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Edward Kossoy
ZYDZI W POWSTANIU WARSZAWSKIM
I.
Jacy Zydzi?
Piszac o Zydach w Powstaniu Warszawskim, mam na mysli najpierw tych, którzy w
jakimkolwiek charakterze wlaczeni byli do walczacych w Powstaniu jednostek, i o tych
bedzie ponizej mowa, a w nastepnym etapie takze o tych, którzy stanowili czesc ludnosci
cywilnej Stolicy w okresie Powstania. Zdawaloby sie, ze tak jasno okreslony temat nie
wymaga dalszego precyzowania. A jednak tak nie jest, bo trzeba zaczac od zdefiniowania,
o jakich Zydów tu chodzi lub raczej, "kim byli ci Zydzi?".
Wedle wiekowej tradycji religijnej zydowskiej ("Halacha"), Zydem jest ten, kto sie urodzil
z matki Zydówki. Zgodnie z tym w tradycyjnym ortodoksyjnym srodowisku zydowskim
móglby byc uwazany za Zyda ktos, którego prababka w linii zenskiej byla Zydówka, i to
nawet jezeli w linii meskiej nie bylo w tych generacjach ani jednego Zyda. Wspólczesnie to
skrajne podejscie w zastosowaniu do praktyki codziennej zostalo skorygowane przez
orzecnictwo Sadu Najwyzszego w Izraelu (w sprawie Oswalda Rufeisena – karmelickiego
Ojca Daniela) o tyle, ze wedlug tej praktyki, Zydem przestaje byc ten, który przylaczyl sie
do innej wspólnoty wyznaniowej. Obydwa parametry nie nadaja sie do zastosowania w
naszym wypadku: pierwszy wydaje sie byc zbyt bliski teoriom rasistowskim, drugi wylacza
Zydów, którzy sa innego wyznania niz mojzeszowe1.
W zasadzie wydawaloby sie, ze tym skomplikowanym formulom mozna przeciwstawic
bardziej rozpowszechnione i prostsze rozwiazanie: czlowiek jest tym, za którego sie uwaza
(albo przynajmniej sadzi, ze ma prawo za takiego sie uwazac). Oczywistym jest jednak, ze
w wyjatkowych warunkach panujacych w okupowanej przez rezim nacistowski Polsce ta
prosta zasada zostala na okres okupacji calkowicie zawieszona w jej codziennym
zastosowaniu. Ruta Pragier w jej ksiazce "Zydzi czy Polacy" wykracza nawet poza okres
Wszystkie te parametry staja sie jaskrawo widoczne na przykladzie Stanislawa
Likiernika,odznaczonego krzyzem Virtuti Miliari, zolnierza dywersji i Powstania. Prawnuk Adolfa
Likiernika, Zyda, uczestnika Powstania Styczniowego 1863r.. Syn wychrzczonego Zyda zawodowegp
oficera WP kpt.Tadeusza Likiernika i zydowskiej matki, urodzony jako katolik. A wiec, mimo
chrzescijanskiego urodzenia, zarówno wedlug zydowskiej Halacha jak i nazistowskich teorii
rasistowskich, 100% Zyd, a jednoczesnie w nie mniejszym stopniu Polak. W Kedywie Armii Krajowej od
1942r bierze czynny udzial w szeregu akcji dywersyjnych. Wszystko to nie chroni go od tego, ze
pewnego dnia zostaje zatrzymany jako Zyd przez polskich „granatowych” policjantów (!), którzy nie
daja sie nawet przekonac pozytywnym wynikiem standardowej próby spuszczenia spodni i stawiaja
pytania dotyczace blizszej i dalszej rodziny. Po tym doswiadczeniu Likiernik za porada swych towarzyszy
zaprzestal legitymowac sie prawdziwym, ale „zydowsko-brzmiacym” nazwiskiem rodowym i otrzymal
falszywe papiery na „czysto aryjskie” nazwisko. Chyba niema watpliwosci, ze Likiernik walczyl jako
Polak, a nie jako Zyd. (Stanislaw Likiernik: Diabelne szczescie czy palec bozy?, Czytelnik, Warszawa,
1994, str.19-21, 74, 82, 90). Jako przyklady chrzescian uwazajacych sie za Zydów mozna wymienic
paryskiego kardynala Lustigiera i wspomnianego tu Ojca Daniela, obydwu pochodzacych z polskich
rodzin zydowskich. Podobnie to, ze docent Dr.Henryk Beck z zona lekarka i profesor Dr.Edward Loth byli
dyskriminowani w Powstaniu przez szereg swoich kolegów jako Zydzi, nie robi z nich Zydów,
przynajmniej w sensie niniejszej pracy (Dr.Roman Born-Bornstein: Powstanie Warszawskie w Zeszytach
Historycznych, Nr.87/1987, str.182, 184, 232).
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okupacji: "artysta jest ten, kto sie uwaza za artyste, zas Zydem w Polsce ten, którego
inni uwazaja za Zyda" 2.
Sformulowanie Ruty Pragier w kontekscie naszego tematu wydaje sie jednak zbyt
radykalne. Takze dlatego, ze w pewnych okolicznosciach - bynajmniej nie niezwyklych w
warunkach okupacji - definicja mogli byc objeci ludzie, którzy w rzeczywistosci (zwykle
poza "podejrzanym wygladem") nie mieli zadnych zydowskich powiazan. Uwzgledniajac to
ograniczenie: Zydami w naszych dociekaniach byli pod okupacja niemiecka tacy, którzy
sami sie za Zydów uwazali i takze osoby uwazane przez zmienna czesc otoczenia za
Zydów i majacy podstawy do obawiania sie przesladowan ze wzgledu na swoje zydowskie
blizsze lub dalsze powiazania. Natomiast Zydów walczacych w Powstaniu bylo dwie
kategorie: ci, którzy wystepowali jako tacy otwarcie i ci, którzy, stosownie do okolicznosci
kamuflazujac mniej lub wiecej swoje pochodzenie, wewnetrznie uwazali sie i czuli Zydami.
II.
W walczacych szeregach.
Zydowskie jednostki bojowe.
Ilu Zydów obydwu powyzszych kategorii bralo aktywny udzial w Powstaniu? Do pierwszej
kategorii mozna zaliczyc z liczebna precyzja i bez jakichkolwiek trudnosci trzy zgrupowania,
okreslajacych sie otwarcie zarówno przez siebie samych jak i przez otoczenie jako
zydowskie. Sa to: druzyna Zydowskiej Organizacji Bojowej (ZOB), Pluton Zydowski
Wigry i Miedzynarodowa Zydowska Brygada Pomocnicza Armii Ludowej3.
Druzyna ZOB liczyla na poczatku Powstania 22 ludzi4, pozostalych przy zyciu bojowników
powstania w getcie warszawskim w kwietniu/maju 1943. Czworo ukrywalo sie do wybuchu
Powstania w Warszawie w domu przy ulicy Leszno 18. Grupa dowodzil „Kpt.Antek” Icchak Cukierman i nalezal do niej miedzy innymi znany „przysiegly bundowiec” 5 Marek
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Ruta Pragier: Z ydzi czyPolacy?, Oficyna wydawnicza, Warszawa, 1992, str.191.

3

60 lat po Powstaniu w miarodajnej literaturze dane w tej dziedzinie sa niedokladne, a czasem wprost
mylace. Przykladem wielostronnie cytowana jako wiarygodne zródlo ksiazka Gunnara S.Paulssona: The
Secret City (Yale University Press, 2002): Pluton pancerny batalionu „Zoska” dowodzony przez kpt.
Waclawa Micute i liczacy 49 zolnierzy, w tym 12 Zydów, opisany jest jako „Pluton zydowski kpt.
Micuty”, ”jedyna zydowska jednostka AK (sic1)”, najpierw jako czesc batalionu „Zoska” (str.183 i 184),
nastepnie jako czesc „Wigry” (str.196), widocznie pomylenie z rzeczywistym „Plutonem zydowskim
Wigry” kpt.Cywinskiego. W tym ostatnim miejscu wspomniane sa d w a walczace plutony ZOB: jeden
na Starówce i drugi na Okeciu. W rzeczywistosci ten ostatni nigdy udzialu w Powstaniu nie bral: jak
podaje Cukierman (bez okreslenia liczby), grupa ZOB, która odwiedzil krótko p r z e d Powstaniem,
ukrywala sie w bunkrze na Okeciu. Z wybuchem Powstania zostala wykryta przez Niemców i rozstrzelana
(Icchak Cukierman (“Antek”): Sheva shanim hahein 1939-1946 (Te siedem lat 1939-1946), Bet Lohamei
Hagetaot, 1990, str.446).
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W toku walk na starym Miescie dolaczyli do druzyny dalsi czlonkowie ZOB, ale stan liczebny nie
przekroczyl nigdy „paru dziesiatków” (Cukierman, str.444, 449).
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Bund – zydowska partia socjalistyczna, popularna wsród zydowskich kól robotniczych, ideowo
zblizona do lewego skrzydla polskiej PPS, przeciwna syjonizmowi.
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Edelman. Po odmowie dowództwa Armii Krajowej w Powstaniu przyznania druzynie ZOB
statutu oddzielnej zydowskiej jednostki, zostala ona zakceptowana na tych warunkach przez
dowództwo Armii Ludowej6. Walczyla na Starym Miescie glównie jako zaloga barykady
zamykajacej ulice Rybaki naprzeciwko obsadzonego przez Niemców „Czerwonego
Domu”. Ich wytrwalosc i postawa bojowa znalazaa ogólne uznanie zarówno wsród
towarzyszy broni z AK i AL jak i ludnosci cywilnej. Po upadku Starego Miasta 11
pozostalych przy zyciu przedostalo sie kanalami na Zolibórz, do ostatniego dnia biorac
udzial w zbrojnej walce. Po kapitulacji, nie ufajac Niemcom, ukryli sie w bunkrach. Jeden z
dwu zostal odrazu wykryty. Czworo: Pola Alster, Hersz Berlinski. Eliahu Ehrlich i „Andzia”
zgineli, walczac z Niemcami do ostatniego naboju. Pozostalych 7: Antek Cukierman z jego
pózniejsza zona Cywja Lubetkin, Marek Edelman, Zygmunt Warman, Tuvia Borzykowski,
Julian Fiszgrund i Dr.Teodozja Goliborska ukrywali sie przez pewien czas w bunkrze przy
ul.Promyka 43. Przewiezienie stamtad (furmanka powozona przez SS-mana!) do szpitalika
w Boernerowie (dzis Bemowo) zawdzieczaja szefowi tego szpitala Dr.Stanislawowi
Switalowi, dzialajacemu na zlecenie Dr.Leslawa Wegrzynowskiego („Bartosz”), szefa sluzby
sanitarnej Warszawa-Sródmiescie AK w Powstaniu, zaalarmowanego przez znana mu
dobrze Dr.Inke Szwajger z ZOB. Dr.Ela Margolis, pózniejsza zona Marka Edelmana,
zjawila sie w Boernerowie z podpisanym przez „Bartosza” zleceniem 7.
Niezwlocznie po wybuchu Powstania Antek jako komendant ZOB zabral sie przy pomocy
„polonisty” ZOB Józefa Zaka do redagowania odezwy wzywajacej pozostalych przy zyciu
Zydów do zsolidaryzowania sie z Powstaniem. Trzeciego dnia Powstania odezwa
skierowana do pozostalych przy zyciu bojowników ZOB i zdolnej do boju mlodziezy
zydowskiej, wzywajaca do wstepowania w szeregi powstanców zostala opublikowana 8. Ta
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Cukierman, str.449. Odmowa warszawskiego dowództwa byla sprzeczna z 1942r rozkazem gen.GrotaRoweckiego podporzadkujacym ZOB Armii Krajowej (Hanna Krall: Zdazyc przed Panem Bogiem, Wyd.
Literackie Kraków, 1977, str.72).
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Wladyslaw Bartoszewski i Zofia Lewinówna: ten jest z ojczyzny mojej,(„Zegota”), Znak, Kraków, 1969,
str.378, Dr.Shmuel Krakowski: The War of the Doomed, Jewish Armed Resistance in Poland 1942-1944,
Holmes & Mayer, New York & London, 1984, str.280, 290. Cukierman, str.464-466, Arch.ZIH 301/6413,
Krall, str.64. Paulsson, mylnie podaje przewiezienie tej grupy do Brwinowa – oczywiste pomylenie z
Boernerowem! (str.189). Dr.Roman Bron-Bornstein: op.cit., str.196 przypisuje ten wyczyn bezposrednio
Dr.Wegrzynowskiemu i jego córce, takze lekarce Krystynie. Przed Powstaniem oboje w prowadzonym
przez nich sanatorium przeciwgruzliczym przechowywali z narazeniem wlasnego zycia caly szereg
Zydów. Po upadku Powstania otworzyli przychodnie lekarska w Grodzisku Maz. i uzyskali zezwolenie na
wywozenie ciezarówka ze zruinowanej Warszawy pozostawionego tam sprzetu i chorych.
Wykorzystywali to do ratowania specjalnie zagrozonych osób Oboje Wegrzynowscy zostali uznani
przez jerozolimski Yad Vashem za „Sprawiedliwych wsród narodów swiata”. Bojownicy ZOB – z
wyjatkiem Zygmunta Warmana, który, aczkolwiek nie-partyjny, zostal sedzia polskiego Sadu
Najwyzszego i Marka Edelmana – wyemigrowali w 1946r. do pozostajacej wówczas pod brytyjskim
mandatem Palestyny. Zostali zalozycielami Kibucu Lohamei Hagetaot (Kibuc Bojowników Get) i
polaczonego z nim Bet (Dom) Lohamei Hagetaot, museum zydowskiej walki zbrojnej, wydawnictwa etc.
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“Do Obronców Warszawskiego Ghetta! Do pozostalych przy zyciu Zydów! Od trzech dni lud
Warszawy prowadzi walke orezna z okupantem niemieckim .Bój ten jest i naszym bojem. Po uplywie
roku od pelnego chwaly oporu w ghettach i obozach „pracy”, od obrony zycia i godnosci naszej,
stoimy dzis wespól z calym Narodem Polskim w walce o wolnosc .Setki mlodziezy zydowskiej i
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odezwa, odrebnosc zydowskiej jednostki ZOB i autorytet Cukiermana jako znanego
przywódcy Powstania w getcie warszawskim, spowodowaly, ze liczebnie najslabszy oddzial
zydowski Powstania i jego dowódca byli ogólnie uwazani za najbardziej reprezentatywnych.
Zarówno
w
obliczu
prowokowanych
glównie,
jezeli
nie wylacznie, przez oddzialy Narodowych Sil Zbrojnych ekscesów antysemickich, jak i
zaopatrzenia ochotników zydowskich, Cukierman interweniowal energicznie i, jezeli chodzi
o zdarzenia na Starym Miescie, naogól skutecznie tak u dowódców Armii Krajowej jak i
Ludowej9.
Pluton Zydowski Wigry zawdziecza swoje powstanie kwatermistrzowi tego batalionu
kapitanowi Feliksowi Cywinskiemu („Rys”). Po upadku powstania w gecie w 1943 r.
Cywinski przechowywal i zywil grupe dwudziestu szesciu Zydów. Z wyjatkiem jednej
starszej pary, byli to ludzie w sile wieku, wielu z doswiadczeniem sluzby wojskowej. Miedzy
nimi znany zydowski bokser Stanislaw (Shmuel) Koenigswein, sierzant WP. Za
wstawiennictwem Cywinskiego, z wyjatkiem wspomnianej starszej pary, z wybuchem
bojowników ZOB stoja ramie w ramie ze swymi polskimi towarzyszami broni na barykadach.
Walczacym nasze bojowe pozdrowienie.
Wzywamy wszystkich pozostalych jeszcze przy zyciu bojowców ZOB oraz cala zdolna do walki
mlodziez zydowska do kontynuowania oporu i walki, od której nikomu nie wolno stac zdala.
Wstepujcie do szeregów powstanczych! Przez bój do zwyciestwa, do Polski wolnej, niepodlegej, silnej i
sprawiedliwej! Zydowska Organizacja Bojowa. Komendant (-) Antek”
W ciagu paru dni odezwa zostala opublikowana prawie we wszystkich organach prasy podziemnej i
powstanczej, a 18 sierpnia takze w Biuletynie informacyjnym AK. Z tym, ze z czasem starano sie naginac
tresc do swoich wlasnych celów: Przychylna AK literatura, jako wezwanie do wstepowania w szeregi
AK, natomiast prasa lewicowa jako standardowy apel do „walki o wolnosc i demokracje” – oczywiscie w
leninowsko-marksistowskiej interpretacji. W tej ostatniej redakcji zarówno ZOB jak i jej syjonistyczny
komendant Antek Cukierman znikneli z reprodukowanej odezwy, Cukierman, str.440.
9

