko Polska, była obszarem objętym niespotykanymi wcześniej na taką skalę
przemieszczeniami i przesiedleniami ludności. 

W zasadzie nie osiedlano się „na stałe” tam, gdzie nie było jakiegokol-
wiek skupiska żydowskiego, choć od każdej reguły, a więc i od tej, były wy-
jątki. Starano się „trzymać razem”, co dawało poczucie bezpieczeństwa, uła-
twiało wzajemną komunikację, pomoc, wymianę informacji, umożliwiało po-
wrót do praktyk religijnych, stwarzało ponownie własne naturalne środowi-
sko życiowe scalone wspólnotą losów i jednakową bądź podobną perspek-
tywą na przyszłość. To „trzymanie się razem” dawało też możliwość zorgani-
zowania się w terenowe komitety, wspólnego działania, zdobywania pomo-
cy i innych środków, bycia w grupie, myślenia i działania w kategoriach „my”.
Powracający zaraz po wojnie z niemieckich obozów Żydzi osiedlali się samo-
rzutnie na terenie Dolnego Śląska i organizowali w sprawnie działające komi-
tety – fakt ten sam w sobie po pewnym czasie stał się kolejnym i naturalnym
elementem przyciągającym osoby szukające swojego miejsca do życia
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łecznych i kształtowania postaw; w: K. Kersten, Pisma rozproszone, Toruń 2005, s. 177.



na polskiej ziemi13. Prawidłowość ta odnosi się do wszystkich innych miejsc
osiedlania się Żydów po wojnie: istniejące już skupiska Żydów przyciągały
nowe osoby, szukające przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa i pomo-
cy, bycia wśród swoich. Przebadanie sprawozdań Wydziału Ewidencji i Staty-
styki oraz korespondencji nadsyłanej do centrali w Warszawie przez tereno-
we komitety żydowskie pozwoliło odtworzyć listę niemal wszystkich miej-
scowości z terenu objętego badaniem, do których od 1944 roku powracali
ocalali Żydzi. W niektórych z tych miejsc liczebność ocaleńców była na tyle
duża, że umożliwiła założenie nowego komitetu; inne miejscowości objęte
były ewidencją komitetów działających najbliżej. Pierwsze ogólnopolskie ze-
stawienie statystyczne WEiS zostało opracowane na sierpień 1945 roku – jest
to „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” – tzw. lista numer 114, drugie – pół
roku później – jest to lista numer 2 ze stycznia 1946 roku15. Trzeci i ostatni
ogólnopolski imienny wykaz Żydów przygotowano na styczeń 1947 roku
– lista numer 3. Listy te i wykazy oraz towarzyszące im sprawozdania, jak
zresztą wszystkie inne wytworzone przez WEiS opracowania statystyczne są
obarczone licznymi błędami, których skali oraz wszystkich przyczyn nie spo-
sób w tej chwili dokładniej omówić i oszacować16. Wynikały one nie tylko
z opieszałości lub też całkowitego braku w centrali w Warszawie sprawozdań
komitetów lokalnych, ale również z braku ujednolicenia sprawozdawczości:
posługiwano się różnymi, tworzonymi ad hoc formularzami, najczęściej zbie-
rano informacje i przygotowywano sprawozdania dowolnie, wedle własne-
go uznania i stopnia szczegółowości. Stąd wynikła oczywista niemożność ob-
jęcia wszystkich ośrodków jednakowym materiałem sprawozdawczym i in-
formacyjnym. To samo odnosi się do kart rejestracyjnych przeznaczonych
do Centralnej Kartoteki17. Niemniej dokumentacja WEiS i spisy przez nią ze-
brane pozostają jedynymi tak pełnymi wykazami Żydów polskich po wojnie.
Na ogólnopolskiej konferencji przewodniczących wszystkich komitetów tak
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13 P. Wieczorek, Żydzi wałbrzyscy po II wojnie śwaitowej, „Śląski Kwartalnik Historycz-
ny Sobótka”, 2003 r., LVIII , nr 4, s. 389–403, passim.

14 Wykaz alfabetyczny Żydów Polskich (Lista nr 1, sierpień 1945 roku), Województwo
warszawskie, AŻIH WEiS, sygn. 517, b.p.  

15 Wykaz alfabetyczny Żydów Polskich (Lista nr 2, styczeń 1946 roku), Województwo
warszawskie, AŻIH WEiS, sygn. 518, b.p. 

16 Konieczne jest szczegółowe zbadanie innych dokumentów rejestrujących ruchy lud-
ności oraz ich weryfikacja z danymi WEiS CKŻP. Także te ostatnie dane nie są w chwili obecnej
w pełni dostępne i możliwe do przeanalizowania, gdyż trwają prace nad wprowadzeniem da-
nych Centralnej Kartoteki do komputerowej bazy danych. 

17 Karty rejestracyjne zawierały 17 pozycji: nazwiska (zmiany nazwisk) i imiona, data
i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania przed 1939 rokiem, zmia-
ny adresu podczas wojny, adres obecny, wykształcenie, zawód, sposób przetrwania wojny, in-
formacje o represjach podczas wojny, źródła utrzymania podczas wojny, informacje o posiada-
nych dokumentach, o krewnych w Polsce i za granicą, nazwa komitetu, w którym nastapiła re-
jestracja, jej data i podpis. Praktycznie jednak nigdy nie wypełniano wszystkich pól, ogranicza-
jąc się najczęściej do kilku podstawowych informacji. 



referowano konieczność rejestrowania się, zbierania informacji i przetwarza-
nia ich: „Chcemy sobie zdać sprawę ilu nas jest, czym się trudnimy, w jaki
sposób ocaleliśmy. Poza tym pragniemy osiągnąć istotny obraz naszej dzia-
łalności i potrzeb jej rozwoju”18. Dodajmy, że dwa inne, niewymienione
przez przedstawiciela WEiS powody rejestracji i zbierania informacji staty-
stycznych o ocalałych były w tamtym momencie znacznie ważniejsze i nad-
rzędne w stosunku do wszystkich innych: były to poszukiwania członków ro-
dzin oraz konieczność apelowania o pomoc do urzędów polskich i instytucji
żydowskich za granicą – bez tak podstawowej informacji, jak liczebność Ży-
dów uzyskanie pomocy byłoby niemożliwe, poszukiwanie siebie nawzajem
także.

Wprowadzenie do jednej, scalonej bazy danych wszystkich osób, któ-
re zarejestrowały się w lokalnych komitetach, a pochodziły z miejscowości
województwa warszawskiego, pozwoliło ustalić, iż przeżyło i powróciło19

około 9000 osób (z wyłączeniem osób mieszkającyh w Warszawie w 1939
roku). Z tej liczby 4752 osoby zarejestrowały się w ziomkostwach, i wcze-
śniej tylko niewielka część z tej grupy mieszkała po wojnie tam, skąd po-
chodziła. Stanowi to 53% wszystkich ocalałych. Można z dużym stopniem
prawdopodobieństwa przyjąć, że niemal wszyscy oni to repatrianci z ZSRR.
Znaczy to również, że na terenie GG lub w obozach na terenie Niemiec
i ziem wcielonych do Trzeciej Rzeszy ocalało mniej niż połowa wszystkich
osób (ok. 47%), o których tu mowa. Największe skupiska Żydów po wojnie
na terenie województwa warszawskiego to: sama Warszawa (gdzie w sierp-
niu 1945 roku zarejestrowalo się 2392 Żydów20 i z tej liczby 273 osoby po-
chodziły z miejscowości podwarszawskich), ponadto Otwock, Płock, Siedl-
ce, Płońsk, Milanówek, Mińsk Mazowiecki, Grójec i Falenica. Zwraca uwa-
gę, że poza kilkoma miastami Żydzi skupili się głównie w miejscowościach
rozsianych wianuszkiem wokół Warszawy, takie też było na tym terenie tra-
dycyjne osadnictwo żydowskie, uwarunkowane jeszcze przywilejem
Warszawy z 1527 roku De non tolerandis Judaeis – obowiązującym aż
do Sejmu Czteroletniego. Przed 1939 rokiem wielu Żydów mieszkało
w miejscowościach w pobliżu Warszawy i na tzw. trasie otwockiej. Tak też
stało się po wojnie. Pojedyncze osoby, zakładam, iż byli to rolnicy, powró-
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18 Protokół II narady przewodniczących wojewódzkich komitetów w dniu 4 XI 1945 ro-
ku, AŻIH, Prezydium sygn. 5, k. 121. 

19 Baza ta, opracowana w programie Excel, stanowi integralną część niniejszego opra-
cowania i zawiera następujące informacje o ocalonych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres
zamieszkania przed 1939 rokiem, adres zamieszkania po 1944 roku, zawód, płeć, imiona rodzi-
ców, sposób ocalenia, źródło informacji, inne dane o osobie występujące w dokumencie, jak
sprawowane funkcje, wiek (o ile nie podano daty urodzenia), kondycja zdrowotna (o ile w za-
sadniczy sposób różniła się od przeciętnej) korzystanie z pomocy itp.

20 Wykaz alfabetyczny Żydów polskich zarejestrowanych w Warszawie. Lista nr 1, sier-
pień 1945 roku. Lista ta obejmuje także (w znacznym stopniu) osoby niemieszkające w mo-
mencie rejestracji w Warszawie, AŻIH, WEiS sygn. 512, b.p. 



ciły do kilkunastu wsi z okolic Grójca i Milanówka. Ogółem w około 125
miejscowościach na tym terenie zarejestrowali się po wojnie ocalali Żydzi.
Jest to kilkakrotnie więcej niż dane zbiorcze podawane przez Wydział Staty-
styki i Ewidencji CKŻP. Fakt ten pokazuje, że jednak osadnictwo żydowskie
po wojnie, w pierwszym okresie tuż po wyzwoleniu, było o wiele bardziej
rozproszone, niż dotychczas sądziliśmy. W następnych latach prawidłowość
ta ulegnie całkowitemu odwróceniu: liczba Żydów w Warszawie będzie
wciąż rosła, podczas gdy w miejscowościach na prowincji od połowy 1946
roku wciąż będzie maleć. Żydzi, którzy nie zamieszkali w miejscowościach,
z których pochodzili, osiedlili się na Górnym i Dolnym Śląsku, przede
wszystkim w Kłodzku, Wałbrzychu, Legnicy, Dzierżoniowie (Rychbachu),
Wrocławiu, Ziębicy, Białym Kamieniu i Bożej Górze; oprócz tego w Łodzi
i oczywiście w Szczecinie. Łącznie Żydzi ocalali z Zagłady, a mieszkający
w 1939 roku na terenie województwa warszawskiego osiedlili się w około
40 miejscowościach na tzw. Ziemiach Odzyskanych, tworząc tam zwarte
skupiska zorganizowane w ziomkostwa, o czym będzie mowa później. 

Analiza ze względu na płeć wykazuje stosunkowo duży odsetek dzie-
ci do lat piętnastu (za dzieci przyjęto dla celów tych obliczeń osoby uro-
dzone w 1929 roku i później) – 20,5% dla całej badanej tu populacji oraz aż
25% jeśli chodzi o repatriantów z ZSRR. Przeżyło stosunkowo dużo dzieci
urodzonych w latach 1939–1944, około 32% wszystkich uratowanych dzie-
ci, jednak trzy czwarte z tej grupy (67% czyli 311 dzieci wobec ogółem 462
zarejestrowanych) były to dzieci repatriantów z ZSRR, a więc urodzone
na Wschodzie. Zarejestrowano też dzieci urodzone już w Polsce po wojnie:
113 w 1945 roku i 123 w 1946 roku. Różnice między kobietami i mężczy-
znami są niewielkie, z nieznaczną przewagą na korzyść tych ostatnich:
38,15% ocalałych były to kobiety, 40,38% mężczyźni. Analiza wieku ocala-
łych pozwala potwierdzić tezę która i bez tego rodzaju badań wydaje się
być oczywista, że największe szanse na przetrwanie miały osoby młode,
w pełni sił, a jednocześnie już dojrzałe i życiowo doświadczone, ludzie
w wieku 20–40 lat w momencie ocalenia, za który przyjęłam dla celów tych
obliczeń 1944 rok21. Około 53% wszystkich ocalałych to osoby urodzone
w latach 1905–1924. W obrębie tej grupy daje się jednak zauważyć pewne
niewielkie, jednak znamienne zróżnicowanie związane z płcią: większe
szanse miały kobiety młodsze, te w wieku 20–29 lat (stanowią on aż 31,23%
wszystkich ocalałych kobiet), natomiast mężczyźni raczej starsi, w wieku
30–39 lat (28,55% wszystkich ocalałych mężczyn była w tym właśnie wie-
ku). Ludzie powyżej pięćdziesięciu lat mieli małe szanse na przetrwanie Za-
głady, jednak nawet starsi w wyjątkowych okolicznościach i sytuacjach
przeżywali. Najstarsza ocalała kobieta z badanej przeze mnie grupy miała
83 lata, a mężczyzna aż 91 lat! Byli to Bajla Penner z Pułtuska, córka Mojże-
sza i Ruchli, zamieszkała po wojnie w Rychbachu, przeżyła w ZSRR, oraz
Henryk Suher z Płońska. 
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Rejestracja

Niektórzy ocalali Żydzi rejestrowali się we wszystkich miejscach na szlaku
swojej powojennej wędrówki, by zwiększyć prawdopodobieństwo odszuka-
nia swoich bliskich i przyjaciół, a także by dać innym możliwość odszukania
siebie. Inni z kolei decydowali się na rejestrację w komitecie żydowskim po-
za aktualnym miejscem zamieszkania; wiele osób zarejestrowanych w Woje-
wódzkim Komitecie Żydów w Warszawie mieszkało poza województwem
warszawskim i nie pochodziło z tych terenów. O wyborze miejsca rejestracji
decydowały być może po prostu względy bezpieczeństwa, być może inne
jeszcze przyczyny. Część osób w ogóle nie zdecydowała się na rejestrację
w organizacjach żydowskich; decyzja ta wiązała się z pozostaniem nadal nie-
jako w konspiracji i „na aryjskich papierach”, czasem nawet wobec najbliż-
szych członków swojej nowej, polskiej rodziny22. Rejestracja w komitecie by-
ła bowiem jednoznacznym przyznaniem się do żydowskiego pochodzenia.
Rezygnacja zeń pociągała za sobą poważne konsekwencje – utrudniała lub
wręcz uniemożliwiała odnalezienie danej osoby przez krewnych lub przyja-
ciół, a także, co doraźnie dla danej osoby było jeszcze ważniejsze, odcinała ją
od pomocy ze strony komitetów żydowskich, które udzielały jej przede
wszystkim osobom zarejestrowanym. W dalszej perspektywie decyzja taka
okazywała się brzemienna w skutki, gdyż osoby decydujące się na stałą, legal-
ną emigrację z Polski musiały udowodnić przed polskimi urzędami paszpor-
towymi żydowskie pochodzenie23. Pozostanie przy nowej, „aryjskiej” tożsa-
mości i nieujawnienie tego faktu nawet wobec najbliższych wiązało się także
z rezygnacją z roszczeń do spadku po żydowskich antenatach. Można by po-
wiedzieć, że rezygnowano nie tylko z materialnego dziedzictwa, ale także
z każdego innego – duchowego i religijnego przede wszystkim. 

Rejestracja była zawsze dobrowolna i brak kogoś w ewidencji nie mógł
świadczyć o jego śmierci czy zaginięciu. Pojawiały się wprawdzie inicjatywy
rejestrowania osób, które same się do komitetów nie zgłosiły, a o których in-
formacji mogli udzielić inni, jednak ten projekt nie został zrealizowany24.
Starano się wprowadzić do ewidencji i statystyki osoby formalnie niezareje-
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22 M. Melchior, Zagłada..., op. cit., passim.
23 W celu wystawiania stosownych zaświadczeń wyodrębiony został 1 II 1946 roku

przy CKŻP osobny Wydział Emigracji, zlikwidowany w październiku 1948 roku; jego kompe-
tencje przejął Referat Emigracyjny przy Sekretariacie CKŻP.

24 Poza typowymi kartami rejestracyjnymi ocalonych (z 17 rubrykami) WEiS opracował
także karty informacyjne o osobach ocalonych, których takie osoby nie podpisywały (zawiera-
ły 10 rubryk); oraz karty poszukiwań do planowanej kartoteki osób poszukiwanych, której
do dziś zachował się jedynie fragment i która prawopodobnie nigdy nie powstała. Por. T. Ep-
sztein, Żydzi w powojennej Polsce w świetle archiwaliów Wydziału Statystyki i Ewidencji Cen-
tralnego Komitetu Żydów w Polsce (1945–1950), „Kwartalnik Historii Żydów” 2006, nr 3 (219),
s. 391–504.



strowane, a „ujawnione” podczas ich zgłaszania się do komitetów przy in-
nych okazjach, np. w okresie bezpłatnego rozdawnictwa macy na święto Pe-
sach. W marcu 1947 roku w celu otrzymania macy zarejestrowało się w komi-
tetach województwa warszawskiego ogółem 5657 osob, w tym: Ciechanów
– 22, Garwolin – 22, Góra Kalwaria – 20, Legionowo – 31, Otwock – 247,
Płock (z Wyszogrodem) – 146, Pruszków – 55, Milanówek – 59, Siedlce – 65,
Warszawa – 4973, Żyrardów – 17. Były to największe skupiska żydowskie
w owym czasie na tym terenie. Statystyka ta pokazuje jednocześnie, że po po-
gromie kieleckim do wiosny 1947 roku ponad 50% Żydów wyemigrowało,
a w następnych miesiącach i latach kolejne osoby podjęły taką właśnie, osta-
teczną decyzję. 

Szacuje się, że co najmniej 10% ocalałych Żydów nie ujawniło po woj-
nie swojego pochodzenia. Spowodowane to było szeregiem przyczyn, o któ-
rych będzie dalej mowa25. Jedną z nich był lęk. Dyskutowano o „konieczno-
ści i przyczynach zachowywania nazwisk osłaniających z czasów wojny”26.
Jeden z ocalałych tak napisał po latach o swoich obawach: „należałem
do tych, którzy w ogóle obawiali się zarejestrować. Przecież Niemcy określi-
li jako Żyda tego, który w trzydziestym dziewiątym roku należał do Żydow-
skiej Gminy Wyznaniowej27. Kto wie, jak się rozwinie sytuacja? Znowu ktoś
może zacząć nas szukać. Po co dobrowolnie wpisywać się na listę skazanych.
Ci w Ameryce nie mają się czego bać, ale my tutaj?”28. Dla działaczy żydow-
skich i uprawianej przez nich polityki i propagandy fakt nieujawnienia się
znacznej liczby Żydów był kłopotliwy i starano się w publicznych enuncja-
cjach interpretować go inaczej, zgodnie z własną intencją i potrzebą: „Pyta-
nie: Ilu Żydów jest obecnie zakonspirowanych jako tak zw. »aryjczycy« i cze-
mu to się dzieje? Odpowiedź: Trudno określić ich liczbę, przypuszczamy, że
jest ich tysiące, powodują się tym, że w ciągu kilku lat mieszkają już na pod-
stawie aryjskich papierów, jako tacy otrzymali pracę, zżyli się z otoczeniem,
zasymilowali się, nie chcą wrócić do starego”29. Pracująca w dziale ewidencji
Helena Merenholc wspominała: „Od 1945 do 1949 pracowałam w CKŻP
w Polsce. Miałam jeden cel – żeby pogubieni ludzie odnaleźli się. Pracowa-
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25 Por. J. Adelson, W Polsce zwanej ludową, w: J.Tomaszewski (red.), Najnowsze dzieje
Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku), Warszawa 1993, s. 399–400.

26 Odpis sprawozdania z posiedzenia Komitetu Żydowskiego w Milanówku dn. 1
XII 1946 roku, AŻIH WEiS, sygn. 606, b.p. 

27 Hitlerowcy, powierzając w 1939 roku przeprowadzenie spisu Żydów żydowskim
gminom wyznaniowym, wprowadzili w praktyce kryterium wyznaniowe. Taka też była defini-
cja Żyda w myśl rozporządzenia szefa dystryktu warszawskiego z 25 XI 1939 r. Por. F. Celnikier,
Pojęcie Żyda w doktrynie i hitlerowskim prawodawstwie, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami
Hitlerowskimi IX”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 1985, nr 687.

28 N. Lasman, Wspomnienia z Polski. 1 sierpnia 1944 – 30 kwietnia 1957, Warszawa
1997, s. 20.

29 Konferencja Prasowa w Centralnym Komitecie Żydów Polskich w dniu 26 stycznia
1946 roku, AŻIH WKiP, sygn. 187, k.13. 



łam w dziale ewidencji i statystyki. Tworzyliśmy kartoteki ocalałych i poszu-
kiwanych. (...) Kartoteki nie były doskonałe; ludzie zmieniali nazwiska,
ukrywali się po aryjskiej stronie, nie wyzwolili się z psychozy wojennej
– po prostu nie zgłaszali się do Komitetu. Po tym, co przeszli, odcięli się
od poczucia łączności, w niejednym przypadku narzuconemu im. Wraz
z końcem wojny i kontrowersyjnym wyzwoleniem, pojawił się niepokój
– nie, nikt nie mógł zagoić ran moralnych. Znałam małżeństwa mieszane,
w których zdarzały się fakty zatajania prawdy przed własnym mężem lub
żoną. Jak można tak nie ufać najbliższej osobie, nie przyznawać się do wła-
snej tożsamości...”30

Biuletyn ŻAP z 26 XI 1945 roku podał wiadomość o projekcie dekretu
Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianie oraz ustaleniu imion i nazwisk. Po-
zostanie przy „aryjskich” danych osobowych z lat wojny, powrót do żydow-
skiego imienia i nazwiska czy też zmina danych na brzmiące bardziej polsko
i słowiańsko – należało to do indywidualnej decyzji każdego dorosłego czło-
wieka. Żydowskie nazwiska naznaczały, polskie w jakiś sposób nadal chroni-
ły, zwłaszcza w zupełnie nowym otoczeniu, i przynajmniej subiektywnie da-
wały większe poczucie bezpieczeństwa. „Osoby, które przybrały pseudoni-
my wojskowe, konspiracyjne lub osłaniające mogą ulegalizować ten stan rze-
czy w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 1947 r., w przypadku zaś
nieskorzystania z tego uprawnienia – winny złożyć wobec władz administa-
cji ogólnej I instancji oświadczenie o powrocie do swych dotychczasowych
imion i nazwisk udawadniając jednocześnie swoją tożsamość”31. Wydaje się,
iż pozostawanie przy nazwisku „aryjskim” – osłaniającym – było przez wielu
traktowane jak sprawa zupełnie normalna, a nawet oczywista32. Przeciwnie,
powrót do właściwych danych mógł spotkać się ze zdziwieniem, przynaj-
mniej w pierwszym okresie, co wspomina Nathan Gross: „(...) poszedłem
do zarządu miejskiego [w Otwocku] aby zawiadomić władzę, że jestem Ży-
dem i pragnę wrócić do mojego nazwiska. Ku memu zdziwieniu poradzono
mi grzecznie, ale stanowczo, zatrzymać moje aryjskie papiery, bo jeszcze nie
jest bezpiecznie być Żydem. Nie rozumiałem o co im chodzi. Byłem wolny,
wyzwolony od nazistowskiego koszmaru – cóż mi jeszcze może grozić?”33.
Oszacowanie powszechności jakiegoś zjawiska, opinii czy ocen wyłącznie
na podstawie źródeł wspomnieniowych wymaga ostrożności. Irena Hurwic-
-Nowakowska, analizując odpowiedzi na ankietę, którą rozesłała wśród oca-
lałych, sformułowała pogląd, że „dość często w środowisku żydowskim potę-
pia się zmianę nazwisk jako brak poczucia godności, jako postępowanie nie-
etyczne. Przy czym postawę tę wykazują nie tylko przeciwnicy asymilacji, ale
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30 Wywiad z Heleną Merenholc, w: B. Engelking, Na łące popiołów. Ocaleni z Holocau-
stu, Warszawa 1993, s. 211.

31 „Biuletyn ŻAP”, 26 XI 1945.
32 Por. także szczegółowe omówienie tych zagadnień w monografii poświęconej powo-

jennej tożsamości ocalonych w M. Melchior, Zagłada... op. cit., passim.
33 N. Gross, Kim pan jest..., op. cit., s. 418.



również część osób mających pozytywny stosunek do naturalnego procesu
asymilacji”34.

Wiele osób było zmuszonych do odtworzenia swoich dokumentów,
przede wszystkim metryki urodzenia. Wnioski składano do sądu grodzkiego
wraz ze stosownym uzasadnieniem (zaginięcie metryki, zniszczenie ksiąg
stanu cywilnego na skutek działań wojennych) oraz zeznaniem wiarygodne-
go świadka, który mógł potwierdzić dane osobowe. Ustalenie danych perso-
nalnych w przypadku dzieci – pełnych sierot oddanych pod opiekę lub oca-
lałych w inny sposób – było niejednokrotnie niemożliwe. „Przede wszystkim
dzieci nie miały żadnych dokumentów, niektóre nie znały swojego właściwe-
go nazwiska ani daty i miejsca urodzenia. Po naradzie postanowiono wyro-
bić dokumenty dla tych dzieci w Otwocku z miejscem urodzenia Otwock
i z przybliżoną datą urodzenia, a czasem nawet nadaniem nazwiska związa-
nego z jakąś okolicznością, np. »Zachęta« od dawnej nazwy willi, w której
mieścił się DD”35. Tuż po zakończeniu wojny nadal legitymowano się kenn-
kartami, później żądano dodatkowo zaświadczenia o pracy lub zaświadcze-
nia o rejestracji w Biurze Pośrednictwa Pracy. Na szeroką skalę podrabiano
kennkarty i fałszowano stemple – z procederu tego korzystali oczywiście
wszyscy, niezależnie od pochodzenia36. 

W zasadzie identyczną procedurę należało przeprowadzić w przypad-
ku wniosku o wydanie aktu zgonu: wymagano świadków, którzy mogli
stwierdzić, „że byli bezpośrednio przy śmierci zmarłego lub widzieli trupa,
byli na pogrzebie itp.”37 Zeznania świadków musiały być potwierdzone
w obecności adwokata, notariusza lub konsula38. Sądy grodzkie wystawiały
także dokumenty uznające daną osobę za zmarłą, wówczas świadek „stwier-
dzi jedynie, że zmarły został wywieziony do obozu i tam zginął, a bezpośred-
nich wiadomości o śmierci nie ma”39. W tym drugim przypadku (uznanie
za zmarłego) sądy zarządzały ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym (Monito-

Powroty ocalałych

517

34 I. Hurwic-Nowakowska, Żydzi polscy (1947–1950). Analiza więzi społecznej ludno-
ści żydowskiej, Warszawa 1996, s. 137.

35 Franciszka Oliwa, Dom ocalonych dzieci [wspomnienia], k.13, AŻIH, Pamiętniki
302/289.

36 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: AIP),
A.9.E. 104. Przesłuchanie osoby przybyłej z Polski w 1945 roku. Informator był kurierem wojsko-
wym wysłanym do kraju w grudniu 1942 roku. Przed wojną przez cztery lata pełnił funkcję na-
czelnika wydziału bezpieczeństwa na miasto Warszawę, do Londynu przybył 10 VII 1945 roku.

37 Odpowiedź Wydziału Prawnego do WP. Dr. Kurta Ittmana, Zurich, z dn. 27 IX 1948,
AŻIH WP, 200, s. 3. 

38 „Działo się w Warszawie dnia 5 marca 1947 r. Przede mną adw. Alicją Babic, ref. Wydz.
Prawnego CKŻP stawili się osobiście mi znani (...) oświadczyli co nastepuje: ob. Rajman Gitla
ur. w Zamościu, licząca lat 26 jest im osobiście znana. Stwierdzają, iż wyżej wymieniona Rajman
Gitla używała w okresie okupacji niemieckiej pseudonimu osłaniającego Szydłowska Stanisła-
wa, pod którym to imieniem i nazwiskiem obecnie jest meldowana”, AŻIH WP, Protokół, sygn.
221, s. 2.

39 Ibidem.



rze Rządowym) i wydawały stosowny wyrok po okresie półrocznym. Ponie-
waż wnioski takie musiały zawierać dokładne dane osobowe wielu ludzi
z najbliższej rodziny wnioskodawcy, wszystkie sprawy tego rodzaju zacho-
wane w archiwach sądów grodzkich są nieocenionym źródłem informacji
genealogicznych. Z całą pewnością w wielu przypadkach nawet tak, wyda-
wałoby się, prosta i oczywista procedura mogła nastręczać trudności wobec
faktu, że wnioski należało składać w sądzie terytorialnie właściwym dla miej-
scowości, gdzie śmierć rzekomo nastąpiła – dla wielu osób ustalenie miejsca
śmierci ich bliskich było niemożliwe, nie mówiąc o samych jej okoliczno-
ściach. Kwestia właściwości sądu musiała być przez prawodawcę sformuło-
wana bardzo niejasno, gdyż z innej korespondencji CKŻP wynika, iż sądem
właściwym powinien być sąd ostatniego miejsca zamieszkania osoby, o któ-
rej dokumenty się starano. W praktyce więc dochodziło do proceduralnych
pomyłek lub różnego interpretowania właściwości sądu, co dodatkowo
komplikowało te i tak trudne sprawy.

Poszukiwano nie tylko żywych, ale i zmarłych, śladów informacji
o nich, pamiątek, dokumentów. Życie toczyło się dalej, należało więc stawiać
czoło twardym warunkom, dostarczać dowody, potwierdzać prawa. Jednym
z nich było prawo spadkowe, co w praktyce powojennej oznaczało dla wie-
lu ocalałych, choć na pewno nie dla wszystkich, konieczność podjęcia kon-
kretnych kroków prawnych umożliwiających odtworzenie dokumentów.
Zniszczenie wielu archiwów i w związku z tym konieczność odtwarzania
na drodze sądowej podstawowych dokumentów, którymi każdy człowiek
posługuje się na co dzień, była także okolicznością umożliwiającą, a co naj-
mniej ułatwiającą wszelkiego rodzaju nadużycia, zwłaszcza związane z przej-
mowaniem nieruchomości – i to zarówno przez Polaków, jak i Żydów. Temat
ten powinien zostać zbadany dokładniej, tu chciałabym jedynie zasygnalizo-
wać problem dotyczący mienia i jego restytucji. Zapewne działały na terenie
Polski w pierwszych latach po wojnie mniej lub bardziej zorganizowane gru-
py osób, które starały się (niejednokrotnie z sukcesem) przejąć cudzą wła-
sność lub też wykorzystać brak legalnych spadkobierców. Na materiały archi-
walne potwierdzające tego rodzaju okoliczności natrafił Krzysztof Persak
w trakcie kwerendy archiwalnej związanej ze sprawą Jedwabnego40. Ja chcia-
łabym przytoczyć pismo WKŻ w Łodzi skierowane do Wydziału Prawnego
CKŻP z 8 II 1947 roku: „Od szeregu miesięcy działają na terenie całego kraju
oszuści, kórzy w najrozmaitszy sposób wchodzą w posiadanie nieruchomo-
ści opuszczonych i sprzedają je, bądź wyzyskując nieświadomość kupują-
cych, bądź też z wiedzą tych ostatnich. Bardzo często machinacje te godzą
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40 K. Persak, Akta postępowań cywilnych z lat 1947–1949 w sprawach dotyczących
zmarłych żydowskich mieszkańców Jedwabnego, w: Wokół Jedwabnego, t. II, Warszawa 2002,
s. 375–413, por. także J. Kułak, Faber i S-ka – krótka historia pewnego przekrętu,, „Biuletyn In-
stytutu Pamięci Narodowej” 2002, nr 6, s. 80–83, A. Pyżewska, Losy ludności żydowskiej w wo-
jewództwie białostockim w latach 1944–1949 – wybrane problemy, w: Z przeszłości Żydów pol-
skich. Polityka–gospodarka–kultura–społeczeństwo, Kraków 2005, s. 288–291.



w interesy prawnych spadkobierców przebywających obecnie zagranicą.
Machinacje te przybierają najrozmaitsze formy. Oszuści działają bądź pod-
szywając się pod nazwisko nieobecnego, lub nieżyjącego spadkobiercy,
bądź też uzyskują świadectwa zgonu osób żyjących zagranicą, bądź też
wreszcie zgłaszają się jako dalecy krewni, mimo stwierdzenia istnienia bliż-
szych spadkobierców, czasowo nieobecnych. Bardzo często zdarza się po-
twierdzenie różnych osób u notariusza na miejsce osób nieobecnych, lub
zmarłych, które udzielają rzekomego pełnomocnictwa rejentalnego do dzia-
łania »w swoim« imieniu, nie wyłączając sprzedaży nieruchomości. Notariu-
sze często nie legitymują tych osób, zadowalając się formułą »osobiście mi
znany«, lub też uważając za dowód tożsamości zaświadczenia Komitetów Ży-
dowskich, jakkolwiek zaświadczenia te są tylko dowodem, że osoba o da-
nym nazwisku i imieniu zarejestrowała się w Komitecie. (...) Sprawy wyżej
opisane mają i mogą mieć w przyszłości nie tylko kolosalne ujemne skutki
dla obywateli-Żydów przebywających poza krajem, lub miejscem położenia
mąjatku spadkowego, ale i mieć mogą bardzo poważne konsekwencje natu-
ry społecznej i wymagają naszym zdaniem interwencji”41.

CKŻP powołał w 1947 roku przy Wydziale Prawnym Biuro dla rewin-
dykacji majątku Żydów, które oceniło wówczas ogólną wartość mienia Ży-
dów polskich zrabowanego przez okupanta na 7,5 miliona dolarów42. Akta
tego biura bądź uległy zniszczeniu, bądź w rzeczywistości nie pełniło ono
większej roli poza doradczą i informacyjną. Dekret o majątkach opuszczo-
nych i poniemieckich z 8 III 1946 roku43 głosił, że osobie, która w wyniku
wojny utraciła posiadanie majatku ruchomego lub nieruchomego, przysługu-
je prawo do jego odzyskania. Jeśli osoba taka zmarła, prawo to przysługiwa-
ło jej spadkobiercom. Dekret uznawał także za nieważne wszelkie czynności
i akty prawne z władzami okupacyjnymi (art. 3 ust. 1)44. Kwestią dyskusyjną
pozostaje definicja „władzy okupacyjnej” i czy istotnie wszystkie czynności
prawne w odniesieniu do majątku opuszczonego45 dokonane podczas woj-
ny zostały po wojnie na mocy tego dekretu unieważnione? Wnioski o przy-
wrócenie posiadania należało składać do końca 1948 roku, a same rozprawy
sądów grodzkich po wniesieniu wniosku odbywały się wręcz błyskawicznie.
Z braku oryginalnych dokumentów w ogromnej liczbie przypadków jedyny-
mi dopuszczonymi przez sąd dowodami były zeznania świadków. Jak wyni-
ka z opisanych przez Persaka spraw, wszystkie te okoliczności powodowały,
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41 Pismo Wojewódzkiego Komitetu Żydowski w Łodzi do Wydziału Prawnego CKŻP
z 8 II 1947, AŻIH WP, sygn. 183, s.1. 

42 „Biuletyn ŻAP”, 4 II 1947.
43 Dz.U. P.R. nr 13 poz. 87.
44 Cyt. za K. Persak, Akta..., op. cit., s. 375.
45 Art. 1 dekretu z 8 III 1946 roku podaje definicję majątku opuszczonego: „Wszelki ma-

jątek (ruchomy i nieruchomy) osób, które w związku z wojną rozpoczętą 1 września 1939 ro-
ku utraciły jego posiadanie, a następnie go nie odzyskały, jest majątkiem opuszczonym w rozu-
mieniu niniejszego dekretu”.



iż grupa kilkunastu osób (niektóre z nich na odpowiednich, decydenckich
stanowiskach) była w stanie przejąć w krótkim czasie wiele nieruchomości.
Świadkowie świadczyli sobie wzajemnie. Jednocześnie powołano okręgowe
urzędy likwidacyjne, które załatwiały wnioski osób fizycznych o wprowadze-
nie w posiadanie opuszczonej nieruchmości, co do której nikt nie zgłosił
roszczeń na drodze sądowej. Po okresie dziesięciu lat przysługiwało już pra-
wo własności przez zasiedzenie. Można więc bez przesady powiedzieć, że
po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej w ciągu kilku zaledwie lat zadecy-
dowały się losy bardzo wielu nieruchomości – kto był szybszy, kto sprytniej-
szy, odważniejszy czy wręcz pozbawiony jakichkolwiek skrupułów, ten wy-
grywał. Kto pierwszy zajął dom, mieszkanie, kamienicę, ten walczył bezpar-
donowo o jej zatrzymanie i ostatecznie o własność. Ówczesne prawo, szyb-
kie procedury, zniszczone archiwa, powojenna demoralizacja, strach
przed zemstą nowych właścicieli – wszystko to sprzyjało przejmowaniu cu-
dzego mienia, często de facto kradzieży w świetle prawa i przy jego wykorzy-
staniu. Trzeba jednak widzieć te kwestie w powojennych realiach. W znisz-
czonym kraju, gdzie brakowało dosłownie wszystkiego, puste domy i kamie-
nice nie czekały długo na swoich prawowitych właścicieli lub ich dalekich
spadkobierców. Mieszkania zajmowane były tuż po wyzwoleniu w sposób
spontaniczny przez tych, którzy pierwsi przybyli na miejsce. Konflikty
na tym tle wybuchały także między ocalałymi Żydami. O takiej sytuacji wspo-
mina m.in. Henryk Grynberg w autobiograficznej powieści Zwycięstwo:
„Wprawdzie ze stu żydowskich rodzin ocaleli tylko Frydowie i Nusenowie,
ale wszystkie domy w Dobrem były zajęte i nie mieliśmy gdzie mieszkać. (...)
W Dobrem miał jednak swoją ćwierć kamienicy mój drugi dziadek, z Nowej
Wsi. (...) Była to najlepsza kamienica w Dobrem. Tymczasem, gdy nas nie by-
ło i wszyscy byli przekonani, że nie żyjemy, tę ćwierć kamienicy, która nam
się teraz prawnie należała, zajęli Nusenowie, którzy nie wiadomo w jaki spo-
sób okazali się nagle dalekimi krewnymi mojego dziadka. W ich własnej czę-
ści, tam gdzie Nusen miał dawniej jatkę, mieścił się teraz posterunek milicji,
a od tyłu mieszkał milicjant Czyżewski z rodziną. (...) Mamie nawet przez
myśl nie przeszło, żeby usuwać milicję. Tak jak wszyscy Żydzi z Dobrego czu-
ła lęk przed wszelką nieżydowską władzą”46. 

