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Stosunki polsko-żydowskie liczą sobie wiele stuleci. Zmienność kart historii powodowa-

ła często wystawianie na próbę naszej wspólnej historii. Jedną z mniej znanych spraw związa-

nych ze stosunkami polsko-żydowskimi są dezercje żołnierzy narodowości żydowskiej z Armii 

Polskiej na Wschodzie. W prezentowanym artykule autorzy podjęli próbę przedstawienia i wy-

tłumaczenia tego zjawiska.  
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WSTĘP 

W pracy przedstawiono dzieje Armii Andersa ze szczególnym naciskiem na losy 

żołnierzy narodowości żydowskiej, którzy, po opuszczeniu terenów ZSRR, rozpoczęli 

masową dezercję z szeregów Wojska Polskiego. Przedstawiono okoliczności, w jakich 

nastąpiła dezercja, jej przyczyny oraz reakcję polskiego dowództwa na zaistniałą sytua-

cje. Pracę kończą informacje o powojennych losach Żydów w Palestynie. 

1. FORMOWANIE ARMII POLSKIEJ W ZSRR 

Na wskutek aneksji przez Związek Radziecki wschodniej części Polski w 1939 r. 

wszystkim mieszkańcom zajętych terenów narzucono sowieckie obywatelstwo. Masowe 

deportacje, które objęły polskie społeczeństwo, dotknęły również obywateli polskich na-

rodowości żydowskiej. Podejmowane przez polski rząd na uchodźstwie próby udzielenia 

oficjalnej pomocy deportowanym Polakom były przez Moskwę całkowicie ignorowane – 

nie uznawała ona rządu gen. W. Sikorskiego. Ponadto fakt, że państwa sprzymierzone 

(Wielka Brytania, Francja) nie były w stanie wojny ze Związkiem Radzieckim, w dużej 

mierze obniżał możliwości rządu polskiego w omawianej kwestii. 

Kierunek radzieckiej polityki jednoznacznie oddawał ton przemówienia Wiacze-

sława Mołotowa z października 1939 r., mający na celu uzasadnienie agresji na Polskę. 

W swojej wypowiedzi stwierdził, że Polska egzystowała dzięki wyzyskiwaniu uciemię-
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żonych narodów niepolskich, a uderzenie Armii Czerwonej i niemieckiej w zupełności 

wystarczyło do unicestwienia „pokracznego bękarta traktatu wersalskiego”. Ponadto, 

według Mołotowa, Armia Czerwona wkroczyła do Polski w celu udzielenia pomocy 

Ukraińcom i Białorusinom uciskanym przez polskich panów. 

Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku miał bezpośredni 

wpływ na wznowienie stosunków dyplomatycznych (układ Sikorski – Majski z dnia          

30 lipca 1941 r.) pomiędzy rządem polskim a Moskwą (za pośrednictwem Brytyjczy-

ków). Podczas prowadzonych rozmów strona polska postulowała o anulowanie traktatu 

Ribbentrop-Mołotow, otwarcie w Moskwie polskiej ambasady, utworzenie organizacji 

polskiej mającej na celu sprawowanie opieki nad ludnością polską przebywającą na 

terenie ZSRR oraz uwolnienie wszystkich jeńców polskich i innych osób, które zostały 

pozbawione wolności w ZSRR. To właśnie oni mieli zostać żołnierzami nowej armii 

polskiej. Ponieważ rząd Polski nie ogłosił we wrześniu 1939 r. stanu wojny z ZSRR, 

stosunki dyplomatyczne mogły być wznowione bez przeszkód formalno-prawnych1.  

W celu zawarcia umowy wojskowej, umożliwiającej utworzenie Wojska Polskiego, 

do Związku Radzieckiego udała się polska misja wojskowa na czele z gen. bryg. Zygmun-

tem Bohuszem-Szyszko. Efektem wizyty było podpisanie, w dniu 14 sierpnia 1941 r., 

umowy wojskowej określającej zasady sformowania na terenie ZSRR Armii Polskiej, 

która miała wejść w skład sił zbrojnych Rzeczypospolitej i podlegać organizacyjnie       

i personalnie Naczelnemu Wodzowi. Pod względem operacyjnym armia ta miała podle-

gać Naczelnemu Dowództwu ZSRR. Zwolniony 4 sierpnia z więzienia na Łubiance 

gen. bryg. Władysław Anders został dwa dni później wyznaczony przez Naczelnego 

Wodza na dowódcę Armii Polskiej w ZSRR. 

Podpisanie umowy zostało poprzedzone ogłoszeniem dekretu2 Prezydium Rady 

Najwyższej z dnia 12 sierpnia w sprawie „amnestii dla obywateli polskich pozbawio-

nych wolności na terytorium ZSRR”, co stało się szansą na przeżycie dla tysięcy Pola-

ków deportowanych w głąb ZSRR. Należy pamiętać, że zwolnienie z więzień, obozów 

pracy, czy też zesłania, było całkowicie uzależnione od władz radzieckich. Za ich zgodą 

Polacy utworzyli polską ambasadę w Kujbyszewie i 19 delegatur ambasady, które zo-

stały rozmieszczone w największych skupiskach Polaków oraz powołali 387 mężów 

zaufania. W połowie 1942 r. działalność tych komórek zastała zahamowana pod pretek-

stem rzekomego prowadzenia przez nie akcji wywiadowczej oraz propagandy antyra-

dzieckiej3. 

W dniu 16 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie polsko-radzieckiej komisji, 

która podjęła decyzję o utworzeniu dwóch polskich dywizji i jednego pułku zapasowe-

go. Miejscowość Buzułuk (koło Kujbyszewa) została siedzibą sztabu armii, natomiast  

w Tatiszczewie (obok Saratowa), Trockoje (obok Buzułuka) i Kołtubance zorganizo-

wano obozy mobilizacyjno-szkoleniowe, będące zarazem miejscem formowania plano-

wanych jednostek. 

                                                 
1  Najbardziej sporny temat rozmów, czyli wschodnie granice Polski został, za sprawą sugestii Brytyj-

czyków przesunięty na inny, bliżej nieokreślony czas. 
2  W myśl dekretu zwolnieniu podlegali wszyscy jeńcy wojenni i osoby internowane, przebywające       

w więzieniach, obozach pracy, obozach jenieckich i aresztach śledczych. 
3  J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998, s. 610-611. 
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W dniu 22 sierpnia 1941 r. gen. Władysław Anders wydał Rozkaz nr 1, w któ-

rym wezwał (…) wszystkich obywateli Rzeczypospolitej zdolnych do noszenia broni, by 

spełnili swój obowiązek względem Ojczyzny i wstąpili pod sztandary Orła Białego4. 

Wkrótce w łagrach rozpoczęły działać komisje rekrutacyjne. 

Według danych przekazanych przez Sowietów stronie polskiej, w obozach         

w Griazowcu, Jusku, Suzdalu i Starobielsku znajdowało się ok. 21 000 oficerów i sze-

regowych. Na podstawie tych danych pierwotnie ustalono stan tworzonej armii na 

25 000 żołnierzy. Od 2 do 10 września przetransportowano do obozów formujących się 

jednostek ok. 1 000 oficerów i ponad 21 000 szeregowych, jednakże napływ żołnierzy 

trwał nadal. 3 października Rada Obrony ZSRR wydała uchwałę ustalającą stan armii 

na 30 000 żołnierzy. Taktyka władz sowieckich polegała na sabotowaniu przez tereno-

we organy NKWD i wypuszczaniu w pierwszej kolejności więźniów narodowości ży-

dowskiej i ukraińskiej, jednocześnie utrudniając opuszczanie więzień Polakom. Było to 

celowe działanie Rosjan mające na celu spowodowanie dezorientacji wśród Polaków. 

Następnym krokiem było wydanie zakazu przyjmowania do Armii Polskiej Żydów, 

którzy w listopadzie 1939 roku mieszkali na ziemiach II Rzeczypospolitej znajdujących 

się pod okupacją sowiecką5. 

5 października udało się przetransportować dodatkowo ok. 800 oficerów, 12 000 

podoficerów i szeregowych oraz 1 800 osób cywilnych. Ostatecznie w połowie paź-

dziernika stan formowanego wojska wynosił ponad 38 000 żołnierzy (oficerów i szere-

gowych) i ponad 2 000 cywilów. 4 grudnia 1941 r. podpisano polsko-radziecką deklara-

cję ustalającą stan Armii Polskiej na 96 000 żołnierzy i 30 000 osób do tzw. formacji 

pomocniczych oraz podjęto decyzję o ewakuacji 25 000 żołnierzy do Wielkiej Brytanii       

i na Środkowy Wschód. W marcu 1942 roku, podczas kolejnego spotkania gen. Andersa 

ze Stalinem, ustalono stan Armii Polskiej na 44 000 żołnierzy.  

2. WŁADZE POLSKIE I SOWIECKIE A KWESTIA ŻYDOWSKA 

3 grudnia 1941 r. odbyło się spotkanie Stalina z gen. Sikorskim i gen. Andersem. 

Głównym tematem rozmów było omówienie procesu tworzenia i organizacji Armii Pol-

skiej w ZSRR, problemów z aprowizacją oraz ze zwalnianiem Polaków z łagrów. Pod-

czas rozmowy poruszona została również kwestia Żydów: 

Anders: – Liczę na sto pięćdziesiąt tysięcy ludzi, ale w tym jest także sporo elementu 

żydowskiego, który w wojsku służyć nie chce.  