Cukierman, str.445. Okreslenie interwencji Cukiermana jako “naogól skutecznych” wydaje sie
usprawiedliwione: wiezien „Gesiówki” i jako zolnierz Kedywu uczestnik Powstania, urodzony w
Warszawie i deportowany z Paryza do Auschwitz Chaim Goldstein w ksiazce Sibn in bunkier, Idysz
Buch, Warszawa, 1962) opisuje dwa bezkarne mordy Zydów przez NSZ na Starym Miescie, których byl
naocznym swiadkiem. W czasie kiedy jego oddzial, jeszcze ciagle ubrany w obozowe pasiaki,
odpoczywal na podwórzu jednego z domów przy ulicy Mlawskiej, jeden z nich zostal z bezposredniej
odleglosci zastrzelony. Dowódca oddzialu GoIdsteina odmówil interwencji, oswiadczajac „cóz moge
zrobic, on nie jest z mojego oddzialu” (!). Wkrótce potym w udanym odparciu ataku niemieckiego na
barykade przy zbiegu Miodowej i Dlugiej bralo udzial dwudziestu paru „pasiaków”, z których kilku
poleglo. Kiedy Goldstein i jego towarzysz Edelman sprawdzaja straty, padaja strzaly i ginie jeszcze dwu
„pasiaków”. Zostali zastrzeleni przez zolnierzy NSZ krzyczacych „Nam nie potrzeba walczacych Zydów!.
Wszystkich nalezy zabic! Smierc Zydom!”. Jedynym widocznym nastepstwem tych mordów bylo
wydanie Zydom zdobytych na Niemcach ubran i helmów (str.125-128). Walczacy na Starówce Grecy z
Gesiówki: Albert Levi i Josef Nahmias opowiedzieli autorowi tego artykulu w 1964r, ze widzac sierzanta
zandarmerii NSZ nazwiskiem Bedek (?) strzelajacego pokryjomu ztylu do broniacych barykady
„pasiaków”, zastrzelili go na miejscu. Bronislaw Anlen w napisanych w r.1967 i opublikowanych dopiero
w 2003r Wspomnieniach wieznia Pawiaka i Gesiówki podczas Powstania Warszawskiego (Kwartalnik
Historii Zydów Nr.1, ZIH, str.93) opisuje zaimprowizowana „rozprawe sadowa” nad aresztowanymi na
ulicy Dlugiej bylym wiezniem Pawiaka i Gesiówki oraz ciezko ranna sprowadzona na noszach Zydówka.
Pierwszemu bezpodstawne oskarzenie zarzuca wspólprace z Gestapo, u kobiety znaleziono kartki na
zakup w sklepie Meinla dla Niemców, co wystarcza dla oskarzenia o szpiegostwo. Interwencja Anlena i
innego lekarza okazala sie spózniona: oboje zostali rozstrzelani. Na tle tych zdarzen staje sie widocznym,
jak niezbedna byla autorytatywna interwencja Cukiermana.
.
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Powstania wszyscy zostali wlaczeni w szeregi AK. Po zdobyciu Gesiówki Cywinski wybral
przeszlo czterdziestu Zydów, bylych wiezniów Gesiówki przewaznie z bojowym
doswiadczeniem ZOB i ZZW (syjonistycznie-prawicowy Zydowski Zwiazek Wojskowy) i
dolaczywszy ich do „swoich” dwudziestu czterech, utworzyl z nich Pluton Zydowski Wigry z
Koenigsweinem jako dowódca. W ten sposdób powstala jedyna zydowska jednostka
Armii Krajowej w Powstaniu. Przez kilka pierwszych dni zadaniem Plutonu byla budowa
barykad. Wkrótce jednak Cywinski zdolal caly Pluton uzbroic. Odtad walczyli z bronia w
reku, najpierw w Pasazu Simonsa na granicy Nalewek i Starego Miasta, potym w obronie
katedry Sw.Jana. Osiemnastu pozostalych przy zyciu po upadku Starego Miasta przeszlo na
przyczólek czerniakowski10.
Po kapitulacji Koenigswein ze wzgledu na ogólnie znany zydowski charakter swojej
jednostki, uwazal niewole niemiecka za zbyt ryzykowna. W nadziei na predkie przybycie
Rosjan, potajemnie wyprowadzil pozostala przy zyciu garstke z Czerniakowa zpowrotem w
ruiny Starego Miasta. Tu ukryli sie w bunkrze na rogu ulic Kilinskiego i Krzywe Kolo.
Pomimo codziennego smiertelnego zagrozenia, udalo im sie przetrwac do wyzwolenia 17
stycznia 194511.
Liczbowo najsilniejsza byla Miedzynarodowa Zydowska Brygada Pomocnicza Armii
Ludowej utworzona na Starym Miescie z pozostalych przy zyciu po ewakuacji Woli
oswobodzonych wiezniów Gesiówki 12. Nalezeli do niej przeniesieni z Auschwitz do KZ
Warschau (Gesiówka) glównie Zydzi wegierscy, czescy i greccy. Ich znajomosc polskiego
ograniczala sie w najlepszym wypadku do kilku zdan. Stad, mimo wielokrotnie
manifestowanej checi przylaczenia sie do Powstania, trudnosci w ich absorbowaniu. I w
konsekwencji prawie zupelne pozbawienie zaopatrzenia i zakwaterowania. Zmiana tej
sytuacji byla zasluga interwenjujacego na ich korzysc Antka Cukiermana i dowództwa Armii
Ludowej na Starówce. Brygada liczyla okolo 150 ludzi i dowodzil nia jako jedyny nie-Zyd
oficer AL Jan Fotek. Najpierw uzyto ich do budowy kilku dobrze umocnionych barykad.
Po otrzymaniu broni stali sie walczaca obsada tych samych barykad. 23 wrzesnia, broniac
tych stanowisk w obliczu niemieckiej przemocy, brygada poniosla tak ciezkie straty, ze
10

