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Polityka władz polskich wobec Żydów po II wojnie światowej, według wielu 
badaczy tej tematyki, charakteryzowała się wyjątkowym ich traktowaniem na 
tle stosunków wobec innych mniejszości narodowych. Jej konsekwencją była 
szeroka autonomia, z jakiej korzystała ludność żydowska. Nie była to jednak 
polityka jednorodna, co wynikało poniekąd ze zróżnicowania samej społecz
ności żydowskiej, a z czasem stawała się coraz bardziej zależna od wytycznych 
Związku Radzieckiego1. 

1  B. Szaynok, Komuniści w Polsce (PPR/PZPR) wobec ludności żydowskiej (1945 – 1953), 
„Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 2 (6), s. 185.
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Lata 1944 – 1947, będące okresem umacniania się nowej polskiej władzy, 
były także czasem tworzenia i rozwoju instytucji mających na celu przede 
wszystkim niesienie pomocy ludności żydowskiej, doświadczonej okrutnymi 
przeżyciami wojennymi2. Konieczność poprawienia sytuacji społeczności 
żydowskiej została zaakcentowana już w pierwszym oficjalnym dokumencie 
nowych władz – Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 
który deklarował odbudowę egzystencji Żydów w Polsce oraz prawne i faktyczne 
ich równouprawnienie3. Dnia 8 sierpnia 1944 r. przy Prezydium PKWN w Lu
blinie powstał Referat ds. Pomocy Ludności Żydowskiej, podporządkowany 
bezpośrednio Edwardowi OsóbceMorawskiemu. Na jego czele stanął Szlomo 
Herszenhorn, urodzony w Lublinie lekarz i działacz społeczny, członek Bundu4. 
Dzięki działalności referatu Żydzi otrzymywali podstawową pomoc w postaci 
żywności i ubrań. Mogli liczyć na interwencje w razie konieczności przyjęcia do 
szpitala oraz na zapewnienie opieki sierotom. Uzyskiwali także pomoc prawną. 
Prace referatu polegały m.in. na rejestrowaniu ocalonych oraz gromadzeniu re
lacji o Zagładzie. Niestety zaspokojenie potrzeb społeczności żydowskiej, wobec 
trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej państwa, okazało się niemożliwe5.

Referat z coraz większymi trudnościami radził sobie z powierzonymi mu 
zadaniami. Pojawiła się konieczność powołania instytucji, która objęłaby swoimi 
kompetencjami wszystkie dziedziny życia ludności żydowskiej, a jednocześnie 
cieszyłaby się zaufaniem, zyskałaby uznanie w kraju i za granicą, a także potra
fiłaby uzyskać pomoc ze wszystkich możliwych źródeł6.

Na wniosek Referatu do spraw Pomocy Ludności Żydowskiej i Komitetu 
Organizacyjnego Żydów Polskich w ZSRR, 4 listopada 1944 r. utworzono 
Centralny Komitet Żydów w Polsce z Emilem Sommersteinem na czele. In
stytucja ta miała swoimi kompetencjami objąć wszystkie sprawy związane 
z funkcjonowaniem ludności żydowskiej. Jej priorytetem było stworzenie wa
runków ułatwiających Żydom przystosowanie się do nowej sytuacji społecznej, 
politycznej i gospodarczej Polski7.

Komitet spełniał rolę politycznej reprezentacji Żydów w stosunkach z wła
dzami polskimi i organizacjami żydowskimi za granicą. W skład Komitetu 

2  Ibidem, s. 186.
3  Ibidem, s. 187.
4  Bund – lewicowa antysyjonistyczna partia żydowska.
5  J. Adelson, W Polsce zwanej Ludową, [w:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zary-

sie (do 1950 roku), red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993, s. 425 – 426.
6  Ibidem, s. 426.
7  Ibidem.
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weszli reprezentanci różnych opcji politycznych – syjonistów, komunistów, 
bundowców. W zasobie Archiwum Państwowego w Opolu zachował się odpis 
statutu Komitetu8, z którego wynika, że do jego zadań należały m.in. odbu
dowa życia gospodarczego, produktywizacja, opieka nad dziećmi, organizacja 
służby zdrowia, pomoc prawna, opieka nad repatriantami, wspieranie rozwoju 
żydowskiej kultury. Komitet organizował opiekę medyczną, pomoc materialną, 
otwierał kuchnie, domy dziecka, bursy akademickie, szkoły, domy modlitwy, 
wydawał prasę żydowską, ratował zabytki kultury żydowskiej, patronował akcji 
produktywizacji ludności żydowskiej.

Centralny Komitet Żydów w Polsce (dalej CKŻP) odegrał znaczącą rolę 
w historii polskich Żydów w pierwszych latach powojennych. Zorganizowana 
w całym kraju sieć wojewódzkich, powiatowych i miejskich komitetów ży
dowskich oraz funkcjonujące wraz z nimi instytucje i organizacje pozwoliły 
Żydom na korzystanie z pewnego rodzaju autonomii narodowej. Komitet objął 
opieką tych, którzy przeżyli wojnę oraz repatriantów, licznie przybywających do 
kraju. Był instytucją uznaną na Zachodzie, posiadał szerokie kompetencje oraz 
korzystał z dużego stopnia samodzielności. Dzięki jego działalności, w krótkim 
okresie po zakończeniu działań wojennych społeczność żydowska powróciła do 
wszystkich przedwojennych form aktywności, rozwijając w sposób swobodny 
kulturę, gospodarkę, szkolnictwo i działalność polityczną9.

