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PODZIĘKOWANIA
Nad tłumaczeniem, opracowaniem i wydaniem tej książki 

pracowało wiele osób. Dziękuję przede wszystkim panu 
Simonowi Wajcerowi, który udostępnił nam prawa autor-
skie i wspierał nasz zespół w dążeniu do celu. 

Pierwszy rozdział został przetłumaczony w ramach projektu 
„Cyfrowy Grodzisk”, realizowanego przez Stowarzyszenie 
Odkrywamy Bliskie Historie i dofinansowanego przez FIO 
Mazowsze Lokalnie. Dziękuję Stowarzyszeniu Europa 
i My za pomoc w realizacji projektu oraz panu Piotrowi 
Strzemiecznemu, dzięki któremu pierwszy rozdział mógł 
zostać zaprezentowany podczas I Festiwalu Kultury 
Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim we wrześniu 2020 
roku. Projekt nie doszedłby też do skutku, gdyby nie 
wytrwała, sumienna i inspirująca praca mojej siostry, 
Karoliny Szurek.

Tłumaczenie dalszej części książki było możliwe dzięki 
Projektowi Indywidualizacji Kształcenia – trudno wymienić 
wszystkie osoby z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, dzięki którym udało się to osiągnąć. 
Szczególne podziękowania chciałabym jednak skierować 
do pani Natalii Cywińskiej, której kompetencja i życzliwość 
pozwoliły sprawnie przejść przez wszystkie formalności.

Nieocenioną pomocą przy sprawdzaniu detali z lokalnej 
historii służył pan Łukasz Nowacki z Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim. Za konsultacje dziękuję 
Magdalenie Sommer z Fundacji im. Prof. Mojżesza Schorra, 
a za projekt okładki – Joannie Dzięciołowskiej.

Przede wszystkim jednak wyrazy uznania należą się tym, 
bez których wspomnienia Fajgi Burman nie ukazałyby się 
w języku polskim – studentkom z Instytutu Polonistyki 



12 13

Abyś mogła opowiedzieć

Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacji 
translatorskiej i redaktorsko-wydawniczej: Izabeli Kosmali-
Świerczyńskiej, Julii Szymańskiej, Dominice Urban,  
Ewie Wiatr, Aleksandrze Zenowicz, Wiktorii Kolinko, 
Aleksandrze Pytel, Patrycji Wielebie i Gabrieli Zych. W nieła-
twych, naznaczonych pandemią miesiącach 2020 roku  
znalazły one czas i energię, żeby pracować nad tekstem, 
który z wielu względów nie był łatwy ani do przetłumaczenia, 
ani do redakcji. Ich zaangażowanie, otwartość i dociekliwość 
były dla mnie źródłem nieustannej radości i satysfakcji. 
Dziękuję!

Agnieszka Szurek

wstęp

do wydania polskiego
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Polszczyzna.

Język sekretów. Język, którego nie rozumiałem. 
Posługiwali się nim jedynie moi rodzice i ich przyjaciele. 
Intuicja podpowiadała mi, że rodzice nie chcieli, bym go 
rozumiał. W końcu nie był językiem ich teraźniejszości, lecz 
przeszłości. Nie był językiem żyjących, lecz martwych.

Był językiem Holokaustu.

Rodzice używali polskiego w rozmowach z innymi  
ocalałymi, kiedy ich spokojną teraźniejszość nawiedzały 
bezlitosne wspomnienia. Nigdy nie rozumiałem tych słów. 
Jednak mogłem je poczuć. Mogłem poczuć ich wyraz. 
Dorastałem w morzu emocji związanych ze wspomnieniami, 
które nie były częścią mnie.

Polszczyzna była językiem, który chronił mnie przed 
wspomnieniami rodziców.

Moja matka uwielbiała towarzystwo. Miała w zwyczaju 
zapraszać kilka par na niedzielny obiad, w którego przygo-
towanie wkładała dużo miłości. Wszyscy bliscy przyjaciele 
rodziców byli ocalałymi z Holokaustu. Tworzyli grupę, która 
dzieliła się swoimi przeżyciami pełnymi smutku i grozy. Ktoś, 
kto nigdy nie doświadczył Holokaustu, mógłby poczuć się 
skrępowany w ich towarzystwie i nie wiedziałby, dlaczego.

Te wieczory zawsze zaczynają się tak samo. Kiedy goście 
przyjeżdżają, ja i moje rodzeństwo witamy ich. Każdy 
zachwyca się nami i chce wiedzieć, co u nas słychać. Zaraz 
potem matka zaprasza wszystkich do stołu. Wszystkim 
cieknie ślinka, kiedy w powietrzu roznosi się zapach  
podanych potraw. Jedzą je ze smakiem, a w międzyczasie 
rozmawiają i obdarowują matkę wieloma komplementami.

Po głównym daniu stół zostaje szybko sprzątnięty, 
a po chwili pojawiają się na nim biszkopt i szarlotka upieczone 
przez moją matkę. Obok leży talia kart. Kiedy gościom zostaje 
podana herbata, gra w remika trwa już od jakieś czasu.
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Cisza. Skupienie. Są portalami do prześladujących 
wspomnień. Przedstawia się je po cichu. Padają krótkie, 
oszczędne odpowiedzi. Każdy przenosi się do swoich  
wspomnień z Holokaustu, cały czas tkwiących głęboko 
gdzieś pod powierzchnią myśli. Głębokie westchnienia. Gra 
w karty zostaje wznowiona. Pojawiają się słowa. Wymówione 
po cichu.

Te słowa są zawsze polskie.

Moja matka opowiedziała nam swoją historię po angielsku. 
Na następnych stronach historia ta została przedstawiona 
po polsku.

Cieszę się, że świadectwo matki „Abyś mogła opowiedzieć” 
w końcu przetłumaczono na język polski.

„Abyś mogła opowiedzieć” jest nie tylko opisem losów 
rodziny mojej matki, ale też hołdem dla prawości polskich 
rodzin: Fuchsów, Szewczyków i Muszyńskich, którzy  
narazili własne życia, by pomóc moim rodzicom. Byli też 
inni, których imiona i nazwiska pozostają nieznane, lecz ich 
czyny nigdy nie odejdą w niepamięć.

W imieniu mojej matki, ja oraz moja rodzina jesteśmy 
wdzięczni doktor Agnieszce Szurek i jej studentkom 
za ich wspólny wkład w polskie tłumaczenie „Abyś 
mogła opowiedzieć”.

Dziękuję.

Simon Wajcer
18 października 2020 roku

Montreal, Quebec

Kanada 

Przedmowa Autorki

Więźniarka Auschwitz numer 48378
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Od zakończenia Holocaustu minęło ponad pięćdziesiąt 
lat. Przez ten czas nie było dnia, w którym nie dręczy-

łyby mnie niechciane wspomnienia i powracające koszmary, 
które powodowały depresję i poczucie winy.

...mam siedemnaście lat. Razem z moją siostrą i jej sied-
mioletnią córeczką, a moją siostrzenicą Felunią, tłoczymy 
się przy torach kolejowych na Majdanku. Ledwo udaje 
nam się wyczołgać z cuchnącego wagonu do transporto-
wania bydła, który przywiózł nas tutaj z Umschlagplatzu. 
Siostra odpycha mnie z płaczem, błagając abym zostawiła je 
i ustawiła się w ostatniej pracowniczej jednostce utworzonej 
z naszego transportu. Żebym żyła, kiedy one umrą. Mówi 
przez łzy: „Rób wszystko, co możesz, żeby przeżyć, abyś 
mogła opowiedzieć”...

Przeżyłam w piekle. Jestem świadkiem jego istnienia. 
Jednak są ludzie, którzy dzisiaj zaprzeczają, że te okrop-
ności kiedykolwiek się zdarzyły. Nastały czasy, gdy młodzi 
nie chcą wierzyć, że jakiekolwiek istoty ludzkie byłyby zdolne 
skazać innych ludzi na takie cierpienie.

Walczyłam o odwagę i siłę, żeby móc przywołać wspo-
mnienia tego terroru i grozy, aby utrwalić je na piśmie.

Moje świadectwo to tylko jedna historia. Sześć milionów 
innych nigdy nie zostanie opowiedzianych. Historie mojej 
rodziny, sąsiadów, przyjaciół i ludzi, których imion nigdy 
nie poznałam, muszą być zapamiętane przez moje dzieci, 
wnuki i przyszłe pokolenia.

To świadectwo dedykowane jest pamięci mojej siostry, 
Chany, jako wypełnienie danego jej przyrzeczenia – aby 
opowiedzieć o tym, co spotkało Żydów, każdemu, kto 
zechce słuchać.
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Rozdział pierwszy
Świat o zmierzchu

1 marca 1926 – 1 września 1939
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Menasze, mój starszy brat, umierał  
w konwulsjach, wciąż wymiotując. Matka 

i ojciec patrzyli z bezsilnością na śmierć swojego 
dziecka. Menasze otruł się po zjedzeniu jakiejś  
niewiadomej substancji. Miał tylko osiemnaście miesięcy. 
Jego śmierć była ogromną stratą dla rodziny. Ojciec nie mógł 
pogodzić się z utratą radosnego dziecka, które w tak młodym 
wieku umiało już tańczyć i ujawniało wiele talentów. Zaczął 
mieć myśli samobójcze.

Ja pojawiłam się, żeby zastąpić brata. Miałam pocieszyć 
rodzinę i uzdrowić ojca.

Urodziłam się 1 marca 1926 roku w Grodzisku 
Mazowieckim, małym polskim mieście, w którym mieszkała 
moja rodzina. Rodzice byli już sporo po trzydziestce, kiedy 
przyszłam na świat, jako siódme i ostatnie dziecko mojej 
mamy. Byłyśmy nierozłączne – gdziekolwiek szła ona, szłam 
też ja. Nie mogłabym znieść przebywania z dala od niej, 
była centrum mojego życia. Cokolwiek robiła, zawsze byłam 
obok, obserwowałam i słuchałam. Jej historie nigdy mnie 
nie nudziły. Rosłam zanurzona w jej miłości i mądrości – 
słowa i czyny matki obecne są w moim życiu do dziś. Ojciec 
i cała rodzina nie widzieli świata poza mną.

Przyszłam na świat, nad którym zachodziło już słońce. 
Świat, który wkrótce miał być tylko dymem unoszącym się 
z kominów krematorium.

***

Przed II wojną światową moja rodzina mieszkała 
w Grodzisku Mazowieckim od wielu pokoleń. Nasi przod-
kowie przybyli do Polski w szesnastym wieku, uciekając 
przed prześladowaniami w Europie – trzysta pięćdziesiąt 
lat po ogłoszeniu przez króla Bolesława Statutu Kaliskiego, 
gwarantującego ochronę Żydom. Zgodnie z ustną tradycją 
naszej rodziny, przybyliśmy z Niemiec, gdzie schroniliśmy 

się przed represjami hiszpańskiej inkwizycji. Z trzydziestu 
tysięcy mieszkańców Grodziska Mazowieckiego, cztery 
stanowili Żydzi. Dumni z naszego miasta, byliśmy zapalo-
nymi polskimi patriotami.

Grodzisk Mazowiecki, zwany po prostu Grodziskiem, był 
małym, gwarnym miastem, położonym dwadzieścia siedem 
kilometrów na południowy zachód od Warszawy i około 
siedemdziesięciu kilometrów na północny wschód od Łodzi. 
Posiadał udogodnienia charakterystyczne dla znacznie więk-
szego miasta, a dodatkowo – pociąg podmiejski do Warszawy. 
Dzięki temu stanowił centrum dla okolicznych małych 
miasteczek i wiosek, położonych w malowniczym, sielan-
kowym krajobrazie, gdzieniegdzie naznaczonym willami. To 
był nasz dom1.