Wielu Żydów rezygnowało z jakichkolwiek roszczeń do własnego do-
mu czy mieszkania, obawiając się przede wszystkim kolejnej, bardzo niebez-
piecznej sytuacji. Nie wszczynali żadnego postępowania spadkowego, nie
ustanawiali pełnomocnika przed wyjazdem z kraju – najczęściej ze strachu.
„Skierniewice... idę ulicami, domowo-kochanymi i obco-nienawidzonymi.
Oczywiście mogłam sobie wziąć nasze przedwojenne mieszkanie, w którym
mieszkała gojka, ale nie miałam serca mieszkać w mieście, które zbyt mocno
przypominałoby mi o mojej samotności. Nie chciałam też wyrzucać gojki, jak
też zrezygnowałam z odebrania towaru, który zostawiliśmy u gojów. Po do-
broci nie chcieli, a po złości – sądząc się – miało się już do czynienia z pod-
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ziemną organizacją AK”47. Jakże inaczej sytuację widziano polskimi oczami.
Zapewne były liczne przypadki odstąpienia od dochodzenia praw (jak ten
cytowany powyżej), jak i przykłady kiedy jednak o prawa te się upominano.
Polacy często oceniali to źle, jakby nie było mowy o prawie do własności,
lecz o nadużyciu. Interpretacja i ocena konkretnej sytuacji często diametral-
nie różniła się w oczach Polaków i Żydów, niemałą rolę grało tu także zwykłe
niedoinformowanie, niedawanie wiary faktom dla jednych oczywistym, dla
drugich nieprawdopodobnym. Oto relacja polskiego żołnierza pochodzące-
go z Warszawy, który znalazł się w 1945 roku na Zachodzie: „Stosunek społe-
czeństwa do Żydów nazwałbym obojętnym. Żydzi zachowują się apatycznie.
Lublin znowelizował na korzyść Żydów prawo spadkowe, rozszerzając pra-
wo do spadku na dalszych krewnych. Osobiście miałem przykre spotkanie
z Żydami, gdy jechałem jako angielski żołnierz, ponieważ pokazywali oni
nam domy, których właścicieli mieli wymordować Niemcy i Polacy. Będąc
w mundurze angielskiego żołnierza nie mogłem reagować na te nikczemne
zarzuty. O tym, że ich mordowali Niemcy, to wszystkim wiadomo, lecz co
mogli mieć na myśli imputując zbrodnie Polakom? Takiego zarzutu nie mo-
gą postawić nawet i granatowej policji, której zapewne zachowanie nie było
właściwe”48. Inny przykład: „Wielu Żydów stara się odzyskać swoje mieszka-
nia, przy czem zależy to widocznie od kultury: jedni proszą ażeby im w ich
mieszkaniach dawnych dać spokój i czekają aż korzystający z mieszkania
znajdzie inne, ale byli i tacy, którzy w sposób arogancki i bezczelny wyrzuca-
li po prostu lokatorów, którzy zajmowali nawet bez wiedzy do kogo ono
przedtem mogło należeć. Ostatnio władze zarządziły, ażeby na własną rękę
nie zajmować mieszkań. (...) dostałem przydział z zarządu. Było to mieszka-
nie Żydówki, która nie chciała mnie w ogóle wpuścić i w sposób arogancki
odprawiła z niczem. Zresztą arogancja nie opuszczała Żydów nawet za oku-
pacji niemieckiej. Obecnie każdy Żyd, czy to pochodzący z Monachium, lub
innych miast zagranicznych posiada jakiś dom”49.

W grę wchodziła jeszcze sprawa majątku komunalnego (gmin żydow-
skich) oraz przedsiębiorstw będących w rękach prywatnych i znacjonalizo-
wanych na mocy dekretu z 7 IV 1948 roku o wywłaszczeniu majątków. Ślady
potencjalnych konfliktów spowodowanych tym dekretem zachowały się
w dokumentacji dotyczącej Siedlec. Zarząd Miejski w Siedlcach zamierzał
„przejąć (...) wszystkie nieruchomości jakie stanowiły własność Gminy Ży-
dowskiej w Siedlcach, nawet dom starców (...)”50. Zarząd Miejski Siedlec uzy-
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47 Wspomnienie Mirele Erszter Leslau, w: I. Perlow (red.), Księga Pamięci Skierniewic
(Sefer Skierniewic), Izrael 1955, s. 431–432, tłum. z jidysz M. Polit.

48 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im.gen. Sikorskiego w Londynie. Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych, A.9.E/104, Przesłuchanie nr 18 NN żołnierza z 18–25 V 1945, b.p.

49 Ibidem, przesłuchanie nr 19 z 25 V 1945 18–letniego chłopca pochodzącego z Często-
chowy, b.p.

50 Sekretariat (Komisja Mieszana), Pismo Rejonowego Komitetu Żydowskiego w Siedl-
cach z 30 XI 1948, AŻIH CKŻP, sygn. 170, b.p. 



skał wówczas (w 1948 roku) wywłaszczenie domu starców, wystąpił także
o przejęcie terenu cmentarza51. Działania te motywowane były wyjazdem Ży-
dów z Siedlec, choć de facto komitet żydowski nadal wówczas w Siedlcach
istniał i działał. Z tego samego okresu (poczatek 1948 roku) pochodzą zacho-
wane w teczkach Wydziału Rewindykacji CKŻP ankiety przygotowane przez
komitety terenowe w Otwocku, Pruszkowie i Siedlcach opisujące obiekty na-
leżące przed wojną do gminy żydowskiej, a obecnie w posiadaniu Zarządu
Miejskiego lub innych instytucji ewentualnie organizacji, a także będące
w gestii Urzędu Likwidacyjnego52. Wcześniej, na mocy okólnika do wojewo-
dów wystosowanego przez Ministerstwo Administracji Publicznej, Departa-
ment Wyznaniowy z 10 II 1945 roku53 „cały majątek ruchomy i nieruchomy,
pozostały po byłych Izraelickich Gminach Wyznaniowych pozostaje tymcza-
sowo w Zarządzie Państwa do czasu wejścia w życie ustawy o mieniu opusz-
czonym. Majątek przeznaczony jest w pierwszym rzędzie na cele żydowskich
stowarzyszeń charytatywnych, kulturalnych itp. (...) Celem umożliwienia Ży-
dowskim Zrzeszeniom Religijnym wykonania praktyk (...) obowiązani są Sta-
rostowie oddać bezwłocznie w użytkowanie Zarządowi miejscowego Zrze-
szenia wszelkie nieruchomości stanowiące własność b. Izraelickich Gmin
Wyznaniowych, jak bóżnice, cmentarze a także przedmioty związane z kul-
tem religijnym, a mianowicie: Talmudy, Tory itp.” W całym omawianym tu
okresie ukazało się ponad sto dwadzieścia aktów prawnych dotyczących
kwestii majątkowych, co w sposób oczywisty bardzo komplikowało sytu-
ację54. Majątek gmin żydowskich po wojnie w ogóle nie został im przywróco-
ny wobec braku osobowości prawnej gmin wyznaniowych żydowskich
w tamtym okresie55. Wszedł również w życie dekret o likwidacji wszystkich
przedwojennych stowarzyszeń i o przejściu ich majątku na rzecz Skarbu Pań-
stwa. W latach 90. dekret z 1946 roku o majątkach opuszczonych i ponie-
mieckich został formalnie uchylony, mimo to jego skutki prawne obowiązu-
ją do dziś – dotyczy to np. mienia przejętego na rzecz Skarbu Państwa. Postę-
powania sądowe wznawiane są dziś na podstawie ówczesnych błędów pro-
ceduralnych (np. braku prawnego kuratora w sprawach dotyczących osób
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51 Pismo Rejonowego Komitetu Żydowskiego w Siedlcach z 24 VI 1948, AŻIH WPr,
sygn. 82, s.20.

52 AŻIH WPr, sygn. 65, s. 3, 5, 6. Ankiety Komitetu Żydowskiego w Otwocku do CKŻP,
Wydział Rewindykacji z 10 II 1948, Ankiety Gminy Żydowskiej w Pruszkowie z 27 II 1948
do CKŻP, Wydział Rewindykacji, sygn. 72, s.1–2, Ankiety Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
w Siedlcach z 10 II 1948.

53 Sekretariat (Komisja Mieszana), Odpis okólnika Ministerstwa Administracji Publicz-
nej, Departament Wyznaniowy w sprawie tymczasowego uregulowania spraw wyznaniowych
ludności żydowskiej z 10 II 1945, AŻIH CKŻP, sygn. 170, b.p.

54 Za tę informację oraz wiele innych cennych uwag dziękuję pani Monice Krawczyk,
Dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z siedzibą w Warszawie.

55 Dziś osobowość prawną gminy żydowskie posiadają na mocy ustawy z 20 II 1997 ro-
ku „O stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej”. 



cywilnych) lub udowadniając nieważność aktów i decyzji administracyjnych.
Sprawa terenu, na którym przed wojną stała w Siedlcach synagoga, inne bu-
dynki kultu religijnego oraz gdzie znajdował się cmentarz żydowski znalazła
swój finał w 2006 roku, po pięćdziesięciu ośmiu latach. Decyzją Komisji Re-
gulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich przyznane zostało
odszkodowanie za tę właśnie nieruchomość, na której dziś znajduje się m.in.
budynek Urzędu Wojewódzkiego56.

Poszukiwania

Tworzenie Centralnej Kartoteki Żydów ocalałych z Zagłady miało na celu
przede wszystkim umożliwienie sprawnego poszukiwania się. Powrót
do przedwojennego miejsca zamieszkania miał także służyć odszukaniu
członków najbliższej rodziny, pozostawieniu informacji o sobie samym, roz-
pytaniu wśród sąsiadów i innych osób. Kroki te podejmowali wszyscy ocala-
li, i były to pierwsze kroki, jakie stawiali powracający do życia. Konieczność
uzyskania informacji o losie najbliższych była nadrzędna w stosunku
do wszystkich innych i pozostałych potrzeb. Instytucje rejestrujące ocalałych
obsługiwały ogromną korespondencję napływającą w tych sprawach nie tyl-
ko z różnych miejsc w Polsce, ale i z całego świata. CKŻP tę funkcję powie-
rzył działowi informacyjnemu przy WEiS; w AJDC także wyodrębniono Wy-
dział Poszukiwań, jeden z największych w całej swojej strukturze organiza-
cyjnej. Poszukiwaniami zajmował się oczywiście także Czerwony Krzyż, i ro-
bi to do dnia dzisiejszego, podobnie jak Żydowski Instytut Historyczny, Ar-
chiwa Państwowe i wiele innych instytycji i urzędów, nie tylko w Polsce, dys-
ponujących odpowiednimi dokumentami i informacjami. Codziennie,
od kwietnia 1947 roku w godzinach porannych ze stacji w Szwajcarii Czer-
wony Krzyż nadawał przez radio, na falach krótkich, spisy ocalałych Żydów
w kilku językach – żydowskim, francuskim i niemieckim. Szczegółowe infor-
macje można było uzyskać na piśmie, były one przekazane do Czerwonego
Krzyża przez Światowy Kongres Żydów57. Publikowano wykazy osób poszu-
kiwanych i poszukujących w specjalnych biuletynach, także redakcje „Dos
Naje Leben” („Nowe Życie”) oraz „Radio i świat” zamieszczała stosowne in-
formacje i listy. 

Szukano siebie nawzajem po całym świecie. Podobne listy publikowa-
ła prasa w Palestynie, w ten właśnie sposób wujowie Chawki Folman dowie-
dzieli się, że przeżyła i przebywa w Szwecji58. CKŻP i AJDC prowadziły
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56 Sprawa WKŻ–I 173/98 przed Komisją Regulacyjną do spraw Gmin Wyznaniowych
Żydowskich (przy MSWiA).

57 „Biuletyn ŻAP”, 15 IV 1947.
58 Ch. Folman-Raban, Nie rozstałam się z nimi..., Warszawa 2000, s. 115.



w imieniu zainteresowanych osób korespondencję z dziesiątkami organiza-
cji na całym świecie. O tym jak korespondencja w tych sprawach była obfita,
niech świadczy fakt, że aż do ostatnio prowadzonych prac nad uporządko-
waniem archwium WEiS przetrwała nieotwarta korespondencja przychodzą-
ca w sprawach poszukiwawczych59. Nadawcy nigdy nie doczekali się odpo-
wiedzi, nikt wcześniej tych listów nie przeczytał. Nieliczna obsada personal-
na działu informacyjnego nie była w stanie podołać nawałowi pracy. Plano-
wano utworzenie kartoteki poszukiwanych, powstał nawet projekt odpo-
wiedniej karty rejestracyjnej, jednak kartoteka taka nigdy nie powstała, za-
chował się jedynie jej fragment. Kartotekę poszukiwanych założył AJDC, ma
ona dwa ciągi: 66 000 i 1700 kart. Prawdopodobnie jednak nieustanny do-
pływ informacji i zapytań uniemożliwiał jej systematyczne uaktualnianie
i wykorzystywanie; zamierzenia i potrzeby przerastały istniejące możliwo-
ści60. Identyczne problemy z obsługą wciąż napływającej korespondencji
w sprawach poszukiwań miały żydowskie komitety wojewódzkie.
W pierwszym półroczu 1946 roku ŻKW w Warszawie otrzymał ogółem
4709 listów, z tego załatwił jedynie 65761. W sprawozdaniu tłumaczono te
opóźnienia koniecznością pracy nad Kartoteką Centralną, bez której udzie-
lenie odpowiedzi było bądź niesłychanie pracochłonne i nie gwarantowa-
ło rzetelności, bądź wręcz niemożliwe. CKŻP jako dysponent największej
wówczas w Polsce adresowej bazy danych polskich Żydów ocalałych z Za-
głady pośredniczył także w wymianie korespondencji między prywatnymi
osobami na zasadzie „skrzynki”. Prywatne listy nadchodzące do CKŻP były
tu rejestrowane i wysyłane dalej lub odbierane przez adresata w kancelarii
w Warszawie62. 

Akcja poszukiwania rodzin nasiliła się w momencie rozpoczęcia repa-
triacji z ZSRR. CKŻP wystosował komunikat zobowiązujący komitety opie-
kuńcze Wydziału Repatriacji do wywieszania list poszukujących i poszukiwa-
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59 Przykład takiego listu: „Do Centralego Komitetu Żydowskiego w Warszawie. Obywa-
tele przedstawiciele komitetu, zwracam się do Was z prośbą. Ja rodzony jestem w mięście Na-
sielsk w województwie Warszawskim, ostatnio przeżywałem do 39-go roku w Falenicy, nieda-
leko Warszawy. W 39 roku byłem w niemieckim lagrze i stamtąd był wzmuszony uciec na tery-
torji rosji i zostawiając rodzinę w Falenicy i do dzisiejszego dnia nie mam żadne wiadomości,
a także z rodziny dalszej w Warszawie i w Nasielsku. Zwracam się do Was z prośbą do Was mo-
że są zarejestrowani Ci osoby pod nazwiskiem Gimperowicz, jeśli jest ktoś proszę mnie napi-
sać do jedostki wojskowej polowa poczta No 89 424. D. Gimperowicz Lejzor. Z poważaniem.
Stempel poczty polowej: 13.8.1945. [odpowiedź:] Nie figuruje Kr. 24/45” (AŻIH WEiS, sygn. 793
b.p.Korespondencja [wychodząca i przychodząca] dotycząca poszukiwań). 

60 Por. Wydział Poszukiwań. Akta Personalne. Kartoteka osób poszukiwanych i poszu-
kujących 1946–49, AŻIH AJDC, sygn. 625 i 626, b.p. 

61 Sprawozdanie Wydziału Korespondencji za pierwsze półrocze 1946 roku, AŻIH
WOrg., sygn. 29, b.p.

62 W komplecie zachowały się skorowidze nadawców i adresatów za lata 1945–50, por.
T. Epsztein, „Inwentarz Archiwum Wydziału Ewidencji i Statystyki Centralnego Komitetu Ży-
dów w Polsce 1945–1950”, Warszawa 2005, s. 11–12 (maszynopis).



nych z ZSRR na punktach etapowych kolejnych transportów i odczytywania
ich przybyłym. Rozsyłano także listy zdemobilizowanych żołnierzy, których
rodziny pozostały w ZSRR i teraz powracały do kraju63. Poszukiwania zaczy-
nały się natychmiast po przekroczeniu granicy: „Zmobilizowane panie zała-
twiały korespondencję osobom, które chciały powiadomić swoich bliskich
o swoim przyjeździe. Wysłano 42 kartki pocztowe”64. Wracano do miejsca
swojego zamieszkania nawet tylko na kilka dni po to właśnie, by sprawdzić
na miejscu i naocznie, czy jest jakaś informacja o najbliższych członkach ro-
dziny. Powracano także z nadzieją spotkania innych ocalałych, sasiadów,
przyjaciół. Miejsce, z którego się wyszło – niekoniecznie dom, mogło to być
miasteczko rodzinne i działający tam komitet żydowski – było żywą skrzyn-
ką kontaktową, tablicą papierowych ogłoszeń. Bardzo wielu ocalałych wspo-
mina takie właśnie metody i okoliczności poszukiwania jakichkolwiek infor-
macji o najbliższych i pozostawiania informacji o sobie. Lokale komitetów
żydowskich, obok wszystkich swoich oczywistych funkcji administracyj-
nych, były miejscami spotkań towarzyskich, giełdą informacji, także miej-
scem agitacji politycznej, np. syjonistycznej65. Władka Meed: „Każdy szukał
swoich bliskich, każdy miał nadzieję na spotkanie znajomych lub przynaj-
mniej kogoś, kto by coś wiedział, od kogo można by uzyskać jakieś wskazów-
ki czy informacje. Szukali, szukali bez wytchnienia, a jeśli nie znaleźli – czym
prędzej wyruszali na dalsze poszukiwania. Ściany i drzwi w siedzibie komite-
tu były pokryte od góry do dołu karteczkami, liścikami, notatkami. A każda
zawierała to samo: informacje o szukanych i szukających, błaganie o wieści.
Ktokolwiek wie, ktokolwiek słyszał...? W powietrzu wyczuwało się nerwo-
we napięcie; ludzie czytali, pisali, przepychali się, przechodząc z jednego
końca korytarza na drugi”66. Marek Urban wspomina: „Musiałem się prze-
móc, aby dojść do domu, w którym kiedyś mieszkałem. (...) Na bramie wej-
ściowej przybiłem kartkę ze swoim adresem w Rzeszowie, mając wciąż na-
dzieję, że ktoś z rodziny żyje i że tu się zjawi. Tak robili wszyscy, którzy
przeżyli wojnę”67.
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63 Pismo CKŻP WEiS do Wydziału Repatriacji w miejscu, z 15 III 1946, AŻIH WR, sygn. 8,
s. 7. 

64 Raport referenta Herca, Chełm, 14 II 1946, AŻIH WR, sygn. 4, s. 2. 
65 „Poszedłem tam [do Komitetu Żydowskiego w Łodzi – A.S.] bez wielkiego przekona-

nia. W pomieszczeniu panował szum, jak w ulu i początkowo nikt na mnie nie zwrócił uwagi.
Wreszcie ktoś mnie zaczepił i spytał kim jestem, i czego szukam. Powiedziałem żartem, że
na pierwsze pytanie mogę odpowiedzieć, ale co do drugiego, to jeszcze sam nie wiem. Przed-
stawiłem się i zebrała się wokół mnie grupka, która zarzuciła mnie pytaniami. (...) Po wojnie
znalezienie wspólnego znajomego ze starych czasów było platformą zaufania”, N. Lasman,
Wspomnienia… op. cit., s. 53.

66 W. Meed, Po obu stronach muru, Warszawa 2003, s. 305.
67 M. Urban, Polska... Polska..., Warszawa 1998, s. 120.



Wojewódzki Komitet Żydów w Warszawie

Wielu Żydów pochodzących z centralnej Polski zamieszkało na Śląsku, w Ło-
dzi i Szczecinie. Tu jednak nadal największym skupiskiem pozostała Warsza-
wa, choć zniszczona po powstaniach 1943 i 1944, szybko powracała do roli
stolicy państwa i siedziby najważniejszych władz i instytucji. W 1944 roku,
na zajętych przez Armię Czerwoną ziemiach wschodnich zawiązała się orga-
nizacja, która aż do końca swojego istnienia reprezentowała całość intere-
sów społeczeństwa żydowskiego, zarówno wobec polskich władz, jak
i wszystkich instytucji zagranicznych – był to Centralny Komitet Żydów
w Polsce68. Także centrala CKŻP została przeniesiona z Lublina do Warszawy
już w lutym 1945 roku69, aczkolwiek część agend CKŻP, np. Centralna Ży-
dowska Komisja Historyczna, lub organizacji, np. Związek Literatów i Dzien-
nikarzy Żydowskich w Polsce działało w Łodzi, największym w 1945 roku
skupisku Żydów na ziemiach polskich. Liczne wydziały i referaty CKŻP wy-
tworzyły w latach swojego istnienia ogromną spuściznę aktową dotyczącą
Zagłady Żydów na ziemiach polskich. Akta obejmowały tematykę:

– przeżyć ludności żydowskiej w latach 1939–1945,
– rejestracji strat,
– rejestracji i poszukiwania ocalałych,
– dokumentacji dotyczącej pomocy udzielanej Żydom przez Polaków,
– upamiętnienia wydarzeń związanych z Zagładą,
– ściganie zbrodniarzy wojennych70. 

Na konferencji prasowej 26 I 1946 roku, która miała m.in. na celu poin-
formowanie środowisk żydowskich za granicą o aktualnym życiu Żydów
w Polsce i ich potrzebach, była mowa o celach i zadanich, jakie CKŻP sobie
stawiał: 

– pomoc materialna, aprowizacyjna i mieszkaniowa,
– tworzenie ośrodków pomocy dzieciom,
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68 Pierwszy komitet żydowski powstał już w lipcu 1944 roku w Lublinie; 4 XI 1945 ro-
ku ukonstytułował się Tymczasowy Centralny Komitet Żydów w Polsce, zaś oficjalna rejestra-
cja stowarzyszenia pod nazwą „Centralny Komitet Żydów w Polsce” miała miejsce dopiero
29 V 1946 roku. CKŻP wyłoniony został jako centralna i jedyna reprezentacja Żydów pol-
skich w wyniku inicjatywy trzech instytucji: Komitetu Żydowskiego w Lublinie, Komitetu Or-
ganizacyjnego Żydów Polskich w ZSRR (z Emilem Sommersteinem na czele) oraz Referatu
dla Spraw Żydowskich powołanego przez PKWN (ze Szlomo Herszerhornem jako przewod-
niczącym). 

69 Pierwsze biuro CKŻP w Warszawie mieściło się na Pradze, na ul. Szerokiej 31 (póź-
niejsza nazwa ulicy: Karola Wójcika, obecnie ks. Kłopotowskiego).

70 T. Epsztein, „Przewodnik po zespołach archiwum Centralnego Komitetu Żydów
w Polsce ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Holokaust, ewiden-
cja ocalonych, poszukiwania, materiały biograficzne”, Warszawa 2005 (maszynopis), s. 7.



– kierowanie polityką produktywizacji, stwarzanie nowych miejsc pracy,
– rejestrowanie ocalałych Żydów i kontaktowanie ich z rodzinami

za granicą,
– tworzenie sieci szkół,
– organizowanie opieki lekarskiej,
– udzielanie pomocy repatriantom,
– utworzenie Komisji Historycznej zbierającej materiały i badającej

zbrodnie nad Żydami,
– informowanie prasy i opinii publicznej w kraju i za granicą o warun-

kach życia żydowskiego w Polsce i jego odbudowie”71. 
Jeszcze przed formalnym założeniem CKŻP spontanicznie powstawały

komitety terenowe, które po 1945 roku ostatecznie utworzyły krajową struk-
turę tej organizacji: wojewódzkie (było ich łącznie 972), okręgowe (773) oraz
powiatowe, miejskie i inne lokalne74. Komitety żydowskie pełniły wówczas
przede wszystkim funkcję samopomocową, był to podstawowy cel ich spon-
tanicznego organizowania się. Trzeba założyć, iż w każdej miejscowości,
do której powróciło co najmniej kilkadziesiąt osób, samorzutnie powstawał
komitet. Jak wynika z nadsyłanych do centrali sprawozdań oraz zachowanej
korespondencji na terenie województwa warszawskiego działało 30 komite-
tów terenowych (nie licząc Warszawy), w tym 14 komitetów powiatowych75,
rejestrujących stan liczbowy Żydów na swoim terenie i przesyłających infor-
macje o tym do centrali w Warszawie. Skład osobowy zarządów niektórych
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71 AŻIH WKiP, sygn. 187, s. 9. Konferencja Prasowa w Centralnym Komitecie Żydów Pol-
skich w dniu 26 I 1946 roku Żydowska Agencja Prasowa w Biuletynie nr 1 z 13 XI 1944 roku
nadała wiadomość, i była to pierwsza informacja ŻAP, o utworzeniu Tymczasowego Komitetu
w Lublinie. Zasady działania i cele programowe określono na jesieni 1944 inaczej: bezwzględ-
na walka z faszyzmem, udział Żydów w walce o zupełne wyganie Niemców z Polski i stworze-
nie niepodległego państwa, produktywizacja Żydów i ich udział w odbudowie gospodarczej
kraju, odbudowa życia żydowskiego we wszelkich przejawach, odbudowa gmin żydowskich,
szczególna opieka nad dzieckiem, zorganizowanie i kierowanie akcją pomocy społecznej,
zbieranie i publikowanie materiałów dotyczących wymordowania Żydów oraz ich udziału
w zbrojnej walce, zbieranie informacji na temat poniesionych w wyniku wojny szkód, udziela-
nie pomocy prawnej w sprawach dotyczących windykacji mienia, utrzymywanie kontaktu
z Komitetem Organizacyjnym Żydów Polskich w ZSRR przy Związku Patriotów Polskich.

72 Były to: Białystok, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Przemyśl, Szczecin, Warszawa
i Wrocław. 

73 Były to: Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Olsztyn, Poznań, Radom, Tarnów, Włocła-
wek.

74 Dnia 1 I 1947 roku było ich 150, pół roku później jedynie 49 oraz 27 delegatur – od te-
go roku następuje stopniowa likwidacja terenowych struktur CKŻP, T. Epsztein, Przewodnik...,
op. cit., s. 5–6.

75 Były to: Ciechanów, Garwolin, Góra Kalwaria, Legionowo, Milanówek, Nowe Miasto,
Otwock, Płock, Płońsk, Pruszków, Sierpc, Siedlce, Wyszogród, Żyrardów, por. WOrg., Sprawoz-
danie z ogólnej kontroli działaności Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Warszawie
przeprowadzonej w okresie 21/V – 18/VI 1946, sygn. 29, s.1–8, i Struktura organizacyjna Woje-
wódzkiego Komitetu Żydowskiego w Warszawie, b.d., sygn. 37, b.p.



z nich także udało się ustalić – bywało, że ulegał on całkowitej wymianie
w wyniku rezygnacji niektórych osób ze sprawowanych funkcji, jednak naj-
częściej z powodu ich emigracji z Polski już w 1946 roku76. Nie zachowały się
akta żadnego z lokalnych komitetów żydowskich z terenu województwa
warszawskiego, dysponujemy jedynie szczątkową dokumentacją w postaci
korespondencji i sprawozdań, nadsyłanych do różnych wydziałów CKŻP,
oraz protokołami posiedzeń Komitetu Warszawskiego77. Początki Woje-
wódzkiego Komitetu Żydowskiego w Warszawie należy datować na połowę
września 1944 roku, czyli moment wyzwolenia Pragi przez I Armię Wojska
Polskiego oraz Armię Czerwoną (14 IX 1944)78. Powstały wówczas sponta-
nicznie dwa komitety, z których szybko wyłoniono jedną wspólną reprezen-
tację Żydów w Warszawie. Biura CKŻP mieściły się na Pradze, nadłużej w lo-
kalu na ul. Szerokiej 31 (obecnie ul. Karola Wójcika), dopiero później prze-
niosły na lewą stronę Wisły, na ul. Sienną 60. Biura Wojewódzkiego Komite-
tu Żydów w Warszawie do końca urzędowały na Pradze i przenosiły się ko-
lejno z różnych lokali: Pułtuska 17, Łomżyńska 67, Brzeska 12, Targowa 44, Ja-
giellońska 2879. W okresie tzw. Polski lubelskiej komitety powstałe w mia-
stach na terenach już wyzwolonych przez Rosjan podlegały miejskiemu ko-
mitetowi w Lublinie (np. w Siedlcach, Łosicach)80 lub w Warszawie, nie było
jednak w tych pierwszych miesiącach wolności, co oczywiste, ścisłego po-
działu administracyjnego.

Odbywały się zjazdy delegatów terenowych zrzeszonych w jednym ko-
mitecie wojewódzkim. Jak donosiła Żydowska Agencja Prasowa81, zjazd
przedstawicieli komitetów województwa warszawskiego odbył się w War-
szawie 20 i 21 V 1945 roku, obecnych było 44 delegatów. „W rezolucjach po-
stanowiono przedstawić niezwłocznie odnośnym władzom państwowym
położenie ludności żydowskiej w małych miasteczkach, a w szczególności jej
stan bezpieczeństwa. Postanowiono wezwać C.K. Żydów do ułatwienia lud-
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76 Patrz Aneks nr 5: Wykaz rejonowych komitetów żydowskich na terenie województwa
warszawskiego

77 Dotyczy to terenu całej Polski i przyczyna braku tej dokumentacji lub jej bardzo
szczątkowego charakteru nie jest znana (prawdopodobnie akta uległy brakowaniu po likwida-
cji działaności komitetów), patrz: T. Epsztein, Przewodnik..., op. cit., s. 8. W chwili obecnej trwa-
ją prace w Archiwum ŻIH zmierzające do wyodrębnienia akt poszczególnych Komitetów Wo-
jewódzkich z pozostałej spóścizny CKŻP i opracowania ich w osobnych zespołach archiwal-
nych. 

78 Por. A. Cała, A. Grabski, Provincial Jewish Committee of Warsaw (WKZ) (1944–1949),
w: Żydzi Warszawy. Materiały konferencji w Żydowskim Instytucie Historycznym w 100. rocz-
nicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 – 7 marca 1944), Warszawa 2000,
s. 241–258.

79 O początkach tworzenia WKŻ w Warszawie por. relację Władysława Noacha Żelazo
(AŻIH, sygn. 301/6409). 

80 Por. A. Kopciowski, „Żydzi w Lublinie w latach 1944–1949”, maszynopis pracy magi-
sterskiej, AŻIH 347/206, s. 21–27, 63–113.

81 „Biuletym ŻAP”, 7 VI 1945.



ności żydowskiej przesiedlenia się na tereny, gdzie okazałaby się potrzebna.
Wezwano również pracującą inteligencję żydowską do wzmożenia inten-
sywności pracy. Zjazd wybrał komitet wojewódzki w następującym składzie:
ob. ob. Borg, Żelazo, Wasser, Świrski, Płucer-Sarna, Frucht, Sztajbach, Fełd-
man, Borsztyn i Grynberg. Do komisji rewizyjnej wybrano: ob. ob. Winawe-
ra, Skowrońską, Bola, Cynamona”82. W sumie jednak przez różne posady
WKŻ w Warszawie przewinęło się ogółem kilkadziesiąt osób83. Komitety te-
renowe powoływane były do realizacji tych samych celów, które przyświeca-
ły założeniu CKŻP – przede wszystkim rejestracji ocalonych i zaspokojeniu
ich podstawowych potrzeb materialnych. Bardzo niespójne i nieprecyzyjne
są niektóre dane dotyczące liczby ludności na danym terenie, a także wszel-
kie inne informacje statystyczne, które będą musiały zostać poddane bardzo
rzetelnej krytyce w dalszej pracy nad niniejszym tematem84. Trzeba jednak
pamiętać, że liczba osób mieszkających w danym miejscu zmieniała się nie-
ustannie. Jedni powracali, inni wyjeżdżali, od połowy 1946 roku powrotów
praktycznie już nie było, wyłącznie wyjazdy.

Pierwsze dni

Teksty wspomnień i relacji przekonują, że pierwszy okres, ten tuż po wy-
zwoleniu, był bardzo trudny psychologicznie. Euforia i radość z ocalenia
w połączeniu z wiedzą i świadomością tego, co się tak naprawdę wydarzyło
u wielu ocalałych powodowały szok. Pojawiały się jednocześnie różne, bar-
dzo skrajne, a czasem nawet zupełnie sprzeczne i jednocześnie niezwykle
silne emocje i uczucia. Z jednej strony informację o zakończeniu wojny i od-
zyskanej wolności przyjmowano z uczuciami bezgranicznej radości i szczę-
ścia, euforii, pisano o utracie zmysłów i innych bardzo pozytywnych, wspa-
niałych uczuciach, z drugiej strony i równocześnie odczuwano wielki ból,
smutek, pustkę, troskę, samotność. „Tańczyłem na ulicach z radości. Ale da-
lej byłem przybity”85. „Jakbym nagle odczuła ten cały ból przeżytych cier-
pień. Nie wiedziałam, kim właściwie jestem, skąd pochodzę, do kogo przy-
należę”86. Ocalali często wspominają ten szczególny moment, jeden być mo-
że z najważniejszych w ich życiu, kiedy dowiadują się o tym, że przeżyli, że
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82 Ibidem.
83 A. Cała, A. Grabski, Provincial…, op. cit., passim.
84 Sprawozdanie organizacyjne WKŻP w Warszawie na dzień 1 VII 1946 roku podaje

np. liczbę 24 776 osób zarejestrowanych w Komitecie w Warszawie (w tym 23 407 w mieście
Warszawie), por. AŻIH WOrg. sygn. 33. Liczba ta może być tylko o tyle prawdziwa, o ile odno-
si się do liczby zarejestrowanych osób w WKŻ w Warszawie, a nie do liczby osób pochodzą-
cych i mieszkających w danym momencie w Warszawie, por. przypis 9.

85 Relacja Józefa Malczyka, z jidysz tłum. S. Arm, AŻIH 301/ 873.
86 H. Birenbaum, Powrót do ziemi praojców, Warszawa 1991, s. 5.



są wśród nielicznych – wybrańców. Opisują okoliczności temu towarzyszą-
ce, sytuację, uczucia, pierwsze godziny i dni po wyzwoleniu. Dla każdego
Żyda koniec wojny z Niemcami był wyzwoleniem i oswobodzeniem i dla
ogromnej większości moment ten symbolizowały rosyjskie czołgi i rosyjscy
żołnierze. Informacja, że pojawili się Rosjanie, była jednoznaczna z końcem
wojny. Niemcy uciekali. Dla tych ludzi nie było wątpliwości: te czołgi i ci żoł-
nierze byli ich wyzwolicielami, i nic innego w tamtym momencie się nie li-
czyło. Byli nawet tacy, którzy długo się na tę chwilę przygotowywali, chcąc
wyjątkowo przywitać oswobodzicieli. „Nie mogłem się ich doczekać i gdy
ujrzałem pierwszego sowieckiego żołnierza na ulicy [w Otwocku], wybie-
głem mu naprzeciw, by go pozdrowić w jego ojczystym języku. Pół roku
przygotowywałem się na tę chwilę. Kupiłem sobie w Warszawie »Tysiąc
słów po rosyjsku« – samouczek (...)”87. Czasem, nawet bardzo często, mo-
ment wyzwolenia odbierany był z niedowierzaniem, wątpliwościami i z wa-
haniem: a jeśli to nieprawda? jeśli to pułapka i prowokacja? Niebezpieczeń-
stwo było zbyt duże i zbyt długo trwało, zaś zmiana, która przynosiła tak dia-
metralną różnicę w położeniu Żydów, była tak nagła, że danie wiary infor-
macjom nie mogło odbyć się bez oporu. Jedno z żydowskich dzieci wspo-
minało rosyjskich żołnierzy, którzy aby ostatecznie przekonać oswobodzo-
nych Żydów i nakłonić ich do wyjścia z piwnicy, w której się ukrywali (rzecz
dotyczy Wawra), zrobili pokazową egzekucję (poprzez powieszenie) kilku
SS-manów88. 

Ludzka psychika wymaga czasu, aby przystosować się do nowych wa-
runków i okoliczności. Bano się zresztą nie tylko Niemców, ale i Polaków. Ba-
no się nadal Polaków już nie ze względu na Niemców, ale ze względu na an-
tysemickie poglądy i nastroje, powojenne porachunki, sąsiedzką zazdrość
bądź zemstę, zastraszanie, napady i egzekucje. „Bardzo byłam ciągle jeszcze
wystraszona, bałam się każdego Polaka tak jak Niemca. Drżałam ze strachu,
nie chciałam się zdradzić, że jestem Żydówką, sądząc, że i teraz mnie zabi-
ją”89. Jochwed Kantorowicz ukrywająca się we wsi w okolicach Tarczyna tak-
że przez dłuższy czas walczyła z nieufnością, niedowierzaniem, wątpliwo-
ściami i strachem przed innymi ludźmi, nie tymi, których znała, ale tymi, któ-
rzy nie wiedzieli o jej istnieniu i ocaleniu. Wieść o tym, że Rosjanie już są,
przyjęła z płaczem radości, czuła się jakby nieprzytomna, pytała, czy to sen
czy jawa? Całowała ziemię. „A jednak bałyśmy się jeszcze iść do Tarczyna. Po-
szłyśmy z powrotem do lasu i bałyśmy się wyjść. Przed wieczorem zdecydo-
wałyśmy się wyjść z lasu. Z daleka zobaczyłyśmy ludzi. Zlękłyśmy się i z po-
wrotem schowałyśmy w lesie”90. Silny strach i niepokój, obok euforii i rado-
ści pierwszych dni, a także smutku i bólu, były tymi uczuciami, które towarzy-
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87 N. Gross, Kim pan jest…, op. cit., s. 417.
88 J. Rosenberg, Nazywam się Józef Nowak, Warszawa 2004, s. 67.
89 Relacja Noemi Centnerschwer, AŻIH 301/2750.
90 Relacja Jochwed Kantorowicz, AŻIH, 301/2493.



szyły nadal każdemu ocalonemu91. Ostrożność, strach, zagrożenie, lęk – o ży-
cie, o to, że inni dowiedzą się, że jest się Żydem. To nadal dominowało. Na-
dal bycie Żydem mogło kosztować życie. 

