
Jak polski ruch 
ludowy rozpra
w ił się z kwestią  
żydowską 
podczas okupacji 
hitlerowskiej.

ANDRZEJ SIKORSKI

Pisowska władza poszła za ciosem, 
walcząc o godność i dumę narodową 
i już 24 marca obchodzić będziemy 
nowe święto państwowe: Narodowy 
Dzień Pamięci Polaków Ratujących 
Żydów podczas II Wojny Światowej.

W uzasadnieniu projektu ustawy, 
który przygotował Duda, napisano 
m.in.: „W zniewolonym kraju
N iem cy stworzyli fabryki śm ierci 
i rozpoczęli H olokaust -  najstrasz
liwszą zbrodnię w dziejach ludzko
ści. (...)  Jednak nawet wówczas, 
w skrajnie ciężkich warunkach 
bezwzględnej grabieży, okrutnego 
terroru i planowanej eksterm ina
cji, obywatele Rzeczpospolitej 
trwali w oporze przeciw okupan
tom. Tysiące Polaków, kierując się 
chrześcijańską m iłością bliźniego 
i solidarnością międzyludzką, z na
rażeniem  własnego życia i swoich 
bliskich, podejmowały ogromne 
ryzyko, ratując Żydów od śm ierci 
z rąk Niemców”.

Haniebne jest to, że prezydent, n i
czym przedwojenny antysemita, 
sklasyfikował wspólnotę w katego
riach religijnych i narodowych, a nie 
obywatelskich. A przecież Żydzi by
li obywatelami polskimi. Wyklucza
jąc z tak rozumianej wspólnoty Ży
dów, notariusz Kaczyńskiego po raz 
kolejny napluł w twarz starszym bra
ciom w wierze.

Skandaliczne jest też to, że pisow- 
ski reżim (wspólnie z Kukiz ’15 
i PSL, które poparły nowelizację 
ustawy o IPN) zakłamuje historię, 
przedstawiając tylko chwalebne po
stawy Polaków, a przemilcza równie 
liczne zachowania barbarzyńskie, 
zaś tym, którzy chcą głosić prawdę, 
grozi więzieniem.

W artykule „Pierwotna akumula
cja kapitału nad Wisłą” („NIE” 
nr 6/2018) opisałem, jak Polacy szan
tażowali i znęcali się nad Żydami 
w okupowanej Warszawie. Sytuacja 
Żydów na prowincji była jeszcze 
bardziej tragiczna. Oto, jak wygląda
ła „chrześcijańska m iłość bliźnie
go”, o której prawi Duda.

I
W czerwcu 1944 r. przybył do Lon

dynu emisariusz Komendy Głównej 
AK Jerzy Lerski „Jur”. Pytanyna spo
tkaniu z przedstawicielami Reprezen
tacji Zydostwa Polskiego o szanse 
przetrwania pozostałych przy życiu 
Żydów, stwierdził, że „najłatwiej 
ukrywać się w mieście, na wsi mogą 
ukrywać się tylko bardzo zasymilo
wani Żydzi, dobrze władający języ
kiem polskim” oraz że „zachodzi za
wsze obawa przed denuncjacją -  ale 
w mieście szanse są lepsze, większa 
ilość ludzi, większe domy i możli
wość ukrycia się w domu”.

Niektóre partie chłopskie podcho
dziły do kwestii żydowskiej jedno
znacznie. W dokumencie programo
wym Stronnictwa Ludowego 
„Roch” z 1942 r. napisano: „Co 
do Żydów, stoimy na  stanowisku, 
że jest ich w Polsce za dużo. Wiele 
zagadnień naszego życia gospodar
czego, politycznego, kulturalnego 
nie może być pom yślnie rozwiąza
ne dlatego, że ciąży na nas ogrom
na m asa żydowska. O statnie do
świadczenia przekonały nas, że 
m asa ta  jest nam wroga, a w najlep
szym razie obojętna. Choć dalecy 
jesteśm y od tego, aby stosować 
okrutne metody niem ieckie, to jed
nak stoimy na stanowisku, że prze
rost udziału Żydów w naszym życiu 
m usi być zlikwidowany i Żydzi 
w znakomitej większości muszą 
Polskę opuścić. Wiemy o tym, że 
sprawa żydowska nie może być roz
wiązana tylko u nas. Je st to zagad-
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Żywią i bronią.

nienie o światowej doniosłości 
i w skali światowej m usi być rozw ią
zane” .

