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OD KONFRONTACJI
DO WSPÓŁPRACY
POLSKIE I IZRAELSKIE SŁUŻBY SPECJALNE

Przedstawicielstwo dyplomatyczne Izraela powstało już w 1948 r.,
czyli tuż po ogłoszeniu niepodległości przez ten kraj (14 maja
1948 r.). Początkowo miało rangę poselstwa, natomiast w 1962 r.
podniesiono je do rangi ambasady. Ambasada mieściła się (i mieści
nadal) w budynku przy ul. Krzywickiego 24. Działalność żydowskich
organów wywiadowczych na terenie Polski rozpoczęła się jednak
znacznie wcześniej.

Już od 1945–1946 r. z Polski przerzucano ludzi i broń do Palestyny. Akcja nielegalnego
przerzutu trwała bez przerwy do 1956 r., kiedy to zezwolono na szeroką emigrację Żydów
z Polski. Jedną z siatek przerzutowych zorganizował attaché handlowy poselstwa Shanny Shaul.
Uciekinierów przerzucano przez „zieloną granicę” w rejonie Zgorzelca, Forst i Szczecina. Dzia-
łalność ta była powodem wydalenia Shanny’ego z Polski w 1954 r. W początkowym okresie,
czyli w drugiej połowie lat czterdziestych, przy wsparciu Oddziału II Sztabu Generalnego WP
(wywiadu wojskowego kierowanego wówczas przez gen. Michała Komara) utworzono również
obóz szkoleniowy dla bojowników Hagany w dolnośląskim Bolkowie. Przez ten ośrodek przewi-
nęło się kilkuset kursantów, którzy następnie wzięli udział w wojnie o niepodległość Izraela.

Dominująca jednak była wrogość, już w 1948 r. ze strony UB rozpoczęły się działania
operacyjne wymierzone w przedstawicielstwo izraelskie. Operacja ta, w ramach której spraw-
dzano kontakty pracowników ambasady, sporządzano ich charakterystyki i prowadzono ob-
serwację, nosiła kryptonim „Jordan”. Realizował ją Departament I MBP, a następnie Depar-
tament II MSW, czyli kontrwywiad. Należy zaznaczyć, że nie była to jedyna operacja organów
bezpieczeństwa, w której pojawiała się placówka dyplomatyczna Izraela. Wychodząc z zało-
żenia, że izraelskie służby specjalne, z owianym legendą Mosadem na czele, prowadzą za-
krojone na dużą skalę działania wywiadowcze na terenie krajów socjalistycznych, wykorzystu-
jąc do tego celu głównie mniejszość żydowską, „ochroną operacyjną” objęto także środowiska
polskich Żydów. Osoby utrzymujące kontakty z poselstwem, a następnie ambasadą, pracow-
nicy ambasady będący obywatelami polskimi, jak również osoby starające się o wyjazd na
stałe do Izraela, „rozpracowywano” w ramach spraw obiektowych o kryptonimie „DELTA”
oraz „GONIEC”. MSW interesowało się również Żydami repatriowanymi po 1956 r. z ZSRS,
ich kontaktami z poselstwem oraz wyjazdami do Izraela. Działania te realizowano w ramach
sprawy obiektowej „FALA”. W latach 1955–1963 prowadzono w Wydziale V Departamentu
II MSW sprawę o kryptonimie „ALFA” oraz „MISIEK”, w ramach której starano się rozpraco-
wywać kontakty pracowników ambasady Izraela w Wiedniu rozpoznanych jako pracownicy
wywiadu z obywatelami polskimi narodowości żydowskiej. Ogółem pomiędzy 1948 a 1975 r.
tylko centrale MBP i MSW prowadziły co najmniej 45 spraw „po zagadnieniu żydowskim”.
Do 1967 r. w rejestrach MSW odnotowano ponad 3600 obywateli polskich, którzy w różny
sposób byli związani z placówką dyplomatyczną Izraela.
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doświadczeń analizę, z której wynikało, że od lat pięćdziesiątych głównymi formami zbiera-
nia informacji przez wywiad izraelski w Polsce były:

