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Badacze Alina Skibińska i Gabriel Finder dotarli do czterdziestu czterech spraw Żydów, którzy 

stanęli przed polskim sądem za kolaborację. Trzydziestu skazano, aż dziesięciu - na karę śmierci. 

„Żydom bestialsko tępionym przez okupanta zapewniona zostanie odbudowa ich egzystencji oraz 

prawne i faktyczne równouprawnienie" – usłyszeli 22 lipca 1944 roku słuchacze moskiewskiego 

radia w audycji Związku Patriotów Polskich, a następnego dnia przeczytali czytelnicy pierwszego 

numeru wydawanej w Chełmie polskiej gazety „Rzeczpospolita". W kolejnych dniach plakaty z 

tym zdaniem pojawiały się na ulicach miast wyzwolonych spod nazistowskiej okupacji. Można je 

było zobaczyć w Chełmie, Lublinie, Białymstoku. Ale żeby to zdanie zauważyć, należało czytać 

uważnie. 

Bo wówczas mało kto się na nim skupiał. Stanowiło ono część Manifestu Polskiego Komitetu 

Wyzwolenia Narodowego. Ta namiastka tymczasowego rządu powstała w Moskwie z sowieckiej 

inspiracji. O tym, że najpierw manifest ogłoszono w ZSRR, nie mówiło się zbyt dużo. Czytelnik, 

który na ulicy polskiego miasta wczytał się w tekst odezwy, dowiedział się, że naród polski wita 

żołnierzy Armii Ludowej, a londyński rząd polski jest uzurpatorem. A także, że PKWN zaprowadzi 

w Polsce równość, demokrację i sprawiedliwość. Odbuduje administrację, przywróci porządek, 

przeprowadzi reformę rolną. 

Manifest wielu się nie podoba. To nie jest władza rzeczywiście demokratyczna, nie ma tu żadnej 

ciągłości z przedwojenną Polską. Ale przecież przedwojenna Polska ostatecznie Żydów zawiodła. 

Poza tym w lipcu 1944 roku nikt jeszcze nie wie, co się wydarzy za chwilę, za rok, za dwa, trzy 

lata. Nikt nie wie, że komuniści niedługo sfałszują referendum i wybory, że szybko zniszczą 

marzenia o prawdziwej wolności. Na razie można się przez chwilę cieszyć nadchodzącą porażką 

Niemiec i wyzwoleniem. Na razie ogłoszono manifest z tym jednym zdaniem, które polskim 

Żydom daje nadzieję: obiecuje im równe prawa. 

(...) Jedną z pierwszych decyzji nowej władzy było prawo, które miało pomóc w ściganiu 

pomocników niemieckiego okupanta. 24 sierpnia PKWN wydał dekret wyjmujący spod prawa 

„tajne organizacje wojskowe", czyli uderzał w Armię Krajową. Tydzień później przyszedł czas na 

drugą ważną decyzję: 31 sierpnia władza wydała dekret nazywany później „sierpniowym". Nowe 

prawo stanowiło: 

„Kto działając na rękę władzy okupacyjnej niemieckiej: 

a) brał lub bierze udział w dokonywaniu zabójstw osób spośród ludności cywilnej lub jeńców 

wojennych, w znęcaniu się nad nimi lub ich prześladowaniu, 
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b) działał lub działa na szkodę osób przebywających na obszarze Państwa Polskiego, w 

szczególności przez ujęcie lub wywożenie osób poszukiwanych albo prześladowanych przez 

władzę okupacyjną z jakichkolwiek przyczyn (z wyłączeniem ścigania za dokonanie przestępstw 

pospolitych), podlega karze śmierci". 

W późniejszej wersji dekretu z grudnia 1946 roku przyczyny prześladowania zostały 

doprecyzowane do „politycznych, narodowościowych, wyznaniowych lub rasowych". 