***

Moja matka, Chawa Domb, dziecko Sary Feigenblatt i jej 
męża Dawida Domba, urodziła się w roku 1887 w Rawie. 
Wkrótce potem jej rodzice przeprowadzili się do Grodziska, 
siedemdziesiąt dwa kilometry dalej. Kiedy mama miała rok, 
jej ojciec został zabity przez wartownika, gdy wracał z patrolu. 
Okoliczności tej przypadkowej śmierci nigdy nie wyjaśniono, 
a babcia Sara nie otrzymała renty ani żadnej innej rekom-
pensaty za stratę męża. Została wdową bez grosza, a matkę 
czekało ciężkie życie półsieroty. Całe życie tęskniła za ojcem, 
którego nigdy nie znała.

Babcia Sara wyszła ponownie za mąż. Menasze Szlak, 
którego poślubiła, zajmował się studiowaniem Talmudu. Jego 
profesja zapewniła Sarze życie obfitujące w ciąże oraz ubóstwo.

Urodziła sześcioro dzieci – w 1892 roku bliźniaki, które 
wkrótce potem zmarły, rok później syna, Majlecha, a następnie 
trzy córki: Szyfrę w 1896, Rajzlę w 1904 i Rachel Leę w 1906.

Żeby zmniejszyć wzrastającą biedę Sary, moją mamę, 
Chawę, wychowywała babcia od strony taty – Chaja, która 
zapewniła jej wyżywienie i posłała do szkoły. Kiedy Chawa 
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miała dwanaście lat, zatrudniła się w handlu pończochami. 
Jej skromne zarobki dawały chleb matce i przyrodniemu 
rodzeństwu. Mogła też zapłacić za własną żydowską edukację. 
Pomimo ubóstwa, nauczyła się czytać i pisać.

Chawa wyrosła na uderzająco piękną, młodą kobietę. 
Miała kruczoczarne włosy, błyszczące, ciemne oczy  
i idealnie białe zęby. Przyciągała wzrok wszystkich. Nigdy nie 
nudziła mi się opowieść o tym, jak matka z ojcem poznali 
się w żydowskiej wspólnocie, i jak się zakochali. Jej księ-
ciem z bajki był Mordechaj Burman – słodki, cichy, dobrze 
wykształcony, przystojny młody mężczyzna z zamożnej 
rodziny. Niesamowicie uczciwy i tak szczery, że nie potra-
fiłby skłamać; wszyscy oczarowani byli jego blond włosami 
i zawsze obecnym uśmiechem, który sprawiał, że jego 
zielone oczy migotały. Nazywano go pieszczotliwie Motta. 
Oboje z Chawą mieli po kilkanaście lat, kiedy się poznali, 
oboje też pracowali w wyrobach pończoszniczych. Rodzice 
Mordechaja, Fajga Brandstein i Mosze Burman, byli 
dobrze prosperującymi producentami mundurów dla armii.  
Nie zachwycił ich wybór syna – biedna dziewczyna bez ojca 
i posagu. Zabronili mu ją poślubić.

W wieku dziewiętnastu lat, Chawa i Mordechaj uciekli. 
Pobrali się w Rawie, u rodziny Chawy, potem wrócili 
do Grodziska. Matka Mordechaja nie zaakceptowała 
synowej, nie chciała nawet z nią rozmawiać. Krótko potem, 
Chawa urodziła pierwsze dziecko. Nazwała je Dawid – 
po swoim zmarłym ojcu. Synek nie pożył jednak długo 
i mama była bardzo przybita jego stratą. Zawzięci dziad-
kowie nie zdążyli go nawet zobaczyć. Mordechaj był urażony 
niechęcią rodziców do swojej młodej żony, ale Chawa nie 
chciała pozwolić na żaden rozłam między nimi. Mówiła:  
„To twoi rodzice. Chcą dla ciebie jak najlepiej, jak każdy 
rodzic dla swojego dziecka” – i zawsze namawiała, żeby 
ich odwiedzał. Mimo braku akceptacji z ich strony, nie 
żywiła urazy.

Kiedy Mordechaj miał dwadzieścia jeden lat, został 
wcielony do rosyjskiej armii. Dzięki jego muzycznym zdol-
nościom, przydzielono go do gry na bębnie w orkiestrze, 
stacjonującej w kurorcie nad Morzem Czarnym, w Odessie. 
Szczęśliwie się złożyło, że kuzynka Chawy od strony matki, 
Surka Kanterowicz, prowadziła w tym mieście restaurację. 
Zaprosiła Chawę do swojego mieszkania, żeby ta mogła 
być blisko męża. Gra w orkiestrze oznaczała, że Mordechaj 
prawie każdy wieczór miał wolny. Chawa bardzo szybko 
znów zaszła w ciążę.

W roku 1910 urodziła drugiego syna, i żeby upewnić się, 
że przeżyje, nazwała go Chaim, co po hebrajsku oznacza 
„życie”. Po jego urodzeniu, moi rodzice wrócili do Grodziska. 
Ale ojciec Mordechaja już nie żył, a matka była chora. 
Dręczyły ją wyrzuty sumienia, że nigdy nie zobaczyła 
swojego wnuka Dawida. Wiedziała, że popełniła wielki błąd 
i teraz chciała być blisko syna. Poprosiła Mordechaja, żeby 
przywiózł do niej żonę. Tak uczynił, a kiedy ją zobaczyła, 
poprosiła o wybaczenie. Otrzymała je. Przez następne parę 
lat, aż do jej śmierci, byli w bardzo bliskich relacjach. Babcia 
zapisała mamie całą swoją biżuterię.

Mama zawsze opowiadała mi tę historię w piątkowe 
wieczory, kiedy starsze dzieci wychodziły i w domu było 
cicho. Zostawała tylko Bobe (tak nazywaliśmy babcię Sarę) 
i ja. Historia mamy rozdzierała mi serce. Nie mogłam sobie 
wyobrazić, że ktokolwiek mógłby jej nie lubić. Współczułam 
jej też, że nigdy nie znała ojca. W soboty szłyśmy razem 
do jego brata. Był to pobożny, bardzo wysoki, przystojny 
i brodaty mężczyzna. Mówiłam mamie: 

– Twój tata musiał wyglądać podobnie. 

– Tak, wszyscy tak mówią – odpowiadała. 

Matka wyczuwała, że jest mi przykro słuchać o jej odrzu-
ceniu przez dziadków, i wyjaśniała bez goryczy, że ojciec 
był ich oczkiem w głowie – ukochanym dzieckiem i jedynym 
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z sześciorga, które zostało z rodzicami, podczas gdy reszta 
wyjechała. Mieszkali w innych miastach, a jeden syn wyemi-
grował do Brazylii2. Część rodziny mamy również rozproszyła 
się po świecie, ale jej trzy przyrodnie siostry, Szyfra, Rajzla 
i Rachel Lea, pozostały w Grodzisku3.

***

Rodzina Chawy i Mordechaja powiększała się. W 1914 
roku mama urodziła moją siostrę Chanę. Mój brat Szlojme 
pojawił się w 1916. Rodzice dawali sobie radę produkując 
pończochy w zimie i zajmując się ogrodnictwem latem.

Niekończące się rewolucje w Rosji wkrótce przyniosły 
kłopoty. Mieszkający tam przyrodni brat mojej mamy, 
Majlech Szlak, zginął podczas zamieszek. Nic nie było 
wiadomo o losie jego żony i dziecka, podejrzewano, że także 
nie żyją. Później okazało się, że jednak przeżyli, lecz wdowa 
po Majlechu nie chciała wracać do Polski i pozostała w Rosji. 
Matka zawsze żałowała śmierci jedynego brata.

Podczas I wojny światowej ojciec został ponownie wezwany 
do wojska i musiał zostawić Chawę samą z trójką dzieci. 
Dostał się do niewoli niemieckiej i resztę wojny spędził  
pracując w kuchni w Niemczech, tam też nauczył się 
bezbłędnie mówić po niemiecku.

Wkrótce po zawieszeniu broni 11 listopada 1918 roku, 
ojciec wrócił do Grodziska. Często potem opowiadał o swoich 
więziennych doświadczeniach i bardzo chwalił Niemców. 
O Rosjanach mówił jedynie, że byli „brutalami”.

Mama miała ciężko, kiedy ojca nie było. Z trudem udawało 
jej się nakarmić dzieci. Jednak teraz, po jego powrocie, 
życie wróciło do normalności, a rodzina znowu zaczęła 
się powiększać. Mój brat Mojsze, zwany przez wszystkich 
Tusza, urodził się w 1922 roku. W 1923 urodził się Menasze. 
Był cudownym dzieckiem. Jego taniec i śmiech sprawiały 
rodzinie mnóstwo radości. Szczególnie ojciec oczarowany 
był wielością talentów ujawniających się tak wcześnie. 

Kiedy Menasze miał półtora roku, zjadł jakąś nieznaną 
substancję, która go zabiła. Umarł w ramionach rodziców. 
Strata dziecka była nie do zniesienia, w szczególności dla 
ojca. Jego żałoba przekształciła się w depresję, zaczął mieć 
myśli samobójcze. Ja przyszłam na świat, żeby zastąpić 
Menasze. Miałam pocieszyć rodzinę i uzdrowić ojca.

Urodziłam się w marcu 1926 roku jako Fajga Chaja. 
Fajga, żeby upamiętnić babcię od strony taty, i Chaja – 
żeńska forma hebrajskiego słowa „życie” – aby zagwaran-
tować, że nie umrę.

***

Fundamentem naszej rodziny była miłość rodziców. 
Bardzo dobrze się rozumieli i tworzyli udane małżeństwo. 
My, ich dzieci, dorastaliśmy w atmosferze tej miłości. Mama 
odpowiadała za dyscyplinę. Zawsze miała na nas oko, uczyła 
nas, jak myśleć i postępować właściwie. Ojciec nigdy nie 
znajdował w nas nic, co wymagałoby większej kary niż kilka 
łagodnych słów i uśmiech.

Bardzo kochaliśmy rodziców. Nie byliśmy bogaci,  
ale biedni też nie. „Biedni” w przedwojennej Polsce oznaczało 
stan, w którym nie ma się czego włożyć do garnka. Wielki 
kryzys z 1929 roku dotknął większość krajów – w Polsce 
głód i ubóstwo były bardzo powszechne. My jednak nigdy nie 
głodowaliśmy, nie brakowało nam też ubrań. Mieszkaliśmy 
przy ulicy 11 Listopada 19/21, w drewnianym domu, który 
ojciec odziedziczył po rodzicach. Wiedliśmy szczęśliwe 
i wygodne życie.

Ojciec miał dar do języków. Oprócz jidysz znał hebrajski, 
niemiecki i rosyjski, mówił też bezbłędnie po polsku, co było 
rzadkością u Żydów w małych sztetlach. Matka nie znała 
polskiego ani rosyjskiego tak dobrze, jak jidysz, i często 
śmiałam się, słysząc jej akcent. Wtedy złościła się i mówiła: 
„Właśnie dlatego posłaliśmy cię do szkoły – żebyś umiała 
poprawnie mówić po polsku”.
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Rodzice praktykowali liberalny judaizm. To Bobe była 
tą, która pilnowała obchodów Wielkich Świąt i koszerności. 
Zamieszkała z nami, kiedy byłam mała. Zawsze pilnowała, 
żeby nie mieszać naczyń i przyborów kuchennych, oraz żeby 
szabasowe świece były zapalone. W to święto odpoczywa-
liśmy. Ojciec odziedziczył miejsce w synagodze, chodził tam 
w Wielkie Święta i czasami na nabożeństwa szabasowe.