Zapewne wiedza o losie innych była podczas wojny dla wielu osób al-
bo zupełnie niedostępna, albo bardzo ograniczona. Dlatego łudzono się, ży-
wiono nadzieję, że najbliżsi przeżyli, że należy ich tylko odszukać lub pocze-
kać. Czasem ta wiara i nadzieja były zupełnie bezpodstawne, całkowicie irra-
cjonalne: wówczas, gdy wiedziano o śmierci najbliższych, ale nie akceptowa-
no tej wiedzy, nie przyswajano jej, nie uświadamiano sobie w pełni – innymi
słowy, nie godzono się na nią. Wiedziano o deportacjach, egzekucjach i obo-
zach, wiedziano też o cudownych ocaleniach. Brak materialnych dowodów
czyjejś śmierci, nieobecność przy niej, brak ciał, grobów, pochówku
– wszystko to tworzyło emocjonalnie sytuację bardzo wyjątkową. Moment
psychicznej konfrontacji z wiedzą o losie najbliższych, a także skutkami i roz-
miarami Zagłady był dla wielu końcem nadziei. Nie bez powodu Halina
Birenbaum swoje wspomnienia zatytułowała „Nadzieja umiera ostatnia”.
Nechama Tec: „Na ulicy, z dala od hałasu uzmysłowiłam sobie, że mama pła-
cze. Ojciec starał się ją pocieszyć – Jeszcze nie jest za późno, może ktoś wró-
ci. Po co płakać, jeśli nie wiesz nic na pewno? Czy wierzył w to? Jego głos nie
brzmiał przekonująco. Zaczęłam się zastanawiać, kogo spodziewała się odna-
leźć mama. Podczas wojny dowiedzieliśmy się, że większość jej krewnych
zginęła. Nigdy nie opowiadała nam o swoich nadziejach. Teraz także nic nie
mówiła. Tylko płacz świadczył o jej na nowo zdruzgotanych, nierealnych
zresztą marzeniach. Jej cichy, pełen rezygnacji płacz wyrażał więcej bólu niż
krzyk”92. Wiele osób tę wiedzę o losie innych Żydów uzyskało w całej pełni
dopiero po wyzwoleniu, a także towarzyszącą jej świadomość, że utraciło się
wszystko, że nie ma się już nic – ani domu, ani pracy, ani rodziny, ani dobyt-
ku. Wszystko trzeba zacząć od nowa. „O Zagładzie Żydów dowiedziałam się
po wojnie. W Oświęcimiu widziałam dymiące kominy – ale dlaczego dymiły?
Nie dawałam wiary, że palą ludzi. Cała byłam po stronie życia. Gdybym uwie-
rzyła w to, dziś nie mogłabym pani opowiadać tego wszystkiego. W Oświęci-
miu widziało się te kominy, mówiono o nich – ale jeszcze trzeba było w to
uwierzyć...”93. Mowa tu o tym, iż w pewnych określonych warunkach wiedza
może się stać przekleństwem i zgubą. Autorkę tych wspomnień uratowała
w pewnym sensie jej nieświadomość i naiwność i zachowana dzięki nim na-
dzieja i wiara. Były dla niej, i dla wielu innych ludzi, źródłem sił psychicznych
i witalnych, tak bardzo potrzebnych do przetrwania. Część ocalałych dozna-
wała kryzysów i psychicznego załamania, choć reakcje i postawy były z pew-
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91 „Myślę, że dominantą żydowskiego losu w tych latach [bezpośrednio po wojnie] był
przede wszystkim strach”. J. T. Gross, Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Ży-
dów, Polaków, Niemców i komunistów 1939–1948, Kraków 1998, s. 98.

92 N. Tec, Suche łzy, Warszawa 2005, s. 211.
93 Wywiad z Heleną Adler [Ewa Zysman], w: B. Engelking, Na łące popiołów, op. cit., s. 58.



nością bardzo zindywidualizowane i zależały od konkretnych losów ocalo-
nych, od tego, czego byli świadkami i czego osobiście doświadczyli94. 

Niektórzy, bardzo silni psychicznie i aktywni podczas wojny (np. zaan-
gażowani w pracę podziemną) potrafili nie poddawać się skrajnym emo-
cjom, nie doznawali ekstatycznej radości, a zmiany przyjmowali z ulgą, ale
i z powściągliwością. Mowa tu o tej kategorii ocalałych, którą Danieli nazwał
„bojownikami”. Po wyzwoleniu w sposób naturalny kontynuowali pracę spo-
łeczną i zaangażowanie, nadal funkcjonowali w określonym środowisku
i rzadko dawali sobie czas na rozpamiętywanie przeszłości. Wizerunek sa-
mych siebie, jaki stworzyli, nie pozwalał na chwile słabości i załamania. Byli
wzorem nieugiętości i takim pozostali. Także powojenne wspomnienia tych
ludzi w małym stopniu dotyczą ich samych, przeżyć, rodziny, intymności
i prywatności, odnoszą się raczej do roli publicznej, którą sprawowali, do mi-
sji niż do indywidualnych losów człowieka. Znamienne jest wspomnienie
Chawki Folman-Raban o liście napisanym do niej przez Cywię Lubetkin. „List
Cywii doszedł do mnie jakby z innego świata. Patrząc wstecz, mogę ocenić,
że list ten był punktem zwrotnym, który pomógł mi wrócić do świata, z któ-
rego zostałam wyrwana. Do Mamy, do organizacji, do przyjaciół. Czytałam
go, płakałam, czytałam i starałam się pozbierać każdy odruch wiadomości.
Były w tym liście pomieszane razem siła i smutek, rozpacz i ogromna dziel-
ność. Kto znał Cywię, wiedział, że niezwykle rzadko pozwalała ona sobie
na słabość, na płacz, na zwątpienie. Jeżeli zrobiła to w liście do mnie, był to
znak, że ten ból jest ponad jej siły”95. 

Okres poszukiwania informacji o najbliższych był przedłużeniem oku-
pacyjnej nadziei i mobilizacji wszystkich sił, a także okresem silnego niepo-
koju, pobudzenia, niepewności i oczekiwania. W wielu wspomnieniach czy-
tamy o rozpaczy, żałobie, smutku, przygnębieniu, pustce i ciszy. Pojawiał się
moment jakby zawieszenia, refleksji, ale także rozterki. „Jestem samotna i nie
mam dokąd i do kogo pójść (...) nie mam bliskich mi ludzi”96. „Nie miałem
gdzie iść i do kogo pojechać”97. „Chodzę, nie chodzę, łażę jak trup, szukam
choć jedną żywą duszę (...) nie chce mi się żyć, ja jeden zostałem na tułaczkę
(...) i dokąd jechać, na Śląsk, tam więcej jest swoich, przytulę się między swo-
imi”98. „Nie miałem żadnego adresu na świecie, nikt mnie nie oczekiwał i nie
bardzo wiedziałem co ze sobą zrobić. Z tego wszystkiego łzy ciekły mi ciur-
kiem po twarzy”99. „A teraz, jakże tu inaczej! Najlepiej byłoby móc w ogóle
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94 „W ciągu jednej sekundy zawalił się mój świat! Moi najdrożsi bracia nie żyją! Załama-
łam się. Nigdy wcześniej nie przeżywałam takiej rozpaczy. Wszystko się skończyło, zniknęło to,
dla czego warto było żyć. Przepadło w mgnieniu oka. Nie wiedziałam, co robić ze sobą. Myśla-
łam o samobójstwie”. Ch. Folman-Raban, Nie rozstałam…, op. cit., s.115.

95 Ibidem, s. 118.
96 Relacja Bruchy Rubinowicz, AŻIH 301/ 2428.
97 Relacja Józefa Malczyka, AŻIH 301/ 873.
98 Relacja Mojżesza Goldblata, AŻIH 301/2093.
99 N. Lasman, Wspomnienia…, op. cit., s. 50–51.



o tym nie myśleć. Po prostu nie myśleć, tylko patrzeć w milczeniu na to wy-
marłe, bezludne pustkowie, gdzie każdy kamień, każde ziarnko piasku prze-
sycone było żydowską krwią i łzami. Nic nie mówiliśmy, nie płakaliśmy... Ci-
sza wokół nas... W milczeniu, wzrokiem pełnym bólu, ogarnialiśmy ten wi-
dok: każdy kamień, każdy stos gruzu przypominał nam o życiu, którego byli-
śmy cząstką. Tu wystający kawałek rury, tam pogiety pręt i zwęglone, nadpa-
lone drzewko – tylko tyle pozostało z naszego spustoszonego świata. (...)
I nagle znów ujrzałam mój dom rodzinny – mojego tatę i mamę... (...) Ulice
tętniły życiem i pracą. Teraz wszystko to znikło z powierzchni ziemi, zginęło
bezpowrotnie. Nic, nic nie pozostało – tylko ziejące pustką ruiny. (...) I ni-
gdzie dookoła żywego ducha. Nic, tylko cisza...”100

Jednak życie toczyło się dalej i zmuszało do poszukiwań, pracy, aktyw-
ności. Ciało domagało się pożywienia i ruchu. Nie pozwalało zbyt długo
trwać w apatii i przygnębieniu. Natychmiast po wyjściu z kryjówek Żydzi szu-
kali innych Żydów. Były to działania naturalne i odruchy niemalże automa-
tyczne. Adres, pod którym mieszkali inni ocaleńcy i adres komitetu żydow-
skiego stawały się tymi, dokąd można było bezpiecznie pójść101. Dla ocala-
łych Żydów inni Żydzi stanowili namiastkę ich utraconych rodzin, grupą od-
niesienia i wsparcia. „Bardzo się ucieszyłem, że zobaczyłem Żyda po tylu la-
tach”102. Cieszono się bardzo ze spotkań, nawet zupełnie dotąd obcy ludzie
zaczynali być sobie bliscy, godni zaufania: opowiadano o swoich przeży-
ciach, ludzie byli ciekawi, w jaki sposób inni przetrwali, czego doświadczyli.
Opowieści te spełniały zapewne pewną terapeutyczną funkcję, ich wymiana
rodziła świadomość wspólnoty losów. Dla wielu ludzi ta wspólnota stała się
podstawą ich nowej powojennej, żydowskiej tożsamości. Halina Birenbaum
pisała: „Wszyscy – w skupieniu i ciszy, ocierając raz po raz łzy z oczu – słucha-
li moich opowieści z obozów. Tym opowieściom nie było końca. Tak mijały
dni. (...) Musiałam podzielić się z kimś ciężarem tych świeżych wspo-
mnień”103. Noach Lasman: „(...) starałem się nawiązać kontakt z ocalałymi Ży-
dami. Po spotkaniu jakiegoś ocalonego, tamten natychmiast zapraszał mnie
na kolację. Wszędzie było tak jak w Łosicach; uratowani mieszkali na ogół ra-
zem i po tragicznych przeżyciach czuli dużo sentymentu do każdego spotka-
nego Żyda. Chętnie opowiadali o sobie i ich wspomnienia miały wiele wspól-
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100 W. Meed, Po obu stronach…, op.cit., s. 303–304.
101 „Po odejściu z wojska nie miałem żadnego adresu i dwie noce spędziłem na łódzkim

dworcu. Tam spotkałem kilku żydowskich chłopców, którzy mi powiedzieli, gdzie jest Komitet
Żydowski i poradzili, że najlepiej dla mnie byłoby zwrócić się do wysłannika organizacji »Ha-
szomer Hacair« z Palestyny (...) Poszedłem tam bez wielkiego przekonania. W pomieszczeniu
panował szum, jak w ulu i początkowo nikt na mnie nie zwrócił uwagi. Wreszcie ktoś mnie za-
czepił i spytał kim jestem, i czego szukam. Powiedziałem żartem, że na pierwsze pytanie mogę
odpowiedzieć, ale co do drugiego, to jeszcze sam nie wiem”. N. Lasman, Wspomnienia…, op.
cit., s. 53.

102 Relacja Józefa Malczyka, z jidysz tłum. S. Arm, AŻIH, 301/ 873.
103 H. Birenbaum, Powrót..., op. cit., s. 11–12.



nych elementów: ucieczki, śmierć bliskich, szantaże, obławy, zdrady i w koń-
cu ktoś szlachetny, który był szlachetnym do końca i dzięki niemu mogli opo-
wiedzieć o losie innych”104. W mieście zaczepiano na ulicy ludzi, którzy wy-
dawali się Żydami, było to jakby wzajemne przyciąganie się osób, które mia-
ły podobne doświadczenia i coś sobie do powiedzenia, zaoferowania, po-
dzielenia się, były „swoje”. Halina Birenbaum wspominała, że niekiedy posłu-
giwano się w tych zaczepkach pytaniem „Amchu?”, co oznaczało, czy jest się
współrodakiem. Zdarzały się sytuacje (zwłaszcza w przypadku dzieci, tzw.
pełnych sierot), kiedy sprawdzano żydowskie pochodzenie danej osoby po-
przez jej znajomości języka jidysz czy hebrajskiego lub obrzędów religijnych.
Miało to miejsce, zwłaszcza gdy nikomu nieznana osoba zgłosiła się do komi-
tetu żydowskiego po pomoc. Sytuacja dla niektórych osób uległa więc całko-
witemu odwróceniu: podczas wojny musieli oni udowadniać swoją „aryj-
skość”, po wyzwoleniu – żydowskość105. 

Wylewność i potrzeba mówienia nie były jednak jedyną reakcją na Za-
gładę. Część osób zamykała się w sobie, natychmiast odcinała od przeszłości,
nie chciała do niej wracać nawet w rozmowach z najbliższymi. Nechama Tec
pisała o sobie, że nie była wówczas gotowa do emocjonalnej konfrontacji
z Zagładą, moment ten przyszedł znacznie później i tego rodzaju reakcja jest
drugą, przeciwstawną do wcześniej opisywanej postawą wobec przeszłości
wśród ocalałych. Jednak niezależnie od tego, czy mówiono dużo, czy mało,
z całą pewnością rozmowy te skupiały się bardziej na faktach niż na uczu-
ciach i emocjach, te były zbyt bolesne, świeże, by o nich mówić. Rany, te
prawdziwe na ciele, i te równie prawdziwe, na duszy, wymagały wygojenia,
zabliźnienia. Do tego konieczny był czas. Pisała ona: „Poza tymi stwierdzenia-
mi, które bardzo ogólnie określały sposób przetrwania, niewiele zostało po-
wiedziane. Nikt nie był w stanie opowiadać dokładnie o swoich wojennych
przeżyciach. Nikt nie pytał o szczegóły. Później uświadomiłam sobie, że jeśli
ktoś – co rzadko się zdarzało – chciał powiedzieć coś więcej o sposobie prze-
życia, zawsze wynikało to z jego chęci, nigdy z pytań rozmówcy. Jakoś odru-
chowo, milcząco przyjeliśmy zasadę niezgłębiania swojej wojennej przeszło-
ści. Nawet jeszcze dzisiaj znam niewiele szczegółów z przeżyć wojennych
moich bliskich przyjaciół. To nie znaczy, że unikamy rozmów o ważnych
sprawach lub że nie obchodzą nas problemy innych. Znaczy to tylko, że bu-
dzenie wspomnień o tym, co zdarzyło się podczas wojny, może zbyt mocno
boleć i każde z nas musi wybrać własny czas, aby móc znieść ten konieczny
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104 N. Lasman, Wspomnienia…, op. cit., s. 39.
105 Por. J. Rosenberg, Nazywam się..., op. cit., s. 68–69, „Wyruszyliśmy z Wawra na pie-

chotę, a po dotarciu na miejsce zostałem poproszony do jakiegoś pokoju. Łysy Żyd zaczął mnie
wypytywać w jidisz o różne rzeczy. »Na pewno jesteś Żydem? Na pewno nie jesteś Polakiem,
który chce wyłudzic rzeczy?« Zaczął sprawdzać moją znajomość jidisz. (...) Potem zaczął krzy-
czeć »Nie jesteś Żydem!«. Aby udowodnić mu, że się myli, zacząłem odmawiać »Jisgadal we Ji-
skadasz...« pierwsze słowa kadiszu. Wtedy mężczyzna ten załamał się i zaczął płakać. »Tak mi
wtyd«”. Zob. także: relację Józefa Malczyka, z jidysz tłum. S. Arm, AŻIH, 301/873.



ból”106. Znaczy to także szacunek i respekt dla cudzych wspomnień, przeżyć
i uczuć z nimi związanych.

Także Polacy, którzy przechowywali Żydów i pomagali im, zwłaszcza
na wsi, informowali dokąd mają się udać – był to zawsze ten kiedrunek i ta
miejscowość, gdzie pojawili sie już inni ocalali „Janek poszedł do Łowicza
i spotkał tam pierwszych Żydów: 2 kobiety i 1 mężczyznę, którzy chowali się
w lesie i teraz wrócili do swojego mieszkania. (...) Zaniepokoił nas antysemic-
ki nastrój, który opanował ludność, gdy zobaczyła tych trzech Żydów. Słysze-
liśmy takie słowa: dlaczego Łowicz miał takiego pecha, że akurat trzech Ży-
dów się uchowało, czy na nich już nie było Hitlera? Postanowiliśmy pojechać
do Warszawy”107. Bywało, że zaraz potem, po pierwszej spontanicznej reak-
cji, pojawiały się ostrzeżenia – w miastach jest niebezpiecznie, lepiej wrócić
na wieś, do tych samych ludzi, u których się ukrywano. Radzono przeczekać
do czasu ustabilizowania się sytuacji. Z czasem okazało się, że właśnie małe
miasta i miasteczka były szczególnie niebezpieczne dla ocalałych, tam wła-
śnie zdarzyło się najwięcej bandyckich napaści, grabieży i morderstw. Naj-
bezpieczniej było na wsi i w dużych miastach. Takie powroty na wieś nie by-
ły wyjątkiem, zwłaszcza ludzie całkiem samotni, dzieci i młodzież (tzw. pełne
sieroty) pozostawali dalej w sytuacji z okresu okupacji – nadal pracowali
u chłopa, u którego się wcześniej ukrywali. Jeśli w okolicach nie działały żad-
ne grupy podziemne grożące bezpośrednio ocalałym lub ludziom ich ukry-
wającym108, to sytuacja ta była w pewnym sensie korzystna dla obu stron
i trwała nieraz bardzo długo. Dzieci w wieku odpowiednim do pracy były za-
trudnione w gospodarstwie – za dach nad głową, wikt i opierunek. Czasem
gospodarze zdawali sobie sprawę z tego, że ukrywają żydowskie dziecko,
czasem o tym nie wiedzili109. W powojennych relacjach tych dzieci jest mo-
wa o ich ówczesnym życiu, włóczeniu się po okolicy, odchodzeniu od go-
spodarzy i poszukiwaniu „swoich”, zgłaszaniu się do komitetów żydowskich
i domów dziecka i ucieczkach z nich, powrotach na wieś do „swoich” chło-
pów i w końcu ucieczkach od nich. Dla wielu tych dzieci był to długi i bole-
sny proces zrywania więzi z ludźmi, którym zawdzięczali życie, jednak z któ-
rymi nie czuli wystarczającej wspólnoty. Był to też długi i bolesny proces doj-
rzewania i decydowania o własnej tożsamości, religii, powrocie do tradycji
żydowskiej, lub całkowitym od niej odejściu. Właśnie dzieci, które długo
przebywały wśród polskich rodzin i musiały wobec całego otoczenia ukry-
wać swoją prawdziwą tożsamość, zatracały ją najbardziej. Uczestniczenie
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106 N. Tec, Suche łzy…, op. cit., s. 213.
107 Pamiętnik Heleny Drobner, AŻIH 302/233.
108 „Po oswobodzeniu powiedzieli mi, że nie będę mogła u nich zostać, bo AK-owcy od-

wiedzają wieś często i przeze mnie ich zabiją. Żydówki u siebie trzymać nie mogą, tak powiedzie-
li (...) O 12-tej w nocy odwiedzili nas AK-owcy, było to w jesieni, parę miesięcy po oswobodzeniu.
Następnego dnia rano gospodarz mój zmusił mnie do odejścia, bo mówił, że jego przeze mnie
zabiją. Do Ostrowa szłam pieszo 40 km”. Relacja Noemi Centnerschwer, AŻIH 301/ 2750.

109 Tak było np. w przypadku Szlamy Jakubowicza, por. AŻIH, 301/2427.



w katolickich obrzędach, nauka religii, katechizmu, chrześcijańskich modlitw
– wszystko to tworzyło nowe emocjonalne otoczenie i więzi, które po woj-
nie musiały być na powrót zerwane. Przejmująca pod tym względem jest re-
lacja Szlamy Jakubowicza110, który sam podjął decyzję o przyjęciu chrztu, jed-
nak namówiony przez księdza do większej rozwagi w końcu zrezygnował
i trafił do żydowskiego domu dziecka w Łodzi. Odnalazła się również jego
kuzynka, ocalała w Rosji, oraz dalsza rodzina w Ameryce. 

Z licznych relacji i wspomnień ocalałych Żydów znamy klimaty ich po-
wrotów w rodzinne strony, pierwsze spotkania z sąsiadami, pierwsze „oko
w oko” ze świadkami tragicznych wydarzeń. Jak klisza powtarzają się w tych
wspomnieniach te same scenariusze, reakcje, słowa: „Staliśmy na środku tar-
gowego placu otoczonego domami i sklepikami. (...) A ludzie patrzyli na nas
tak, jakbyśmy wrócili z tamtego świata, i dziwili się: – Jak to? To Abramkowa
żyje?... Byli to inni ludzie. Tych, którzy tu kiedyś mieszkali, już nie było. Jakby-
śmy rzeczywiście wrócili nie po dwóch, ale po dwustu latach. Ludzie stali do-
okoła nas i przyglądali nam się, a inni wciąż przybiegali, żeby nas oglądać
i wszyscy tak samo głośno się dziwili, że żyjemy, aż i my sami zaczęliśmy się
dziwić i zaczęliśmy się czuć tak, jakbyśmy żyli zbyt długo”111. „Miasto się nie
zmieniło, ale brakowało odgłosów tętniącego życia. Wszystko było ciche, ob-
umarłe, miasto wyglądało jak cmentarz. Wszyskie sklepy i kawiarnie stały
na miejscu, ale właścicielami byli Polacy. Zrabowali je Żydom albo dostali
w nagrodę za współpracę w wyniszczeniu Żydów. Spotkałem koleżankę i ją
pozdrowiłem. Wybałuszyła oczy i zawołała: »Pan jeszcze żyje?«. Wszedłem
do mojego domu, w którym siedział znajomy Polak z rodziną. Na moje powi-
tanie nie odpowiedział”112. Tym pierwszym spotkaniom towarzyszył dreszcz
oczekiwania, lęk, wycofanie, napięcie, ostrożność, obawy. Ze strony Żydów
może także lub przede wszystkim tęsknota za swoim miastem, swoją wsią.
„W dalekich i uciążliwych drogach, w pociągach, nawet koła dudniły »Do do-
mu, do domu, do domu«. (...) Serce mi stuka jak młotem”113. Potem przycho-
dziło z reguły rozczarowanie i zwykły ludzki strach, a za nim ucieczka, chęć
bycia gdzie indziej, zapomnienia, rozpoczęcia życia na nowo. Nechama Tec
wizytę u polskich sąsiadów i kolację podaną na naczyniach pochodzących
z ich własnego domu określiła w rozmowie ze mną „uczestnictwem we wła-
snym pogrzebie”114. Wielu ocalałych po tego rodzaju doświadczeniach już ni-
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110 Relacja Szlamy Jakubowicza, AŻIH 301/2427. Jakubowicz przekazał także ciekawe infor-
macje i uwagi o powojennych zabawach dziecięcych w których sam uczestniczył, nierozpoznany
przez inne dzieci jako Żyd. Były to „gry wojenne”: niemieckie napady i pogromy na Żydach.

111 H. Grynberg, Zwycięstwo, Poznań 1990, s. 16–17.
112 Księga Pamięci Góry Kalwarii (Megilas Ger) pod red. G. Sapożnikowa, Buenos Aires

1975, s. 379–380, z jidysz tłum. M. Polit.
113 M. Berger, W tajgach Sybiru, Olkusz 2005, s. 143.
114 „Rozejrzawszy się, uprzytomniłam sobie, że widzę znajome przedmioty. Stół nakryty

naszym obrusem, srebra też były nasze. Rozpoznawałam coraz więcej rzeczy. Poczułam silne
uczucie skrępowania i przemożną chęć ucieczki. Ojciec zmierzył mnie swoim stalowym spoj-



gdy więcej nie zdecydowało się na powrót w rodzinne strony. Niektórzy do-
piero dziś są w stanie przełamać doświadczoną wówczas traumę i przeżyć
spotkanie z własną, małą, prywatną ojczyzną ponownie. 

Pomoc materialna

Środki na pomoc materialną dla ocalałych pochodziły z budżetu państwa115

oraz od instytucji zagranicznych – przede wszystkim American Joint Distri-
bution Committee (AJDC), Federacji Żydów Polskich, Żydowskiego Komite-
tu Robotniczego w Ameryce, innych organizacji oraz indywidualnych osób
zrzeszonych w ziomkostwach, głównie na terenie USA. Jak wynika z doku-
mentów AJDC oraz oświadczenia przedstawicieli CKŻP na wspomnianej już
konferencji prasowej ze stycznia 1946 roku pomoc od żydowskich instytucji
zagranicznych w roku 1944 i 1945 praktycznie nie istniała. Pierwszy trans-
port AJDC z towarami przypłynął do Polski dopiero 8 X 1945 roku116. Ozna-
cza to, że osoby, które wyzwolenia doczekały się już latem i jesienią 1944 ro-
ku, przez cały pierwszy rok swojego życia po wojnie nie mogły liczyć na żad-
ną inną pomoc poza finansowaną z funduszy państwowych. Apelowano
do instytucji za granicą o szybką i konkretną pomoc i przekazywanie darów
pełnowartościowych, nieuszkodzonych i potrzebnych ocaleńcom, takich jak
nieprzeterminowana żywność, koce, czyste i niepodarte ubrania. W praktyce
do 1946 roku było inaczej: „Przysyłane nam transporty odzieżowe zawierały
używaną i tak zniszczoną odzież, że w większości prawie absolutnie nie
nadawała się do użytku. Stwierdził to również przedstawiciel Egzekutywy
Światowego Kongresu Żydowskiego bawiący w Warszawie, ob. Margoszes.
(...) Z Anglii otrzymaliśmy stare mundury policjantów (15–20 ton), z Kanady
25 tysięcy mundurów policjantów”117. W następnych latach nadal nadsyłano
odzież używaną, czasem tak bardzo zniszczoną, że komitety odmawiały jej
przyjęcia. Rozdawnictwo darów bardzo skrupulatnie rozliczano (osoby
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rzeniem i w jego szaroniebieskich oczach ujrzałam nakaz milczenia. (...) Niewątpliwie przejęli
nasze rzeczy, zanim zdążyli się do nich dobrać Niemcy. Może zapomnieli albo nigdy nie wie-
dzieli, że te przedmioty stanowiły kiedyś nieodłączną część naszego życia”, N. Tec, Suche łzy,
op. cit., s. 207–208.

115 „W r. 1945 rząd wypłacił CKŻP 92 miliony złotych na prowadzenie agend i instytucji
Centralnego Komitetu, pomoc ta, aczkolwiek znaczna, jest jednak niewystarczająca na zaspo-
kojenie potrzeb jak utrzymanie sierot, chorych, starców i inwalidów, oraz na urządzenie warsz-
tatów i placówek pracy dla spauperyzowanej i zdeklasowanej ludności żydowskiej”, AŻIH
WKiP, sygn. 187, k. 1. Konferencja Prasowa w Centralnym Komitecie Żydów Polskich 26 I 1946
roku.

116 Przedstawicielstwo American Joint Distribution Committee (1945–1949) otrzymało
zezwolenie na otwarcie swojej placówki w Polsce 19 VII 1945 r., sprowadziło w tym czasie
ok. 600 transportów z kilkuste tonami żywności i towarów przemysłowych. 

117 Ibidem, s. 11.



otrzymujące jakąkolwiek pomoc kwitowały to własnym podpisem), pomimo
to czasem zdarzały się kradzieże i defraudacje powodujące, że przysłane da-
ry trafiały na czarny rynek118. W komitecie w Warszawie istniał nawet osob-
ny Wydział Odzieżowy, zajmujący się rozdawnictwem odzieży (ok. 100–150
osób dziennie w samej Warszawie); podstawą jego funkcjonowania i kontro-
li przydziałów była kartoteka odzieżowa (niezachowana)119. Porównanie do-
chodów z cenami, jakie osiągały niektóre towary na rynku pozwala uświado-
mić sobie jak bardzo musiały być one potrzebne i poszukiwane. Wagony
z darami z USA przekazywanymi przez Joint były notorycznie okradane.
Dość powiedzieć, że dobre ubranie kosztowało 18 000 zł, buty z cholewami
12–15 000 zł, ubranie zniszczone 5–10 000 zł, trzewiki męskie 5000 zł. W 1945
roku zarobki wahały się w granicach 500–3000 zł, a przeciętny dochód wyno-
sił 1200 zł miesięcznie. Dolar papierowy kosztował 180 zł, złoty – 1000120. Cie-
kawym przykładem jest wykaz z 10 I 1948 roku dotyczący rzeczy (238 sztuk)
nadesłanych z Argentyny dla Żydów w Siedlcach121. Otrzymało je łącznie 20
rodzin. Były to: pantofle męskie (11), sandałki dziecięce (7), koszule męskie
(15), swetry męskie (14), kalesony krótkie (12), ręczniki (20) („uwaga: ręczni-
ki zostały podzielone na połówki, z 10 zrobiono 20”), spódnice damskie (16),
żakiety (15), pończochy damskie (18), pończochy dziecięce (17), spodnie
(12), spodnie dziecięce (6), sweterki dziecięce (10), chusteczki (2), palta sta-
re (4), palta dziecięce (3), marynarki stare (10), ubrania męskie (3), buciki sta-
re (4), różne (34)122. 

Z zachowanych sprawozdań komitetów terenowych wynika, że sytu-
acja w niektórych miejscowościach była wręcz tragiczna, a możliwości po-
mocy ze strony członków zarządu tych komitetów znikome – dysponowano
praktycznie jedynie tym, co otrzymano z warszawskiej centrali, stąd drama-
tyczne i wciąż powtarzane apele o przydział żywności, a przede wszystkim
ubrań oraz środków pieniężnych na zapomogi dla najbiedniejszych i cho-
rych oraz na zaspokojenie innych pilnych potrzeb, jak chociażby utrzymanie
kuchni ludowych i samego biura komitetu. W początkowym okresie istniało
zasadnicze niezrozumienie faktycznej sytuacji ocalałych w Polsce ze strony
instytucji zagranicznych, które choć teoretycznie gotowe były nieść pomoc,
prawdopodobnie zupełnie nie zdawały sobie sprawy z tragicznych faktów,
ze skutków wojny, z pilności tej pomocy, z prawdziwych rozmiarów zagłady
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118 Okólnik nr 169 CKŻP, Wydział Organizacji i Kontroli do WKŻ w Warszawie 6 VI 1947
roku, AŻIH WOrg., sygn. 56, b.p. 

119 Protokół nr. 7 posiedzenia Zarządu Komitetu Żydowskiego w Warszawie 21 V 1946
roku, AŻIH WOrg. sygn. 33, b.p. 

120 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych, sygn. A.9.E/104.

121 Spis rzeczy rozdanych na podstawie uchwały Zarządu Ziomkostwa m. Siedlce z dnia
10 stycznia 48 roku przybyłych z Argentyny, rozpakowanych stosownie do protokołu nr 1
z dnia 7 I 1948 roku, AŻIH WZ, sygn. 58, s.41.

122 Ibidem.



Żydów, ze stopnia zniszczenia i strat, ze stanu zdrowotnego Żydów, z ich
możliwości zarobkowych i wszelkich innych. Według jednego z ocalałych,
który znalazł się w Łukowie na jesieni 1944 roku, sposób zbierania informa-
cji na ten temat był dowodem niewiedzy o położeniu w jakim się ocalali zna-
leźli, zarówno jeśli chodzi o ich kondycję fizyczną, jak i psychiczną, odbiera-
nej przez nich jako arogancja i niewrażliwość: „Do miasteczka przysłano for-
mularze z nowo utworzonego Komitetu Żydowskiego w Lublinie. W załączo-
nym liście poproszono o przysłanie listy ocalonych. Formularze w języku
polskim wydrukowano i przysłano z Ameryki przez Teheran123. Komitet pro-
sił o możliwie szybkie wypełnienie i zwrotne przesłanie do Lublina, co umoż-
liwi organizacjom w Ameryce zorganizowanie odpowiedniej pomocy. (...)
Pytano o dane personalne, potem o innych członków rodziny, gdzie i w ja-
kich okolicznościach zginęli? Nazwiska świadków. To były pytania normal-
nych ludzi, dla których śmierć była czymś wyjątkowym i wymagała wyjaśnie-
nia. Na końcu były pytania dotyczące obecnej sytuacji i jaką pomoc pytany
uważa za potrzebną: materialną (co?), moralną?, psychiczną? To były dla nas
śmieszne pytania. – Te skurwysyny śmieją się z nas. Nie starczy, że ledwo
uszliśmy z życiem, to jeszcze uważają nas za wariatów. Sami mamy ustalić, że
potrzebna nam pomoc psychiatry. (...) Większość reflektowała na pomoc ma-
terialną: żywność i odzież”124.

Listy z rozdziału produktów i ubrań dowodzą, jak nikłe racje przypada-
ły na jedną osobę: po jednej parze butów, jednej czapce, kocu, po 30 dkg cu-
kru, 10 dkg mleka w proszku, 20 dkg zupy, 15 dkg tłuszczu – były to racje nie-
malże wojenne i dotyczyły tylko części członków danej społeczności125.
W szczegółowym sprawozdaniu na temat sytuacji ludności na własnym tere-
nie Komitet w Milanówku (gdzie zarejestrowało się prawie 400 osób w tym
również z Brwinowa, Podkowy Leśnej i okolicznych wsi) informował War-
szawę, że: „5% podopiecznych jest ubranych zewnętrznie możliwie, reszta
podopiecznych, 95% posiada bardzo zniszczone okrycia i to przeważnie let-
nie. Nawet ci podopieczni co pracują nie są w stanie wskutek drożyzny ku-
pić sobie nawet koszulę. Większa część podopiecznych nie posiada bieliznę
na zmianę, śpią pod płaszczami wskutek braku innego przykrycia chociażby
koca, dzieci nie mogą uczęszczać do szkół z powodu braku obuwia i płasz-
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123 Informacja niepotwierdzona. W aktach WEiS nie zachowały się tego rodzaju formu-
larze z jesieni 1944 roku, być może autor ekstrapoluje na ten okres swoje późniejsze doświad-
czenia, w każdym razie na pewno już od samego początku zbierano informacje o ocalonych,
za pośrednictwem wszystkich terenowych komitetów (taki był m.in. cel ich powstania), aby
uzyskać dla nich pomoc. W aktach WEiS zachowały się „Ankiety” z niektórych miejscowości
wypełnione na przygotowanych drukiem formularzach do których należało załączyć wykaz za-
mieszkałych w danej miejscowości Żydów.

124 N. Lasman, Wspomnienia... op. cit., s. 20–21.
125 Komitet Żydowski w Falenicy, AŻIH WEiS, sygn. 562, b.p., Listy rozdziałów żywności.

AŻIH WOS, sygn. 391, s.17. b.p. Pismo Wydziału Opieki Społecznej do Komitetu Żydowskiego
w Otwocku z 16 XII 1947 roku.



czy. Bardzo dobrze jest wiadomo, że ci Żydzi co mieli to szczęście lub nie-
szczęście zostać przy życiu to w jednej koszuli i zdartem ubraniu chorzy ane-
micznie i wycieńczeni moralnie i fizycznie. Jeżeli pomoc ma być skuteczną,
należałoby wszystkich podopiecznych gruntownie ubrać przydzielając im
do czasu stworzenia sobie egzystencji jednorazowo 1 ubranie, 2 p. bielizny,
2 p. butów (zima–lato), skarpetki, dwa komplety bielizny pościelowej, koc
lub kołdrę, ręczniki, chusteczki, zapomogę na urządzenie mieszkania – obec-
nie i opał – gdyż warunki mieszkaniowe większej części podopiecznych są
tragiczne. Stan zdrowotny wszystkich Żydów, a przeważnie dzieci, wymaga
przez pewien czas specjalnego dożywienia, lecz niestety około 60% pod-
opiecznych nawet nie stać na skromny obiad, odżywiają się przeważnie chle-
bem i kawą”126. 

W pierwszej połowie 1946 roku WKŻ w Warszawie opiekował się ok.
355 osobami w bardzo podeszłym wieku, byli to często ludzie bardzo samot-
ni, bez dzieci i jakichkolwiek krewnych. Bez finansowej i żywnościowej po-
mocy komitetów ludzie ci nie byliby w stanie utrzymać się przy życiu. Pomi-
mo to pomoc pieniężna była na poziomie poniżej minimum socjalnego i wy-
nosiła 500 zł miesięcznie, w początkowym okresie nie funkcjonował na tym
terenie ani jeden dom starców, uruchomiony został później w Otwocku.
W kilku miastach działały kuchnie ludowe: w Warszawie, Płocku, Siedlcach
i Otwocku. 

