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Instrukcja MBP dla rozpracowania
partii i organizacji dzia∏ajàcych
w spo∏eczeƒstwie ˝ydowskim

z 1946 roku
Kilkudziesi´ciotysi´czna spo∏ecznoÊç ocala∏ych z Zag∏ady polskich ˚ydów

jako jedyna grupa mniejszoÊci narodowej otrzyma∏a od instalujàcej si´ w∏adzy
komunistycznej zezwolenie na tworzenie w∏asnych, odr´bnych narodowo orga-
nizacji spo∏ecznych i partii politycznych. Do 1949 r. w Polsce dzia∏a∏o legalnie
osiem ˝ydowskich partii, z czego wi´kszoÊç reaktywowa∏a swoje przedwojenne
struktury, dostosowujàc je i modyfikujàc swoje programy do nowych warunków
politycznych i ekonomicznych. Okaleczonych przez wojn´ polskich ˚ydów nur-
towa∏o fundamentalne pytanie: jak i gdzie ˝yç, by zapewniç sobie bezpiecznà
i godziwà egzystencj´. Odradzajàce si´ narodowe ugrupowania ˝ydowskie dawa-
∏y odpowiedê na to pytanie; odmienne koncepcje przysz∏oÊci (w Polsce czy w Pa-
lestynie) i charakteru narodu ˝ydowskiego (laicyzacja czy powrót do tradycji)
sta∏y si´ podstawowym wyró˝nikiem poszczególnych opcji politycznych. Otacza-
jàca ˚ydów rzeczywistoÊç, a zw∏aszcza brak poczucia bezpieczeƒstwa i stabiliza-
cji, przysporzy∏a zwolenników partiom, które g∏osi∏y has∏a emigracji do Palestyny.
Najliczniejsze zaplecze spo∏eczne posiada∏o centrowe Zjednoczenie Syjonistów
Demokratów Ichud (w pierwszej po∏owie 1946 r. liczàce oko∏o 10–11 tys. cz∏on-
ków), opowiadajàce si´ bezwzgl´dnie za utworzeniem niepodleg∏ego paƒstwa ˝y-
dowskiego w Palestynie i odrzucajàce asymilacj´ jako sposób na za∏atwienie
„kwestii ˝ydowskiej” w Polsce1. Marksistowskà koncepcj´ ustroju przysz∏ego
paƒstwa ˝ydowskiego popularyzowa∏a organizacja Haszomer Hacair. Jej dzia∏a-
cze opowiadali si´ za stworzeniem, przy udziale ZSRR, dwunarodowego paƒ-
stwa ˝ydowsko-arabskiego w Palestynie pod opiekà ONZ, negujàc potrzeb´ od-
radzania ˝ycia ˝ydowskiego w Polsce. Podobne stanowisko zajmowa∏a nieliczna
(oko∏o 500 cz∏onków w 1947 r.), zrzeszajàca g∏ównie inteligencj´ ˚ydowsko-Sy-
jonistyczno-Socjalistyczna Partia Pracy Hitachdut. Popiera∏a ide´ budowy socja-
listycznego paƒstwa ˝ydowskiego w Palestynie dzi´ki pomocy zarówno ZSRR,

1 Ichud by∏ ideologicznym spadkobiercà najbardziej wp∏ywowej wÊród syjonistów przedwojennej
Organizacji Syjonistycznej w Polsce (tzw. Ogólnych Syjonistów), powsta∏ej w 1916 r. (G. Berendt,
Zjednoczenie Syjonistów Demokratów „Ichud” – „z bia∏o-niebieskimi sztandarami w morzu czerwo-
nych sztandarów” [w:] A. Grabski, G. Berendt, Mi´dzy emigracjà a trwaniem. SyjoniÊci i komuniÊci
˝ydowscy w Polsce po HolocauÊcie, Warszawa 2003, s. 101–187).
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jak i krajów zachodnich. Najaktywniejszym or´downikiem emigracji by∏a ˚y-
dowska Socjalistyczna Robotnicza Partia Poalej Syjon Prawica, przygotowujàca
kadry przysz∏ych osadników socjalistycznego paƒstwa ˝ydowskiego. Jej partne-
rem sta∏a si´ ˚ydowska Socjalno-Demokratyczna Partia Robotnicza Poalej Syjon
Lewica, lansujàca wizj´ komunistycznego paƒstwa ˝ydowskiego w Palestynie.
RównoczeÊnie jej dzia∏acze postulowali dzia∏ania na rzecz odrodzenia ˝ycia ˝y-
dowskiego w Polsce2.

W sporze ideologicznym z partiami reprezentujàcymi ruch syjonistyczny po-
zostawa∏a odrodzona w listopadzie 1944 r. ˚ydowska Partia Robotnicza Bund3.
Mimo ˝e posiada∏a najbogatsze tradycje spoÊród wszystkich powstajàcych po
wojnie ˝ydowskich ugrupowaƒ, a przed wojnà nale˝a∏a do najliczniejszych
w Polsce, nie cieszy∏a si´ ju˝ popularnoÊcià. Jej program koncentrowa∏ si´ wokó∏
idei odbudowy osiedla ˝ydowskiego w Polsce (w formie autonomii kulturalno-
-narodowej) i walki z emigracjà ˚ydów. Taki program zbli˝a∏ t´ parti´ (ale tylko
Êwiatopoglàdowo) do Frakcji ˚ydowskiej Polskiej Partii Robotniczej, dzia∏ajàcej
w strukturach Centralnego Komitetu ˚ydów w Polsce (CK˚P)4 – z jednej strony
koordynatora dzia∏aƒ zwiàzanych z odrodzeniem ˝ycia ˝ydowskiego w Polsce
(m.in. poprzez organizowanie opieki spo∏ecznej, oÊrodków produktywizacji,
szkolnictwa), ale równoczeÊnie politycznej reprezentacji mieszkajàcych w Polsce
˚ydów i platformy wspó∏pracy ˝ydowskich organizacji politycznych. Frakcja
PPR przy CK˚P, wierzàc w odrodzenie osiedla ˝ydowskiego w kraju, postulowa-
∏a jego ca∏kowità integracj´ z polskim spo∏eczeƒstwem5. 

Wyznaniowy charakter paƒstwa palestyƒskiego by∏ g∏ównym has∏em progra-
mowym jedynej legalnie dzia∏ajàcej partii religijnej – Mizrachi6. Nie mia∏a ona

2 Partia Poalej Syjon powsta∏a w 1905 r. W 1920 r. dosz∏o w niej do roz∏amu, w wyniku którego
powsta∏y dwie samodzielne partie: Poalej Syjon (popularnie nazywana Prawicà) – akcentujàca has∏a
demokratyczne i socjalistyczne, i komunizujàca Poalej Syjon Lewica. W 1947 r. prawe skrzyd∏o Po-
alej Syjon Prawicy (opowiadajàce si´ za odbudowà osiedla ˝ydowskiego z pomocà Wielkiej Bryta-
nii) po∏àczy∏o si´ z Hitachdutem, tworzàc ˚ydowsko-Socjalistycznà Parti´ Robotniczà Poalej Syjon
Hitachdut, jej lewe skrzyd∏o zwiàza∏o si´ z Poalej Syjon Lewicà, tworzàc Zjednoczonà ˚ydowskà
Parti´ Robotniczà Poalej Syjon (J. Adelson, W Polsce zwanej ludowà [w:] Najnowsze dzieje ˚ydów
w Polsce w zarysie (do 1950 roku), red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993, s. 387–477). Na temat po-
wojennego ruchu syjonistycznego w Polsce zob. N. Aleksiun, Dokàd dalej? Ruch syjonistyczny
w Polsce (1944–1950), Warszawa 2002.
3 Bund (Algemajner Jidiszer Arbeter Bund – Powszechny ˚ydowski Zwiàzek Robotniczy) powsta∏
w 1897 r. w Wilnie. W okresie mi´dzywojennym nale˝a∏ do najbardziej wp∏ywowych partii poli-
tycznych w Polsce (Bund. 100 lat historii 1897–1997, red. F. Tych, J. Hensel, Warszawa 2000).
4 CK˚P powsta∏ z inicjatywy ˝ydowskich komunistów w listopadzie 1944 r. w Lublinie (jako Tymcza-
sowy Centralny Komitet ˚ydów w Polsce, od lutego 1945 r. CK˚P). Na temat jego zadaƒ i roli, jakà
odegra∏ w organizowaniu powojennego ˝ycia polskich ˚ydów, zob. J. Adelson, op. cit., s. 426–428.
5 Na temat roli i miejsca Frakcji PPR w spo∏eczeƒstwie ˝ydowskim zob. A. Grabski, Dzia∏alnoÊç ko-
munistów wÊród ˚ydów w Polsce (1944–1949), Warszawa 2004; idem, Dzia∏alnoÊç Frakcji PPR
w CK˚P (jesieƒ 1944 r.–1946 r.) [w:] A. Grabski, G. Berendt, op. cit., s. 9–101; idem, Kszta∏towanie
si´ pierwotnego programu ˝ydowskich komunistów w Polsce po HolocauÊcie [w:] G. Berendt, A. Grab-
ski, A. Stankowski, Studia z historii ˚ydów w Polsce po 1945 roku, Warszawa 2000, s. 67–103. 
6 Mizrachi – Organizacja Syjonistów Ortodoksów – na terenie Polski rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç
w 1902 r., jej naczelnym has∏em by∏o „Torah we Awodat”, tj. Religia, Nauka, Praca. Program par-
tii zak∏ada∏ walk´ o kulturalno-narodowy rozwój ˚ydów i wychowanie zgodne z tradycjà religii
moj˝eszowej.
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wi´kszych wp∏ywów w spo∏eczeƒstwie ˝ydowskim, a g∏ówne forum dzia∏ania jej
cz∏onków stanowi∏y ˝ydowskie kongregacje wyznaniowe7. By∏y one równie˝
bazà (i platformà konfliktu z Mizrachi) dla dzia∏aczy jawnej, dzia∏ajàcej bez reje-
stracji, ale tolerowanej przez w∏adze komunistycznego paƒstwa religijno-orto-
doksyjnej partii Agudas Isroel8. Agudas opowiada∏a si´ za odrodzeniem ˝ydow-
skiego ˝ycia religijnego przez reaktywowanie ˝ydowskich gmin wyznaniowych
w kszta∏cie przedwojennym. Podobne stanowisko w kwestiach organizacji ˝ycia
˚ydów w Polsce zajmowa∏o ˚ydowskie Stronnictwo Demokratyczne (przed woj-
nà znane jako Fo∏ks Partaj9), dzia∏ajàce bez zgody w∏adz od wrzeÊnia 1945 r.10