– zakonspirowana praca agenturalna;
– przesłuchiwanie petentów poselstwa Izraela w Warszawie;
– zbieranie informacji od kontaktów oficjalnych poselstwa;
– przesłuchiwanie emigrantów przybyłych z Polski względnie innego kraju obozu socja-

listycznego1.
Oskarżenia o działalność wywiadowczą były m.in. przyczyną wydalenia z Polski w 1952 r.

posła Aricha Kubowego i jednoczesnego aresztowania pod zarzutem szpiegostwa urzędni-
ka poselstwa Lernela. Rozpoznano również przypadki przerzutu osób, które rzekomo „roz-
czarowane warunkami bytowymi” w Izraelu, zdecydowały się wrócić do Polski. Z informacji
wywiadu PRL wynikało, że byli to przeszkoleni agenci, np. w 1958 r. były to trzy osoby.
W tymże roku wydalono I sekretarza poselstwa Izraela Jakuba Bar-Mora, który miał się
interesować pracą polskiego aparatu bezpieczeństwa. Ustalono m.in., że nawiązywał kon-
takty z byłymi pracownikami MBP. Wydalono także attaché poselstwa Zyberta Israela So-
chara, oskarżonego o nielegalny przerzut Żydów z ZSRS przez Polskę do Izraela.

Po 1956 r. do priorytetów działalności ambasady zaliczono również działania mające
skłonić jak największą liczbę polskich Żydów do wyjazdu i osiedlenia się w Izraelu. Uważa-
no też, że nasiliła się działalność wywiadowcza. Z uwagi na to, że wywiad izraelski zbierał
w Polsce informacje nie tylko natury politycznej, ale i gospodarczej oraz wojskowej, wysu-
wano przypuszczenie, iż Izraelczycy współpracują w tym zakresie z wywiadami innych państw
kapitalistycznych, w tym głównie amerykańskim oraz francuskim, przekazując im zdobyte
w Polsce informacje. Zaostrzyło to dodatkowo reżim kontrwywiadowczy ze strony polskiej,
tym bardziej że posiadane informacje wskazywały na prowadzenie przez Mosad pracy ope-
racyjnej z terytorium Polski skierowanej przeciwko ZSRS.

Z ustaleń polskiego wywiadu wynikało, że wielu emigrantów przeszkalano na specjalnych
kursach i „pod przykryciem” umieszczano w instytucjach, w których mogli mieć kontakt z oby-
watelami oraz emigrantami polskimi. Kandydatów na te kursy werbowano głównie spośród
byłych oficerów WP oraz funkcjonariuszy organów BP i MO. Należy także podkreślić, że niemal
wszystkie żydowskie organizacje społeczne i charytatywne działające w Europie Zachodniej były
traktowane przez SB jako przykrycie dla izraelskiego wywiadu. Według informacji wywiadu
komórką Szin-Bet, czyli kontrwywiadu izraelskiego, „rozpracowującą” Poselstwo PRL w Tel Awiwie
miał kierować Mieczysław Hański, były dyrektor Biura Dowodów Osobistych MSW.

Wojna arabsko-izraelska z 1967 r. spowodowała, że Polska wraz z innymi krajami socja-
listycznymi (z wyjątkiem Rumunii) zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Aby jednak
zapewnić minimum obsługi konsularnej, interesy Izraela w Polsce powierzono Ambasadzie
Królestwa Holandii w Warszawie. Powstała tam „sekcja izraelska” podlegająca attaché ad-
ministracyjnemu ambasady odpowiadała za: sprawy wizowe, zapewnienie pomocy konsular-
nej i finansowej osobom narodowości żydowskiej zamieszkałym w Polsce, zapewnienie po-
mocy emigrantom z ZSRS udającym się tranzytem przez Polskę do Wiednia. Do jej obowiązków
należało również nadzorowanie i konserwacja budynku byłej ambasady Izraela w Warszawie
oraz współpraca z firmą BONGO w zakresie ekshumacji i transportu zwłok Żydów zmarłych
na terenie Polski. W sekcji zatrudniano trzech pracowników – obywateli Polski.