Stalin: – Żydzi kiepscy wojacy.  

Sikorski: – Wielu wśród Żydów, którzy się zgłosili, to spekulanci lub karani za przemyt. 

Tych w wojsku polskim nie potrzebuję.  

Anders: – Przeszło sześćdziesięciu Żydów zdezerterowało z 5 Dywizji w przeddzień roz-

dania żołnierzom broni.  

Stalin: – Tak, Żydzi to marni wojacy. Co wam po Żydach. Wam potrzebni Polacy, to 

najlepsi żołnierze6. 

                                                 
4  Cyt. za Z. Wawer, Monte Cassino 1944, Warszawa 2009, s. 12. 
5  Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Władysława Sikorskiego w Londynie (dalej: AIPMS), 

Naczelne Władze Wojskowe (dalej: NWW), sygn. A.XII.3122, Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicz-

nych (wg rozdzielnika) dotyczący zarzutów Żydowskiej Agencji Telegraficznej z 03.11.1942 r., k. 1. 
6  W. Anders, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946, Warszawa 2007, s. 127. 
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W dniu 6 lutego 1942 r. rozpoczął się oficjalny pobór do Armii Polskiej. Proces 

wcielania w szeregi Wojska Polskiego odbywał się wśród różnego rodzaju ograniczeń 

władz sowieckich. W składy komisji poborowych wchodzili nie tylko Polacy, ale           

i urzędnicy NKWD oraz sowieccy lekarze, co miało niebagatelny wpływ na pobór.  

Sowieci wychodzili z założenia, iż wcieleniu do tworzącej się armii polskiej pod-

legali jedynie Polacy. Nie mieli podlegać wcieleniu Ukraińcy, Białorusini oraz Żydzi.      

W Ałma-Acie Obłastkomisarz Wojenny (Wojennyj Komisar Kazachstana gen. Szczerba-

kow) wydał zarządzenie, aby wszystkich obywateli polskich z terenów „Zachodniej Ukra-

iny i Białorusi”, którzy w paszportach sowieckich mają wymienioną narodowość „Żyd”, 

„Ukrainiec” lub „Białorusin”, wcielać w szeregi armii sowieckiej jako obywateli sowiec-

kich. Dr. Turkowi, który interweniował w tej sprawie u gen. Szczerbakowa, udzielił on 

następującej odpowiedzi: Wykonuję zarządzenia władz centralnych, które określają przy-

należność do Polski tylko tych obywateli, którzy w paszportach sowieckich mają określo-

ną narodowość „Polak”, natomiast uciskane przez Polaków mniejszości narodowe nie 

mogą być waszymi obywatelami – oni są obywatelami sowieckimi7. Od 16 stycznia       

1943 r., zdaniem władz sowieckich, podlegali oni Rozporządzeniu Prezydium Rady Naj-

wyższej ZSRR z dnia 29 listopada 1939 r. Przedmiotowy dekret nadawał wszystkim 

mieszkańcom zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi, znajdującym się na ich obszarze        

w dniach 1–2 listopada 1939 r., obywatelstwo radzieckie8. Taka interpretacja wynikała      

z uznania anektowanych  ziem polskich za integralną część Związku Radzieckiego9. 

Ponadto dodatkowe utrudnienia tworzyły narzucane limity aprowizacyjne wymu-

szające na polskich władzach wojskowych prowadzenie kontrolowanego naboru, 

uwzględniającego głównie Polaków, których tożsamość przynależności narodowej nie 

budziła najmniejszych zastrzeżeń. Dodatkowo, od maja 1942 r., władze sowieckie 

wstrzymały pobór do Armii Polskiej, jednakże skala zwolnień z zesłania, jak również 

sytuacja na froncie w pierwszym okresie wojny z Niemcami, niejednokrotnie powodowa-

ła zamieszanie, które wykorzystywali zesłańcy narodowości żydowskiej jako szansę 

opuszczenia Rosji. 

Rząd polski całkowicie aprobował to zachowanie, stojąc na stanowisku, iż wszy-

scy mieszkańcy terenów zajętych po 17 września 1939 r. przez ZSRR, bez względu na 

narodowość, są obywatelami Polski i podlegają amnestii oraz prawu wcielenia w szeregi 

powstającej Armii Polskiej10. Według władz polskich, zgodnie z prawem międzynarodo-

                                                 
7  Sprawozdanie Kazimierza Wiącka, pracownika delegatury polskiej w Ałma-Acie do ambasadora           

w Kujbyszewie Stanisława Kota o sytuacji uchodźców z 31.10.1941 r. [w:] Z ziemi sowieckiej – z domu 

niewoli, oprac. J. Gmitruk, Z. Hemmerling, J. Sałkowski, Warszawa 1995, s. 104. Dalej w sprawozdaniu 

czytamy: „Szczególnie Żydzi z całym naciskiem podkreślają swoje przywiązanie do Polski – bardzo go-

rąco reklamują swoją gotowość służenia w Armii Polskiej i proszą by im jak najspieszniej doręczyć pol-

skie paszporty.” 
8  Wszystkim osobom wydano radzieckie dowody tożsamości, a mężczyzn objęto obowiązkiem służby 

wojskowej w Armii Czerwonej. 
9  Dopiero Dekret Prezydium Rady Najwyższej z 22 czerwca 1944 r. przyznawał obywatelom radziec-

kim narodowości polskiej, pełniącym służbę w Armii Polskiej w ZSRR, członkom ich rodzin oraz 

osobom czynnie pomagającym tej armii prawo przyjęcia obywatelstwa polskiego. Krok ten związany 

był ściśle z tworzeniem Armii Polskiej pod dowództwem gen. Z. Berlinga. 
10  Ze względu na zgłaszanie się Żydów do szeregów odradzających się Polskich Sił Zbrojnych we Fran-

cji, rozkazem gen. Sikorskiego nr 2/40 z dnia 5 sierpnia 1940 roku zostały wydane w Londynie pierw-

sze zalecenia w kwestii zachowania się wobec żołnierzy wyznania mojżeszowego. Czytamy w nich: 
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wym, obywatelem polskim był każdy, kto przed 1 września 1939 r. posiadał obywatel-

stwo polskie. 

Częste przypadki dezercji z Armii Czerwonej11 Polaków urodzonych na Kresach 

Wschodnich powodowały kierowanie pism do dowódcy Armii Polskiej zawierających 

protesty przeciwko przyjmowaniu do Wojska Polskiego uciekinierów – obywateli 

ZSRR oraz żądania wydania wymienianych z nazwiska osób, niejednokrotnie Żydów. 

Polskie komisje rekrutacyjne całkowicie odrzucały te postulaty. 

Polskie władze wojskowe, podczas przeprowadzanej rekrutacji, szczególną 

uwagę zwracały na sprawy kadrowe (w organizującej się armii szczególnie odczuwano 

brak wykwalifikowanej kadry, co wpływało na czas i jakość prowadzonego szkolenia 

żołnierzy). W pierwszej kolejności przyjmowano ludzi młodych i silnych, a także mają-

cych doświadczenie bojowe. Ponadto, za nie mniej ważne uważano przyjmowanie żoł-

nierzy ściśle związanych z państwem polskim, czyli takich, na których można byłoby 

najbardziej liczyć. Miało to szczególne znaczenie w zaistniałych okolicznościach pro-

wadzenia poboru, tj. na obczyźnie. Ciągłe uzależnienie od dowództwa radzieckiego, 

praktycznie pod każdym względem (aprowizacji, kwaterunku itp.), a także prowadzenie 

przez stronę sowiecką działalności wywiadowczej oraz agitacji politycznej, między in-

nymi poprzez delegowanie do Armii działaczy komunistycznych, powodowało zwróce-

nie szczególnej uwagi na poborowych narodowości ukraińskiej, białoruskiej oraz ży-

dowskiej. Brano pod uwagę możliwość wykorzystania przez władze sowieckie różnic 

narodowościowych. Wywołanie konfliktów polsko-żydowskich na tym podłożu mogło 

osłabiać pozycję rządu polskiego na arenie międzynarodowej. 

Wielu Żydów, pomimo chęci i starań, wskutek oporu władz sowieckich nie do-

stawało zgody na służbę w Wojsku Polskim. Żydzi oświadczają, że o ich losie zawsze 

decyduje Rząd Polski, któremu zawsze będą wdzięczni i będą się jemu podporządkowy-

wać. Wiadomość, jaka do nich dotarła, że nie mogą służyć w Wojsku Polskim, że nie 

otrzymają paszportów, wywarła wielkie oburzenie wśród społeczeństwa żydowskiego. 