Podwa˝a∏o celowoÊç dzia∏ania CK˚P, a reprezentujàc interesy kupców i rzemieÊl-
ników ˝ydowskich, ostro zwalcza∏o promowanà przez w∏adze produktywizacj´
ludnoÊci ˝ydowskiej, nacjonalizacj´ przemys∏u i upaƒstwowienie handlu. Niele-
galnà dzia∏alnoÊç podj´li równie˝ rewizjoniÊci zrzeszeni przed wojnà w Nowej
Organizacji Syjonistycznej11 i Betarze12, przenikajàc w struktury Ichudu i partii
aktywnych w organizacjach religijnych13. 

Obok tak bogatej i ró˝norodnej palety partii politycznych i ich m∏odzie˝owych
przybudówek14 swoje miejsce w spo∏eczeƒstwie ˝ydowskim znalaz∏y liczne organi-
zacje spo∏eczne i zawodowe, instytucje opiekuƒcze oraz stowarzyszenia kulturalne
i organizacje zajmujàce si´ ca∏okszta∏tem prac zwiàzanych z emigracjà ˚ydów.

W dobie g∏oszonego przez w∏adze paƒstwowe has∏a asymilacji mniejszoÊci na-
rodowych swobodne funkcjonowanie odr´bnego ˝ydowskiego ˝ycia polityczne-
go by∏o niewàtpliwie ewenementem. Trudno dociec rzeczywistych przyczyn tak
przychylnej postawy w∏adz wobec ˚ydów, a tym bardziej dokonaç ich gradacji.

7 Na podstawie okólnika Ministerstwa Administracji Publicznej z 6 II 1945 r. powo∏ano ˝ydowskie
zrzeszenia religijne (od 6 II 1946 r. zwane ˝ydowskimi kongregacjami wyznaniowymi). Zrzeszenia
religijne stanowi∏y substytut przedwojennych gmin wyznaniowych, a ich zadania zwiàzane by∏y
z troskà o organizacj´ ˝ycia religijnego polskich ˚ydów (zob. E. Waszkiewicz, Kongregacja Wyzna-
nia Moj˝eszowego na Dolnym Âlàsku na tle polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
1945–1968, Wroc∏aw 1999).
8 Agudas Isroel rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w Polsce w 1922 r. Mia∏a znaczne wp∏ywy wÊród ludnoÊci
ma∏ych miasteczek. Zak∏ada∏a obron´ praw publicznych wyznania moj˝eszowego oraz umocnienie
i krzewienie jego zasad wÊród wspó∏wyznawców.
9 Jidisze Folkspartaj (˚ydowska Partia Ludowa) powsta∏a w 1918 r. Odrzuca∏a syjonizm, ortodok-
sj´ i socjalizm. Podstawà programu fo∏kistów by∏o stwierdzenie, ˝e ˚ydzi sà polskimi autochtonami
i tworzà odr´bnà grup´ narodowà.
10 ˚ydowskie Stronnictwo Demokratyczne zarejestrowa∏o si´ w Krakowie pod nazwà Zwiàzek ˚y-
dowskiej Inteligencji Pracujàcej, ale w maju 1946 r. w∏adze zdelegalizowa∏y organizacj´.
11 Nowa Organizacja Syjonistyczna powsta∏a w 1935 r. (radykalny od∏am prawicy syjonistycznej).
Jej celem by∏a walka (z Arabami i Anglikami) o utworzenie samodzielnego niezale˝nego paƒstwa ˝y-
dowskiego na terenach Palestyny. 
12 Betar (lub Bejtar, skrót od hebr. Brith Trumpeldor – Zwiàzek im. Trumpeldora), mi´dzynarodo-
wa organizacja m∏odzie˝y syjonistyczno-rewizjonistycznej za∏o˝ona przez W∏odzimierza ˚abotyƒ-
skiego w Rydze w 1923 r., dzia∏ajàca na terenie II Rzeczypospolitej.
13 RewizjoniÊci podj´li prób´ zalegalizowania partii pod nazwà Zwiàzek ˚o∏nierzy ˚ydów Uczest-
ników Walki z Faszyzmem, ale w lutym 1946 r. Ministerstwo Administracji Publicznej odmówi∏o
jego rejestracji.
14 Przy Zjednoczeniu Syjonistów Demokratów Ichud dzia∏a∏a Hanoar Hacijoni „Akiba”, z Hitach-
dutem zwiàzana by∏a „Gordonia”, z Poalej Syjon Prawicà organizacja m∏odzie˝owa „Dror”, z Bun-
dem – „Cukunft”. M∏odzi sympatycy Poalej Syjon Lewica zrzeszeni byli w organizacji Borochow Ju-
gent. 

Instrukcja MBP dla rozpracowania partii i organizacji...
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W literaturze przedmiotu zgodnie uznaje si´, ˝e wyjàtkowa sytuacja ˚ydów w po-
równaniu z innymi mniejszoÊciami w pierwszych latach powojennych wynika∏a
z pragmatycznego podejÊcia w∏adz do „problemu ˝ydowskiego”, do czego przy-
czyni∏o si´ programowe odrzucanie antysemityzmu przez polskà lewic´, prze-
Êwiadczenie o koniecznoÊci rekompensaty za cierpienia, jakich doznali ˚ydzi
w okresie Holokaustu, bogate tradycje uczestnictwa ˚ydów w ˝yciu politycznym
kraju przed wojnà, udzia∏ ˚ydów w Êrodowiskach polskiej lewicy, dà˝enie do po-
zyskania wsparcia mniejszoÊci ˝ydowskiej dla systemu, a tak˝e troska o pozytyw-
ny wizerunek w∏adz i paƒstwa w oczach wp∏ywowych Êrodowisk ˝ydowskich za
granicà i ca∏ego Êwiata zachodniego15. Warunkiem egzystencji ˝ydowskich partii
by∏o jednak uznanie tworzàcego si´ systemu (niekoniecznie jego programowa ak-
ceptacja) i wspieranie dzia∏aƒ na rzecz jego budowy. Dlatego te˝, czy to ze wzgl´-
dów taktycznych i koniunkturalnych (organizacje syjonistyczne, Bund), czy ide-
owych (Frakcja PPR) wszystkie ˝ydowskie ugrupowania oficjalnie popiera∏y
drog´ ku „demokracji ludowej”16, w konsekwencji rozczarowujàc si´ do popie-
ranego systemu.

Polityczna, spo∏eczna i zawodowa dzia∏alnoÊç ˚ydów odbywa∏a si´ pod Êcis∏à
kontrolà w∏adz. W Ministerstwie Bezpieczeƒstwa Publicznego nadzór nad par-
tiami i organizacjami mniejszoÊci narodowych nale˝a∏ do Sekcji VI Wydzia∏u I
Departamentu V, powo∏anej rozkazem nr 51 ministra bezpieczeƒstwa publicz-
nego z 6 wrzeÊnia 1945 r.17 Wytwór tej komórki stanowi publikowany poni˝ej
dokument. Jest to prawdopodobnie pierwsza instrukcja Departamentu V traktu-
jàca zbiorowo dzia∏ajàce w Polsce ˝ydowskie partie polityczne i wytyczajàca kie-
runki ich rozpracowania. Zosta∏a sporzàdzona w trudnym dla w∏adzy okresie,
kiedy tzw. kwestia ˝ydowska sta∏a si´ rzeczywistym „problemem”. Po pierwsze,
dokument powsta∏ w dobie oficjalnych oÊwiadczeƒ i kuluarowych polemik wo-
kó∏ przyczyn i sprawców pogromu kieleckiego – kulminacyjnego aktu serii zajÊç
anty˝ydowskich w kraju. Po drugie, sporzàdzono go po pierwszych doÊwiadcze-
niach zwiàzanych z uczestnictwem ˚ydów w referendum ludowym, które poka-
za∏y, ˝e oficjalnie sk∏adane przez spo∏ecznoÊç ˝ydowskà deklaracje wspierania
w∏adzy ludowej nie do koƒca odpowiada∏y rzeczywistoÊci. Dlatego te˝ celem
dzia∏aƒ organów bezpieczeƒstwa sta∏o si´ przywrócenie i utrwalenie w Êwiado-
moÊci polskiego spo∏eczeƒstwa (a tym samym opinii zagranicznej, szczególnie
wp∏ywowych Êrodowisk ˝ydowskich finansujàcych w du˝ym stopniu dzia∏alnoÊç
partii) przekonania o bezpieczeƒstwie w paƒstwie i wyeliminowanie wszelkich
informacji o jakichkolwiek konfliktach narodowoÊciowych. Z kolei zaplanowa-