Związek Pracy Ludowej „Orka” 
w dokumencie programowym z 1942 r. 
określił swoje stanowisko: „Żydzi bez 
różnicy wyznania pow inni być trak 
towani jako naród obcy, który będzie 
korzystał z praw przyznanych ogól
nie m niejszościom  narodowym . (...) 
Uważamy za n iepożądane m ieszanie 
się Żydów do polskiego życia ku ltu
ralnego, społeczno-politycznego i go
spodarczego. Stąd dom agać się 
będziem y przede w szystkim , aby 
nasz rząd już podczas pertrak tacji 
pokojowych zażądał zasadniczego 
rozstrzygnięcia sprawy żydowskiej 
w drodze m iędzynarodow ych u k ła 
dów w sensie przyznania Żydom  te 
renów  em igracyjnych i um ożliw ie
nia im  opuszczenia Polski w jak naj
krótszym  czasie. Poza tym  domagać 
się będziemy, aby renegatów  pozba
wić obywatelstwa i usunąć z Polski 
po uprzednim  skonfiskow aniu im 
m ajątków ”.

Żądano uchwalenia nowego prawa 
małżeńskiego, „chroniącego N aród 
przed degeneracją”. Na łamach orga
nu prasowego ZPL  pisano o Żydach: 
„My, Polacy, jesteśm y nie tylko n a
rodem  chrześcijańskim , ale nawet 
katolickim , i to  w dość wysokim 
stopniu. (...)  W osta tn ich  la tach  
przed w ojną i już podczas wojny w ie
lu Żydów przyjęło katolicyzm , a nie 
inne w yznanie chrześcijańskie. Z te 
go przybytku neofitów jako Polacy 
nie m am y powodu się cieszyć, gdyż 
nie zostało jeszcze wykazane, że 
Żyd-katolik jest wartościowszy 
od Polaka wyznania mojżeszowego, 
natom iast dowiedzionym zostało 
w wielu wypadkach, że Żydzi chrze
ścijanie n ie u tracili swoich u jem 
nych w łaściw ości m im o zm iany wy
znania i narodow ości. (...)  Z uwagi 
na konieczność utrzym ania jedności 
m oralnej i kulturalnej narodu nie 
jest pożądane krzyżowanie się dość 
rażące odm iennych  psychologii ra 
sowych, co m a m iejsce np. w przy
padku krzyżowania aryjsko-żydow
skiego. (...)  D usza m ieszańca ma 
jednak w sobie zawsze niepokój i od
m iennym i reakcjam i wnosi rozdź- 
więk w życie danej społeczności”.

W broszurze wydanej w 1942 r. 
przez Chłopską Organizację Wolno
ści „Racławice” napisano: „W żywym 
organizm ie narodow ym  i państw o
wym Polski bezw zględnie p rzedsta
w iali Żydzi dotąd pozycję u jem ną, 
pasożytniczą. Poszczególne jed
nostki zapisane chlubnie n a  k artach  
naszych dziejów, czy to w postaci 
wzorowej służby państwowo-oby- 
w atelskiej, czy naukow ej, są jedynie 
potw ierdzeniem  reguły, kroplą 
w m orzu” . Żydzi, których szkalowa
no, że są „ciałem  obcym  w naszym  
organizm ie, wrogim  kulturaln ie, 
obojętnym  obyw atelsko, szkodli
wym gospodarczo”, mieli zostać wy
rzuceni z Polski, zaś emigracja 
w pienyszej kolejności powinna objąć 
„typ Żydów najbardziej uciążli
wych” i wynosić „co najm niej dwu
krotny przyrost naturalny  rocznie”.