Specyficzna i trudniejsza niż gdzie indziej sytuacja panowała na terenie
dwóch komitetów: Pruszkowa i Otwocka. Oba swoim zasięgiem obejmowa-
ły szereg jeszcze innych podwarszawskich miejscowości w których osiedlili
się tymczasowo mieszkańcy zburzonej w powstaniu Warszawy127. W Otwoc-
ku mieszkało wówczas 125 ziomków warszawskich, żydowskiego pochodze-
nia. W bardzo szczegółowym sprawozdaniu z 30 IV 1945 roku komitet prusz-
kowski informował o wszelkiej otrzymanej pomocy i liczbie osób oczekują-
cych na nią128. Mieszkały wówczas w Pruszkowie i okolicy 142 osoby żydow-
skiego pochodzenia, w tym 43 dzieci, 18 osób chorych, 8 starców wymagają-
cych pomocy oraz jedna osoba przybyła z Oświęcimia, na leczeniu w szpita-
lu w Tworkach (otrzymała doraźną pomoc w wysokości 200 zł). Podobnie
jak w wielu innych sprawozdaniach wymienia się rozdzielone produkty żyw-
nościowe, takie jak: mleko w proszku, tłuszcz, cukier, zupa, mąka (przydzia-
ły na jedną osobę nie większe niż 35 dkg) oraz odzież: buty, czapki, koce
(w bardzo niewielkich ilościach)129. Powtarzają sie w aktach pisma różnych
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126 Ankieta Komitetu Żydów Polskich w Milanówku b.d., AŻIH WEiS, sygn. 606, b.p.
127 „Wobec tego, że prawie wszyscy zarejestrowani w Komitecie Żydowskim w Pruszko-

wie są wysiedleni z Warszawy i zupełnie pozbawieni odzieży, pościeli i obuwia prosimy o przy-
dział odzieży dla wszystkich zarejstrowanych”. AŻIH WEiS, Sprawozdanie Komitetu Żydow-
skiego w Pruszkowie z 6 IV 1945 roku, sygn. 295, b.p.

128 Ibidem.
129 O podobnie dramatycznej sytuacji wśród podopiecznych informował w piśmie z 25

III 1946 roku Komitet w Otwocku: „Podopieczni nasi dotychczas nie otrzymali żadnej odzieży,



komitetów domagające się pomocy i środków pieniężnych, wszystkie spra-
wozdania podkreślają, że otrzymywana pomoc nie jest wystarczająca, często,
i to przez dłuższy okres, wręcz żadna. Niektóre komitety groziły zawiesze-
niem swojej działalności ze względu na całkowitą niemożność jej dalszego
sprawowania130. Nieustannie apelowano do Warszawy i domagano się po-
mocy – jakiejkolwiek. Otrzymywane z Komitetu Wojewódzkiego w Warsza-
wie przydziały (towarów i pieniędzy) nigdy nie były wystarczające, najtrud-
niejsza była z pewnością sytuacja w okresie tuż po wyzwoleniu, a więc w dru-
giej połowie 1944 oraz 1945. Komitet w Żelechowie informował w grudniu
1944, że otrzymane 10 000 zł rozdzielono sprawiedliwie pomiędzy ludnością,
przyznając zapomogi w wysokości od 100 do 300 zł na osobę, otrzymano
również makaron i ryż, który rozdano – po 25 dkg na osobę131. Analogicznie
komitet w Garwolinie informował o swoim tragicznym położeniu w pierw-
szym półroczu 1945 roku: „Uprzejmie prosimy o przydzielenie nam pienię-
dzy na zapomogi dla biednych Żydów oraz odzież. Kasa naszego Komitetu
nie dysponuje w chwili obecnej żadnymi funduszami. W mieście mamy kilka
takich rodzin, które są zupełnie bez środków do życia oraz bez ubrania. Po-
wrócili teraz z terenów niemieckich, a wobec trudnych warunków lokalnych
nie są w stanie zarobkować [miasto było całkowicie spalone już w 1939 roku
– przyp. A.S.]”132. W późniejszym okresie – od 1947 – sytuacja materialna po-
zostałej w Polsce ludności bardzo się poprawiła. Można ironicznie skonstato-
wać, iż problem rozwiązał się sam – większość Żydów wyemigrowała po po-
gromie kieleckim z Polski, zapotrzebowanie na pomoc materialną i finanso-
wą dla ocalałych od 1947 roku znacznie się zmniejszyło, a i sama pomoc za-
częła napływać z zagranicy obfitszym strumieniem niż dotychczas. Z czasem
jakość przekazywanych darów na pewno uległa poprawie, w sprawozdaniu
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gdyż drobne ilości zniszczonej odzieży z 1945 roku nie mogą być brane pod uwagę. Ostatnio
przydzielono nam odzież jedynie dla dzieci i kobiet, a mężczyzn ominięto” (WEiS, Pismo Ko-
mitetu Żydowskiego w Otwocku do WKŻ, Wydział Odzieżowy, z 25 III 1946 roku, sygn. 285,
b.p.). Z podobnym pismem wystąpił komitet otwocki w maju 1946 roku i wynika z niego, że
żadnych dostaw odzieży do tego czasu nie otrzymano. Prośby te powtórzono w czerwcu 1946
roku – nadal bezskutecznie oczekiwano na przydziały odzieży i pieniędzy. Komitet w Otwoc-
ku groził nawet przerwaniem swojej pracy wobec tak dramatycznej sytuacji, a nie był w tym od-
osobniony. 

130 „Ponieważ powróciło wiele osób zdemobilizowanych, jak również ludność miejsco-
wa żydowska jest w warunkach krytycznych, dzieci wymagają dożywienia: zwracamy się
z prośbą o jak najrychlejszą pomoc w postaci: odzieży, żywności, pieniędzy. Bez powyżej wy-
mienionej pomocy Komitet Żydowski w Radzyminie nie może kontynuować swojej działalno-
ści”, AŻIH, WEiS Sprawozdanie Komitetu Żydowskiego w Radzyminie za okres od 1 XI 1945 ro-
ku. do 1 I 1946 roku, sygn. 632, b.p.

131 Sprawozdanie nr 3 Komitetu Żydowskiego w Żelechowie do Wojewódzkiego Komi-
tetu Żydowskiego w Warszawie z 10 XII 1944 roku. W Komitecie w Żelechowie zarejestrowało
się 135 osób, AŻIH, WEiS, sygn. 697, b.p.

132 Pismo Komitetu Żydowskiego w Garwolinie do WKŻ Warszawa-Praga b.d., AŻIH
WEiS, sygn. 176, b.p.



Wydziału Ziomkostw AJDC za 1947 rok czytamy: „Wydawaliśmy wyłącznie
odzież nową i najlepszą, jaką posiadaliśmy na składzie, oraz żywność wyso-
kogatunkową jak: herbatę, kakao, mleko skondensowane, czekoladę i kon-
serwy mięsne. Na święta wielkanocne obfite przydziały zawierające rodzyn-
ki, sardynki, kompoty, czekoladę itp”133. W tym czasie dary te były dystrybu-
owane niemal wyłącznie wśród ludności żydowskiej zamieszkałej na tzw.
Ziemiach Odzyskanych, komitety żydowskie w małych miasteczkach na Ma-
zowszu praktycznie już nie działały. 

Repatrianci i ziomkostwa

Pomocy w każdym wymiarze i zakresie potrzebowali przede wszystkim lu-
dzie chorzy, starcy, inwalidzi, dzieci oraz repatrianci z ZSRR. „O potrzebach
finansowych związanych z akcją repatriacji wystarczy zaznaczyć, że repa-
trianci w przeważającej liczbie wracali do kraju prawie bosi i nadzy, bez żad-
nego dorobku materialnego”134. „Stan materialny repatriantów tego transpor-
tu zatrważający. W przeważnej części brak obuwia, przeważnie bielizny (fu-
fajki na gołym ciele), spodni, palt brak, mydła, źle odżywieni, jednym słowem
silnie wycieńczeni. Dzieci dość wielki odsetek (...), wiele chorych (gruźlica,
anemia, malaria i.t.d.)”135. Sprawozdania do centrali zawierają informacje
na temat wymienionych grup ludności, aby podkreślić ich szczególnie trud-
ną sytuację i konieczność uzyskania pomocy właśnie dla nich, bez niej egzy-
stencja tych ludzi byłaby niemożliwa. Sytuacja pogarszała się w ciągu 1946 ro-
ku z powodu stałego napływu repatriantów z ZSRR, w pewnym okresie śred-
nio ok. 4000 osób dziennie. Należeli do grupy ocalałych wymagających
szczególnej opieki i troski, a na taką sytuację komitety terenowe wojewódz-
twa warszawkiego nie były przygotowane – gros wysiłku i środków skiero-
wano na Dolny i Górny Śląsk oraz Szczecin, końcowe cele transportów.
W wyniku zorganizowanej akcji repatriacyjnej w 1946 roku osiedliło się
na terenie województwa warszawskiego i w samej Warszawie ok. 3000
Żydów (było to niecałe 2,5% wszystkich repatriowanych wówczas z ZSRR Ży-
dów)136. Były to osoby, które oddzieliły się po drodze od transportów repa-
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133 Sprawozdanie z działalności Wydziału Ziomkostw AJDC za rok 1947 z 29 I 1948 ro-
ku, AŻIH AJDC, sygn. 1283, b.p.

134 Sprawozdanie z akcji repatriacyjnej Żydów Polskich ze Związku Radzieckiego, AŻIH
WR, sygn. 3, s. 55. 

135 Raport referenta Herc, Chełm z 14 II 1946 roku, AŻIH WR, sygn. 4, s. 2. 
136 Ogółem w 1946 roku repatriowało się ok. 136 550 osób, z tego 75 000 osiedliło

na Dolnym Śląsku, 23 000 w Szczecinie i okolicy, 15 000 w Łodzi, 12 000 na Górnym Śląsku,
a pozostali w różnych miastach na terenie całego kraju, Sprawozdanie z akcji repatriacyjnej Ży-
dów Polskich ze Związku Radzieckiego [b.d., koniec 1946 roku]. Sprawozdanie z akcji repatria-
cyjnej Żydów Polskich ze Związku Radzieckiego, b.d., AŻIH WR, sygn. 3, s. 54. 



triacyjnych, aby powrócić do miast i miasteczek, z których pochodzili. Ponad-
to wielu osobom udawało się wrócić ze Związku Radzieckiego na własną re-
kę jeszcze przed 1946 rokiem. Ludzie ci swoje pierwsze kroki kierowali
do miejsc, w których kiedyś żyli i mieszkali. Szacuje się, że w latach 40. po-
wróciło do Polskich z ZSRR (w transportach zorganizowanych oraz indywi-
dualnie) co najmniej 170 000 polskich Żydów137. Na pewno zamożniejsi
członkowie wspólnoty pomagali najbiedniejszym i najbardziej potrzebują-
cym (niektóre rozliczenia budżetowe uwzględniają przychody ze składek
i datków członków komitetu), jednak taka pomoc była raczej swoistym po-
gotowiem ratunkowym niż długofalowym działaniem na rzecz repatriantów
– skala potrzeb przerastała możliwości pomocy dobrosąsiedzkiej138. Nie cze-
kając wyłącznie na dotacje państwowe oraz z Jointu139, CKŻP rozpisał tzw.
Fundusz Repatriacyjny, z którego składek spodziewano się uzyskać około
pięciu milionów złotych, prawdopodobnie jednak akcja ta nie powiodła się
tak jak zakładano, chociaż w myśl projektodawców miała mieć bardzo duże
znaczenie społeczne i wychowawcze: „Stoimy bowiem na stanowisku, że
w akcji dla repatriantów powinno uczestniczyć bezwzględnie całe społe-
czeństwo żydowskie”140. Ze sprawozdania budżetowego Komitetu w Węgro-
wie za okres od powstania komitetu aż do maja 1945 roku wynika, że zamoż-
niejszą ludność obłożono także opłatami na rzecz komitetu za artykuły spo-
żywcze (otrzymane z Lublina i Warszawy, a nawet zdobyte we własnym za-
kresie – byłby to więc swego rodzaju wewnętrzny „podatek” na rzecz całej
wspólnoty), pewne wpływy do wspólnej kasy, bardzo niewielkie zresztą, bo
zaledwie kilkutysięczne, pochodziły także z wypieku i sprzedaży macy141.
Nie we wszystkich miejscowościach napływ repatriantów był równie liczny,
na pewno dotyczył on raczej miejscowości położonych tuż pod Warszawą,
m.in. Otwocka, Żyrardowa, stamtąd zachowały się spisy osób repatriowa-
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137 E. Hornowa, Powrót Żydów polskich z ZSRR oraz działalność opiekuńcza Centralne-
go Komitetu Żydów w Polsce, „Biuletyn ŻIH” 1985, nr 1–2/133–134, s. 112–113

138 „Po wysłuchaniu sprawozdania z ostatniego wyjazdu ob. Baumerdera i ob. Wajcera
do Warszawy, do Komitetu Wojewódzkiego w sprawie pomocy dla Żydów w Żyrardowie i dla
repatriantów, gdzie delegaci nasi spotkali się z nieżyczliwym przyjęciem i odmową pomocy,
zebrani stwierdzają, że: pomoc w formie zasiłku pieniężnego i odzieży jest nam bardziej po-
trzebna niż kiedykolwiek, codziennie przyjeżdża parę osób i nie ma dla nich żadnej pomocy,
prywatnie im się pomaga i wyżywia, czemu kto może”. Pismo Rejonowego Komitetu Żydów
w Żyrardowie do WKŻ w Warszawie z 23 VI 1946 r., sygn. 698, b.p., AŻIH WEiS.

139 „Dotychczas repatrianci podobnie jak żołnierze zdemobilizowani objeżdżali wszyst-
kie miasta w celu uzyskania pomocy. Wobec tego, że pomocy z zagranicy nie ma, a dotacje pań-
stwowe są niewystarczające, należy o własnych siłach stworzyć odpowiednie fundusze dla re-
patriantów”, AŻIH WOrg. Protokół posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego w Warszawie z 25
III 1946 roku, sygn. 33, b.p.)

140 Okólnik nr. 83 CKŻP do Wojewódzkich Komitetów Żydowskich z 13 III 1946 r., AŻIH
WR, sygn. 1, s. 5.

141 Sprawozdanie kasowe Żydowskiego Komitetu w Węgrowie od chwili rozpoczęcia
działalności Komitetu do dnia 23 V 1945 r. z 6 VI 1945 r., AŻIH WEiS, sygn. 377, s. 126. 



nych. Większe grupy repatriantów dotarły także do Płocka, który nie był
zniszczony i gdzie działał sprawny komitet żydowski. W sprawozdaniu z 15
VII 1946 roku Komitetu w Otwocku czytamy, że na 367 osób korzystających
ze stołówki 179 osób to repatrianci. Ponownie domagano się przydziału pro-
duktów żywnościowych142. W kwietniu 1946 roku zarejestrowano na terenie
województwa warszawskiego 1906 repatriantów oraz 152 zdemobilizowa-
nych; udzielono im pomocy w postaci zasiłków pieniężnych oraz różnych
produktów (chleb, miód, jajka w proszku, makaron, konserwy mięsne, wędli-
ny, śledzie, mąka, mleko w proszku, cukier, margaryna, mydło)143. 

Z preliminarzy budżetowych poszczególnych komitetów terenowych,
a także ze zbiorczych sprawozdań WEiS wynika, iż w pierwszym, najtrudniej-
szym okresie około 60% funduszy szło na bezpośrednie zapomogi dla dzie-
ci, starców i repatriantów oraz na utrzymanie kuchni ludowych (z których
wydawano tanie oraz bezpłatne obiady); pozostałe środki przeznaczano
na kulturę i propagandę, wydatki administracyjne oraz inne nieprzewidziane
(np. koszty ekshumacji). W późniejszym okresie pojawiają się inne pozycje
budżetowe, np. inwestycje (w budynki należące do komitetu), stypendia dla
młodzieży, a także zapomogi związane z produktywizacją144. Z ogólnego ze-
stawienia statystycznego WEiS za 1946 rok dotyczącego liczby osób korzysta-
jących z różnej pomocy wynika, iż na terenie województwa warszawskiego
z pomocy żywnościowej skorzystało 9815 osób (w tym 5627 repatriantów),
odzieżowej 5412 osób (w tym 2500 repatriantów), pieniężnej zaś 2850 osób
(w tym 789 repatriantów)145. Podobne proporcje odnoszą się do każdego
z terenowych komitetów – około 50–65% całej pomocy przeznaczona była
na potrzeby repatriantów. Z faktu tego wynika jednoznaczny wniosek, że sy-
tuacja materialna ocalałych na Wschodzie była mimo wszystko znacznie trud-
niejsza niż pozostałych osób. Powrócili z kilkuletniej tułaczki, pozbawieni
dosłownie wszystkiego, bez jakiegokolwiek dobytku, wyniszczeni, zniechę-
ceni, przestraszeni, zdezorientowani, zrezygnowani146. Bardzo często byli to
także ludzie pochodzący z tzw. kresów wschodnich. Powrócili do Polski, ale
nie do swoich rodzinnych miasteczek i wsi, które pozostały w granicach
ZSRR. Natychmiast po przekroczeniu granicy komitety opiekuńcze Wydziału
Repatriacji oraz urzędnicy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego udzielali
pierwszych informacji oraz pomocy, która ograniczała się do rozdawnictwa
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142 Pozostałe osoby korzystające ze stołówki, a tym samym pomocy komitetu to: 78 cho-
rych, 81 dzieci, 29 starców, łącznie 367 osób, AŻIH WOS, Pismo Komitetu Żydowskiego
w Otwocku do WKŻ w Warszawie z 15 VII 1946 r., sygn. 285, b.p.

143 AŻIH WR, sygn. 22.
144 Preliminarz budżetowy Komitetu Żydowskiego w Otwocku za miesiąc lipiec 1946 r.

dotyczył kwoty 83 000 zł, za miesiąc grudzień 1946 r. już 219 820 zł, AŻIH WOS, sygn. 285, b.p.
145 Tabl. 8. Osoby, które korzystały z pomocy żywnościowej, odzieżowej i pieniężnej

w 1946 r., AŻIH WEiS, sygn. 62, b.p. 
146 Raport z przybycia do stacji Chełm, 7 II 1946 r. 1 transportu z ZSRR z Kijowa, AŻIH

WR, sygn. 4, s. 2–3.



chleba, słodkiej białej kawy oraz mydła. W niektórych miastach oprócz roz-
dawnictwa darów zorganizowano również inne formy pomocy przejścio-
wej, takie jak kuchnię, stołówkę dla repatriantów czy noclegownię – w Siedl-
cach na przykład pomieszczenia na ten cel wyposażono w 20 łóżek147, nocle-
gownia była uruchomiona również w Płocku (ul. Zduńska 5)148, oraz oczywi-
ście w Warszawie – dom dla repatriantów mieścił się na ul. Garwolińskiej 6
(były to trzy zaadaptowane na ten cel baraki otrzymane w lutym 1946 roku
w darze od Ministerstwa Odbudowy, na około 400 osób dziennie), a kuchnia
ludowa na ul. Konopackiej 21. Jakkolwiek gros pomocy przeznaczona była
dla grup ocalałych najbardziej potrzebujących, w praktyce okazywała się mi-
nimalna i często na miarę sytuacji wojennej: każdy repatriant mógł skorzy-
stać z domu noclegowego tylko przez pięć dni, co dla ludzi pozbawionych
własnego domu oznaczało dalszą tułaczkę i poniewierkę. Także zapomogi
finansowe dla repatriantów były limitowane, w zależności od aktualnego
stanu kasy komitetu (ok. 200–300 zł jednorazowo), zwykle i tak pustej.
W 1945 roku chleb biały kosztował 30 zł, jedno jajko 6–7 zł, litr mleka 60 zł,
kilogram mięsa 150–250 zł, masło 200–300 zł, obiad w dobrej restauracji
500 zł. Wszyscy pracujący mieli prawo do kartek żywnościowych, trzech ka-
tegorii (w zależności od zajmowanego stanowiska). Kartki najwyższej,
pierwszej kategorii uprawniały do kontyngentu żywnościowego o wartości
ok. 1000–1500 zł miesięcznie, którego w praktyce nikt nigdy w całości i tak
nie otrzymywał.

Z napływem repatriantów z ZSRR, a więc od 1946 roku, powstawały
jeszcze inne organizacje skupiające Żydów, tak zwane ziomkostwa. Były to
inicjatywy mające na celu zorganizowanie w jedną społeczność Żydów po-
chodzących z jednej miejscowości, choć mieszkających po wojnie w różnych
miejscach Polski. Ziomkostwa (po niemiecku nazywane też Landmannscha-
ften) powstawały także za granicą (część z nich istniała już przed II wojną
światową), głównie w Stanach Zjednoczonych w celu sprawniejszej organi-
zacji pomocy dla własnych ziomków i nawiązania kontaktów z krewnymi
i znajomymi. Z zagranicy często nadchodziły paczki imienne – wówczas wła-
śnie ziomkostwo było tą instytucją, która docierała z nimi do odbiorców. Ko-
ordynacją prac ziomkostw, głównie zbieraniem informacji o ocalałych – ana-
logicznych to tych, które gromadziły terenowe komitety żydowskie, a także
pośredniczeniem między poszczególnymi skupiskami i wymianą informacji,
zajmował się Wydział Ziomkostw przy CKŻP, powołany formalnie dopiero
w sierpniu 1946 roku (istniał do 1948)149. Taki sam wydział wyodrębniony
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147 Pismo Rejonowego Komitetu Żydowskiego w Siedlcach do CKŻP z 6 VI 1946 r., AŻIH
WEiS, sygn. 639, b.p. 

148 Protokół z zebrania Okręgowego Komitetu Żydowskiego w Płocku z 10 XI 1946 r.,
AŻIH WEiS, sygn. 287, b.p.  

149 Okólnik CKŻP nr 124 z sierpnia 1946 r. tak określał cele tego wydziału: „Koordyna-
cja działalności poszczególnych kół ziomków w kraju, nawiązanie odpowiedniego kontaktu
z ziomkostwami zagranicą i w celu należytego wykorzystania nadchodzącej pomocy”. 



został w strukturze organizacyjnej AJDC, ponieważ instytucja ta organizowa-
ła na terenie Stanów Zjednoczonych pomoc materialną dla Żydów w Polsce.
W zasadzie AJDC mógł korzystać z informacji gromadzonych przez CKŻP
w obu wydziałach do tego powołanych: Ewidencji i Statystyki oraz Ziom-
kostw, lecz w praktyce podejmował także własne inicjatywy mające na celu
zebranie odpowiednich informacji o Żydach ocalałych w Polsce150. Człon-
kiem ziomkostwa na terenie kraju mogła być osoba, która mieszkała w danej
miejscowości w dniu 1 IX 1939 roku. W czerwcu 1946 roku zarejestrowanych
było 41 ziomkostw z miast i miasteczek województwa warszawskiego151, na-
tomiast na terenie całego kraju działały 224 komitety ziomkowskie zrzeszają-
ce 40 000 tysięcy osób152. Do największych ziomkostw z tego terenu należa-
ły: Ostrów Mazowiecka, Siedlce, Wyszków, Pułtusk i Serock, Sarnaki i Łosice
oraz Otwock153. Poza województwem warszawskim głównymi skupiskami
Żydów stąd pochodzących były miasta i miasteczka na Dolnym i Górnym Ślą-
sku, Szczecin i Łódź. Byli to z nielicznymi wyjątkami repatrianci z ZSRR. Jak
jednoznacznie wynika z korespondencji między Komitetem Żydowskim
w Siedlcach i zarządem Ziomkostwa Siedleckiego, organizacja ziomkowska
była nadrzędną w stosunku do wszystkich zarejestrowanych Żydów pocho-
dzących z danej miejscowości, chodziło przede wszystkim o sprawiedliwy
podział darów napływających zza granicy dla Żydów – ziomków, gdyż jedna-
kowe prawo do nich przysługiwało niezależnie od miejsca zamieszkania da-
nej osoby po wojnie154. I tak siedziba Ziomkostwa Siedleckiego, początkowo
w samych Siedlcach, później została przeniesiona do Dzierżoniowa, następ-
nie do Łodzi i Wałbrzycha. Liczba zarejestrowanych siedlczan w całej Polsce
(poza Siedlcami) wynosiła 450 osób. Przez samo „ojczyste” miasto przewinę-
ło się po wojnie i tu zarejestrowało w Żydowskim Komitecie około 400 osób. 
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150 W aktach AJDC 1944–49 znajduje się wzór Cyrkularza nr 1 (bez daty), który rozsyła-
no (lub zamierzano rozsyłać) do poszczególnych ziomkostw i kół. Zawiera on bardzo szczegó-
łowe pytania na różne tematy dotyczące danych osobowych, aktualnej kondycji ocalonych,
wojennej historii miasteczka oraz inne. Niestety, nie ma w zespole tej instytucji odpowiedzi
zwrotnych, AŻIH AJDC, Cyrkularz nr 1, sygn. 1283, b.p.

151 Były to: Bieżuń, Bodzanów, Brwinów, Ciechanów, Falenica, Garwolin, Gąbin, Gosty-
nin, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Irena, Jabłonna, Kałuszyn, Legionowo, Lesz-
no (i Błonie), Łosice, Mińsk Mazowiecki, Milanówek, Mława, Nieporęt, Nowe Miasto, Nowy
Dwór, Otwock, Piaseczno, Płock, Płońsk, Podkowa Leśna, Pruszków, Radzymin, Raciąż, Rypin,
Siedlce, Sierpc, Sochaczew, Tarczyn, Warszawa, Wiskitki, Zakroczym, Żyrardów (na podstawie
akt Wydziału Ziomkostw CKŻP).

152„ Biuletyn ŻAP” 1 II 1947 r.
153 Wykaz ziomkostw wg zachowanych list członków w aktach Wydziału Ziomkostw

CKŻP oraz dane liczbowe dotyczące zarejestrowanych osób patrz Aneks 5.
154 Por. także upoważnienie ziomkostwa kałuszyńskiego (b.d.): „My, ziomkowie miasta

Kałuszyna zamieszkali w Wałbrzychu w liczbie 75 osób, upoważniamy ziomkostwo kałuszyń-
skie w Łodzi, które jest centralnym ziomkostwem wszystkich Żydów m. Kałuszyna w Polsce,
do odebrania nadchodzącą dla nas pomoc z zagranicy zarówno w pieniądzach i w naturze”,
AŻIH WZ, sygn. 92, b.p. Upoważnienie b.d.



Utrzymywanie kontaktów między ludźmi rozproszonymi po całym
kraju na pewno nie było łatwe, temu właśnie służyła jedna wspólna organiza-
cja, której przewodniczył wybierany na ogólnopolskich zjazdach zarząd. Nie-
mal wszystkie sprawozdania Wydziału Ziomkostw AJDC powtarzają te same
akapity i sformułowania: „Nowo powstałe skupiska żydowskie przeto znaj-
dowały się wciąż w stanie płynnym i organizowanie Kół Ziomkostw natrafia-
ło na znaczne przeszkody. (...) Resztki żydostwa polskiego, które po wojnie
wypłynęły znów na powierzchnię życia, z różnych przyczyn nie osiedliły się
z powrotem w ich dawnych miejscach zamieszkania. W małych miasteczkach
byłej Kongresówki, gdzie dawnej kipiało życie żydowskie, obecnie zanikł
wszelki jego ślad. Większość Żydów w Polsce żyje na Dolnym i Górnym Ślą-
sku, gdzie rozwijają i kształtują się nowe skupiska żydowskie. Pozostali
mieszkają przeważnie w Szczecinie, w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Białymsto-
ku, Krakowie i Katowicach. (...) Odnalezienie i organizowanie ziomków po-
łączone było z różnymi trudnościami. Grupki Żydów rozsiane są po różnych
punktach kraju. Trwało to niekiedy dość długo, zanim zdołaliśmy skontakto-
wać się z ziomkami i uzyskać od nich niezbędne nam materiały”155. Jednym
z celów powoływania kół ziomkowskich, poza podstawowym, którym było
gromadzenie darów i pomocy i jej sprawiedliwe rozdzielanie w kraju, było
zbieranie materiałów historycznych dotyczących miejsc pochodzenia i histo-
rii zagłady Żydów. Wydaje się, iż od początku inicjatywy te zmierzały do pu-
blikacji zebranych materiałów, co realizowano już na emigracji, przede
wszystkim w Izraelu, jako kontynuację działalności ziomkostw i dalszy cel ich
istnienia. Ślady tych inicjatyw znajdujemy w dokumentacji ich działalności
pozostałej w kraju. Np. mieszkający w Szczecinie Majłach Fajnzylber z ziom-
kostwa siedleckiego już w 1948 roku miał zebrać dużo materiałów, a zjazd ca-
łego ziomkostwa bardzo poparł jego działalność i zdecydował o zbiórce fun-
duszy na tę monografię: „(...) należy zbierać materiały na monografię, nie mu-
szą one być ludzi specjalnie wyróżniających się, ale zwykłych ludzi. Przyczy-
ni się to do upamiętnienia osób nam wszystkich bliskich”156.

Dzieci i młodzież

W Otwocku, przedwojennym podwarszawskim kurorcie licznie zamieszka-
łym przez Żydów i chętnie odwiedzanym w sezonie letnim przez warszawia-
ków, sytuacja była o tyle szczególna i różna od pozostałych miejscowości, że
ze względu na sprzyjający leczeniu, lokalny mikroklimat, działały tu już
przed wojną szpitale i sanatoria dla chorych na choroby płuc. Z tego między
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155 Sprawozdanie z działalności Wydziału Ziomkostw za rok 1947 z 29 I 1948 r., AŻIH
AJDC, sygn. 1283, b.p. 

156 Protokół Konferencji Ziomkostwa m. Siedlec z 28 III 1948 r., AŻIH WZ, sygn. 58, s. 50.  



innymi powodu, a także ze względu na bliskość Warszawy oraz łączność ko-
lejową ze stolicą w Otwocku i jego najbliższych okolicach zlokalizowano
wszystkie działające na terenie województwa warszawskiego żydowskie pla-
cówki ochrony zdrowia oraz opieki nad dziećmi. Poza Wydziałem Opieki
Społecznej powołanym już na jesieni 1944 roku w celu dystrybucji środków
medycznych otrzymanych przez CKŻP, inną instytucją opiekuńczą było To-
warzystwo Ochrony Zdrowia157 działające także w ramach struktur CKŻP
w miejsce rozwiązanego Wydziału Zdrowia. Istniał więc zapewne jakiś kon-
flikt kompetencji między obiema tymi wydziałami Centralnego Komitetu,
choć Wydział Opieki Społecznej w późniejszym okresie zajął się przede
wszystkim doraźnymi problemami związanymi z napływającymi do Polski
kolejnymi falami repatriantów, zaś TOZ organizował i utrzymywał szpitale,
domy opieki, domy dziecka, przytułki oraz zajmował się dystrybucją dotacji
na leczenie osób potrzebujących. Chorzy Żydzi mogli zwracać się o pomoc
zarówno do państwowej służby zdrowia, jak i do TOZ-u oraz do lokalnych ko-
mitetów żydowskich, w których byli zarejestrowani, a także do innych insty-
tucji, np. AJDC (która jakkolwiek z zasady nie udzielała pomocy indywidual-
nej, czasem czyniła wyjątki) – i zapewne część osób ze wszystkich tych moż-
liwości korzystała. Zachowana korespondencja dowodzi jednak, że pomoc
i opieka były zdecydowanie niewystarczające, skoro jeszcze we wrześniu
1946 roku komitet w Otwocku pisze do centrali o chorych dzieciach z sana-
torium „Olim”, chodzących boso i o chorych dorosłych, którzy nie mogą
z tych samych powodów (brak butów!) opuszczać szpitalnych budynków158.
Pomoc była więc często raczej symboliczna lub deklaratywna niż rzeczywista
– położenie uratowanych z zagłady Żydów było de facto aż do końca ich po-
bytu w Polsce niezwykle trudne i to pod wieloma względami. Pomoc, jaka-
kolwiek, była bardzo potrzeba, a dla wielu ludzi – starych, chorych, inwali-
dów, pozbawionych środków do życia – wręcz konieczna do przetrwania
i dalszego życia. W praktyce na terenie całego kraju nie ograniczała się li tyl-
ko do rozdawnictwa darów i pieniędzy czy dożywiania w kuchniach ludo-
wych. Przybierała też inne formy – trudniejsze organizacyjnie i wymagające
większego zaangażowania i zakorzenienia w danym miejscu niż akcje doraź-
ne czy charytatywne. W sprawozdaniach komitetów wymienia się m.in. po-
trzeby kulturalne ludności, postuluje zakładanie świetlic, bibliotek, posiada-
nie przez komitety radia, biblioteczki i gier dla dzieci. Wszystkie te dezydera-
ty pozostały, jeśli chodzi o miasta i miasteczka województwa warszawskiego,
jedynie śladem na papierze, zamierzeniem, które w praktyce ograniczyło się
do otrzymywania pewnej ilości gazet żydowskich dystrybuowanych wśród
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157 TOZ było organizacją działającą w Polsce już przed wojną, od 1920 r. Po zakończe-
niu wojny działalność tej instytucji została reaktywowana we współpracy z Unią OSE (Oeuvre
de Secour aux Enfants).

158 Pismo Komitetu Żydowskiego w Otwocku do Wydziału Opieki Społecznej
przy WKŻ z 2 XI 1946 r., AŻIH WOS, sygn. 285, b.p. 



członków komitetu i chorych w szpitalach. To, co w sprawozdaniach komite-
tów miało być sukcesem z osiągniętych wyników, w istocie było wyliczaniem
i opisem powojennej nędzy: „Wydajemy chorym bezpłatnie pisma codzienne
i periodyczne, przygotowujemy otwarcie świetlicy dla podopiecznych, którzy
będą mogli spotykać się i spędzać wolny czas na kulturalnej rozrywce”159.

Oczywiście starano się pomagać młodzieży, poprzez przydzielanie sty-
pendiów na naukę i studia, i była to praktycznie jedyna forma pomocy odno-
towana w dokumentach archiwalnych dla terenu województwa warszaw-
skiego w aktach Wydziału Młodzieżowego przy CKŻP. W dokumentach od-
szukać można informacje o działalności bursy dla bezdomnej młodzieży
(w Warszawie na około 30 osób) oraz trzech świetlic młodzieżowych w War-
szawie, Płocku i Otwocku. Poza Warszawą nie było także żadnych szkół ży-
dowskich, jedynie w kilku miejscowościach zorganizowano kursy dokształ-
cające, np. w Płocku160 oraz Otwocku. Młodzież żydowska poza Warszawą
musiała więc uczęszczać do szkół publicznych161. Nie było również żadnych
placówek sportowych, w niektórych miejscowościach działały natomiast
młodzieżowe organizacje skautowskie i religijne. Śladami ich istnienia są po-
jedyncze fotografie, a czasem zapis w jakimś urzędowym sprawozdaniu, ko-
respondencji bądź rejestrze162. Pomimo iż cytowany tu dokument dotyczy
przede wszystkim uczącej się i studiującej młodzieży warszawskiej, daje on
wyobrażenie o naprawdę trudnych warunkach ówczesnego życia: „Żydow-
skie Koło Studentów i Młodzieży Gimnazjalnej (...) zwraca uwagę Prezydium
CKŻP na tragiczne położenie niektórych akademików Żydów. (...) Niewielkie
stypendia przyznawane początkowo indywidualnie przez Joint, następnie
przez Komitet zaledwie wystarczały na najniezbędniejsze wydatki, o należy-
tym wyżywieniu, odzieży, pomocach naukowych, podręcznikach, instru-
mentach itp. nie mogło być mowy. W obecnych warunkach stało się niemoż-
liwością przetrwanie okresu studiów bez uszczerbku dla zdrowia, już zresztą
zniszczonego w latach okupacji. (...) Obecny klimat panujący w pewnej czę-
ści społeczeństwa polskiego, zwłaszcza na uczelniach, jest znany i łatwo moż-
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159 Sprawozdanie Rejonowego Komitetu Żydowskiego w Otwocku za marzec 1946 r.,
AŻIH WEiS, sygn. 285, b.p. 

160 W Płocku 3 XI 1946 r. otwarto bardzo uroczyście, bo z udziałem starosty, prezyden-
ta miasta oraz przedstawicieli różnych partii politycznych, Kurs Kroju i Szycia (dla 20 osób)
oraz Półinternat (dla 15 dzieci), por. AŻIH, WEiS, sygn. 287, b.p. Protokół [z uroczystości otwar-
cia] Okregowego Komitetu Żydowskiego w Płocku.

161 Sprawozdanie statystyczne WEiS za grudzień 1946 r. informuje o istnieniu na terenie
Warszawy tylko jednej szkoły żydowskiej z 51 uczniami, mieszczącej się w trzech izbach i za-
trudniającej 5 nauczycieli, AŻIH WEiS, sygn. 62, 63, b.p.

162 W Archiwum Yad Vashem (sygn. 7253/16) przechowywana jest fotografia członków
organizacji „Bejt Noar HaDati” („Dom Młodzieży Religijnej”) z 1948 r. z Grójca, natomiast
otwocki oddział organizacji skautowskiej HaSzomer HaCair został zarejestrowany w spisie sto-
warzyszeń i związków za rok 1947: Archiwum Państwowe w Otwocku, Akta miasta Otwocka,
sygn. 1089, s. 250.



na wyobrazić sobie moralne odosobnienie akademika i gimnazjalisty żydow-
skiego, mimo że stosunki obecne są daleko lepsze od przedwojennych”163.