Do powszechnej świadomości przebiło się kilka procesów wszczętych na podstawie dekretu 

sierpniowego, choćby wieloletni proces Kazimierza Moczarskiego albo sądowy mord na generale 

Auguście Fieldorfie. Dlatego dekret traktowany jest dziś powszechnie jako komunistyczne 

narzędzie represji. Nie do końca słusznie. Większość procesów sierpniowych przed sądami 

powszechnymi dotyczyła prawdziwych przestępstw, a w pierwszych dwóch latach służyły one 

przede wszystkim propagandzie. Polacy chcieli odwetu na współsprawcach niemieckich zbrodni, 

komuniści zaś chcieli pokazać, że są silni i dają obywatelom sprawiedliwość. Wyroki polityczne 

pozostawiano raczej sądom wojskowym. Na podstawie dekretu skazywano także sprawców zbrodni 

na Żydach. Na przykład po przeprowadzonym w latach 1949–1950 śledztwie w sprawie mordu w 

Jedwabnem jedna osoba usłyszała wyrok śmierci, ale dzięki prawu łaski zastosowanemu przez 

prezydenta Bieruta zamieniono go na karę pozbawienia wolności. Do więzienia trafiło jeszcze 

dziewięciu uczestników zdarzeń, żaden nie odbył całej orzeczonej kary. Było to w procesach 

sierpniowych powszechne – dzięki amnestiom, trybom odwoławczym, warunkowym zwolnieniom 

skazani wychodzili wcześniej. (…) 

* 

W 1945 roku, gdy przez Polskę wciąż przetacza się radziecki front, a komuniści już rozdają 

większość kart w polskiej polityce, Żydzi, którzy przetrwali okupację, wychodzą z ukrycia i 

wracają z obozów koncentracyjnych. Na wolności widzą zniszczone miasta i swoje rozgrabione 

domy, spotykają swoich sąsiadów Polaków oraz innych nielicznych żydowskich ocaleńców. Wśród 

nich są ci, z którymi nie chcieliby nigdy więcej mieć do czynienia. 

Kilkadziesiąt tysięcy Żydów ocalałych na terenie Polski miało niezliczoną ilość dramatycznych 

wspomnień. Pamiętali zamknięcie gett, wywózki, śmierć kolejnych członków rodziny, głód; 

pamiętali krzyki niemieckich strażników, antysemickie wyzwiska rzucane przez Polaków czy 

wreszcie – uderzenia pałką żydowskiego policjanta. Zanim Niemcy poprowadzili ostatecznie 

żydowską społeczność na śmierć, narzucili jej bowiem funkcjonowanie w ramach osobnej struktury 

administracyjnej i uwikłali ją w zagładę współobywateli. 

Na mocy zarządzenia Hansa Franka z 28 listopada 1939 roku powstały Rady Żydowskie 

(Judenraty), które stały się wykonawcami niemieckich rozkazów w miastach i mniejszych 

miejscowościach, a później w zamkniętych gettach. Przewodniczącego rady wybierał okupant, 

współpracowników przewodniczący dobierał sobie sam. Sporo urzędników Judenratów pracowało 

przed wojną w administracji państwowej lub lokalnej. Wiele rad okupacyjnych uformowało się na 

podstawie przedwojennych rad gmin żydowskich. Judenraty organizowały życie społeczne pod 

okiem okupanta – szkolnictwo, opiekę zdrowotną, zapewnienie porządku. Początkowo ufała im 

przynajmniej część społeczności żydowskiej. Tak czy inaczej, praca w aparacie administracyjnym 

stworzonym przez Niemców była źródłem wielu dylematów moralnych. Czy przykładnemu 

żydowskiemu obywatelowi w ogóle godziło się tam pracować? A jeśli został do tej pracy 

zmuszony, to czy powinien ryzykować życie, by pomóc innym? Im dłużej trwała okupacja, tym 

takich pytań pojawiało się więcej. (…) 



Pozornie praca w Judenracie lub policji żydowskiej dawała nieco więcej szans na przeżycie. 

Immunitetu nie miał jednak żaden Żyd. Nawet bycie członkiem żydowskiej administracji nie 

ratowało przed śmiercią. A jeśli udało jej się uniknąć, piętno pracy w stworzonej przez Niemców 

instytucji gwarantowało infamię wśród żydowskich współbraci. 