Powstanie CKŻP skutkowało ograniczeniem kompetencji Referatu do spraw 
Pomocy Ludności Żydowskiej. Dodatkowo w połowie grudnia 1944 r. powołano 
do życia Referat ds. Mniejszości Żydowskiej w Wydziale Narodowościowym 
przy Departamencie Politycznym Ministerstwa Administracji Publicznej, który 
przejął zadania Referatu ds. Pomocy Ludności Żydowskiej, skutkiem czego ten 
ostatni uległ likwidacji. Od tej pory CKŻP i inne instytucje żydowskie podlegały 
Ministerstwu Administracji Publicznej10.

Kraj podzielono na regiony, na terenie których funkcjonowały komitety 
wojewódzkie i okręgowe CKŻP. Komitetom wojewódzkim podlegały komitety 
powiatowe. W okresie największego napływu ludności żydowskiej do Polski 
istniało siedem komitetów wojewódzkich: we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, 
Krakowie, Warszawie, Białymstoku, Szczecinie i pięć komitetów okręgowych: 
w Częstochowie, Radomiu, Olsztynie, Lublinie i Gdańsku. Placówki CKŻP 

 8  Archiwum Państwowe w Opolu (dalej APO), nr zespołu 1259: Starostwo Powiato
we w Brzegu, sygn. 47, s. 2 – 4.

 9 J. Adelson, op.cit., s. 426.
10 Ibidem, s. 427.
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działały w ponad 50 miastach na terenie całego kraju. Najwięcej komitetów 
powiatowych rozlokowanych było na Dolnym Śląsku11.

Do większych skupisk ludności żydowskiej w powojennej Polsce należała 
także społeczność zamieszkująca województwo śląskie. Obok nielicznej grupy 
ocalonych przedwojennych mieszkańców tego regionu, większość stanowili 
Żydzi, którzy przybyli w ramach repatriacji obywateli polskich z ZSRR. W lutym 
1945 r. powołano tam Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach, z czasem 
powstały podlegające mu komitety terenowe. 

Dnia 6 lutego 1946 r. odbyło się posiedzenie organizacyjne Miejskiego 
Komitetu Żydowskiego w Opolu12. Posiedzenie rozpoczęło się od wygłoszenia 
referatu na temat konieczności powołania opolskiego komitetu w celu objęcia 
opieką Żydów mieszkających w tym mieście oraz mających do niego przybyć 
w ramach repatriacji. Powołano tymczasowy Zarząd w składzie: Joel Iger, Izrael 
Goldstein, Efroim Scherer, Jakub Sternlicht i Leon Gellert. Pierwszym zadaniem 
Zarządu było załatwienie formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia 
Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Katowicach na prowadzenie dzia
łalności.

Drugie posiedzenie organizacyjne opolskiego Komitetu miało miejsce 25 
lutego 1946 r. W trakcie jego trwania Joel Iger złożył sprawozdanie ze swojej 
podróży służbowej do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Katowicach, 
który przychylnie odniósł się do projektu założenia Komitetu Miejskiego 
w Opolu13. Członkowie Zarządu zapoznali się ponadto z planem pracy na naj
bliższy okres, który obejmował w pierwszej kolejności wynajęcie pomieszczenia 
na biura Komitetu oraz zwrócenie się do Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 
w Opolu o odstąpienie kilku baraków dla ludności żydowskiej, a także założenie 
kuchni ludowej. Zebranie zakończyło się ukonstytuowaniem Zarządu w skła
dzie: Joel Iger – przewodniczący, Izrael Goldstein – sekretarz, Efroim Scherer 
– skarbnik, Jakub Sternlicht – referent repatriacji, Leon Gellert – referent opieki 
społecznej.

O dalszej działalności Komitetu dowiadujemy się z jego korespondencji ze 
Starostwem Powiatowym i Zarządem Miejskim w Opolu.

W piśmie z dnia 18 kwietnia 1946 r. Starosta Powiatowy w Opolu zezwolił 
na zorganizowanie w lokalu Ośrodka Produktywizacji przy ul. Luboszyckiej 3 

11 Ibidem, s. 428.
12 APO, nr zespołu 185: Zarząd Miejski w  Opolu (dalej ZM w  Opolu), sygn. 117, 

s. 144 – 145.
13 Ibidem, s. 146.
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„akademii żałobnej” w 3. rocznicę powstania w getcie warszawskim14. Kopie 
tego pisma zostały przesłane do wiadomości Powiatowego Urzędu Bezpieczeń
stwa Publicznego oraz Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Opolu.

Ponieważ każde zebranie organizowane przez członków Komitetu wymagało 
zgody Starosty Powiatowego w Opolu, z zachowanej korespondencji wiemy, 
że w maju, czerwcu i lipcu 1946 r. odbyły się spotkania ludności żydowskiej, 
których tematem było omówienie subskrypcji Pożyczki Odbudowy Kraju 
i przygotowań do referendum ludowego oraz wyrażenie protestu przeciwko 
„imperialistycznej polityce Anglii w Palestynie”15.

W dniu 6 stycznia 1947 r. przeprowadzono kontrolę Miejskiego Komitetu 
Żydowskiego w Opolu, mieszczącego się przy ul. Oleskiej 116. Z zachowanego 
sprawozdania wynika, że etatowy personel Komitetu liczył 8 osób, a pod opieką 
placówki znajdowało się 238 osób, w tym 41 dzieci, 10 starców, 7 inwalidów. 
Komitet prowadził kuchnię ludową, z której korzystały 32 osoby, oraz zapewniał 
opiekę lekarską sprawowaną przez dra Hoffera i  lekarza dentystkę dr Kape
lańską. Komitet korzystał ze środków Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego 
w Katowicach oraz Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej, natomiast 
nie uzyskał żadnych funduszy z Zarządu Miejskiego w Opolu ani nie otrzymał 
darów z UNRRA.