Nasz dom zawsze był otwarty dla gości, którzy często przy-
chodzili. Mama uczyła nas, że najważniejszy jest szacunek. 
Mówiła mi: „Kiedy widzisz kogoś na ulicy, zawsze mów 
«dzień dobry». Jeśli będziesz witać się z ludźmi, będą życzyć 
ci dobrego roku”. Mama często słyszała od innych: „Jakie 
miłe masz dziecko, zawsze mówi «dzień dobry»”.

***

Mój brat Chaim, szesnaście lat starszy ode mnie, miał 
szerokie ramiona i szczupłe ciało. Jego zadbane brązowe 
włosy, wysokie kości policzkowe, gładka skóra i oczy o intry-
gującym odcieniu roztaczały aurę autorytetu. Pamiętam, 
że jako dziecko zawsze starałam się dotknąć palcem jego 
grdyki, która drżała. Chaim ubierał się bardzo elegancko. 
Nosił najnowszą modę z Paryża; ubrania szył sam, kopiując 
fasony z paryskich czasopism. Był skrupulatny i dokładny 
we wszystkim, co robił. Skończył cheder i pięć lat publicznej 
szkoły, gdzie nauczył się polskiego. Jako nastolatek posta-
nowił zostać krawcem, aby szyć ubrania dla ojca i reszty 
rodziny. Zatrudnił się u najlepszego krawca w Grodzisku, aby 
się uczyć. Jak we wszystkim, co robił, miał talent do szycia. 
Po zakończeniu praktyki otrzymał dużo ofert, w tym jedną 
propozycję pracy jako projektant w Paryżu. Pomimo tych 
możliwości, wrócił do domu, by pracować dla ojca. Był jego 
prawą ręką. Razem prowadzili zakład pończoszniczy.

Kiedy Chaim miał osiemnaście lat, zaręczył się z bardzo 
atrakcyjną brunetką, w której był zakochany. Ona jednak 
kochała innego, który odbywał w tym czasie służbę wojskową, 
i kiedy tylko wrócił, zerwała zaręczyny. To złamało Chaimowi 

serce. Spotykał się potem z różnymi dziewczynami, ale nie 
czynił propozycji małżeństwa z powodu bólu po pierwszym 
odrzuceniu. Nie miał też wielu przyjaciół – wolał towarzy-
stwo rodziny.

Jako pierwsze „zastępcze” dziecko, Chaim zajmował szcze-
gólne miejsce w sercu matki i sam też ją uwielbiał. Mama nie 
mogła znieść widoku jego cierpienia po rozstaniu. Celem jej 
życia stało się doprowadzenie go do małżeństwa. Ale Chaima 
nie interesował już ożenek. Wiedział, że ojciec bardzo na nim 
polega i chciał dalej pracować dla rodziny. Matka jednak 
była uparta i nieustannie szukała mu „dobrej partii”.

Chaim zwracał szczególną uwagę na moją naukę. Kiedy 
wracałam ze szkoły później, zawsze pytał, gdzie byłam.  
To on, a nie ojciec, przywoływał mnie do porządku. Był ode 
mnie o tyle starszy, że przyjaciele często mylili go z moim 
ojcem. Wtedy wpadałam w złość i mówiłam dobitnie: „to nie 
mój tata, tylko brat!” A potem wskazywałam na Mordechaja, 
z jego zdezorientowanym uśmiechem i błyszczącymi oczami 
i obwieszczałam: „To jest mój ojciec!”.

Czasami złościłam się, że Chaim traktuje mnie zbyt 
surowo i nie pozwala iść się bawić. Mówił: „Musisz pomóc 
mamie i Bobe”, co wtedy wydawało mi się straszną karą.

Pewnego razu, kiedy miałam osiem lat, poprosiłam 
o kanapkę z serem i zamiast tego dostałam kawałek chleba 
z gęsim smalcem i skwarkami. Ze złością rzuciłam go 
na ziemię i zbiegłam po schodach na dół. Chaim pobiegł 
za mną. Uciekając przez bramę, przytrzasnęłam sobie palec. 
Skaleczenie obficie krwawiło. Chaim zobaczył krew i ogar-
nęły go wyrzuty sumienia. Oczyścił i zabandażował ranę, 
a potem dał mi chleb z serem, o który prosiłam.

Innym razem zamiast wrócić do domu do moich 
obowiązków, zdecydowałam, że pójdę się bawić z przyja-
ciółmi. Chaim szukał mnie, a kiedy zobaczyłam, że nadchodzi, 
udałam ból głowy. Wziął mnie na ręce i zaniósł do domu, 
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położył do łóżka i poszedł do apteki po lekarstwo. Nie miałam 
już wyjścia, musiałam je wziąć. Przez to wszystko tak bardzo 
się pociłam, że wszyscy myśleli, że mam gorączkę. Nigdy już 
nie powtórzyłam podobnego wyczynu.

Chaim może i był surowy, ale wiedziałam, że mnie kocha.

***

Moja siostra Chana, ciemnowłosa i ciemnooka piękność, 
umiała tańczyć z niewymuszonym wdziękiem. Kiedy to 
robiła, patrzyli na nią wszyscy. Gdy skończyła szesnaście 
lat, zaczęła pracować dla ojca. Ilekroć miała okazję, wyjeż-
dżała w odwiedziny do kuzynów w Warszawie. Lubiła duże 
miasto i chciała, żebyśmy się tam przeprowadzili. Spędzała 
w Warszawie tyle czasu, że jako dziecko nie wiedziałam, 
że jest moją siostrą. Ale zawsze, kiedy z matką jechałyśmy ją 
odwiedzić, brała mnie na kolana, całowała, czesała mi włosy, 
dawała czekoladę, pieniądze i inne prezenty. Podobało mi 
się to. A ilekroć przyjeżdżała z Warszawy, żeby przedstawić 
rodzicom jakiegoś chłopaka, był on nauczony, żeby przy-
wieźć mi czekoladki.

Gdy miałam siedem lat i zrozumiałam, że moja siostra 
zamierza wyjść za mąż, chętnie wydawałam opinie o jej 
zalotnikach. „Tego nie lubię, bo nosi okulary” – mówiłam 
na przykład. „A tego – ponieważ jest gruby”. Lubiłam 
naśmiewać się z jej chłopaków.

***

Mój brat Szlojme urodził się w 1916 roku. Byłam jego 
małym aniołeczkiem. Często podrzucał mnie w górę, całował 
i dawał mi wszystko, czego chciałam.

Szlojme miał mocną budowę, ciemne włosy i oczy. Był 
silny, przystojny, bardzo towarzyski i zawsze roześmiany. 
Interesowały go dziewczyny, sport i ubrania (zawsze chciał 
ubierać się dokładnie tak, jak Chaim). Nauka mu nie szła. 
Uczęszczał do publicznej szkoły nie dłużej niż cztery czy 

pięć lat i zawsze ledwo zdawał do następnej klasy. Musiał 
również skończyć cheder. Każdego dnia mama biegła zoba-
czyć, czy tam jest – i bardzo często go nie było. Znajdował się 
gdzie indziej, grając w piłkę albo włócząc się z przyjaciółmi  
i wpadając w kłopoty.

Polacy w większości nie lubili Żydów, ale Szlojme był 
wyjątkiem. Miał wielu polskich przyjaciół, mimo że nie 
mówił najlepiej w tym języku. Był jednak tak przystojny 
i sympatyczny, że każdy lubił z nim przebywać. Polacy 
i Żydzi otaczali go ze wszystkich stron. Matce to się  
oczywiście nie podobało. Nie lubiła tych chłopców  
i nazywała ich „chuliganami”.

Pewnego wieczoru wracałyśmy z mamą z dworca i jeden 
z miejscowych pijaków zatoczył się w naszą stronę. Mama 
przyciągnęła mnie bliżej siebie. Kiedy podszedł bliżej, rozpo-
znałyśmy go – to był owiany złą sławą Wojtek, którego 
wszyscy się obawiali, ze względu na pijackie napady. Nieraz 
zdarzyło się, że w bójce dźgnął kogoś nożem. Zobaczył nas, 
zatrzymał się gwałtownie i przesunął na bok, żeby dać nam 
przejść. Szarmancko zdejmując czapkę, powiedział: 

– Dobry wieczór, matko Szlojmego. 

Poszłyśmy dalej, matka skinęła mu głową, a po paru 
krokach usłyszałam, jak mówi do siebie: – Tylko tego mi 
do szczęścia brakowało.

Problemy z przyjaciółmi Szlojmego niepokoiły mamę. 
Starała się kontrolować, z kim zadaje się jej syn, jednak 
bezskutecznie. Zawsze robiła mu wyrzuty tym samym  
pytaniem: „Czemu nie możesz być bardziej podobny 
do Chaima?” Jednak ojciec zawsze go bronił. Nie umiał karcić 
swoich dzieci, a Szlojmego w szczególności. Zdenerwowana 
matka pytała: 

– Jakim ojcem jesteś, skoro nie potrafisz nigdy podnieść 
ręki na dzieci? 
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Odpowiadał z uśmiechem: 

– Najgorsze z moich dzieci jest lepsze, niż najlepsze 
u kogo innego.

Szlojme nauczył się handlu pończochami, gdy był jeszcze 
bardzo młody. On też pracował dla ojca i często prosił go 
o więcej pieniędzy. Potrzebował ich, ponieważ w weekendy 
wyjeżdżał do Warszawy, żeby spotykać się z dziewczynami. 
Najczęściej nie stawiał się w pracy w niedzielę rano, a do domu 
wracał dzień później. Mama martwiła się, że za bardzo lubi 
dziewczyny. Był Casanovą naszej rodziny.

W końcu matka zmusiła Szlojmego, żeby zaręczył się 
z dziewczyną, którą lubiła. Jego samego jednak nie bardzo 
obchodziła i kiedy mówił, że jedzie się z nią zobaczyć, tak 
naprawdę spotykał inne dziewczyny. Matka dowiadywała 
się o tym i zabraniała mu jechać do Warszawy w następny 
weekend. Jednak on zawsze znajdował dobrą wymówkę, 
żeby ją przekonać i obiecywał, że tym razem zobaczy się 
z narzeczoną, którą mu wybrała. Oczywiście nigdy tego nie 
robił, ale uchodziło mu to na sucho. Uchodziło mu zresztą 
wszystko – każdy bardzo go lubił.

Czasami przyprowadzał przyjaciół do domu – wtedy 
zjadali wszystkie upieczone przez Bobe ciasteczka, i wypijali 
alkohol, którym mama konserwowała wiśnie. Szlojme dla 
niepoznaki nalewał do nich wody, ale mama zawsze go przy-
łapywała, zdradzał go pachnący alkoholem oddech. Jego 
najczęstszymi kompanami byli Ajzyk Florenstein, którego 
rodzina sprzedawała fortepiany, i chłopiec od Pletmanów.