Szczególną opieką otaczano dzieci, których wykazy (podobnie jak wy-
kazy osób starych i chorych) tworzono dodatkowo, obok listy wszystkich za-
rejestrowanych w danym komitecie Żydów, notując także informacje na te-
mat stanu rodzinnego dziecka, nazwiska polskich opiekunów podczas woj-
ny, lub inne informacje164. Interesowano się bardzo dziećmi nadal przebywa-
jącymi pod opieką Polaków lub w klasztorach, dzieci takie były poszukiwane
i starano się wcześniej lub później odebrać je przybranym opiekunom165.
Zgodnie z obowiązującym wówczas prawem opiekuńczym każde dziecko
powinno było mieć swojego opiekuna prawnego, w przypadku sierot opie-
kunów wyznaczał sąd grodzki, a z wnioskiem występowało kierownictwo
danego domu dziecka. Domy dziecka były licznie odwiedzane przez ocala-
łych Żydów – „tu zawierano znajomości, przyjaźnie kończące się często mał-
żeństwem. (...) Nie tylko Żydzi odwiedzali nasz Dom, wiadomość o istnieniu
naszego Domu Dziecka dotarła również do światłej części społeczeństwa
polskiego. Zaczęli nas odwiedzać przedstawiciele kultury. Odwiedzali nas
również przedstawiciele partii i rządu oraz wiele osób z zagranicy przywożąc
dary dla wszystkich dzieci”166. Franciszka Oliwa wspomina wizyty takich lu-
dzi jak Julian Tuwim z żoną (zaadoptowali dziewczynkę z tego domu o imie-
niu Ewa), Zofia Nałkowska, Mieczysława Ćwiklińska i inni; nakręcono nawet
film z udziałem dzieci z domu dziecka w Otwocku167. Był to dom pokazowy,
z pewnością wyróżniał się poziomem opieki i zaopatrzenia. Poszukiwaniu
i odbieraniu dzieci z polskich rodzin musiały niejednokrotnie towarzyszyć
trudne, a nawet dramatyczne okoliczności, które z pewnością nie sprzyjały
ułożeniu dobrych stosunków między Polakami i Żydami po wojnie168. Wielu
też Polaków przechowywało dzieci zupełnie bezinteresownie, byli oni
po wojnie hojnie wynagradzani przez żydowskie instytucje opiekuńcze.
Sprawy dotyczące wojennych i powojennych losów dzieci żydowskich sta-
nowią odrębny i bardzo dramatyczny rozdział historii Zagłady, którym nie
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163 Memoriał Żydowskiego Koła Studentów przy CKŻP z 29 IV 1946 r., AŻIH WOrg.,
sygn. 33. b.p. 

164 Lista dzieci w Falenicy (16 dzieci) – AŻIH WEiS, sygn. 562, b.p.; w Siedlcach (27 dzie-
ci) – ibidem, sygn. 639, b.p.; w Pruszkowie (13 dzieci) – ibidem, sygn. 625, b.p.

165 Por. dramatyczną opowieść o odzyskaniu córki adoptowanej podczas wojny przez
polską rodzinę, J. Rosenberg, Nazywam sie..., op. cit., s. 77–102.

166 Franciszka Oliwa, Dom ocalonych dzieci [Wspomnienia k. 10–11,]; wspomniany film
to „Unsere Kinder” („Nasze dzieci”) prod. „Kinor”, nakręcony przez Nathana Grossa w 1948 r.,
AŻIH, 302/289.

167 Ibidem, k. 20.
168 Por. pismo CKŻP z 20 IX 1946 r. do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w War-

szawie w sprawie opieki nad dziećmi, praw rodziców do dzieci znajdujących się w rękach osób
trzecich, praw dalszych krewnych oraz rewindykacji mienia i zabezpieczenia praw majątko-
wych dziecka, AŻIH WP., Pismo CKŻP do WKŻ z 20 IX 1946 r., sygn. 235, s. 1.



będę się tu szczegółowo zajmowała, chcę jedynie opisać ośrodki opieki
nad dziećmi, które powstały na terenie województwa warszawskiego169, by-
ły cztery: 

Dom Dziecka im. Dawida Guzika w Otwocku, ul. B. Prusa 11 prowa-
dzony był przez Lubę Bielecką-Blum, żonę Abraszy Bluma. W domu tym
w czerwcu 1946 roku mieszkało 130 dziećmi170, w sierpniu 1949 roku już tyl-
ko połowa171. Był to pierwszy dom zorganizowany na terenie centralnej Pol-
ski przez CKŻP, powstał 1 III 1945 roku, zlikwidowany pod koniec 1949 ro-
ku; budynki z okalającym go lasem włączono do terenu szpitala MSW. „At-
mosfera ogólna zakładu jest przyjemna. Wyczuwa się jednak smutek, szcze-
gólnie u starszych dzieci z powodu wyjazdu większej ilości dzieci ze starszej
grupy, do których byli bardzo przywiązani. (...) Dzieci są dobrze ułożone, za-
chowują się kulturalnie, poziom intelektualny odpowiedni, o czym świadczą
ich gazetki ścienne, kronika grupy, artykuły do gazetki międzyzakładowej,
czytanie książek i czasopism z biblioteki zakładowej”172.

Dom Dziecka w Śródborowie, ul. Cieszyńska 57/63, tzw. Śródboro-
wianka, prowadzony był przez dyrektora Bernarda Wajsbrota. Znalazły
w nim schronienie dzieci repatriowane w 1946 roku z ZSRR z domu dziecka
założonego w Kakandzie (Azja Środkowa) przez Związek Patriotów Polskich,
było ich 75173. Śródborowianka znana była też z własnego jednohektarowe-
go gospodarstwa wiejskiego – był tam ogród warzywny, 6 uli, 5 krów, 10
świń i kury. Dom prowadził też kursy języka żydowskiego i hebrajskiego174.

Dom Dziecka w Zatrzebiu koło Falenicy; przebywało w nim w czerw-
cu 1945 roku 173 dzieci, w tym 20 okrągłych sierot175. Dom w Zatrzebiu zna-
ny był z prowadzenia międzyzakładowej „Gazetki Domów Dziecka”, kilka jej
numerów zachowało się do dziś176. Prowadziła go Anna Margulis.
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169 Literatura dotycząca ratownictwa dzieci żydowskich i ich powojennych losów jest
już stosunkowo bogata, odsyłam tu do kilku najważniejszych i przykładowych pozycji: N. Bo-
gner, Be-hasde zarim: hatsalat yeladim bi-zehut she’ulah be-Polin [The Rescue of Jewish Chil-
dren with Assumed Identities in Poland], Yad Vashem, Jerozolima 2000; E. Kurek, Dzieci ży-
dowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci ży-
dowskich w Polsce w latach 1939–1945, Lublin 2001; Matka dzieci Holocaustu. Historia Ireny
Sendlerowej, opr. A. Mieszkowska, Warszawa 2004.

170 Wykaz dzieci przebywających w „Domu Dziecka” w Otwocku (stan z 12 VI 1945 r.),
AŻIH WOśw., sygn. 1342, s.1–3. 

171 Ibidem.
172 Ibidem, sygn. 1339, s.1–4, Protokół z inspekcji „Domu Dziecka” im. D. Guzika

w Otwocku, przy ul. B. Prusa dokonanej w dniach 13–15 I i 23 I – 24 I 1947 roku przez inspek-
tora Wydziału Oświaty CKŻwP mgr E. Markową.

173 „Biuletyn ŻAP” 13 V 1947 r.
174 „Biuletyn ŻAP” 17 X 1947 r.
175 Spis alfabetyczny dzieci przebywajacych w domach dziecka, koniec czerwca 1945 r.,

AŻIH WOśw., sygn. 76, b.p. (Otwock, Zatrzebie), ibidem, sygn. 80, s. 39. Spis imienny okrągłych
sierot do 12 lat z Domu dziecka w Śródborowie, z 24 X 1946 r. 

176 M. Thau (Weczer), Powroty, Kraków 2002, s. 15–18.



Dom Dziecka w Świdrze, ul. Górna 19 (ul. Słowackiego 26) dla 87 dzieci
(w tym 23 sieroty i 31 półsierot) prowadzony był przez Leona Lichtszajna177.
Dom ten został w maju 1947 roku zlikwidowany, a pozostałe dzieci (63) prze-
niesione do Śródborowianki178. W domu działały trzy warsztaty, w których
dzieci uczyły się rzemiosła: szewstwa, stolarstwa i krawiectwa. „Kierownictwo
Domu Dziecka stara się o stworzenie dzieciom urozmaiconego życia przez do-
starczanie dzieciom atrakcji. Dzieci czują się w Domu Dziecka dobrze, żyją ze
sobą zgodnie, współpracują w samorządzie dziecięcym, lubią swój Dom. (...)
dzieci utrzymują kontakt z życiem poza Zakładem. Odwiedzają ich koledzy
szkolni. Dzieci jeżdżą na imprezy urządzane przez drugie Domy Dziecka”179.

Poza domami dziecka w Otwocku działało również przedszkole, pro-
wadzone przez Deborę Adler przy domu dziecka na ul. Prusa11, oraz sanato-
rium „Olim” dla dzieci chorych na gruźlicę, na ulicy Klonowej 2 (dla 60 dzie-
ci) w willi „Piękna”. Istaniała ponadto tzw. kwarantanna w Warszawie na ulicy
Targowej (dwa pokoje), w której przeprowadzano badania lekarskie nowo
przyjmowanych dzieci i gdzie nocowały przez kilkanaście pierwszych dni. Po-
za tym funkcjonował Dom Zdrowia TOZ-u w Otwocku na ul. Reymonta 51, sa-
natorium dla gruźliczo-chorych „Brius” na ul. Reymonta 55, oraz Dom Matki
i Dziecka w Soplicowie koło Warszawy. W Świdrze organizowano rokrocznie
kolonie letnie dla ok. 500 dzieci z całej Polski w wieku 4–14 lat, w trzech tur-
nusach jednomiesięcznych. Zachowane w aktach Wydziału Oświaty zdjęcia
z takich kolonii (prawdopodobnie z 1949 roku) pokazują, że organizowano
dużo zajęć sportowych i gimnastycznych na świeżym powietrzu i w lesie,
dzieci w grupach i z wychowawcami – uśmiechnięte, wysportowane, dobrze
odżywione180. Starsze dzieci uczyły się zawodu, dla innych organizowano lek-
cje rysunku, malarstwa, rytmiki, muzyki, tańca, chór. Domy dziecka prowadzi-
ły opiekę zamkniętą i otwartą, to znaczy, że część dzieci mieszkała z rodzica-
mi i jedynie w ciągu dnia spędzała czas pod opieką wychowawców. Kładzio-
no duży nacisk na kształtowanie postaw dzieci, na ochronę ich delikatnej
struktury psychicznej naruszonej tragicznymi z reguły przeżyciami wojenny-
mi, na taką formę zajęć i zabawy, które sprzyjać będą ich ponownemu wejściu
w normalne życie społeczne i rodzinne, na sport i wysiłek fizyczny. W tym ce-
lu powołana została w sierpniu 1945 roku Poradnia Neuro-Psychiatryczna
w Warszawie, która m.in. przeprowadziła wśród dzieci w Zatrzebiu i Otwoc-
ku badanie na temat „Moje najstraszniejsze przeżycia w czasie okupacji”181.

552

Alina Skibińska

177 Spis alfabetyczny dzieci z Domu Dziecka w Świdrze z 1 I 1947 r., AŻIH WOśw., sygn.
1534, s. 3–8, ibidem, sygn. 1468, s. 4–11, Wykaz podwarszawskich „Domów Dziecka” na 1 I 1947 r. 

178 Sprawozdanie z wizytacji Domu Dziecka w Świdrze przy Górnej 19 w dniach 31 III–2
IV 1947 r. przeprowadzonej przez insp. Ob. E. Markową, AŻIH WOśw., sygn. 1466, s.1–4. 

179 Ibidem.
180 Koperty ze zdjęciami, AŻIH WOśw., sygn. 1472 i 1476. 
181 Cyt. za: H. Datner-Śpiewak, Instytucje opieki nad dzieckiem i szkoły powszechne Cen-

tralnego Komitetu Żydów Polskich w latach 1945–1946. Zakres działania i założenia wycho-
wawcze, „BŻIH” 1981, nr 3 (119), s. 50–51.



Takie badania i rozmowy mogły mieć jednak swój emocjonalny ciąg dalszy,
nie do końca terapeutycznie sprawdzony i pozytywny. Jak podaje Irena Ko-
walska w domach dziecka „wszyscy starali się jak najszybciej zapomnieć,
a nawet więcej – „zapomnieć, że się zapomniało”. Jednocześnie więc, przy-
najmniej wobec niektórych dzieci, stosowane dwie skrajnie różne metody
terapeutyczne: konfrontacji z przeżyciami i zapomnienia o nich, wyparcia.
Uczono dzieci patrzeć optymistycznie w przyszłość, wpajano im zaufanie
i wiarę w człowieka, prowadzono pogadanki o „wspólnym domu”, „święcie
szczęśliwości” i „solidarności wszystkich ludów świata”182.

W pierwszych dniach wolności spotykano bezdomne, zaniedbane
i głodne dzieci wałęsające się po ulicach bez niczyjej opieki. Na grupkę ta-
kich właśnie sierot natknęła się w Otwocku Franciszka Oliwa. Konieczność
opieki nad nimi dała początek domowi dziecka na ulicy Prusa 11183. Później-
sza ich wychowawczyni wspomina je jako wystraszone, niedowierzające te-
mu, że już nie muszą się ukrywać, głodne, zziębnięte, bez butów, obdarte,
wychudzone, chore, z wrzodami, świerzbem, wszawicą i grzybicą; jeden
z chłopców był tak zamorzony głodem, że nie mógł nawet jeść184. Stan psy-
chiczny dzieci był zły. Wystraszone, ukrywające się po kątach, nieufne, za-
mknięte w sobie, odrętwiałe, kapryśne, dokuczliwe, nieposłuszne, z siero-
cym syndromem, często opóźnione w rozwoju. „(...) pamiętały dobrze swoje
losy wojenne i przeżywały je na nowo. W nocy miały niespokojne, koszmar-
ne sny, zrywały się z łóżka i wołały rodziców”185. Jedna z wdzięcznych wycho-
wanek domu w Zatrzebiu tak scharakteryzowała stan psychiczny i nerwowy
dzieci oraz ich zachowanie, reakcje, odruchy warunkowe: „Dzieci modliły
się, składały ręce i klęczały, całowały medalik, krzyżyk, to co miały. Nie prze-
szkadzano im w tym, pomijano milczeniem. (...) Dzieci krzyczały po nocach.
Co noc zrywały się jak obłąkane i krzyczały, krzyczały w panicznym strachu.
(...) Dzieci chowały chleb pod poduszki, choć tego chleba nie było brak. Dzie-
ci kłamały, z czasem coraz rzadziej. (...) Dzieci wzywały przez sen swoje mat-
ki, ojców, dziadków, braci. Wzywały beznadziejnie, z tęsknoty. Żyły dwunur-
towo, za dnia uczyły się, bawiły, śmiały, nocami wracały do przeszłości, prze-
żywały od nowa grozę, rozłąkę, strach. (...) Dzieci uciekały. Ucieczki miały
miejsce we wszystkich domach dziecka. W większości wypadków uciekały
do swoich byłych opiekunów, którzy na ogół ukrywali je. Niekiedy wracały
od razu, ale bywało, że włóczyły się, nie mając co ze sobą począć. (...) Dzieci
nie chciały wracać do żydostwa”186.
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182 I. Kowalska, Kartoteka TOZ z lat 1946–1947 (Żydowskie dzieci uratowane z Holo-
caustu), „BŻIH” 1996, nr 3/95 i 2/96 (175–178).

183 Wspomnienia Franciszki Oliwy są fragmentami mało wiarygodnymi, dotyczy to m.in.
genezy i pierwszego okresu działalności DD w Otwocku.

184 Franciszka Oliwa, Wspomnienia..., op. cit., k. 1–3, 11.
185 Ibidem, k. 9–10.
186 M. Thau (Weczer), Powroty..., op. cit., s. 13.



Praca

Pomocy pieniężnej udzielano osobom niezdolnym do pracy (chorym, dzie-
ciom, starcom, inwalidom, uczącym się) oraz repatriantom, a także osobom
zgłaszającym się o taką pomoc celem zorganizowania własnego warsztatu
pracy. Byli to rzemieślnicy, lekarze, dentyści. „Od pomocy usunięci są ludzie
uchylający się od pracy, a przede wszystkim ludzie handlujący”187. „Komitet
nie popiera handlu wśród Żydów, dlatego nie przychodzi z pomocą w od-
zyskiwaniu mieszkań, sklepów przez Żydów. (...) Zadaniem Komitetu jest
przebudowa życia gospodarczego Żydów na nowych podstawach
– na uproduktywnieniu mas żydowskich, skierowaniu ich do pracy w fabry-
kach, spółdzielniach, w aparacie państwowym, samorządowym, zakładaniu
indywidualnych warsztatów pracy zarówno dla inteligencji jak i rzemieślni-
ków, robotników. Dlatego Komitet nie jest zainteresowany w udzielaniu Ży-
dom pomocy w odzyskiwaniu sklepów, przedsiębiorstw, fabryk”188. Sztan-
darowe hasło i postulat tamtych lat to „wszyscy Żydzi pracują” – czytamy je
w dokumentach CKŻP. Od Żydów, czasem skrajnie wyczerpanych fizycznie
i psychicznie latami wojny, oczekiwano „produktywności” i ciężkiej fizycz-
nej pracy. Miała ona pomóc przełamać zakorzeniony od wieków stereotyp
o żydowskim próżniactwie189. Żydzi mieli stać się potrzebni i pożyteczni, bo
tylko w ten sposób nie będą swoją obecnością prowokować „produktywne-
go” polskiego, socjalistycznego społeczeństwa robotników i chłopów190.
Sytuacja na rynku pracy była bardzo trudna, gdyż w małych, często bardzo
zniszczonych w czasie wojny miasteczkach zdobycie jakiegokolwiek za-
trudnienia mogło być dla większości ocalonych wręcz niemożliwe. Ozna-
czało to całkowity brak bieżących dochodów na życie. Żyło się z charyta-
tywnej pomocy powołanych do tego instytucji lub wyprzedaży zachowane-
go jeszcze dobytku. W późniejszym okresie komitety żydowskie skarżyły
się do centrali, iż są dla wielu osób wyłącznie źródłem rozdawanych pro-
duktów i zasiłków, a nie miejscem konsolidacji, spotkań, wspólnych dzia-
łań, planów i celów. 

W tak dramatycznych i trudnych okolicznościach możliwość, lub jej
brak, odzyskania własnego mienia i nieruchomości stawała się tym bardziej
istotna i ważka, także z moralnego punktu widzenia. W szukaniu odpowiedzi
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187 Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Żydowskiego w Milanówku, z 1 XII 1946 r.,
AŻIH, WEiS, sygn. 606, b.p. 

188 Protokół nr. 79 posiedzenia Prezydium Komitetu Żydowskiego w Warszawie z 7
VI 1946 r., AŻIH WOrg., sygn. 33, b.p. 

189 Por. A. Skibińska, „Życie gospodarcze Żydów w świetle relacji polskich XIX wieku”,
maszynopis pracy magisterskiej (AŻIH 347/192).

190 Por. „Ob. Gitlerowa życzy dalszej owocnej pracy i wierzy, że pozostali Żydzi staną się
pożytecznymi obywatelami kraju”, Protokół Okregowego Komitetu Żydowskiego w Płocku
z uroczystego otwarcia Kursu Kroju i Szycia z 10 XI 1946 r., AŻIH, WEiS, sygn. 287, b.p.



na to najważniejsze wówczas pytanie: dokąd dalej?, sprawa ta miała zasadni-
cze, a w wielu przypadkach być może decydujące znaczenie. Sytuację dodat-
kowo komplikował fakt napływu Żydów repatriowanych z ZSRR, których
stan zdrowotny był równie zły jak osób ocalonych na terenach okupowa-
nych przez Niemcy. „Brak żywności i gotówki uniemożliwia przyjmowanie
dalszych transportów. 30% repatriantów nie nadaje się do pracy”191. Pomimo
to osoby repatriowane postrzegane były również jako te, które posiadły no-
we umiejętności i zawody: „(...) był to przeważnie element, który w czasie
swojej tułaczki oswoił różne zawody, będąc obecnie wykwalifikowanymi ro-
botnikami różnych gałęzi przemysłu (cukrowni, odlewni żelaza)”192. Spisy
ludności żydowskiej z tego okresu bardzo często odnotowują przedwojenny
zawód zarejestrowanej osoby193, a także, choć niestety znacznie rzadziej, jej
obecną sytuację zawodową. Do mniejszości należeli ci, którym po wojnie
udało się kontynuować pracę we własnym zawodzie; były to bądź osoby wy-
soko wykwalifikowane (lekarze, dentyści, adwokaci), bądź rzemieślnicy nie-
których specjalności (np. krawcy). Jednak największe szanse na zatrudnienie
mieli fachowcy poszukiwani ze względu na sezon budowlany (mechanicy,
elektrycy, ślusarze itp.). Zdaniem pracowników CKŻP „uratowane od zagłady
resztki społeczeństwa żydowskiego w Polsce różnią się pod względem de-
mograficznym i socjalnym od reszty ludności w Polsce. Przeważna część to
ludzie, którzy utracili rodziny, stracili swoje warsztaty pracy, przez 6 lat nie
wykonywali swoich zawodów, nie mieli możliwości kształcić się i praco-
wać”194. Bardzo brakowało lokali na zakładanie warsztatów rzemieślniczych,
stawiano na spółdzielczość, której osobowość prawna nie stała w sprzeczno-
ści z socjalistyczną ideologią. 

Powroty ocalałych

555

191 Protokół z konferencji dn. 13 III 1946 r. kierowników Wydziałów Repatriacji Komi-
tetów Żydowskich, AŻIH WR, sygn. 2, s. 36. 

192 Raport referenta Herca, Chełm 14 II 1946 r., AŻIH WR, sygn. 4, s. 2. 
193 Wszystkie odnotowane w spisach ludności woj. warszawskiego zawody wg kolejno-

ści alfabetycznej i oryginalnej pisowni: adwokat, aktorka, artysta, artysta malarz, betoniarz, bie-
liźniarka, biuralista, blacharz, brakarz drzewny (leśny), browarnik, brukarz, buchalter, bufeto-
wa, chemik, cholewkarz, czapnik, dentysta, drukarz, dziennikarz, elektromonter, elektrotech-
nik, farmaceuta, felczer, filozof, fotografista, freblanka, fryzjer, furman, futrzanik, garbarz, gor-
seciarka, gręplarz, grzebieniarz, hafciarka, handlarz (inżynier handlu), inżynier, kamasznik, ka-
sjer, kelnerka, kierownik fabryki, kinooperator, kinotechnik, kiszkarz, kolejarz, kosmetyczka,
kotlarz, kowal, krawiec, kucharka, kupiec, kuśnierz, laborant w szpitalu, lekarz, literat, litograf,
magazynier, malarz, manikiurzystka, masarz, maszynista, mechanik, metalowiec, mleczarz, mły-
narz, modnistka, monter maszynowy, murarz, muzyk, muzykant, mydlarz, nauczyciel, ogrod-
nik, optyk, papiernik, piekarz, pielęgniarka, prawnik, prawnik, przemysłowiec, rabin, robotnik,
rolnik, rymarz, rzeźnik, sanitariusz, sklepowa (ekspedientka), skrzypek, spawacz, stenotypistka,
stolarz, szczotkarz, szewc, szklarz, szlifierz, szofer, sztygar, ślusarz, tapicer, technik samochodo-
wy, teczkarz, telefonistka, tkacz, tokarz, tragarz, tramwajarz, trykotażnik, urzędnik, wędliniarz,
właściciel (garbarni, fabryki, olejarni, sklepu), wojskowy, woźny, wytwórca nabiału, zegar-
mistrz, złotnik. 

194 Pismo [brak adresata] z 7 I 1946 r., AŻIH WP, sygn. 34., b.p.



Z ogólnych sprawozdań WEiS dotyczących liczby zatrudnionych (pra-
cujących) Żydów195 oraz przeznaczonych na cele produktywizacji dotacji
w skali kraju trudno wyciągnąć jakieś wnioski o realnej sytuacji zarobkowej
i życiowej tych ludzi, a była ona de facto bardzo zła. Bliższy ogląd tego pro-
blemu daje zestawienie (bez daty) odnoszące się do ludności utrzymującej
się bez pracy zarobkowej w województwie warszawskim, z podziałem
na wiek i płeć, zamieszczone w Aneksie 3196.

Inne sprawozdanie przedstawia szczegółowo dane dotyczące ludności
pracującej zarobkowo, wg działów, gałęzi i rodzajów zatrudnienia197. Wynika
z niego, iż na ogółem 467 pracujących osób (w tym 298 to mężczyźni, a 169
kobiety) 152 osoby pracowały w lecznictwie, higienie i w innych zakładach
opieki społecznej (statystykę tę stanowił głównie personel lekarski i opie-
kuńczy w ośrodkach zlokalizowanych w Otwocku i okolicy), 143 osoby za-
trudnione były w dziale „górnictwo i przemysł”, co w praktyce oznaczało: 61
osób zatrudnionych w krawiectwie i 25 w przetwórstwie spożywczym
(w tym 13 rzeźników). Drugim działem zatrudniającym najwięcej osób była
służba publiczna oraz organizacje i instytucje społeczne – 82 osoby198, oraz
handel, przede wszystkim detaliczny – 46 osób. O tym, jaka była rzeczywista
sytuacja zarobkowa Żydów w małych miasteczkach centralnej Polski tuż
po wojnie, najlepiej jednak świadczą nie zestawienia i raporty statystyczne,
a same spisy Żydów sporządzane do celów ewidencyjnych, o czym była mo-
wa wcześniej, a także wspomnienia i relacje o ich życiu codziennym i kłopo-
tach, z którymi musieli się borykać.

Lista Żydów zamieszkałych w Żyrardowie, sporządzona 19 VII 1946 ro-
ku obejmuje 18 nazwisk, z tego 11 osób nie pracowało, z pozostałych sied-
miu jedna była sklepikarzem (z zawodu blacharz), pozostałe pracujące oso-
by nie podały swojego miejsca zatrudnienia199. Podobną sytuację ilustruje
spis Żydów z Milanówka na dzień 20 I 1946 roku – na 102 osoby tylko 29 by-
ło pracujących, z tego 7 osób zajmowało się handlem, jedna była urzędni-
kiem, a pozostałe nie sprecyzowały swojego miejsca zatrudnienia200. Ani Ży-
rardów, ani Milanówek nie były wyjątkami. Dla osób w tak tragicznym poło-
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195 Dla przykładu sprawozdanie na 1 stycznia 1947 r. podaje, iż ogólna liczba pracują-
cych Żydów na terenie kraju wynosi 36 734, co stanowiło wówczas 36% wszystkich zarejestro-
wanych osób (102 000), AŻIH WEiS, Podział ludności żydowskiej w Polsce w/g danych na 1
I 1947 r. sygn. 51, b.p.

196 Tablica statystyczna ludności pracującej zarobkowo wg działów, gałęzi i rodzajów za-
trudnienia, b.d., AŻIH WEiS, sygn. 57, b.p.

197 Tablica statystyczna ludności utrzymującej się bez pracy zarobkowej wg grup, wieku
i płci, b.d., AŻIH WEiS, sygn. 56, b.p. 

198 Bardzo dużą grupę stanowili sami członkowie zarządów komitetów żydowskich,
traktowani w spisach i ewidencjach jako urzędnicy państwowi.

199 Rejonowy Komitet Żydów w Żyrardowie. Lista Żydów zamieszkałych w Żyrardowie
z 19 VII 1946 r., AŻIH WEiS, sygn. 698, b.p. 

200 Lista Żydów zarejestrowanych w Milanówku z 20 I 1946 r., AŻIH WEiS, sygn. 656, b.p.  



żeniu, w jakim znajdowali się ocalali z zagłady Żydzi, brak naprawdę real-
nych perspektyw zawodowych, musiał być okolicznością szczególnie ważką
i zapewne jedną z decydujących w podjęciu ostatecznej decyzji o emigracji
z Polski. W protokole nr 84 z posiedzenia Prezydium Komitetu Żydowskiego
w Warszawie z dnia 18 VII 1946 roku czytamy: „Pow. Kom. w Płocku posiada
w swojej ewidencji 200 Żydów, z czego 150 przypada na sam Płock. Ilość in-
dywidualnych warsztatów pracy dochodzi do 20, pracujących jest ponad 60
(...). W Sierpcu (...) zamieszkuje około 40 Żydów. Pracujących nie ma, Żydzi
przeważnie zajmują się handlem201, warunki bezpieczeństwa dobre. W Siedl-
cach znajduje się około 100 Żydów. (...) zajmują się przeważnie handlem, pra-
cujących nie ma prawie wcale (...). Pruszków – 80 Żydów. Pracujących około
20. Mieszkają przeważnie zakonspirowani jako Polacy. Od czasu ostatniego
napadu rabunkowego na lokal Komitetu, który znajduje się w odludnej dziel-
nicy, innego lokalu mimo starań nie otrzymano. (...) Leginowo – 25 osób, pra-
cujących 10. Góra Kalwaria – 45 osób. Warunki bezpieczeństwa dobre, sto-
sunki z ludnością polską ułożyły się pomyślnie. Ciechanów, Mława, Maków
– 80 osób, pracujących 15-stu. Grójec – dotąd było około 45 osób. (...) Uru-
chomiono wiele warsztaów pracy, pomoc była racjonalnie rozprowadzona.
Obecnie nie ma już prawie ludności żydowskiej, w porozumieniu i uzgod-
nieniu z Woj. Kom. przeniosła się do większych miast. Otwock – 565 Żydów.
(...) Pracujących jest około 140, przytłaczająca większość to chorzy, pozosta-
jący na leczeniu (...). Płońsk (Sochocin, Glinojeck, Nasielsk) – około 100 osób.
Ob. Zajdman nie może bliższych danych dostarczyć, gdyż nie był na inspek-
cji. Żyrardów – 25 osób, z czego pracujących jest 10. Nowy Dwór – 22 osoby,
pracuje zaledwie kilku. Milanówek – zamieszkuje mało Żydów. Większość
z nich zatrudnionych jest w instytucjach w Warszawie”202.

Tak zwana produktywizacja Żydów po wojnie była jednym z celów po-
lityki społecznej nowych władz komunistycznych, a także podkreślanym dą-
żeniem władz CKŻP, które już 2 II 1945 roku wyłoniły ze swoich struktur Wy-
dział dla Spraw Produktywizacji w celu „odbudowania życia resztek społe-
czeństwa żydowskiego ocalałego od zagłady hitlerowskiej”. Cel ten miał być
realizowany poprzez pośrednictwo pracy, zakładanie żydowskich spółdziel-
ni produkcyjnych, pomoc w tworzeniu indywidualnych warsztatów pracy,
szkolenie młodzieży, popieranie inicjatyw zmierzających do zakładania ferm
rolnych203, udzielanie pożyczek na cele produktywizacji – wydział patrono-
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201 Warto w tym miejscu poczynić uwagę co do frazeologii tych sformułowań: handel
nie jest uważany za pracę.

202 Protokół nr 84 z posiedzenia Prezydium Komitetu Żydowskiego w Warszawie z 18
VII 1946 r., AŻIH WOrg, sygn. 33, b.p. 

203 Żadna tego rodzaju inicjatywa nie była podjęta na badanym terenie, wśród zareje-
strowanych Żydów 11 osób podało zawód rolniczy, nie wiemy jednak, czy ktokolwiek z nich
powrócił na rolę. Natomiast Ziomkostwo Pułtusko-Wyszkowskie zorganizowało fermę mlecz-
ną na terenie majątków Kidlin i Niemcze na Dolnym Śląsku (por. AŻIH WZ, sygn. 57, s. 43. Spra-
wozdanie instruktora Wydziału Produktywizacji Karniola Józefa z 12 VI 1947 r.).



wał Kasie, a później Bankowi Spółdzielczemu dla Produktywizacji Żydów,
działał on również tylko do 1950 roku. Gdzieniegdzie organizowano różne
kursy zawodowe i dokształcające, np. zachował się wykaz kursantek gorse-
ciarstwa z 1947 roku. w Otwocku (8 osób) oraz kursu skórzano-galanteryjne-
go (18 osób)204. Pośrednim celem tych inicjatyw było „przebranżowienie”,
czyli przekwalifikowanie się Żydów, lub – jak to określono w jednym ze spra-
wozdań AJDC – ich „przewarstwienie się”. Gruntowna zmiana struktury za-
wodowej Żydów, w opinii nowych komunistycznych władz, struktury nie-
właściwej i wymagającej reformy, była jednym z celów polityki społecznej
i gospodarczej wobec nich. 

Aministracja rządowa wyłoniła również specjalny organ, Komisariat
Rządu dla Spraw Produktywizacji Ludności Żydowskiej, za pośrednictwem
którego przyznano spółdzielniom żydowskim długoterminową pożyczkę.
Stało się to już po pogromie kieleckim, który był ważną cezurą także w sferze
życia gospodarczego; od lipca 1946 roku załamuje się bowiem program re-
alizowany przez Wydział Produktywizacji CKŻP. Z zachowanej korespon-
dencji lokalnych komitetów żydowskich wynika, iż sukcesów produktywiza-
cyjnych na badanym terenie praktycznie nie było. Nie powstała, oprócz War-
szawy, ani jedna żydowska spółdzielnia produkcyjna, a wszelkie działania
i inicjatywy ograniczały się do niewielkich pożyczek indywidualnym oso-
bom, i tak np. w sprawozdaniu Komitetu w Garwolinie za styczeń 1947 roku
informowano, że wpłynęło jedno podanie o pożyczkę; istniały dwie spół-
dzielnie pracy zatrudniające dwóch mężczyzn (sic!), dwa warsztaty rzemieśl-
nicze również zatrudniające dwie osoby oraz dwa przedsiębiorstwa handlo-
we (prawdopodobnie sklepy)205. Wówczas liczba Żydów w Garwolinie wy-
nosiła już tylko 15 osób (8 mężczyzn, 6 kobiet i jedno dziecko), wobec 41
osób, które się po wojnie w komitecie garwolińskim zarejestrowały. Pismo
Komitetu w Otwocku (b.d.) wymienia 13 osób korzystających z pożyczek
Wydziału Produktywizacji, w tym pięciu lekarzy, czterech dentystów, jedne-
go szewca, dwie krawcowe i jedną osobę prowadząca (lub zamierzającą pro-
wadzić) czytelnię206. „Biuletyn ŻAP” z 21 I 1946 roku (nr 138/8) donosił
o „sukcesach” w tej dziedzinie na terenie całej Polski – w myśl rezolucji pod-
jętej na ogólnopolskim zjeździe przedstawicieli wszystkich komitetów oraz
po naradzie z kierownikami Wydziału Produktywizacji w celu zdementowa-
nia „fantastycznych i kłamliwych wiadomości o pogromach dokonywanych
na ludności żydowskiej w Polsce, oraz o wzmagającej się fali antysemity-
zmu, która rzekomo jest podstawą ucieczki Żydów z Polski”. Z informacji tej
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204 Wykaz kursantów przy Kursie Skórzano-Galanteryjnym w Otwocku, Żeromskiego 22
z dn. 4.VIII.1947r., i Pismo Samorządu Kursu [Gorseciarstwa w Otwocku] do Wydziału Produk-
tywizacji przy CKŻP z 19 X 1947 r., AŻIH WProd., sygn. 34, b.p. 

205 Sprawozdanie Komitetu Żydowskiego w Garwolinie za styczeń 1947 r., AŻIH WEiS,
sygn. 176, b.p. 

206 Sprawozdanie Rejonowego Komitetu Żydowskiego w Otwocku za marzec 1946 r.,
AŻIH WEiS, sygn. 285, b.p. 



oraz ze sprawozdania WKŻ w Warszawie207 wynika, iż na terenie wojewódz-
twa warszawskiego (bez sprecyzowania, czy chodzi o samą Warszawę, czy
również inne miasta) działała „Elektromechanika”, spółdzielnia zatrudniają-
ca 20 osób, spółdzielnia „Met-Gal” z 9 pracownikami, spółdzielnia „Stolbud”
zatrudniająca 12 osób, „Majde” – 5 osób, „Zjednoczenie Rzemiosł Skórza-
nych” – 9 osób, warsztaty krawieckie – 4 osoby zatrudnione, warsztaty sto-
larskie – 4 osoby, warsztaty szewskie – 4 osoby, oraz spółdzielnia mydlarska
z 11 pracownikami. W tym samym czasie na obszarze województwa war-
szawskiego wraz z Warszawą mieszkało około 9–12 000 Żydów. Od 1947 ro-
ku działało w Warszawie biuro Centrali (Żydowskich) Spółdzielni Pracy „So-
lidarność”, dysponujące w rzeczywistości jednym pokojem i jedną księgo-
wą; „Solidarność” nie miała żadnych swoich sklepów ani innych placówek
na tym terenie poza samą Warszawą208. Wszystkie istniejące w tym czasie ży-
dowskie spółdzielnie stały się członkiem „Solidarności”. Inna organizacja
powołana do celów, o których mówi jej nazwa, Organizacja Rozwoju Twór-
czości wśród Ludności Żydowskiej, praktycznie nie działała poza Warszawą.
Także sprawozdania wydziałów produktywizacji zarówno CKŻP, jak i po-
szczególnych komitetów wojewódzkich nie mogą się niestety poszczycić
realnymi wynikami. Także tu były odczuwalne antysemickie resentymenty
wśród ludności polskiej: „Jednakże pośrednictwo pracy napotykało na du-
że trudności ze względu na specyficzne stosunki, co wyrażało się w tym, że
poszczególni kierownicy i dyrektorzy nie przyjmowali Żydów do pracy”209.
Sytuacja z całą pewnością szybko ulegała zmianie, zwłaszcza w latach
1946–1947, w związku z kolejnymi falami repatriacyjnymi z ZSRR i masową
emigracją Żydów po lipcu 1946 roku. Już w sprawozdaniu Wydziału Pro-
duktywizacji przy WKŻ z kwietnia 1947 roku znikają niektóre istniejące rok
wcześniej spółdzielnie, i pojawiają nowe: „Igła” (społdzielnia krawiecka),
„Trykot” (wyrobów dziewiarskich) i „Malbud” (malarska)210. Niektóre spół-
dzielnie w rzeczywistości niemalże nie funkcjonowały lub szybko się roz-
padały, inne zajmowały działalnością niezgodną ze statutem211. Czasem ży-
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207 Sprawozdanie z działalności WKŻ w Warszawie za okres 1 I–30 VI 1946 r., AŻIH
WOrg., sygn. 29, b.p. 

208 M. Grynberg, Żydowska spółdzielczość pracy w Polsce w latach 1945–1949, Warsza-
wa 1986, s. 69.

209 Sprawozdanie z działalności WKŻ w Warszawie za okres 1 I–30 VI 1946 r., AŻIH
WOrg. sygn. 29, b.p. 

210 Sprawozdanie Wydziału Produktywizacji przy WKŻ w Warszawie za m.kwiecień
1947 r. z 15 V 1947 r., AŻIH WProd., sygn. 34, b.p.