15 L. Olejnik, Polityka narodowoÊciowa Polski w latach 1944–1960, ¸ódê 2003, s. 351–360; A. Ca-
∏a, MniejszoÊç ˝ydowska [w:] MniejszoÊci narodowe w Polsce. Paƒstwo i spo∏eczeƒstwo polskie
a mniejszoÊci narodowe w okresach prze∏omów politycznych (1944–1989), red. P. Madajczyk, War-
szawa 1998, s. 247; E. Mironowicz, Polityka narodowoÊciowa PRL, Bia∏ystok 2000.
16 Wszystkie legalnie dzia∏ajàce w Polsce partie ˝ydowskie uczestniczy∏y w przygotowaniach do re-
ferendum 30 VI 1946 r. CK˚P propagowa∏ ide´ g∏osowania „3 razy tak”, a przy komitetach ˝ydow-
skich powsta∏y Mi´dzypartyjne Komisje Porozumiewawcze, których zadaniem by∏o przekonywanie
˚ydów do uczestnictwa w referendum. Oficjalnie te˝ popiera∏y Blok Stronnictw Demokratycznych
w wyborach do Sejmu Ustawodawczego. 
17 Tekst dokumentu zob. Aparat bezpieczeƒstwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, metody.
cz. 1: Lata 1945–1947, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1994, s. 14.
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ne dzia∏ania mia∏y prowadziç do ugruntowania postaw prosystemowych wÊród
˚ydów, zw∏aszcza podczas nadchodzàcych wyborów do Sejmu Ustawodawczego.
Jednak ca∏kowita kontrola nad poczynaniami ludnoÊci ˝ydowskiej by∏a w tym
czasie niemo˝liwa, a powodzenie wszelkich akcji operacyjnych raczej znikome,
ze wzgl´du na silnà fluktuacj´ tej grupy narodowej spowodowanà nap∏ywem
masy ˝ydowskich repatriantów z ZSRR w poczàtkach 1946 r., przy równocze-
snej permanentnej emigracji, nasilonej po pogromie kieleckim.

W instrukcji dok∏adnej analizie poddano wszystkie liczàce si´ ˝ydowskie or-
ganizacje i partie polityczne w Polsce, chocia˝ ich programy zosta∏y zaprezento-
wane ogólnikowo i tendencyjnie. Przewidziana instrukcjà kontrola dzia∏aƒ ˝y-
dowskich partii i organizacji politycznych zmierza∏a w kierunku ujawnienia ich
zwiàzków z obcym wywiadem (co nie by∏o trudne, gdy˝ utrzymywa∏y one sta∏e
kontakty ze Êrodowiskami ˝ydowskimi za granicà, a ich przedstawiciele uczest-
niczyli w zjazdach i kongresach poza krajem), z podziemiem politycznym i pol-
skà emigracjà politycznà (pod kàtem wspó∏pracy z WRN rozpracowywano
Bund). Dlatego te˝ poza sferà zainteresowania s∏u˝b bezpieczeƒstwa pozosta∏a
Frakcja PPR przy CK˚P, nie uj´ta w zamieszczonym w instrukcji wykazie orga-
nizacji ˝ydowskich. Wynika∏o to byç mo˝e z przeÊwiadczenia w∏adz o ca∏kowitej
dominacji w tej grupie ludzi zwiàzanych z systemem i pe∏nej wobec niego lojal-
noÊci. Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e w instrukcji nie wspomina si´ o jakichkolwiek
dzia∏aniach wobec CK˚P (pozostawa∏ do dyspozycji funkcjonariuszy MBP), na-
tomiast WUBP mia∏y rozpracowaç terenowe komitety ˝ydowskie (wojewódzkie,
powiatowe i miejskie).

Publikowany dokument zapowiada, jeszcze bardzo ogl´dnie, zmian´ dotych-
czasowej polityki paƒstwa wobec ˚ydów. Planowane dzia∏ania organów bezpie-
czeƒstwa: zapobieganie tworzeniu nowych organizacji ˝ydowskich, eliminacja
ju˝ dzia∏ajàcych ma∏ych, lokalnych stowarzyszeƒ, inwigilowanie i perlustracja
du˝ych i wp∏ywowych ˝ydowskich struktur partyjnych sà wst´pem do wi´kszych
dzia∏aƒ zmierzajàcych do unifikacji ˝ycia politycznego przez likwidacj´ plurali-
zmu w Êrodowiskach ˝ydowskich18. Âwiadczy o tym szereg dokumentów wyda-
nych przez Departament V MBP w latach 1947–1948, instruujàcych urz´dy bez-
pieczeƒstwa w terenie w zakresie post´powania wobec ludnoÊci ˝ydowskiej.
Nadal pod Êcis∏à kontrolà pozosta∏a najbardziej wp∏ywowa wÊród ˚ydów partia
Ichud (rozpracowywana pod kàtem miejsca i roli w niej rewizjonistów i zwolen-
ników Agudy) oraz Bund (badano zwiàzki jego dzia∏aczy z PPS), a dzia∏ania sz∏y

18 RównoczeÊnie „kwesti´ ˝ydowskà” rozwa˝ano w kr´gach partyjnych. W maju 1947 r. PPR przy-
gotowa∏a Informacj´ o sytuacji ˚ydów w Polsce, dzia∏alnoÊci organizacji i projekt wytycznych dla
naszej polityki na odcinku ˝ydowskim, w której tendencyjnie scharakteryzowano dzia∏ajàce w spo-
∏eczeƒstwie ˝ydowskim partie i organizacje polityczne oraz przedstawiono cele polityki partii wo-
bec ˚ydów. W tym dokumencie, prawdopodobnie przygotowanym we wspó∏pracy z MBP, po raz
pierwszy konkretnie mówi si´ o planowanych dzia∏aniach zmierzajàcych do ograniczenia liczby par-
tii ˝ydowskich, wyraênie optuje si´ za emigracjà ˚ydów (AAN, KC PPR, 295/VII-149). Fragmenty
dokumentu publikujà A. Ca∏a, H. Datner-Âpiewak, Dzieje ˚ydów w Polsce 1944–1968. Teksty êró-
d∏owe, Warszawa 1997, s. 118–122. Ten dokument, jak i kolejny, Praca i zadania PPR wÊród ludno-
Êci ˝ydowskiej z paêdziernika 1947 r., charakteryzuje i analizuje M. Pisarski, Emigracja ˚ydów z Pol-
ski w latach 1945–1951 [w:] Studia z dziejów i kultury ˚ydów w Polsce po 1945 roku, Warszawa
1997, s. 49–51.
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w kierunku wyeliminowania przeciwników jednolitego systemu partyjnego19.
Rok 1949 przyniós∏ kres funkcjonowania ˝ydowskich partii politycznych i za-
koƒczy∏ okres swoistej „autonomii” tej mniejszoÊci20. 

19 Np. w przygotowanej przez Departament V Instrukcji nr 17 z 19 III 1948 r., która dotyczy∏a na-
rady krajowej Bundu, zaleca si´ kontynuowanie rozpracowania tej organizacji pod kàtem zapatry-
waƒ politycznych jej cz∏onków i zwiàzku z dzia∏aczami PPS i WRN (AIPN Ka, 032/68, cz. II,
k. 643). Instrukcja nr 12 z 22 II 1948 r., przygotowana przed krajowym zjazdem Ichudu, nakazuje
przyspieszenie prac werbunkowych wÊród cz∏onków partii przez wykorzystanie wewn´trznych kon-
fliktów (ibidem, k. 623). 
20 Na podstawie decyzji MAP z 13 XII 1949 r. do koƒca roku likwidacji uleg∏y Mizrachi, Hitach-
dut, Ichud, Poalej Syjon, Haszomer Hacair oraz organizacje m∏odzie˝owe. W styczniu 1949 r. Bund
zwiàza∏ si´ z Frakcjà PPR, tworzàc Frakcj´ PZPR. Od wiosny 1949 r. (po I Ogólnopolskim Zjeêdzie
Komitetów ˚ydowskich) zmianie uleg∏ sk∏ad CK˚P i komitetów terenowych. Dominujàcà rol´ za-
cz´li odgrywaç cz∏onkowie b. Frakcji PPR, a w paêdzierniku 1950 r. CK˚P przekszta∏cono w To-
warzystwo Spo∏eczno-Kulturalne ˚ydów w Polsce. W miejsce ˝ydowskich kongregacji religijnych
powo∏ano Zwiàzek Religijny Wyznania Moj˝eszowego, który podporzàdkowano TSK˚. Zlikwido-
wano równie˝ ˝ydowskie szko∏y, spó∏dzielnie pracy i oÊrodki opiekuƒcze.
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1946 paêdziernik 24, Warszawa – List wicedyrektora Departamentu V MBP Ro-
mualda Gadomskiego do naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Katowicach z za∏àczo-
nà „Instrukcjà dla rozpracowania partii i organizacji dzia∏ajàcych w spo∏eczeƒ-
stwie ˝ydowskim”

Rzeczypospolita Polskaa Warszawa, 24 X 1946b

Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Publicznego
Departament V
L.dz. c853/W I/2771/46/DVc

Do Naczelnika V Wydzia∏u 
Woj[ewódzkiego] Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego

w cKatowicachc

W za∏àczeniu przesy∏am charakterystyk´ partii politycznych i organizacji
dzia∏ajàcych w spo∏eczeƒstwie ˝ydowskim oraz wytyczne dla ich rozpracowania.