W piśmie Zarządu Miejskiego w Opolu do Urzędu Wojewódzkiego w Ka
towicach z dnia 3 kwietnia 1947 r. odnośnie prowadzenia kuchni ludowych 
dla Żydów poinformowano, że kuchnia ludowa Miejskiego Komitetu Żydow
skiego w Opolu mieściła się przy ul. Oleskiej 1 i działała do 31 marca 1947 r.17 
W ostatnim okresie funkcjonowania korzystało z niej 25 osób dziennie, płacąc 
5 zł za obiad bezmięsny i 10 zł za obiad mięsny. Około 40% korzystających 
zostało zwolnionych z ponoszenia opłat za posiłki ze względu na złą sytuację 
finansową. Z dniem 1 kwietnia 1947 r. zlikwidowano również stołówkę, z której 
korzystało bezpłatnie 15 osób – pracowników Komitetu i członków ich rodzin. 
Kuchnia i stołówka były finansowane ze środków Wojewódzkiego Komitetu 
Żydowskiego w Katowicach.

W kolejnym piśmie do Starosty Powiatowego w Opolu z dnia 30 kwietnia 
1948 r. podano skład Zarządu: Joel Iger, Dawid Bezner, Michał Neuman, Ger
szon Finkelstein, Józef Kon, Maks Szmitzler, Ada Blautal. Odnotowano też, że 

14  Ibidem, s. 127.
15  Ibidem, s. 131, 135, 137, 139; sygn. 119, s. 5.
16  Ibidem, sygn. 231, s. 1.
17  Ibidem, s. 5 – 6.
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Komitet Miejski w Opolu zrzeszał wówczas 234 osoby18. Siedziba Komitetu 
mieściła się początkowo przy ul. Oleskiej 1, następnie przy ul. Sienkiewicza 
36, w końcu przy ul. Sienkiewicza 34. Z zawartego w piśmie sprawozdania 
z działalności wynika, że w 1947 r. Komitet udzielał pożyczek dla rzemieślni
ków, którzy urządzali swoje warsztaty. Dzięki tym funduszom otwarto dwie 
piekarnie, zakład fryzjerski, mydlarnię i zakład krawiecki. Wsparcie otrzymała 
również Spółdzielnia Pracy, w której znalazło zatrudnienie kilkanaście rodzin 
żydowskich. Komitet utrzymywał szkołę im. Szaloma Asza, która w związku 
z małą liczbą dzieci w wieku szkolnym została przekształcona w kursy języka 
żydowskiego, inicjował zebrania, na których prezentowano odczyty i referaty, 
zapewniał opiekę społeczną w postaci zapomóg pieniężnych i rzeczowych, 
organizował zabawy dla dzieci.

Centralny Komitet Żydów w Polsce był miejscem współpracy, której efektem 
było polepszenie sytuacji społeczności żydowskiej, ale jednocześnie stał się 
ośrodkiem ostrych sporów między zwolennikami trwania społeczności ży
dowskiej w Polsce a propagatorami jej likwidacji i emigracji polskich Żydów do 
Palestyny. Czynnikiem ułatwiającym emigrację Żydów z Polski było poparcie, 
jakie idei tej udzieliły organizacje syjonistyczne, Światowy Kongres Żydowski, 
organizacje charytatywne, m.in. American Joint Distribution Committee (Joint) 
czy stowarzyszenia Żydów polskich za granicą19.

Polskie władze państwowe stały na stanowisku stosowania wobec ludności 
żydowskiej procedur emigracyjnych umożliwiających stosunkowo łatwe opusz
czenie kraju. Już na przełomie lat 1944 i 1945 premier Edward OsóbkaMoraw
ski zapewnił działaczy syjonistycznych o przyzwoleniu Rządu Tymczasowego 
na legalną emigrację Żydów20.

Impulsem, który wywołał wzmożoną falę emigracyjną były pogromy doko
nywane wobec przedstawicieli społeczności żydowskich w 1946 r. W związku 
z rosnącymi przejawami antysemityzmu wydano zgodę na masową, nieformalną 
emigrację obywateli narodowości żydowskiej oraz przyjęto uproszczoną pro
cedurę przekraczania granicy21.

W czerwcu 1946 r. wznowił działalność Żydowski Fundusz Narodowy. 
W marcu 1947 r. w Łodzi, gdzie mieściło się Biuro Centralne organizacji, odbył 

18  Ibidem, sygn. 117, s. 156 – 157.
19  G. Berendt, Emigracja ludności żydowskiej z Polski w latach 1945 – 1967, [w:] Polska 

1944/45 – 1989. Studia i materiały, t. 7, Warszawa 2006, s. 30.
20  Ibidem, s. 32.
21  Ibidem, s. 33.
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się I Krajowy Zjazd Działaczy. Według statutu, zachowanego w aktach prze
chowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu22, celem jego działalności 
było stworzenie warunków dla kolonizacji Żydów polskich w Palestynie przez 
uzyskanie środków dla nabycia ziemi, mającej stanowić żydowską własność 
narodową, a także udzielanie pomocy przy produktywizacji młodzieży żydow
skiej, pragnącej emigrować do Palestyny. Fundusz realizował swe cele statutowe 
poprzez propagowanie idei pozyskiwania i kolonizacji ziemi w Palestynie, orga
nizowanie imprez, referatów, wystaw ilustrujących już osiągnięte zamierzenia, 
urządzanie zbiórek i imprez dochodowych, udzielanie zasiłków na wszelkiego 
rodzaju prace związane z produktywizacją młodzieży żydowskiej, organizowa
nie kursów, świetlic, bibliotek, wydawanie czasopism. Pozyskiwanie środków 
oparto na systemie miesięcznego opodatkowania, a także zbierano datki podczas 
różnych uroczystości i w synagogach. Organizacja wspierała również działalność 
organizacji syjonistycznych, partii politycznych i organizacji młodzieżowych, 
zajmowała się reprywatyzacją i prowadzeniem spraw spadkowych. Fundusz 
objął swoją działalnością 39 miast, funkcjonując w terenie za pośrednictwem 
zarządów oddziałów. 