Szlojme miał pociąg do rzeczy zakazanych. Z upodobaniem 
jadł kanapki z wieprzową szynką, które kupował w sklepie 
Sznajderów za dwadzieścia groszy. Matka raz przyłapała go, 
kiedy stamtąd wychodził. Oczywiście zaprzeczył, że cokol-
wiek jadł i jak zawsze uszło mu to płazem.

Matka miała z nim same problemy, jednak dla mnie 
zawsze był starszym bratem, który pytał, jak było w szkole.

– Było dobrze – odpowiadałam i chwaliłam się osiągnię-
ciami. Pokazywałam mu też swoje świadectwo, żeby zoba-
czył, jaka jestem mądra. Kupował mi wtedy największą 
kulkę lodów, jaka mieściła się w wafelku.

Tusza, najmłodszy z moich trzech braci, miał wiele talentów. 
Był urodzonym czarusiem z kręconymi, jasnobrązowymi 
włosami i pomarańczowo nakrapianymi zielonymi oczami, 
a na jego twarzy zawsze gościł uśmiech, który ukazywał 
szparę między przednimi zębami. Był najsłodszy spośród 
moich braci. Tak naprawdę miał na imię Mojsze, otrzymał 
je po moim dziadku ze strony ojca, ale wszyscy znali go jako 
Tuszę. Matka opowiadała, że to ja nadałam mu to przezwisko, 
bo jako dziecko nie potrafiłam wymówić „Mojsze”. Był oczkiem 
w głowie ojca. Zawsze żałowałam, że nie mam jego talentu 
do rysowania, śpiewania i tworzenia przedmiotów. Kiedy był 
bardzo małym chłopcem, własnoręcznie wykonał z drewna 
łyżwy i nauczył się grać na harmonijce. Był ode mnie starszy 
tylko o cztery lata.

Tusza, jak jego starszy brat Szlojme, miał problemy 
w szkole, ale w przeciwieństwie do Szlojmego, miał znakomite 
oceny. Tak jak Szlojme, był urodzonym liderem. Niezależnie 
od tego, co robił, wszyscy chłopcy podążali za nim. Nawet 
polscy chłopcy chcieli się z nim zaprzyjaźnić. Tusza fascy-
nował się piłką nożną. Pewnego dnia założył nową parę 
butów, którą niedawno kupiła mu matka, i zorganizował 
mecz przeciwko polskim chłopcom na obrzeżach miasta. 
W trakcie meczu ktoś ukradł jego buty. Tusza musiał więc 
wrócić do domu boso.

W końcu musiał opowiedzieć matce, co stało się z jego 
nowymi butami. Ku mojemu zaskoczeniu, matka nie nakrzy-
czała na niego ani go nie ukarała. Była po prostu zadowo-
lona, że chuligani go nie pobili, a jedynie ukradli jego buty. 
Powiedziała: „To nieistotne, po prostu następnym razem ich 
nie strać”. Moi rodzice uwielbiali Tuszę. W żaden sposób nie 
był w stanie im podpaść.
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Dyrektor regularnie wzywał matkę i mówił, że prowa-
dzenie szkoły staje się niemożliwe, kiedy jest w niej Tusza. 
Tak więc matka lub sam dyrektor zdecydowali, że Tuszy 
wystarczy sześć lat edukacji.

Po tym, jak jego kariera uczniowska została przerwana, 
Tusza zaczął pracować jako krawiec. Był tak uzdolniony, 
że co tydzień prosił o podwyżkę i ją otrzymywał. Kiedy miał 
wolne, pracował dla ojca. Robił wszystko tak dobrze, że ojciec 
zawsze go prosił: „Zrób za mnie to, zrób za mnie tamto”.

Tusza miał bzika na punkcie filmów. Postanowił, że kupi 
projektor filmowy, który kosztował czterdzieści złotych, 
co na tamte czasy było znaczną sumą. Poprosił ojca, żeby 
zatrzymał jego wypłatę u siebie, bo gdyby mu ją dał, Tusza 
wydałby ją od razu. Ojciec miał kupić projektor, a gdy tego 
nie zrobił, Tusza był bardzo smutny i w ostentacyjny sposób 
okazywał swoje przygnębienie.

Oczywiście, w następnym tygodniu Tusza dostał swój 
projektor filmowy i kolekcję filmów. Powiesił w szopie 
białe prześcieradło i zaczął wyświetlać taśmy z Chaplinem, 
Laurelem, Hardym i innymi komikami. Dzieci musiały płacić 
mu dziesięć groszy za wstęp. W wieku czternastu lat Tusza 
stał się potentatem filmowym.

Zdarzało mi się przekupywać Tuszę, żeby rysował za mnie,  
dzięki czemu miałam najlepsze prace w całej szkole. 
Podpisywałam się pod jego pracami. Najlepszym artystą 
w mojej klasie był Moniek Szajnfeld. Jego ojciec był znanym, 
lokalnym artystą. Moniek narzekał wtedy: „To nie twój rysunek,  
narysował go twój brat”.

Tusza zawsze mi dokuczał. Za każdym razem, gdy słyszał 
matkę wspominającą o tym, jak jestem urocza, mówił: 

– Nie jest urocza, wygląda jak małpa. 

A potem wyrzucał z siebie wszystkie gatunki małp: 

– Szympans, goryl, orangutan, pawian…

Byłam chudym dzieckiem i miałam długą szyję, przez co 
Tusza mówił: 

– Jakim cudem miałaby być piękna, przecież ma długą 
szyję jak żyrafa!

Biegłam wtedy do lustra i odkrywałam, że to prawda. Ale 
byłam do niego bardzo przywiązana i zawsze chciałam być 
w pobliżu niego i jego przyjaciół, nawet po to, żeby oglądać, 
jak gra w piłkę nożną. Jego przyjaciele zabierali mnie ze sobą.

Zawsze, kiedy widziałam, jak Tusza kupuje dziew-
czynom lody, robiłam się zazdrosna i prosiłam go, żeby mi 
też kupił loda. Nie mógł odmówić mi przy dziewczynach, 
dlatego kupował mi rożek za pięć groszy. Mówiłam wtedy: 

– Dlaczego kupujesz dla niej loda za dziesięć groszy, 
a dla mnie za pięć? Przecież jestem twoją siostrą. 

Wtedy kupował mi większy rożek, żebym się 
w końcu odczepiła.

W 1931 roku, kiedy miałam pięć lat, straciliśmy 
dom, w którym do tej pory mieszkaliśmy. Należał 
do rodziców ojca i z powodu sporu związanego ze spadkiem  
musieliśmy go oddać Joselowi Burmanowi, jednemu 
ze stryjów ojca. Opuszczenie domu i przeniesienie się 
w inne miejsce w Grodzisku, było dla nas bardzo trudne 
pod względem emocjonalnym.

Pragnienie Chany, by przeprowadzić się do Warszawy, 
było teraz brane pod uwagę. Matka tłumaczyła, że dzięki 
trojgu pracującym dzieciom i dodatkowym oszczędnościom 
wynikającym z tego, że nie musielibyśmy wozić naszych 
wyrobów do Warszawy dwa razy w tygodniu, bylibyśmy 
w stanie udźwignąć wyższy czynsz. A może nawet wyszli-
byśmy na tym lepiej. Chana w końcu przekonała rodziców 
do przeprowadzenia się do Warszawy. Starsze dzieci  
cieszyły się z przeprowadzki do dużego miasta, ale ja byłam 
zrozpaczona. Musiałam opuścić moje kuzynostwo, moich 
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przyjaciół, moje przedszkole i moją ukochaną nauczycielkę 
Rachelę. Matka miała jeden duży problem: Bobe, która 
mieszkała z nami, odkąd umarł jej mąż, Menasze Szlak, 
odmówiła przeniesienia się do Warszawy. Bobe wprowa-
dziła się z powrotem do mieszkania, które oddała Rajzli i jej 
mężowi, Lejzorowi. Ulubiona siostra matki zmarła na gruź-
licę, kiedy miała dziewiętnaście lat. A inna siostra matki, 
Szyfra wyszła za mąż i wyjechała do Belgii. Tylko matka 
i Rajzla zostały w Grodzisku.

Rajzla, siostra mojej matki, krzepka i atrakcyjna dziew-
czyna, poślubiła chudego, płomiennowłosego Lejzora 
„Rudego” Srebrnika, który pracował jako woźnica dla Meira 
Domba, wuja Rajzli i matki. Matka nie akceptowała Lejzora, 
który wcześniej był w związku małżeńskim przez dziesięć lat, 
ale zostawił swoją bezpłodną żonę, by móc ożenić się z Rajzlą. 
Małżeństwo Rajzli i Lejzora było burzliwe. Był od niej starszy 
o osiem lat i miał skłonność do wpadania w niepohamo-
waną wściekłość. Wtedy bił Rajzlę. Pierwsze dziecko Rajzli,  
dziewczynka o imieniu Ita, urodziła się w tym samym roku, 
co ja. Ita była moją jedyną kuzynką z rodziny od strony matki.

Wprowadziliśmy się do mieszkania usytuowanego 
na trzecim piętrze, w kamienicy bez windy. Kamienica 
znajdowała się na ulicy Muranowskiej 18. Szybko zaczęłam 
nienawidzić życia w Warszawie. Byłam pięcioletnią  
dziewczynką, która mogła jedynie siedzieć na parapecie 
i wyglądać przez okno, ponieważ nie pozwalano mi wycho-
dzić samej na zewnątrz. Tęskniłam za moim podwórkiem 
w Grodzisku, na którym budowałam zamki z piasku. 
Matce również nie podobało się mieszkanie w Warszawie. 
Przyzwyczaiła się do tego, że mogła zostawiać otwarte drzwi 
i gościć swoich sąsiadów, którzy przychodzili niezapowie-
dzianie. W Warszawie wszystkie drzwi były zamknięte, 
nikogo nie wpuszczało się do środka. Tęskniła za bliskością 
matki, która została w Grodzisku i za mieszkaniem obok 
rodziny, przyjaciół i sąsiadów.

Kiedy siedziałam na parapecie w naszym mieszkaniu 
na trzecim piętrze, mogłam oglądać tramwaje przejeżdża-
jące po ulicy znajdującej się poniżej lub zaglądać w okna 
sąsiadów. Jedna mieszkająca obok nas rodzina utrzymywała 
się ze sprzedaży jedzenia z wózka na targu. Podczas gdy 
rodzice zajmowali się wózkiem, ich dwie córki spędzały cały 
dzień w kuchni, aby przygotować sznycle i inne potrawy. 
Miałam bardzo dobry widok na ich kuchnię i godzinami przy-
glądałam się pracy dwóch dziewczyn. Szlojme zaprzyjaźnił 
się z dwoma chłopcami z ich rodziny. Matka słyszała plotki, 
że ci dwaj są złodziejami; na darmo próbowała powstrzymać 
Szlojmego przed spędzaniem z nimi czasu. Pewnego dnia 
dziewczyny usmażyły stos sznycli i zostawiły je przy otwartym 
oknie, by wystygły. Kiedy dziewczyny były zajęte ciągłym 
gotowaniem, zauważyłam długi patyk z wbitym na końcu 
gwoździem. Patyk powoli zniżał się w stronę otwartego okna. 
Spojrzałam w górę i zauważyłam, że z okna wyżej wychyla 
się dwóch braci tych dziewczyn i że to oni manewrują  
patykiem. W ciągu kilku sekund udało im się złapać 
sznycel na gwóźdź i wciągnąć go na górę. Byłam zdumiona  
i zachwycona. Dziewczyny nigdy się nie zorientowały.