Nale˝y stwierdziç, ˝e dotychczasowe wyniki pracy V Wydzia∏u po linii partii
i organizacji ˝ydowskich sà niezadowalajàce. G∏ównà przyczynà tego stanu rzeczy
jest fakt, i˝ praca na tym odcinku dotychczas by∏a powierzchowna i bezplanowa.

Szereg wa˝nych obiektów nie zosta∏o dotychczas poddanych rozpracowaniu
i dzia∏ajà bez wszelkiej kontroli ze strony organów Bezpieczeƒstwa Publicznego,
a nawet tam, gdzie teczki na obiekt sà za∏o˝one, nie zdo∏ano ich ukompletowaç
i rozbudowaç.

Na takim˝e poziomie jest przewa˝nie postawiona praca z agenturà, która zwy-
kle ogranicza si´ do dorywczych odwiedzin Komitetów ˚ydowskich i zbierania
chaotycznych informacji od znajomych, wzgl´dnie pó∏oficjalnych informatorów.

W wyniku tych braków w pracy V Wydzia∏ów po linii mniejszoÊci ˝ydowskiej
notujemy stosunkowo niewielkà iloÊç wykrytych przest´pstw wobec paƒstwa, do-
konanych na terenie ˝ydowskim: nieznaczned sà osiàgni´cia po linii unieszkodli-
wienia obcej i wrogiej agentury, dzia∏ajàcej równie˝ i wÊród ˚ydów, która m.in.
da∏a i znak ˝ycia podczas g∏osowania ludowego, sugerujàc ˚ydom negatywnà od-
powiedê na drugie i trzecie pytanie, co mia∏o miejsce w Szczecinie i w ¸odzi1.

Wyrazem niedostatecznej pracy jest równie˝ fakt, ˝e w raportach dekado-
wych V Wydzia∏ów WUBP brak systematycznej sprawozdawczoÊci z pracy po li-
nii mniejszoÊci narodowych, a wi´kszoÊç V Wydzia∏ów tym problemem na ogó∏
si´ nie trudni.

a Powy˝ej nieczytelna adnotacja odr´czna.
b Powy˝ej odr´cznie zapisany numer 4800/WV/46.
c-c Wpisane odr´cznie.
d Poni˝ej s∏owo przekreÊlone, nieczytelne.
1 Nikt do tej pory nie podjà∏ si´ zbadania rzeczywistych postaw ˚ydów podczas referendum. Nie
porusza tego problemu C. Os´kowski w fundamentalnej pracy Referendum 30 czerwca 1946 roku
w Polsce (Warszawa 2000), choç opar∏ swoje badania w du˝ym stopniu na materia∏ach organów bez-
pieczeƒstwa. W literaturze naukowej, tak˝e tej najnowszej, obowiàzuje poglàd o prorzàdowych za-
chowaniach ˚ydów, przytacza si´ jedynie przyk∏ad Krakowa, gdzie na pytania referendalne oko∏o
40 proc. ˚ydów odpowiedzieç mia∏o „dwa razy tak” (np. A. Ca∏a, op. cit., s. 251, czy A. Grabski,
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Trzeba niezw∏ocznie przystàpiç do usuni´cia ww. braków w waszej pracy,
zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji.

Poza tym nale˝y uporzàdkowaç i usystematyzowaç sprawozdawczoÊç V Wy-
dzia∏ów po linii mniejszoÊci narodowych. Sprawozdanie trzeba pisaç na oddziel-
nej kartce i do∏àczyç je do ka˝dego raportu dekadowego V Wydzia∏u, zgodnie ze
schematem sprawozdaƒ dekadowych. Do ka˝dego sprawozdania winien do∏à-
czony byç równie˝ raport o stanie bezpieczeƒstwa ludnoÊci ˝ydowskiej i walce
z antysemityzmem.

Systematycznà sprawozdawczoÊç nale˝y ustaliç mi´dzy WUBP a P[owiatowy-
mi] U[rz´dami] B[ezpieczeƒstwa] P[ublicznego].

Pierwsze sprawozdanie nale˝y nades∏aç do dnia 10 XI br. Ma ono zawieraç
ogólny wynik dotychczasowej pracy V Wydzia∏ów WUBP w dziale mniejszoÊci
narodowych.

Do dnia 20 XI br. nale˝y nades∏aç nam, oprócz sprawozdaƒ dekadowych, rów-
nie˝ spis i charakterystyk´ wojewódzkich zarzàdów wszystkich partii i organizacji
dzia∏ajàcych wÊród mniejszoÊci narodowych na terenie danego województwa.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszego zarzàdzenia jest Naczelnik
V Wydzia∏u WUBPe. 

Wicedyrektor Departamentu Vf

(–) Gadomski2

Warszawa, 24 X 1946

Instrukcja
dla rozpracowania partii i organizacji dzia∏ajàcych w spo∏eczeƒstwie ˝ydowskim

W zakres pracy V Wydzia∏u WUBP i podlegajàcych mu odpowiednich refera-
tów na szczeblach ni˝szych po linii partii i organizacji dzia∏ajàcych w spo∏eczeƒ-
stwie ˝ydowskim wchodzi:

Dzia∏alnoÊç komunistów..., s. 180). Grabski, oceniajàc zachowania ˚ydów podczas referendum, po-
wo∏uje si´ ponadto na informacje J. Kwieka, ˚ydzi, ¸emkowie, S∏owacy w województwie krakow-
skim w latach 1945–1949/50, Kraków 1998, s. 83. Kwiek, bazujàc na doniesieniach prasy WiN, pi-
sze o czterdziestoprocentowej frekwencji krakowskich ˚ydów w referendum. Grabski wàtpi jednak
w wiarygodnoÊç tych informacji jako pochodzàcych ze êróde∏ s∏abo zorientowanych w nastrojach
spo∏eczeƒstwa ˝ydowskiego. Cytuje fragment sprawozdania sporzàdzonego przez dzia∏aczy Frakcji
PPR w ¸odzi na temat stuprocentowej frekwencji ∏ódzkich ˚ydów i ich (w du˝ym stopniu) prorzà-
dowej postawy. Informacje podane w publikowanym dokumencie sà odmienne i podwa˝ajà obowià-
zujàcà w literaturze przedmiotu opini´ na temat lojalnej postawy ˚ydów wobec dyrektyw w∏adzy
komunistycznej podczas referendum.
e Poni˝ej odr´cznie wpisany numer 4152/DV/46.
f Powy˝ej nieczytelny podpis.
2 Romuald Gadomski (ur. 1905), wicedyrektor Departamentu V MBP (11 IX 1946–30 VI 1947),
zast´pca naczelnika Wydzia∏u II Samodzielnego MBP (1–16 VII 1947), wicedyrektor Departamen-
tu VII MBP (17 VII 1947–15 IX 1949) (Ludzie bezpieki w walce z narodem i KoÊcio∏em. S∏u˝ba Bez-
pieczeƒstwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1978 – Centrala, oprac. M. Pio-
trowski, Lublin 2000, s. 414).
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a) rozpracowanie legalnie dzia∏ajàcych na terenie ˝ydowskich partii politycz-
nych i organizacji spo∏ecznych, w celu ich ochrony od elementów antypaƒstwo-
wych;

b) badanie nastrojów panujàcych w spo∏eczeƒstwie ˝ydowskim i wp∏ywu naƒ
poszczególnych ugrupowaƒ politycznych oraz

c) walka z antydemokratycznymi i antypaƒstwowymi elementami dzia∏ajàcy-
mi wÊród ˚ydów. 

W celu u∏atwienia systematycznego rozpracowania partii politycznych, orga-
nizacji i instytucji spo∏ecznych, dzia∏ajàcych obecnie na terenie R[zeczypospo-
litej] P[olskiej] w spo∏eczeƒstwie ˝ydowskim, podajemy niniejszy rejestr partii
i organizacji, krótkà charakterystyk´ ich dzia∏alnoÊci oraz wytyczne do rozpraco-
wania.