12 kwietnia 1948 r. Biuro Centralne Żydowskiego Funduszu Narodowego, 
mieszczące się w Łodzi, wystosowało pismo wyrażające zgodę na powstanie 
oddziału stowarzyszenia w Opolu23. Zebranie organizacyjne opolskiego Od
działu odbyło się 22 kwietnia 1948 r.24 Pierwszym punktem posiedzenia było 
wygłoszenie referatu o znaczeniu Żydowskiego Funduszu Narodowego oraz 
konieczności propagowania idei Funduszu przez jego członków, regularnego 
opłacania składek członkowskich, a także brania czynnego udziału w zbiórkach 
i imprezach organizowanych w celu zbierania środków pieniężnych. W dalszej 
części zebrania dokonano wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
W skład Zarządu weszli: Gerszon Finkelstein jako przewodniczący, Mendel 
Altholz – sekretarz, Dawid Bezner – skarbnik, Ada Blautahl25 – odpowiedzialna 
za sprawy kulturalne i Baruch Sperling – odpowiedzialny za sprawy admini
stracyjne. Siedziba Oddziału mieściła się przy ul. Reymonta 47, o czym poin
formowano Starostwo Powiatowe w Opolu pismem z dnia 18 maja 1948 r.26 

22  APO, nr zespołu 185: ZM w Opolu, sygn. 124, s. 9 – 14.
23  Ibidem, s. 15.
24  Ibidem, s. 7 – 8.
25  Nazwisko Ada lub Ata Blautal, Blautahl lub Blauthal powtarza się w badanych ak

tach w różnych wersjach zapisu. Zapewne jest to jednak ta sama osoba.
26  Ibidem, s. 5 – 6.
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W korespondencji wystosowanej do tegoż Starostwa z dnia 4 czerwca 1948 r. 
Oddział zawiadamiał o zebraniu ludności żydowskiej w celu omówienia kwestii 
kolonizacji Negewu (południowej, pustynnej części państwa izraelskiego)27. Jako 
prelegent wystąpił przedstawiciel Centralnego Biura Żydowskiego Funduszu 
Narodowego w Łodzi, Lachowicki, który wygłosił odczyt zatytułowany „Negew, 
główny teren osiedleńczy państwa Izrael”.

Zachowało się również pismo do Zarządu Miejskiego w Opolu z dnia 7 lutego 
1949 r. informujące o wybraniu nowego Zarządu w składzie: przewodniczący 
Elka Goldfarb, sekretarz Natalia Nadler, skarbnik Ata Blauthal28.

Po wojnie całokształt życia żydowskiego w Polsce był koordynowany przez 
Centralny Komitet Żydów w Polsce (dalej ŻKW). Poza jego kompetencjami 
pozostawały jedynie nieliczne sfery żydowskiej aktywności, takie jak na przy
kład życie religijne. Już 6 lutego 1945 r. Ministerstwo Administracji Publicznej, 
w którego kompetencjach znalazły się sprawy wyznaniowe, wydało okólnik nr 3 
o tymczasowym uregulowaniu spraw wyznaniowych ludności żydowskiej29. 
W celu umożliwienia obywatelom wyznania mojżeszowego swobodnego wy
konywania praktyk religijnych zezwolono na tworzenie Żydowskich Zrzeszeń 
Religijnych, liczących co najmniej dziesięciu członków. Do lokalnego Zrzeszenia 
należało „organizowanie, utrzymywanie i wykonywanie wszelkich praktyk i ob
rządków żydowskiego kultu oraz wychowania religijnego”. Na czele Zrzeszenia 
stał Zarząd, którego przewodniczącego i zastępcę miał zatwierdzać właściwy 
terytorialnie starosta. Jako „organ opiniodawczy dla spraw religii i kultu ży
dowskiego” wystąpić miała Tymczasowa Naczelna Rada Religijna, składająca 
się z trzech rabinów, zatwierdzonych przez ministra administracji publicznej. 
Żydowskie Zrzeszenia Religijne przedstawiały Tymczasowej Naczelnej Radzie 
Religijnej kandydatów na rabinów, a Ministerstwo Administracji Publicznej 
zatwierdzało ich na wniosek Rady30.

Zadanie zrzeszeń (kongregacji) polegało na utrzymywaniu rabinatu, syna
gog, cmentarzy, domów modlitwy, łaźni rytualnych i szkół religijnych, dostar
czaniu koszernego mięsa, prowadzenie działalności dobroczynnej. W ramach 
ŻKW funkcjonowały punkty produktywizacyjne, kuchnie ludowe, szkoły, domy 
noclegowe, domy dziecka, kolonie letnie dla dzieci.

27  Ibidem, s. 16.
28  Zob. przyp. 25.
29  Ibidem, sygn. 119, s. 4.
30  K. Urban, Wyznanie mojżeszowe w Polsce 1945 – 1961 (zarys działalności), „Zeszyty 

Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 706, s. 63.
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W aktach opolskiego archiwum zachowało się pismo do Starostwa Po
wiatowego w Opolu z dnia 1 kwietnia 1946 r. informujące o odbywającym się 
w dniu 27 marca zebraniu Żydów, na którym uchwalono założenie Żydowskiego 
Zrzeszenia Religijnego w Opolu i powołano jego Zarząd31.

Odpowiedź Starostwa, zawierającą zezwolenie na założenie Żydowskiego 
Zrzeszenia Religijnego w Opolu, wystosowano 4 kwietnia 1946 r.32 W tym 
samym dniu Starostwo skierowało pismo do Wydziału SpołecznoPolitycznego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z prośbą o wciągnięcie Żydowskiego 
Zrzeszenia Religijnego w Opolu do rejestru organizacji33.