Matka wkrótce zaczęła tęsknić za swoim sztetlem, 
Grodziskiem. Czuła się źle z tym, że jej matka, Bobe,  
mieszkała razem z Rajzlą jej mężem, Lejzorem; matka bała 
się gwałtowności Lejzora. Raz, kiedy odwiedziłyśmy Bobe, 
zastałyśmy połamane łóżko i płaczącą Rajzlę. Podczas 
jednego ze swoich napadów wściekłości Lejzor zniszczył 
łóżko, próbując znaleźć pieniądze, które rzekomo ukrywała 
przed nim Bobe. Chana Kanterowicz, jedna z sióstr Bobe 
zamieszkała w Anglii, wysłała jej niedawno trochę pieniędzy. 
Tamtego dnia matka zabrała Bobe do Warszawy razem 
z nami.

Za każdym razem, gdy wracaliśmy do Warszawy,  
płakałam i modliłam się, byśmy pewnego dnia mogli 
ponownie zamieszkać w Grodzisku. W 1932 roku moje 
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modlitwy zostały wysłuchane. Po prawie dwóch latach matka 
nie była już w stanie żyć dłużej w Warszawie. Zdecydowała, 
że z powrotem zamieszkamy w Grodzisku. Tam moi rodzice 
wynajęli ładne, przestronne, trzypokojowe mieszkanie 
na ulicy Piłsudskiego. Wynajął je im pan Skoblewski. Rzadko 
kiedy polski gospodarz wynajmował mieszkanie Żydom.

Moja siostra Chana nie chciała opuszczać Warszawy. 
Zamieszkała z jednym z naszych kuzynów, Izaakiem 
Szlakiem, i resztą jego rodziny. On również działał  
w przemyśle pończoszniczym i Chana pracowała dla niego. 
Ojciec odwiedzał ją dwa razy w tygodniu, podczas swoich 
regularnych podróży do Warszawy. Matka odwiedzała ją co 
najmniej raz w tygodniu. Nie mogłam się doczekać, aż ojciec 
wróci z Warszawy. Zawsze przywoził mi jakieś słodycze, 
chałwę lub czekoladę, a jeśli na ulicy usłyszał jakąś ładną 
piosenkę, kupował mi książkę z piosenkami, żebym też 
mogła je śpiewać.

Powróciwszy do Grodziska, moi rodzice znowu byli 
blisko swojej rodziny i mogli wrócić do swoich społecznych  
i politycznych zajęć, które bardzo lubili, zanim wypro-
wadziliśmy się do Warszawy. Podczas zimy zajmowali się 
pończosznictwem, a w lecie dzierżawili sady. Po raz kolejny 
nasz dom wypełnił się krewnymi, którzy odwiedzali nas 
w szabat i inne wolne dni. Opowiadano historie Szolema 
Alejchema, a żarty Puszkina wywoływały salwy śmiechu. 
Moi rodzice mieli wielu polskich przyjaciół, którzy często nas  
odwiedzali. Byli dobrymi, skromnymi ludźmi. Wśród nich byli 
pan Serwaciński, bracia Szewczykowie, Wawrzyńczakowie, 
Fuchsowie i nasz gospodarz, pan Skoblewski.

Pan Skoblewski był wysokim i przystojnym mężczyzną 
o ciemnych włosach i wyrazistej twarzy. Uwielbiał karpia 
po żydowsku i chałkę. W piątki, kiedy poczuł aromat  
piekącej się ryby, pukał do naszych drzwi. Gdy matka odpo-
wiadała na jego pukanie, mówił zawsze: 

– Czuję rybę i chałkę. Jaki miły zapach. 

A matka zawsze zapraszała go do środka i gościła  
talerzem karpia po żydowsku i chałki. On i ojciec uwiel-
biali dyskutować o polityce. Mówiono o nim dobrze, a plotki 
głosiły, że miał żydowską kochankę.

Pan Skoblewski wytwarzał własne wędliny: kiełbasę, 
szynkę i inne produkty. Jego żona sprzedawała je na targu 
niedaleko kościoła. Była niską, grubą, nieatrakcyjną 
kobietą o twarzy naznaczonej trądzikiem. Widywałam ją 
tylko w niedziele, kiedy miała na sobie białe rękawiczki, 
ładną sukienkę i kapelusz. Prowadziła wtedy swoje dzieci 
do kościoła. Zawsze zachowywała od nas dystans.

Kiedy wróciliśmy z Warszawy, wszyscy moi kuzyni i przy-
jaciele chodzili już do szkoły, lecz ja wciąż byłam za mała, 
by móc się do niej zapisać. Nie miałam nic do roboty, nie 
miałam towarzyszy zabaw. Nie mogłam się doczekać, 
aż pójdę do szkoły. Płakałam i płakałam, póki matka nie 
zabrała mnie ze sobą na rozmowę z dyrektorem, panem 
Beriszem Kampelmacherem. Położył dłoń na mojej głowie 
i powiedział: 

– Już niedługo, już niedługo. Już niedługo pójdziesz 
do nowej szkoły. 

Ale musiałam z tym poczekać do moich siódmych urodzin.

Berisz Kampelmacher był dydaktykiem o innowacyjnych 
pomysłach. Przybył z Galicji i dzięki funduszom z prywat-
nych i rządowych źródeł zbudował nową szkołę dla Żydów. 
W szkole uczyli Żydzi i Polacy. Jako pierwszy wprowadził 
program wymiany niegrzecznych chłopców z polskich 
i żydowskich szkół. Niektóre dzieci w naszej szkole chodziły 
bardzo głodne. Każdego dnia Kampelmacher dawał tym 
dzieciom ciepłe mleko i kromkę chleba.

Jako że wszyscy moi przyjaciele chodzili teraz do szkoły, 
mogłam się bawić z dziećmi pana Skoblewskiego, które 
jako jedyne siedziały w domu. Jedna z jego córek, Helena,  
dziewczynka w moim wieku, bawiła się na podwórku. Matka 
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nalegała, żebym przestała się do niej przyklejać i wyszła 
na dwór pobawić się z Heleną. Helena miała piegowatą twarz, 
niebieskie oczy i rude włosy. Miała to samo spojrzenie, co jej 
matka, dziwne i odległe. Zeszłam na dół i zapytałam się, czy 
chciałaby pobawić się moją piłką. Odparła zdenerwowanym 
tonem: 

– Nie bawię się z Żydami. – Po czym podeszła do mnie 
i napluła mi w twarz. 

Zamarłam. Łzy zalały mi oczy. Stałam jak zamurowana. 
Minęła chwila, zanim pobiegłam schodami na górę i opowie-
działam matce, co się stało.

Matka słuchała mnie z niedowierzaniem. Próbowała 
mnie pocieszyć. Trudno było jej uwierzyć w tę sytuację. 
Ojciec bardzo się zdenerwował. Wziął mnie za ramię i był 
gotowy skonfrontować się z panem Skoblewskim, ale matka 
go zatrzymała. Kiedy w następny piątek pan Skoblewski 
przyszedł na cotygodniową rybę i chałkę, matka porozma-
wiała z nim o tym wydarzeniu. Zaniepokoiło go to. Było mu 
przykro, że jego żona zaszczepiła w dzieciach antysemityzm. 
Zapewnił matkę, że to się więcej nie powtórzy. Ale nigdy więcej 
nie spojrzałam na Helenę. Od swojej rówieśniczki, w wieku 
siedmiu lat dowiedziałam się, czym jest antysemityzm.

W 1933 roku produkcja pończoch zaczęła zajmować cały 
nasz dom. W dużym pokoju ustawiono maszyny i podzielono 
go na dwie części: pracowniczą i domową. Wszystkie rzeczy 
trzymano w wielkich szafach. Każdego dnia wszystkie towary 
gromadzono na zdobionym, żelaznym łóżku Bobe, stojącym 
w części domowej. Stosy pończoch przyćmiewały anioły 
na bordowo-złotym baldachimie. Maszyny pończosznicze 
nie były duże, ale ciągle hałasowały. Przez stukot maszyn 
przebijały się żarty, śmiech i śpiew pracujących dziewcząt. 
Ciągłe pojawianie się i znikanie różnych ludzi wzmagało 
zgiełk. Podczas świąt ojciec przenosił rzeczy i chował je, by 
zrobić więcej miejsca dla rodziny. Nasz dom był zatłoczony, 
głośny, radosny i pełen życia.

Moi rodzice, trzej bracia, Chaim, Szlojme, Tusza i moja 
ciotka Rajzla pracowali w rodzinnej firmie pończoszniczej. 
Chaja Grajok, wyglądem przypominająca Betty Grable, jako 
jedyna pracowała u nas przez cały rok. Reszta pracowników 
była zatrudniana okresowo; mieliśmy też podwykonawców. 
Bobe pomagała przy prowadzeniu gospodarstwa.

Ojciec jeździł pociągiem do Warszawy dwa razy w tygo-
dniu, by sprzedać kupcom pończochy najlepszego gatunku. 
Drobni kupcy z Grodziska kupowali od matki niewielkie ilości 
drugorzędnych skarpet i pończoch, a kupcom z miejscowych  
targowisk sprzedawano skarpety trzeciorzędne.

Lato było okresem poza sezonem pończoszniczym, dlatego 
produkcja była minimalna. Ojciec trzymał wtedy tylko 
dwie maszyny. Jedna była przeznaczona dla Chai Grajok, 
by mogła pracować w czasie lata, a druga dla Szlojmego 
i Estery Pasterniak, którzy pracowali wtedy w niepełnym 
wymiarze. Ojciec wpadał od czasu do czasu, by upewnić 
się, że pończochy są dobrze formowane, a wykańczanie  
pończoch należało do ciotki Rajzli. W lecie ojciec przy-
woził swoje wyroby pończosznicze do Warszawy tylko raz  
w miesiącu. Resztę czasu pochłaniała mu praca w sadzie, 
który w lecie był naszym największym źródłem przychodu.

Dzierżawiliśmy sady od Polaków, między innymi 
od Szewczyków, Fuchsów i Wawrzyńczaków. Nikomu 
innemu nie chcieli ich wydzierżawiać. Tylko ojciec mógł 
pracować na ich ziemi. Ojciec był mistrzem ogrodnictwa. 
Miał do tego wrodzony talent. Nigdy się tego nie uczył, ale 
potrafił spojrzeć na zakwitające drzewo i już wiedział, ile 
kilogramów plonów wyda lub czy przemarzło w zimie i przez 
to nie wyda plonów. Właściciele bardzo ufali ojcu i kiedy 
proponował cenę dzierżawy wynikającą z jego oszacowania 
plonów, nigdy nie próbowali się z nim targować. Nigdy. 
Jakąkolwiek cenę zaoferował ojciec, zgadzali się na nią. 
Było tak co roku. Wielu rolników przychodziło do ojca 
po poradę.
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Wiosną ojciec zatrudniał kogoś, by nocował w sadach 
i strzegł ich. Znajdowały się cztery kilometry za miastem. 
Ojciec dzierżawił również pola truskawek od Fuchsów 
i Wawrzyńczaków. W sezonie truskawek matka i ja zosta-
wałyśmy w mieście, ponieważ wciąż chodziłam do szkoły. 
Ojciec pielęgnował pola truskawek z pomocą zatrudnionego 
robotnika. Za zbiór i pakowanie owoców nie płaciło się 
wtedy dużo.