˚ydowskie partie polityczne i organizacje spo∏eczne dzia∏ajàce
na terenie Rz[eczy]p[ospo]litej Polskiej

1. Centralny Komitet ˚ydów Polskich i podleg∏e mu odpowiedniki na szcze-
blach ni˝szych: ˝ydowskie komitety wojewódzkie, okr´gowe, powiatowe i miej-
scowe3, oficjalnie uznane przedstawicielstwo ˚ydów polskich, sk∏ada si´ na pod-
stawie klucza partyjnego4 z przedstawicieli wszystkich legalnie dzia∏ajàcych partii
w spo∏eczeƒstwie ˝ydowskim: PPR, Bund, partii wchodzàcych w sk∏ad Ligi Pra-
cujàcej Palestyny5 oraz „Ichudu”6.

2. ˚ydowska Partia Robotnicza „Bund” i organizacja m∏odzie˝owa „Cu-
kunft” powsta∏y w 1897 r. w Wilnie i stàd rozszerzy∏y si´ na inne miejscowoÊci
b[y∏ego] paƒstwa rosyjskiego i inne kraje jako od∏am RSDRP (Rosyjska Socjali-
styczno-Demokratyczna Robotnicza Partia)7. Po roz∏amie w RSDRP „Bund” sta-
je po stronie mienszewików8. Pozycj´ t´ zajmuje „Bund” podczas I wojny Êwia-
towej. W okresie Rewolucji Paêdziernikowej, jak i w okresie mi´dzy I a II wojnà
Êwiatowà „Bund” nale˝a∏ do najzaci´tszych wrogów ZSRR.

W Polsce przedwojennej w „Bundzie” by∏y trzy grupy: lewicowa, centralna,
prawicowa. Wp∏ywy decydujàce ma∏a ta ostatnia9. „Bund” utrzymywa∏ Êcis∏y

3 Chodzi o komitety miejskie.
4 W tym okresie w sk∏ad CK˚P, wojewódzkich, powiatowych i miejskich komitetów ˝ydowskich
wchodzi∏o po szeÊciu przedstawicieli ˚ydowskiej Frakcji PPR, czterech Ichudu, czterech Bundu,
trzech Poalej Syjon Lewicy, trzech Poalej Syjon Prawicy i jeden Haszomer Hacair.
5 Omówiona dalej w dokumencie.
6 Omówiona dalej w dokumencie.
7 RSDRP (w∏aÊc.: SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji) powsta∏a w 1898 r.
w Miƒsku. Bund wchodzi∏ w jej sk∏ad do 1902 r.
8 Roz∏am w SDPRR nastàpi∏ w 1903 r. Wówczas wyodr´bni∏a si´ grupa bolszewików i miensze-
wików, którzy opowiadali si´ przeciwko koncepcji hegemonii proletariatu, uznajàc potrzeb´ ewo-
lucyjnych przemian ˝ycia spo∏ecznego. Bund jako jednostka autonomiczna zwiàza∏ si´ z miensze-
wikami.
9 Na poczàtku lat dwudziestych dosz∏o w partii do roz∏amu na tle odmiennych koncepcji w spra-
wie dyktatury proletariatu. Powsta∏y zwalczajàce si´ frakcje; frakcja lewicowa za∏o˝y∏a odr´bnà par-
ti´, tzw. Kom-Bund, który w 1923 r. wszed∏ w sk∏ad Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Po-
dzia∏ w partii na zwolenników ruchu komunistycznego i zwolenników wspó∏pracy z PPS utrzyma∏
si´ do wybuchu wojny.
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kontakt z P[olskà] P[artià] S[ocjalistycznà]. WÊród pracujàcej ludnoÊci ˝ydow-
skiej mia∏ powa˝ne wp∏ywy, a zw∏aszcza poprzez zwiàzki zawodowe10.

Podczas okupacji „Bund” wspó∏pracowa∏ z delegaturà rzàdu londyƒskiego.
W Radzie Narodowej by∏ tak˝e przedstawiciel „Bundu”11. Obecnie wp∏ywy
„Bundu” sà minimalne. Istniejà dzi´ki pewnej tradycji i subwencji udzielonej im
przez „Bund” Ameryki12.

Nadto nale˝y pami´taç, ˝e „Bund” amerykaƒski i angielski jest znany z nega-
tywnego stosunku do demokracji ludowej w paƒstwach Europy po∏udniowej
i Êrodkowo-wschodniej, jak równie˝ i w stosunku do ZSRR.

Centralny Komitet „Bundu” polskiego, który obecnie jest na emigracji, pod-
czas okupacji wspó∏pracowa∏ z WRN13, a obecnie dzia∏acze „Bundu”, jak J[a-
kub] Pat w USA14 i L[ucjan] Blit15 w Anglii, popierajà i popierali grup´ Arciszew-
skiego16.

3. Liga Pracujàcej Palestyny jest koordynacjà wszystkich partii syjonistycz-
nych, dzia∏ajàcych wÊród robotników ˝ydowskich (tzw. partii syjonistyczno-so-
cjalistycznych) i jest najsilniejszà grupà w obozie syjonistycznym.

W sk∏ad Ligi wchodzà partie polityczne:
a) ˚ydowska Partia Robotnicza Poalej S[y]jon Lewica
b) Poalej S[y]jon (CS)17

c) Haszomer Hacair
d) Socjalistyczna Hitachudg

Organizacje m∏odzie˝owe:
a) Hechaluc Pionier
b) Dror
c) Haszomer Hacair
d) Gordonia
W praktyce zasadniczo ró˝nice mi´dzy tymi partiami sà nieznaczne.
Teoretyczne ró˝nice, mi´dzy innymi, sprowadzajà si´ do nast´pujàcych tez: 
a) Poalej Syjon Lewica ma przychylny stosunek do ZSRR oraz propaguje

udzia∏ ˚ydów w walce o demokracj´ w oparciu o partie robotnicze w krajach ich

g B∏´dnie zapisana nazwa, powinno byç Hitachdut.
10 Bund od 1921 r. kierowa∏ centralà zawodowà – Zwiàzkiem Klasowych Zwiàzków Zawodowych.
11 W Radzie Narodowej z ramienia Bundu zasiada∏ najpierw Szmul Zygielbojm (1895–1943), któ-
ry pope∏ni∏ samobójstwo w proteÊcie przeciwko oboj´tnoÊci Êwiata na zag∏ad´ ˚ydów. Po nim
w sk∏ad RN wszed∏ Emanuel Scherer. 
12 Po wojnie centrala tej partii przenios∏a si´ do Stanów Zjednoczonych. W 1947 r. odby∏a si´
w Brukseli I Êwiatowa konferencja Bundu, która powo∏a∏a do ˝ycia Âwiatowy Komitet Koordyna-
cyjny Bundu i Stowarzyszonych ˚ydowskich Organizacji Socjalistycznych w Nowym Jorku. D∏ugo-
letnim (1947–1961) sekretarzem Bundu by∏ Polak, Emanuel Nowogródzki.
13 WRN (WolnoÊç-RównoÊç-Niezawis∏oÊç) – konspiracyjna nazwa odtworzonej w paêdzierniku
1939 r. PPS. Po og∏oszeniu amnestii (2 VIII 1945 r.) cz´Êç PPS-WRN pozosta∏a w konspiracji.
14 Jakub Pat (1890–1966) – dzia∏acz Bundu, od 1939 r. w Stanach Zjednoczonych, w latach
1941–1947 nale˝a∏ do Amerykaƒskiej Reprezentacji Bundu w Polsce.
15 Lucjan Blit (?–1978) – od 1943 r. przebywa∏ w Anglii, pe∏ni∏ funkcj´ wicesekretarza Bundu i ge-
neralnego sekretarza organizacji m∏odzie˝owej „Cukunft”.
16 Tomasz Arciszewski (1877–1955) – dzia∏acz socjalistyczny, od 1896 r. polityk PPS, wspó∏organi-
zator Centrolewu, przywódca PPS-WRN (1939–1944), premier rzàdu emigracyjnego (1944–1947).
17 CS – skrót od jid. Poalej Cyjon – Cjonistn Socjaliatn, okreÊlajàcy Poalej Syjon Prawic´.
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zamieszkania. W Palestynie zaÊ po∏àczy∏a si´ z grupà „Achtud-Hdawoda” (Ta-
benkin)18, sprzeciwiajàcà si´ polityce kompromisów z Anglià. Jest za krzewie-
niem kultury i j´zyka ˝ydowskiego.

b) Haszomer Hacair (do niedawna tylko organizacja m∏odzie˝owa, w ostat-
nich tygodniach ukonstytuowa∏a si´ jako partia polityczna) neguje ca∏kowicie
mo˝liwoÊci i potrzeb´ udzia∏u ˚ydów w walce w krajach „diaspory”. W Palesty-
nie propaguje ide´ stworzenia dwunarodowego paƒstwa socjalistycznego
w oparciu o demokracj´ Êwiatowà, zw∏aszcza o ZSRR, oraz uznaje j´zyk hebraj-
ski jako jedyny narodowy j´zyk ˝ydowski.

Obecnie domaga si´ oddania administracji Palestynà w r´ce powiernictwa mi´-
dzynarodowego O[rganizacji] N[arodów] Z[jednoczonych] z udzia∏em ZSRR.

c) Poalej Syjon (CS) nale˝y do prawego skrzyd∏a partii socjaldemokratycz-
nych. W niektórych krajach, a zw∏aszcza anglosaskich, jest zwiàzana z ˝ydow-
skim kapita∏em finansowym.