Setki tych ludzi stoi przed delegaturami, chcąc się zarejestrować i wstąpić do Armii 

Polskiej. Nie ma mowy co do sprawy żydowskiej, stoją zdecydowanie po stronie Pol-

ski12. Przed samą ewakuacją, władze sowieckie stanowczo sprzeciwiły się wyjazdowi 

Żydów wraz z Armią Andersa, zezwalając na to jedynie rodzinom wojskowych, z urzę-

du uprawnionych do ewakuacji. Tak więc spośród obywateli mniejszości narodowych, 

ewakuacji podlegały żony, małoletnie dzieci oraz rodzice żołnierzy służących w Armii 

Polskiej w ZSRR oraz osoby, które przybyły na teren okupowany przez ZSRR po              

1 listopada 1939 roku. Ponadto, w każdym z wyżej przytoczonych przypadków wyma-

                                                                                                                                               
„… na terenie wojska musi panować jedność i szczere braterstwo broni, nie mącone żadnymi niesna-

skami. Stoję na stanowisku, że żołnierz, który podjął broń w sprawie ojczystej, składa tym samym do-

wód, iż jest Polakiem, bez względu na pochodzenie i wyznanie. Zakazuję stanowczo okazywania żoł-

nierzom wyznania mojżeszowego niechęci w formie krzywdzących przezwisk lub uchybiania godności 

ludzkiej. Za przestępstwa w tym względzie będę surowo karał. Rozkaz odczytać przed frontem oddzia-

łów.” 
11  Polaków wcielonych do Armii Czerwonej nie obejmowała amnestia z 12 sierpnia 1941 r. 
12  Kujbyszew – Sprawozdanie dla Rządu RP w Londynie dotyczące działalności opiekuńczej Ambasady 

Polskiej w Kujbyszewie z 26.03.1942 r., [w:] Z ziemi sowieckiej – z domu niewoli, op. cit., s. 167-168. 
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gano okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wymienioną okoliczność13. 

Szczególnie dla drugiej, dużej grupy chętnych do ewakuacji, niepowiązanej rodzinnie     

z żołnierzami, była to bariera nie do przekroczenia.  

W kwestii motywów, jakimi kierowali się Żydzi wstępujący do Armii Andersa, 

należy stwierdzić, iż los tej ludności, która tak samo jak polska ludność była deportowana  

w głąb Rosji Sowieckiej, był równie tragiczny. Zesłańcy żyli w bardzo ciężkich warun-

kach. Najsłabsi umierali z głodu, zimna i pracy ponad siły. Ogłoszona w 1941 roku amne-

stia dla obywateli polskich stanowiła praktycznie jedyną szansę dla Polaków narodowości 

żydowskiej na zmianę tragicznego położenia i wielu z niej postanowiło skorzystać. Żydzi, 

podobnie jak i inne narodowości, chcieli przeżyć, opuścić Związek Radziecki, a dopiero, 

gdy stanęła przed nimi możliwość powrotu do ojczyzny, podejmowali decyzje o swojej 

dalszej przyszłości. 

3. EWAKUACJA WOJSK POLSKICH. DEZERCJE 

Decyzja Stalina o wyrażeniu zgody na opuszczenie Rosji przez Polskie Wojsko 

wydaje się niezrozumiała zwłaszcza, gdy będziemy ją rozpatrywać w świetle ciężkiej 

sytuacji na froncie. Jednakże Rosjanie doskonale zdawali sobie sprawę z nastrojów, 

jakie panowały w Armii Andersa. Po tym wszystkim, przez co przeszli Polacy, trudno 

było od nich oczekiwać przyjaznego stosunku do koalicjanta, który jeszcze nie tak daw-

no był okupantem. Ponadto sam gen. W. Anders utwierdzał Stalina w tym przekonaniu, 

reprezentując nieprzejednane stanowisko o konieczności opuszczenia Rosji14. Stalinowi 

zaś było potrzebne wojsko podporządkowane jego celom politycznym i takie znalazł 

później w armii dowodzonej przez Zygmunta Berlinga15.  

Również niebagatelny wpływ na decyzję Stalina mieli Anglicy, którym zależało 

na obsadzeniu przez Polaków ważnych strategicznie i gospodarczo terenów Bliskiego 

Wschodu. Zagrożenie istniało nie tylko ze strony odnoszących sukcesy w Libii i Egip-

cie wojsk niemieckich. W Egipcie dochodziło w tym okresie do zamieszek, a w Syrii 

zauważano wpływy proniemieckie. Nie mogąc własnymi siłami zabezpieczyć jakże 

ważnych terenów roponośnych Iraku i Persji oraz Kanału Sueskiego, obsadzonych 

przez niewystarczająco liczebne kontyngenty wojsk hinduskich, australijskich i nowo-

zelandzkich, Brytyjczycy liczyli na wzmocnienie tych terenów również polskimi dywi-

zjami.  

Jakkolwiek obecność Wojska Polskiego była na rękę Anglikom, to na kwestię 

przybycia Żydów w szeregach Armii nie zapatrywali się już tak pozytywnie. Z jednej 

strony bowiem Żydzi popierali Wielką Brytanię w walce z III Rzeszą, jednakże z dru-

giej strony różnymi sposobami starali się zwalczać Anglików w Palestynie, mając na-

dzieję na utworzenie samodzielnego państwa. W powstałym konflikcie mieli swój 

udział Arabowie, nieoficjalnie sympatyzujący z państwami Osi. W efekcie trwały ciągłe 

                                                 
13  AIPMS, NWW, sygn. A.XII.3122, Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych (wg rozdzielnika) doty-

czący zarzutów Żydowskiej Agencji Telegraficznej z 03.11.1942r., k. 2. 
14  Karol Popiel w wydanych wspomnieniach podaje informacje, iż stanowisko gen. Andersa w sprawie 

opuszczenia ZSRR, spowodowane było jego przekonaniem „… że po próbie zimowej kontrofensywy 

Armia Czerwona rozpadnie się i chciał (Anders) za wszelką cenę spod jej opiekuńczych skrzydeł wy-

rwać.”, K. Popiel, Generał Sikorski w mojej pamięci, Warszawa 1985, s. 162. 
15  Oficerowie polscy decydujący się na ten krok wychodzili z założenia, że wyzwolenie Polski spod 

okupacji niemieckiej może być możliwe tylko przy współpracy z ZSRR. 
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starcia wszystkich trzech stron konfliktu. W związku z powyższym Brytyjczycy zdawali 

sobie sprawę z konsekwencji, jakie może przynieść dodatkowy przypływ Żydów, tym 

bardziej, że wyszkolonych i uzbrojonych. W tych okolicznościach istniało pewne praw-

dopodobieństwo wybuchu wojny domowej. Z tego też powodu nie wydali zgody na 

wprowadzenie jakichkolwiek odrębnych jednostek żydowskich do Palestyny16. 

W ciągu miesiąca (od 20 stycznia do 25 lutego 1942 r.) żołnierze zostali przeba-

zowani na teren Uzbekistanu i Kirgizji. Ewakuacja Armii Andersa do Iranu została prze-

prowadzona w dwóch turach: na przełomie marca i kwietnia oraz w sierpniu 1942 roku. 

Podczas pierwszej tury, od 24 marca do 5 kwietnia, przetransportowano ponad 43 500 

osób (30 000 żołnierzy, 3 000 formacji pomocniczych i ponad 10 500 ludności cywilnej). 

Natomiast w trakcie drugiej tury, od 5 do 26 sierpnia, ewakuowano około 70 000 osób  

(w tym 44 000 żołnierzy i 25 500 ludności cywilnej). Liczba Żydów, która została prze-

wieziona jest podawana różnie, w zależności od źródła, nie przekracza jednak 7 000 osób. 

Shimon Redlich podaje liczbę 5 000 – 7 000 Żydów, w tym 4 000 żołnierzy17, natomiast 

Yisrael Gutman pisze o 6 000 Żydów, w tym 3 500 żołnierzy18. 

Podczas pierwszej tury ewakuacji uaktywniła swoją działalność Rada Żydów19, 

która ułatwiała chętnym opuszczenie wojska. Z kolei dezercje, które odbyły się jesienią, 

stanowiły niejako kontynuację wydarzeń, które miały miejsce w Palestynie latem 1942 r. 

Z dokumentu datowanego na 2 sierpnia 1942 r. dowiadujemy się o przeprowadzonej na 

terenie zamieszkałym przez Żydów akcji mobilizacyjnej. Akcja była bardzo dobrze przy-

gotowana organizacyjnie, zadbano o rozwieszenie plakatów, rozpowszechniono ulotki, 

wygłaszano przemówienia w miejscach publicznych, wytykano osoby unikające wstąpie-

nia do wojska. Wszystkie gazety, niezależnie od poglądów jakie reprezentowały, agitowa-

ły w swoich artykułach za mobilizacją. Były również organizowane kilkusetosobowe 

defilady (w dokumencie podana jest np. informacja o 800 uczestnikach). Przez miesiąc 

(od 21 czerwca do 21 lipca) do komisji poborowych zgłosiło się 1870 osób, z czego przy-

jęto 1248 mężczyzn oraz 300 kobiet i skierowano do wojskowych obozów wyszkolenia. 

Oprócz tego kilkaset osób chętnych wstąpiło do policji20.  

Niewątpliwie wydarzenia te miały wpływ na podjęcie decyzji o dezercji. O jej 

skali świadczy informacja przesłana przez gen. Andersa do ambasadora Stanisława Ko-

ta: Już po przybyciu do Iranu dosyć znaczna liczba Żydów – żołnierzy dezerterowała. 