* 

Projektujący dekret sierpniowy w Lublinie w 1944 nie myśleli o Żydach ani ich współpracy z 

okupantem. Ale często bywa tak, że prawo ma swoje niespodziewane konsekwencje. Badacze 

Alina Skibińska i Gabriel Finder dotarli do czterdziestu czterech spraw Żydów, którzy stanęli przed 

polskim sądem za kolaborację. Trzydziestu skazano, aż dziesięciu – na karę śmierci. (…) 

Procesy sierpniowe mogły pomóc Żydom oczyścić własną społeczność, ale dekretu nie pisano w 

tym celu. Szybko się okazało, że dla polskich Żydów działania państwowego sądu są 

niewystarczające. 

II 

Jeszcze w lutym 1945 roku do Urzędu Bezpieczeństwa w Krakowie spływają donosy na wojenną 

działalność Michała Weicherta, kierownika żydowskich organizacji pomocowych z czasów wojny. 

Lista zarzutów: pomoc, którą otrzymywał od zagranicznych organizacji charytatywnych dla Żydów 

w obozach, trafiała do szpitali niemieckich; okłamywał te organizacje, że żadnej Zagłady nie ma; 

przyjaźnił się z Niemcami; cieszył się przywilejami i chodził po Krakowie bez opaski z gwiazdą 

Dawida. Wśród zarzutów są również łatwo weryfikowalne bzdury: jeden z donosicieli pisze, że 

Weichert uciekł do Krakowa przed powstaniem w getcie. Tymczasem znalazł się on w Krakowie 

ponad dwa lata wcześniej. 

 „Był w najlepszej komitywie i bratał się z gestapowcami, w szczególności z komendantem obozu 

koncentracyjnego w Płaszowie, słynnym masowym mordercą Göthem, oraz szefem policji 

żydowskiej w obozie, Hilowiczem" – pisze anonimowa osoba do władz. 

To poważne oskarżenia o kolaborację z okupantem. 6 marca funkcjonariusze UB przeprowadzają w 

krakowskim mieszkaniu Weicherta przy ulicy Świętej Gertrudy 23 rewizję, a następnie go 

zatrzymują. Spod Wawelu trafia on do aresztu w siedzibie UB przy placu Inwalidów. Nie zabiera 

ze sobą niczego – spodziewa się, że zostanie przesłuchany i jeszcze tego samego dnia wróci do 

domu. Nie ma pojęcia, że za dorożką, którą go wieziono, cały czas biegł jego syn Józef. Dzięki 

temu rodzina wiedziała, dokąd go zabrano. Żona i syn codziennie próbowali się z nim 

skontaktować. W pierwszych kilku tygodniach bez skutku. 

Piwnice niedawno przerobione na areszt urągają wszelkim standardom humanitarnym. Weicherta 

zamknięto w niewielkiej celi razem z dwudziestoma innymi osobami. Jest tam jedynym Żydem. 

(…) 

7 kwietnia 1945 Weichert zostaje w końcu formalnie aresztowany na podstawie dekretu 

sierpniowego, chociaż od ponad miesiąca siedzi w zamknięciu. Trafia do innego przeludnionego 

aresztu, stamtąd zaś do izby szpitalnej w tym areszcie. Po niej kolejny areszt. W celi ma wiele 

czasu na rozmyślania. Nie może spać, gdy wspomina bliskie osoby, które zostały zamordowane. 

30 kwietnia – pierwsze przesłuchanie. Przesłuchujący też jest Żydem. Nazywa się Władysław 

Heller i pracuje dla Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Szybko się okazuje, że wspólny los 



ocaleńców w niczym zatrzymanemu nie pomoże. Heller pyta Weicherta o tak zwane akcje w 

Krakowie i Warszawie, czyli masowe wywózki Żydów z tych miast do obozów śmierci. 