211 AŻIH WProd., sygn. 12, b.p, Przegląd prac Wydz. Dla Spr. Produktywizacji Woje-
wódzkiego Komitetu Żydowskiego w Warszawie na odcinku tworzenia spółdzielni. „Warsztat
ten [szewski „Nasza Jedność”] przy założeniu liczył 6 osób. Wkrótce jednak rozpadł się.
W chwili obecnej pracuje 1 szewc i 1 kamasznik, nie szczególnie wykwalifikowani. (...) Placów-
ka ta [Spółdzielnia Stolarska „Stolbud”] została utworzona jako spółdzielnia. Rozpadła się jed-
nak. Pozostał dobrze przystosowany lokal i część dobrych maszyn stolarskich. Spółdzielnia fak-
tycznie nie rozpoczęła pracy. (...) W rzeczywistości jednak spółdzielnia [„Elektromechanika”]



dowskie spółdzielnie wychodziły „z pod kontroli żydowskich czynników”,
jak np. powstała w 1945 roku spółdzielnia „Majde”, której członkami byli za-
równo Żydzi, jak i Polacy. „W 1946 roku Żydzi opuścili spółdzielnię wyjeż-
dżając za granicę”212. W innym wypadku „organizatorzy warsztatu [mecha-
niczno-samochodowego] uciekli za granicę, zabierając ze sobą dużą kwotę
pieniędzy przeznaczoną na inwestycje”213. W dokumentacji CKŻP przewija
się także problem niespłaconych pożyczek zaciągniętych przez osoby, które
wyemigrowały. Sytuacje takie to także signum temporis tamtych lat. 

Różnego rodzaju spekulacje, czarny rynek, przemyt graniczny, handel
walutami, działalność niezgodna z ówczesnym prawem lub pozostająca
na jego obrzeżach – to wszystko co dziś nazywamy szarą lub czarną strefą by-
ło cechą charakterystyczną gospodarki „socjalistycznej” i miało dogodne wa-
runki rozwoju w pierwszych latach po wojnie. „Można powiedzieć, że w Pol-
sce handel kwitnie, ale nie jest to zdrowy handel (...). Poza tym istnieje wolny
rynek i panoszy się czarna giełda, na której kursują dolary, złoto. Na czarnej
giełdzie sprzedaje się zegarki. (...) Po prostu wszyscy w Polsce handlują i spe-
kulują. (...) Lecz handel ten ogranicza się do towarów, które pozostały z daw-
nych zapasów i do rzeczy już używanych. Nowych wytworów na rynku jest
mało. Na ulicy wszystko można sprzedać lub kupić. Do sklepu prawie nikt
nie chodzi kupować”214. Wyłącznie na tym tle można i należy widzieć i oce-
niać udział Żydów w powojennym czarnym rynku. Ich operatywności i sku-
teczności sprzyjała duża ruchliwość ludności żydowskiej po wojnie, kontak-
ty z osobami osiedlającymi się na tzw. Ziemiach Odzyskanych, a także miesz-
kającymi poza granicami Polski. Duże ryzyko, z którym wiążą się nielegalne
interesy, zawsze się finasowo opłaca, pamiętać jednak trzeba, że nie zawsze
to, co „nielegalne”, jest jednocześnie niemoralne. W systemach totalitarnych
działania, które określić możemy mianem „obywatelskiego nieposłuszeń-
stwa” są normalnym i zdrowym odruchem samozachowawczym danego
społeczeństwa215. W 1946 roku Krajowa Rada Narodowa przyjęła ustawę
o nacjonalizacji przemysłu (upaństwowiono wówczas około 59 000 firm),
rok później zaczęła się tzw. bitwa o handel – w rzeczywistości polityka zmie-
rzająca do likwidacji prywatnego handlu i przemysłu. Powołano Komisję
Specjalną do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, której
działalność odczuli wszyscy obywatele PRL. Dla wielu osób, przedsiębior-
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rozwinęła się w przedsiębiorstwo handlowe, gdzie sprzedaje się materiały elektromechanicz-
ne, odremontowane maszyny do szycia i inne tego rodzaju przedmioty. (...) To zestawienie
wskazuje na fakt, że spółdzielnia ta nie istnieje jako spółdzielnia pracy, lecz pod nazwą taką kry-
je się placówka handlowa”.

212 Sprawozdanie Wydziału Produktywizacji WKŻ w Warszawie za rok 1946, AŻIH
Wprod., sygn. 166, k. 6. 

213 Ibidem, k. 8.
214 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Minister-

stwo Spraw Wewnętrznych, A.9.E. 104, Przesłuchanie „Pana A”, b.p. 
215 Por. Prywaciarze 1945–89, „Karta”, Warszawa 2004, s. 149–152.



czych i rzutkich, z inicjatywą i gotowych do prowadzenia własnych intere-
sów zmiany te były nie do zaakceptowania i przyczyniły się bezpośrednio
do decyzji wyjazdu z komunistycznej Polski. Pisze o tym wprost Joseph Ro-
senberg, późniejszy przedsiębiorca z Kanady, który odniósł sukcesy w bran-
ży spożywczej: „Nie potrzebowałem wiele czasu, żeby zrozumieć, że życie
w Polsce pod rządami komunistów nie będzie łatwe. Rzeczywiście, rządowa
reforma rolna i nacjonalizacja prywatnych przedsiębiorstw pod koniec lat
czterdziestych była zwiastunem ponurej przyszłości, jaka czekała mnie i mo-
ją rodzinę. Był to główny powód, dla którego zdecydowałem się opuścić Eu-
ropę i zacząć wszystko od nowa gdzie indziej”216.

Religia i pamięć

Pamięć o ofiarach Zagłady była moralnym obowiązkiem ocalonych. Wyra-
zem tego obowiązku była m.in. ekshumacja zwłok ludzi pomordowanych
na polach, w lasach, bunkrach i kryjówkach, na placach miejskich i w wielu
innych miejscach. Jest oczywiste, że jedynie niektóre z tych miejsc znane by-
ły Żydom ocalałym lub lokalnej polskiej ludności. Wielu nikt nie wskazał ani
wówczas, ani dziś, choć z całą pewnością ziemia nie tylko centralnej Polski
kryje w sobie jeszcze wiele szczątków niewinnie zamordowanych ludzi.
Chawka Folman-Raban wspominała: „Przyrzekłam sobie, że po powrocie
do Polski podążę śladami braci – może uda mi się znaleźć ich groby”217. Tak
zapewne postępowała większość ocalałych, choć ślady tych pierwszych kro-
ków, kierowanych ku grobom najbliższych, pozostały na kartach wspo-
mnień, ich skutki – na żydowskich cmentarzach. „Kilkoro Żydów, którzy
przeżyli, postanowiło pochować kości porozrzucane na cmentarzu. Każdego
ranka chodziliśmy na cmentarz zbierać kości i czaszki. Zrobiliśmy płot”218.
„Pierwszą moją czynnością w Łowiczu, po wypędzeniu Hitlera, było odbudo-
wanie cmentarza żydowskiego, zniszczonego doszczętnie (...). Płyty pomni-
kowe wywiezione lub połamane. Z płaskich kamieni wyłożono kilometr ro-
wu – dna i boki. Z powrotem kazałem przewieźć je i wkopać na cmentarzu,
na wolnych placach w ziemię, gdyż tam, gdzie były pierwotnie, zostały tylko
fundamenty oraz w ogóle nie wiadomo gdzie. Udało mi się wkopać paręset
sztuk a 36 scementować, tak jak kiedyś stały”219. Poszukiwanie przez ekipę
Czerwonego Krzyża zwłok ludzi zamordowanych w czasie wojny stało się
kanwą opowiadania Henryka Grynberga Ekipa Antygona zamieszczonego
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216 J. Rosenberg, Nazywam się..., op.cit., s. 107.
217 Ch. Folman-Raban, Nie rozstałam się..., op.cit., s.127. 
218 Księga Pamięci Góry Kalwarii (Megilas Ger) pod red. G. Sapożnikowa, Buenos Aires

1975, s. 379–380, z jidysz tłum. M. Polit.
219 Pamiętnik Anatola Weksztejna, k. 203, AŻIH 302/204.



w jego debiutanckim tomiku z 1963 roku220. Zatrudnieni do tej „humanitar-
nej i pięknej idei”, jak pisze Grynberg, robotnicy nazywani „Negrami” de fac-
to ryją w ziemi, czasem rozkopują masowe groby i obcują fizycznie z rozkła-
dającymi się ludzkimi ciałami, z ich trupim zapachem: „Mają odciski i spoco-
ne plecy i babrzą się w okropnościach, lecz dla nich jest to zwyczajne kopa-
nie ziemi. Od początku świata w niej ryją. Uprawiają, budują, kryją się w zie-
mi i chowają w niej zmarłych. Są dziećmi przy piersi matki, ich poufałość nie
ma w sobie nic sprośnego. Ale wyrywanie z tej ziemi zmarłych, których bar-
dzo lojalnie przyjęła...”221 Czy istotnie przyjęła?

Komiety żydowskie, a także funkcjonujące w niektórych miejscowo-
ściach komitety religijne222 miały pod swoją pieczą cmentarze żydowskie
oraz inne obiekty kultu religijnego, należące przed wojną do gmin żydow-
skich w danej miejscowości. Niewiele wiemy z dokumentacji CKŻP na temat
faktycznego stanu i statusu synagog i innych budynków; posiadane informa-
cje są bardzo fragmentaryczne i pochodzą głównie z korespondencji Wy-
działu Prawnego. Obecny stan kwerendy nie pozwala niestety stwierdzić,
w ilu miejscowościach powstały zarejestrowane urzędowo zrzeszenia religij-
ne, w każdym razie to one z formalnego punktu widzenia miały zajmować
się zarządem, opieką i ochroną żydowskich cmentarzy w Polsce223. W wyka-
zach ludności żydowskiej z terenu województwa warszawskiego jedynie trzy
osoby podały w rubryce zawód „rabin” – w Mordach, Sarnakach i Siedlcach.
Czy ludzie ci pełnili po wojnie funkcje rabinackie, tego nie wiemy. O „Rafa-
łowiczu z Mizrachu, [który] został u nas rabinem” wspomina Josek Kopyto;
informacja dotyczy Sokołowa Podlaskiego224. Wiedza o odradzaniu się życia
religijnego wśród Żydów tuż po wojnie jest skąpa, we wspomnieniach auto-
rzy na ogół pomijają ten temat. Prawdopodobnie po kilku latach wojny, pod-
czas której tylko nieliczne jednostki były w stanie żyć w zgodzie z ortodok-
syjnymi wymaganiami judaizmu, powrót do codziennych praktyk religijnych
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220 H. Grynberg, Ekipa „Antygona”, Warszawa 1963.
221 Ibidem, s. 62–63.
222 „W związku z potrzebą uregulowania spraw wyznaniowych ludności żydowskiej

na terenie Rzeczypospolitej, wydało Ministerstwo Administracji Publicznej w tej sprawie spe-
cjalny okólnik do Wojewodów. Zgodnie z art. III Konstytucji zezwala się obywatelom wyzna-
nia mojżeszowego na tworzenie Żydowskich Zrzeszeń Religijnych. Na czele Żydowskiego
Zrzeszenia Religijnego stoi zarząd, w skład którego wchodzi urzędujący rabin. Wybór prze-
wodniczącego i zastępców zrzeszenia zatwierdza właściwy pod względem terytorialnym staro-
sta. (...) Celem umożliwienia Zrzeszeniom Religijnym wykonania ich zadań, zobowiązani są sta-
rostowie oddać bezzwłocznie w użytkowanie miejscowemu zrzeszeniu wszelkie nieruchomo-
ści, stanowiące uprzednio własność byłych żydowskich stowarzyszeń, a służące kultowi religi-
nemu, jak bóżnice, seminaria religijne, łaźnie rytualne cmentarze, a także przedmioty związane
z kultem religijnym”, „Biuletyn ŻAP”, 27 IV 1945 r.

223 Sprawę tę unormował okólnik Ministra Administracji Publicznej nr 911 z 9 II 1945 r.,
punkt 10, cyt. za: AŻIH WPr., sygn. 245, s.201. Pismo Zarządu Żydowskiego Zrzeszenia Religij-
nego do CKŻP. 

224 Relacja Joska Kopyto, AŻIH 301/4085.



nie był ani łatwy, ani dla wielu porządany czy choćby bezpieczny. Aż 56,4%
respondentów ankiety przeprowadzonej przez Irenę Hurwic-Nowakowską
w 1948 roku określiło się jako niewierzący225. Zdaniem autorki zmiany, jakie
zaszły właśnie w sferze religijnej, należały do najważniejszych. Nastąpił roz-
pad instytucji religijnej indentyfikującej grupę od wieków; w całości podzie-
lam ten pogląd. W wyniku tych przemian pojawia się nowa kategoria spo-
łeczna (kategoria „pusta” przed wojną, w zasadzie nieistniejąca): Polak-bez-
wyznaniowiec pochodzenia żydowskiego226. 

„Belcia Majnemerówna urodziła syna. Wszyscy się bardzo cieszyli, ale
wynikła kwestia, czy obrzezać dziecko czy nie. Uszer, mama i Nusenowie by-
li stanowczo przeciwko obrzezaniu. Tyle dzieci przez to zginęło. (...) Ku zdzi-
wieniu wszystkich, a zwłaszcza kobiet, Belcia uparła się, żeby obrzezać. Moje
dziecko nie będzie się bało tego, że jest Żydem, powiedziała. Wkrótce potem
nie mówiąc nikomu Belcia i Moniek wystarali się o papiery do Palestyny i nie
czekając na nikogo wyjechali”227. Przeżycia okupacyjne sprzyjały laicyzacji,
na pewno jednak w niektórych środowiskach kultywowano tradycyjne i naj-
ważniejsze święta i obrzędy, ślady tego są zapisane także w dokumentach.
Noach Lasman zapisał: „W Radzyniu po raz pierwszy od wielu lat uczestniczy-
łem w sobotniej kolacji ze świecami i rybą po żydowsku. (...) Szczególne wra-
żenie sprawił na mnie starszy człowiek w chałacie, z brodą i pejsami. Spędził
niemal dwa lata w różnych schronach i nie splamił ust niczym trefnym. Mimo
że byłem daleki od różnych nakazów religijnych, poczułem podziw dla tego
człowieka, który potrafił w takich warunkach dla zasady nie jeść zupy, bo po-
dejrzewał, że może tam być coś »nieczystego«”228. Zniszczone synagogi i do-
my modlitów zmuszały religijnych Żydów do improwizacji, modlono się naj-
prawdopodoniej w mieszkaniach prywatnych zaadaptowanych do funkcji
bet ha-midraszy (domów modlitwy)229. Dla dzieci na świeto Purim kupowa-
no słodycze, dla dorosłych na święto Pesach organizowano wspólne wiecze-
rze sederowe i rozdawano bezpłatnie macę. Domy dziecka i przedszkola
również były ośrodkami, które do pewnego przynajmniej stopnia wpływały
na podtrzymanie tradycji i naukę religii (takie funkcje pełniła także nauka ji-
dysz i hebrajskiego230). Dzieci, ale przede wszystkim sieroty, pozbawione
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225 I. Hurwic-Nowakowska, Żydzi polscy (1947–1950). Analiza więzi społecznej ludno-
ści żydowskiej, Warszawa 1996, s. 102.

226 Ibidem, s. XIII i 50.
227 H. Grynberg, Zwycięstwo, op. cit., s. 88.
228 N. Lasman, Wspomnienia..., op. cit., s. 39–40.
229 N. Gross, Kim pan jest..., op. cit., s. 418.
230 W Domu Dziecka w Otwocku na ul. B. Prusa 11 pracował Henryk Erlich, który m.in.

prowadził kursy jidysz i hebrajskiego, jak podaje we wspomnieniach wychowawczyni tego do-
mu „Z biegiem czasu prof. Erlich na polecenie CKŻP zorganizował szkołę z wykładowym języ-
kiem żydowskim w Śródborowie (której następnie został kierownikiem). Inauguracja szkoły
odbyła się 3 IV 1947 r. Była to pierwsza szkoła tego rodzaju przeznaczona dla dzieci okolicz-
nych DD w Otwocku i Śródborowie. Szkoła ta była dwu klasowa z jedną tylko nauczycielką An-
ną Wilamowską”, F. Oliwa, Wspomnienia..., op. cit., k. 23.



były podczas wojny jakichkolwiek kontaktów z judaizmem, obrzędami, ży-
ły w świecie bez Boga, musiały wszystkiego uczyć się od początku. Dom
dziecka w Otwocku zatrudnił prof. Henryka Erlicha, uczył on języków
żydowskich, ale nie tylko: „Zadaniem prof. Erlicha było również wychowy-
wanie dzieci w duchu żydowskim, prowadził on lekcje historii Żydów oraz
religii, był organizatorem obchodów świąt żydowskich. Profesor Erlich
urządzał zawsze radosne świeta, połączone z jakąś imprezą związaną ze
świętem”231.

Opieka nad cmentarzami żydowskimi była na pewno dużym obciąże-
niem dla nowych, nielicznych i bardzo biednych gmin żydowskich. Cytowa-
ny w przypisie okólnik ministra administracji publicznej nie zezwalał na po-
bieranie opłat za miejsce na cmentarzu, można je było pobierać jedynie
za obrzędy urodzin, ślubów i pogrzebów; jednocześnie rabini zobowiązani
byli do prowadzenia ksiąg stanu cywilnego wyznania mojżeszowego. Nieco
później, w lipcu 1949 roku Naczelna Rada Religijna Żydów w Polsce posta-
nowiła, że „synagogi i bóżnice mogą być wydzierżawiane tylko pod tym
warunkiem, że pieniądze otrzymane z czynszu dzierżawnego będą wyko-
rzystane na cele kultywowania cmentarzy (...), ewentualnie ekshumacje
Żydów”232. Cmentarze żydowskie były profanowane, niszczone i dewasto-
wane przez hitlerowców podczas wojny, były też miejscem egzekucji oraz
po prostu i zwyczajnie źródłem kamienia budowlanego z nagrobków – płyt
kamiennych wykorzystywanych przez Niemców do utwardzania dróg, po-
dwórek, krawężników, murów. W tej sprawie Ministerstwo Administracji
Publicznej również wydało okólnik regulujący tę kwestię, a przede wszyst-
kim problem kto winien ponosić koszty związane z poszukiwaniem płyt
nagrobnych i przenoszeniem ich na cmentarz oraz zakupem materiałów
zastępczych. Powodem wydania okólnika były kontrowersje między gmina-
mi (komitetami) żydowskimi, a lokalnymi władzami samorządowymi, które
chciały tym obarczyć wyłącznie Żydów. Decyzja ministra była korzystna dla
tych ostatnich233. 

Akcję ekshumacji zwłok pomordowanych Żydów oraz uporządkowa-
nia terenów cmentarzy przeprowadzono na wiekszą skalę w 1948 roku.
Na terenie województwa warszawskiego miały one miejsce w następujących
miejsowościach234: w Garwolinie ekshumowano 15 zwłok we wsi Ciechomin
gm. Mysłów, pow. łukowski; w Grójcu ekshumowano 80 zwłok we wsi Chi-
nów k. Grójca; w Karczewie ekshumowano 41 zwłok oraz 14 zwłok w Zielon-
ce i Markach; w Łowiczu zwieziono płyty nagrobne na teren cmentarza (za-
trudniony był przy tym Dawid Gołąb); w Parysewie ekshumowano 40 zwłok;
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231 Ibidem, k. 21–23.
232 Pismo Naczelnej Rady Religijnej Żydów w Polsce do CKŻP z 28 VII 1949 r., AŻIH

CKŻP, Sekretariat (Komisja Mieszana), sygn. 170, b.p. 
233 Okólnik Nr 44 z 29 V 1948 r. w sprawie płyt nagrobkowych z cmentarzy żydowskich.

Dziennik Urzędowy M.A.P. poz. 153.
234 AŻIH CKŻP, Sekretariat (Komisja Mieszana), sygn. 170, b.p.



w Płocku ekshumowano 25 zwłok i ogrodzono cmentarz235; w Siedlcach eks-
humowano na teranach kolejowych 37 zwłok236; w Świdrach Starych ekshu-
mowano 40 zwłok; we wsi Krawcowizna, gm. Międzyleś, pow. radzymiński
ekshumowano nieznaną liczbę zwłok, pochowano je na cmentarzu żydow-
skim w Warszawie; w Żelechowie komitet żydowski jeszcze przed grudniem
1944 roku miał „zasługi (...) jak wydobywanie trupów zamordowanych Ży-
dów po wsiach i lasach i pochowanie ich na cmentarzu żydowskim”237.

Na podstawie zachowanej w AŻIH dokumentacji trudno orzec, w ja-
kich jeszcze miejscowościach podobne akcje ekshumacyjne miały miejsce.
Prawdopodobnie jednak takich działań było znacznie więcej. Domagało się
tego np. ziomkostwo otwockie, które już na pierwszym zebraniu organiza-
cyjnym w sierpniu 1947 roku żądało „niezwłocznego przystąpienia do ekshu-
macji zwłok pomordowanych przez hitlerowców w Otwocku w 1942 roku
Żydów i do wzniesienia im trwałego pomnika”238. Już w 1945 roku „Biuletyn
ŻAP” informował o istnieniu pod Otwockiem zbiorowej mogiły 4000 zamor-
dowanych w sierpniu 1942 roku Żydów i o staraniach, aby teren ten ogrodzić
i postawić pomnik239. O przeprowadzonych ekshumacjach świadczą także
zachowane zdjęcia, np. z Sokołowa Podlaskiego (1945)240, lub obwieszczenia
o uroczystościach związanych z upamiętnieniem zamordowanych, jak np.
w Skierniewicach241. Zachowało się stosunkowo dużo korespondencji doty-
czącej ekshumacji, opieki nad cmentarzem i budowy pomnika w Siedlcach,
co zapewne było osobistą zasługą miejscowego działacza Jankiela (Jontela)
Goldmana, z zawodu brukarza, kierownika robót brukarskich na terenie Sie-
dlec i pracownika Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych242. Po-
mnik na uporządkowanym już i otoczonym parkanem cmentarzu siedleckim
wzniesiono w 1946 roku, wtedy też dokonano ekshumacji 90 zwłok. Część
ekshumacji J. Goldman dokonywał na własny koszt, później dopiero z tru-
dem odzyskiwał zwrot kosztów z kasy komitetu żydowskiego. W licznych pi-
smach zarówno do komitetu, jak i do władz ziomkostwa siedleckiego oraz
władz miejskich domagał się większego zaangażowania i konkretnych dzia-
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235 Sprawozdanie z działalności Okręgowego Komitetu Żydowskiego w Płocku za sier-
pień 1946 r., AŻIH WEiS, sygn. 287, b.p.

236 Por. CKŻP, Zespół Relacje, sygn. 301/4323, Zarząd Miejski w Siedlcach. Protokoły
o ekshumacji zwłok z 27 VI 1949 r.

237 Pismo Komitetu Żydowskiego w Żelechowie do WKŻ z 12 XII 1944 r., sygn. 697, b.p.,
AŻIH WEiS.

239 Protokół zebrania organizacyjnego Ziomkostwa Otwockiego z 21 VIII 1947 r., AŻIH
WZ, sygn. 93, s. 40.

239 „Biuletyn ŻAP”, 3 VI 1945 r.
240 USHMM, Photo Archives, zdjęcie nr 15077.
241 „Obywatele! Przeżyliśmy krwawą gehennę okupacji niemieckiej...” Wezwanie

do uczestnictwa w gremialnym pochodzie na cmentarz żydowski w Skierniewicach, gdzie od-
będą się uroczystości żałobne i odsłonięcie pomnika zbiorowej mogiły 47 Żydów, z 7 IX 1947 r.,
AŻIH, sygn. PP 102.

242 Różne pisma Ziomkostwa Siedleckiego oraz J. Goldmana, AŻIH WZ, sygn. 58, s. 52–82. 



łań. „(...) po całym naszym terenie napotyka się jeszcze odnajdujące się zwłoki
naszych rodaków”243. Rok później, w 1949, obradowała komisja, która stwier-
dziła konieczność podjęcia konkretnych działań zarówno przez komitet ży-
dowski, jak i Zarząd Miejski, m.in. usunięcia z ul. Świerczewskiego pomników
nagrobnych, wykonania prac budowlanych na cmentarzu, budowy pomnika
na placu straceń wg projektu N. Rappaporta i J. Ostrzewskiego – między ulica-
mi Joselewicza, 1 Maja, Starym Rynkiem i Świerczewskiego (miejscu dawnego
cmentarza żydowskiego i bóżnicy)244. W tym samym piśmie czytamy, iż „w ro-
ku ubiegłym przeprowadzono ekshumację 304 ludzi z okolic Siedlec, Mord,
Łosic, w tym 49 jeńców radzieckich narodowości żydowskiej”. 

Ogółem, jak wynika z protokołu posiedzenia Komisji Mieszanej
z 5 sierpnia 1949 roku, od maja 1948 roku do sierpnia 1949 roku na terenie
całego kraju ekshumowano 1591 zwłok i uporządkowano pięć cmentarzy245.
Oczywiście było to niewiele, trzeba jednak pamiętać, że raport dotyczył sto-
sunkowo krótkiego okresu. Wcześniej również podejmowano takie prace,
choć informacje o tym są rozsiane po wielu różnych dokumentach CKŻP246.
Budowa pomnika w Siedlcach wg projektu Rappaporta nie doszła do skutku.
J. Goldman aż do początku lat 60. alarmował władze w tej sprawie, instytucje
żydowskie również nie wykazywały większego zainteresowania. Z pism wy-
nika, iż na miejscu starego cmentarza w Siedlcach Miejska Rada Narodowa
uchwaliła w 1953 roku wybudować skwer do zabaw dla dzieci – zamiast pla-
nowanego wcześniej pomnika. Goldman pisał: „Całą przestrzeń tego placu
przeorano, celem jego urządzenia. W trakcie tych robót zatrudnieni robotni-
cy znaleźli masę kości ludzkich, które po przeoraniu ziemi dostały się
na wierzch. Kości te robotnicy okazywali mi, mówiąc, że są to kości po zmar-
łych Żydach, pochowanych swego czasu na tymże cmentarzu. (...) z uwagi
na w/wym. okoliczności jestem zmuszony zaprzestać prowadzenia tych ro-
bót”247. Goldman interweniował jeszcze w 1961 roku do powołanego wów-
czas Miejskiego Komitetu Obrony Pominków Walk i Męczeństwa, podając
nowe informacje o miejscach kaźni – w fundamentach skrzydła parowozow-
ni na dworcu kolejowym w Siedlcach miały być zacementowane ciała ży-
dowskich robotników zatrudnionych w czasie wojny przy jej budowie248. 

Osobnego opracowania domaga się historia terenu po byłym obozie
zagłady w Treblince aż do momentu zbudowania pomnika w 1964 i zabez-
pieczenia całego terenu przed dewastacją i rozkopywaniem przez miejscową
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243 Ibidem, s. 62.
244 Ibidem, s. 70.
245 Protokół z posiedzenia Komisji Mieszanej dla spraw ekshumacji z 5 VIII 1949 r.,

AŻIH CKŻP, Sekretariat (Komisja Mieszana), sygn. 170, b.p. 
246 O tym, że wydobyto i przewieziono płyty nagrobne z cmentarza w Sulbinach

na cmentarz w Garwolinie, można przeczytać w aktach Wydziału Budowlanego CKŻP (CKŻP,
WB, sygn. 16/2, b.p.)

247 Pismo Jontela Goldmana do Ministerstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
z 25 X 1953 r., AŻIH WZ, sygn. 58, s. 73. 

248 Ibidem.



ludność249. „Praktyki” takie odnotowano wszędzie tam gdzie istniały obozy
zagłady. Tu wypada jedynie wspomnieć, iż komisja śledcza Głównej Komisji
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce badająca teren obozu wraz z człon-
kami organizacji żydowskich, Rachelą Auerbach, Józefem Kermiszem, Samu-
elem Rajzmanem, rabinem Kahane oraz przedstawicielami koła byłych więź-
niów Treblinki przeprowadziła inspekcję w listopadzie 1945 roku na miejscu
w Treblince. W zbiorach fotograficznych ŻIH pozostało kilkanaście zdjęć po-
kazujących jak teren obozu wyglądał wkrótce po wojnie, lecz przed jego za-
bezpieczeniem250. Rachela Auerbach napisała reportaż Na polach Treblinki,
który ukazał się jako dodatek do tygodnika „Dos Naje Lebn”251. W latach 40.,
które stanowią przedmiot mojego zainteresowania, powstały pomniki jedy-
nie w kilku miejscowościach: w Grójcu252, Otwocku253, Płocku, Siedlcach,
Wawrze, Sokołowie i w Skierniewicach254. Były to głazy narzutowe lub pa-
miątkowe macewy na cmentarzach żydowskich. Wszędzie jednak i zawsze
obchodzono rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, która sta-
ła się dla Żydów polskich dniem pamięci o Zagładzie255.

Bezpieczeństwo

Historia pierwszych powojennych lat zaskakuje nas faktami, które na pozór
przeczą logice i oczekiwaniom. Najtragiczniejsze ofiary minionej wojny, lu-
dzie naznaczeni zbrodnią wymykającą się wszelkim ludzkim możliwościom
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249 W ostatnim okresie powstały już prace poświęcone temu ważnemu problemowi,
por. M. Rusiniak, Treblinka – Eldorado Podlasia, „Kwartalnik Historii Żydów” 2006, nr 2 (218),
s. 200–211; Z. Wóycicka, Niezrealizowany projekt upamiętnienia terenu byłego obozu zagłady
w Treblince z 1947 roku. Próba analizy ikonograficznej, w: Stosowność i forma. Jak opowia-
dać o zagładzie?, Kraków 2005, s. 319–348.

250 Archiwum Fotograficzne ŻIH. Zdjęcia pokazują puste, niezalesione i poorane pole,
z wieloma dołami i zagłębieniami, ziemię zmieszaną z kośćmi i fragmentami wielu różnych
przedmiotów. Jeszcze na zdjęciu z 1953 r. ówczesny rabin Warszawy, Frenkiel, trzyma w ręku
kości ludzkie zebrane na polach obozu, zdjęcie to pochodzi ze spuścizny Julii Pirotte, ibidem.

251 R. Auerbach, Afn di felder fun Treblinke, Warszawa at al. 1947; por. N. Grüss, Rok pra-
cy Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, Łódź 1946, s. 19 i 21.

252 Księga Pamięci Grójca (Megilas Grice), Tel Aviv 1955, s. 258, z jidysz tłum. M. Polit.
253 Na ul. Reymonta przy willi Herbachera postawiono obelisk informujący o miejscu

straceń 5000 Żydów w dniu 19 VIII 1942 r. Liczba ta nie odpowiada prawdzie, gdyż w dniu li-
kwidacji getta zginęło ok. 600–700 osób, łącznie w egzekucjach ok. 3000 osób, cyt. za: S. Szy-
mańska, Ludność żydowska w Otwocku, Warszawa 2002, s. 91; por. także AŻIH WB, sygn. 21,
s.7. Otwock: pomnik ku czci poległych Żydów, wymordowanych w sierpniu 1942 r. w getcie
przy ul. Reymonta. Budowa pomnika: projekt pomnika, rachunki, 1949. 

254 Pomnik zbudowany z inicjatywy Chaima Frenkla przy zbiorowej mogile 47 zamordo-
wanych osób odsłonięto 7 VIII 1947 r., cyt. za: Księga Pamięci Skierniewic, op. cit., s. 431–432.

255 USHMM, Photo Archives, zdjęcie nr 14378 przedstawiające grupę młodzieży z Otwoc-
ka z transparentami podczas obchodów czwartej rocznicy powstania w getcie warszawskim.



percepcji, stają się ponownie, lub w dalszym ciągu, obiektami napaści, agre-
sji i prześladowań. Wzrost antysemickich nastrojów, pogromowa atmosfera,
która znalazła swoje ujście w kilkunastu zajściach z wieloma rannymi i zabi-
tymi, ponadto setki skrytobójczych mordów dokonanych na ocalałych Ży-
dach, jawne bądź anonimowe akty niechęci i działania mające na celu zmu-
szenie do wyjazdu powracających do swoich dawnych miejsc zamieszkania
Żydów – wszystkie te fakty, ich podłoże, przyczyny i konsekwencje nadal
czekają na pełną psychologiczną, socjologiczną i politologiczną interpretację
oraz narodową debatę. Statystyczne zestawienie żydowskich ofiar powojen-
nych napaści (przypisanych w tym dokumencie „bandom NSZ”) pochodzi
z raportu CKŻP przygotowanego na konferencję prasową 26 I 1946 roku,
o której w tym artykułe była już mowa256. Ogółem, wg danych CKŻP (których
źródła informacji nie znamy), w 1945 roku zamordowano w całej Polsce 353
Żydów, z tej liczby 75 ofiar przypada na województwo warszawskie (więcej
ofiar, bo 85, zanotowano w tym czasie jedynie w województwie kieleckim),
wymienione tam miejscowości to: Raciąż, Ryki pod Garwolinem, Mordy, Pa-
protny, Siedlce, Mokobody, Racięcin, Kosów Podlaski, Bieżuń, Krasnystaw257,
Krawenczyce, Broszków, Wohyń, Legionowo, Płońsk i Grójec. Najwięcej
ofiar zginęło w pierwszych miesiącach tuż po oswobodzeniu tych terenów
spod okupacji niemieckiej: w lutym 8, w marcu 19, w kwietniu 8, w sierpniu
1945 roku – 17 zabitych. Jak zauważył David Engel, który przeanalizował in-
ne zestawienia statystyczne o powojennych aktach przemocy wobec Żydów
(przygotowane przede wszystkim przez ówczesne Ministerstwo Administra-
cji Publicznej), w marcu 1945 roku aktów takich było najwięcej – był to mie-
siąc kiedy wszystkie tereny Polski były już wyzwolone spod niemieckiej oku-
pacji i Żydzi dotychczas ukrywający się mogli się ujawnić258. Drugi okres na-
silenia się aktów terroru i przemocy wobec Żydow przypadał na marzec
– czerwiec 1946 roku – miesiące powrotu repatriantów z ZSRR. Obszarami
szczególnie zagrożonymi były województwa lubelskie, kieleckie, warszaw-
skie i białostockie. 

O niektórych przypadkach możemy powiedzieć nieco więcej niż jedy-
nie to, iż miały miejsce, i tak np. w Mordach w nocy z 26 na 27 marca uzbro-
jona grupa (mord przypisano AK) napadła na mieszkanie braci Garbarz i za-
mordowała dwóch mężczyzn i dwie kobiety, następnie napadnięto na kilka
sąsiednich domów żydowskich i domów Polaków, którzy usiłowali ich bro-
nić. Ten sam artykuł w „Biuletynie ŻAP” wymienia wiele innych miejscowo-
ści na terenie całej Polski, w których doszło do morderstw w tym samym
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256 AŻIH WKiP, sygn. 187, s. 5–8. Konferencja Prasowa w Centralnym Komitecie Żydów
Polskich 26 I 1946 r., Statement of Jewish Victims Murdered by the Criminals and Diversion
Bands of NSZ (National Military Forces) at Different Counties. 

257 Krasnystaw został wymieniony wśród miejscowości województwa warszawskiego,
aczkolwiek znajdował się na terenie województwa lubelskiego. 

258 D. Engel, Patterns of Anti-Jewish Vilence in Poland, 1944–1946, „Yad Vashem Stu-
dies” 1998, t. 26, s. 54–55.



czasie259. „Do lokalu Żydowskiego Komitetu w Pruszkowie wtargnęło 2 osob-
ników. Jeden z przybyłych zapytał, czy tu znajduje się Komitet Żydowski.
Po usłyszeniu pozytywnej odpowiedzi, napastnicy wydobyli broń, oświad-
czyli, że są z NSZ. Sterroryzowali obecnych i zrabowali ok. 6000 zł znajdują-
cych się w kasie komitetu”260. „W m. lipcu 1946 r. na terenie Otwocka roze-
szła się pogłoska wśród ludności polskiej o zaginięciu polskiego dziecka.
Fakt ten miał miejsce w kilka dni po wypadkach w Kielcach i groziło powtó-
rzenie się wypadków kieleckich w Otwocku”261. Znany jest przypadek Sie-
dlec i okolic gdzie według pisma lokalnego komitetu żydowskiego zginęło
w ciągu kilku pierwszych miesięcy 1945 roku kilkadziesiąt osób: „Wobec te-
go, że akcja ta przybrała już masowy i zorganizowany charakter, a Władze
Bezpieczeństwa Publicznego w tych wypadkach nie wykazują dosyć spręży-
stości w odszukaniu winnych i wymierzeniu im należytej kary, stan ludności
żydowskiej naszego miasta i okolic jest katastrofalny tym bardziej, że szerzo-
ne są pogłoski wśród społeczeństwa polskiego o konieczności wykończenia
Żydów”262. „W nocy z 13 na 14 bm. w miejscowości Raciąż koło Płońska na-
padli uzbrojeni bandyci, przebrani w mundury Wojska Polskiego na żydow-
skie mieszkanie, w którym znajdowało [się] 8 Żydów. Bandyci po sterroryzo-
waniu obecnych obrabowali ich. Następnie rozpoczęli strzelaninę, w której
5-ciu Żydów zostało rannych, a 3-ch ciężko rannych”263. Czasem Żydom uda-
wało się obronić, jeśli sami posiadali broń. Oto relacja o takim przypadku
przekazana Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przez Welwla Szczu-
czynera z Broku: „W nocy z 18 czerwca na 19 [1945 roku] banda NSZ-owców
w liczbie osiemnastu ludzi podjęła próbę wdarcia się do domu wspomnia-
nych Żydów [Welwla Szczuczynera i Zarembera] mówiąc, że milicja chce
do nich wejść. Obaj Żydzi zaraz się zorientowali w sytuacji i otworzyli ogień.
Jeden bandyta został zraniony w głowę i zginął na miejscu, drugi został zra-
niony w rękę i z tej rany też zmarł nazajutrz. Żydzi mieli tylko parabellum i na-
gan (rewolwer). Ale dzięki szybkiemu zorientowaniu się i przytomności uda-
ło się im odeprzeć bandytów z takim sukcesem”264. A oto inny jeszcze przy-
kład zbrodni na tle rabunkowym: „Już po wyzwoleniu Polacy mordowali Ży-
dów z Kałuszyna. Kiedy w Pesach syn Mojszego Kuskiego, jedyny, który
przeżył z całej rodziny prosił goja Sieradzińskiego żeby oddał połowę pienię-
dzy, które powierzył mu jego ojciec, aby oddał tym z jego rodziny, którzy bę-
dą mieli szansę przeżyć. Sieradziński kazał mu przyjść nazajutrz. Nazajutrz za-
sadził się na niego z rewolwerem i zastrzelił. Szmuel Lew, syn Dawida Stola-
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259 „Biuletyn ŻAP”, 17 IV 1945.
260 „Biuletyn ŻAP”, 27 X 1945.
261 Sprawozdanie Komisji Specjalnej przy Woj. Komitecie Żydowskim w Warszawie

od maja 1946 do lutego 1947 r., AŻIH, KS, sygn. 40, s.97–98. 
262 Pismo Komitetu Żydowskiego w Siedlcach do CKŻP z 12 III 1945 r. cyt. za: Dzieje Żydów

w Polsce 1944–1968. Teksty źródłowe, oprac. A. Cała, H. Datner-Śpiewak, Warszawa 1997, s. 23–24.
263 „Biuletyn ŻAP”, 23 VIII 1945.
264 Relacja Welwla Szczuczynera, z jidysz tłum. M. Polit, AŻIH, 301/741.



rza, który próbowal znów osiąść w Kałuszynie został zamordowany pewne-
go ranka przez polskich chuliganów we własnym łóżku. Ci sami chuligani za-
mordowali syna rzeźnika Nosyna Finkelsztajna”265. 