Zdarzyły się nawet masowe dezercje Żydów w oddziałach marszowych z Palestyny do 

                                                 
16  24 października 1941 roku miało miejsce spotkanie gen. Andersa i ambasadora S. Kota z politykami 

żydowskimi. W wyniku rozmów została podjęta decyzja o utworzeniu osobnego batalionu 

żydowskiego pod nazwą Trzecia Grupa Techniczna przy VI Dywizji w Kotłubance. Decyzja ta została 

odwołana poleceniem gen. Sikorskiego. 
17  S. Redlich, News in General Anders’ Army in the Soviet Union 1941–1942, [w:] “Soviet Jewish 

Affairs” nr 2/1971, s. 97. 
18  Y. Gutman, News in General Anders’ Army in the Soviet Union, [w:] “Yad Vashem Studies” 1977, t. 12, 

s. 285. 
19  Rada Żydów skupiała głównie emigrantów żydowskich z Polski. 
20  AIPMS, NWW, sygn. A.XII.3122, Pismo Wiceministra Spraw Wojskowych, gen. Mariana Kukiela, 

do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie mobilizacji Żydów w Palestynie z 05.08.1942 r. 
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Armii. Ukryli się oni tam, nie chcąc wyjechać z Palestyny. W I Dywizji Strzelców Kar-

packich n.p. 52 - w sierpniu, 141 – we wrześniu, razem 193 dezerterów Żydów21. 

W ślad za przenoszącą się Armią pojawiały się różnego rodzaju fałszywe infor-

macje dotyczące panującej w Wojsku Polskim dyskryminacji Żydów. Źródłem tych wia-

domości byli Rosjanie, umiejętnie inspirujący żydowskie media do ujawnienia tych in-

formacji (dzięki temu zyskiwały na swojej wiarygodności), celem zdyskredytowania pol-

skich władz w oczach koalicjantów, a także wywołania konfliktu polsko – żydowskiego.  

Jedna z takich akcji miała miejsce w październiku 1942 roku, kiedy to Żydow-

ska Agencja Telegraficzna, mająca swoją siedzibę w Kujbyszewie, podała informację      

o masowym usuwaniu Żydów z formującego się w ZSRR Wojska Polskiego. Rzekomo 

miało to na celu uniemożliwienie im ewakuacji do Iranu oraz przyjmowanie Polaków 

na ich miejsce. Zarzutom tym stanowczo sprzeciwił się gen. Anders, opisując polskim 

władzom fakty, jakie miały miejsce w tym czasie. Przede wszystkim jakiekolwiek 

zwolnienia ze służby wojskowej w ZSRR były przeprowadzane w oparciu orzeczenia 

komisji lekarskich, które wydawały swoje decyzje na podstawie stanu zdrowia żołnie-

rza, bądź też wiarygodnej informacji dotyczącej ciężkiej sytuacji rodzinnej (taka oko-

liczność dotyczyła przede wszystkim jedynych żywicieli rodziny). Ze względów naro-

dowościowych lub wyznaniowych w żadnym przypadku nie zwalniano22.  

Podane informacje jednoznacznie zaprzeczają wiadomościom o rzekomym ma-

sowym zwalnianiu Żydów. Od 1 lipca 1942 roku do ukończenia ewakuacji zwolniono     

z Wojska Polskiego 350 żołnierzy (w tym 188 wyznania rzymsko-katolickiego, 125 wy-

znania mojżeszowego, 13 wyznania grecko-katolickiego i 24 wyznania prawosławnego). 

Natomiast w garnizonach zwolniono ze służby 206 żołnierzy (w tym 105 wyznania rzym-

sko-katolickiego, 52 wyznania mojżeszowego, 7 wyznania grecko-katolickiego i 17 wy-

znania prawosławnego, w 15 przypadkach brakowało danych dotyczących wyznania). 

Ponadto zwraca uwagę spostrzeżenie generała Andersa, dotyczące problemu antysemity-

zmu w wojsku: Wszyscy żołnierze są traktowani przez Wojsko absolutnie jednakowo, naj-

lepszym dowodem czego, że nie było i nie ma żadnych ekscesów antysemickich na jego 

terenie23. 

We wrześniu 1942 roku Armia Andersa została przetransportowana z Persji do 

Iraku w rejon Kirkut-Mosul. I jeżeli tym razem z przesunięciem wojska nie było więk-

szych problemów, to z kolei administracja brytyjska sprzeciwiła się ewakuacji ludności 

cywilnej, wyrażając zgodę na jej przesunięcie jedynie wtedy, gdy nie będzie wśród niej 

Żydów. Zmusiło to polskie władze do ominięcia zakazu poprzez zorganizowanie trans-

portu morskiego wokół Półwyspu Arabskiego. Z kolei dzieci żydowskie, przebrane      

w mundurki szkoły katolickiej, odbyły podróż do Palestyny samochodami ciężarowymi. 

Przybycie Wojska Polskiego do Palestyny należy datować na kwiecień 1943 roku.  

Nadejście Armii gen. Andersa niewątpliwie przyczyniło się do ułatwienia różno-

rodnym organizacjom żydowskim nawiązywania kontaktów z przybywającymi żołnie-

                                                 
21  AIPMS, NWW, sygn. A.XII.3122, Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych (wg rozdzielnika) doty-

czący zarzutów Żydowskiej Agencji Telegraficznej z 03.11.1942 r., k. 3. 
22  AIPMS, NWW, sygn. A.XII.3122, Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych (wg rozdzielnika) doty-

czące zarzutów Żydowskiej Agencji Telegraficznej z 03.11.1942 r., k. 1. 
23  Tamże, k. 1 i 2. 
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rzami pochodzenia żydowskiego oraz nakłaniania i pomocy w dezercji. Jeden z takich 

przypadków opisuje Jan Zaściański w następujący sposób: W Palestynie w roku 1943 

sytuację polityczną cechowało napięcie. Nacjonaliści żydowscy planowali zajęcie tego 

kraju przez akcję zbrojną przeciwko Arabom. Sprzeciwiali się temu Anglicy. Gdy przy-

był tam nasz korpus, podziemna armia Izraela prowadziła przeciwko armii brytyjskiej 

podjazdową walkę, która ograniczała się do pojedynczych ataków na samochody i inne 

obiekty wojskowe. Miała ona na celu zmuszenie Anglików do opuszczenia Palestyny. 

Nasi żołnierze-Żydzi zaczęli od razu nawiązywać kontakty ze społeczeństwem żydow-

skim. Inteligentny chłopak z mojej baterii opowiadał mi po powrocie z pierwszej prze-

pustki do Tel-Avivu, jak serdecznie był przyjęty przez palestyńskich pobratymców. Fakt 

ten zachęcał jego kolegów do szukania szczęścia pod tym samym adresem. Nieco póź-

niej zaczęły krążyć pogłoski, że niedługo mamy wyjechać do Egiptu. I wówczas zaczęły 

się pierwsze dezercje. Po prostu żołnierz jechał na przepustkę i już nie wracał. W takich 

wypadkach pułk miał obowiązek sporządzić list gończy i przekazać go do dowództwa 

korpusu. Gdy ilość wypadków zaczęła rosnąć, pułkownik kazał mi się zająć tą sprawą. 

Dyskutowaliśmy w kasynie o tym problemie. Stosunek do niego naszych oficerów był 

jednomyślny: jeśli lojalność tych uciekinierów jest po stronie Izraela, to niech idą. Puł-

kownik przypominał nam, aby nie dopuścić do szykan. Nie mieliśmy z tym żadnych kło-

potów24. 

Wyżej przytoczony fragment opisuje również kwestię stosunku polskich ofice-

rów do żydowskich dezerterów. Przyjmowali decyzję żydowskich żołnierzy i, mając 

ciche przyzwolenie na ten proceder przełożonych, ograniczali się do przekazania ruty-

nowej informacji przełożonym o zaistniałym fakcie. 

Często inaczej odbierali zachowanie Żydów podoficerowie i szeregowi. Mając do 

czynienia z nimi na co dzień, reagowali żywiołowo, poprzez pryzmat dnia codziennego: 

We wrześniu masowa dezercja żołnierzy Żydów, ponad trzy tysiące. Mój celowniczy 

Tejblum też nie wrócił z przepustki, Ernfid również. Całe szczęście, że przeszkoliłem Al-

berta Sinickiego! Kapral Maksymilian Kaczko i Julek Hütter – podchorąży z pierwszego 

dyonu, odmówili zrzucenia munduru25. 

Natomiast żołnierze niejednokrotnie nie rozumieli przyczyn tego postępowania. 

Powstawały zarzuty braku lojalności wobec państwa polskiego oraz oskarżenia o wyko-

rzystywanie polskiego obywatelstwa do własnych celów: Podczas przerwy w ćwicze-

niach dostrzegam, że dwa „Carriersy” gonią kogoś biegnącego po polu. Posyłam ka-

prala, aby sprawdził, co się tam dzieje. Wraca i melduje: „Ułani poznali Żyda z które-

goś batalionu V Dywizji”. Był już w cywilnym ubraniu i pracował na tym polu. Jest to 

jeden z wielu Żydów, którzy wyszli razem z Korpusem ze Związku Radzieckiego. Niektó-

rzy w Palestynie uciekli do kibuców26 – on też. (...) Zestawiam te dwa obrazy i staram 

się zrozumieć zarówno tych, którzy samochcąc wyjechali kiedyś z Polski, a tęsknią do 

opłotków Niemenczyna, oraz tych, którzy znaleźli się w armii polskiej i w chwili, kiedy 

ma ona iść do walki z Niemcami zostają na polach kibuców. Nie odpowiedziałem sobie 

na to pytanie. Pozostawiłem je tam, w Palestynie27. 