1 AAN, XIB/9, k. 84n.
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Sekcja izraelska od razu stała się celem „ochrony kontrwywiadowczej” ze strony Depar-
tamentu II MSW. W latach osiemdziesiątych uplasowano w sekcji trzech tajnych współpra-
cowników, lecz ich wykorzystanie operacyjne nie było zadowalające. Wydaje się, że osoby
te decyzję o podjęciu współpracy z SB podjęły z powodu obaw, iż gdyby odmówiły, mogłyby
być pozbawione możliwości podjęcia tak atrakcyjnej pracy. Znamienne, że w jednym przy-
padku SB planowała przeprowadzenie kombinacji operacyjnej, aby silniej związać „ze służbą”
już pozyskanego współpracownika. Sekcja nie prowadziła żadnej działalności wśród miesz-
kającej w kraju ludności żydowskiej.

Zainteresowanie kontrwywiadu „zagadnieniem” izraelskim nasiliło się w 1986 r., kiedy
to – w ramach pewnego ocieplenia stosunków między Polską a Izraelem – poczyniono
przygotowania do otwarcia przedstawicielstwa Izraela, „sekcji interesów”. W listopadzie
1985 r. oraz w połowie 1986 r. przeprowadzono akcje specjalne w budynku ambasady,
w ramach których Departament Techniki MSW zainstalował 9 ukrytych mikrofonów (PP –
podsłuch pokojowy). W okolicy zainstalowano również stały punkt zakryty (SPZ) obsługiwa-
ny przez funkcjonariuszy Biura „B” MSW.

Uroczyście otwarta 4 maja 1987 r. Sekcja Interesów Izraela mieściła się w byłym bu-
dynku ambasady przy ul. Krzywickiego. Przed jej powstaniem obiekt ten został poddany
gruntownej przebudowie przez ekipę izraelskiego MSZ. Zainstalowano również, w obawie
przed zamachem terrorystycznym oraz penetracją zewnętrzną, system zabezpieczenia fi-
zycznego i technicznego. Jakby przy „okazji” specjaliści izraelscy 21 listopada 1985 r. wy-
kryli wszystkie mikrofony zainstalowane w budynku przez Departament Techniki MSW.

W sekcji zatrudniono 9 osób, w tym 5 obywateli Izraela. Szefem Sekcji Interesów Izraela
został prof. Mordechaj David Palzur. Ten urodzony w 1929 r. w Tarnowie zawodowy dy-
plomata przed objęciem kierownictwa placówki w Warszawie pełnił funkcję ambasadora
Izraela w Meksyku. Od momentu powstania sekcji pracownicy dyplomatyczni wykazywali
dużą aktywność w nawiązywaniu kontaktów służbowych i prywatnych z pracownikami ad-
ministracji oraz ze środowiskami naukowymi, dziennikarskimi i kulturalnymi. Starali się przez
te kontakty ożywić działalność żydowskich środowisk kulturalnych i stowarzyszeń religijnych.
Do połowy 1988 r. kontrwywiad ustalił około 200 osób, które utrzymywały z sekcją kontakt
osobisty bądź korespondencyjny. Byli to przede wszystkim naukowcy oraz osoby ze środo-
wisk kulturalnych. Najważniejszym jednak elementem działalności sekcji było dążenie do
podniesienia rangi placówki oraz doprowadzenie do nawiązania pełnych stosunków dyplo-
matycznych pomiędzy Izraelem a Polską.