Przedstawiciele CKŻP starali się załagodzić tragiczny wydźwięk tych
faktów, przypisując te zbrodnie niemal wyłącznie działalności „reakcyjnego”
podziemia związanego z rządem polskim na emigracji. Taka postawa władz
jedynej organizacji reprezentującej Żydów polskich musiała dodatkowo an-
tagonizować, gdyż pośrednio potwierdzała pogłoski o panującej w Polsce
„żydokomunie”. W niektórych (pytanie jak wielu?) przypadkach podłożem
zbrodni nie musiał być antysemityzm, a jedynie sprawowana przez daną oso-
bę funkcja w nowych komunistycznych władzach. To wyjaśnienie może „tłu-
maczyć” jedynie zbrodnie na pojedynczych, konkretnych osobach266. 

Walka komunistycznej władzy z podziemiem niepodległościowym by-
ła bezpardonowa. Wszelkie przypadki przemocy wobec Żydów ze strony
członków podziemia, lub im przypisywane, stawały się elementem rozgry-
wek politycznych i tak też były przez komunistów przedstawiane, zarówno
na użytek krajowy, jak i może przede wszystkim dla zagranicy, w celu dyskre-
dytowania podziemia, opozycji i rządu londyńskiego. „Prezydent KRN ob.
Bierut podczas audiencji [sic!] udzielonej prezesowi Światowej Organizacji
Żydów Polskich dr. Tenenbaumowi, złożył następujące oświadczenie: Zda-
rzają się wypadki skrytobójczych napadów na Żydów, przy czym schwytani
winowajcy, których inspiratorami są ludzie ze środowisk Andersa, mają
na swoim sumieniu cały szereg innych zabójstw, dokonanych nie tylko
na Żydach, ale także i na demokratach polskich. Oddzielenie tych spraw
w czasie przewodu sądowego nastręcza szereg trudności, a czasem jest
po prostu niemożliwe. Władze sądowe zmuszone są wobec tego zasądzić wi-
nowajców za szereg przewinień i zbrodni równocześnie. Niemniej kiedykol-
wiek rozpatrywana jest sprawa o zamordowanie Żyda, władze sądowe wy-
mierzają najsurowszą karę. Uważamy bowiem, że morderstwo człowieka,
który stracił dom, rodzinę, tułał się przez szereg lat, przebywał w najwyższej
poniewierce i patrzył bezbronny śmierci w oczy – jest morderstwem udzie-
sięciokrotnionym”267. Należałoby jednak zbadać dokładnie przebieg spraw
karnych za zbrodnie popełnione po wojnie na Żydach, bowiem procesy do-
tychczas znane z opracowań naukowych są tylko dwa: o zbrodnię kielecką
i pogrom w Krakowie268. Pojedyncze akty przemocy wobec Żydów, zwłasz-
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265 Księga Pamięci Kałuszyna, op. cit., s. 415, z jidysz tłum. M. Polit.
266 D. Engel wykazał brak bezpośredniej korelacji (co do czasu i miejsca) między zbrod-

niami popelnionymi na Żydach, a mordami likwidującymi działaczy komunistycznych, których
miało być 6475 wg publikacji przygotowanej przez Zakład Historii Partii przy KC PZPR, Polegli
w walce o władzę ludową, Warszawa 1970. Dodatkowy argument to fakt, iż ponad 20% żydow-
skich ofiar były to kobiety i dzieci, por. D. Engel, Patterns..., op.cit., passim.

267 „Biuletyn ŻAP”, 2 V 1946.
268 B. Szaynok, Pogrom Żydów w Kielcach 4 lipca 1946, Wrocław 1992; A. Cichopek, Po-

grom Żydów w Krakowie 11 sierpnia 1945 r., Warszawa 2000, tamże obszerna bibliografia po-
zostałych opracowań i publikacji źródłowych.



cza dokonywane przez członków podziemia, również po części zostały uka-
rane. Jakie kary w istocie wymierzano, jak przebiegało śledztwo, co zeznawa-
li świadkowie? Te sprawy wciąż czekają na wnikliwą analizę, zwłaszcza że
wiele przesłanek bądź oczywistych faktów wskazuje, że praktyka mijała się
z deklaracjami. Postulowane przez środowiska żydowskie środki zaradcze,
zwłaszcza od 1946 roku, kiedy rosła liczba morderstw, zbiegając się w czasie
z napływem kolejnych fal repatriantów z ZSRR, miały polegać na surowym
karaniu sprawców i podjęciu zorganizowanej, wielkiej kampanii przeciw an-
tysemityzmowi269. Ale już rok wcześniej na łamach „Dos Naje Lebn” ukazał
się artykuł por. Mirskiego pod tytułem Położyć kres krwawej zabawie!. Argu-
mentacja identyczna: „Rozumiemy doskonale, że nie chodzi tu tylko o Ży-
dów. Chodzi o poderwanie autorytetu demokratycznego rządu w oczach
kraju i zagranicy. Antysemityzm jest odskocznią w atakach na demokrację.
Wiemy dobrze, że chodzi tu w istocie o utracone posiadłości ziemskie. (...)
Strach ogarnął żydowskich mieszkańców w małych miasteczkach. Szukają
oni ratunku u władz, wojska i organizacji demokratycznych. Uciekają
do miast, gdzie żyją w większych skupieniach”270. 

Ofiarami napaści i zabójstw stają się nie tylko Żydzi – także ludzie im
pomagający, razem z nimi mieszkający. Ujawnienie po wojnie (i dziś rów-
nież) własnego zaangażowania w pomoc Żydom było niebezpieczne i grozi-
ło co najmniej napiętnowaniem i środowiskowym wykłuczeniem. Jednak nie
tylko. Odnotowano przypadki zbrojnych napaści na Polaków, np. „Pan [Bo-
lesław Pietraska, właściciel majątku Czekanów] mieszka teraz w majątku
u siebie. AK [skreślone – A.S.], NSZ teraz, po wyzwoleniu zrobili na niego na-
pad, bo w czasie wojny ukrywał Żydów, zabrali mu bydło i go poranili”271.
Ustalenie rzeczywistych sprawców w oparciu o akta IPN może się okazać
możliwe. Podobnych relacji możemy znaleźć więcej i to dla terenu całego
kraju z wyjątkiem tzw. Ziem Odzyskanych, gdzie zupełnie inaczej układaly
się stosunki polsko-żydowskie podczas wojny272.

Było więcej elementów wpływających na złożoność sytuacji, stan za-
grożenia i poczucie bezpieczeństwa. Jak pisał cytowany już Henryk Gryn-
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269 „Biuletyn ŻAP”, 25 III 1946.
270 „Biuletyn ŻAP”, 14 VI 1945.
271 Relacja Mojsze Midzińskiera, AŻIH, sygn. 301/2097.
272 „ (...) gdyby ktoś się dowiedział, że jestem Żydem, toby mojego gospodarza ograbili

a mnie zabili. (...) Na wsi opowiadali o jednej kobiecie, która przechowała Żyda i za to bandyci
z lasu ją ograbili. Pewnego razu właśnie ta kobieta przyjechała do mego gospodarza kupić sia-
no i ja jej powiedziałem: Jestem Żydem, już mi tu wszystko obrzydło, chciałbym się stąd wydo-
stać. Wiem, że pani przechowała Żyda, niech mi pani pomoże. Zgodziła się i umówiliśmy się,
że gdy wyjedzie, zabierze mnie w tajemnicy przed gospodarzem na wóz. Ukryła mnie pod ko-
cem (...). Zawiozła mnie do Łomży, mego rodzinnego miasta. Bałem się, że ktoś mnie pozna
i może mnie zabić, bo tam ani jeden Żyd nie mieszka. Zawiozła mnie do Białegostoku, do Ży-
da, którego przechowała. Po raz pierwszy od czterech lat znalazłem się wśród Żydów. Byłem
rozgorączkowany, cały drżałem z radości, że jeszcze są Żydzi i nie mogłem słowa przemówić”,
AŻIH, sygn. 301/2736, Relacja Pinchasa Gruszniewskiego [wieś Nagórki, Łomżyńskie]. 



berg: „[matka] tak jak wszyscy Żydzi (...) czuła lęk przed wszelką nieżydow-
ską władzą”. Ta władza to nie tylko partia i lokalna administracja, to przede
wszystkim policja i służby bezpieczeństwa. To, iż w obu tych formacjach od-
notowano nadreprezentację Żydów, może pośrednio i paradoksalnie rów-
nież świadczyć o ich dużym poczuciu zagrożenia273. Możliwe, iż były to jedy-
nie incydentalne przypadki, jednak z psychologicznego punktu widzenia
wstąpienie w szeregi milicji dawało pewne zabezpieczenie, mundur, władzę,
dawało też legalny dostęp do broni – umożliwiającej samoobronę w przy-
padku napaści. Jednak chroniły już sam mundur i stanowisko. Trudno dziś
rozstrzygnąć, na ile tego rodzaju motywacje mogły decydować o wstępowa-
niu Żydów w szeregi MO, warte są jednak rozpatrzenia i wzięcia pod uwagę.
Oto charakterystyka nastrojów w Polsce w 1947 roku sporządzona przez NN
urzędnika w Ministerstwie Sprawa Wewnętrznych przy rządzie londyńskim:
„Społeczeństwo polskie widząc u steru rządu Żydów, widząc ich w ogóle
wszędzie na naczelnych stanowiskach, gdzie wykonują gorliwie wszystkie
zarządzenia Moskwy i głośno opowiadają się jako komuniści nienawidzi ich
jak nienawidzi Rosjan. Stąd też, z tej nienawiści rodzą się często najróżnorod-
niejsze wersje, które puszczane w obieg, powodują wzburzenie mas społe-
czeństwa, alarmy nieuzasadnione podsycają nienawiść między Żydami i Po-
lakami. Jeżeli do tego dodać stare przedwojenne naleciałości szowinizmu
rozbujanego przez Endecje, a później w czasie okupacji przez Niemców – ła-
two zrozumieć, dlaczego mogą zaistnieć takie wypadki jak cytowane poniżej
(...)”274. Motywy które popychały ocalałych z zagłady Żydów do pracy w służ-
bie bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej wymagają osobnych studiów
i szczególnej wrażliwości i ostrożności przy ich ocenie. Z pewnością były bar-
dzo różne, skomplikowane, a wśród nich znaleźć możemy też zwykłą ludzką
chęć rozliczenia zbrodni i krzywd, chęć zadośćuczynienia czy nawet zemsty.
Dla Żydów nie było wówczas absolutnie żadnej innej, alternatywnej i jedno-
cześnie legalnej drogi dochodzenia sprawiedliwości275. Wskutek takiej wła-
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273 Por. A. Kainer [Stanisław Krajewski], Żydzi a komunizm, „Krytyka. Kwartalnik poli-
tyczny” 1983, nr 15, s. 178–206; K. Kersten, Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska
1944–1956, Londyn 1993; K. Kersten, Polacy–Żydzi–komunizm.op.cit.; A. Paczkowski, Żydzi
w UB: próba weryfikacji stereotypu, w: Komunizm: ideologia – system – ludzie, Warszawa 2001.
Ostatnio: K. Szwagrzyk, Żydzi w kierownictwie UB. Stereotyp czy rzeczywistość?, „Biuletyn In-
stytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 11 (58), s. 37–42. „Jednak jego [K. Szwagrzyka – A.S.] sza-
cunki, zarówno w odniesieniu do Lubelszczyzny, jak i innych województw, z powodu błędne-
go opracowania materiału statystycznego prowadzą do zafałszowania rzeczywistości”. D. Li-
bionka, Losy Chaima Hirszmana jako przyczynek do refleksji nad pamięcią o Zagładzie i po-
wojennymi stosunkami polsko-żydowskimi, w: Polska 1944/45 – 1989. Studia i materiały, t. 7,
Instytut Historii PAN, Warszawa 2006, s. 14.

274 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych, sygn. A.9.E/79, b.p.

275 Przykładem tego są tragiczne wojenne i powojenne losy jednego z dwóch ocalonych
z obozu zagłady w Bełżcu, Chaima Hirszmana. Miał on także prawdopodobnie złe doświadcze-
nia z polską konspiracją z okresu wojny. Był przez pewien czas był pracownikiem Urzędu Bez-



śnie sytuacji „powiązania kwestii żydowskiej z narzuconym Polsce systemem
władzy” powstał syndrom, „w którym mieszały się w sposób zaiste surreali-
styczny świat rzeczywisty i świat zmitologizowany, rozum i fobie, moralność
polityczna i polityczny pragmatyzm, manipulacja i żywioł, przeszłość i teraź-
niejszość, nacjonalizm i komunizm. Składały się nań nastawienia funkcjonu-
jące i w społeczeństwie, i w kręgach władzy, w elitach i w masach, wśród Po-
laków i wśród Żydów”276. Jednocześnie w tych samych służbach, powoła-
nych do strzeżenia prawa i porządku, znaleźli schronienie ludzie obciążeni
zbrodniami z lat wojny. O sytuacji takiej w Nadarzynie koło Warszawy dono-
sił w piśmie do Żydowskiego Komitetu Historycznego w Krakowie Salomon
Wiślicki277. „Po wkroczeniu Armii radzieckiej, wszyscy czterej [oskarżeni
przez niego o to, że „węszyli po lasach i wsiach łapiąc dorosłych i dzieci. Zła-
panych dostarczali do żandarmerii niemieckiej, czekając na egzekucję, gdyż
po straceniu odzierali ofiary z ubrań”] wstąpili do Milicji Obywa!!! Trzech
z nich (Stafan, Ignacy, Karol [Wyderka]) wyjechali na Pomorze, Józef [Wy-
derka] najbezczelniejszy został na miejscu i przez pewien czas był w Milicji
Obywatelskiej w Nadarzynie, a obecnie jest w Resorcie Bezpieczeństwa Pu-
blicznego na gm. Helenów pow. Błonie z siedzibą w Brwinowie. Czy nie
oburzające. Zwracałem się do Głosu Ludu i Życia Warszawy, ale widać i tam
są ludzie z N.S.Z. bo listy moje nie odniosły rezultatu”. O podobnej sytuacji
wpomina Michał Rudawski. Melh Boruch z miasteczka Uchanie, powiat hru-
bieszowski powrócił po wojnie w rodzinne strony, „żeby zobaczyć co się
stało z ich domem i dobytkiem. Pierwsze kroki skierował do milicji obywa-
telskiej. Z przerażeniem stwierdził, że mordercy całej jego rodziny są teraz
milicjantami i stoją na straży nowego porządku w uwolnionym od faszystów
kraju. (...) Zgłosił się jako ochotnik do wojska w nadziei, że tu będzie się czuł
bezpieczny”278. Rada autora wpomnień dla Melha Borucha była prosta i jed-
noznaczna: unikać wizyt w rodzinnych stronach i spotkań z ludźmi stamtąd. 

Izrael Gutman wyróżnił cztery formy bądź motywy judzenia i przemo-
cy wobec ludności żydowskiej w powojennej Polsce279: „[...] 1) ataki mające
charakter prowokacyjny wskutek szerzenia fałszywych oskarżeń Żydów. In-
cydenty lub zamieszki po oskarżeniu Żydów o zabicie polskiego dziecka (...);
2) przypadki wymuszania, których celem było wypędzenie Żydów lub po-
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pieczeństwa Publicznego w Lublinie, nie zrobił tam jednak żadnej kariery i wystapił ze służby
na własne żądanie. Mimo to właśnie za prace w UB zginął zastrzelony w marcu 1946 r. Por. D. Li-
bionka, Losy Chaima Hirszmana.... op. cit., s. 5–23. Warto przywołać tu również postać Emanu-
ela Alberga, który po wojnie (jako Karpiński) był oficerem w służbach bezpieczeństwa. O Al-
bergu por. informacje w artykułach B. Engelking i D. Libionki z niniejszego tomu.

276 K.Kersten, Polacy–Żydzi–komunizm...., op. cit., s. 152.
277 Relacja Salomona Wiślickiego, AŻIH, sygn. 301/1364.
278 M. Rudawski, Mój obcy kraj?, Warszawa 1996, s. 164–167.
279 I. Gutman, Żydzi w Polsce po drugiej wojnie światowej – akcja kalumnii i zabójstw,

w: Studia nad żydostwem polskim, Jerozolima 1985, w: „Przegląd prasy zagranicznej – Główna
Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytut Pamięci Narodowej”, nr 2 III/IV,
Warszawa 1986, s. 62.



zbawienie ich majątku; 3) przypadki mordu na tle rabunkowym; 4) napady
mordercze nie na tle rabunkowym (...)”. Te ostatnie to np. fizyczna elimina-
cja Żydów mogących świadczyć o zbrodniach popełnionych przez Polaków
podczas wojny. Nim doszło do najtragiczniejszego z wydarzeń, pogromu kie-
leckiego z 4 VII 1946 roku, interweniowano do władz o podjęcie jakichś dzia-
łań. Delegacje CKŻP wizytowały nieustannie ministrów: sprawiedliwości,
bezpieczeństwa publicznego, informacji i propagandy, administracji publicz-
nej – składano memoriały i wnioski. W odpowiedzi otrzymywano uspokaja-
jące zapewnienia i deklaracje bez pokrycia. Winnych planowano ścigać bez-
względnie, rozprawy sądowe i wyroki publikować, niczego nie ukrywać.
Wszystko to nie wyszło poza drzwi ministerialnych gabinetów. Planowany
dekret o zwalczaniu antysemityzmu nigdy się nie ukazał. Także założona
w 1946 roku Liga do Walki z Rasizmem, m.in. przez byłych działaczy Rady Po-
mocy Żydom, w celu zwalczania postaw antysemickich w społeczeństwie
polskim okazała się organizacją bez praktycznych sukcesów. Z biegiem cza-
su straciła swój pierwotny charakter, stając się organizacją podporządkowa-
ną partii, zgodną z jej ideologią walki z imperializmem zachodnim. W 1951
roku została rozwiązana.

Tymczasem prasa, polska i żydowska, publikowała artykuły o alarmują-
cych tutułach: Nędza antysemityzmu, Antysemityzm – narzędzie wroga,
Znowu mordy na Żydach, Potęga ciemnoty, Przeciw potędze ciemnoty, Pote-
ga ciemnoty potwierdzona i wiele innych280. Sprawozdania komitetów ży-
dowskich także odnotowują nieprzychylne nastroje wśród ludności polskiej:
„na terenie Pruszkowa i okolic stosunek ludności chrześcijańskiej można
określić jako obojętny i poprawny. Istnieje antysemityzm ukryty”281. Antyse-
mityzm ukryty wymaga jedynie określonych warunków i okoliczności, by
ujawnić się w zupełnie innej, agresywnej, a nawet morderczej postaci.
W sierpniu 1946 roku Edward Osmańczyk, wówczas korespondent w Berli-
nie, opublikował w „Przekroju” artykuł Antypolonizm282 – tekst związany
z tragicznymi wydarzeniami kieleckimi. Ujawnia on, iż rok wcześniej nie za-
reagował na list otrzymany od CKŻP, w którym proszono go, aby zabrał pu-
blicznie głos w sprawie „alarmujących i grozą przejmujących raportach o be-
stialskich mordach, dokonywanych (...) na bezbronnych szczątkach ludności
żydowskiej”. List ten był prawdopodobnie rozsyłany do wielu adresatów. Nie
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280 Por. „Biuletyn ŻAP”, 20 IX 1945 r.; J. Michlic, The Holocaust and Its Aftermath as Per-
ceived in Poland: Voices of Polish Intellectuals, 1945–1947, w: D. Bankier (red.), The Jews are
Coming Back. The Return of the Jews to Their Countries of Origin after WWII, Jerusalem 2005,
s. 206–230; D. Libionka, Antysemityzm i zagłada na łamach prasy w Polsce 1945–1946, w: „Pol-
ska 1944/1945–1948. Studia i materiały”, Warszawa 1997, t. 2; Martwa fala. Zbiór artykułów
o antysemityzmie, z przedmową St. R. Dobrowolskiego, Warszawa 1947.

281 Sprawozdanie Komitetu Żydowskiego w Pruszkowie z 30 IV 1945 r., AŻIH WEiS
sygn. 295, b.p. 

282 „Przekrój”, 4–10 VIII 1946 r. Publikowany w: E. Osmańczyk, Sprawy Polaków, Kato-
wice 1982, s. 55–65.



zareagował, bo nie wierzył w antysemityzm w 1945 roku, nie uważał problemu
za aktualny. Przyznał jednak, że podstawowa prawda o wydarzeniach wojny
brzmiała: „nie byłoby totalnych zbrodni hitlerowskich, gdyby nie było totalnej
nienawiści rasowej”. Jak się miało okazać, nienawiść ta nie zniknęła wraz z za-
kończeniem działań wojennych. Lipe Helman z Góry Kalwarii: „(...) życie mo-
ich dzieci było w niebezpieczeństwie. W ogóle zimno patrzono na Żydów, jak-
by z wyrzutem, że przeżyli. Goje bezlitośnie prześladowali żydowskie dzieci,
goniono je przeklinając, rzucano kamienie i bito”283. Były problemy z przyję-
ciem żydowskich dzieci do publicznych szkół i ich akceptacją przez dzieci pol-
skie: kierownicy szkół obawiali się ekscesów i odmawiali przyjęcia284. Zdarza-
ło się rzucanie kamieniami, ograbianie dzieci z odzieży i książek, poniżanie sło-
wami, „zabawa” polegająca na otaczaniu kołem, biciu i zastraszaniu. 

Wydarzenia w Kielcach, podczas których zginęły 42 osoby, spowodo-
wały konieczność zorganizowania samoobrony przed kolejnymi tego rodza-
ju atakami. CKŻP powołał w lipcu 1946 r. tzw. Komisję Specjalną, która na te-
renie całego kraju zorganizowała uzbrojone w broń palną (karabiny ręczne,
automaty PPSZ, rewolwery i postolety oraz granaty) grupy pilnujące bezpie-
czeństwa obiektów wytypowanych na danym terenie. „Wzmożona działal-
ność reakcyjnego podziemia, antyżydowskie prowokacje, napady na pociągi
i zabijanie Żydów znajdujących się w nich i wreszcie kulminacyjny punkt
– pogrom kielecki (...)”285. Na terenie województwa warszawskiego (łącznie
z Warszawą) początkowo ochraniano 6 obiektów, następnie dodano kolej-
nych 9; łącznie liczba wartowników sięgnęła 80 osób, jednak „byli to właści-
wie woźni, stróże, pracownicy fizyczni, używani do różnych posług. Spełnia-
li wszelkie inne czynności, a nie należące do zakresu działalności wartowni-
ka. (...) Warunki wartowników były straszne. Wygląd ich budził odrazę, byli
brudni, nieogoleni i oberwani”286. Dodatkowo chroniona była też linia kole-
jowa Warszawa–Otwock, codziennie po wypadkach kieleckich strzegło jej
dziesięciu ludzi z samoobrony. W praktyce już samo powołanie grup war-
towniczych z bronią palną okazało się wystarczające dla zapewnienia
względnego spokoju i bezpieczeństwa, nie doszło bowiem do żadnych po-
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283 Księga Pamięci Góry Kalwarii (Megilas Ger), Buenos Aires 1975, s. 379–380, z jidysz
tłum. M. Polit.

284 F. Oliwa, Wspomnienia..., op.cit., k. 13–16. Por. o werbalnym antysemityzmie Michał
Głowiński, Czarne sezony, Warszawa 1998, s.144–155.

285 Sprawozdanie z działalności Centralnej Komisji Specjalnej przy Centralnym Komite-
cie Żydów w Polsce z 30 maja 1947 r., AŻIH KS sygn. 40, s. 6. 

286 Punkty ochraniane poza Warszawą: 1) Dom Dziecka w Zatrzebiu, 2) Sanatorium
„Olin” w Otwocku, 3) Dom Dziecka w Otwocku, 4) Dom Matki i Dziecka w Soplicowie, 5) Dom
Dziecka w Świdrze, 6) Dom Dziecka w Śródborowie, 7) Komitet Żydowski w Płocku, 8) Komi-
tet Żydowski w Otwocku, w samej Warszawie: 1) Kuchnia Ludowa, 2) Skład odzieżowy CKŻP,
3) Skład odzieżowy WKŻ, 4) Spółdzielnia „Igła”, 5) Siedziba CKŻP, 6) Siedziba American Joint
Distribution Committee. Planowano ochraniać kolejne: szkołę żydowską, izbę przejściową
i dom noclegowy na Konopackiej, jednak nie okazało się to konieczne, AŻIH KS, sygn. 37,
s.126–128 Sprawozdanie Komisji Specjalnej przy W.K.Ż. w Warszawie. 



ważniejszych ataków czy prowokacji, poza drobniejszymi incydentami,
prawdopodobnie również nie było więcej śmiertelnych ofiar skrytobójczych
mordów, choć brakuje na ten temat szczegółowych informacji. Zdarzały się
wypadki obrzucania kamieniami i wybijania szyb w lokalach żydowskich in-
stytucji, rozprzestrzeniano pogłoski o porwaniu dzieci polskich (Otwock),
w Ciechanowie doszło do zamordowania Polaka na cmentarzu żydowskim
– usiłowano wykorzystać ten fakt do prowokacji przeciwko miejscowym Ży-
dom, do sytuacji takich, w porę wyciszonych, dochodziło i w innych miejsco-
wościach – w Siedlcach, Ostrowi Mazowieckiej, w Świdrze. Wypadek podob-
ny do ciechanowskiego zdarzył się i w Warszawie: na Placu Szembeka tłum
rozpuszczał pogłoski o zamordowaniu kolejarza-Polaka i czyn ten przypisy-
wano żydowskim repatriantom z ul. Garwolińskiej. Miały miejsce i inne drob-
niejsze zajścia i incydenty: pobicia, obrażanie, zaczepki. Stan szczególnego
napięcia i mobilizacji trwał aż do wyborów w styczniu i lutym 1947 roku.
Do tego czasu około 50% żydowskich obywateli Polski opuściło kraj na za-
wsze. W maju 1947 roku zlikwidowano Komisję Specjalną, gdyż jej dalsze
utrzymywanie było już bezzasadne287. Sprawy bezpieczeństwa były głów-
nym i wystarczającym, aczkolwiek niejedynym, powodem wyjazdu Żydów
z podwarszawskich i podlaskich miasteczek. 

Na rozdrożu

Korespondencja żydowskich komitetów terenowych z Komitetem Woje-
wódzkim w Warszawie zaczęła zanikać już w drugiej połowie 1946 roku. Ko-
mitety likwidowały się w sposób „naturalny”, po prostu przestawały istnieć
i działać w wyniku emigracji z Polski jej członków, tylko nieliczne kontynu-
owały swoją aktywność. Po lipcu 1946 roku doszło do prawdziwego exodu-
su Żydów z Polski. Ludzie wyjeżdżali w panice i pośpiechu, legalnie i niele-
galnie, indywidualnie i w grupach. Działało wówczas wiele organizacji i insty-
tucji pomagających w wyjeździe, w zdobyciu środków na podróż, dokumen-
tów i wizy: przede wszystkim Koordynacja Syjonistyczna (hebrajska nazwa
Brichah)288, HIAS (Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society) i PAL-AMT
(Biuro Palestyńskie). Uruchomione zostają wydziały emigracyjne Jointu
i CKŻP. Ten ostatni zajmował się głównie wystawianiem stosownych za-
świadczeń dla polskich urzędów paszportowych. Działało Biuro do Spraw
Żydowskich przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych289. W ciągu dwóch lat
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287 Sprawozdanie z działalności Centralnej Komisji Specjalnej przy Centralnym Komite-
cie Żydów w Polsce z 30 V 1947 r., AŻIH KS, sygn. 40, s. 6–12. 

288 Y. Bauer, Flight and Rescue: Brichah. The Organized Escape of the Jewish Survivors
of Eastern Europe 1944–1948, New York 1970.

289 Emigracja Żydów z Polski po wojnie oraz działalność partii i organizacji syjonistycznych
stała się już tematem kilkunastu opracowań polskich badaczy. Por. N. Aleksiun, Dokąd dalej? Ruch



opuściło Polskę około 200 000 obywateli polskich żydowskiego pochodze-
nia290 W 1949 roku we wszystkich miejscowościach na terenie województwa
warszawskiego mieszkało już tylko około 1100 osób pochodzenia żydow-
skiego, w samej Warszawie około 6000 osób, jednak ta druga liczba wymaga
weryfikacji. Po krótkim okresie autonomii i swobody zrzeszania się i organi-
zowania – co było absolutnie wyjątkowe na tle sytuacji innych mniejszości et-
nicznych w Polsce – przyszła nagła, a nawet dramatyczna zmiana. Od grud-
nia 1949 roku żydowskie partie polityczne muszą się na polecenie Minister-
stwa Administracji Publicznej „same likwidować”. Przedstwicielstwo Joint zo-
staje wydalone z Polski i uznane za organizację szpiegowską. W październi-
ku 1950 roku przestaje istnieć CKŻP, zastąpione przez Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne Żydów w Polsce, podległe bezpośrednio Urzędowi Rady Mini-
strów. Likwidowane są po kolei żydowskie szpitale i ośrodki zdrowia, szko-
ły, przedszkola, żłobki, organizacje młodzieżowe i wszelkie inne. Rząd po-
nownie otwiera granice dla żydowskiej emigracji. 

Tym razem, do końca 1950 roku, wyjechało około 30 000 Żydów pol-
skich zaopatrzonych nie w polski paszport, lecz w dokument podróży w jed-
ną stronę291. Próba odbudowy żydowskiego życia w powojennej Polsce zała-
muje się ostatecznie, pozostaną enklawy – Warszawa, Łódź, Kraków i parę
innych większych miast292. Z ankiet rozesłanych w latach 1947–1952 do lokal-
nej administracji publicznej przez ŻIH wynika, że w tym okresie w wielu pro-
wincjonalnych miasteczkach mieszkały już tylko pojedyncze rodziny lub oso-
by samotne pochodzenia żydowskiego. Ewidencja ludności w większości
miejscowości województwa warszawskiego już nie zarejestrowała tym czasie
Żydów293. Cytuję znamienne pismo Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Żelechowie (powiat garwoliński) do ŻIH, z 18 II 1952 roku: „Po odzyska-
niu niepodległości w roku 1944 powróciło do Żelechowa około 120 osób.
Po wymarszu wojsk radzieckich z powodu doznawanych prześladowań ze

Powroty ocalałych

577

syjonistyczny w Polsce (1944–1950), Warszawa 2002; M. Pisarski, Emigracja Żydów z Polski w la-
tach 1945–1951, w: Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, Warszawa 1997,
A. Stankowski, Emigracja Żydów z Pomorza Zachodniego w latach 1945–1960, ibidem.

290 M. Pisarski, Emigracja Żydów..., op. cit., s. 27.
291 A. Cała, Mniejszość żydowska, w: P. Madajczyk (red.), Mniejszosci narodowe w Polsce.

Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych
(1944–1989), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998, s. 245–270.

292 Por. G. Berendt, Życie żydowskie w Polsce w latach 1950–1956. Z dziejów Towarzy-
stwa Społeczno-Kulturalnego Żydow w Polsce, Gdańsk 2006, s. 88–99.

293 AŻIH, Ankiety ŻIH 1947–52, 310/A–Z [Ankiety w układzie alfabetycznym wg miej-
scowości]. Pozytywne opowiedzi na ankietę nadeszły z: Wiskitek – 6 osob mieszkało w 1949 r.,
Żyrardowa – 3 (1952 r.), Skierniewic – 17 (1948 r.), Sierpca – 1 rodzin i 1 samotna osoba (1952 r.),
Siedlec – 30 osób (1949 r.), Radzymina – 1 (1949 r.), Wołomina – 6 (1949 r.), Płońska – 20 osób
na terenie powiatu (1950 r.), Bodzanowa – 1(1949 r.), Wyszogrodu – 14 (1949 r.), Ostrowi Ma-
zowieckiej – 16 (1949 r.), Mińska Mazowieckiego – 6 (1950 r.) i 3 (w 1952 r.), Grójca – 3 (1952 r.),
Grodziska Mazowieckiego – 6 (1949 r.), Góry Kalwarii – 20 (1949 r.) i 7 (1952 r.), Garwolina
– 3 (1949 r.) i 2 (1952 r.), Ciechanowa – 5 (1952 r.) i Brwinowa – 4 (1949 r.).



strony band leśnych wszyscy wyjechali i obecnie w tutejszym mieście Żydzi
nie mieszkają”294.

Już pod koniec 1946 roku debatowano nad rozwiązaniem większości
komitetów powiatowych i pozostawieniu jedynie trzech: w Otwocku, Płocku
i Pruszkowie. Inna zgłoszona wówczas propozycja rozwiązania problemu or-
ganizacyjnego tak nielicznej populacji Żydów poza Warszawą brzmiała: zli-
kwidować wszystkie komitety lokalne i mianować w poszczególnych ośrod-
kach delegatów podlegających bezpośrednio Komitetowi Wojewódzkiemu
w Warszawie295. Wówczas żadna z tych propozycji nie została jeszcze przyję-
ta. Działacze obecni na posiedzeniu widzieli dla siebie szansę i perspektywy
oraz postulowali różne działania zmierzające do zintegrowania się środo-
wisk żydowskich. „Należy organizować wieczory dyskusyjne, gawędy, odczy-
ty, imprezy rozrywkowe, zjazdy powiatowe itd.” Wszystko jednak wskazuje,
że tego rodzaju aktywnością zainteresowani byli najbardziej lub niemal wy-
łącznie sami działacze, istnienie komitetów dla niektórych z nich było także
ich racją bytu, miejscem pracy. „Wegetacja życia żydowskiego na prowin-
cji”296 była jednak faktem, a przynależność wielu osób do komitetu sprowa-
dzała się wyłącznie do korzystania z darów oraz pomocy, co było oficjalnie
piętnowane. W centralnej Polsce tylko Warszawa pozostanie dużym ośrod-
kiem życia żydowskiego i siedzibą różnych instytucji, z Żydowskim Instytu-
tem Historycznym (istniejącym formalnie od 1947 roku na miejscu zlikwido-
wanej Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej), Towarzystwem Społecz-
no-Kulturalnym Żydów w Polsce oraz Teatrem Żydowskim. 

Powody, dla których Żydzi opuszczali Polskę w latach tużpowojen-
nych, wydają się oczywiste: przewijają się one w całym tekście mojego arty-
kułu. Pogrom kielecki był jednym z nich, zapewne najważniejszym, ale jako
taki był oczywiście także skutkiem, a nie tylko przyczyną. David Engel ujął to
tak: „Wrogi klimat w stosunku do Żydów w wyzwolonej Polsce karmiony był
tak różnorodnymi czynnikami, że gwałtowne antyżydowskie ataki i wystą-
pienia mogły wybuchnąć w każdej chwili, w każdym miejscu i to bez jakiej-
kolwiek prowokacji. Pogrom taki jak w Kielcach 4 VII 1946 roku również nie
wymagał żadnej zewnętrznej prowokacji. Jeśli Żydom groziło większe, niż
kiedy indziej niebezpieczeństwo w określonych miejscach i w pewnych mo-
mentach to było to spowodowane przez sposób w jaki zbrojne podziemie
postrzegało wówczas swoją walkę z reżimem”297. 

Badacze starają się wyjaśnić skomplikowany mechanizm społeczno-
-psychologiczny i polityczny, który doprowadził do eksterminacji niemal ca-
łej kilkumilionowej grupy ludzi w obecności i przy współudziale, a co naj-
mniej milczącej obojętności i bezsilności drugiej, wielomilionowej grupy.
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294 Ibidem.
295 Protokół z posiedzenia Komitetu Żydowskiego w Warszawie z 26 XI 1946 r., AŻIH

WOrg., sygn. 33, b.p. 
296 Ibidem.
297 D. Engel, Patterns..., op. cit., s. 80. 