W piśmie do Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 8 czerwca 1946 r. 
poinformowano o utworzeniu Punktu Produktywizacji Religijnej Młodzieży 
Żydowskiej w Opolu, mieszczącego się przy ul. Odrodzenia (obecnie Ozim
skiej) 55, na drugim piętrze34.

19 czerwca 1946 r. korespondencyjnie zwrócił się do opolskiego starostwa 
rabin Abraham G. Schiff, prosząc o wyrażenie zgody na zebranie ludności 
żydowskiej poświęcone referendum i zagadnieniom organizacyjnym35.

Zachowała się również informacja Zarządu Miejskiego w Opolu do Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 3 kwietnia 1947 r. odnośnie prowadzenia 
kuchni ludowej ŻKW w Opolu, przy ulicy Kamiennej 536. Kuchnia rozpoczęła 
działalność z dniem 15 kwietnia 1946 r., a korzystało z niej przeciętnie 45 osób 
w dni powszednie i 75 osób w dni świąteczne. Obiady składały się z 2 dań 
w dni powszednie i 3 – 4 dań w dni świąteczne. Cena obiadów wynosiła 5 zł 
za posiłek bezmięsny i 10 zł za posiłek mięsny. Około 20% korzystających 
otrzymywało obiady bezpłatnie. Działalność kuchni oparta była wyłącznie na 
środkach pieniężnych i rzeczowych otrzymywanych z Komitetu Organizacyj
nego Żydowskiej Kongregacji Wyznaniowej w Polsce. Ponieważ kuchnia miała 
charakter powszechny, konieczne było składanie comiesięcznych raportów 
z jej działalności do Wydziału Społecznego Zarządu Miejskiego w Opolu37. 
Z jednego z takich raportów wynika, że w marcu 1947 r. kuchnia wydała 1582 
porcje obiadowe38.

31  APO, nr zespołu 185: ZM w Opolu, sygn. 119, s. 1.
32  Ibidem, s. 2.
33  Ibidem, s. 3.
34  Ibidem, s. 10.
35  Ibidem, s. 6.
36  Ibidem, sygn. 231, s. 5 – 6.
37  Ibidem, s. 2.
38  Ibidem, s. 7.
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W sprawozdaniu Żydowskiej Kongregacji Wyznaniowej w Opolu z dnia 
5 lipca 1948 r. czytamy, że Zarząd składał się z sześciu osób: Leib Szafir – prezes, 
Leib Alterman – magazynier, Józef Dubiński – dozorca, Izrael Chalip – nad
zorca cmentarza, Szmaja Świszczuk – nauczyciel, Mendel Nadler – członek 
honorowy39. Liczba członków w tym czasie wynosiła 38 osób. Działalność 
w 1947 r. obejmowała takie czynności, jak: prowadzenie kuchni ludowej, roz
dział darowizn opieki społecznej, przygotowanie podarunków świątecznych 
dla dzieci, utrzymanie rzezaka rytualnego, rozdawanie macy, finansowanie 
nauczyciela, zapewnienie porządku na cmentarzu. Również w tym roku usta
nowiono wspomnianego tu Leiba Szafira miejscowym rabinem. Kongregacja 
prowadziła księgę protokołów posiedzeń, których w 1947 r. było 22. Bożnica 
znajdowała się w Opolu przy ulicy Kamiennej 5, na trzecim piętrze.

12 maja 1948 r. Urząd Wojewódzki w Katowicach skierował do wszystkich 
Starostów Powiatowych i Prezydentów Miast Wydzielonych pismo poufne 
w sprawie lustracji Żydowskich Kongregacji Wyznaniowych40. W związku 
z tym, że „stwierdzono liczne nieprawidłowości i usterki w działalności Ży
dowskiej Kongregacji Wyznaniowej”, Urząd nakazał dokonać lustracji, której 
przedmiotem byłby całokształt działalności Kongregacji, w szczególności zaś 
jej gospodarka finansowa. Kontrole miały przeprowadzać specjalne komisje, 
powołane przez Starostę lub Prezydenta Miasta, a w skład każdej komisji miał 
wejść kierownik Referatu SpołecznoPolitycznego oraz osoba posiadająca 
odpowiednią wiedzę w zakresie księgowości.

Protokół lustracji Żydowskiej Kongregacji Wyznaniowej w Opolu pochodzi 
z dnia 9 lipca 1948 r.41 Kongregacja rozpoczęła działalność 26 marca 1946 r. 
Jej siedziba początkowo znajdowała się przy ul. Oleskiej 6, następnie przy 
ul. Kamiennej 35. W budynku tym mieściła się bożnica, jadalnia, magazyn 
i kuchnia. Kongregacja prowadziła działalność religijną i charytatywną, sku
piała 40 członków. Z protokołu można wyczytać wysokość obrotów kasowych 
za miesiące od stycznia do czerwca 1948 r. oraz stan dochodów i wydatków. 
Na dochody składały się subwencje Żydowskiego Komitetu Organizacyjnego 
w Warszawie, dobrowolne datki, zwroty za obiady i pożyczki od osób pry
watnych. Po stronie wydatków zanotowano zakup produktów żywnościowych 
dla kuchni, opłaty za materiały biurowe, światło i drobne remonty, pobory 
dla pracowników, świadczenia na rzecz Ubezpieczalni Społecznej, wypła

39  Ibidem, sygn. 119, s. 11.
40  Ibidem, s. 8.
41  Ibidem, s. 13 – 15.
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cone zapomogi, koszty związane z utrzymaniem porządku na cmentarzu, 
wydatki na cele kulturalne i religijne oraz zwroty pożyczek. W I półroczu 
1948 r. wypłacono zapomogi 8 osobom. Zarząd sporządzał comiesięczne 
sprawozdania finansowe i gospodarcze, które przedstawiał Wojewódzkiej 
Kongregacji w Katowicach.