Przesłuchiwany czuje się coraz bardziej i bardziej zdezorientowany. Na koniec dowiaduje się, o co 

jest oskarżony. O to mianowicie, że z przydzielonej zagranicznej pomocy wziął dla siebie dziesięć 

procent zamiast ustalonych dwóch procent. Poza tym swoją działalnością wywoływał za granicą 

wrażenie, że Żydzi w Generalnym Gubernatorstwie nie są mordowani. Weichert czuje się dotknięty 

i skołowany. Dziesięć procent? Zamiast ustalonych dwóch? Co za nonsens! Przecież niczego dla 

siebie nie brał! Chciał ratować ludziom życie, a skończył w wilgotnej celi z oskarżonymi o 

prawdziwe zbrodnie. Nie rozumie całej sytuacji, nie wie, co robić. 

W maju jego żona pisze do prokuratora sądu specjalnego: „Nie znam wytoczonych przeciwko 

mężowi memu zarzutów, które spowodowały zatrzymanie. Sądzę wszakże, że nie są obojętne 

działalność i życie posądzonego, dlatego pozwalam sobie prosić prowadzące sprawę Władze o 

przesłuchanie świadków obeznanych z jego działalnością społeczną, jawną i konspiracyjną, i w 

ogóle przeszłością. Świadkowie ci stwierdzą, że mąż mój położył, zwłaszcza w okresie okupacji 

niemieckiej, wielkie zasługi dla ludności". 

Na liście ponad dwadzieścia osób, w tym dyrektor generalny polskiej organizacji charytatywnej – 

Rady Głównej Opiekuńczej – Edmund Seyfried i właściciel apteki w getcie krakowskim Tadeusz 

Pankiewicz. Kilka osób z listy mogło powiedzieć coś dobrego o działalności Weicherta w trakcie 

wojny. Natomiast zeznania Seyfrieda bardzo Franciszkę Weichert rozczarują. Chociaż 

zachowywała spokojny ton w listach do władz, musiała być przerażona. Nie miała pojęcia, co może 

stać się z jej mężem. 

W tym samym miesiącu Weichert siedzi w małej celi z dwunastką innych skazanych w więzieniu 

przy ulicy Senackiej. Osadzeni nie otrzymują gazet. O postępach na froncie dowiadują się zawsze 

kilka dni później z wycinków, w które owinięte są paczki z żywnością od rodziny. 9 maja w całym 

mieście słychać dźwięk, którego nie można pomylić z żadnym innym – to dzwon Zygmunt 

oznajmia całemu Krakowowi, że wojna się skończyła. Weichert nie tak wyobrażał sobie ten dzień. 

A już na pewno nie wyobrażał sobie, że w tym samym miesiącu, w którym skończy się wojna, 

zostanie zmuszony do noszenia ubrania naznaczonego literą V, oznaczającą folksdojcza. Stało się 

tak w kolejnym więzieniu, przy ulicy Wielickiej, gdzie w czterdziestoosobowej celi znajduje się 

tylko jedno okno. Weichert czuje się upokorzony. Niewiele pomaga mu to, że krakowscy Żydzi 

przychodzą do tego okna, aby podziękować mu za pomoc. 

„Wystawali na ulicy, zaglądali przez okno i mnie pozdrawiali. Byli wśród nich tacy, których 

widziałem pierwszy raz. Niektórzy przychodzili z dziećmi, które zostały uratowane dzięki mojej 

pomocy. Jedni pozdrawiali w milczeniu, inni wykrzykiwali słowa albo imiona ocalałych, którzy nie 

wrócili do Krakowa. W pośpiechu donoszono o tym do władz więziennych i otrzymałem 

stanowcze ostrzeżenie. Ale co mogłem zrobić?". 

Władze więzienia nie zamierzają na takie wizyty zezwalać. Nie znaleziono innego wyjścia niż 

zabicie okna deskami z obu stron. W celi jest więc teraz nie tylko głośno i ciasno, lecz także 

ciemno. (…) 

By zająć czymś myśli, wspomina swoją pracę przed wojną, swoje sztuki, rozwija stare pomysły. 

Prawie całe jego dorosłe życie przed 1939 rokiem było poświęcone teatrowi i prawu. (...) 