Nie ma się co dziwić, że skoro 
znaczna część ruchu ludowego była 
antysemicka, to mieszkańcy wsi i za
pyziałych miasteczek, w większości 
półanalfabeci wyznający zabobony 
i przesądy, podejrzliwi wobec obcych, 
nie mieli litości dla żydowskich 
współobywateli.

II
O ile Żydzi w okupowanej Warsza

wie byli przez Polaków głównie bici, 
grabieni z kosztowności i wydawani 
gestapowcom, o tyle na wsi zbrodnie 
bywały makabryczne, a cierpienia 
ofiar niewyobrażalne.

Prof. Barbara Engelking na podsta
wie dostępnych archiwów doliczyła 
się ponad tysiąca żydowskich ofiar

mordów dokonanych przez Polaków. 
Twierdzi: „Takich ofiar z pew nością 
było o wiele więcej. Specyfika re la 
cji (ukrywający się Żydzi m ieli ogra
niczony dostęp  do inform acji) oraz 
źródeł sądowych (na jaw w ychodzi
ły głów nie przestępstw a, k tórych 
dokonało w spólnie przynajm niej 
kilka osób; zbrodnie popełn ione po
jedynczo, w ciszy, m iały o wiele 
m niejsze szanse na ujaw nienie) po
woduje, że nasza wiedza na ten  te 
m at jest -  i pozostanie -  n iep e łn a” .

Celina Griinszpan w pisanym 
w czasie ukrywania się w Mokoszynie 
(gmina Dwikozy, powiat Sando
mierz) pam iętniku zanotowała w lu
tym 1943 r.: „M łody, p iękny ch ło 
pak, stolarz z O patowa, udał się 
na wieś do znajom ych Polaków 
po trochę rzeczy. U dało  m u się pójść 
i w rócić szczęśliwie. G dy jednak 
znów znalazł się w potrzebie, m im o 
że m ocno odradzaliśm y mu podob
nej wycieczki, znowu wyruszył 
w drogę. Biedny Szulim, (...)  dosko
nały stolarz, więcej n ie wrócił. 
C hłop, do którego się udał, zam or
dował go w bestialsk i sposób i u to 
pił w stu d n i” . Podobnie w studni uto
pił 7-osobową rodzinę żydowską 
(uprzednio ją mordując) chłop w oko
licach Siemiatycz. Sąsiedzi -  dosko
nale wiedząc, co zrobił -  mówili
0 nim , że „m a w dom u T reblinkę” . 
Także w studni utopiono rodzinę 
Szteinów -  rodziców i dwóch synów. 
Ukrywali się w sowicie opłacanej kry
jówce w okolicach Ostrowca Święto
krzyskiego. Ich zmasakrowane zwło
ki („ojciec i synowie zostali zam or
dow ani, na tom iast Szteinow a m iała 
rozpłataną głowę jakim ś ostrym  n a
rzędziem ” ) znaleziono w 1945 r. zasy
pane w studni na terenie posesji nie
jakiego Wiktorowicza.

Florian Majewski opisał historię 
opowiedzianą przez znajomego: 
„Stefan pow iedział mi, żebym  uw a
żał. Podobno szewc z Siucic ukrywał 
się u jednego chłopa w innej wsi 
wraz z żoną i dwójką dzieci. Chłop 
ukrył ich  w piwnicy, zabrał w za
m ian  za przysługę wszystkie ich 
kosztow ności i p ieniądze. K tóregoś 
w ieczoru pow iedział, że N iem cy b ę
dą we wsi. W yprowadził ich  na pole, 
kazał im  tam  spędzić cały dzień
1 noc. K iedy tam  zasnęli, ch łop  zabił

żonę i jedno dziecko szewca siekie
rą. Szewcowi z drugim  chłopcem  
udało  się jakoś uciec. Szewc z rozpa
czy oszalał” .

Józef Orensztejn, właściciel sklepu 
materiał ów tapicersko- dekoracyjnych 
w Otwocku, po ucieczce z obozu 
w Karczewie ukrywał się w pobliskiej 
wiosce. W niedziele spotykał się z sy
nem, który po latach powiedział: 
„Trzy razy ta ta dawał mi pieniądze, 
którym i co tydzień p łaciłem  księdzu 
za przechowywanie. Za czwartym ra
zem znalazłem  w wiosce tylko świe
żą mogiłę. (...)  Z akłuł ta tę w idłam i 
sąsiad tej gospodyni, u której się spo
tykaliśmy. N iem cy pozwolili mu 
za to zabrać po ojcu buty i zegarek”.