Kiedy mijał sezon truskawek, zbieraliśmy wiśnie i inne 
owoce. Gdy rok szkolny dobiegał końca, matka i ja spędza-
łyśmy w sadach całe lato. Bobe nigdy nie chciała z nami 
iść. Wolała zostawać w mieście, żeby zajmować się domem 
i pomagać Rajzli. Wydawała wtedy pieniądze, które  
dostawała od swojej siostry zamieszkałej w Londynie, Chany 
Kanterowicz. Przeznaczała je na pielgrzymki do rabina 
Piaseczna, który dawał jej lecznicze zioła na jej dolegliwości. 
Kiedy Chana wracała do domu na weekendy, również zosta-
wała w domu. Wolała chodzić z Rajzlą do kina, a nie jeździć 
na wieś. Obie uwielbiały filmy.

Sady ojca wydawały tak piękne owoce, że nigdy nie 
udawało mu się dotrzeć na targ, by je sprzedać. Kupcy mieli 
w zwyczaju przychodzić do niego i kupować plony na miejscu. 
Bywało, że nie zarabialiśmy zbyt wiele, ale matka mówiła 
wtedy: „Ale mamy świeże powietrze, świeże jajka i masło 
i świeżą rybę”. Uwielbiała przebywać na wsi. Ja nie. Wolałam 
być w mieście i móc bawić się z przyjaciółmi, ale nie miałam 
wyboru. Najbardziej cieszyłam się, kiedy kończył się sezon 
zbiorów, bo to oznaczało powrót do szkoły.

Z owoców, które się nie sprzedały, matka robiła dżemy 
i przetwory. Kisiła też różne rodzaje warzyw i robiła kiszoną 
kapustę. Robiła pyszny cydr jabłkowy oraz jasne i ciemne 
piwo dla całej rodziny. Wszyscy piliśmy piwo. Nawet ja, jako 
dziecko, piłam piwo. Warzyło się ono w dużych garncach. 
To był całkiem niezły wyrób. Butelki zamykano za pomocą 
specjalnego przyrządu. W lecie trzymaliśmy butelki 

w piwnicy. W szabat matka wyciągała kilka butelek i wkła-
dała je do lodu. To był pyszny napój.  

Nareszcie nadszedł dzień, w którym rozpoczęłam pierwszą 
klasę w szkole publicznej. Uwielbiałam szkołę i moją 
nauczycielkę, pannę Neuhaus. Moje najlepsze wspomnienia 
pochodzą ze szkolnych lat. Byłam dobrą uczennicą. Każdej 
nocy spałam z podręcznikami pod poduszką a pierwszą 
rzeczą, jaką robiłam po przebudzeniu, było przejrzenie mojej 
pracy domowej. Zawsze dostawałam najlepsze role w szkol-
nych przedstawieniach. Moi przyjaciele pochodzili z różnych 
środowisk, ale wszyscy byli dobrymi uczniami. To się dla 
mnie liczyło.

Chodziłam też do Bejs Jakow dwa razy w tygodniu; 
zadbała o to Bobe. Każdego ranka, kiedy przygotowywałam 
się do wyjścia do szkoły, Bobe pytała mnie, czy odmówiłam 
poranną modlitwę. Kiwałam wtedy głową i żeby uniknąć 
kłamstwa, recytowałam ją podczas drogi do szkoły. Kiedy 
docierałam do celu, odganiałam ręką moich przyjaciół, którzy 
chcieli ze mną porozmawiać, kiedy ja byłam zajęta modlitwą.

Kiedy byłam w pierwszej klasie, moja ciotka ze strony 
matki, ciotka Szyfra z Belgii, przyjechała do Grodziska 
z wizytą. Strasznie mi nadskakiwała. Przywiozła mi pyszne 
belgijskie czekolady i każdego dnia sadzała mnie na kola-
nach i wyciskała dla mnie sok pomarańczowy.

Moją nauczycielką w drugiej klasie była Irena Bojarska. 
Jej mąż był dyrektorem gimnazjum. Była bardzo miłą, atrak-
cyjną, uroczą i drobną kobietą, ale była bardzo wątła. Kochała 
swoich uczniów, a my kochaliśmy ją. Zawsze miałam ten 
przywilej, by przynieść jej drugie śniadanie. To zawsze były 
dwie bułki i szynka. Kiedy kupowałam szynkę, rozglądałam 
się, aby upewnić, że nikt nie widział, kiedy wchodziłam 
do sklepu. Mógłby pomyśleć, że ta szynka jest dla mnie.

Pani Bojarska często chorowała, a wtedy ja i niektóre 
dziewczynki szłyśmy odwiedzić ją w domu. Przynosiłyśmy 



rozdział pierwszy

44 45

Abyś mogła opowiedzieć

jej ciastka z kremem, bo wiedziałyśmy, że je lubi. Leżała 
w łóżku, a my siadałyśmy dookoła niej, dumne z tego, 
że możemy być razem z nią. Modliłyśmy się o jej szybki 
powrót do szkoły.

Przez ciągły hałas wytwarzany przez maszyny w naszym 
domu, odrabiałam pracę domową w domach moich przyjaciół. 
Byłam zawsze mile widziana przez ich rodziców, ponieważ 
pomagałam dzieciom z pracą domową. Jedna z moich przy-
jaciółek, Madzia Wolanowska, mieszkała w dużym i prze-
stronnym domu. Jej rodzina miała dwie pokojówki. Ojciec 
Madzi był dobrze prosperującym garbarzem. Podziwiałam 
ich styl życia i często myślałam o tym, że moi rodzice muszą 
ciężko pracować, by zarobić na życie. Ale wracając do domu 
mówiłam do siebie: „Owszem, moi rodzice ciężko pracują, 
ale za nic w świecie nie zamieniłabym się z Madzią. Jakbym 
mogła? Musiałabym oddać moich braci, Chaima, Szlojmego 
i Tuszę i moją siostrę Chanę. Nie zrobiłabym tego za żadne 
skarby”. Tak się cieszyłam na moment kiedy wejdę do domu 
i ich zobaczę, że nie mogłam się doczekać, aż dotrę do celu.

W każdym nowym roku szkolnym potrzebowaliśmy 
nowych książek. Matka kazała mi je kupować od dzieci, które 
były klasę wyżej niż ja. Ale nie chciałam mieć używanych 
książek. Chciałam nowe. W tamtym czasie zarabiałam kilka 
złotych w tygodniu dzięki korepetycjom, których udzielałam 
innym dzieciom. Za te pieniądze kupowałam nowe książki. 
Zawsze byłam dobra w robieniu tego, co pozwalało mi 
otrzymać to, czego chciałam. Każdy rok szkolny kończył się 
klasowym piknikiem w lesie w Podkowie Leśnej. Ja i reszta 
moich kolegów i koleżanek z klasy, a wśród nich Madzia, 
Chaja Lichtensztajn, Regina Sierpska, Gucia Libchaber, 
Bajla Frenkel, Luzer Szulman, przez cały rok z niecierpliwo-
ścią czekaliśmy na to wydarzenie.

Idąc do szkoły, zawsze mijałam dom Sendeka. Sendek 
był szewcem. Potrafił robić buty i potrafił robić dzieci. Żona 
Sendeka miała ośmioro dzieci. Najstarsze z nich przed wojną 

skończyło dziesięć lat. Pani Sendek znała mnie i matkę. Jej 
matka i moja babka były przyjaciółkami. Pewnego dnia, 
kiedy wracałam ze szkoły w towarzystwie przyjaciół, zawo-
łała mnie. Podeszłam, a ona powiedziała: 

– Bądź tak miła, podejdź do Krygsmana i kup mi dziesięć 
deko masła. 

Nie chciałam zostawiać przyjaciół, więc zapytałam: 

– Dlaczego pani nie pośle swojej córki?

– Moja córka zje wszystko po drodze. Dlatego nie mogę jej 
wysłać. Proszę, kup mi masło – odparła.

Nie mogłam odmówić. Ale potem za każdym razem, gdy 
byłam w towarzystwie przyjaciół, nie patrzyłam jej w oczy, 
żeby znów nie wysłała mnie po masło.

Szewc Sendek miał gramofon4 RCA Victor i płyty Tony’ego 
Martina i innych sławnych piosenkarzy. Wypożyczał go 
innym. Za każdym razem, gdy Chana wracała do domu 
z Warszawy, ona, Chaim, Szlojme i reszta ich przyjaciół 
wypożyczali go od Sendeka za pięć złotych i urządzali 
w domu tańce. Na jednych z nich Chaim tańczył z Ryfką, 
swoją ówczesną dziewczyną, która była piękna. Rozdzieliłam 
ich i powiedziałam: 

– Nie, nie, masz zatańczyć ze mną. 

Ale nie potrafiłam tańczyć, więc stałam na stopach 
Chaima, żeby zatańczyć z nim tango. Właśnie w ten sposób 
nauczyłam się tańczyć. Miałam osiem lat.

Moi rodzice udzielali się społecznie. Matka była zaangażo-
wana w pomoc miejskim sierotom, biednym ludziom i zbie-
rała pieniądze na posagi dla dziewcząt. Ojciec był zawsze 
zajęty wieloma sprawami.

Ojciec był członkiem komitetu pożyczkowego. 
Po skończonej pracy mył się, zakładał ładną koszulę i szedł  
na posiedzenie komitetu. Gdy wracał do domu, opisywał 
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matce wszystkie szczegóły. Byłam za mała, by zrozumieć, 
o czym rozmawiali. O wszystkim dyskutowano w sekrecie. 
My, dzieci, nie musiałyśmy wiedzieć o tych rzeczach. Z nas 
wszystkich tylko Tusza należał do jakiegoś stowarzyszenia – 
socjalistycznej młodzieżówki o nazwie SKIF.

Pewnego razu szukałam czegoś w szafie i znalazłam brązową 
koszulę zawiniętą w małą paczuszkę. Zapytałam ojca: 

– Co to jest?

Odpowiedział łagodnie: 

–  Odłóż to, odłóż to.

Pewnego dnia przyszedł do nas kuzyn ojca i powiedział: 

– Motta, dziś o ósmej wieczorem. 

Nie wiedziałam, co miał na myśli. Ale kiedy zobaczyłam, 
jak ojciec podchodzi do szafy i wyjmuje brązową koszulę, 
zapytałam o to matkę. Nie chciała ze mną o tym rozma-
wiać i powiedziała: 

– Ach, nieważne.

Zdarzenia takie jak to zaczęły się powtarzać. Kolejny z kuzynów 
ojca często przynosił dla niego wiadomości. W końcu dowie-
działam się, że ojciec należał do Bejtaru5 Ze’ewa Żabotyńskiego6. 
Był rewizjonistą. Marzeniem ojca było zamieszkanie w Izraelu. Ale 
matka nie chciała nigdzie wyjeżdżać. Chciała po prostu mieszkać 
ze swoją matką w Grodzisku. 

Od zawsze uwielbiałam przebywać z ojcem. W każdy piątek, 
kiedy wracał z pracy, przebierał się w ładniejsze ubrania 
i wychodziliśmy razem na spacer. Ojciec uwielbiał palić papie-
rosy i za każdym razem, kiedy wychodziliśmy na spacer, palił. 
Wszyscy, których spotkaliśmy po drodze, okazywali mu ogromny 
szacunek. Podobał mi się sposób, w jaki traktowali go ludzie. Byłam 
bardzo szczęśliwa i dumna, ponieważ wszyscy go lubili. Zawsze 
się uśmiechał. Dzieci naszych krewnych często przychodziły,  
by się przywitać, a on wtedy dawał im drobne na lodowy rożek.