                                                 
24  J. Zaściński, Pieśń o Warze, Warszawa 1999, s. 137. 
25  T.M. Czerkawski, Byłem żołnierzem generała Andersa, Warszawa, 1991, s. 189. 
26  Kibuc – spółdzielcze gospodarstwo rolne, w którym ziemia i środki produkcji są wspólną własnością. 
27  R. Kobecki, Kartki z kalendarzy 1940-1946, Warszawa 1966, s. 102. 
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Dezerterujący Żydzi w większości trafiali do różnorodnych podziemnych orga-

nizacji walczących o niepodległość Izraela (czego najbardziej obawiali się Brytyjczy-

cy). Część z zgłaszała się do kibuców, aby bronić ich przed Arabami lub też przenosili 

się do Armii Brytyjskiej z nadzieją uzyskania brytyjskiego obywatelstwa, co wiązało się 

z możliwością pozostania w Palestynie. Najwięcej Żydów decydowało się przystąpić do 

organizacji Hagana28, która stała się podstawą późniejszej Armii Izraelskiej. Dezercja 

świadczyła o istniejących różnicach pomiędzy narodowością polską i żydowską. Żoł-

nierze decydujący się na ten krok czuli się po prostu bardziej Żydami niż Polakami. 

Doskonale oddają to postępowanie wspomnienia Michała Zammela – Żyda z Piotrkowa 

Trybunalskiego urodzonego w 1917 roku: Usłyszał, że następnym etapem wędrówki 

będzie Palestyna. Wielu żydowskich żołnierzy szeptało już po cichu, że ich właściwym 

miejscem jest tzw. legion żydowski – nie tylko walka z Niemcami, ale też walka o żydow-

ską Palestynę. (…) Codziennie otrzymywali przepustki, w sobotę i niedzielę można było 

jechać do Jerozolimy, Tel Awiwu lub Hajfy. Podziemna organizacja żydowska Hagana 

[podlegająca nieoficjalnie Agencji Żydowskiej], walcząca o niepodległe państwo ży-

dowskie, potrzebowała takich młodych i zdrowych ludzi, a do tego jeszcze dobrze wy-

ćwiczonych żołnierzy z różnych formacji: piechoty, artylerii, saperów, kierowców cięża-

rówek. Hagana prowadziła swoją potajemną robotę agitacyjną”. Presja była ogromna. 

Michał Zammel podjął trudną decyzję, uznając, że „trzeba walczyć za swoją sprawę, to 

znaczy za uwolnienie Palestyny od brytyjskiej dominacji”. Wraz z innymi opuścił obóz: 

„Czekały już na nas przygotowane przez Haganę ciężarówki, którymi rozwieziono nas 

do kibuców położonych na terenie całej Palestyny. Ta operacja została przeprowadzona 

jednocześnie w każdej formacji wojskowej, a po nadejściu kolejnych transportów           

z ZSRR było nas już ponad dwa tysiące żołnierzy29. 

Część Żydów nie widziała możliwości ułożenia sobie życia w powojennej Pol-

sce. Wpływ na ten krok miał również obecny w wojsku antysemityzm. Był to między 

innymi efekt zamierzonej polityki Rosjan, którzy po ogłoszonej amnestii w pierwszej 

kolejności wypuszczali z więzień Żydów, a następnie utrudniali ich przyjęcie do woj-

ska, jednocześnie rozgłaszając pogłoskę, iż Rosja nie zakazuje przyjęć do Wojska Pol-

skiego, lecz to Polacy nie chcą przyjmować Żydów do armii. Ta akcja, inspirowana 

przez Sowietów wpłynęła negatywnie na stosunki polsko-żydowskie oraz na wizerunek 

Polaków – antysemitów. Dla porównania, ewakuowana w 1940 roku z Syrii Brygada 

Karpacka była przyjęta przez Żydów dobrze, między innymi dlatego, iż Polacy nie byli 

oskarżani o antysemityzm. W trakcie pobytu na Ziemi Świętej, dzięki organizowanym 

pielgrzymkom oraz wycieczkom, księża wpływali na postawę moralną i patriotyczną 

żołnierzy polskich. Miało to swoje odzwierciedlenie w pozytywnym odbiorze Polaków 

przez miejscową ludność żydowską. 

4. SKUTKI DEZERCJI. REAKCJA POLSKIEGO DOWÓDZTWA 

Wiele interesujących informacji do sprawy dezercji Żydów wnosi napisany 

przez Ośrodek Studiów przy Centrum Informacji w Jerozolimie Referat w sprawie de-

                                                 
28  Hagana (z hebrajskiego: „obrona”), żydowska organizacja zbrojna w Palestynie, zalążek izraelskiej 

armii. Została założona w 1920 r. dla obrony osadników żydowskich. W latach 1936-1938 została 

rozbudowana w okresie gwałtownej imigracji Żydów do Palestyny. 
29  Cyt. za P. Szubarczyk, Historia życia Michała Zammela, [w:] „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodo-

wej”, nr 11/2005, Warszawa 2005, s. 76-85. 
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zercji Żydów z Armii Polskiej30. Wprawdzie nie ma daty powstania dokumentu, jednak-

że analizując zawartość, należy stwierdzić, że powstał on w okresie II tury ewakuacyj-

nej, prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września 1943 r. 

Z dokumentu wynika, iż szacowana liczba żołnierzy narodowości żydowskiej     

w Armii Polskiej to ok. 4 000 osób. W ciągu 2-3 tygodni stwierdzono 600 przypadków 

dezercji, co oznacza 15% wszystkich Żydów służących w wojsku. W najbliższej przy-

szłości prognozowano ponad 2 000 przypadków ucieczki.  

Raport stwierdza trzy podstawowe kierunki dezercji: 

 batalion żydowski w Palestynie; 

 kibuce; 

 rodzina i organizacje polityczne. 

Dezercjom sprzyjały nadzwyczaj dogodne okoliczności, tj. przyjaźnie nastawio-

ne społeczeństwo udzielające zbiegom pomocy, nie nałożenie przez Anglików obo-

wiązku meldunkowego, a ponadto fakt, że każda gmina żydowska, każdy rabin czy no-

tariusz, wydaje takiemu dezerterowi dowód osobisty stwierdzający, iż urodził się w Pa-

lestynie czy Jemenie (…), z kolei angielskie władze wojskowe nie badają bliżej doku-

mentów (…)31 

Dokument wymienia dwa podstawowe powody powstania zjawiska dezercji. 

Pierwszy – ideowy – spowodowany: 

 problemem przynależności państwowej po zakończeniu wojny. Wraz z przy-

byciem do Palestyny u niektórych Żydów budził się żydowski patriotyzm, 

wzmocniony świadomością utraty swojego dobytku w Polsce, a związku       

z tym brakiem sensu powrotu; 

 pojawieniem się, być może jedynej w życiu, szansy pozostania w Palestynie     

i ułożeniem sobie życia poprzez sprowadzenie z Polski swojej rodziny; 

 silną agitacją różnych organizacji żydowskich oraz poczuciem potrzeby 

udzielenia rodakom pomocy w rozwiązaniu konfliktu arabsko-żydowskiego. 

Drugim powodem, był antysemityzmem, co stanowiło przyczynę podawaną 

przez różne czynniki żydowskie, zręcznie wykorzystywaną przez dezerterujących żoł-

nierzy, poprzez przedstawianie różnego rodzaju dokumentów o tym fakcie świadczą-

cych (zarówno prawdziwych, jak i też sfałszowanych). Dodatkowo sami polscy żołnie-

rze swoim zachowaniem potwierdzali istnienie problemu. Jeżeli nawet nie było to bez-

pośrednie szkalowanie, to z pewnością miało miejsce i objawiało się w różnorodny, 

pośredni sposób. Świadczą o tym, np. wspomnienia M. Wańkowicza: (…) koledzy cięż-

kich pepancerniaków, odkomenderowani w sześć baterii lekkich do moździerzy, przejęli 

te bezgwintowe rury z poczuciem despektu. Ktoś nazwał te moździerze „żydowską arty-

lerią”, może przez analogię z nazywaniem gęsi żydowską świnią i kozy żydowską krową 

– i tak już ta nazwa została32. 

                                                 
30  AIPMS, NWW, sygn. A.XII.3122, Referat Ośrodka Studiów przy Centrum Informacji w Jerozolimie 

w sprawie dezercji Żydów z Armii Polskiej ze stycznia 1944 r. 
31  Tamże. 
32  M. Wańkowicz, Monte Cassino, Warszawa, 1990, s. 72. 
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Dezercja żołnierzy narodowości żydowskiej była wykorzystywana propagando-

wo przez siły i organizacje mające na celu zdyskredytowanie legalnych władz RP. Mię-

dzy innymi Czesi wydali w USA memoriał opisujący ówczesną politykę polskiego rzą-

du, dotyczący mniejszości narodowych i zarzucający Polakom brak demokracji. Opisu-

jąc zaistniałą sytuację, jaka miała miejsce w Wojsku Polskim na Bliskim Wschodzie, 

wykorzystali sprawę do poruszenia problemu przynależności Zaolzia. Natomiast orga-

nizacja Hagana oraz Agencja Żydowska33 zaczęły wysuwać postulaty o wydzielenie    

w ramach Wojska Polskiego żydowskiego batalionu. Polacy widzieli w realizacji tej 

propozycji niebezpieczeństwo powstawania konfliktów wyznaniowych, rozpowszech-

niania haseł antysemickich, natomiast w sytuacji wymagającej użycia nowo powstałej 

jednostki w walce – podejrzliwość i niesubordynację wobec polskiego dowództwa. 