Mosze M aik w dzienniku zanoto
wał wiele przykładów morderstw do
konanych w pobliżu Sokół (powiat 
Wysokie Mazowieckie), gdzie się 
ukrywał: „K oło G iem zina znalezio
no dwóch zam ordow anych Żydów 
z jedną kobietą. (...)  Tych dwoje Ży
dów i dwie kobiety wyskoczyli z po
ciągu, w ten  sposób przem ieszczali 
się z jednej wsi do drugiej, tak  wę
drując, spotkali Polaka i powiedział 
do n ich: »Jesteście Żydam i, ukrywa
cie się i ja także się ukrywam. Pójdź
my więc razem«. I kiedy tylko dotar
li do pagórka, Polak w yciągnął re
wolwer i zaczął strzelać. Troje za
strzelił, jednej kobiecie udało  się 
uciec. ( ...)  W zeszły poniedziałek za
szedł do nas S tasiek, opow iada nam  
dokładnie h istorię  z kapelusznikiem  
Efraim em  Braunem . Efraim  wraz 
z żoną i z synem  byli u pewnego 
chrześcijanina w okolicy Franków 
i Kobylina. Cały czas, który spędził 
ze swoją żoną, utrzym ywał ich. D o
piero niedaw no chrześcijan in  za
m ordow ał jego żonę i 3-letnie dziec
ko i chciał zam ordować także jego” .

Po wojnie czterech chłopów ze wsi 
Liszki (gm ina Wyrozęby, powiat So
kołów Podlaski) zostało oskarżonych 
o to, że w czerwcu 1944 r. dokonali za
bójstwa Icka Perły. Ukrywał się on 
w stodole u Czapskich. Pewnego dnia 
zauważył go sołtys P iotr Wasilewski 
„i kazał m u opuścić w ieś”. Icek 
chciał odejść, ale wówczas „ludzie po
częli krzyczeć, aby nie puszczać Ic 
ka Perły, gdyż może spalić wieś. 
Na krzyk ten  H enryk  Czapski za
trzym ał go natychm iast, ukręcił

z rosnącego żyta pow rósło, założył 
m u je na szyję i począł wspólnie ze 
S tanisław em  K am ińskim  ciągnąć 
go w stronę w si” . Główny oskarżony, 
Józef Łyszczewski, „siedział na leżą
cym Icku  Perle i uderzył go kam ie
niem  w głowę, a n astępn ie  w ziął po
wrósło, założył m u na szyję i wy
krzyknął pod adresem  K obylińskie
go: »chodź, już m u wystarczy«, a n a 
stępnie  obaj wspólnie pociągnęli go 
w k ierunku  rzeki. Icek Perła m iał 
rozbitą głowę oraz wybite jedno 
oko” . „Wacław i S tanisław  K obyliń
scy złożyli go do grobu”, wykopane
go „za zagrodą M azurczakow ej”.

W uzasadnieniu kary śmierci, któ
rą w tej sprawie zasądzono dla Łysz- 
czewskiego, sędzia M edyński stwier
dził, że „oskarżony, m ordując w spo
sób nikczem ny i bestialsk i n iew in
nego mężczyznę narodow ości ży
dow skiej, k tóra podczas okupacji 
n iem ieckiej była pozbaw iona w szel
kiej opieki praw nej i przechodziła 
całą gehennę udręczeń, dopuścił się 
potw ornej zbrodni” .