Zachował się również protokół posiedzenia Zarządu Kongregacji z dnia 
4 sierpnia 1948 r. w związku z wyjazdem Leiba Szafira do USA i koniecznością 
wyboru nowego przewodniczącego, którym został wybrany jednogłośnie Lejzor 
Folk42. Funkcję swoją miał pełnić honorowo, bez pobierania wynagrodzenia. 
Uchwalono również, że ze względu na brak funduszy kuchnia będzie czynna 
tylko w piątki i soboty. Z powodu braku subwencji z komitetu organizacyjnego 
nie wypłacono pensji pracownikom za miesiąc lipiec oraz nie opłacono ubezpie
czenia za cztery poprzednie miesiące. W związku z zaistniałą sytuacją podjęto 
decyzję o zwolnieniu pięciu pracowników, wobec czego na etacie pozostała 
tylko jedna osoba, natomiast członkowie zarządu pełnili swe funkcje honorowo. 
Do czasu otrzymania subwencji z komitetu Zarząd postanowił zaciągnąć dług 
w wysokości 20 tys. zł w celu pokrycia zadłużenia w ubezpieczalni. Otrzymana 
wówczas pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych została rozdzie
lona ściśle według instrukcji komitetu organizacyjnego, tj. starcom, dzieciom, 
członkom zarządu i pracownikom.

W latach 1944 – 1949 społeczność żydowska w Polsce powołała większość 
swoich instytucji i organizacji społecznych. W 1945 r. wznowiły działalność 
żydowskie partie polityczne. Zgodę Ministerstwa Administracji Publicznej na 
zarejestrowanie uzyskały partie syjonistyczne (Poalej Syjon Lewica i Prawica, 
Ichud, Hitachdut, Haszomer Hacair), religijne (Mizrachi) oraz Bund. Komuniści 
żydowscy występowali jako Frakcja Polskiej Partii Robotniczej. Trzy partie żydow
skie nie uzyskały zgody na prowadzenie działalności, m.in. religijna Aguda43.

Jedną z  odrodzonych partii syjonistycznych była Hitachdut, powstała 
w 1920 r. Jej członkowie wspierali emigrację Żydów do Palestyny, popierali 
ich produktywizację i rozwój języka hebrajskiego. Po zakończeniu II wojny 
światowej partia wznowiła legalną działalność pod nazwą Hitachdut – Ży
dowska SyjonistycznoSocjalistyczna Partia Pracy. Jej statut przechowywany 
jest w materiałach opolskiego archiwum44. Partia liczyła około 500 członków, 

42  Ibidem, s. 18.
43  B. Szaynok, op.cit., s. 188.
44  APO, nr zespołu 178: Starostwo Powiatowe w Opolu (dalej SP w Opolu), sygn. 340, 

s. 20 – 26.
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głównie z kręgów inteligenckich, a jej Komitet Centralny miał swoją siedzibę 
w Łodzi.

Pismo Komitetu Centralnego Hitachdut z dnia 26 lipca 1946 r. poinformo
wało Starostwo Powiatowe w Opolu o wznowieniu działalności partii w Polsce 
oraz o powstaniu jej opolskiego oddziału45.

Protokół pierwszego zebrania organizacyjnego partii w Opolu pochodzi 
z dnia 21 kwietnia 1947 r.46 Posiedzenie rozpoczęto od wysłuchania referatu 
poświęconego sprawom organizacyjnym. Następnie przystąpiono do wyboru 
Komitetu Miejskiego, w skład którego weszli: Mendel Altholz – przewodniczący, 
Hersz Altholz – zastępca, Leon Schmützler – skarbnik, Baruch Sperling – re
ferent kulturalny, Ryfka Płomnik – sprawy partyjne. Przewodniczący Mendel 
Altholz wezwał wszystkich do aktywnego współudziału w  pracach partii, 
rozpowszechniania jej idei, werbowania nowych członków oraz działalności 
na rzecz Żydowskiego Funduszu Narodowego.

W  zasobie opolskiego archiwum przechowywane jest pismo Komitetu 
Centralnego SyjonistycznoSocjalistycznej Partii Pracy Hitachduth wyrażające 
zgodę na działalność opolskiego oddziału47. Zachowała się również korespon
dencja do Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 28 maja 1947 r. dotycząca 
rozpoczęcia działalności partii w Opolu i składu Komitetu Miejscowego48. 
Wynika z niej, że ogólna liczba członków partii wynosiła 28, natomiast jej 
siedziba znajdowała się w Opolu przy ul. Oleskiej 6.

W 1947 r., w wyniku narastających wewnętrznych konfliktów programowych, 
Hitachdut połączyło się z prawym skrzydłem Poalej Syjon, tworząc Żydowską 
SyjonistycznoSocjalistyczną Partię Robotniczą Poalej Syjon – Hitachdut w Pol
sce. Pismo do Starostwa Powiatowego w Opolu informujące o połączeniu partii 
Hitachdut z częścią Żydowskiej Robotniczej Partii Poalej Syjon, w związku 
z czym nastąpiła zmiana nazwy partii, pochodzi z dnia 5 listopada 1947 r.49 
Siedziba partii pozostała w tym samym miejscu. W korespondencji podano 
również skład Miejscowego Komitetu, a jako załącznik dodano informację 
Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 23 lipca 1947 r. o przyjęciu do 
wiadomości połączenia partii50.

45  Ibidem, s. 18.
46  Ibidem, s. 33 – 34.
47  Ibidem, s. 35.
48  Ibidem, s. 31 – 32.
49  Ibidem, s. 28 – 29.
50  Ibidem, s. 30.
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W celu upowszechniania kultury w środowisku żydowskim powstało Ży
dowskie Towarzystwo Kultury (dalej ŻTK), organizacja społeczna powołana 
do życia w listopadzie 1947 r. przez członków Polskiej Partii Robotniczej zwią
zanych z CKŻP, który zapewniał bazę lokalową i zaplecze finansowe. Według 
statutu zachowanego w  opolskich materiałach archiwalnych Towarzystwo 
prowadziło świetlice, domy kultury, biblioteki, zespoły artystyczne oraz kursy 
języków jidysz i polskiego51.