Poalej Syjon (CS) i jej odpowiednik Palestyƒska Partia Pracy „Mapaj”19 nale-
˝y do najbardziej oportunistycznych partii by∏ej II Mi´dzynarodówki. Jest sk∏on-
na zgodziç si´ na podzia∏ Palestyny mi´dzy ˚ydami a Arabami.

d) Hitachdut reprezentuje pràdy drobnomieszczaƒsko-socjalistyczne, odrzu-
cajàc ca∏kowicie zasady socjalizmu naukowego. Za g∏ówne zadanie uwa˝a osie-
dlenie ˚ydów na roli w Palestynie. Poza tym zajmuje stanowisko analogiczne do
Poalej Syjon (CS).

Organizacje m∏odzie˝owe:
a) Gordonia – jest organizacjà m∏odzie˝owà Hitachdut.
b) Haszomer Hacair – organizacja m∏odzie˝owa partii Haszomer Hacair

o charakterze harcerskim.
c) Dror jest organizacjà m∏odzie˝owà Poalej S[y]jon (CS), lecz pozostaje pod

wp∏ywem lewego skrzyd∏a tej partii (grupa Tabenkina).
Zasadniczà ró˝nicà mi´dzy lewym a prawym skrzyd∏em „Mapaju” jest zagad-

nienie obecnej taktyki politycznej w Palestynie. Tabenkin sprzeciwia si´ tak roz-
dzia∏owi Palestyny, jak i tworzeniu paƒstwa ˝ydowsko-arabskiego. Domaga si´
jedynie nieskr´powanej emigracji ˝ydowskiej do Palestyny i wolnego zakupu zie-
mi przez ˚ydów w Palestynie. Wychodzi on z za∏o˝enia, ˝e w dwóch pierwszych
wypadkach ˚ydzi i tak b´dà majoryzowani.

d) Hechaluc-Pionier jest zespo∏em wszystkich ww. organizacji m∏odzie˝o-
wych, cz∏onkowie których [w wieku] ponad lat 18 wst´pujà do Hechaluc, zacho-
wujàc przy tym pewnà autonomi´ organizacyjnà. 

5) ˚ydowska Kongregacja Religijna (pierwotna nazwa Zrzeszenie Religij-
ne ˚ydów Polskich) powo∏ana zosta∏a do ˝ycia okólnikiem MAP z wrzeÊnia

18 Achdut ha Awoda (hebr. JednoÊç Pracy), ugrupowanie polityczne powsta∏e w 1944 r. w Palesty-
nie (przyj´∏o historycznà nazw´ Syjonistyczno-Socjalistycznej Partii Pracy, za∏o˝onej w Palestynie
w 1919 r.) z Icchakiem Tabenkinem na czele; zak∏ada∏a zbudowanie paƒstwa ˝ydowskiego we wspó∏-
pracy z ZSRR i paƒstwami bloku wschodniego; w 1946 r. zjednoczy∏a si´ z Poalej Syjon Lewicà.
19 Mapaj (skrót od hebr. Mifleget Poalej Erec Izrael – Partia Robotników Ziemi Izraela) – syjoni-
styczna partia pracy za∏o˝ona w 1930 r. przez Dawida Ben Guriona; opowiada∏a si´ za odbudowà
osiedla ˝ydowskiego w Palestynie przy udziale krajów anglosaskich.
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1944 r.20 Mia∏a ona za zadanie umo˝liwienie wierzàcym ˚ydom kultywowania
przepisów religijnych. Organem nadrz´dnym Kongregacji Religijnej jest Naczel-
na Rada Religijna.

W ˚ydowskiej Kongregacji Religijnej skupiajà si´ ludzie z Agudy i Mizrachi.
Zwalczajà komitety ˝ydowskie, usi∏ujà odnowiç dzia∏alnoÊç ˚ydowskiej Gminy
Wyznaniowej, która wed∏ug nich ma byç jedynym reprezentantem ogó∏u ˝ydow-
skiego i decydujàcym czynnikiem w spo∏eczeƒstwie ˝ydowskim.

6) Robotnicza Partia Religijnych ˚ydów „Poalej Emuna Israel”
W Polsce przedwojennej „Poalej Emuna Israel”21 by∏a ekspozyturà „Agudy”

wÊród rzemieÊlników i robotników ˝ydowskich, wywierajàc swój wp∏yw na naj-
bardziej zacofanych i nieÊwiadomych [z] tej warstwy w Polsce przedwojennej.

„Aguda”, ze wzgl´du na jej reakcyjny charakter i przesz∏oÊç (wspó∏praca z sa-
nacjà22 i dzia∏alnoÊç w judenratach23), nie mia∏a nadziei na uzyskanie zezwolenia
na legalny byt, wobec czego stworzy∏a na pozór parti´ „robotniczà” – „Poalej
Emuna Israel”. Zaznaczyç nale˝y, ˝e statut tej ostatniej nie zosta∏ zatwierdzony
i formalnie jest ona partià nielegalnà24.

Odpowiednikiem i oÊrodkiem dyspozycyjnym ww. organizacji za granicà jest
„Aguda” oraz ró˝ne stowarzyszenia religijne, które utrzymywane sà, zw∏aszcza
w Anglii i Ameryce, przez sfery przemys∏owo-handlowe.

7) ˚ydowska Partia Demokratyczna wywodzi si´ od partii ludowców ˝ydow-
skich Folks-Partaj (Prylucki25–Czernichow26). Rekrutowa∏a si´ ze sfer inteligencji
zawodowej i lepiej sytuowanych rzemieÊlników. Wp∏ywy obecnie nieznaczne.

8) Komitet Koordynacyjny Organizacji Syjonistycznych27 sk∏ada si´ z przed-
stawicieli wszystkich organizacji syjonistycznych i jest organem nadrz´dnym ru-
chu syjonistycznego. Zadaniem jego jest koordynowanie pracy poszczególnych
grup syjonistycznych w zagadnieniach tyczàcych ruchu syjonistycznego jako ca-
∏oÊci, a przede wszystkim w sprawach emigracji.

Dzia∏alnoÊç Komitetu Koordynacyjnego jest na pó∏ zakonspirowana, cz´sto
bowiem koliduje ona z przepisami prawnymi (jak nielegalna emigracja itp.).

20 Od 1944 r. dzia∏a∏ Komitet Organizacyjny ˚ydowskich Zrzeszeƒ Religijnych, który by∏ instytu-
cjà nadrz´dnà wobec powstajàcych na terenie Polski zrzeszeƒ. ˚ydowskie Zrzeszenie Religijne po-
wo∏ano decyzjà MAP z 6 II 1945 r. Rok póêniej zmieniono nazw´ na ˚ydowska Kongregacja Wy-
znaniowa. 
21 Chodzi o Poalej Agudas Israel – przybudówk´ robotniczà Agudy. 
22 Cz´Êç dzia∏aczy Agudy wspó∏pracowa∏a z obozem sanacyjnym, wst´pujàc formalnie do BBWR
i kandydujàc z jego list do parlamentu.
23 Judenraty – rady ˝ydowskie zarzàdzajàce gminami wyznaniowymi, tworzone w okresie okupacji
z polecenia w∏adz niemieckich. 
24 Od 1946 r. przywódcy Agudy starali si´ o zarejestrowanie partii pod nazwà Stowarzyszenie Po-
alej Isroel, ostatecznie MAP odmówi∏o legalizacji tej organizacji w po∏owie 1947 r. 
25 Noach Pry∏ucki (1882–1941) – badacz literatury ˝ydowskiej, publicysta, przywódca Fo∏ks Partaj,
jako jej reprezentant wybrany w 1919 r. do Sejmu. 
26 Józef Czernikow – jeden z dzia∏aczy Fo∏ks Partaj w Rosji, zwolennik tzw. terytorializmu (budo-
wy osiedli ˝ydowskich nie tylko w Palestynie).
27 Chodzi o Koordynacj´ Syjonistycznà zwanà z hebr. Brichah – organizacja ta powsta∏a w lutym
1944 r. w Równem. W jej sk∏ad wchodzili przedstawiciele wszystkich legalnie i nielegalnie dzia∏a-
jàcych w Polsce partii syjonistycznych. By∏a to organizacja nielegalna, zajmujàca si´ g∏ównie emigra-
cjà ˚ydów.
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W rozpracowaniu Komitetu Koordynacyjnego nale˝y zwróciç uwag´ na dzia-
∏alnoÊç przedstawicieli poszczególnych organizacji, co u∏atwi w znacznym stop-
niu ich rozpracowanie.

9) Stowarzyszenia lokalne i „dzikie”
Oprócz ww. partii i organizacji, w spo∏eczeƒstwie ˝ydowskim dzia∏ajà ró˝ne

stowarzyszenia ziomków, Zwiàzek Zdemobilizowanych ˚o∏nierzy28, itd.
Te „dzikie” stowarzyszenia nale˝y wziàç pod Êcis∏à kontrol´, zbadaç ich dzia-

∏alnoÊç oraz ich kontakty z legalnie dzia∏ajàcymi partiami.