Zegota, str.414-419, Krakowski, str.278. Feliks Cywinski w uznaniu jego niezwyklych zaslug zostal
odznaczony mianem „Sprawiedliwego wsród narodów swiata”. Zaslugi Cywinskiego sa tym bardziej
godne uznania, ze jego batalion „Wigry” powstal w zalazkach konspiracji z wiekszosci prawicowych
harcerzy zwolenników Stronnictwa Narodowego („endeków”) „tradycyjnych” antysemitów. Z tej
przyczyny batalion „Wigry” zostal wlaczony do harcerskich batalionów Szarych Szeregów dopiero
jesienia 1943r Czesc zwolenników Stronnictwa Narodowego stworzyla oddzielne „Hufce Polskie” (HP),
kompania tych harcerzy wlaczona zostala do podporzadkowanego od 1942r AK „endeckiego” batalionu
„Gustaw” (Szare Szeregi, PWN, Warszawa, 1988, t.1. str.446, 451. Anna Borkiewicz-Celinska: Batalion
„Zoska”, PIW, Warszawa, 1990, str.49).
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Bernard Goldstein: Stars Bear Witness, New York, The Viking Press, 1949, str.269. Autor, dzialacz
zydowskiego Bundu, walczyl w Powstaniu w szeregach AL i ukrywal sie po kapitulacji wraz z jeszcze 27
osobami az do wkroczenia Armii Czerwonej w bunkrze przy ulicy Wspólnej.
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Prócz conajmniej kikunastu oswobodzonych wiezniów Gesiówki, którzy padli w walkach na Woli,
okolo 120 zostalo zamordowanych wraz z 30 ksiezmi Redemptorystami przez Niemców przy spaleniu
kosciola sw. Stanislawa na Woli (Adam Rutkowski: Le Camp de concentration pour Juifs ä Varsovie, w
La Revue du Centre de documentation juive contemporaine « Le Mond Juif », Nr.119, 1985, str.100).
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praktycznie przestala istniec. Niedobitki przeszly z upadkiem Starego Miasta do
Sródmiescia13.
Oprócz powyzej omówionych trzech oficjalnie zydowskich jednostek, wielu Zydów
dolaczylo do walczacych w Powstaniu szeregów badz grupami badz indywidualnie. Wydaje
sie wskazanym rozróznic odrebne srodowiska. W pierwszym rzedzie okolo trzystu
piecdziesieciu przeniesionych z Auschwitz do Warszawy wiezniów Gesiówki w wiekszosci
cudzoziemskiego pochodzenia, pozostawionych przez Niemców na miejscu po ewakuacji
tego obozu. Liczba powiekszona o dalsze przeszlo sto dwadziescia osób, zydowskich
wiezniów Pawiaka obywateli polskich. Z przeszlo 450 osób obecnych przy wybuchu
Powstania, okolo 40 tworzylo Zydowski Pluton Wigry, a 150 Miedzynarodowa Zydowska
Brygade Posilkowa AL, 130 poleglo lub zostalo zamordowanych na Woli, razem 320 osób.
Pozostalo wiec z tego srodowiska okolo sto osób. Jakie byly ich losy w Powstaniu?
W szeregach Armii Krajowej.
Pierwszego dnia Powstania i doslownie w jego pierwszej godzinie oddzial Kedywu pod
dowództwem por.Stanislawa Sosabowskiego („Stasinek”) oswobodzil zatrudniona przez
niemieckie SS na slawetnym Umschlagplatz’u 50-cio osobowa grupe wiezniów Gesiówki.
Miedzy nimi wspomnianego Chaima Goldsteina i kilku innych pochodzacych z Polski
Zydów. Z wyjatkiem kilku chorych i doszczetnie wycienczonych, reszta zglosila sie
natychmiast do Powstania. Okolo 40 czlonków tej grupy znalazlo sie w szeregach kompanii
(pózniej batalionu) Nalecz pod dowództwem kapitana Stefana Kaniewskiego. W wyniku
zazartych walk w obronie Pasazu Simonsa, Palacu Radziwillów i Banku Polskiego, batalion
poniósl tak ciezkie straty, ze zostal rozwiazany. Po kapitulacji czesc obronców – Zydów i
Polaków – ukryla sie na miejscu w ruinach w zbudowanym przez siebie samych bunkrze i
wytrwala w nim az do wyzwolenia14. Goldstein wraz z szescioma innymi ukryl sie w bunkrze
zaraz po upadku Starówki. Równiez i im udalo sie doczekac oswobodzenia.
Podobnie jak Cywinski z batalionu Wigry, tak porucznik Ludwik Michalski („Fil”),
kwatermistrz batalionu „Zoska” wybral zposród oswobodzonych wiezniów Gesiówki pare
13

Krakoweski, str.279-280. Zblizony do AL historyk Antoni Przygonski w wydanej w r.1960 przez
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe dwutomowej pracy „Powstanie Warszawskie” podaje sile liczebna
AL w Powstaniu na niecale 900 ludzi (Tom 1, str.84). Z czego wynika, ze przyrost liczbowy 150 zolnierzy
Brygady Posilkowej musial miec wazkie znaczenie. Tym i wydaniem jego ksiazki u szczytu kampanii
„antysyjonistycznej” ówczesnego rzadu PRL, trzeba chyba tlumaczyc zadziwiajaca utrate zydowskiego
charakteru tej formacji w wersji Przygonskiego. W tej wersji jednostka nazywa sie poprostu Kompania
lub na zmiane Brygada Gospodarcza liczaca „ponad 120 osób” . „Sklad tego oddzialu byl róznorodny i
wielonarodowy. Nalezalo don wielu dzialaczy robotniczych (np. szewców warszawskich (sic!))...Duza
grupe w oddziale stanowili cudzoziemcy – byli wiezniowie uwolnieni przez powstanców z obozu
hitlerowskiego na Gesiej oraz z wiezienia przy Danillowiczowskiej...”(T.1, str. 381). A wiec ani slowa o
Zydach! Tym niemniej zjawjaja sie oni znagla w tomie drugim str.360 przy okazjii ewakuacji oddzialów AL
ze Starówki: „25 sierpnia ...zeszla do kanalów blisko 100-osobowa grupa AL... Ewakuacja objeto równiez
kompanie gospodarcza AL, w skladzie której znajdowala sie spora grupa Zydów, obywateli greckich,
uwolnionych swego czasu przez zolnierzy „Zoski” z wiezienia na Gesiej, a takze pluton ZOB...”
14

Przygonski, t.2, str.234-238, 248, 257/8, 441, 474, Jerzy Kirchmayer, Powstanie Warszawskie, Ksiazka i
Wiedza, Warszawa, 1959, str.316 i nast., Bet Lohamei Hagetaot, Archiwum 520/2.
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dziesiatków ludzi. Wiekszosc zostala przez niego zatrudniona w sluzbach pomocniczych: w
kuchniach i warsztatach15. Specjalna grupe stanowilo wlaczonychi po zdobyciu Gesiówki do
Plutonu Pancernego przez jego dowódce kapitana Waclawa Micute („Wacek”) dziewieciu
zydowskich mechaników i elektryków oraz dwu kucharzy. Czterech zposród nich:
podchorazy Henryk Lederman („Heniek”), podchorazy Ryszard Sutka, kprl.inzynier Józef
Filar i znany tylko z imienia pochodzacy z Wegier „Kuba”, za czyny wyjatkowej odwagi
odznaczeni zostali Krzyzami Walecznych16. Niestety, zaden z czterech nie przezyl
Powstania. Nie przezyli go równiez dwaj kucharze, kiedy na czerniakowskim przyczólku
mostowym niemiecki pocisk rozerwal kociol, w którym gotowali strawe. Wymienionych
jedenastu i dwukrotnie odznaczona KW sanitariuszka Alicja Gol(o)d-Golebiowska
(„Lusia”), która dolaczyla do Plutonu Pancernego 6 wrzesnia, walczyli i gineli ramie w
ramie z ich pozostalymi trzydziestoma siedmioma towarzyszami broni Plutonu Pancernego
od Woli, poprzez Starówke, Sródmiescie i Czerniaków az do kapitulacji na Mokotowie 17.
Kilku oswobodzonych wiezniów Gesiówki znalazlo sie takze w szeregach harcerskiego
batalionu „Parasol”. Kwatermistrz por.Wieslaw Raciborski („Robert”) musial widocznie
wziasc kilku do swojego resortu, jak wynika ze „Slownika biograficznego” tego oddzialu,
który wymienia pod Nr.54 bez podania blizszych szczególów poza przydzialem do
kwatermistrzostwa, „Belle – Wegra pochodzenia zydowskiego uwolnionego z obozu przy
ul.Gesiej”18. Wyjatkowa popularnoscia cieszyli sie trzej inni Zydzi zolnierze Parasola:
Henryk Poznanski, Paul Förro i Dr.Soltan Safijew. Poznanski i jego zona (dolaczyla do
Parasola jako laczniczka), oboje bojownicy ZOB z powstania w getcie, ewakuowani z
Pawiaka na Gesiówke, zostali tam oswobodzeni 5 sierpnia wraz z Förro i Dr.Safijewym.
Poznanski, z którym dolaczyli do Parasola 10 sierpnia, jako „Bystry” stal sie najbardziej
znanym i zaufanym przewodnikiem w podziemnej sieci kanalów kanalizacyjnych. On
wyprowadzil ze Starówki do Sródmiescia cale dowództwo AK z gen.Bor-Komorowskim
na czele, oddzialy i rannych, nie wahajac sie wrócic na Starówke, aby wyprowadzic jeszcze
pozostawione tam tylne straze. Odznaczony KW, polegl walczac na przyczólku
czerniakowskim 10 wrzesnia. Deportowany z Wegier do Auschwitz Paul Förro byl z
zawodu i wyksztalcenia lekarzem. Wslawil sie jednak jako „Pawel”, wyjatkowo opanowany
i celny sniper, w szczególnosci w uzyciu angielskiej broni przeciwpancernej „piat”.
15

Pamietniki zolnierzy baonu „Zoska”, wyd.IV, Oficyna „Audiutor”, Warszawa, 1997, str.84. Nawet
dowodzacy zgrupowaniem “Radoslaw” plk.Jan Mazurkiewicz mial jako osobistego kucharza
pochodzacego z Holandii wieznia Gesiówki imieniem Carl. Po kapitulacji zaopatrzono go w dowód na
nazwisko „Karol Kucharek”, a chirurg usunal mu jego tatuowany numer z Auschwitzu. Z tak
zmienionymi personaliami przetrwal z innymi jako jeniec obóz w Zeithain (Archiwum ZIH 301/5678).
16

Anlen, str.92 i Pamietniki str.602/603.

17

Anna Wyganowska-Erikson: Pluton Pancerny wPowstaniu Warszawskim, First Business College,
Warszawa, 1994, str. 80,83/4, 147,354,416,446,451 i nast. Niebieskooka blondynke Lusie trudno bylo
podejrzewac o zydowskie pochodzenie. To tez walczyla i zginela jako Polka-katoliczka i spoczywa na
katolickim powazkowskim cmentarzu. Jej prawdziwe nazwisko bylo nie „Golod”, a bardzo zydowskie
.”Gold”. Dowiedziawszy sie o smierci matki i jedynej pozostalej jeszcze przy zyciu siostry w gruzach
zawalonego domu, postanowila nie bronic dluzej wlasnego zycia. Wymieniona jest w: Benjamin
Meirtchak: Jewish Military Casualties in the Polish Armies in World War II, Vol. IV, str.68.
18

Piotr Stachiewicz: Parasol, Pax, Warszawa, 1981, str.85,666.
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Dr.Safijew („Dr.Turek”), lekarz kapitan Armii Czerwonej. Zyd, najprawdopodobniej
bucharskiego pochodzenia, trafil do Warszawy przez Auschwitz dokad zostal deportowany
z terytoriów anektowanych przez Sowiety w 1939r. Dniem i noca operowal i opatrywal
rannych w najtrudniejszych warunkach w prowizorycznych szpitalach i punktach
opatrunkowych. Przy ewakuacji Starówki pozostal z tylna straza jako ostatni i jedyny na
batalionowym punkcie sanitarnym. Pawel i Dr.Turek 22 wrzesnia na Czerniakowie, jako
dobrze wladajacy niemieckim, zglosili sie ochotniczo jako parlamentariusze do petraktacji
kapitulacyjnych z Niemcami. Zanim zdazyli wyjasnic swoje poslannictwo, zostali zgladzeni
celna salwa niemiecka19.
W relacjach z Powstania wspomniana jest grupa ponad 20 oswobodzonych wiezniów
Gesiówki zakwaterowanych w domu Hipoteczna 5, którzy pod AK dowództwem
Ferdynanda Jana Pilcha „oddali nieocenione uslugi w ratowaniu zasypanych jak równiez w
akcji przeciwpozarowej”20.
Podliczony razem stan liczebny tych grup odpowiada dosc dokladnie ogólnie przyjetej
liczbie okolo 450 uwolnionych przez AK wiezniów Gesiówki. W przytoczonym juz wyzej
artykule Ze wspomnien wieznia Pawiaka i Gesiówki Bronislaw Anlen wymienia nie mniej
niz dwudziestu towarzyszy niedoli – wiezniów Pawiaka przeniesionych do Gesiówki i
bioracych czynny udzial w Powstaniu21. Nie podaje jednak ich przydzialów, z czego trzeba
wnioskowac, ze zostali juz objeci liczbami wyzej wymienionych zgrupowan i niema potrzeby
korygowania podanej ogólnej liczby.
Poza grupa oswobodzonych wiezniów Gesiówki, dolaczylo do Powstania wielu ochotników
zydowskich ze srodowiska tych, którzy dotychczas badz ukrywali sie w najrozmaitszego
rodzaju schowkach „po aryjskiej stronie”, badz w zaufaniu na t.zw. „dobry wyglad”,
zaopatrzeni w falszywe dokumenty „aryjskie” ze zmiennym szczesciem próbowali ukrywac
swoje rzeczywiste pochodzenie.
Bezposrednio przed wybuchem Powstania Zydzi stanowili jeszcze dosc istotny chociaz
trudno uchwytny odsetek ówczesnej okolo 750-cio tysiecznej ludnosci Warszawy. SS
general Jürgen Stroop w swoim slawetnym raprocie o zniszczeniu getta warszawskiego
("Niema juz dzielnicy zydowskiej w Warszawie...") ocenial liczbe Zydów ukrywajacych sie

19

20

21

Stachiewicz, str.495,521,549,565,567,570,572,577,579,582,589,599672,678,723.
Zegota, str.574.