Anglicy stacjonujący na Bliskim Wschodzie, stwierdzając w swoich szeregach 

brak przypadków dezercji dochodzili do wniosku, że zarzut istnienia fali antysemityzmu 

w Wojsku Polskim jest prawdziwy. Miało to swój negatywny wydźwięk w kontaktach 

pomiędzy żołnierzami obu krajów. 

Przewidywano również, że w niedługiej przyszłości sytuacja ta zostanie wyko-

rzystana przez komunistów, mających wpływ na propagandę w USA i Wielkiej Bryta-

nii. Chodziło przede wszystkim o zwracanie uwagi międzynarodowej opinii publicznej 

oraz polityków na trudne stosunki narodowościowe, rzekomo panujące w Wojsku Pol-

skim. Wzmacnianie antypolskich nastrojów wśród państw koalicji antyhitlerowskiej 

miałoby negatywny wpływ na wydawane w przyszłości decyzje dotyczące przebiegu 

wschodnich granic Polski. 

Dowództwo WP przestrzegało ponadto przed podejmowaniem decyzji o oficjal-

nym zwolnieniu żołnierzy narodowości żydowskiej, którzy deklarowali chęć przenie-

sienia się do jednostek brytyjskich. Takie rozwiązanie niosłoby ze sobą zagrożenie 

ogłoszenia przez propagandę sowiecką informacji, iż Armia Polska, tracąc swój wielo-

narodowościowy skład, rezygnuje zarazem z terenów zamieszkałych przez mniejszości 

narodowe i tym samym nie jest armią państwa o określonym przed wojną terytorium. 

Jedyne rozwiązanie zaistniałego problemu widziano w położeniu nacisku na 

podjęcie prób zmiany nastawienia w Wojsku Polskim i w społeczeństwie żydowskim.  

W stosunku do Armii Polskiej miała to być akcja wykonana poprzez: 

 przeprowadzanie odpraw z oficerami i podoficerami dotyczących antysemity-

zmu, uświadamianie jego konsekwencji, spowodowanie zbliżenia do społe-

czeństwa żydowskiego poprzez organizację wycieczek oraz udział w różno-

rodnych uroczystościach na terenach palestyńskich zamieszkałych przez lud-

ność żydowską; 

                                                 
33  Agencja Żydowska na rzecz Izraela nazywana w skrócie Sochnut lub JAFI – żydowska organizacja 

syjonistyczna działająca na całym świecie na rzecz rozwoju gospodarczego Izraela i zwiększenia 

zdolności absorpcyjnej Żydów z Diaspory w Ziemi Izraela. Agencja Żydowska była również odpo-

wiedzialna przed władzami brytyjskimi za wszystkie sprawy wewnętrzne społeczności żydowskiej      

w Palestynie – imigracja (przydzielanie świadectw zapewnionych według pełnomocnictwa władzy), 

przesiedlanie nowych imigrantów, zawieranie nowych porozumień, rozwój gospodarczy, edukacja      

i kultura, szpitale i służba zdrowia. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Syjonizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://pl.wikipedia.org/wiki/Absorpcja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diaspora
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_Izraela
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 przeprowadzanie odpraw z oficerami i podoficerami oraz szeregowymi naro-

dowości żydowskiej, na temat dezercja z wojska polskiego oznacza dezercję  

z pola walki o istnienie fizyczne Żydostwa polskiego i stanowi zdradę w kam-

panii o jego prawa w Polsce niepodległej; 

 poinformowanie o możliwości powrotu do Palestyny po zakończeniu wojny; 

 doprowadzenie do oficjalnego spotkania pomiędzy żołnierzami narodowości 

żydowskiej a mieszkańcami kibuców i członkami Agencji Żydowskiej w celu 

przeprowadzania dyskusji. 

Ponadto Agencja Żydowska oraz komenda Hagany miałyby spowodować wyda-

nie zakazu przyjmowania dezerterów do pracy w kibucach oraz zakazu wydawania ja-

kichkolwiek dokumentów umożliwiających wstępowanie uciekinierów do oddziałów 

palestyńskich i brytyjskich. 

W ślad za wyżej wymienionym raportem (w momencie, gdy liczba dezerterów 

doszła do 800 żołnierzy) Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie przesłało depeszę    

z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie sposobu postępowania z uciekinierami. Jedno-

cześnie dowództwo zaproponowało założenie kartoteki dezerterów i ujęcie w niej in-

formacji dotyczących danych personalnych, okoliczności i przyczyn dezercji, a ponadto 

przekazywanie stosownych wykazów uciekinierów władzom brytyjskim34. W odpowie-

dzi Minister Obrony Narodowej, gen. dyw. Marian Kukiel, w depeszy z 12 sierpnia 

1943 r. polecił nie prowadzić poszukiwań i nie wcielać ponownie dezerterów, nie po-

zbawiać ich obywatelstwa i ograniczyć się jedynie do kartotekowania (ustalenia oko-

liczności i metod) dezercji oraz przekazywania wykazów uciekinierów władzom brytyj-

skim35. W tych okolicznościach Żydzi otrzymali ciche pozwolenie polskiego dowódz-

twa na dezercję. 

Również gen. Anders jednoznacznie ustosunkował się do zaistniałej sytuacji:    

W Palestynie zaczęły się tłumne dezercje żołnierzy żydowskiego pochodzenia, zaagitowa-

nych przez organizacje żydowskie. Ponad 3 000 Żydów opuściło szeregi Korpusu. (...) Nie 

zezwoliłem na poszukiwania dezerterów, i ani jeden dezerter nie został przez nas areszto-

wany. Postanowiłem nie stosować ściśle wobec mniejszości narodowych ustawy o po-

wszechnym obowiązku służby wojskowej dla wszystkich obywateli polskich poza Krajem. 

Nie chciałem mieć pod dowództwem żołnierzy, którzy bić się nie chcą (...)36. 

Wspomnienia gen. Andersa uzupełnia relacja z rozmowy przeprowadzonej przez 

Zbigniewa Siemaszkę z 31 lipca 1967 r.: Wydałem ścisłe dyrektywy nie ścigania tych 

żołnierzy Żydów, którzy po przybyciu do Palestyny opuszczali szeregi. Uważałem, że ci 

Żydzi, którzy za swój pierwszy obowiązek uważali walkę o wolność Palestyny, mają do 

tego prawo37. 

                                                 
34  AIPMS, NWW, sygn. A.XII.3122, Notatka Szefa Sztabu Naczelnego Wodza, płk. Leona Mitkiewi-

cza, w sprawie wykorzystania dla celów polityki polskiej sfer żydowskich w Stanach Zjednoczonych 

z 1943 r. 
35  AIPMS, NWW, sygn. A.XII.3122, Depesza Szyfr nr 5310 Naczelnego Dowództwa Armii Polskiej na 

Wschodzie do Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie dezercji Żydów z WP z 16.08.1943 r. 
36  W. Anders, op. cit., s. 204. 
37  Z.S. Siemaszko, Generał Anders, życie i chwała, [w:] „Kultura”, nr 5-8/1970, Paryż 1970, s. 36. 
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Zachowana dokumentacja nie zawiera informacji o wydaniu podwładnym roz-

kazu jednoznacznie regulującego przedmiotową kwestię, co jednakże nie oznacza, że 

nie został on wydany. Relacje żołnierzy z tego okresu pozwalają bezspornie stwierdzić, 

że ustalenia odnośnie dezercji Żydów miały miejsce i przybierały formę ustnych pole-

ceń. Generał Anders oczywiście nie mógł wydać oficjalnego, pisemnego rozkazu, co      

w pełni wyjaśnia następująca relacja: Romanowski wspomina, że pewnego razu aresz-

towano grupę żydowskich uciekinierów, ale gdy postawiono ich przed generałem An-

dersem, ten nakazał, by żandarmi puścili ich wolno i zlecił na przyszłość nie zatrzymy-

wać dezerterujących Żydów. W Iraku, by nie prowokować Brytyjczyków, podobny roz-

kaz był wydany ustnie. Anders miał powiedzieć w sekrecie kilku oficerom, że „Żydzi 

walczą o swą wolność, a ja nie zamierzam stać na ich drodze”. Anders nie mógł oczy-

wiście powiedzieć tego oficjalnie, ponieważ Wojsko Polskie uzależnione było od Brytyj-

czyków38. 

Wydanie takiego ustnego rozkazu potwierdza treść depeszy przesłanej przez 

gen. Andersa do Ministra Obrony Narodowej z 16 sierpnia 1943 r. Z jej treści jedno-

znacznie wynika, że ustalenia z gen. Kukielem od roku były przestrzegane w Armii 

Polskiej39. Najwyraźniej nasilenie się problemu po przybyciu do Palestyny wymusiło na 

gen. Andersie poinformowanie i uzgodnienie z przełożonymi dalszego postępowania       

w sprawie dezercji. 