Wytyczne dla rozpracowania wymienionych partii i organizacji

1. „Bund” (rozpracowanie) 
Przy rozpracowywaniu „Bundu” nale˝y g∏ównie zwróciç uwag´: 
a) na ∏àcznoÊç poszczególnych jego dzia∏aczy z elementami WRN i PPS; na

∏àcznoÊç „Bundu” z organizacjami „Bundu” za granicà i z PPS, grupujàcymi si´
wokó∏ grupy Arciszewskiego–Cio∏kosza29;

b) wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e poszczególni dzia∏acze „Bundu” mogà wykony-
waç rol´ poÊrednika lub bezpoÊrednich ∏àczników mi´dzy grupami WRN w kra-
ju i ich oÊrodkami dyspozycyjnymi za granicà, co ∏àczy si´ równie˝ z pracà na
rzecz obcego wywiadu.

c) „Cukunft” – organizacja m∏odzie˝owa „Bundu”. Wp∏ywy nieznaczne.
W rozpracowaniu tej organizacji nale˝y kierowaç si´ tymi˝ zasadami, co i przy
rozpracowaniu „Bundu”, z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci wykorzystania poszcze-
gólnych cz∏onków tej organizacji w rozpracowaniu „Bundu”. 

2. Liga Pracujàcej Palestyny (rozpracowanie)
Przy rozpracowaniu organizacji wchodzàcych w sk∏ad Ligi Pracujàcej Palesty-

ny nale˝y si´ orientowaç na:
a) mo˝liwoÊci oddzia∏ywania wywiadu obcego, a zw∏aszcza paƒstw anglosa-

skich na poszczególnych cz∏onków tych organizacji.
b) mo˝liwoÊci wykorzystania poszczególnych cz∏onków Ligi Pracujàcej Pale-

styny w charakterze ∏àczników mi´dzy oÊrodkami zagranicznymi reakcji polskiej
i elementami antydemokratycznymi w kraju. Ww. wytyczne obowiàzujà równie˝
przy rozpracowaniu organizacji wym[ienionych] w punk[tach] 4–9. 

3. Organizacje wymienione w punktach od 4 do 9 (rozpracowanie)
Przy rozpracowaniu ww. partii i organizacji nale˝y przede wszystkim zwróciç

uwag´ na ich kontakty z zagranicà i na goÊci odwiedzajàcych bardzo cz´sto oraz
stycznoÊç z elementami reakcyjnymi w kraju. Nadto przy rozpracowaniu „Ichu-
du” nale˝y zbieraç materia∏y tyczàce:

a) dzia∏alnoÊci „Ichudu” jako ca∏oÊci;

28 Zwiàzek Zdemobilizowanych Oficerów i ˚o∏nierzy – organizacja kombatancka za∏o˝ona w ma-
ju 1946 r. przy Zjednoczeniu Syjonistów Demokratów Ichud. 
29 Adam Cio∏kosz (1901–1978) – publicysta, historyk, dzia∏acz PPS od 1921 r., w latach
1928–1930 pose∏ na Sejm, od 1939 r. we Francji, a nast´pnie Wielkiej Brytanii, przewodniczàcy PPS
w Wielkiej Brytanii (1947–1957). W 1960 r. usuni´ty z PPS, od 1964 r. ponownie jej przewodni-
czàcy, cz∏onek emigracyjnej Rady Politycznej (1949–1954), przewodniczàcy Egzekutywy Zjedno-
czenia Narodowego (1963–1966).
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b) dzia∏alnoÊci wewnàtrz „Ichudu” nielegalnych ugrupowaƒ syjonistów, rewi-
zjonistów i „Mizrachi”.

Przy rozpracowaniu „˚ydowskiej Kongregacji Religijnej” nale˝y zbieraç ma-
teria∏y tyczàce:

a) dzia∏alnoÊci „Kongregacji” jako ca∏oÊci;
b) dzia∏alnoÊci wewnàtrz Kongregacji „Agudy” i „Mizrachi”.

Wytyczne ogólne:
Przy rozpracowaniu wszystkich organizacji i partii dzia∏ajàcych w spo∏eczeƒ-

stwie ˝ydowskim nale˝y zbieraç materia∏y, które s∏u˝y∏yby nam: a) do celów ope-
racyjnych, b) jako materia∏ przygotowywany do nadchodzàcych wyborów.

Nadto przy rozpracowywaniu organizacji nielegalnych, lokalnych lub „dzi-
kich” nale˝y zbieraç materia∏y, które umo˝liwi∏yby nam likwidowanie ich w od-
powiedniej dla nas sytuacji.

Nie nale˝y dopuÊciç do dalszego rozdrabniania ˝ycia spo∏ecznego ˚ydów, a na
powstanie nowych stowarzyszeƒ lub organizacji nale˝y uzyskaç sankcje MBP.

Równie˝ i likwidacja ju˝ istniejàcych organizacji mo˝e byç dokonana tylko za
wiedzà i aprobatà MBP.

Praca z agenturà
Prac´ z agenturà nale˝y opieraç na ogólnych zasadach przyj´tych w aparacie

B[ezpieczeƒstwa] P[ublicznego]30, jednoczeÊnie nale˝y wykorzystaç specyficzne
warunki w spo∏eczeƒstwie ˝ydowskim, które dajà bardzo szerokie mo˝liwoÊci
w tym kierunku (przede wszystkim walka mi´dzy partiami, jak równie˝ ró˝nice
zdaƒ poszczególnych partii).

Nale˝y rozbudowaç sieç informacyjnà tak, aby ani jeden obiekt nie pozosta∏
nieobsadzony, jak równie˝ prowadziç planowà i systematycznà prac´ z agenturà. 

III. Teczki na „obiekt”.
Teczki na obiekt nale˝y zaprowadziç zgodnie z instrukcjà Nr 1 V Dep[arta-

mentu] MBP wraz z za∏àcznikiem na nast´pujàce partie i instytucje:
1) Wojewódzki Komitet ˚ydowski – obiekt g∏ówny.
˚ydowskie Komitety Okr´gowe, powiatowe, lokalne – podobiekty. Wszyst-

kie instytucje i zak∏ady znajdujàce si´ pod kierownictwem lub kontrolà komite-
tów ˝ydowskich (np. szko∏y, domy dziecka, spó∏dzielnie itp.) – jako podobiekty.

2) ˚ydowska Partia Robotnicza „Bund” – obiekt g∏ówny.
Organizacja m∏odzie˝owa „Cukunft” – podobiekt.
Bursy, internaty, sto∏ówki, spó∏dzielnie oraz inne zak∏ady znajdujàce si´ pod

kontrolà „Bundu” – podobiekty.
3) Liga Pracujàcej Palestyny – obiekt g∏ówny.
a) Hechaluc Pionier – podobiekt.

30 Zob. Instrukcja (tymczasowa) [o] pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci,
Lublin, 13 II 1945 [w:] Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa 1945–1989, wst´p
i oprac. T. Ruzikowski, Warszawa 2004, s. 23–28; T. Balbus, Mechanizm werbowania i prowadze-
nia agentury Urz´du Bezpieczeƒstwa (dokument MBP z 1945 r.) [w:] Studia i materia∏y z dziejów
opozycji i oporu spo∏ecznego, red. ¸. Kamiƒski, t. 3, Wroc∏aw 2000.
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b) Poalej S[y]jon Lewica – podobiekt samodzielny.
c) Haszomer Hacair (partie i organizacje m∏odzie˝[owe] – podobiekt samo-

dzielny.
d) Poalej S[y]jon (CS) – podobiekt samodzielny.
c) Dror – podobiekt P[oalej] S[yjon] (CS).
f) Hitachdut – podobiekt samodzielny.
g) Gordonia – podobiekt Hitachdutu.
h) oÊrodki produktywizacji31, szko∏y, domy dziecka i inne traktowaç jako pod-

obiekty tych partii, do których nale˝à.
4) ˚ydowskie Zrzeszenie Syjonistów Demokratów „Ichud” – obiekt g∏ówny.
a) „Wizo” – Zwiàzek Syjonistyczny Kobiet32 – podobiekt.
b) OÊrodki produktywizacji, bursy, inne zak∏ady – podobiekty.
5) ˚ydowska Kongregacja – obiekt g∏ówny. Domy dziecka i inne zak∏ady

– podobiekty. 
6) ˚ydowskie Stronnictwo Demokratyczne – obiekt g∏ówny. Nielegalne par-

tie dzia∏ajàce w ∏onie lub pod p∏aszczykiem partii legalnych, jak np. „rewizjoni-
Êci” w ∏onie „Ichudu” i „Mizrachi”, „Aguda” w ∏onie kongregacji religijnej i „Po-
alej Emuna Israel”, nale˝y traktowaç jako podobiekty danych organizacji. Nale˝y
zbieraç wszelkie materia∏y tyczàce ich dzia∏alnoÊci, wp∏ywu i kontaktów.

7) „Poalej Emuna Israel”, dzia∏ajàce z punktu widzenia prawnego nielegalnie,
nale˝y rozpatrywaç jako obiekt sam[odzielny] g∏ówny.

Instytucje przez nie stworzone – jako podobiekty.
Tak samo nale˝y traktowaç ró˝ne organizacje lokalne, jak zrzeszenia ziom-

kowskie itp.
Zwiàzki Partyzantów ˚ydowskich33 oraz Zwiàzki Demobilizowanych ˚o∏nie-

rzy34, nie majàce zezwolenia odnoÊnych w∏adz na prowadzenie dzia∏alnoÊci, na-
le˝y traktowaç jako podobiekt tych partii, przy których dzia∏ajà.