31 sierpnia 1948 r. Prezydent miasta Łodzi wydał informację o wpisaniu 
do rejestru stowarzyszeń i związków Zarządu Miejskiego w Łodzi organizacji 
o nazwie Żydowskie Towarzystwo Kultury w Polsce52.

Zarząd Wojewódzki w Katowicach Żydowskiego Towarzystwa Kultury 
w Polsce w dniu 4 lutego 1949 r. poinformował Zarząd Miejski w Opolu o wy
rażeniu zgody na otwarcie Oddziału Towarzystwa w Opolu53.

Zebranie organizacyjne Oddziału w Opolu odbyło się 22 lutego 1949 r. 
i rozpoczęło się od referatu przedstawiciela Oddziału Wojewódzkiego w Kato
wicach Goldkorna o historii Towarzystwa54. Następnie przystąpiono do wyboru 
Zarządu. 

W piśmie do Zarządu Miejskiego w Opolu z dnia 1 marca 1949 r. poin
formowano o rozpoczęciu działalności Oddziału, którego siedziba mieściła 
się w Opolu przy ulicy Sienkiewicza 3455. Towarzystwo liczyło 80 członków. 
Zarząd towarzystwa składał się z siedmiu osób: Józef Kon – przewodniczący, 
Mendel Altholz – sekretarz, Joel Iger – skarbnik, dr Michał Rozenman – referent 
kulturalnooświatowy, Zygmunt Kalinski – zastępca referenta kulturalnooświa
towego, Mendel Nadler – członek, Klara Jeger – członek.

W piśmie do Zarządu Miejskiego w Opolu z dnia 28 maja 1950 r. podano 
skład Zarządu wybranego w dniu 5 marca 1950 r.: Józef Kon – przewodniczący 
(kierownik w Spółdzielni im. Małgorzaty Fornalskiej), Joel Iger – skarbnik (wi
ceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia), Ryfka 
Płonnik (gospodyni domowa), Ignacy Solos – sekretarz (kierownik handlowy 
w Spółdzielni Pionier), Filip Reichman (blacharz), Zygmunt Kaliński (kierow
nik brygadier w Spółdzielni Pionier), Izaak Miński (kierownik w Spółdzielni 
Pionier)56. Działalność ŻTK skupiała się wokół takich spraw, jak: prowadzenie 

51  APO, nr zespołu 185: ZM w Opolu, sygn. 117, s. 164 – 166.
52  Ibidem, s. 167.
53  Ibidem, s. 158.
54  Ibidem, s. 161 – 163.
55  Ibidem, s. 159 – 160.
56  Ibidem, s. 168 – 169.
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kursów w Spółdzielni Pionier, na które uczęszczało 28 członków, prowadzenie 
kursów dla analfabetów i kursów repolonizacyjnych, prowadzenie biblioteki, 
z której korzystają członkowie, rozprowadzanie żydowskich gazet „Głos Ludu” 
i „Nowe Życie”. Zarząd zbierał się raz na sześć tygodni, ze względu na duże 
zaangażowanie w różnych pracach społecznych.

Sprawozdanie Żydowskiego Towarzystwa Kultury w  Opolu (ul. Lubo
szycka 4) skierowane do Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 28 maja 
1950 r. wykazało liczbę członków – 33 osoby57. Jako cel utworzenia stowarzy
szenia podano: rozwój żydowskiej kultury i sztuki, organizowanie wykładów, 
prowadzenie kursów dla analfabetów. Skład zarządu na dzień 28 maja 1950 r. 
przedstawiał się następująco: Józef Kon – przewodniczący, Joel Iger – skarbnik, 
Ignacy Solos – sekretarz, Filip Reichmann – członek, Ryfka Płonnik – członek 
oraz dr Blacharz pełniący funkcję Komisji Rewizyjnej.

Pismo do Wydziału SpołecznoPolitycznego Miejskiej Rady Narodowej 
w Opolu z dnia 18 lipca 1950 r. informowało o udziale członków Towarzystwa 
w Komitetach Obrońców Pokoju, o prowadzeniu biblioteki i kursu szkolenio
wego w Spółdzielni Pionier, a także kolportażu prasy: „Fołks Sztyme” i „Trybuny 
Wolności”58.

Od 1947 r. nasilił się proces sowietyzacji kraju, a co za tym idzie, zmieniła 
się polityka władz komunistycznych wobec ludności żydowskiej. W latach 
1949 – 1950 władze zlikwidowały lub upaństwowiły organizacje i  instytucje 
żydowskie oraz ograniczyły znacznie ich narodowe aspiracje. Latem 1949 r. za
powiedziano przejęcie przez państwo m.in. domów dziecka i burs, co oznaczało 
utratę żydowskiego charakteru tych placówek. Postanowienie to zdecydowanie 
zmieniało dotychczasową działalność społeczności żydowskiej w Polsce. Jesienią 
1949 r. poinformowano o możliwości wyjazdu do Izraela obywateli polskich 
narodowości żydowskiej. Celem akcji, określanej mianem „opcja na rzecz 
państwa Izrael”, miało być „przyspieszenie procesu wyeliminowania obcych 
ideologicznie elementów”. Na koniec grudnia i początek stycznia 1950 r. wyzna
czono terminy zakończenia działalności partii syjonistycznych w Polsce. CKŻP, 
a następnie nowo utworzonemu Towarzystwu SpołecznoKulturalnemu Żydów, 
podporządkowano kongregacje religijne. Zamknięte zostały także przedstawi
cielstwa zagranicznych instytucji żydowskich: Jointu, Hiasu i PalAmtu59.