Miedzy innymi: Dr.Leon Kadysiewicz, warszawski chirurg i ginekolog, który jako Dr.Leon Kosinski
zginal w szeregach AK 20 sierpnia w ruinach plonacego szpitala przy ul.Dlugiej 15 róg Miodowej.
(Wedlug meldunku pplk.Dr.Stefana Tarnawskiego, szefa sanitarnego grupy „Pólnoc”, - Ludnosc
cywilna w Powstaniu Warszawskim, PIW, Warszawa, 1974, str.460/1 zginelo okolo 150 rannych i 60
osób personelu). Ocaleli i przezyli Powstanie: sanitarjuszka Jola, na Pawiaku Józefa Zabielska, która
krótko przedtym wyslano na patrol;. gdzieindziej ocaleli takze wraz z odnaleziona wczesniej swoja
rodzina inz. Tomasz Hebdzynski, Ignacy Diament, Aleksander Faliszewski i ojciec z synem Atlasowicze,
Henryk Kaplan, Jakub Rozencwajg , Leon Lutman i bracia Bronislaw i Józef Miodowscy, a takze kobiety
Zofia Kamieniecka, Natalia Bluethowa i Hanna Wlodawerowa (str.92-96).
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jeszcze w ruinach spalonego getta ("gruzowcy") na przeszlo 10.000 22. Specjalny oddzial
policyjny liczacy 137 ludzi zostal odkomenderowany do tropienia "gruzowców".
Rzeczywiscie w pierwszych tygodniach po likwidacji getta policja niemiecka zdolala wykryc
kilka wiekszych bunkrów. Ukrywajacy sie Zydzi zostali na miejscu rozstrzelani23. Jezeli
liczba podana przez Stroopa byla zblizona do rzeczywistosci, to nalezy jednak
przypuszczac, ze stosunkowo wielu “gruzowcom” udalo sie wydostac z ruin getta i albo
ukryc „po aryjskiej stronie” albo przedostac sie do partyzanki w lasach. Adolf Berman,
przewodniczacy podziemnego Zydowskiego Komitetu Narodowego (ZKN), ocenia na
podstawie ilosci zasilków wyplacanych przez Komitet bezposrednio przez wybuchem
Powstania obecnym w Warszawie Zydom, ich liczbe na miedzy 12 a 15 tysiecy, Cukierman
wywyzsza ja na 20 tysiecy, natomiast Krakowski sadzi, ze bylo nie cale dziesiec24. W
kazdym razie z tego srodowiska rekrutowala sie najwieksza liczba zydowskich uczestników
Powstania.
W cytowanej juz pracy Meirtchaka o zolnierzach Zydach poleglych w czasie Drugiej Wojny
Swiatowej wymienione sa nazwiska pochowanych w Warszawie 26 czlonków
Zydowskiego Zwiazku Wojskowego (ZZW)25, poleglych w Powstaniu, w tym czterech w
szeregach pulku „Baszta” (pozostali bez podania przydzialów)26. Krakowski podaje, ze
okolo 20 ukrywajacych sie „po aryjskiej stronie” bojowników getta czlonków ZZW
dolaczylo do Powstania, glównie do pulku „Baszta”27. Z czego wynika, ze wiekszosc
czlonków tej zydowskiej organizacji dolaczyla do konspiracji jeszcze przed Powstaniem.
22

23

Dokument PS-1061 Procesów Norymberskich.
Rutkowski, str.87, 88, 95.

.
24

Cukierman, str.444, Krakowski, str.275. Pauls son, zbadawszy wszystkie dostepne mu zródla,
przychodzi do wniosku, ze maksymalna liczba ukrywajacych sie w Warszawie w okresie okupacji Zydów
dochodzila do 28.000, z czego przeszlo 60% kobiet. Wedlug jego obliczen bezposrednio przed
Powstaniem pozostalo tylko okolo 17.000 osób, glównie dlatego, ze Gestapo udalo sie pod pretekstem
rzekomej akcji wymiennej („Hotel Polski”) wywabic z ukrycia przeszlo 3.500 Zydów i wyslac wiekszosc
do Aufenthaltslager Bergen-Belsen i Vitel. 90% wyslano stamtad do komór gazowych w Auschwitz.
Tych, których nie wywieziono z Warszawy, przeniesiono na Pawiak i rozstrzelano w ruinach getta.
Wedlug obliczen Paulssona, przezylo Powstanie i wojne okolo 11.500 osób (str.198, 200, 211).
25

. ZZW zalozony w grudniu 1939, poczatkowo pod kryptonimem „Swit”, przez kilku oficerów rezerwy
Zydów uczestników kampanii wrzesniowej przy aktywnym udziale kpt.Henryka Iwanskiego, byl nadlugo
przed powstaniem ZOB pierwsza zorganizowana zydowska grupa oporu. Do grupy dolaczyli wkrótce
liczni czlonkowie syjonistyczno-rewizjonistycznej organizacji Beitar. Prawie wszyscy badz z z
doswiadczeniem wojskowym rezerwistów Armii Polskiej, badz z przeszkoleniem przysposobienia
wojskowego Beitaru Od poczatku mial blizsze kontakty z polskim podziemiem, w szczególnosci i dzieki
Iwinskiemu, z AK, i byl lepiej wicwiczony i uzbrojony. W Powstaniu w getcie nie dolaczyl do ZOB i
walczyl oddzielnie na Muranowie., wywieszajac ku nieukrywanej wscieklosci Niemców slawne dwie flagi:
bialo-czerwona i bialo-niebieska i wydajac odezwe do Polaków, wzywajaca do walki „Za wasza i nasza
wolnosc!”. (Michel Borwicz: La Pologne et le survivants, Esprit, Paris, 1986, str.53-62). Czternastoletni
wówczas Jakub Michlewicz jako naoczny swiadek: „Chopak 18-toletni bronil sie z dachu 8 godzin,
strzelal bezustannie do Niemców, wywiesil bialo-czerwona i bialo-niebieska choragiew; potem Niemcy
zestrzelili go z dzialka i spadl z CKM na ziemie” (Arch.ZIH 301/1800).
26

Meirtchak, str.62-80.

27

Krakowski, Str.281.
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Przyjmujac za podstawe obliczony przez Kirchmayera 36% odsetek strat w szeregach
powstanczych28, 26 poleglym ZZW, powinna odpowiadac liczba 72 walczacych. Lista
Meirtchaka zawiera dalsze przeszlo 120 nazwisk poleglych zydowskich uczestników
Powstania pochowanych badz na cmentarzu zydowskim (30 grobów) badz na cmentarzach
wojskowych na Woli i Powazkach. Autor stwierdza: „to nie jest ostateczna lista i watpi, czy
istnieje mozliwosc zestawienia pelnej i ostatecznej listy”29. To zastrzezenie, przynajmniej o
tyle, o ile dotyczy zolnierzy pochodzenia zydowskiego w szeregach AK, jest z pewnoscia
sluszne i stosuje sie takze do odnosnych ponizszych przyblizonych obliczen.
Niezaprzeczalnym faktem jest, ze z wybuchem powstania bardzo wielu dotychczas
ukrywajacych sie Zydów opuscilo swoje kryjówki i próbowalo zglosic sie do Powstania.
Jezeli chodzi o AK, to raczej z bardzo zmiennym powodzeniem. Jedna z glównych i
bezspornie obiektywnych przyczyn, byl dotkliwie odczuwany brak uzbrojenia: dowódca
jednostki zupelnie naturalnie dawal pierwszenstwo czekajacemu na bron oddawna znanemu
i zaprzysiezonemu czlonkowi konspiracji. Obok tej obiektywnej przyczyny, nie mala role
nalezy niewatpliwie przypisac takze mniej lub bardziej wirulentnemu antysemityzmowi30. W
tych okolicznosciach zarówno przychylni zydowskim ochotnikom dowódcy jak i sami
ochotnicy, uciekali sie najczesciej do „kamuflazowania” zydowskiego pochodzenia pod
bojowymi pseudonimami i przybranymi slowiansko brzmiacymi imionami i nazwiskami31.

28

29

Jerzy Kirchmayer: Powstanie Warszawskie, Ksiazka i Wiedza, Warszawa, 1959, str.136, 442.
Meiertchak, str.59.

30

Jako jeden z przykladów cytowane przez Krakowskiego (str.285) zeznania Tzadoka Cwi Flormana w
Yad Vashem (0-3/1617). Florman zeznaje, ze jako Tadeusz Kaniowski dowodzil kompania AK w
Powstaniu. Trzech do niedawna ukrywaacych sie bojowników ZOB: Jakub Putermilch, Baruch Spiegel i
inz.Bronislaw Topaz zglosilo sie do Powstania i zostali skierowani do jego jednostki. Ale zolnierze
sprzeciwiali sie ich wlaczeniu, twierdzac, ze „sa niepotrzebni i mozna bardzo dobrze oswobodzic Polske
bez pomocy Zydów” . Dwaj zaproponowali Kaniewskiemu „zalatwienie” Zydów w ciemnym kacie przy
pomocy zelaznych lomów. Jednak autorytet dowódcy przewazyl.
31

Te sytuacje potwierdzaja praktycznie wszystkie zydowskie zródla: zarówno Anlen jak i Cukierman,
Goldstein, Krakowski i liczne zeznania w archiwach ZIH i Yad Vashem. Takze Dr.Edward Reicher w W
ostrym swietle dnia, Dziennik zydowskiego lekarza 1939-1945, Londyn, 1989: nie przyjety do AK.
buduje wraz z innym cywilami barykady. Jeden z cywilów, mlody Grynberg przyznaje sie, ze jest Zydem i
zostaje zastrzelony (str.129). Po stronie zydowskiej Stanislaw Aronson, weteran Kedywu AK, nalezy do
dosc nielicznych wyjatków, wystepujacych zdecydowanie w obronie AK. W liscie do Gazety Wyborczej
datowanym 11.02.1994 i dotyczacym dyskusji dookola artykulu M.Cichego „Polacy-Zydzi. Czarne karty
Powstania” (GW 29/30.01.94). Aronson powoluje sie przytym na dwuch towarzyszy broni z Kedywu:
Dr.Andrzeja Gluzinskiego i Stanislawa Lakiernika. Raczej niefortunnie, bo pierwszy zginal jeszcze w
1943r. (Stachiewicz, str.123), drugi doswiadczyl antysemityzm na wlasnej skórze (odnosnik „1” na str.1
wyzej). Tym nie mniej nie ulega watpliwosci, ze spopularyzowanie antyzydowskiego nastawienia w
szeregach AK nalezy w duzej mierze przypisac scaleniu w marcu 1944 Narodowych Sil Zbrojnych z AK.
Co wiecej organa wywiadu i sledztwa AK wspólpracowaly nadal z odrzucajacym scalenie wirulentnie
antysemickim wywiadem NSZ (Tomasz Szarota: Listy nienawisci, Polityka, Nr.44, 01.11.03). W
Powstaniu radykalne elementy NSZ byly szczególnie liczne w zandarmerii wojskowej. Oczywistym jest
jednak, jak niedawno (24 marca 2003) pisze slusznie Aronson w liscie do paryskiego Le Monde, ze mordy
Zydów byly takze dzielem zbrodniczych elementów, których infiltracji trudno bylo uniknac w organizacji
liczacej 400.000 osób, a nie skutkiem rozkazów AK.
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Stachiewicz w swojej bardzo zródlowej pracy o baonie Parasol pisze , ze na poczatku
Powstania 3 sierpnia 1944 stan liczebny baonu wynosil 574 zolnierzy. Z tego 369 z
konspiracyjnego skladu oddzialu, a 105 z ochotników, którzy dolaczyli do baonu na Woli w
pierwszych trzech dniach. Wiadomym jest, ze nastawienie w stosunku do Zydów Szarych
Szeregów, z których wywodzil sie Parasol, bylo raczej przychylne, a w kazdym razie
niewatpliwie o wiele bardziej tolerancyjne niz wspólczesnego ogólu32. Stad nalezy
przypuszczac, ze miedzy wspomniana setka ochotników musiala byc pewna ilosc
pochodzenia zydowskiego.
Prace Stachiewicza zamyka „Slownik biograficzny zolnierzy oddzialu” zawierajacy dane
osobiste 752 zolnierzy baonu. W zasadzie dane te obejmuja: pseudonim bojowy, imie i
nazwisko, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, date i miejsce urodzenia,
„proweniencja w oddziale”, okres sluzby w oddziale, przydzial, date, miejsce i okolicznosci
zgonu...Przy dokladnym zbadaniu tej listy mozna stwierdzic, ze dane osobiste 63
ochotników wlaczonych w pierwszych dniach Powstania do oddzialu na Woli, ograniczaja
sie do podania pseudonimu, w niektórych nielicznych wypadkach nazwiska, i jeszcze tylko
daty i okolicznosci zgonu lub zaginiecia. Nie ulega watpliwosci, ze w ówczesnych
warunkach wazkie powody do ukrywania swoich danych osobistych mieli, jezeli nie
zupelnie, to prawie, wylacznie ochotniczki i ochotnicy pochodzenia zydowskiego. Stad
nalezy przyjac z graniczacym z pewnoscia prawdopodobienstwem, ze conajmniej
przewazajaca wiekszosc tej grupy stanowily osoby pochodzenia zydowskiego. Niezaleznie
od tego, takze pelne dane wpisane na podstawie przedstawionych dokumentów, mogly
dotyczyc Zydów, którym udalo sie zaopatrzyc w dokumenty „aryjskie”. Jednakze bardziej
scisle ustalenie jest, przynajmniej obecnie, niemozliwe.
Bardzo podobna jest sytuacja dotyczaca siostrzanego baonu „Zoska”. Takze wspomniana
juz wyzej praca Borkiewicz-Celinskiej zamyka sie „Slownikiem biograficznym zolnierzy
batalionu Zoska” z rubrykami prawie identycznymi ze slownikiem Stachiewicza. (str.689790). Slownik obejmuje 690 nazwisk zolnierzy baonu z dodatkiem 31 nazwisk zolnierzy
Plutonu Pancernego i 49 nazwisk wlaczonego 12 sierpnia 1944 do baonu Plutonu Kedywu
Kollegium A. Z posród 690 wymienionych 73 figuruje tylko z podaniem ich bojowych
pseudonimów , odznaczen ( szesc KW) i losów: okolo 80 poleglych lub zaginionych. Na 49
zolnierzy Kedywu jest 7 „anonimów”. (Dane dotyczace Plutonu Pancernego sa tu
pominiete, bo lista Wyganowskiej-Erikson jest bardziej kompletna)33. W tej sytuacji liczba