Oczywiście nie wszyscy podejmowali decyzję o ucieczce: W pułku na tysiąc lu-

dzi było pięćdziesięciu żołnierzy pochodzenia żydowskiego. Wiedziałem o tym, ponieważ 

przed paru tygodniami przyjechał do nas rabin w stopniu majora. Pułkownik kazał mi 

zameldować 50 żołnierzy zgromadzonych w świetlicy do jego dyspozycji. Zdezerterowa-

ło w sumie 26 żołnierzy, czyli dwa i pół procent. Taka sama ilość pozostała z nami. Ni-

gdy nie słyszałem, by polska żandarmeria lub polscy żołnierze wydawali dezerterów. 

Anglicy mieli wszelkie powody ku temu, by przeciwdziałać dezercjom, ponieważ ucieka-

jący żołnierze wstępowali do podziemnej armii żydowskiej, która walczyła z nimi. Spra-

wa ta była bardzo skomplikowana. Nasz korpus znajdował się pod dowództwem angiel-

skim i utrzymanie stanowiska neutralnego w tej sprawie wymagało sporej dozy dyplo-

macji. W roku 1997 rotmistrz Romanowski opowiadał mi historyjkę z życia obozowego 

w roku 1943: 

– Jeden ze znanych mi oficerów prosił mnie o zameldowanie go do gen. Andersa. Został 

przyjęty i byłem obecny przy ich rozmowie. 

– Złapałem dwu polskich żołnierzy Żydów-dezerterów. Co mam z nimi zrobić? 

– Wypuść ich – odpowiedział generał. 

Poszliśmy razem do samochodu i widziałem, jak ów oficer wypuścił dwu młodych ludzi, 

których pilnowali polscy żołnierze40.  

Złapanych dezerterów, jak widać, traktowano bardzo pobłażliwie, zważywszy, 

że za dezercję groziła kara śmierci. Polacy mieli świadomość, że zaniechanie ścigania 

dezerterów obniżało w oczach Żydów autorytet Wojska Polskiego. Z drugiej jednak 

strony doprowadzenie do aresztowań dezerterów powodowałoby niewątpliwie starcia         

                                                 
38  H. Warner, Zdobywcy Monte Cassino. Generał Anders i jego żołnierze; Poznań 2006, s. 146. 
39  AIPMS, NWW, sygn. A.XII.3122, Depesza Szyfr nr 5310 Naczelnego Dowództwa Armii Polskiej na 

Wschodzie do Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie dezercji Żydów z WP z 16.08.1943 r. 
40  J. Zaściński, op. cit., s. 137. 
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z mieszkańcami Palestyny, a do takiej sytuacji Dowództwo Armii Polskiej na Wscho-

dzie doprowadzić nie chciało i nie mogło. 

Należy stwierdzić, że problem, który dotknął Armię gen. Andersa, nie ominął 

innych polskich jednostek stacjonujących w Wielkiej Brytanii. Gen. Sosabowski nastę-

pująco wspominał sposób rozwiązania tego problemu: Każdy żołnierz spadochronowy 

bez względu na narodowość lub wyznanie (miałem w brygadzie pewną liczbę Żydów 

oraz kilku Ukraińców i Białorusinów) miał głębokie poczucie nadrzędności sprawy, 

której służy i dla której jest żołnierzem spadochronowym. Uważałem za zdrowy objaw, 

że Żyd - polski żołnierz spadochronowy – nie ukrywał tego, że jest Żydem, nie cierpiał 

na kompleks niższości, tak często obserwowany wśród Żydów znajdujących się w śro-

dowisku w większości polskim. (...) Takie postępowanie dało doskonałe wyniki. Gdy           

w drugiej połowie 1943 roku, w konsekwencji formowania się oddziałów żydowskich      

w Palestynie, zostały zanotowane na terenie I Korpusu w Szkocji masowe dezercje Ży-

dów, to podczas dwu pierwszych fal tych dezerterów nie było wśród nich ani jednego 

żołnierza brygady spadochronowej. Dopiero w trzeciej fali, prawdopodobnie pod wpły-

wem namów i nacisków z zewnątrz, zdezerterowało siedmiu41. Żyd, który zdezerterował 

tracił jedynie prawo do Znaku Spadochronowego, nie był w żaden sposób karany i po 

trafieniu do Palestyny stawał się żołnierzem izraelskim. 

Władze polskie w swoich wytycznych nie wyróżniały w jakikolwiek sposób 

żadnej z narodowości spośród swoich obywateli. Wszystkim polskim obywatelom 

przebywającym w zorganizowanych koloniach, w różnych miejscach na świecie (Afry-

ka, Indie, Meksyk, Nowa Zelandia), starano się zapewnić przeżycie wojny, a po niej 

bezpieczny powrót do ojczyzny. Świadczą o tym zapisy instrukcji z 1943 roku, w której 

możemy przeczytać o zaleceniu ochrony osób o innym wyznaniu i narodowości, oraz      

o pełnej równości w traktowaniu: obywatele (…) polscy bez względu na ich narodowość 

i wyznanie powinni być traktowani jednakowo, tzn. korzystać z tych samych świadczeń      

i z tej samej opieki42.  

5. USA – WPŁYW ŻYDÓW NA OPINIĘ PUBLICZNĄ 

Polityka prowadzona przez władze sowieckie wobec Polaków i Żydów, poprzez 

prowokowanie różnego rodzaju konfliktów, niekorzystnie wpływała na opinię publiczną 

w Stanach Zjednoczonych. Od momentu włączenia się Związku Radzieckiego do wojny 

gen. Sikorski stanął przed trudnym zadaniem wzmacniania polskiej pozycji w obozie 

koalicji antyhitlerowskiej. Trzy wizyty gen. Sikorskiego w USA miały na celu również 

stworzenie przeciwwagi dla wpływów Rosjan w Wielkiej Brytanii i USA. Mógł mieć 

nadzieję, że przekonanie odpowiednich czynników politycznych spowoduje znalezienie 

w Stanach Zjednoczonych sojusznika, który swoją postawą wpłynie na stanowisko An-

glii w kwestii utworzenia drugiego frontu w Europie od strony Bałkanów, co miałoby 

niebagatelny wpływ na przyszłość państw znajdujących się w Europie Środkowej          

i Wschodniej. Chodziło również o jednoznaczne stanowisko w kwestii proponowanej 

przez Rosjan linii Curzona. Także w tej sprawie, twarde stanowisko USA mogło wpły-

nąć na decyzje brytyjskie. Rosjanie świadomi ważności toczącej się rozgrywki poli-

tycznej, w sprawie ustalania przebiegu przyszłej polskiej granicy wschodniej, również 

                                                 
41  S. Sosabowski, Najkrótszą drogą, Londyn 1957, s. 89. 
42  Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Poselstwo Polskie w Meksyku, sygn. 182, Instrukcja w spra-

wie traktowania obywateli polskich narodowości niepolskiej w ośrodkach uchodźczych, k. 221. 
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wpływali na pozycję polskiego rządu na arenie międzynarodowej. I niestety, jak wiemy, 

pomimo uzyskanych zapewnień prezydenta Roosevelta podczas rozmów w Teheranie, 

zarówno Anglia, jak i USA zaakceptowały propozycje Stalina w sprawie linii Curzona. 

Sztab Naczelnego Wodza zdawał sobie sprawę, że brak porozumienia oraz wza-

jemnego zaufania pomiędzy Polakami i Żydami ma negatywny wpływ na niektóre pla-

nowane posunięcia, zarówno ekonomiczne, jak i polityczne. Biorąc pod uwagę fakt,       

iż Amerykanie nie byli zbyt dobrze zorientowani w sprawach Polski, a wpływ polity-

ków żydowskich na całe środowisko był duży, pozyskanie ich dla sprawy polskiej mo-

gło mieć niebagatelny wpływ na pozytywny wizerunek Polski w USA. Stąd też władze 

polskie czyniły starania, aby nawiązać kontakt z Żydami mającymi wysoką pozycję      

w istniejącej konfiguracji politycznej oraz posiadającymi szerokie kontakty w życiu 

gospodarczym i politycznym USA.  

Za taką uchodziła między innymi „American Jewish Committee” – amerykańska 

organizacja założona w celu obrony praw Żydów mieszkających poza USA. Została zało-

żona w 1906 r. na wieść o pogromach Żydów w Rosji. Stąd też, gdy zaistniała możliwość 

nawiązania pośredniego kontaktu z jednym z czołowych przedstawicieli organizacji – 

Morrisem D. Waldmanem, zainteresowano Sztab Naczelnego Wodza tą możliwością. 

Uważano, że wpływ członków „American Jewish Committee” na postanowienia Traktatu 

Wersalskiego w sprawie Polski był duży i mógł być również znaczacy po zakończeniu 

aktualnie trwającego konfliktu43. Sposobność do kontaktu z Morrisem D. Waldmanem 

zaistniała w okolicznościach dość przypadkowych: polski oficer – por. Lipski zaznajomił 

się z Michałem Glazerem – Polakiem, którego żoną została córka wyżej wymienionego 

Morrisa D. Waldmana. W tak zaistniałych okolicznościach (przy bardzo dobrze układają-

cych się stosunkach rodzinnych), stwierdzono możliwość wpływu na członków organiza-

cji, a przez nich na znaczących polityków w USA. Uważano bowiem, że (…) Żydzi są 

„doradcami fachowymi” wielu czołowych polityków i urzędników, sami zaś przeważnie 

są bezpośrednio lub pośrednio w sferze wpływów American Jewish Committee44. 