* 



Od 1910 roku studiował w Wiedniu, gdzie w 1916 roku, w trakcie Wielkiej Wojny, uzyskał na 

tamtejszym uniwersytecie tytuł doktora prawa. (...) 

W Warszawie dał się poznać jako ambitny reżyser, który wprowadzał do jidyszowego teatru 

poznane na Zachodzie zasady modernizmu, najpierw jako kierownik artystyczny Trupy Wileńskiej, 

później jako twórca Jung Teater. W książce "Procesy doktora Weicherta" Rafał Węgrzyniak pisze, 

że Weichert był w swoim podejściu na wskroś nowoczesny (w treści – lewicowy i postępowy, w 

formie – eksperymentalny) i przekraczał granice do tego stopnia, że dla wielu było to nie do 

zaakceptowania. Przez to popadał w konflikty z władzami różnych instytucji kulturalnych. 

Od 1918 roku to stolica nowego państwa – II Rzeczpospolitej – została jego domem. Był znanym 

twórcą i działaczem. Założył Żydowską Szkołę Sztuki Dramatycznej, kierował Żydowskim 

Teatrem Dramatycznym, pełnił funkcję prezesa Związku Artystów Scen Żydowskich, 

wiceprzewodniczącego Żydowskiej Sekcji PEN Clubu. Przed wojną przewodniczył też 

Zjednoczonemu Komitetowi do spraw Żydowskiego Rzemiosła. 

W ciągu dwudziestu lat istnienia niepodległej Polski stworzył coś wyjątkowego, dzięki czemu jego 

nazwisko rozpoznawano i kojarzono przede wszystkim z teatrem. Nic z tego nie miało żadnego 

znaczenia, gdy po wojnie stanął przed sądem. 

* 

1 października 1945 roku krakowski prokurator specjalnego sądu karnego w Krakowie formułuje 

akt oskarżenia. Na Michale Weichercie ciążą zarzuty z pierwszego i drugiego artykułu dekretu 

sierpniowego. Gdyby nie udowodniono mu współpracy z Niemcami w Zagładzie, teoretycznie 

groziłoby mu piętnaście lat lub dożywocie za wymuszanie świadczeń od cywilów pod groźbą 

wydania ich okupantowi, choć zwykle w takich sprawach decydowano się na zdecydowanie niższy 

wymiar kary. 

W tym wypadku nie udział w Zagładzie jest najważniejszy. Prokurator zarzuca Weichertowi 

działanie na szkodę państwa polskiego. 

Proces rusza na początku 1946 roku. 5 stycznia w sali krakowskiego sądu odczytano zarzuty: 

„Akt oskarżenia zarzuca dr Weichertowi, że w czasie okupacji, jako przewodniczący żydowskiej 

placówki pomocy, nie podporządkował się zarządzeniom Komisji Koordynacyjnej co do likwidacji 

[KK była organizacją zrzeszającą wszystkie stronnictwa polityczne w żydowskim podziemiu, 

chodzi tutaj o rozkaz likwidacji JUS wydany przez KK] i prowadził dalej akcję. Dał się 

wykorzystać Niemcom, którym chodziło o propagandę zagraniczną". 

Jednym ze świadków jest Icchak Cukierman. Ten członek Żydowskiej Organizacji Bojowej budzi 

ogromny respekt wszystkich polskich Żydów. Był uczestnikiem zamachu na niemieckich oficerów 

w Krakowie w wigilię Bożego Narodzenia w 1942 roku, podczas powstania w getcie warszawskim 

został łącznikiem między AK a bojowcami, w powstaniu warszawskim dowodził plutonem 

żydowskim. W wieku zaledwie trzydziestu jeden lat stał się żywą legendą i zaprzeczeniem 

krzywdzącego stereotypu, że Żydzi biernie poddali się Zagładzie. 

Cukierman uważał Weicherta za szkodnika i przyjechał zeznawać przeciwko niemu, choć zrobił to 

wbrew sobie. Jego zdaniem wszelkie procesy Żydów przed polskimi sądami są pozbawione sensu. 