Ojciec był życzliwy i lubił wszystkich. W zamian za to 
inni również darzyli go sympatią. Nasz listonosz, młody 
chłopak niemieckiego pochodzenia, zaprzyjaźnił się z ojcem. 
Za każdym razem, gdy ten roznosił pocztę, ojciec zapra-
szał go do siebie na kawę i papierosa. Wiedział, że chłopak 
jest bardzo biedny i za każdym razem dawał mu trochę 
pieniędzy. W piątki zawsze chodziliśmy do sklepu Neuhausa, 
znajdującego się na rynku, gdzie ojciec kupował tytoń. 
Na rynku na szczególną uwagę zasługiwał pomnik wykonany 
z dużych, ciężkich kamieni. Pomnik upamiętniał żołnierzy, 
którzy zginęli w I wojnie światowej oraz wojnie o niepod-
ległość Polski. Stał on w samym środku rynku. Z dumą  
czytałam wtedy napisy wyryte na pomniku.

Wyszedłszy od Neuhausa, ojciec lubił wstępować do Berla 
Belmachera. Prowadził on małą gospodę poza rynkiem, 
w której handlarze pończoch odpoczywali, plotkowali 
i dyskutowali o polityce. Z tyłu stał stół bilardowy, a Berl 
Belmacher sprzedawał piwo i słodycze. Kiedy miałam ochotę 
na coś słodkiego i kiedy nie mogłam nigdzie znaleźć ojca, 
szukałam go właśnie w tamtym miejscu. Jasna sprawa, 
zawsze tam popijał piwo bądź herbatę z przyjaciółmi.

Lubiłam przysłuchiwać się jego rozmowom. Był oczytany 
i wiedział, co dzieje się na świecie. On i jego przyjaciele 
zawsze dyskutowali o sprawach światowych i ich wpływie 
na żydowskie. Nie byli nadmiernie zaniepokojeni Hitlerem; 
dla nich był tylko kolejnym niemieckim antysemitą 
w świecie polityki. Zarówno w środowisku politycznym, jak 
i kościelnym, antysemityzm był powszechnym zjawiskiem7. 
Nie przejmowali się również planami przesiedlenia Żydów 
na Madagaskar czy do innych miejsc w celu rozwiązania 
w Europie kwestii żydowskiej8. Nawet dzieci zdawały sobie 
sprawę z istnienia planów przesiedleń. Jednym z nich była 
żydowska kolonia w Birobidżanie9, o której śpiewaliśmy 
przyśpiewki. Gdy w Grodzisku zaczęto puszczać film o tej 
kolonii, marudziłam rodzicom, żeby mnie na niego zabrali. 
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Gdy oglądaliśmy, jak żydowscy osadnicy oczyszczają 
bagniste ziemie i budują domy z bali, matka powiedziała: 
„Kto wie, czy nasze kości nie wylądują na takim bagnie”. 
Okrutne i pełne przemocy aspekty antysemityzmu, takie 
jak pogromy, nie były przedstawiane małym dzieciom.

Rodzeństwo ojca było rozproszone po świecie. Jego 
starszy brat Joska mieszkał w Brazylii. Dawid, jeden 
z kuzynów ojca, zostawił żonę i dzieci i również udał się 
do Brazylii. Gdy jego wiza się skończyła, poszedł do Joski 
i powiedział: 

– Wracam do Polski. Twój brat ma dorosłe dzieci 
i bardzo byś pomógł, gdybyś wysłał mu trochę pieniędzy 
na nowe maszyny. 

Joska powierzył mu pięćdziesiąt amerykańskich  
dolarów, by wręczył je Mordechajowi. W przedwojennej 
Polsce była to spora suma.

Rodzina Dawida mieszkała w tym samym budynku,  
co my. Kiedy był w Brazylii, jego żona ledwo wiązała koniec 
z końcem. Matka dokarmiała ją i trójkę jej dzieci. Po tym, 
jak Dawid wrócił do domu, jego żona zaczęła piec i gotować 
z ogromnym entuzjazmem. Matka domyśliła się, że musiał 
przywieźć z Brazylii jakieś pieniądze.

Niedługo potem przyszedł list z Brazylii. Joska napisał: 
„Wysłałem Wam pieniądze przez Dawida, czy je otrzy-
maliście? Jeśli je dostaliście, dlaczego nie odpisujecie?”.  
Gdy matka to przeczytała, powiedziała: 

– Co za oszust!

Kiedy jednak zapytali o to Dawida, stwierdził, że nie wie 
nic o żadnych pieniądzach. Ojciec napisał Josce, że Dawid 
podobno nic od niego nie otrzymał. Joska w kolejnym liście 
opisał ze szczegółami, jak Dawid przyszedł do jego sklepu 
ze swoją historią. I potem nigdy więcej już nie napisał.  
Ani razu nie odpowiedział na nasze późniejsze listy.

Gdy nadeszła wiosna, pojechaliśmy do sadów Szewczyków, 
żeby zobaczyć, czy drzewa poradziły sobie z zimą. Pan 
Szewczyk, dobrze zbudowany mężczyzna o niskim wzroście, 
przywitał ojca i powiedział: 

– Muszę panu coś powiedzieć. Przyszło tu dwóch Żydów. 
Błagali, żebym wydzierżawił im sady na ten sezon. Zaoferowali 
mi bardzo wysoką zapłatę. Domyślam się, że pan ich zna 
i że oni wiedzą o pana corocznej dzierżawie u mnie.

Matka zapytała, jak wyglądali. 

– Jeden z nich był wysokim blondynem, a drugi był niski, 
miał ciemne włosy i ciemne oczy. Matka od razu wiedziała, 
kim byli. Blondynem był Mosze „Białas” Burman, kuzyn ojca 
w pierwszej linii. Był bardzo przystojnym mężczyzną, który 
służył w polskiej kawalerii. Chciał poślubić moją siostrę 
Chanę, ale matka nie chciała nawet o tym słyszeć. Drugim 
mężczyzną był mąż kuzynki matki, Estery. Pan Szewczyk 
powiedział matce: 

– Nie wyglądali na uczciwych. 

Matka nie chciała przyznać, że należeli do rodziny.  
Nie chciała się za nich wstydzić.

Kiedy wróciła do domu, opowiedziała Bobe o zdarzeniu. 
Nie byliśmy blisko z tamtymi kuzynami. W końcu Mosze 
„Białas” Burman był synem Josela Burmana i mieszkał teraz 
w domu, z którego nas wyeksmitowano przez spór o spadek. 
Byłam za to na nich wściekła. Nie potrafiłam pojąć, jak mogli 
zrobić coś takiego.

Szewczykowie mieli duży dom. Parter pełnił rolę sali 
lekcyjnej. W lecie był pusty, więc używaliśmy go jako kuchni. 
Szewczykowie traktowali nas ciepło, życzliwie, dzięki czemu 
czuliśmy się jak członkowie rodziny. Pani Szewczyk była 
silną, zdrową kobietą. Mieli ośmioro dzieci i Bóg mi świad-
kiem, że nigdy nie były dla nas niemiłe. Pan Szewczyk miał 
młodszego brata, z którym nie był w dobrych stosunkach. 
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Jego młodszy brat poślubił kobietę, której ojciec miał dużo 
ziemi. Moi rodzice jednak przyjaźnili się z nimi oboma.

Pan Wawrzyńczak był kolejnym właścicielem ziemi, 
z którym mieliśmy doskonałe stosunki. Był wysoki, 
nieco zgarbiony i tak chudy, że wyglądał na chorego. Był 
wykształcony, a jego dzieci studiowały na uniwersytecie 
w Warszawie. Ojciec i pan Wawrzyńczak zawsze dyskuto-
wali o polityce. Dzierżawiliśmy od niego pola z truskaw-
kami i sady gruszkowe i jabłkowe. Często odwiedzaliśmy go 
podczas sobotnich wycieczek. Zawsze byliśmy ciepło witani. 
Spędzaliśmy cały dzień w sadzie, siedząc na trawie, a gdy 
Wawrzyńczakowie skończyli doić krowy, przynosili nam 
świeże mleko. Wawrzyńczakowie mieszkali obok Fuchsów, 
z którymi nie dogadywali się dobrze.

Fuchsowie byli niemieckiego pochodzenia, tak samo 
jak nasz listonosz, któremu pomagał ojciec. Byli także  
najlepszymi przyjaciółmi moich rodziców. Rodzice bywali 
na organizowanych przez nich przyjęciach bożonarodze-
niowych, weselach i pogrzebach. Fuchsowie mieli pięcioro 
dzieci: cztery córki i jednego syna, Władka. Wszystkie ich 
dzieci były wykształcone. Ich zamężne córki były nauczyciel-
kami w kilku miastach, a Władek pracował w banku P.K.O. 
w Warszawie. Dużą część letnich wakacji spędzałam w domu 
Fuchsów. Bardzo przywiązałam się do ich najmłodszej córki, 
Basi. Za każdym razem miała dla mnie coś do przeczytania 
albo napisania i zawsze przynosiła dla mnie kartki i ołówki. 
Lubiła, kiedy podczas jej pracy w kuchni siedziałam przy 
kuchennym stole i zajmowałam się rysowaniem. Ja także 
lubiłam z nią przebywać.

Władek Fuchs był wysokim, przystojnym i dobrze  
wychowanym młodym mężczyzną. Był dobrym przyjacielem 
Chaima, Chany i Szlojmego. Zawsze, kiedy przyjeżdżał 
na weekend, spędzał czas z nami i naszymi gośćmi; w szcze-
gólności z naszą pracownicą Chają Grajok, sobowtórem 
Betty Grable. Chaja miała piękne, długie nogi i śliczną, 

okrągłą twarz. Władek, jak każdy mężczyzna, był nią 
zainteresowany. Widzieliśmy, że jest w niej coraz bardziej  
zakochany. Podsłuchałam, jak mówił matce: „Jej nogi są 
warte fortunę”. Matka powtórzyła to Chai i dodała: 

– Władek Fuchs jest w tobie zakochany. Jesteś tak 
piękna, że ożeniłby się z tobą od razu. 

W tamtych czasach jednak nie wchodziło 
w grę, żeby dziewczyna tak biedna jak Chaja wyszła za tak  
bogatego i przystojnego mężczyznę jak Władek. Przeszkodą 
nie była religia; Chaja była zresztą członkinią partii 
komunistycznej. Wszyscy jej  przyjaciele byli komuni-
stami. Tabu związane z małżeństwami między Żydami 
i Polakami rzadko jednak było przełamywane, szczególnie 
w małych miasteczkach.

Chaja Grajok nie była jedyną komunistką w Grodzisku. 
Wielu ludzi sądziło, że mój brat Chaim jest komunistą, 
ponieważ jego najlepszy przyjaciel Akiwa, był najbar-
dziej zdeklarowanym komunistą w całym mieście. Akiwa 
nie chciał pracować, tłumacząc, że nie zamierza dać się 
wykorzystywać kapitalistom i że poczeka, aż Stalin go  
oswobodzi. Matka nie cierpiała Akiwy. Nie dość, że był starym 
kawalerem, który nie pracował, to w dodatku utrzymywała 
go owdowiała matka. Z kolei Chaim zawsze pierwszego 
maja zamykał drzwi na klucz, aby nikt nie wyszedł z pracy.  
„A to mi komunista!” mówiła szyderczo matka.