W kwietniu 1943 roku Rosja Sowiecka zerwała z stosunki dyplomatyczne z Pol-

ską. W tym samym czasie strona żydowska rozpoczęła akcję przedstawiania, na łamach 

artykułów w prasie amerykańskiej, zaleceń dla polityków polskich dotyczących wyco-

fania się z polityki mocarstwowej oraz koordynacji polskiej polityki zagranicznej z poli-

tyką Rosji Sowieckiej45. Polacy byli świadomi zamierzeń autorów tych pomysłów oraz 

efektów prowadzenia sugerowanych kierunków polityki, która doprowadziłaby pier-

wotnie do protektoratu, a w drugiej kolejności pełnej podległości Polski. Hasła te, wy-

głaszane wiosną 1943 roku, niestety okazały się prorocze dla Polski. Okazuje się, że 

strona polska zauważała i brała pod uwagę bardzo silny wpływ Żydów w USA: (…) 

gdyby bowiem Rząd Sowiecki nie był, z jednej strony ośmielony przychylnością do sie-

bie możnych czynników tutejszego Żydostwa, a z drugiej – nieprzyjaznym ustosunkowa-

niem się tychże czynników do Polski, nie odważyłby się on na tak rygorystyczne z na-

                                                 
43  IJP, sygn. A.XII.3122 Pismo przewodnie do ,, Notatki w sprawie wykorzystania dla celów polityki 

Polskiej sfer żydowskich w Stanach Zjednoczonych”. 
44  IJP, sygn. A.XII.3122 ,,Notatka w sprawie wykorzystania dla celów polityki Polskiej sfer żydowskich 

w Stanach Zjednoczonych”, s. 4 dokumentu. 
45  Ich autorem był Walter Lippmann, amerykański intelektualista pochodzenia żydowskiego; pisarz, 

polityk i myśliciel liberalny; doradca prezydenta Roosevelta. Swoje stanowisko prezentował cyklem 

artykułów pt. Dziś i jutro w gazecie New York Herald Tribune. 
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szym rządem postępowanie46. Tekst ten został napisany w kontekście zerwania przez 

ZSRR stosunków dyplomatycznych z Polską. 

Rząd Polski nie potrafił niestety na tyle zaskarbić sobie przychylności środowi-

ska żydowskiego w USA, by przekonać je do swoich racji. Zwyciężyło ostatecznie 

przekonanie, że komunizm w Rosji zapewni Żydom lepsze warunki traktowania i do-

brobyt niż oskarżana o antysemityzm Polska.  

6. LOSY ŻYDÓW PO ZDARZENIACH W PALESTYNIE 

Żydzi, którzy pozostali w Armii Polskiej, dzielnie walczyli na froncie włoskim. 

W trakcie tej kampanii brali czynny udział w bitwie o Monte Cassino, Loreto, Bolonię. 

O ich dzielnej postawie świadczy fakt, że spośród 850 Żydów walczących pod Monte 

Cassino 6 otrzymało Krzyże Srebrne Orderu Wojennego Virtuti Militari, 68 otrzymało 

Krzyże Walecznych, a 52 nadano Krzyże Zasługi. Prawdopodobnie 77 Żydów zginęło 

na szlaku bojowym Armii gen. Andersa47. Świadectwem postawy Żydów na polu walki 

jest relacja Melchiora Wańkowicza, w której dodatkowo podaje informacje dotyczące 

ich dezercji: Trup strz. Szapiry jak żywy, skręcony w sobie, gęstą czupryną na głazie. 

Żyd. Chory na czerwonkę, nie zgodził się zostać. Przy podchodzeniu, w ogniu, dręczony 

skurczami, musiał ciągle odbiegać na stronę, nie mógł się kryć, może by wyżył inaczej. 

Leży, jak eskpiacja wobec własnego narodu za 3 500 dezerterów żydowskich z 2. Kor-

pusu Polskiego, jeden z jedenastu Żydów poległych w bitwie o Monte Cassino, którzy 

jednak chcieli się bić z Hitlerem48. 

Wśród Żydów, którzy zdecydowali się odejść z szeregów Wojska Polskiego by-

ło wiele osób, które wzięły czynny udział w późniejszym życiu publicznym Izraela. 

Najbardziej znaną postacią był Menachem Begin, premier Izraela, nagrodzony Pokojo-

wą Nagrodą Nobla. 

Menachem Begin (Mieczysław Biegun) urodził się w 1913 roku w Brześciu Li-

tewskim. Od wczesnych lat interesował się syjonizmem i w 1929 roku wstąpił do mło-

dzieżowego ruchu Brit Trumpeldor-Betar49. W 1939 roku, po wkroczeniu wojsk niemiec-

kich do Polski Begin uciekł do Wilna, które w 1940 r. znalazło się pod sowiecką okupa-

cją. W 1940 roku został aresztowany przez NKWD i skazany na osiem lat w obozie pracy 

na Syberii. W 1942 roku został zwolniony i udał się do tworzącej się Armii Polskiej.       

W 1943 roku przybył z polskimi oddziałami wojskowymi do Palestyny. Nawiązał kontakt 

z żydowską podziemną organizacją wojskową Irgun50 – Tzeva'i Le'umi (Etzel) i stanął na 

                                                 
46  IJP, sygn. A.XII.3122 Notatka w sprawie wykorzystania dla celów polityki Polskiej sfer żydowskich    

w Stanach Zjednoczonych, s. 3 dokumentu. 
47  Za B. Majerczak, Żydzi – żołnierze Wojsk Polskich polegli na frontach II wojny światowej, Warszawa 2001. 
48  M. Wańkowicz, op. cit., s. 285. 
49  Betar, Brit Trumpeldor, Związek Trumpeldora, Trumpeldorczycy – syjonistyczny, prawicowy żydow-

ski ruch młodzieżowy. Założony w 1923 r. w Rydze (Łotwa) przez Władimira Żabotyńskiego (1880-

1940). Istniał w Palestynie oraz w wielu państwach Europy, w tym również w II RP. Podczas II wojny 

światowej członkowie Bejtaru walczyli w Żydowskim Związku Wojskowym. Wielu należało do or-

ganizacji paramilitarnej Irgun, walczącej o państwo żydowskie w Palestynie. 
50  Irgun Cwai Leumi („Narodowa Organizacja Zbrojna”) – żydowska nielegalna, podziemna organizacja 

zbrojna działająca w Brytyjskim Mandacie Palestyny w oparciu o metody terrorystyczne w latach 

1931-1948, po odłączeniu się od paramilitarnej organizacji Hagana. Menachem Begin stanął na czele 

Irgunu w grudniu 1943 roku. Odrodził on upadającą organizację, zorganizował grupy wojskowe i 

przygotował plan powstania żydowskiego przeciwko brytyjskiemu panowaniu w Palestynie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Syjonizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zeev_%C5%BBaboty%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Palestyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydowski_Zwi%C4%85zek_Wojskowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irgun_Cwai_Leumi
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Palestyna_(mandat)
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jej czele. W 1948 roku Menachem Begin rozpoczął karierę polityczną. Założył partię 

Heut, której został przewodniczącym. Była to partia wierna radykalnym poglądom Kabo-

tyńskiego. Doprowadził do połączenia partii Heut z partią liberalną, co było początkiem 

istnienia w przyszłości partii Likud. W 1977 roku partia Likud uzyskała 43 mandaty po-

selskie w Knessecie. 20 czerwca 1977 roku Menachem Begin został premierem Izraela. 

Przeszedł do historii jako polityk, który podpisał porozumienie pokojowe z Egiptem       

(18 września 1978 r.). 16 grudnia 1978 roku izraelski premier Begin oraz egipski prezy-

dent Sadat zostali nagrodzeni Pokojową Nagrodą Nobla. Na wiosnę 1982 roku Begin 

przeprowadził ewakuację Półwyspu Synaj. 15 września 1983 roku na własne życzenie 

ustąpił z urzędu premiera i wycofał się z życia politycznego. Zmarł w marcu 1992 roku. 

PODSUMOWANIE 

Analizując fakty, należy stwierdzić, że ilość dezerterów była statystycznie bar-

dzo duża. Szacuje się, że liczba Żydów w jednostkach tworzących Armię Andersa do-

chodziła do ok. 4200-4300 żołnierzy. Z tego, do końca wojny dotrwało w szeregach 

zaledwie ok. 800-1000 Żydów51. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę żołnierzy, którzy 

zginęli w prowadzonych działaniach wojennych (ok. 100) widać, że skala dezercji była 

znaczna i sięgała aż 80% stanu wyjściowego. Inną sprawą jest kwestia moralna. Żołnie-

rze ci przysięgali wierność Rzeczypospolitej, a później decydowali się na dezercję. Na-

leży także zaznaczyć, że w zaistniałej sytuacji władze polskie wykazały się wielką wy-

rozumiałością. 
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Summary 

Polish and Jewish relations are over centuries old. The different episodes in history have often 

put our relationships to the test. One of the less known issues related to Polish and Jewish rela-

tions are the desertions of Jewish soldiers from the Polish Army in the East. The authors of this 
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