Stosunek ludności wiejskiej do Ży
dów obrazuje też historia Icka Fabry
kanta, któremu Polacy urządzili golgo
tę. Zdarzyło się to w czerwcu 1943 
lub 1944 r., kiedy we wsi Jakubowice 
(powiat Włoszczowa) żona Józefa Pro
kopa, Zofia, okopywała pod lasem ka
pustę. W pewnym momencie wyszedł 
do niej „ślepy żyd”, jak się później oka
zało, znany wszystkim we wsi Icek Fa
brykant, przed wojną syn właściciela 
folwarku i lasu. Wraz z bratem Mosz- 
kiem ukrywał się w okolicach. Do wsi 
przychodził tylko po żywność. Na jego 
widok Prokopowa przybiegła do wsi, 
krzycząc, „że widziała w polu żydka”. 
Przebywający na podwórzu jej ojciec 
i mąż oburzyli się, że „co to ma zna
czyć, żeby ktoś wychodził w pole 
do kobiety”, i pobiegli, chcąc go zła
pać. Świadkami tej sceny byli: agro
nom Tadeusz Ścisłowski, podsołtys 
Władysław Wieczorek, a także rolnik 
z Jakubowic Jan Hofman. W krótkim 
czasie gromada chłopów ruszyła w po
goń. Tropiony niczym dziki zwierz 
Icek uciekał przez lasy i pola, aż wy
czerpany wpadł między wiejskie chału
py. Jeden z chłopów spuścił psa, który 
dotkliwie pogryzł Icka. Schwytany 
przerażony i wycieńczony Żyd pytał 
oprawców: „Józef, coś m nie tak  gonił, 
cóżem ci winien? Turczyn, ty m nie 
znasz, przecież ja n ie m am  nic prócz 
trepów, przecież wy m nie znacie, że 
nie jestem  bandyta. Co ja wam je
stem  winien, żeście m nie złapali?”. 
Otaczająca go gromada chłopów rosła 
z minuty na minutę. Wśród nich był 
i Stanisław Turczyn, były wójt, który 
zrewidował Icka, lecz nic wartościowe
go przy nim nie znalazł. Ickowi zawią
zano ręce do tyłu i tak, w asyście kilku
dziesięciu ludzi, mieszkańców Janu
szowie, zaprowadzono go do domu soł
tysa Jana Słomy. Sołtys nie chciał wzy
wać innych władz, lecz pod presją nie
ustępliwego tłum u wysłał umyślnego 
do najbliższego posterunku policji gra
natowej w Olesznie. Policjantów przy
jechało czterech: komendant Golański 
i jego podwładni Szymecki, Kaczyński 
i Błotnicki. Wyprowadzili Icka za wieś 
i zastrzelili na skraju zagajnika.

W czasie powojennej ekshumacji 
zwłok zakopanych płytko na głębo
kości metra nie znaleziono ubrań ani 
innych przedm iotów z wyjątkiem ka
wałka tektury nakrywającej głowę. 
Szkielet był nienaruszony, kości 
czaszki pęknięte z tyłu.

Dramatyczny obraz sytuacji Żydów 
na prowincji wyłania się też z relacji 
spisanych m.in. przez dr. Zygmunta 
Klukowskiego (oficera WP, ZWZ 
i AK), Zofii Kossak-Szczuckiej (po
wieściopisarki, liderki konspiracyjnej 
organizacji katolickiej F ront O dro
dzenia Polski), nauczyciela z Łukowa 
Stanisława Żemińskiego oraz w nie

licznych publikacjach w prasie kon
spiracyjnej oraz raportach i opraco
waniach AK. Wbrew temu, co twier
dzi pisowska propaganda, szlachetna 
AK niezbyt wiele uwagi poświęcała 
eksterminacji i losowi Żydów.

D r K lukow ski w spom inał: 
„W ogóle w stosunku do Żydów za
panow ało jakieś dziwne zezw ierzę
cenie. Jakaś psychoza ogarnęła lu 
dzi, którzy za przykładem  N iem ców  
często nie widzą w Żydzie człowie
ka, lecz uważają go za jakieś szkodli
we zwierzę, które należy tępić 
w szelkim i sposobam i, podobnie jak 
w ściekłe psy, szczury itd .” („D zien
nik z lat okupacji Zamojszczyzny”, 
Lublin , 1958).