Za operacyjne rozpoznanie izraelskiej placówki odpowiadał Wydział IV Departamentu II
MSW. Zajmował się on analizą zagadnień wiążących się z działalnością służb specjalnych
Francji, Włoch, Belgii, Holandii, Danii, Norwegii, Grecji, Turcji, Luksemburga i oczywiście
Izraela. W latach osiemdziesiątych funkcję naczelnika tego wydziału pełnili płk Andrzej
Winiecki, mjr Stanisław Markowski oraz płk Marian Strzelecki. Do głównych kierunków
jego działań operacyjnych należało:

– dokonanie oceny osób pod względem charakteru kontaktów utrzymywanych z sekcją;
– wytypowanie osób, które z racji zatrudnienia i posiadanej wiedzy winny być poddane

aktywnej kontroli operacyjnej (głównie pracownicy instytucji centralnych);
– sukcesywne pozyskiwanie osobowych źródeł informacji spośród osób, które są atrak-

cyjne dla Sekcji Interesów Izraela (dziennikarze i pracownicy administracji państwowej);
– uzyskiwanie informacji wyprzedzających, mających wpływ na prowadzenie odpowied-

niej polityki w stosunkach PRL–Izrael.
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stosunków dyplomatycznych z Polską, było zapewnienie nowego punktu tranzytowego dla
emigrujących do Izraela sowieckich Żydów, a nie chęć poprawy sytuacji nielicznych pozo-
stałych jeszcze w Polsce Żydów. Od połowy lat osiemdziesiątych na fali gorbaczowowskiej
odwilży w ZSRS władze wydawały zezwolenia na wyjazd dziesiątkom tysięcy osób pocho-
dzenia żydowskiego. Dotychczasowy punkt tranzytowy w Wiedniu był zbyt mały, natomiast
Węgry po serii pogróżek ze strony organizacji arabskich dość szybko zrezygnowały z udziału
w tej akcji. Loty do Polski obsługiwało wprawdzie już od początku 1988 r. towarzystwo
lotnicze „Sander”, należące do izraelskiego przewoźnika El-Al, lecz były to nieliczne czar-
tery, wymagające za każdym razem odrębnych ustaleń.

Na zgodę ze strony Polski na szerszą akcję należało jednak poczekać do czasu utworze-
nia rządu Tadeusza Mazowieckiego. 26 marca 1990 r. złożył on deklarację na spotkaniu
z przedstawicielami Amerykańskiego Kongresu Żydów, że „Polska nie uchyli się od pomocy
Żydom emigrującym ze Związku Radzieckiego i zapewni im tranzyt”. Konsekwencją tej
decyzji było podjęcie współpracy pomiędzy wrogimi dotychczas służbami specjalnymi. Wkrót-
ce przybyła do Polski delegacja izraelskiego MSW w celu nawiązania kontaktów ze stroną
polską. Podstawowym zadaniem było zapewnienie bezpiecznego tranzytu Żydów w ramach
wspólnej operacji o kryptonimie „MOST”. Nawiązano również robocze kontakty między
Mosadem i wywiadem polskim. Ze strony polskiej w operacji uczestniczyli przedstawiciele
Zespołu Koordynacyjnego Działań Antyterrorystycznych przy MSW. Specjaliści z Izraela prze-
kazali informacje na temat ugrupowań terrorystycznych mogących zagrozić tej operacji.
Z ramienia Departamentu II MSW za współpracę odpowiadali oficerowie z Wydziału IV,
dotychczas zajmujący się działalnością wprost przeciwną. Współpraca ta, trwająca i póź-
niej, była skuteczna, tranzyt Żydów z ZSRS do Izraela przebiegał bez zakłóceń.

Kompozycja z obecnej strony internetowej ambasady Izraela w Polsce
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Sprawy obiektowe i zagadnieniowe realizowane w latach 1949–1975Sprawy obiektowe i zagadnieniowe realizowane w latach 1949–1975Sprawy obiektowe i zagadnieniowe realizowane w latach 1949–1975Sprawy obiektowe i zagadnieniowe realizowane w latach 1949–1975Sprawy obiektowe i zagadnieniowe realizowane w latach 1949–1975
przez MBP oraz MSW związane ze środowiskami żydowskimiprzez MBP oraz MSW związane ze środowiskami żydowskimiprzez MBP oraz MSW związane ze środowiskami żydowskimiprzez MBP oraz MSW związane ze środowiskami żydowskimiprzez MBP oraz MSW związane ze środowiskami żydowskimi
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