32

Tym nie mniej wypada zanotowac, ze nawet szeregi harcerskie nie byly calkiem wolne od bakcyla
antysemityzmu: jeden z pierwszych konspiratorów harcerz Mieczyslaw Wiacek, wedlug wlasnego
oswiadczenia – z nienawisci do Zydów – stal sie konfidentem Gestapo i zaczawszy od Zydów, skonczyl
na wydaniu rzekomo az 200 towarzyszy za wynagrodzeniem po 200 zl „od lebka”. Skazany przez
podziemie na smierc, uniknal jej, zostajac tylko zraniony, ale zakonczyl wkrótce potym podly zywot w
Auschwitz, przyznajac sie tam wobec harcerza-wspólwieznia do swoich haniebnych czynów
(Borkiewicz-Celinska, str.59).
33

Nawet jezeli chodzi o najwyzsze odznaczenie bojowe Virtuti Militari, zarejestrowane sa cztery
wypadki, w których w braku jakichkolwiek innych danych osobistych, znany jest tylko pseudonim
odznaczonego: “Igor”, “Pik”, “Rysiek” i “Zbyszek” (Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania
Warszawskiego, t.3, Ars, Warszawa, 1997, str.48, 103, 119, 149). Niezaleznie od tego lista zawiera szereg
nazwisk Zydów lub osób najprawdopodobniej pochodzenia zydowskiego: Glass Henryk, Lebensztajn
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conajmniej 60 „anonimowych” ochotniczek i ochotników pochodzenia zydowskiego dla
kazdego z tych dwu harcerskich batalionów wydaje sie uzasadniona.
Gromadzac materialy do niniejszego artykulu, nie dotarlem do list zolnierzy wszystkich
jednostek AK walczacych w Powstaniu Warszawskim. Wychodze jednak z zalozenia
jednolitego nastawienia wzgledem ochotników zydowskich odzialów wywodzacych sie z
harcerskich Szarych Szeregów Byly to, poza „Parasolem” i „Zoska”, bataliony: „Czaty 49”,
„Miotla”,„Piesc” i „Wigry”. Wiele przemawia za tym, ze i tam dolaczono przecietnie nie
mniej niz po 60 „anonimowych” zydowskich ochotników i ochotniczek. Na 6 batalionów
Szarych Szeregów daje to 360 osób.
Podobna sytuacja musiala istniec takze w walczacym na Mokotowie zlozonym z 3
batalionów pulku „Baszta”(„Baltyk”, „Olza”, „Karpaty”) wywodzacym sie takze,
przynajmniej w swoich poczatkach, z kól harcerskich i rozpoczynajacym Powstanie z 2200
zolnierzami34. Pulk „Baszta” walczyl na Mokotowie razem z liczacym okolo 750 zolnierzy
zgrupowaniem, któremu nadano nazwe „pulk Waligóra”, i kilkoma innymi jednostkami
stanowiacymi razem obsade Obwodu V. Dzieki pracy Eugeniusza Ajewskiego mamy
szczególowe (chociaz jak autor podkresla, niepelne) listy zolnierzy tych wszystkich
jednostek. Listy te zawieraja dane dotyczace nie mniej niz 6650 uczestników Powstania
obwodu Mokotów35. W tym jest raczej zadziwjajaco wysoka (ale scisla!) liczba 1373
poleglych lub zaginionych „anonimów”. Na przykladzie Batalionu 01 pulku Baszta staje sie
to bardziej zrozumiale: w dniu wybuchu Powstania 1 sierpnia batalion atakowal bez
powodzenia w sile 233 ludzi mocno uzbrojony Fort Mokotowski, ponoszac bardzo ciezkie
straty, w tym 94 „anonimów”36. Nalezy przyjac jako prawie pewne, ze „anonimowie”
dolaczyli do oddzialu z wybuchem Powstania i stad nie bylo ani czasu ani mozliwosci ustalic
ich blizszych personaliów. Oczywiscie dotyczy to w równym stopniu ochotników
pochodzenia zydowskiego jak i wszystkich innych. Stad nie ma podstawy do przyjecia, ze
ochotnicy zydowscy stanowili wiekszosc tej grupy. Z drugiej strony, w odróznieniu od
robotniczej Woli, warunki mieszkaniowie i spoleczne na Mokotowie (podobnie jak na
Zoliborzu) stwarzaly lepsze mozliwosci przebywania nielegalnym osobom. W tych

Tadeusz, Mazalon Leon, Przedborski Janusz Ludwik, Roman Izydor, Rózycki Marek (“Marek
Struszynski”), Szenfeld Janina, Szelubski Jan, Zaks Janusz (“Jan Majewski”).
34

Kirchmayer, str..200. Eugeniusz Ajewski: Mokotów walczy 1944, Srodowisko Zolnierzy AK
„BASZTA”, Warszawa, 1990. str.12,13, Szare Szeregi ,t.1, str.449.
35

Str.311-412. Listy zawieraja blisko 7000 pozycji, w tym kilkadziesiat poleglych przed Powstaniem. Prócz
tego, kiedy w trakcie walk nastapily przeniesienia z oddzialu do oddzialu, niektóre nazwiska sa
powtarzane.
36

Ajewski, str.335/6. Materialy historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Nr.59, Warszawa, 2001:
”do wielu tych oddzialów dolaczali w czasie Powstania ochotnicy, co prawda tez i nie harcerze lecz
ludzie z zewnatrz. A wielu z nich, pozostalo nieznanych przeciez nawet z imienia, bo podawali
przypadkowe pseudonimy, oczywiscie nazwisk jeszcze w tym czasie nie ujawniajac. A gineli oni czesto
w pierwszej fazie swego w oddziale dzialania, bo wyszkoleni do takiej walki nie byli, a czasem
brawura brala góre nad rozsadkiem i trafiali pod ogien nieprzyjaciela. Chowani byli wtedy na
najblizszych podwórkach czy skwerkach, nawet nie przez zolnierzy oddzialu lecz przez okoliczna
ludnosc, która o nich takze nic nie wiedziala.” (Str.32).
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okolicznosciach wydaje sie uzasadnione przyjac, ze z 1373 „anonimów”, conajmniej 600
bylo pochodzenia zydowskiego.
Jak z powyzszego wynika i jezeli chodzi o formacje Armii Krajowej, mamy dotychczas
pelne listy Obwodu V – Mokotowa i niecalkiem pelne Obwodów I – Sródmiescie i III –
Wola. Z pozostalych istotne sa dane dotyczace Obwodu II – Zoliborz ze wzgledu na
trwajace tam przez caly okres Powstania starcia. Pozostale: Ochota, Okecie i Praga, gdzie
walki toczyly sie przez kilka godzin tylko, sa mnie wazne.
Po omówieniu trzech otwarcie zydowskich jednostek, losów oswobodzonych wiezniów
Pawiaka i Gesiówki oraz prawdopodobnych setek anonimowych ochotniczek i ochotników
pochodzenia zydowskiego, przychodzi bodaj ze najtrudniejsza czesc przegladu: ilu bylo w
walczacych szeregach Zydów, którzy dolaczyli i walczyli badz pod wlasnym niezmienionym
nazwiskiem badz pod przybranymi „aryjskimi” personaliami?
Godna wspomnienia jest wyjatkowo niecodzienna grupa killkunastu nieletnich chlopców i
dziewczat „Sprzedawców papierosów z Placu Trzech Krzyzy”. Z wyjatkiem jedynego
„aryjczyka” Romualda Plonkowskiego (ur.1929), który utonal, ratujac innego chlopca z
grupy, byly to sieroty zydowskie, namlodszy „Boles” (Bencyjon Fiks, ur.1936), najstarszy
„Byczek” (Ignac Milchberg, ur.1927), cudem ocaleni po likwidacji getta warszawskiego,
utrzymujacy sie kolektywnie ze sprzedazy papierosów i gazet na Placu Trzech Krzyzy. Z
wyjatkiem dwuch zgladzonych przez Gestapo, reszta przezyla okres przed Powstaniem
dzieki bezinteresownej i ofiarnej pomocy kilku prostych polskich kobiet i przypadkowemu
spotkaniu z lacznikiem ZKN (podziemny Zydowski Komitet Narodowy) Józefem
Zysmanem-Ziemianem, który roztoczyl nad nimi opieke Komitetu, zaopatrujac ich w
falszywe dokumenty, ubrania i obuwie. „Byczek” dolaczyl do Szarych Szeregów na dlugo
przed Powstaniem i otrzymal bojowe wyszkolenie. Wszyscy inni, sprzedajac gazety,
kolportowali Biuletyn AK i inna prase podziemna. W Powstaniu chlopcy walczyli w
oddzialach liniowych, dwie dziewczynki byly laczniczkami i dwie sanitariuszkami37.
Nie znalazlem listy zolnierzy Sluzby Zdrowia, w szczególnosci lekarzy. Meirtchak wymienia
w tomie IV tylko szesciu poleglych w Powstaniu lekarzy Zydów. Miedzy nimi Dr.Stefan
Halperin (Kwiatkowski) z SOB, Dr.Michael Laufner,AK oraz trzech: Dr.Jakub Bikels,
37