IV
W „Prawdzie”, organie prasowym 

Frontu Odrodzenia Polski, zamiesz
czono opis haniebnych zachowań 
członków zdrowego rdzenia narodu 
polskiego. W jednym z rejonów Ge
neralnego Gubernatorstwa „garstka 
skazańców  zdołała zbiec i ukryć się 
w sąsiedn ich  lasach  państw ow ych. 
Koczowali tam  pew ien czas, ukry
wając się jak dzikie zw ierzęta, w no 
cy wychodząc do okolicznych wsi 
żebrać po ziem niaki i chleb. Kilku 
polskich  w iejskich wyrostków zna
lazło kryjówkę zbiegów. N ajpierw  
ograbili ich doszczętnie, po tem  wy
dali żandarm om . Policja n iem iecka 
otoczyła las i w ystrzelała w szyst
k ich  Żydów. Tak postąpili polscy 
chłopcy, synowie gospodarzy, ko
m orników i wysiedleńców. ( ...)  Nie 
m am y wprawdzie żadnej możliwo
ści, by słowa nasze dotarły do w ino
wajców względnie ich rodziców. K o
łaczem y jednak  usiln ie  do ducho
wieństw a, nauczycieli, w szystkich 
czytelników w ogóle, by uśw iadom i
li jak najszersze warstwy o zbrodni- 
czości podobnych postępków. Te 
sprawy n ie  są dosta tecznie om aw ia
ne, naśw ietlane -  ta jna  prasa raczej 
się nim i nie zajm uje. Jakże się bo
wiem  dziwić w yrostkom , skoro w in 
nej m iejscow ości w sandom ierskiej 
diecezji zdarzyło się, że ksiądz pora
dził ch łopom  zaw iadom ić poste ru 
nek policji, iż po wsi pęta  się Żydów
ka zbiegła z getta. Policja zabiła Ży
dówkę jak psa. K siądz sta ł się w in
nym  m ordu. K siądz wydał wyrok 
śm ierci na n ieszczęsną” .

W „Biuletynie Informacyjnym Po
wiat” (piśmie wydawanym przez war
szawski obwód AK) zauważano, że 
podczas likwidacji getta w Legionowie 
wywieziono do Treblinki 930 osób. 
„Pozostałych 1200 rozpierzchło  się 
po okolicznych lasach . Przez na
stępne dwa dni trw ała w okolicy ob
ława połączona z w ybijaniem  złapa
nych Żydów. Postawa pew nej części 
Polaków była ohydna: zdarzały się 
przypadki przetrzym yw ania Żydów 
i oddaw ania ich  w ręce niem ieckie . 
N iem cy pozostaw ili denuncjatorom  
w nagrodę ubran ia po zabitych, k tó 
rym  przed zastrzeleniem  kazano się 
rozebrać. Spora liczba Polaków, n a
wet z dalszych wsi, rzuciła  się na po
zostaw ione przez Żydów m ien ie” .

Barbara Engelking pisze: „Zjawi
sko m ordow ania Żydów m ożna ilu
strować jeszcze w ielom a przykłada
mi zabójstw  indyw idualnych, ze 
w spólnikiem , zbiorowych bądź orga
nizacyjnych. Najważniejszy jednak 
wydaje się fakt, że całe to wyrządza
ne zło było całkowicie niekonieczne 
i zupełnie zbędne -  Polacy nie m u
sieli ani wydawać, ani mordować 
Żydów. A jednak było to codzienne 
zjawisko n a  polskiej wsi. W ydawano 
ich we wszystkich rejonach okupo
wanej Polski, w przysiółkach, o sa
dach i zaściankach; zabijano, czym 
kto m iał pod ręką -  siekierą, kijem  
lub kam ieniem : w krzakach, na po
lach, w lasach  i na drogach. Trupy 
wrzucano do studni, zakopywano 
w dołach, ziem iankach, na »koń
skich m ogiłkach« czy w lasach” . □

sikorski@ redakcja.nie.com.pl

PS K orzystałem  z książki „Zarys krajobrazu. 
W ieś polska w obec zagłady Żydów 1942— 
-1 9 4 5 ” pod redakcją Barbary Engelking i Ja
na G rabow skiego, C entrum  Badań nad Za
gładą Żydów, W arszawa 2011.
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