Wydarzenia te miały miejsce w centrum cywilizowanego świata, w połowie
XX wieku. Nieliczni ocalali z grupy eksterminowanej i prześladowanej po-
wracali okaleczeni i poranieni, ale z nadzieją na dalsze życie. Relacjonują, że
spotykały ich zdziwione spojrzenia, niemiłe zaskoczenie, słowa nieoczekiwa-
ne: czuli, że nikt na nich nie czekał, nikt nie życzył sobie powrotu żydowskich
sąsiadów. Pytanie „więc jeszcze żyjecie?”, zapisane w niezliczonych żydow-
skich relacjach i wspomnieniach, było tylko z pozoru niewinne. Zawierało
ogromny emocjonalny ładunek i znaczenie. W odczuciu Żydów było to nie-
życzliwe, a nawet wrogie i pełne nienawiści „przyjęcie”. Ocalali z Zagłady, jak
pisze Andrzej Paczkowski, byli żywym wyrzutem sumienia dla polskiego
społeczeństwa uwikłanego w wojenne wydarzenia298. Dla badaczy tego okre-
su i tej problematyki szokujące jest odkrycie, że ludzie ratujący życie innych
niewinnych ludzi mogli być za te czyny okryci hańbą i wstydem, narażeni
na przykrości, a nawet społeczny ostracyzm. Jak pisał w 1958 roku wybitny
żydowski historyk, Michał Borwicz, chyba nikt poza granicami Polski nie był
w stanie pojąć i zrozumieć tego „fenomenu”299. Dominantą powojennego kli-
matu były nienawiść, niechęć lub obojętność – z jednej, oraz strach i niepew-
ność z drugiej strony. Jan Tomasz Gross właśnie strach uczynił tytułem swo-
jej najnowszej książki, upatrując w nim nieomal wyłączną przyczynę exodu-
su Żydów z Polski300. Strach, ta paralizująca i izolująca siła, istniał po obu stro-
nach, choć wyrósł na różnym podłożu. Polacy bali się Żydów, utożsamianych
z nową, komunistyczną władzą, bali się powojennych rozliczeń, konieczno-
ści zwrotu mienia, bali się z pewnością jeszcze wielu innych rzeczy, które sta-
nowią o tragizmie tamtych, powojennych lat. Jednocześnie nie ulega wątpli-
wości, że brak poczucia bezpieczeństwa był także dla ocalałych Żydów jedną
z najważniejszych przyczyn niemożności pozostania w Polsce. Budowanie
życia na gruzach i we wrogim otoczeniu było dla ponad 70% z nich niemoż-
liwe, ponad siły i wolę. Strach nie był oczywiście przyczyną jedyną, był jed-
nak najważniejszym elementem relacji polsko-żydowskich po wojnie. Polscy
obywatele państwa polskiego nie zaakceptowali żydowskich obywateli tego
państwa, nie zaakceptowali ich jako odrębnej grupy, już nie sensu stricto re-
ligijnej, lecz etnicznej i samoidentyfikującej się za pomocą innych niż
przed wojną kryteriów. Po raz pierwszy w dziejach Polska stała się krajem
monolitycznym pod względem narodowościowym. Wszystko to było bezpo-
średnim skutkiem wojny i nazistowskiej polityki i propagandy. 
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298 Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim, Forum Dialogu Między Narodami,
American Jewish Committee, Warszawa 2006, s. 87: „Jednych mordowano, gdyż przyszli tam,
gdzie byly ich domy już przez kogoś zasiedlone, innych, ponieważ mogli być świadkami nie-
zbędnymi do odzyskania zagrabionych dóbr. Jeszcze inni byli wcieleniem znienawidzonej wła-
dzy komunistycznej, nawet jeśli nie mieli nic wspólnego z komunizmem. Wszyscy zaś stanowi-
li wyrzut sumienia, samą swoją obecnością przypominając umierające z głodu getta, transpor-
ty i kolumny maszerujące na śmierć czy zaszczutych uciekinierów”.

299 M. C. Steinflauf, Pamięć nieprzyswojona, Warszawa 2001, s. 69.
300 J. T. Gross, Fear. Antysemitism in Poland after Auschwitz, New York 2006.



Doszukując się najgłębszych przyczyn powojennych wydarzeń, o któ-
rych mówimy, historycy, socjologowie i psychologowie zwracają się ku teo-
riom psychoanalitycznym, które w makroskali objaśniają skutki wojennych
kataklizmów i doświadczenia śmierci. Być może więc najbliższy prawdy i wy-
jaśnienia jej złożoności jest Robert Jay Lifton, na którego tezy wyłożone m.in.
w książce The Broken Connection (Zerwana więź301) powołuje się również
Michael C. Steinflauf badający meandry polskiej powojennej pamięci Zagła-
dy. Bazują one na obserwacjach zachowań grup ludzi, którzy przeżyli zbioro-
wą traumę bezpośredniego zagrożenia życia. W wyniku takiego doświadcze-
nia dochodzi, zdaniem Liftona, do kilku typowych konfliktów, takich jak:
piętno śmierci (poczucie jej bliskości), poczucie winy wobec śmierci (wywo-
łane fizyczną i psychiczną niemożnością reakcji na nią, bezsilnością) i wresz-
cie psychiczne odrętwienie, które jest istotą syndromu traumy302. „Termin
ten określa reakcje, często mimowolne i nieświadome, które ograniczają
zdolność odczuwania, a zatem uniemożliwiają przyjęcie roli świadka. Mecha-
nizm ten obejmuje zaprzeczenie, a także »niemożność utożsamienia się
[z ofiarą] (widzę, że umierasz, ale nic mnie nie łączy z tobą ani twoją śmier-
cią)«. (...) Nie mogąc w pełni ogarnąć traumatycznego przeżycia, ofiara obse-
syjnie powtarza towarzyszące mu obrazy, a nawet zachowania. Dąży z wysił-
kiem do – jak to określa Lifton – „przeformułowania”, czyli takiej przebudo-
wy psychiki, jej wartości i symboli, która pozwoli ogarnąć traumatyczny ob-
raz. W sprzyjającej sytuacji proces ten może prowadzić do psychicznej i mo-
ralnej odnowy: jej celem jest »wyzwolenie się z niewoli umarłych«. Co się jed-
nak dzieje, kiedy proces samoleczenia zostanie zablokowany? (...) Prowadzi
to do wzmocnienia poczucia winy, zaprzeczenia, gniewu i psychicznego
odrętwienia: »błędnego koła nieprzezwyciężonej historii«, jak ujmuje to Li-
fton, mając na myśli powojenne Niemcy”303. Nie ulega wątpliwości, że oko-
liczności, w jakich znalazło się po wojnie społeczeństwo polskie, w tym
przede wszystkim narzucony przez Moskwę nowy, totalitarny ustrój, nie
sprzyjały w żaden sposób „procesom samoleczenia”. Dopiero po 1989 roku
zaistniała sytuacja dająca szansę na „odzyskanie pamięci” – jak określił to Mi-
chael Steinflauf.

Na koniec zasadne wydaje się pytanie, jakie były motywacje tych Ży-
dów polskich, którzy po 1946 roku mimo wszystko w Polsce pozostali? Ewa
Koźmińska-Frejlak, badając strategie zadomawiania się Żydów w powojen-
nej Polsce doszła do wniosku, że strategie te były natury ideologicznej i pry-
watnej. Wymienia trzy takie strategie, lub też drogi, możliwości: dążenie
do odtworzenia żydowskiego skupiska, asymilacja (w tym także drogą mie-
szanych małżeństw) oraz „wchodzenie do Polski” poprzez komunizm304.
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301 R. J. Lifton, The Broken Connection: On Death and the Continuity of Life, New York 1979.
302 Cyt. Za: M. C. Steinflauf, Pamięć..., op. cit., s. 70–72.
303 Ibidem, s. 71.
304 E. Koźmińska-Frejlak, Polska jako ojczyzna Żydów – żydowskie strategie zadomowie-

nia się w powojennej Polsce 1944–1949, „Przegląd Socjologiczny” 2000, nr 2.



Jedynie dwie ostatnie miały, jak się okazuje, szansę powodzenia. Byli jednak
i tacy ludzie, którzy nie rezygnując ze swojego żydostwa, z tradycji, z religii,
a nawet z używania na co dzień języka jidysz znaleźli swoje miejsce w powo-
jennej Polsce, należeli jednak do wyjątków. 
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Aneks 

Tabela 1. Liczba ocalonych Żydów zamieszkujących po wojnie w Warszawie oraz na terenie
województwa warszawskiego1

1 Podane w tabeli dane są jedynie przykładem na dużą rozbieżność występujących da-
nych. Liczby przytaczane przez L. Dobroszyckiego wymagają gruntownej weryfikacji i w mojej
ocenie odnoszą się do liczby osób zarejestrowanych, a nie mieszkających w Warszawie. Dobro-
szycki w swoich tabelach nie uwzględnił tych różnic.
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Data Liczba Żydów 
w Warszawie

Liczba Żydów 
w pozostałych

miejscowościach 
woj. warszawskiego

Łącznie

VIII 1945 2392 
(WEiS, sygn. 512)

brak danych

1 V 1945 brak danych brak danych 5051 
(L. Dobroszycki, s. 67)

15 VI 1945 brak danych brak danych 9041 
(L. Dobroszycki, s. 68)

15 VIII 1945 2392 
(WEiS, sygn. 512)

9051 
(L. Dobroszycki, s. 74)

XII 1945 12 434 
(L. Dobroszycki, s. 81)

1157 
(L. Dobroszycki, s. 81)

13 591 
(L. Dobroszycki, s. 81)
WEiS sygn. 44

1 I 1946 ? ? 18 827 
(L. Dobroszycki, s. 84)

28 II 1946 ? ? 19 527 
(L. Dobroszycki, s. 84)

15 III 1946 4809  
(WEiS, sygn. 514)

1235 
(WEiS sygn. 518)

9051 
(L. Dobroszycki, s. 74;
WEiS sygn. 44)

31 III 1946 ? ? 20 357
(L. Dobroszycki, s. 84)

30 IV 1946 ? ? 21 352 
(L. Dobroszycki, s. 85)

31 V 1946 ? ? 22 844 
(L. Dobroszycki, s. 85)

31 VI 1946 ? ? 23 410 
(L. Dobroszycki, s. 85)

16 III – 6 IV 1947
(wg listy zgłasza-
jących do ak-
cji rozdawnic-
twa macy)

5158 (zarejestrowanych)
4 973 (potwierdzonych)
(L. Dobroszycki, s. 88-89)

728 (zarejestrowanych) 
684 (potwierdzonych) 
(L. Dobroszycki, s. 88-89)

5657 
(WEiS, sygn. 45) 
5886 (zarejestrowanych) 
4973 (potwierdzonych) 
(L. Dobroszycki, s. 88–89)

I kwartał 1948 6044 
(WEiS, sygn.45)

1056 7100 
(WEiS sygn. 45)



Tabela 2. Wiek ocalonych w 1944 roku
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Wiek ocalonego 
w 1944 roku:

Procent wszystkich
ocalonych kobiet

Procent wszystkich
ocalonych mężczyzn

Procent wszystkich
ocalonych dzieci

0–1 lat 5,6

1 4,7

2 4,4

3 4,2

4 6,0

5 6,4

6 6,8

7 7,9

8 6,7

9 7,8

10 5,6

11 6,2

12 6,9

13 5,0

14 7,1

15 8,0

16–19 8,37 6,9

20–29 31,23 25,20

30–39 21,61 28,55

40–49 9,1 10,36

50–59 5,6 4,66

60–69 2,9 1,86

70–91 0,4 0,5



Tabela 3. Ludność utrzymująca się bez pracy zarobkowej w województwie warszawskim, według
wieku i płci1

1 WEiS sygn. 57.
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Wyszczególnienie Razem Mężczyźni Kobiety

Woj. warszawskie 867 344 523

Bezrobotni, bez zajęcia 76 33 43

Zdemobilizowani, repatrianci 4 4 –

Inwalidzi 4 4 –

Chorzy (nie w szpitalach) 13 6 7

Osoby przebywające 
w zakładach leczniczych

124 74 50

Osoby na utrzymaniu
zakładów opieki zamkniętej 

243 112 131

Osoby utrzymujące się 
z zasiłków organizacji
społecznych

18 5 13

Osoby utrzymujące się 
z pomocy z zagranicy

1 – 1

Osoby utrzymujące się 
z własnych funduszów

3 2 1

Uczący się w szkołach, 
na kursach wszelkiego
rodzaju i typu 

68 28 40

Na utrzymaniu męża, ojca itp. 313 76 237



Tabela 4. Miejscowości, w których przebywali po wojnie Żydzi zamieszkujący (lub urodzeni)
przed 1939 rokiem na terenie województwa warszawskiego wg spisów Wydziału Ewidencji i Staty-
styki oraz Wydziału Ziomkostw CKP. Wyróżniono miejscowości województwa warszawskiego

Aneks
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Miejscowość

Liczba ocalonych
Żydów wg listy 

nr 1 z VIII 1945 r.
CKŻP, WEiS, 

sygn. 517

Liczba
ocalonych
Żydów wg
listy nr 2 ze

stycznia 1946
CKŻP, WEiS,

sygn. 518

Liczna
ocalonych

Żydów 
wg innych
wykazów

CKŻP, WEiS

Liczba
ocalonych
Żydów na
podstawie

bazy danych,
wg miejsca

zamieszkania
po wojnie 

1. Anin Patrz Falenica 2

2. Baniocha Patrz Milanówek 6 17

3. Biały Kamień 40

4. Bielawa 150

5. Bieżuń b.d.

6. Błonie b.d.

7. Bodzanów 27 26 25 (1 I 1946) 3

8. Boglewice wieś Patrz Grójec 3

9. Bolków 5

10. Boża Góra 100

11. Broszków 1

12. Brwinnów Patrz Milanówek 63

13. Brzeg 1

14. Buchnik Patrz Legionowo b.d.

15. Budy–Żyrardów 1

16. Bystrzyca Śląska 29

17. Bytom 1

18. Celestynów 3

19. Chojnów 120

20. Ciechanów 12 10 10 (1 I 1946) 9

21. Duchnówka wieś 6

22. Duszniki–Zdrój 42

23. Dzierżoniów (Rychbach) 677

24. Falenica 751 55 55 (1 I 1946) 90

25. Frybork 13

26. Frydland 11
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27. Gaj 22

28. Garwolin 33 20 20 (1 I 1946) 40

29. Gaworzyce 1

30. Gąbin 20 19 15 (1 I 1946) 42

31. Gąbków 3

32. Gdańsk 3

33. Gieszcze Puste gm. Piekary
Śląskie

10

34. Glinojeck 9

35. Głuszyce 1

36. Gołąbki Patrz Milanówek 1

37. Gostynin 11 7 7 (1 I 1946) 34

38. Góra Kalwaria 32 25
32 25 

(1 I 1946)
99

39. Grębów 1

40. Grodzisk Mazowiecki 125

41. Grójec 672 53
14 (1 I 1946)

81 (5 XI 1946)
97

42. Henryków Patrz Legionowo 4

43. Irena 271 163 165 (1 I 1946) 164

44. Jabłonna Patrz Legionowo 4

45. Jaktorów Patrz Milanówek 3

46. Jarosław k. Otwocka 11

47. Jawor 66

48. Jelenia Góra 7

49. Jeżów 57

50. Józefów Patrz Falenica 37

51. Julianów Patrz Falenica 6

52. Kałuszyn 233 20 20 (1 I 1946) 20

53. Kamienna Góra 42

54. Katowice 12

55. Kłodzko 251

56. Kocerany wieś 1

57. Koluszki 5

58. Kostowiec wieś Patrz Milanówek 1

59. Kozery Stare wieś Patrz Milanówek 1



Aneks
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60. Krakowiec wieś 1

61. Kraków 3

62. Legionowo 624 38 44 (1 I 1946) 62

63. Legnica 530

64. Lubań 4

65. Lubawa 34

66. Lublin 3

67. Ludwikowo 16

68. Łosice 45 34 33 (1 I 1946) 56

69. Łowicz 33

70. Łódź 423

71. Michalin Patrz Falenica 5

72. Miedzeszyn Patrz Falenica 30

73. Milanówek 3825 298 299 (1 I 1946) 268

74. Mińsk Mazowiecki 80 56 56 (1 I 1946) 143

75. Mlądz k. Otwocka 4

76. Mława 19 17 17 (1 I 1946) 20

77. Mogielnica 30

78. Mordy 30

79. Morozy Patrz Kałuszyn b.d.

80. Nadarzyn 10

81. Niemcza 36

82. Nieporęt Patrz Legionowo b.d.

83. Nowa Ruda 52

84. Nowa Sól 73

85. Nowa Wieś Patrz Milanówek 11

86. Nowe Miasto 40 31 31 (1 I 1946) 31

87. Nowy Dwór 21 11 11 (1 I 1946) 47

88. Obory 1

89. Ojrzanów Patrz Milanówek 4

90. Opypy wieś Patrz Milanówek 2

91. Ostrów Mazowiecka 28
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92. Otrębne Patrz Milanówek 1

93. Otrębusy Patrz Milanówek 8

94. Otwock 311

95. Owczarki wieś Patrz Milanówek 2

96. Ożarów 2

97. Parcela Nowowiejska 1

98. Piaseczno Patrz Milanówek 17

99. Piastów Patrz Milanówek 33

100. Piekary 1

101. Piekiełko Patrz Legionowo b.d.

102. Pietrolesie 47

103. Płock 1066 79 97 (1 I 1946) 233

104. Płońsk 837 63 56 (1 I 1946) 133

105. Podbierzyce Patrz Wiskitki 1

106. Podkowa Leśna Patrz Milanówek 37

107. Pronna wieś Patrz Grójec 5

108. Pruszków
79 (bez

Piaseczna)
197

109. Przemków 39

110. Przęsławice wieś Patrz Grójec 4

111. Puszczyków Zdrój 13

112. Raciąż 6 4 4 (1 I 1946) 8

113. Radomie wieś Patrz Milanówek 1

114. Radość 19

115. Radzymin 30 20 20 (1 I 1946) 84

116. Raszyn 12

117. Robercin 2

118. Rutka k. Otwocka b.d.

119. Rypin 37 33 33 (1 I 1946) 32

120. Sachocin 2

121. Sarnaki 8

122. Sekuła k. Siedlecc 1

123. Serock Patrz Legionowo 4

124. Siedlce 376



Aneks
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125. Sierpc 36 29 29 (1 I 1946) 46

126. Skierniewice 1

127. Skolimów Patrz Milanówek 3

128. Sobięcin 115

129. Sochaczew 60 48 48 (1 I 1946) 31

130. Sopliców 4

131. Sosnowiec 2

132. Strzegom 72

133. Szczaki 5

134. Szczecin 445

135. Śródborów 6

136. Świder 63

137. Świdnica 110

138. Świebodzice 28

139. Świętochów wieś 1

140. Tarczyyn 18 13 13 (1 I 1946) 13

141. Tworki 8

142. Ursus 16

143. Wałbrzych 205

144. Warka Patrz Grójec 10

145. Warszawa
12 434 

(1 I 1946)
273

146. Wawer 1

147. Węglewo 33

148. Wiązowna 1

149. Wieliszew Patrz Legionowo 1

150. Wiskitki 158 10 10 (1 I 1946) 42

151. Włochy 23

152. Wola Przypokowska wieś 1

153. Wołomin 115

154. Wrocław 559

155. Wyszogród Patrz Płock 22

156. Zagórze 46

157. Zakroczym Patrz Płońsk 4

158. Ząbkowice 98



1 Dotyczy miejscowości: Falenica, Miedzeszyn, Radość, Józefów, Anin, Michalin, Julia-
nów.

2 Dotyczy miejscowości: Przęsławice, Pronna, Boglewice, Warka.
3 Dotyczy miejscowości: Kałuszyn, Morozy.
4 Dotyczy miejscowości: Legionowo, Piekiełko, Wieliszew, Serock, Buchnik, Henryków.
5 Dotyczy miejscowości: Kozery Stare, Brwinów, Grodzisk, Podkowa Leśna, Budy-Żyrar-

dów, Kostowiec, Nowa Wieś, Gołąbki, Owczarki, Jaktorów, Opypy, Radonice Wieś, Otrębne, Ba-
nicha, Ojrzanów, Otrębusy, Piaseczno, Żółwin, Zaremby, Piastów, Skolimów. 

6 Obejmuje miejscowości: Płock i Wyszogród.
7 Obejmuje miejscowości: Płońsk, Zakroczym.
8 Obejmuje miejscowości: Wiskitki, Podbierzyce gm. Szymanów.
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159. Zaremby Patrz Milanówek 1

160. Zgorzelica 11

161. Ziębice 172

162. Złotoryja 43

163. Żary 59

164. Żelechów 128

165. Żelków 1

166. Żółwin Patrz Milanówek 3

167. Żyrardów 39

168. bez nazwy miejscowości 1

Łącznie: 1805
13 591 

(1 I 1946)
9011



Tabela 5. Rejonowe komitety żydowskie na terenie województwa warszawskiego, wyróżniono ko-
mitety powiatowe (12)

Aneks
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Miejscowość i adres
komitetu

Inne
miejscowości
podlegające

danemu
komitetowi

Członkowie zarządu komitetu 
i inni pracownicy

Liczba
zarejestrowanych

Żydów

1. Ciechanów 
ul. Nadrzeczna 28 

Segal

2. Falenica 1. 77 (1946) 
2. 87 (b.d.)

3. Garwolin
ul. Długa 16

1. Cymbrowicz Mendel (prezes) 
2. Cymbrowicz A. 
3. Karpman Sz.
4. Landau Aron 
5. Rosenberg Ch. 
6. Warszawer S. 

1. 36 (b.d.)

4. Gąbin 1. 23 (b.d.) 
2. 10 (b.d.)

5. Gostynin 1. Bagno Lejb (sekretarz)
2. Dziegański Abram (prezes) 

1. 44 (30 I 1946)

6. Góra Kalwaria 
ul. Pijarska 3

Baniocha,
Grójec, 
Warka 
i inne
okoliczne
miejscowości

1. Drajer Cypa (skarbnik
komitetu w Grójcu) 
2. Hendel Chaim (sekretarz
komitetu w Grójcu) 
3. Pelz Benzion 
4. Perel Marian (przewodniczący
komitetu w Grójcu) 
5. Preiss Abraham 
6. Rawski Jakób 
7. Schwimmer Maks 
8. Singer Szymon 

1. 37 (6 II 1946) 
2. 52 (12 VIII 1946) 
3. 8 (b.d. – dot.
Baniochy) 
4. 6 (12 VIII 1946 –
dot. Baniochy) 

7. Grodzisk
Mazowiecki

1. 77 (b.d.)

8. Jeżów 1. 30 (20 II 1946)

9. Legionowo
ul. Krasińskiego 4 
ul. Handlowa 8

1. dr Finkelsztejn Abram
(przewodniczący)
2. Elman Rózia (sekretarka) 
3. Bac Samuel (sekretarz)

1. 38 (1 I 1946)

10. Łosice 1. 52 (b.d.)

11. Łowicz 1. 33 (b.d.)
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12. Milanówek
ul. Żabie Oczko 4

Brwinów 1. Brunner Stanisław (wice-
przewodniczący) 
2. Elbaum Szlojma (członek
zarządu) 
3. Gleicher Bronisław (sekretarz) 
4. Halpern 
5. Helsztyńska (sekretarka)
6. Karwasser Nisen
(przewodniczący komisji
rewizyjnej) 
7. Offner Roman (członek
zarządu) 
8. Paradystat Zofia 
9. Scheinweksler Lidia 
10. Winawer Władysław
(przewodniczący) 
11. Winawerowa Maria (członek
zarządu) 

1. 102 (20 I 1946)

13. Mińsk Mazowiecki 1. Guz Lejb 
2. Płutycka Pola 
3. Popowska Sabina 
4. Róziański Szmul 
5. Świecki Jankiel 
6. Zyserman Moszek

1. 54 (b.d.) 
2. 85 (15 XI 1944) 
3. 89 (b.d.)

14. Mława 1. 20 (b.d.)

15. Mordy 1. 31 (6 XII 1944)

16. Nowe Miasto

17. Ostrów
Mazowiecka

1. 23 (3 III 1947)

18. Otwock
ul. Warszawska 17

1. Chojnacka Janina (kuchnia
ludowa)
2. Cwajgbaum J. (sekretarz)
3. Cynamon Izak (sekretarz) 
4. Dębska Felicja (kucharka) 
5. Dreszcz Samuel (kier. stołówki) 
6. Fornalczyk Weronika
(pomywaczka) 
7. Górewicz Wiera
8. Grynszpan Emanuel (kierownik
domu starców) 
9. Grynszpan Nina (kelnerka) 
10. Hakien Henryk
(przewodniczący) 
11. Klajman Pola (kuchnia ludowa)
12. Lejbman Chaim (buchalter) 
13. Orensztajn Grzegorz (służba
ochronna) 
14. Rechtman Noma 
15. Szlamowicz Henryk
16. Wajnsztajn Regina (pomoc
kucharki) 
17. Wajselfisz Pejsach 
18. Wajsztajn (kuchnia ludowa)

1. 322 (28 II 1946) 
2. 358 (b.d.) 
3. 391 (2 X 1946)



Aneks
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19. Płock
ul. Kwiatka 7 
ul. Sienkiewicza 45

1. Ajzenman Estera (kuchnia
ludowa) 
2. Blay Alfred (prezes) 
3. Buch Szyja 
4. Chanachowicz I.G. (sekcja
kulturalno-oświatowa) 
5. Dorembus Berek (zrzeszenie
religijne) 
6. Gruszcińska (kuchnia ludowa) 
7. Grzebień Pejsach (dom
noclegowy) 
8. Grzebień Salomon 
9. Guterman Ewa (opieka
społeczna) 
10. Kaścińska (kuchnia ludowa) 
11. Kenigsberg Lena (Janina)
(sekretarka, opieka nad dzieckiem)
12. Kilbert Leon 
13. Lisser Mojżesz (stołówka) 
14. Margulin Jerzy 
15. Maciejowska (kuchnia ludowa) 
16. Nachmanowicz Izrael 
17. Papierczyk Abram
(produktywizacja) 
18. Papierczyk Szyja (dom
noclegowy) 
19. Platkiewicz Marian 
20. Szymanowska Dasza
21. Tyńska Róża  
22. Wojtkowska Halina (kuchnia
ludowa) 
23. Zylber Mojżesz 

1. 153 (29 I 1946) 
2. 333 (15 VII 1946)

20. Płońsk
ul. Wyszogrodzka

Bogaty

21. Pruszków 
ul. 3 Maja 37

Piastów, 
Ursus, 
Włochy,
Gołąbki,
Piaseczno,
Brwinów, 
Koło,
Boernerowo,
Raszyn, 
Okęcie,
Jelonka,
Nadarzyn,
Orębusy

1. Borensztajn Aron 
2. Frucht Szmul
(przewodniczący) 
3. Głowiński Henryk
(przewodniczący)
4. Kenigsztajn Izydor 
5. Rozenblit Raca (skarbnik) 
6. Skowronek Isaj (sekretarz) 
7. Zysman Teodora 

282 (6 IV 1945 
– we wszystkich
miejscowościach
łącznie) 
1. 135 (Pruszków, 
6 IV 1945) 
2. 43 (Piastów) 
3. 14 (Ursus) 
4. 44 (Włochy i
Gołąbki) 
5. 11 (Piaseczno) 
6. 4 (Brwinów) 
7. 19 (Koło,
Bernerowo, Raszyn,
Okęcie, Jelonka) 
8. 12 (Nadarzyn,
Otrębusy)

22. Radzymin 1. Deutscher Alicja (kasjer) 
2. Sikora Zofia (sekretarz) 
3. Szafran Abram (skarbnik)
4. Wejsztein Leon
(przewodniczący) 
5. Zomer Dwojra (sekretarz) 

1. 45 (18 IV 1945) 
2. 31 (4 V 1945) 
3. 42 (7 VIII 1945) 
4. 25 (10 I 1946)
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23. Sarnaki 1. 30 (4 XII 1944)

24. Siedlce
ul. Browarna 5 
ul. Pułaskiego 41

1. Chaim Rajze (prezes) 
2. Frydman A. (sekretarz)
3. Goldman Jankiel (Jontel)
(przewodniczący) 
4. Kramarz Ch. (kucharka) 
5. Kupfersztein Artur (sekretarz)
6. Lew Symcha (sekretarz) 
7. Perelman 
8. Nusbaum S. (sekretarz)
9. Morgensztern F. (pomoc
sekretarza) 
10. Wajnapel J. (woźny)

1. 156 (30 X 1944) 
2. 152 (b.d.) 
3. 69 (30 X 1946)

25. Sierpc 1. Sakowicz Jakub (prezes) 
2. Skórnik Jakub (sekretarz)

1. 19 (b.d.)

26. Wiskitki 1. 13 (22 V 1945) 
2. 7 (19 VII 1946) 
3. 17 (b.d.)

27.Wołomin 1. Plimbaum Adam (kasjer) 
2. Rubinsztejn Jankiel 
3. Szagirsztejn Szyja (sekretarz)
4. Sztajnert Jan 
5. Zelman Fryd Srul
(przewodniczący) 

1. 53 (b.d.)

28. Wyszogród 1. Fuchs Hersz (kasjer) 
2. Frajzynger Lejb
(przewodniczący) 
3. Najder G. (sekretarz) 
4. Zalcberg Gołda (sekretarka)

1. 17 (10 IV 1946)

29. Żelechów 1. Boruchowicz Moszek (prezes)
2. Hochgelerter Szmul (kasjer) 
3. Lewinson Chil (zastępca
prezesa) 
4. Najsteter Srul
5. Perel Lejb (zastępca prezesa) 
6. Rozenberg Majlech 
7. Zysman Syma (sekretarka) 
8. Solnicki Motek 

1. 132 (XII 1944)

30. Żyrardów
ul. Fabryczna 14

1. Baumerder Mordcha
(przewodniczący) 
2. Wajcer Berek (sekretarz)

1. 15 (IX 1946) 
2. 18 (19 VII 1946)



Tabela 6. Zarejestrowane ziomkostwa z terenu województwa warszawskiego

Aneks
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Miejscowość
Inne miejscowości

zamieszkałe przez Żydów
danego ziomkostwa 

Liczba 
Liczba członków

ziomkostwa
łącznie  

1. Ciechanów Boża Góra (2) 
Duszniki Zdrój (9) 
Gaj (1) 
Jawor (2) 
Kłodzko (1) 
Legnica (6) 
Lubawa (1) 
Nowa Ruda (1) 
Nowa Sól (1) 
Pietrolesie (6) 
Rychbach (35) 
Świdnica (1) 
Wałbrzych (3) 
Węglewo (1) 
Wrocław (5) 
Ząbkowice (2) 

76 (2 X 1946 r., D. Śląsk) 76  

2. Falenica Biały Kamień (4) 
Chojnów (13) 
Dzierżoniów (9) 
Frydlant (2) 
Gierzcze Puste (1) 
Jawor (8) 
Niemcza (12) 
Sobiecin (3) 
Strzegom (5) 
Świdnica (4) 
Wałbrzych (3) 
Wrocław (14) 
Zagórze (5) 
Złotoryja (15) 
Żary (1) 

98 (14 IX 1946) 98  

3. Goworowo Biały Kamień (1) 
Boża Góra (1) 
Dzierżoniów (30) 
Fryborg (4) 
Kłodzko (9) 
Legnica (16) 
Ludwikowo (3) 
Pietrolesie (4) 
Przemków (3) 
Sobiecin (1) 
Strzegom (3) 
Świebodzice (9) 
Węglewo (1) 
Wrocław (31) 
Zagórze (3) 
Ząbkowice (7) 
Ziembice (11) 
Złotoryja (7) 
Żary (7) 

151 (9 IX 1946) 151  
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4. Grójec Bolków (1) 
Boża Góra (13) 
Duszniki Zdrój (2)
Dzierżoniów (5) 
Falenica (1) 
Gaj (1) 
Gdańsk (1) 
Geszcze Puste (1) 
Jawor (5) 
Jelenia Góra (1)
Kamieniogóra (1) 
Kłodzko (3) 
Legnica (3) 
Lubawa k. Wałbrzycha (1)
Łódź (18) 
Otwock (2) 
Pietrolesie (1) 
Płock (1) 
Przemków (2) 
Sosnowiec (2) 
Szczecin (8) 
Świdnica (1) 
Wałbrzych (1) 
Warszawa (5) 
Wrocław (10) 
Ziembice (2) 
Żary (1) 

1. 47 (27 VIII 1946 
– D. Śląsk) 
2. 81 (5 XI 1946 – cała
Polska) 

128  

5. Kałuszyn Bielawa (19) 
Boża Góra (3) 
Bystrzyca (5)
Chojnów (6)
Dzierżoniów (10)
Frydlant (1)
Gierzcze Puste (1)
Głuszyce (1)
Jawor (5)
Kamieniogóra (1)
Legnica (18)
Niemcza (1)
Piotrolesie (2)
Przemkowo (2)
Puszczyków (1)
Sobiecin (7)
Strzegom (1)
Wałbrzych (3)
Wrocław (43)
Ząbkowice (18)
Ziembice (23) 

1. 75 (w Wałbrzychu)
2. 189 (27 II 1947 
– D. Śląsk) 

264  

6. Kosów Lacki Bielawa (6)
Jawor (3)
Kraków (2)
Lubawa (5)
Łódź (25)
Rychbach (1)

62 (22 I 1947) 62  
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Szczecin (7)
Świdnica (2)
Wałbrzych (2)
Warszawa (1)
Wrocław (4)
Ziembice (2)

7. Mińsk Mazowiecki Bielawa (3)
Lubawa (1)
Łódź (62)
Rychbach (48)
Szczecin (36)
Szczecin (36)
Świdnica (17)
Wałbrzych (18)
Warszawa (15)
Wrocław (6) 

1. 20 (11 II 1947 D. Śląsk)
2. 21 (29 X 1946 
– Szczecin)
3. 191 (27 III 1947 
– cały kraj) 

41  

8. Mława Bolków (1)
Chojnów (8)
Duszniki (1)
Dzierżoniów (7)
Fryberg (1)
Frydland (2)
Geszcze Puste (1)
Jawor (1)
Kamieniogóra (4)
Kłodzko (5)
Legnica (10)
Ludwikowo (1)
Niemcza (3)
Nowa Sól (2)
Przemków (2)
Sobiecin (1)
Świdnica (2)
Wałbrzych (2)
Wrocław (30)
Ząbkowice (8)
Zagórze (4)
Zgorzelice (1)
Żary (5) 

106 (17 IX 1946) 106  

9. Nasielsk Dolny Śląsk 43 43  

10. Nowy Dwór
Mazowiecki 

Dolny Śląsk 46 46  

11. Ostrów
Mazowiecka 

Dolny Śląsk (bez Dzierzo-
niowa)
Łódź
Dzierżoniów
Lublin
Wałbrzych
Szczecin 

1. 419 (27 II 1947 
– D. Śląsk)
2. 83 (4 XI 1946 – Łódź)
3. 48 (11 I 1947 
– Dzierżoniów)
4. 3 (31 III 1947 
– Lublin)
5. 32 (9 XI 1946 
– Wałbrzych)
6. 55 (3 I 1947 
– Szczecin)

640  
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12. Otwock Dolny Śląsk 123 (21 IX 1946) 123  

13. Parysów Łódź
Dolny Śląsk 

1. 16 (4 XI 1946 – Łódź)
2. 30 (31 X 1946 – D. Śląsk) 

46  

14. Płock Dolny Śląsk 51 51  

15. Płońsk Wałbrzych
Legnica
Inne na D. Śląsku 

20 (b.d.)
32 (b.d.) 

52  

16. Pułtusk i Serock Szczecin (139)
Łódź (83) 

1. 139 (15 III 1947 
– Szczecin)
2. 83 (16 III 1947 – Łódź) 

233  

17. Radzymin Bielawa (1)
Boża Góra (10)
Dzierżoniów (3)
Jawor (2)
Kłodzko (4)
Legnica (4)
Lubań (1)
Lubawa (1)
Ludwikowo (2)
Nowa Ruda (3)
Świdnica (1)
Wałbrzych (1)
Wrocław (17)
Ziembice (1)
Złotoryja (2) 

1. 58 (30 X 1946) 58  

18. Sarnaki i Łosice Dzierżoniów (45)
Kłodzko (10)
Łódź (44)
Pietrolesie (21)
Szczecin (23)
Zagórze (5)
Ziembice (1)
Żary (10) 

1. 44 (5 I 1947 – Łódź)
2. 23 (25 III 1947 
– Szczecin)
3. 35 (11 II 1947 
– Dzierżoniów)
4. 57 (27 II 1947 – inne
miasta D. Śląsk)

159  

19. Serock Dzierżoniów 11 (1948) 11  

20. Siedlce Dzierżoniów
Legnica (73)
Łódź
Strzegom
Szczecin
Wałbrzych-Boguszów
Warszawa
Wrocław
Ziembice 

450 (XI 1946 w całej
Polsce) 

450  

21. Stoczek Boża Góra (4)
Dzierżoniów (12)
Gaj (7)
Geszcze (1)
Kłodzko (3)
Legnica (16)
Nowa Ruda (1)
Nowa Sól (7)
Sobiecin (6)

1. 84 (24 X 1946) 84  



Aneks

599

Wałbrzych (8)
Węglewo (9)
Wrocław (6)
Ząbkowice (1)
Żary (1) 

22. Węgrów Biały Kamień (1)
Chojnów (18)
Jawor (3)
Kamieniogóra (5)
Kłodzko (20)
Legnica (28)
Nowa Ruda (1)
Nowa Sól (6)
Wałbrzych (8)
Wrocław (15)
Ziembice (2)
Żary (3)

1. 114 (14 IX 1946 
– D. Śląsk) 

114  

23. Wołomin Bielawa (3)
Bystrzyca (1)
Chojnów (4)
Frydlant (91)
Kłodzko (4)
Legnica (4)
Lubań (2)
Nowa Sól (8)
Strzegom (10)
Świdnica (4)
Wałbrzych (3)
Wrocław (9)
Zagórze (92)
Zgorzelice (3)
Złotoryja (3)
Żary (4) 

1. 61 (14 IX 1946 
– D. Śląsk) 

61  

24. Wyszków Biały Kamień (11)
Bielawa (24)
Duszniki Zdrój (17)
Dzierżoniów (9)
Kłodzko (9)
Legnica (17)
Lubawa (4)
Ludwikowo (2)
Łódź (29)
Niemcza = Kamienna Góra ? (2)
Nowa Sól (8)
Sobiecin (8)
Szczecin (56)
Świdnica (3)
Wrocław (17)
Ząbkowice (1)
Ziembice (15) 

1. 106 (18 II 1947 
– D. Śląsk)
2. 38 (18 II 1947 
– D. Śląsk, lista
dodatkowa)
3. 56 (15 III 1948 
– repatrianci)
4. 212 (16 III 1948 
– D. Śląsk)

412  

25. Żelechów Bielawa (1)
Legnica (3)
Nowa Sól (4)
Sobiecin (2)
Wrocław (26) 

36 (27 VIII 1946) 36  
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