8) Komitet Koordynacyjny Organizacji Syjonistycznych – obiekt g∏[ówny].
Teczka ma s∏u˝yç jako teczka kontrolna dzia∏alnoÊci wszystkich partii i organiza-
cji syjonistycznych.

Uwaga: W powiatach, gdzie w P[owiatowych] U[rz´dach] B[ezpieczeƒstwa]
sà referaty dla spraw mniejszoÊci narodowych, „teczki na obiekt” i rozpracowa-
nia organizacji powiatowych i lokalnych prowadzi PUBP, wzgl´dnie jako placów-
ki. W WUBP zaÊ znajduje si´ tylko spis zarzàdów powiatowych, lokalnych,
o ewidencji oraz charakterystyka ich dzia∏alnoÊci. 

31 Produktywizacja ludnoÊci ˝ydowskiej – dzia∏ania na rzecz zmiany przedwojennej struktury spo-
∏eczno-zawodowej (przewarstwowienie) ˚ydów przez zatrudnianie ich w przemyÊle ci´˝kim i two-
rzenie spó∏dzielni produkcyjnych.
32 WIZO (Women’s International Zionist Organization) – za∏o˝ona w 1925 r. syjonistyczna organi-
zacja kobiet ˝ydowskich, dzia∏ajàca w okresie mi´dzywojennym u boku Ogólnych Syjonistów; jej
g∏ównym celem by∏a praca propagandowa, oÊwiatowa i dobroczynna wÊród kobiet na rzecz odbu-
dowy osadnictwa ˝ydowskiego w Palestynie. Pierwsze struktury WIZO odbudowano po wojnie
wiosnà 1946 r. 
33 Zwiàzek Partyzantów ˚ydów – pierwsza ˝ydowska organizacja kombatancka w Polsce, za∏o˝ona
w listopadzie 1944 r. w Lublinie. Na temat ˝ydowskich organizacji kombatanckich zob. A. Grabski,
˚ydowski ruch kombatancki w Polsce w latach 1944–1949, Warszawa 2002.
34 Por. przyp. 28. 
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Informacja dodatkowa omy∏kowo pomini´ta w dziale I

4) Zrzeszenieh Syjonistów Demokratów „Ichud” 
„Ichud” zosta∏ za∏o˝ony w Lublinie w sierpniu 1944 r. jako koordynacja par-

tii syjonistyczno-bur˝uazyjnych.
W sk∏ad „Ichudu” wchodzà:
a) Organizacja Ogólnosyjonistyczna grupy A35 (Grunbaumi)36

b) [Organizacja Ogólnosyjonistyczna grupy] B (Schwarcbordj)37

c) Nacjonalistyczno-religijna partia „Mizrachi”
d) SyjoniÊci-rewizjoniÊci grupy Grossman[a]38, „Judenschtatler”39 i ˚abotyƒ-

skiego40.
G∏ównym trzonem „Ichudu” sà byli cz∏onkowie ogólnosyjonistycznej organi-

zacji, w której dosz∏o do roz∏amu w trzydziestych latach na tle ró˝nicy zdaƒ
w stosunku do re˝imu sanacyjnego.

Grunbaum reprezentowa∏ stanowisko walki z rzàdem sanacyjnym w oparciu
o blok mniejszoÊci narodowych (˚ydzi, Ukraiƒcy, Bia∏orusini i in.), Schwarcbard
by∏ zaÊ zwolennikiem porozumienia i wspó∏pracy mi´dzy bur˝uazjà ˝ydowskà
i obozem sanacyjnym. Podczas okupacji dr Schwarcbard by∏ cz∏onkiem Rady Na-
rodowej przy rzàdzie emigracyjnym.

Wstàpienie „Mizrachi” do „Ichudu” by∏o aktem koniunkturalnym i tymcza-
sowym41. Przy pomocy „Ichudu” chcieli zebraç swoje si∏y, aby w odpowiednim
momencie wystàpiç jako samodzielna partia polityczna.

h B∏´dny zapis nazwy; powinno byç Zjednoczenie.
i B∏´dny zapis nazwiska; powinno byç Gruenbaum lub Grünbaum. 
j B∏´dny zapis nazwiska; powinno byç Schwarzbart.
35 Na XV Kongresie Syjonistycznym w Bazylei w 1931 r. ukszta∏towa∏y si´ dwie grupy w ∏onie
Ogólnych Syjonistów: Âwiatowe Zjednoczenie Ogólnych Syjonistów (grupa A) i Âwiatowy Zwiàzek
Ogólnych Syjonistów (grupa B). Te dwa od∏amy odmiennie postrzega∏y rol´ i charakter palestyƒ-
skich zwiàzków zawodowych Histadrut. Ten podzia∏ utrzyma∏ si´ do 1946 r., kiedy to cz∏onkowie
tych grup wspólnie za∏o˝yli w Palestynie Zjednoczonà Parti´ Syjonistów Ogólnych. W 1948 r. po-
nownie dosz∏o do roz∏amu, zwolennicy grupy A utworzyli Parti´ Post´powà (opowiadajàcà si´ za
rozejmem z Arabami), z którà zwiàza∏ si´ Icchak Grünbaum, zwolennicy grupy B utworzyli Parti´
Syjonistów Ogólnych Izraela (G. Berendt, op. cit., s. 143).
36 Icchak Grünbaum (1879–1970) – dziennikarz, publicysta, adwokat, przed wojnà dzia∏acz Al Ha-
miszmar, w wyborach do Sejmu w 1922 r. zorganizowa∏ Blok MniejszoÊci Narodowych, wyemigro-
wa∏ do Palestyny w 1933 r., minister spraw zagranicznych Izraela w latach 1948–1949.
37 Izaak Ignacy Schwarzbart (1888–1961) – w okresie mi´dzywojennym znany dzia∏acz Organiza-
cji Ogólnych Syjonistów, wojn´ sp´dzi∏ w Londynie, zasiada∏ w Radzie Narodowej, dzia∏acz Âwia-
towego Kongresu ˚ydów.
38 Meir Grossman (1888–1964) – przewodniczy∏ grupie syjonistów-rewizjonistów umiarkowanych,
opowiadajàcych si´ za wspó∏pracà ze Âwiatowà Organizacjà Syjonistycznà przy zachowaniu samo-
dzielnoÊci poglàdów. W 1933 r. po roz∏amie w Âwiatowym Zwiàzku Syjonistów-Rewizjonistów sta-
nà∏ na czele Zwiàzku Syjonistów Demokratów (potem Stronnictwa Paƒstwa ˚ydowskiego).
39 B∏´dny zapis. Prawdopodobnie chodzi o Judenstaatpartaj (Stronnictwo Paƒstwa ˚ydowskiego),
która w 1946 r. w Palestynie wesz∏a w koalicj´ z grupà syjonistów-rewizjonistów, tworzàc Zjedno-
czenie Syjonistów-Rewizjonistów (Ichud Hacijonim Harewizjonim). 
40 W∏odzimierz ˚abotyƒski (1880–1940) – dzia∏acz syjonistyczny, od 1925 r. przewodniczy∏ Âwia-
towemu Zwiàzkowi Syjonistów-Rewizjonistów, po roz∏amie 1935 r. utworzy∏ Nowà Organizacj´
Syjonistycznà.
41 Zwolennicy Mizrachi wystàpili z Ichudu jesienià 1946 r.

Aleksandra Namys∏o
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Równie˝ „rewizjoniÊci” wstàpili do „Ichudu” ze wzgl´dów koniunkturalnych,
poniewa˝ nie mieli oni perspektywy uzyskania zezwolenia od rzàdu RP na pro-
wadzenie jakiejkolwiek pracy partyjnej z powodu wybitnie faszystowskiego cha-
rakteru dzia∏alnoÊci „rewizjonistów” tak w okresie przedwojennym, jak i obecnie.
„RewizjoniÊci” prowadzà faktycznie wewnàtrz „Ichudu” zupe∏nie samodzielnà
i nielegalnà bytowoÊç42. Nawet emigracja prowadzona [jest] samodzielnie.

Odpowiednikiem „Ichudu” i faktycznie jego oÊrodkiem dyspozycyjnym za
granicà jest Organizacja Ogólnosyjonistyczna, która reprezentuje interesy ˝y-
dowskiego kapita∏u finansowego, który jest zwiàzany z kapita∏em finansowym
paƒstw anglosaskich. Tak wi´c w praktyce Organizacja Syjonistyczna jest ekspo-
zyturà kapita∏u finansowego i dyrektywy wykonuje. 

Wicedyrektor V Departamentuk

(–) Gadomski 

èród∏o: AIPN Ka, 032/68, cz. II, k. 610–116, orygina∏, mps.

k Powy˝ej nieczytelny podpis odr´czny.
42 W∏adze komunistyczne by∏y przekonane, ˝e rewizjoniÊci dominowali w Maawak – Zwiàzku Zde-
mobilizowanych Oficerów i ˚o∏nierzy przy Ichudzie (za∏o˝onym w maju 1946 r.) i pod jego przy-
krywkà prowadzili swojà dzia∏alnoÊç. Odmienne zdanie w tej kwestii ma A. Grabski, ˚ydowski ruch
kombatancki..., s. 59–64.

Instrukcja MBP dla rozpracowania partii i organizacji...
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