Polskę uważał za miejsce kaźni Żydów. 
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Na temat postawy Weicherta miał jasne zdanie: 

„Listy Wejcherta za granicę, wysyłane w miesiącach i tygodniach przelewu krwi, wielkiego 

morderstwa, wywoływały za granicą wrażenie, że te pieniądze są potrzebne i przeznaczone dla 

głodujących. Prawdą jest, że Żydzi umierali z głodu. Umierali z głodu w 1941 i 1942, a także w 

1943, ale w 1944 roku nie głód był problemem. Różnica między Weichertem a Ringelblumem 

[Emanuel Ringelblum, żydowski działacz i historyk, twórca archiwum getta warszawskiego], a 

nawet Kirszenbaumem [Menachem Kirszenbaum, działacz syjonistyczny, członek podziemia w 

getcie, współautor listu do polskich władz na uchodźstwie zawierającego prośbę o pomoc] polegała 

na tym, że oni alarmowali świat faktem, że nas mordują! Natomiast Weichert prosił w swych 

listach o pomoc materialną, a jeśli potrzebna była pomoc materialna, to znaczy, że potrzebują jej 

żywi Żydzi!" – pisał Cukierman w swoich wspomnieniach po wojnie. (…) 

Są też głosy poparcia dla Weicherta. W dramatycznych okolicznościach na cztery godziny przed 

rozprawą główną do Krakowa dociera ze szwedzkiego Mölle list Eliasza Tischa, bliskiego 

współpracownika Weicherta z czasów wojny, jednego z trzech żyjących członków prezydium 

Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Weichert napisał do Tischa o rozprawie w połowie 

listopada. Tisch dostał list dopiero 4 grudnia w szpitalu, gdzie leżał chory na grypę. 

„Troska o los prawdziwego rycerza bez skazy i zmazy i poczucie odpowiedzialności wobec tego 

drogocennego życia wygnały mnie z łóżka, bym dał świadectwo Prawdzie" – zaczął swój list Tisch. 

Dowodzi w nim, że mało w życiu spotkał tak szlachetnych ludzi jak Weichert. Z przekonaniem 

pisze, że nie umie sobie wyobrazić żadnych powodów, dla których szef żydowskiej samopomocy 

miałby ukrywać przed światem fakt Zagłady własnego narodu. 

„Jestem niestety z dala od kraju i nie orientuję się ani w podłożu, ani w genezie tej nieszczęsnej 

sprawy. Wiadomo mi tylko tyle, że w czasie okupacji niemieckiej prowadziły przeciw Weichertowi 

nagonkę te elementy, które nie mogły mu wybaczyć jego drogi prostej i jasnej, faktu, że nie 

wysługiwał się on jak one okupantom, a żył w ofiarnej służbie dla najkrwawszych ich ofiar" – 

zakończył Tisch. Upoważnił Weicherta do użycia swojego listu podczas procesu. 

Stanisław Dobrowolski, przewodniczący krakowskiego oddziału Rady Pomocy Żydom, znanej też 

jako „Żegota", polsko-żydowskiej organizacji podziemnej, organu polskiego rządu na uchodźstwie, 

mówi podczas rozprawy: 

„Uważam dr. Weicherta za człowieka o wysokim poziomie intelektualnym, ale czasem argumenty 

wysunięte przez niego budziły we mnie niesmak i zdezorientowanie, nie mogłem się pogodzić z 

poglądem, że dla ratowania grupy ludzi trzeba aż tak daleko idącego kompromisu. Dla nas ta 

pomoc była odkarmianiem prosiaka przed zarżnięciem, przedłużaniem egzystencji Żydów, którzy 

od początku byli skazani na Zagładę". 

Krakowski sąd specjalny się z tym nie zgadza. Po wyliczeniu wszystkich argumentów obu stron 

sędzia konkluduje – teza o świadomym kolaboracjonizmie oskarżonego jest nie do obrony. 7 

stycznia 1946 roku wydaje wyrok: niewinny. (...) 

Jakub Szymczak. "Ja łebków nie dawałem. Procesy przed Żydowskim Sądem Społecznym", wyd. 
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