Zegota, str.764, Józef Ziemian: Sprzedawcy papierosów z Placu Trzech Krzyzy. Hebrajski przeklad byl
dlugo best-sellerem i w 1988r doczekal sie juz 12-go wydania! W 1991r. nakladem izraelskiego
Ministerstwa Obrony ukazaly sie (po hebrajsku) wspomnienia Pereca („Pawla Cwaniaka”) Hochmana,
jednego z trojga rodzenstwa czlonków grupy.:Lehaez lihiot (Odwaga do zycia). Odwaga Pawla i jego
brata Zenka („Miki”) zasluzyla na wspomnienia w Biuletynie AK (str.120-123). „Cwaniak” z gorycza pisze
o pobycie w grupe okolo 60 mlodocianych AK w niemieckim obozie jenieckim w Mühldorf. Niedawni
towarzysze broni odseparowali sie od Zydów, denuncjujac ich jako takich przed niemieckim
komendantem obozu. Doszlo do rekoczynów i do odbierania rozdzielanych jencom paczek Czerwonego
Krzyza. Interwencja polskich oficerów z sasiadujacego Oflagu nie poskutkowala. Zydowskich chlopców
obronil dopiero niemiecki komendant – inwalida wojenny (str.131-132). Latem 1995 bylem obecny w
Ambasadzie RP w Tel-Awiwie, kiedy obydwaj bracia Hochman otrzymywali przyznane im Krzyze
Partyzanckie i Medale za Warszawe. Hochmanowie uwazali za zniewage wyrazone w swiezo wydanej w
Polsce ksiazce jednego z ich polskich wpóltowarzyszy z Mühlberg oskarzenie ich o rzekome
donosicielstwo, oczywiscie z zupelnym przemilczeniem niewygodnych dla autora okolicznosci.
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Dr.Halina Kahan-Brylant i Dr.Adolf Szpinak bez wymienienia przydzialów. Do poleglych
nalezy dodac wspomnianego juz Dr.Leona Kadysiewicza (Kosinskego) oraz czterech
lekarzy wymienionych w tomie V („Supplement”) Meirtchaka: Dr.Julian Dietler, Dr.Jerzy
Klinger jako Józef Przyzycki szef szpitala polowego „Blaszanka, stracony przez Niemców
24 wrzesnia, Dr.Dawid Ludwik Koenigstein odznaczony KW38, i Dr.Beniamin Oppenheim
(str.8-23). Przezyli Powstanie: Prof.Artur Ber („Borowski”), Prof. Henryk Brokman,
Dr.Roman Borensztajn („Bron”), Dr.Stanislaw Grodecki, Dr.Maksymilian Klawier,
Dr.Kwasibart, Dr.Alina (Ela)Margolis, Dr.Boleslaw Raszkes, Dr.Rotmil39, Dr.Inka
Szwajger z ZOB, Dr. Wiesenfeld (Ciosnowski), Dr.Teter („Pigon”), Dr.Mieczyslaw Tursz40
i Dr.Zelikowicz41. (Razem 25 lekarzy)
W liscie Meirtchaka (t.IV, str.62-80) wymienieni sa, poza piecioma ex-wiezniami Gesiówki,
dalsi 73 polegli zolnierze AK Zydzi, w tym 14 kobiet. Przy znanym przecietnym odsetku
strat, oznacza to przeszlo 200 walczacych. Nie mozna jej jednak dodac do wyzej
ustalonych liczb: w wiekszosci musza to byc polegli wymienieni w dostepnych listach jako
anonimowi „NN”. Sa jednak takze tacy, których nalezy zaliczyc, bo jasnym jest, ze jako
oficerowie lub podoficerowie musieli dolaczyc jeszcze przed Powstaniem. „Bernard”
Freisleben wymieniony jest jako plut.pchor, d-ca plutonu, odznaczony krzyzem Virtuti
Militari, polegly 2 sierpnia w ataku na lotnisko Bielany42, Chmielewski Henryk, „Hektor”,
plut., padl 10.8 bt.”Zoska”43, Debowy Franciszek („Henryk”), ppor., polegl 3.9, Findeisen
Stanislaw Roman, sierz.pchor. bat ”Zoska”, padl 29.8., ul.Sapiezynska44, Florman Cadok,
„Kuba”, „Tadeusz Kaniowski”, d-ca kompanii, padl sierpien, ul.Lwowska, Gominski
Henryk, oficer AK, padl we wrzesniu na rogu Panskiej i Towarowej, Grinspan Henryk,
„Henryk”, por. bat. AK „Zuber”, padl ul.Krechowiecka 6, Gutman Samuel – „Godlewski
Grzegorz”, oficer w bat. ”Odwet”, Guziewicz, „Pinkus”, kpr.pchor., padl 1.8 na Grójeckiej,
Jaglom Henryk, „Julek”, padl 30.9, Leszno Aleksander Stefan, „Orzel”, kpr., pulk ”Baszta”,
padl 27.945, Mendelson Kalme, „Kolmyk”, por. AK, Moryc Dawid, por. AK, a Scheutz
Waclaw, chemik AK kierujacy produkcja granatów, padl w Powstaniu, Tenenbaum Fiszel
38

Takze jego dwaj synowie zgineli w Powstaniu (Zegota, str.251).

39

Podlewski, str.339/40.

40

Cukierman, str.442. Zegota, str.253, 579, 622, 628, Dr.Bron-Bornstein, op.cit. str.188, 198, 203.

41

Dr.Zelikowicz, nie zdradzajac, ze jest lekarzem, pracowal jako sanitariusz u Dr.Switela w Boernerowie
razem ze swojaa zona pielegniarka jako Kazimierz i Maria Sylkiewiczowie. W tym charakterze zglosili sie
ochotniczo do opisanej wyzej akcji ratowania pozostawionych na Zoliborzu rannych, nie wiedzac, ze
chodzi o Zydów. Przy powojennym spotkaniu z Cukiermanem, Dr.Zelikowicz opowiedzial, ze w tej
niebezpiecznej wyprawie obawiali sie najbardziej, aby bojowcy ZOB, rozpoznawszy w nich Zydów, nie
powiedzieli tego innym uczestnikom ekipy (Cukierman, str.465).
42

Stanislaw Podlewski: Rapsodia zoliborska, Pax, Warszawa , 1957, str.17. .

43

Borkiewicz-Celinska, odznaczony KW, str.712.

44

ibidem: .komp.”Rudy”, pluton „Felek”, odznaczony KW, str.548, 745. Inny Findeisen – Jerzy „Turkiel”
figuruje jako „por d-ca 3. szwadr. zg.1.08.44” a jeszcze jeden -. Wladyslaw, st.strz. na liscie batalionu
„Oaza”, obydwaj na Mokotowie (Mokotów, str. 312 i 359).
45

ibidem, bat.”Olza”, Nr.176, str.318.
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– strz. „Krawiec Boleslaw”, Weissbrod Roman, „Konrad”, kpr.pchor., padl 25.9,
ul.Goszczynska46, Zipper Stasiek – „Dabrowski Stanislaw”, AK walczyl na Starym Miescie,
zdradzony po kapitulacji i stracony przez Niemców, Zipper Olek – „Piecuch Ulrych” AK
Szare Szeregi, zginal w Powstaniu47. Bornsztajn Estera, pielegniarka, jako Gasiorowska
Irena, „Irka”, zginela w szpitalu przy ul.Kilinskiego razem z jej siostra Bornsztajn Chaja,
pielegniarka, jako Gasiorowska Halina, „Halina”, obydwie z przydzialem batalion „Gustaw
(!)48,, Feller Alicja, „Lusia”, AK bat.”Kilinski”, padla 29.8, „Krysia” Kromolowska
(„Krystyna Dobrowolska”), bat.”Kilinski”, odznaczona KW, padla 6.949, Stasia”,
laczniczka, polegla na Czerniakowie, trzy laczniczki: Najman Ruth – „Kowalska Irena”,
„Irka” i Nelken Anna „Inka”50 oraz Neuman Halina, „Agnes”51, Razem imiennie
wymienionych 18 poleglych mezszczyzn i 9 kobiet.
Najtrudniej jest oczywiscie ustalic zydowska tozsamosc ochotniczek i ochotników, którzy
dolaczyli pod zgóry juz przybranymi „aryjskimi” personaliami badz po wybuchu Powstania
badz jeszcze przedtym. W tym celu nalezaloby przewertowac akta dotyczace uczestników
Powstania zarówno w Yad Vashem w Jerozolimie jak i w ZIH w Warszawie i last but not
least bardzo liczne publikacje pamietników i wspomnien.
Dla przykladu: zeznania Nr.03/1590 w archiwum Yad Vashem. Ita Koplowicz opisuje
swoja sluzbe w Powstaniu w Sródmiesciu jako sanitariuszki Czerwonego Krzyza; w tym
samym czasie jej maz jako Józef Sliwka walczy w szeregach AK, najpierw na Starówce,
pózniej na Zoliborzu. W archiwum Bet Lohamei Hagetaot pod Nr.4846 jest datowany
8.VI.46 rekopis zeznania Gerszona Edelmana, w 1939 r. studenta WS Wawelberga, przed
Wojew. Zydowska .Komisja Historyczna w Lublinie. Edelman opisuje, jak pod
pseudonimem „Brzoza” uczestniczy w grupie „Egzekutywy Wykonawczej Sadu
Najwyzszego AK” w latach 1943/4 w wykonaniu kilku wyroków smierci. Takze bardzo
dokladnie opisuje walki, w których uczestniczyl w Powstaniu w Sródmiesciu, gdzie zostaje
ciezko ranny i przewieziony do szpitala Sw.Rocha. Podaje, ze zostal odznaczony zarówno
VM jak i KW52. Wspomina takze, ze jeszcze wczesniej niz on, najpierw dwu braci jego
ojca, nastepnie takze i ojciec dolaczylo do AK. Ich pseudonimy: ojciec – „Gniezno”,

46

Mokotów: bat.” Olza”, komp.B.1, Nr.346, (Str.320).

47

15-toletni Zipper Stasiek byl bratem, Zipper Olek – kuzynem sanitariuszki i laczniczki w sztabie
plk.Montera Aliny Grelewskiej (Arch.Yad Vashem Nr.03/1617).
48

Batalion “Gustaw” byl podporzadkowanym od r.1942 AK
Narodowego.
49

wojs kowym ramieniem Stronnictwa

Meirtchak, Vol.V, str.18.

50

Borkiewicz-Celinska: wzieta do niewoli “Irka” zostala rozstrzelana 24.9, a „Inka”, odznaczona KW
polegla 23.9 na Solcu (str.715),.
51

52

Stachiewicz: “z 1.komp. SCKM, zginela 27.8 na Starym Miescie w palacu Krasinskich” (str.660).