57  Ibidem, s. 171.
58  Ibidem, s. 173.
59  B. Szaynok, op.cit., s. 196 – 197.
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16 lutego 1951 r. poinformowano Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Opolu o zakończeniu działalności Miejskiego Komitetu – struktury Cen
tralnego Komitetu Żydów w Polsce60.

CKŻ w Polsce był instytucją pod wieloma względami unikatową, organi
zując i współtworząc większość sfer aktywności Żydów w Polsce. Społeczność 
żydowska, bardzo podzielona politycznie, posiadała dzięki niemu swoją szeroką 
„koalicję rządzącą” i cieszyła się wyjątkową autonomią w ramach państwa 
polskiego. Jego kompetencje daleko wykraczały poza zakres praw przyznanych 
mniejszości żydowskiej w innych krajach „demokracji ludowej”61.

Opolska społeczność żydowska w pierwszych latach po zakończeniu II wojny 
światowej podjęła próbę budowania normalnego życia. Nie było to zadanie 
łatwe, biorąc pod uwagę ogromne straty ludnościowe poniesione w czasie wojny 
oraz sytuację polityczną kraju kształtującą się od 1944 r. Jednak przez krótki 
czas, do schyłku lat 40., Żydzi korzystali ze znacznej swobody rozwoju życia 
społecznego, kulturalnego i politycznego, czego przejawem były działające 
w Opolu instytucje i organizacje. 

Pochodzenie członków organizacji żydowskich

Komitet Żydowski w Opolu, skład Zarządu z dnia 30.04.1948 r.

Nazwisko i imię Data urodzenia Miejsce urodzenia
Iger Joel 24.02.1910 Różanówka, pow. Zaleszczyki
Bezner Dawid 23.11.1914 Kołodrobka, pow. Zaleszczyki
Neuman Michał 15.01.1909 Poddębice
Finkelstein Gerszon 1918 Radom
Kon Józef 11.12.1911 Wołkowice, pow. Borszczów
Szmitzler Maks 18.07.1911 Podhajce
Blautal Ada 25.11.1911 Trembowla

Źródło: APO, nr zespołu 185: ZM w Opolu, sygn. 117, s. 156.

60  APO, nr zespołu 185: ZM w Opolu, sygn. 117, s. 174.
61  A. Grabski, Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944 – 1950). Historia polityczna, 

Warszawa 2015, s. 253.
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Żydowska Kongregacja Wyznaniowa w Opolu, skład Zarządu z dnia 5.07.1948 r.

Nazwisko i imię Data urodzenia Miejsce urodzenia
Szafir Leib 15.07.1908 Włodzimierz Wołyński
Alterman Leib 15.10.1900 Krzemieniec Podolski
Dubiński Józef 1908 Łuck
Chalip Izrael 05.09.1890 Łuck
Swiszczuk Szmaja 1892 Łuck
Nadler Mendel 20.04.1891 Korolówka, pow. Borszczów

Źródło: APO, nr zespołu 185: ZM w Opolu, sygn. 119, s. 11.

Żydowskie Towarzystwo Kultury Oddział w Opolu, skład Zarządu z dnia 5.03.1950 r.

Nazwisko i imię Data urodzenia Miejsce urodzenia
Kon Józef 11.07.1911* Wołkowice, pow. Borszczów
Iger Joel 24.02.1910 Różanówka, pow. Zaleszczyki
Płomnik Ryfka 1916 Grodziska
Solos Ignacy 05.08.1900 Lublin
Reichman Filip 1911 Peczeniżyn, pow. Kołomyja
Kaliński Zygmunt 20.03.1920 Zamość
Miński Izaak 1904 Grodno

 * Dane niezgodne z podanymi w poprzedniej tabeli, odnoszącymi się do tej samej osoby. Jednak takie właśnie 

daty urodzenia zawierają przywoływane akta.

Źródło: APO, nr zespołu 185: ZM w Opolu, sygn. 117, s. 168 – 169.
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1. Zapis z Księgi kart ewidencyjnych wyznania mojżeszowego z 1946 r. dotyczący Izraela Chalipa 
Źródło: APO, nr zespołu 343: Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Opolu, sygn. 34, 
s. 56.

2. Karta ewidencyjna repatrianta 
na nazwisko Chalip Izrael
Źródło: APO, nr zespołu 343: 
Państwowy Urząd Repatriacyjny 
Powiatowy Oddział w  Opolu, 
sygn. 68, b.p.
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3. Odpis protokołu drugiego posiedzenia Komitetu Żydowskiego w Opolu z dnia 25.02.1946 r.
Źródło: APO, nr zespołu 185: ZM w Opolu, sygn. 117, s. 146.
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4. Pismo rabina Abrahama G. Schiffa do Starostwa Powiatowego z dnia 19.06.1946 r. w sprawie zebrania 
Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego.
Źródło: APO, nr zespołu 185: ZM w Opolu, sygn. 119, s. 6.
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5. Pismo Komitetu Centralnego Hitachdut do Starostwa Powiatowego z dnia 26.07.1946 r. informujące 
o wznowieniu działalności.
Źródło: APO, nr zespołu 178, SP w Opolu, sygn. 340, s. 18.
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6. Pismo Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach Żydowskiego Towarzystwa Kultury w Polsce do Zarządu 
Miejskiego z dnia 04.02.1949 r. dotyczące Oddziału w Opolu.
Źródło: APO, nr zespołu 185: ZM w Opolu, sygn. 117, s. 158.

7. Pismo do Wydziału SpołecznoPolitycznego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 
17.02.1951 r. informujące o likwidacji Oddziału Żydowskiego Towarzystwa Kultury z dniem 31.01.1951 r.
Źródło: APO, nr zespołu 185: ZM w Opolu, sygn. 117, s. 175.