Poniewaz nie podaje, przybranego nazwiska pod jakim walczyl w AK, nie moglem sprawdzic, czy
figuruje na liscie odznaczonych VM.
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stryjowie – „Jakub” i „Rzepa”, wszyscy trzej w 36 pp, gdzie jeden ze stryjów mial dosluzyc
sie rangi majora. Edelman wymienia równiez jako swojego kuzyna Dra Stanislawa
Grodeckiego, który w randze kapitana prowadzil punkt opatrunkowy AK na Zoliborzu.
Bezposrednim protegowanym gen. Chrusciela byl Marek Rudnicki („Czart”) po
przeszkoleniu w Puszczy Kampinoskiej, najpierw w Kedywie, a w Powstaniu w pulku
„Baszta”53.
Efraim Krasucki („Kazimierz”) i Adam Rotrubin dolaczyli wczesnie do AK i walczyl na
Starówce w batalionie „Lukasinski”54. Z innych wczesnych (1945-1967) zeznan wynika, ze
Stefan Berkal walczyl jako Pawel Ostrowski, Artur Ney jako Jan Marzewski na Starym
Miescie, Michel Piórowicz jako Mieczyslaw Lubienski wstapil do ZWZ juz w 1940, a do
AK w 1942, w dowództwie IV-go (Sródmiejskiego) Rejonu pelnil sluzbe kpt.Rapaczynski
(„Rabsz”), w cywilu Rapaport, Nechemiasz Szulklaper jako Roman Rutkowski byl w
brygadzie operacyjnej na Starym Miescie, Michal Swieca jako Michal Rukiewicz („Rys)
walczyl na Starym Miescie. Udzial indywidualnych Zydów w szeregach AK wspomniany
jest w szeregu publikacji, nprz.: Józef Feldman, syn prof.Wilhelma Feldmana z Akademii
Jagiellonskiej, walczyl w Powstaniu pod nazwiskiem Sokolowski, Maurycy HerlingGrudzinski w druzynie RKM55, Sam Hoffenberg, jeden z nielicznych ocalalych wiezniów
Poniatowej jako Stanislaw Henryk Kozmian56.
Do tej samej grupy naleza dwie sanitariuszki i laczniczki przy sztabie dowództwa AK na
Starówce Alina Grelewska („Pestka”) i Irena Rawicz („Mrówka”) – (odnosnik 47
powyzej). Równiez Irena Mittelberg jako Janina Kowalska i jej siostra Regina jako
Stanislawa Radomska57.
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Wladyslaw Minkiewicz: Wspomnienia, w Zeszytach Historycznych, Nr.80, 1987, str.126. Maurycy
Herling-Grudzinski, w PRL sedzia Sadu Najwyzszego i jego siostra Lucja, równiez uczestniczka
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Warszawy – niezwykly przyklad Zydów, którzy, urzadziwszy sie po „aryjskiej stronie” zkolei pomagali
innym. Ignorujac rozkazy, Herling-Grudzinski przechowal pokwitowania Felicji, jedyne zachowane
dowody pokwitowan Zegoty”. Zródlem tego komentarza jest angielskie wydanie „Zegoty” (Irena
Tomaszewska i Tecia Werbowska: The Rescue of Jews in Wartime Poland, Montreal, Price-Patterson,
1994, str.74-75). Z tekstu Paulssona wynikaloby, ze w majatku Boernerowo, w którym jemu samemu
udalo sie ukryc, Herling-Grudzinski ukrywal 500 osób pochodzenia zydowskiego. W rzeczywistosci
Maurycy Herling-Grudzinski dal dowód niespotykanej i niezwyklej odwagi i przedsiebiorczosci,
pozostajac pod swoim wlasnym nazwiskiem poza gettem i organizujac na wlasna reke pomoc licznym
innym w ucieczce z getta, dajac uciekinierom pierwsze schronienie w swojej wlasnej „przedwojennej”
willi w Boernerowie (obecnym Bemowie), nastepnie lokujac ich na bezpiecznych melinach i zapewniajac
dalsza opieke i pomoc. Jego jedyna w swoim rodzaju prywatna komórka pomocy, która nazwal imieniem
swojej zony „Felicja”, zostala z czasem wlaczona do Zegoty.
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W oddzialach Armii Ludowej.
Jak juz wspomniano powyzej, stan liczebny oddzialów Armii Ludowej w Powstaniu
Warszawskim, wliczajac pluton ZOB i Miedzynarodowa Brygade Pomocnicza, niewiele
przekraczal tysiac. Udzial zolnierzy pochodzenia zydowskiego byl znacznie wyzszy i, mimo
rozpowszechnionego uzytku przybranych nazwisk, bardziej widoczny niz w AK. Po
utworzeniu w lipcu 1944 w Lublinie PKWN dowództwo AL przenioslo sie do Lublina. W
Warszawie pozostalo tylko dowództwo Okregu Warszawa-Miasto z maj.Boleslawem
Kowalskim („Ryszard”) na czele i kilku czlonków Sztabu Glównego AL. Powstancze
dowództwo AL ukostytuowalo sie juz w pierwszym dniu Powstania na Starym Miescie.
Skladalo sie z szesciu osób, z których trzej byli Zydami: inz.Edward Lanota („kpt.Edward”,
Menasze Anastazy Matywiecki („por.Nastek”) i Stanislaw Salomon Kurland ( „kpt.Zenon
Krzeminski”, „Korab”). Element zydowski w politycznym kierownictwie AL w Warszawie z
ramienia PPR skladajacym sie z trzech osób, reprezentowala Helena Kozlowska . Szereg
oficerów zydowskich dowodzilo oddzialami AL w Powstaniu: por.Jan Szelubski na Powislu,
por.Edwin Rozlubirski – drugi w dowództwie najbardziej znanej jednostki AL „Czwartacy”,
pporucznicy: , Ludwik Herszberg, Hirsz Zelwianski („Ryszard”) i Reich. Dwaj: Jan
Szelubski i Edwin Rozlubirski – jako jedyni w Powstaniu oficerowie AL – zostali osobiscie
udekorowani krzyzami Virtuti Militari przez gen.Bor-Komorowskiego 58.
W sluzbie zdrowia AL bylo wielu lekarzy Zydów. Miedzy nimi jako Jan Dabrowski
Dr.Alfred Klapman („Edward”) i Dr.Irena Diamand59
Meirtchak podaje nazwiska 20 poleglych w Powstaniu zolnierzy AL i wlaczonych do niej
GL i SOB: ex- ZOB: Hersz Berlinski („Jelen), polegl w sierpniu na Zoliborzu, Janek Bilak,
5 sierpnia w Alei Szucha, Stasiek Czarny, w sierpniu na Starówce, Dor, wrzesien, Elijahu
Ehrlich („Elek”), w sierpniu na Zoliborzu, dalej: Golec, polegl na Powislu, Samuel Grynberg
(„Jurek”), Szlame Hofer, polegl 3 sierpnia, Szymon Joffe („Mieczyslaw Maslak”), 1
sierpnia na Dworcu Gdanskim, Mieczyslaw Kutzner, por.(„Walter”), Margulies, mjr.
(„Felek”), Aleksander Markus („Markowski”) 1 sierpnia na Zoliborzu, Marian Merenholc,
ppor.(„Wiktor”), SOB-GL, polegl 30 wrzesnia na Zoliborzu, Samuel Oszlag, bat.Kilinski,
Ignacy Rozenfarb („Norbert Robb”) plk.GL i AL, polegl 24 sierpnia, Beniamin Rozenfeld
ppor. („Janek”), sierpien, Tobiasz Szejngut („Tadek”), wrzesien, Grochów, Ludwik Sztajer,
por. („”Ludwik”), 7 sierpnia w Ogrodzie Krasinskich, Bernard Szwarc, ppor. d-ca plutonu
w bryg.”Grunwald”, zraniony i zdradzony jako Zyd, zamordowany przez Niemców, Jakub
Zyto („Janek”), polegl we wrzesniu. 26 sierpnia samoloty niemieckie zbombardowaly dom
przy ul.Freta 12 na Starym Miescie, w którym miescilo sie dowództwo AL. Miedzy okolo
100 ofiarami tego nalotu znalezli sie trzej zydowscy czlonkowie sztabu AL: Edward Lanota,
Anastazy Matywiecki i Stanislaw Kurland60. Razem z dwoma lekarzami: Dr.Michalem
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Leipunerem („Dr.Feliks Skowronski” „Wladyslaw”), poleglym 24 wrzesnia na Narutowicza
i Dr.Michalem Temczynem, mjr.(„Znachor”) zostaje w ten sposób wymienionych imiennie
25 Zydów poleglych w Powstaniu w szeregach AL. Takze conajmniej dziesiatek poleglych
kobiet – laczniczek i sanitariuszek: Glanc Rywka („Masza”), Kahan Leonia, Kajtek
Marysia, Kajtek Stefania, Lewin Ruth, Mikanowska Blima, Moszkowicz Rywka,
Opatowska Basia, Rotsztat Helena, Safirsztajn Rywka („Julia”), Spinder Halina, WajnbergLewron Ilana, Wagmajster Lola.
Stosujac raz jeszcze obliczony przez Kirchmayera 36% wspólczynnik strat, powyzsza liczba
znanych poleglych odpowiada 70 uczestnikom, co razem z plutonem ZOB (ale oczywiscie
bez Miedzynarodowej Zydowkiej Brygady Pomocniczej) daje okolo setke zydowskich
zolnierzy AL-GL-SOB.

Zolnierze Zydzi w oddzialach gen.Berlinga na Pradze i w desancie warszawskim.
Jak wiadomo, w ostatnich dniach sierpnia obroncy Starego Miasta gineli w ruinach pod
ogniem ciezkiej artylerii niemieckiej ustawionej na przeciwleglym praskim brzegu. 2 wrzesnia
ewakuowano zruinowana Starówke. Tego samego dnia 2 wrzesnia rozpoczela sie sowiecka
ofenzywa 1.Frontu Bialoruskiego w bezposredniej bliskosci Warszawy. 1.Armia WP pod
dowództwem gen.Zygmunta Berlinga jako czesc sowieckiej 47.Armii zaatakowala
Niemców wzdluz prawego brzegu Wisly, posuwajac sie poprzez Otwock w kierunku
Pragi. 14 wrzesnia Praga zostala oczyszczona z Niemców. Artyleria niemiecka nie mogla juz
bombardowac lewego brzegu, ale Stare Miasto bylo juz w ich rekach a wycofane z Pragi
oddzialy wzmocnily sily niemieckie atakujace pozostale ogniska oporu Powstania w
Warszawie.
Wedlug Meirtchaka w bojach o zdobycie Pragi poleglo wymienionych imiennie 80 i zaginelo
dalszych 20, razem conajmniej setka Zydów zolnierzy Armii Berlinga61. Pomimo, ze zgineli
w operacji skierowanej na pomoc Powstaniu, ich zaliczenie do liczby Zydów poleglych w
Powstaniu nie wydaje sie uzasadnione.
15 wrzesnia gen.Berling wydal swojej 1.Armii rozkaz okazania pomocy powstancom przez
„forsowanie Wisly w rejonie Saskiej Kepy... i dzialajac na zachód i pólnocno-zachód,
polaczyc sie z oddzialami AK i AL oraz, zabezpieczajac przyczólki, opanowac
Warszawe”62. Ze wzgledu na jasno okreslony w tym rozkazie cel, poniesione w tych
dzialaniach straty musza byc uwazane za straty w Powstaniu Warszawskim.
Dzieki sporzadzonym przez Meirtchaka imiennym spisom, dowiadujemy sie, ze w tych
dzialaniach poleglo 112 zolnierzy Zydów63, a dalszych 114 zostalo uznanych za zaginionych,
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Miedzy nimi l9 wrzesnia lekarka Dr.Maria Pomper z 9 pp.
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czyli razem 226. Bardzo wysoka liczba zaginionych tlumaczy sie przedewszystkim tym, ze
przytlaczajaca wiekszosc zaginela miedzy 17 a 20 wrzesnia podczas przepraw przez Wisle z
Pragi do lewobrzeznej Warszawy i podjetej w nastepnych dniach powrotnej ewakuacji. W
tym czasie zginelo 303 saperów i zniszczone zostaly wszystkie 223 lodzie desantowe oraz
39 z 49 pontonów w posiadaniu Berlinga64. Jasnym jest wiec, ze zaginieni to ofiary
zatopionych ogniem niemieckim lodzi i pontonów. W warunkach ówczesnych bojów ich
zwlok nie odnaleziono.
Wedlug oficjalnych danych straty Armii Berlinga w dzialaniach wspierajacych Powstanie
wyniosly przeszlo 2000 zolnierzy65. 226 zolnierzy pochodzenia zydowskiego stanowi wiec
11% ogólu, podczs gdy sowieckie WP liczylo 400’000, w tym 20’000 Zydów66, czyli
tylko 5%. Ten przeszlo dwukrotnie wyzszy od przecietnego odsetek strat, wydaje sie wart
zastanowienia.
Ze spisów Meirtchaka wynika, ze conajmniej 32 zposród 112 poleglych Berlingowców
pochodzenia zydowskiego, bylo urodzonych w Warszawie, Lodzi i okolicy tych miast.
Wsród 114 zaginionych bylo ich 40. Ten wysoki odsetek musial miec odpowiednik w
liczbach ochotników zglaszajacych sie do przeprawy, a to zkolei tlumaczy sie w pierwszym
rzedzie nadzieja tych ochotników znalezienia w Warszawie bliskich sobie ludzi uratowanych
od zaglady67. Z perspektywy lat ta nadzieja znalezienia w Warszawie swoich bliskich
wydaje sie conajmniej naiwna. Faktem jest jednak, ze uchodzcy polscy w Sowietach (a z
nich rekrutowali sie zydowscy zolnierze Armii Berlinga), mieli w owym czasie tylko bardzo
metne i niedokladne pojecie o rozmiarach i skutkach przedsiewzietej przez Niemców
zaglady Zydów68.
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Ten stan rzeczy byl bezposrednim skutkiem sowieckiekj propagandy. W epoce Stalina (i
jeszcze dlugie lata pózniej) zwykly smiertelnik nie mial zadnej mozliwosci dostepu do prasy
lub audycji radiowych innych niz sowieckie. A te w okresie krótkiego ale intensywnego
romansu Stalina z Hitlerem w latach 1939-1941 pomijaly calkowitym milczeniem
jakiekolwiek zbrodnie i ekscesy narodowo-socjalistycznego rezimu. Atak niemiecki na
Sowiety w czerwcu 1941 oczywiscie zmienil te sytuacje. Tyle, ze „zbrodnie zwyrodnialców
hitlerowskich” kierowaly sie przeciwko „pokój- milujacym obywatelom radzieckim” bez
specjalnego podkreslania ich przynaleznosci narodowej.
Ilu zolnierzy pochodzenia zydowskiego bralo udzial w operacjach desantowych Berlinga?
Jezeli zastosowac do liczby 226 poleglych i zaginionych ustalony przez Kirchmayera 36%
wspólczynnik strat, wynikaloby 628. Wydaje sie jednak, ze w tym konkretnym wypadku
nalezy raczej obliczyc specyficzny wspólczynnik dla podjetego przez Berling desantu.
Wedlug oficjalnych danych do po poludnia 17 wrzesnia wysadzilo sie na warszawskim
lewym brzegu z 9 pp 1254 zolnierzy, utonelo 153, a na poczatku przeprawy na Pradze
zginelo dalszych 54, czyli razem 1461 ludzi. Nocami z 17-go na 18-ty i 18-go na 19-ty
przeprawial sie 6 pp. Do brzegu dotarlo 873. Ci, którzy przezyli stoczona bitwe wycofali
sie na wschodni brzeg. Straty byly podobne do 9 pp. W tym samym czasie próbowano
przeprawic amfibiami kompanie 7 pp. Zdolano wysadztic razem z 53 ludzmi 9pp tylko 13
strzelców. Wobec ogromu strat 20 wrzesnia Rokossowski rozkazal zaprzestanie desantu i
nakazal powrót na wyjsciowe pozycje69. Razem z dalsza setka przeprawionych z oddzialów
specjalnych (nprz.kompania zwiadu) i doswiadczonymi najciezszymi stratami saperami70,
uczestniczylo w desancie okolo 4000 ludzi. Przy oficjalnej liczbie strat przesz.lo 2000,
stanowi to wiec przeszlo 50% 71. Na podstawie tego wspólczynnika wynika, ze w desancie
Berlinga bralo udzial conajmniej 500 zolnierzy Zydów, z których 226 zginelo.

Motywacja.
Podstawowym motywem czynnego udzialu Polaków w Powstaniu Warszawskim, wlaczajac
wcale nie mala liczbe sceptyków, byl niewatpliwie patriotyzm. Obok tego, inne wzgledy:
dyscyplina zaprzysiezonych czlonków podziemia, nastawienie polityczne, chec pomszczenia
zbrodni niemieckich – wplywaly równiez w mniejszym lub wiekszym stopniu na
ksztaltowanie opinii i decyzji.
Natomiast motywacja zydowskich uczestników Powstania byla o wiele bardziej
zrózniczkowana i skomplikowana. Nie mala czesc pomimo nie zawsze pozytywnych
69
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doswiadczen z niedawnej przeszlosci, dzielila patriotyzm z polskimi towarzyszami broni. Oto
co mówi zolnierz AK, wspomniany juz malarz Marek Rudnicki::
„Dla mnie jako Zyda i Polaka udzial w Powstaniu Warszawskim mial podwójne
znaczenie: nie uczestniczylem w powstaniu w getcie, gdyz zastalo mnie ono juz po
”aryjskiej” stronie. Walczac w Powstaniu Warszawskim bralem podwójny odwet.
Wybuch przyjelem z euforia odkrytej na nowo, po pieciu latach hitlerowskiej
okupacji, wolnosci. Wiekszosc z nas, jego uczestników, przeczuwalo, ze militarnie
powstanie ma niewielkie szanse na zwyciestwo... Dla nas byl to zryw wolnosci, moze
symboliczny, ale wtedy straszliwie nam potrzebny. Po latach zniewolenia i próbach
upodlenia nas, próbach odebrania nam i wolnosci i godnosci, moglismy walczyc z
Niemcami. Z tego tez powodu zryw powstanczej Warszawy i rok wczesniej zryw
powstanców zydowskich w getcie maja dla mnie podobna wymowe...”72.
Zasadniczymi elementami tej motywacji sa odzyskanie wolnosci i godnosci osobistej i
mozliwosc walki z Niemcami. Motywy zblizone do slawnego „Za wasza i nasza wolnosc”
warszawskiego getta. Wiele przemawia za powszechnoscia takiej motywacji wsród duzej
czesci zydowskich uczestników Powstania.
Inni okreslali swoje nastawienie zwiezle:
„Z niecierpliwoscia wypatrywalismy dnia wybuchu Powstania; chcielismy zemscic sie
na Niemcach i brac udzial w wojnie przeciwko nim... Jestesmy Zydami, chcemy
pomscic krew naszych braci i rodziców...73
Zkolei motywacja Antka Cukiermana, dowódcy druzyny ZOB:
„Musimy byc wszedzie tam, gdzie walczy sie z Niemcami! Kazda wojna z Niemcami
jest nasza wojna! To bylo nam jasne od pierwszej chwili, na samym poczatku. Dlatego
nie zostalismy Powstaniem zaskoczeni, oczekiwalismy na nie, to byl dla nas dzien
upragniony...”
I dalej:
„W historycznej pamieci utrwalil sie sztandar powstania w getcie warszawskim,
sztandar wojny zydowskiej. Tysiace Zydów walczylo w Powstaniu Warszawskim, ale
w historycznej pamieci wryla sie druzyna ZOB dlatego, ze walczyla pod kazdemu
widocznym zydowskim sztandarem...”74.
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We wspomnienianch o Powstaniu Cukierman podkresla, ze decyzja wywolania Powstania
byla uwazana juz wówczas w przewazajacej opinii spoleczernstwa polskiego za konieczna
nie militarnie, a politycznie jako w mniejszym lub wiekszym stopniu demonstracja antysowiecka. Pomimo strat, których katastrofalnego rozmiaru trudno bylo przewidziec,
Cukierman uwaza, ze z punktu widzenia narodowych polskich interesów, decyzja ta byla
sluszna. Natomiast, jezeli chodzi o jego wlasny punkt widzenia, to jedynym istotnym dla
niego motywem bylo zadokumentowanie zbrojnego zydowskiego udzialu w walce z
Niemcami. „Czy Warszawa bedzie czerwona, czy nie, jest mi obojetne” – oswiadcza
doslownie 75.
Nie bylo to obojetne politycznemu kierownictwu Armii Ludowej i jej zolnierzom bez
wzgledu na ich pochodzenie. Cukierman poswiadcza walczacym w Powstaniu zolnierzom
AL nietylko nieprzecietna odwage i dyscypline, ale takze, w szczególnosci dowództwu,
wprawdzie czysto ideowe, ale zupelne zaslepienie wzgledem Moskwy. A tam zapadla juz
ostateczna decyzja podporzadkowania oswobodzonej od Niemców Polski Sowietom. Dla
ideowych polskich komunistów, grzebiacych w zaslonietej Stalingradem niepamieci
wczesniejszy zbrodniczy flirt Stalina z Hitlerem i wykluczajacych ze swojej swiadomosci
Gulag, NKWD, Bezpieke i podobne stalinowskie instytucje, wkroczenie Armii Czerwonej
oznaczalo wyzwolenie i zarzewie nowej socjalistycznej Polski, podczas gdy dla
przewazajacej polskiej opinii jedynie zmiane okupacji niemieckiej na sowiecka.
Jezeli chodzi o Zydów, jasnym jest, ze dla nich zmiana okupacji niemieckiej na sowiecka
oznaczala po latach okrutnych doswiadczen wyzwolenie, koniec nielegalnosci i stalego
niebezpieczenstwa smierci. Nic wiec dziwnego, ze ich przewazajace nastawienie róznilo sie
pod tym wzgledem radykalnie od polskiej wiekszosci.
Przechodzac od polityki i ideologii do innych aspektów motywacji, wypada wymienic
bioracych aktywny udzial w Powstaniu paruset Zydów cudzoziemców uwiezionych w
obozie koncentracyjnym „Gesiówka” i oswobodzonych przez AK w pierwszych dniach
Powstania. Jasnym jest, ze nie mozna bylo oczekiwac od nich objawów polskiego
patriotyzmu. A jednak, jak wynika z wielu przytoczonych wyzej przykladów, walczyli i gineli
z pelnym poswieceniem i w poczuciu spelnionego obowiazku. Co wiecej, mozna bylo
wlasciwie spodziewac sie, ze po obsadzeniu prawego brzegu przez Berlinga i Armie
Czerwona, beda sie masowo starali przedostac na ten brzeg i wolnosc. Jednak z tej
mozliwosci skorzystali tylko nieliczni, i to prawie wylacznie krótko przezd koncem
Powstania i na wyrazny rozkaz swoich dowódców. Gdzie nalezy dopatrywac sie ich
motywacji? Chyba w pierwszym rzedzie w checi okazania wdziecznosci swoim
wyzwolicielom, wkrótce przeksztalcona w braterstwo broni i last but not least w checi
pomszczenia sie na niemieckich ciemiezycielach.
Wazkim aspektem uczestniczenia Zydów przed wybuchem Powstania w organizacjach
walki czynnej byla, potwierdzona licznymi zeznaniami skuteczna ochrona, która dawala
przynaleznosc do Podziemia przed plaga denuncjacji i „szmalcowników”76. Masowe
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“Wlasny punkt widzenia” nalezy podkreslic jako dzielony z wiekszoscia czlonków ZOB o orien- tacji
syjonistycznej, ale nie z mniejszoscia bundowska (Marek Edelman).
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Stwierdza to miedzy innymi Emilka Rozencwajg, legendarna „Marylka”. komendantka grupy laczniczek
w Powstaniu („Przynaleznosc do AK dawala mi poczucie bezpieczenstwa”). Juz w 1942r dolaczyla do
AK, biorac udzial w wielu przedsiewzieciach AK pod komenda mjr.Olgierda Rudnickiego
(„mjr.Sienkiewicz”, polegl 13 sierpnia na Starym Miescie). Jednoczesnie byla pokryjomu takze laczniczka
ZZW, kupujac i przemycajac bron do warszawskiego getta (Arch.Yad Vashem, Nr.033/50 i Tygodnik
Powszechny Nr.18, 06.05.01).
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zglaszanie sie do walczacych szeregów w pierwszych dniach Powstania przypisac nalezy
czesciowo wspomnianej wyzej i wzywajacej do walki odezwie „Antka”, czesciowo zas
takze poprostu checi zerwania z latami kryjówek, upokorzen i kamuflazu. Czasem tez
poprostu wyczerpaniu sie srodków pienieznych na ich finansowanie.
Poslowie.
Gen.Bor-Komorowski ocenil liczbe Zydów bioracych udzial w Powstaniu Warszawskim na
1000. Historyk zydowski prof.Gutman na 2000. Cukierman uwazal, ze bylo ich wiecej77.
Jak stwierdzilismy na wstepie, ze wzgledu na skuteczne kamuflazowanie sie w zyciu i
smierci, dokladnej liczby prawdopodobnie nigdy nie da sie ustalic. Z tym zastrzezeniem z
podsumowania wyzej wymienionych cyfr wynika w kazdym razie, ze w Powstaniu
Warszawskim walczylo przeszlo dwa tysiace Zydów. W tej liczbie niema kobiet, a musialo
ich byc conajmniej kilkaset.
Latem 1944 roku Warszawa liczyla okolo 750’000 mieszkanców, z których, przyjmujac
najwyzszy szacunek okolo, 20’000 czyli 2,7%, mozna uwazac za „pochodzenia
zydowskiego”. Wedlug Kirchmayera, najwyzszy stan liczebny oddzialów walczacych w
Powstaniu wynosil 28’00078, czyli 3,7% ogólnej liczby mieszkanców; a 2’000 zydowskich
uczestników Powstania wynosi 7,14% ogólnej liczby walczacych. Obliczenie odsetka
walczacych w odniesieniu do liczby Zydów w Warszawie jest nieco skomplikowane: nie
naleza mianowicie do nich 350 oswobodzonych cudzoziemskich wiezniów „Gesiówki” i
500 przybylych ze Wschodu Berlingowców. Jednych i drugich trzeba wiec odliczyc od
wyzej podanych przeszlo 2’000, co pozostawia (zawsze bez kobiet) conajmniej 1’150.
Czyli 5,75%, przeszlo o polowe wiecej niz ogólna warszawska przecietna 3,7%.
Oczywiscie, cyfry maja swoja wymowe. Ale chyba najdobitniej przemawiaja proste slowa
listu jednego ze sprzedawców papierosów z Placu Trzech Krzyzy:
„Mój udzial w Powstaniu Warszawskim – mialem wtedy 14 lat – byl skromnym
wkladem do walki z hitlerowcami, którzy wymordowali cala moja rodzine. Nie bylem
jedyny. Pozostale zydowskie dzieci z grupy papierosiarzy z pl.Trzech Krzyzy... równiez
zglosily sie na ochotnika do Powstania... Nieraz opowiadam moim synkom o tamtych
latach, o latach glodu i krwawych przesladowan, o bohaterstwie powstanców getta
1943r. i powstanców Warszawy 1944 r. i o tych szlachetnych Polakach, którzy nam,
opuszczonym przez Boga i ludzi sierotom zydowskimm podali pomocna dlon. I jezeli
dzis dzieli nas przestrzen tysiecy km, to jednak laczy braterska wiez wspólnie przelanej
krwi i wspólnej walki.”79
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Krakowski, str.276. Najnizszy szacunek liczbowy nalezy do Paulssona:
szeregach i „dalsze tysiace” w sluzbach pomocniczych (str.196).
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400-500 w walczacych

Kirchmayer, str.139.

Zalman Zenon Hochman (“Miki”) w liscie z 31.12.1966 do dwutygodnika „Za wolnosc i lud” Nr.24,
cytowanym w Zegota, str.764.