Chaja Grajok nie była jedyną osobą w Grodzisku, 
która przypominała gwiazdę Hollywood. Jeden z naszych 
kuzynów, Mosze Grzymek, właściciel najnowocześniejszego 
salonu fryzjerskiego w Grodzisku, w którym strzygł się 
nasz gospodarz, pan Skoblewski, miał przepiękne dziecko. 
Jego córka miała blond loki, niebieskie oczy i z wyglądu 
przypominała Shirley Temple.
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W 1935 roku umarł Józef Piłsudski, narodowy bohater, 
wyzwoliciel i marszałek Polski. Wszyscy opłakiwali jego 
odejście. O jego śmierci powiedziano nam w szkole i wszyscy 
wtedy płakaliśmy. Piłsudski10 był marszałkiem, który dobrze 
traktował mieszkających w Polsce Żydów. Jego następcą 
został jawny antysemita, Edward Rydz-Śmigły11. 

Pewnego pamiętnego dnia roku 1935 moja siostra poznała 
Maksa Szyldszrajbera. Zakochali się w sobie. Maks był 
szczupłym, dobrze zbudowanym mężczyzną. Myślał i działał 
szybko i praktycznie, był zaradny i stał mocno na ziemi; 
uczucia okazywał jedynie Chanie. Zdecydował się opuścić 
rodzinny Ciechocinek, gdzie jego bliscy prowadzili sklep 
z pamiątkami. Postanowił wyjechać do Warszawy. Choć 
sklep prosperował bardzo dobrze, to Maks nie miał dobrych 
relacji z siostrami, dlatego wyjechał. W Warszawie pracował 
w składzie z boazerią.

Chana poprosiła rodziców, żeby przyjechali do Warszawy 
i poznali Maksa. Mama go nie polubiła.

– Młody Żyd opuszcza rodziców? Nie pracuje z rodziną? 
To nicpoń, nie będzie dobrym mężem.

Chanę takie słowa matki doprowadzały do rozpaczy. Miała 
nadzieję, że rodzice zaakceptują Maksa, ale matka wciąż 
była mu przeciwna. Chana pojechała do Warszawy, cała  
we łzach. Oboje naprawdę się kochali i kiedy nasi rodzice 
zdali sobie z tego sprawę, zaprosili do Grodziska ojca Maksa 
i podjęto przygotowania do ślubu.

Przyjęcie zaręczynowe zorganizowano w Warszawie 
u kuzyna mamy, Dawida Domba. Bardzo dobrze mu się 
powodziło; pamiętam sofy w jego mieszkaniu, obite czer-
wonym aksamitem. Z samego przyjęcia zapadł mi w pamięć 
wygląd mojej siostry, kiedy całowała się z Maksem. Miała 
wtedy na sobie jasnoniebieską sukienkę, ozdobioną 
białym kwiatem. Po ich pocałunku zasnęłam na kanapie  
i obudziłam się dopiero następnego ranka.

Przyjęcie weselne wyprawiliśmy w naszym domu, 
w Grodzisku. Przyjechało tylko kilkoro krewnych matki, 
więc tego dnia poszła ona do bejs midrasz i zaprosiła bied-
nych na wesele. Nie wyznaczyła dla nich osobnego stołu, 
siedzieli razem ze wszystkimi.

Przy tym stole siedzieli też siostra mojej babci, Necha i jej 
mąż, Chaim Flint, bardzo majętny człowiek. Był oburzony 
takimi egalitarnymi zwyczajami. Mówił, że ci ludzie powinni 
siedzieć przy innym stole. Wyszło z tego spore zamieszanie. 
Przez jego zachowanie musieliśmy przynieść dla nich osobny 
stół. Mamie, która sama wychowywała się w biedzie i bez 
ojca, było bardzo przykro z tego powodu.

Ze strony Maksa przyjechał tylko ojciec. Jego matka była 
sparaliżowana i jeździła na wózku inwalidzkim. Nie mogła 
podróżować. Siostry Maksa też nie przyjechały. Do tamtej 
pory nie wybaczyły mu, że opuścił rodzinę, podobnie jego brat.

Chana i Maks zamieszkali w Warszawie, przy ulicy 
Nowolipie. Potem mogli sobie pozwolić na przeprowadzkę 
do większego mieszkania na Lesznie.

***

Niedługo po ślubie Chany narzeczoną – dzięki naszej 
nieustającej w wysiłkach matce – znalazł też mój brat, Chaim, 
pierworodny rodziców. Miał poślubić Surkę Jabłkowską, 
dobrze ułożoną, brązowooką łodziankę o blond włosach. 
Jej rodzina zajmowała się wyrobem płaszczy przeciwdesz-
czowych i Chaim miał im pomagać. Mama nie mogła się 
nacieszyć, że jej dwudziestosześcioletni syn, niemalże stary 
kawaler, się ożeni. Chaim pojechał do Łodzi, żeby poznać 
narzeczoną i jej rodzinę. Bardzo ich polubił, a oni cieszyli się 
z jego talentu do interesów.

***

W 1936 roku Chana urodziła córkę, Felunię. Felunia nie 
była podobna do żadnego z rodziców. Miała zielone oczy 
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i blond włosy, a Chana i Maks – ciemne. Najbardziej podobna 
była do naszego ojca. Jej narodziny wywróciły nasze życie 
do góry nogami, nie posiadaliśmy się ze szczęścia. W każdą 
sobotę siostra przywoziła małą do Grodziska. Felunia 
była naszym oczkiem w głowie, najważniejsza zawsze i dla 
wszystkich. Mając niespełna dziesięć lat zostałam ciocią 
i pękałam z dumy. Przynosiłam zdjęcia Feluni do szkoły 
i pokazywałam je koleżankom. Pewnego dnia rodzice dali mi 
kieszonkowe i pozwolili pojechać do Feluni, do Warszawy 
samej, pociągiem. Byłam taka zadowolona z tego powodu!

Niezależnie od tego, jak daleko od siebie mieszkaliśmy, 
święta zawsze spędzaliśmy razem. Byliśmy ze sobą bardzo 
związani, szczególnie bliski związek łączył Chaima i Chanę. 
Kiedy Chana rodziła, Chaim przyjechał, żeby zabrać mamę 
do Warszawy. Miał ze sobą całe pudło prezentów dla 
dziecka. Z ciekawością oglądaliśmy rzeczy, które przywiózł. 
W pudle były różowy płaszczyk i trzy aksamitne sukieneczki 
różniące się tylko kolorem: jedna biała, druga niebieska, 
a trzecia różowa.

Mama spytała Chaima, dlaczego kupił trzy takie same 
sukienki. Powiedział, że były śliczne, więc chciał, żeby 
Felunia miała po jednej w każdym kolorze.

Mama stwierdziła, że jedna wystarczyłaby w zupełności. 
Byłam na nią za to zła. Dlaczego Felunia nie miałaby mieć 
wszystkich trzech?

***

Bobe dostawała pieniądze od swojej siostry mieszkającej 
w Anglii. Dzięki nim mogła sobie pozwolić na pielgrzymki 
do piaseczyńskiego rabina i na różne cmentarze. Pieniądze 
trzymała w kieszeniach halek, które zawsze nosiła. Jej 
wzrok już zawodził i musiała szukać tych kieszonek palcami. 
Czasami nie wkładała pieniędzy dokładnie, więc podczas 
domowej krzątaniny monety wypadały na podłogę. Zawsze 
je zbieraliśmy.

Pewnego dnia znalazłam w korytarzu pięć złotych.  
Dla dziesięciolatki była to zawrotna suma. Ileż lodów i czeko-
lady można by za to kupić! Wiedziałam, że to pieniądze 
babci i powinnam je oddać jej. Może jednak należy mi się, 
pomyślałam, jakaś nagroda za ich znalezienie? Nie mogłam 
zwrócić się z tym do mamy, poszłam więc do ojca. Byłam 
pewna, że przychyli się do mojego pragnienia.

Znalazłam odpowiedni moment i powiedziałam mu 
o swoim znalezisku.

– Pieniądze pewnie należą do Bobe – odpowiedział. – 
Oddaj jej.

– Tato, a może ty oddasz te pieniądze? Mógłbyś poprosić 
Bobe, żeby dała mi złotówkę nagrody.

– Zobaczymy – uśmiechnął się do mnie.

W końcu Bobe dała mi tylko pięćdziesiąt groszy. Było to 
mniej niż się spodziewałam, ale i tak więcej, niż gdybym 
poprosiła o pomoc mamę.

***

Lato spędzaliśmy wtedy u Fuchsów. Spałam razem 
z rodzicami w sypialni na strychu, a moi bracia w stodole, 
na sianie. Kiedy przyjechali Chana i Maks, mama oddała im 
sypialnię i od tego czasu my też spaliśmy w stodole. Mama 
uwielbiała spanie na sianie. Mówiła, że cudownie pachnie.

Któregoś razu bawiłam się przy studni i oglądałam swoje 
odbicie w wodzie, kiedy nagle coś upadło obok. Pomyślałam, 
że ktoś rzucił kamieniem, ale gdy spojrzałam w dół, zoba-
czyłam czerwoną buteleczkę. Podniosłam ją. Na etykiecie 
było napisane „Trucizna”. Obejrzałam się, żeby zobaczyć, 
skąd mogła zostać rzucona. Zobaczyłam otwarte okno 
na strychu. Mieszkało tam dwoje młodych Polaków: śliczna 
kobieta o długich, brązowych włosach, które często czesała 
oraz jej mąż, bardzo przystojny i zawsze w nienagannie 
czystej koszuli. Domyśliłam się, że to stamtąd wyrzucono 
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butelkę. Wiedziałam, że mężczyzna był w pracy, więc od razu 
pomyślałam, że jego żona próbowała się otruć. Pognałam 
do domu. Basia była w kuchni.

– Spójrz, to chyba wypadło z okna na górze – powiedziałam.

Wzięła ode mnie butelkę i pobiegła na schody, ja za nią.

Śliczna kobieta o długich, brązowych włosach leżała 
na łóżku. Kiedy nas zobaczyła, zaczęła krzyczeć, że połknęła 
truciznę. Wybuchł okropny zamęt i od razu zabrano 
ją do szpitala. Byłam wstrząśnięta i cały czas zastana-
wiałam się, co się stało. Mama wyjaśniła mi, że ta kobieta  
próbowała popełnić samobójstwo, bo mąż nie był jej wierny, 
a ona nie potrafiła tego znieść.

Wszyscy sąsiedzi przychodzili, by zobaczyć mamę i pogra-
tulować mi szybkiej reakcji, dzięki której udało się uratować 
tę dziewczynę. Kobiety chwaliły mnie i przytulały.

– Jakie mądre dziecko! – mówiły.

Jakiś czas później, podczas spacerów z Felunią, kilku-
krotnie widziałam męża tej młodej kobiety. Zawsze akurat 
szedł w odwiedziny do żony. Była bardzo długo w szpitalu.

***

Szmulek Szlak, nasz kuzyn, wiecznie uciekał z domu. 
Matka miała siostrę cioteczną, Jettę Szlak. Pozostawały 
w bardzo bliskich stosunkach. Po owdowieniu ciotka wyszła 
za mąż za mężczyznę z pięciorgiem dzieci. Jej syn, Szmulek, 
serdecznie go nie znosił i często uciekał z domu. Nie mógł 
znieść tego, że musi dzielić się z nim matką. W końcu 
zamieszkał z dziadkami, Ettel i Meirem Dombami. Meir 
prowadził z powodzeniem przedsiębiorstwo transportowe.  
Był bratem Dawida Domba, w którego mieszkaniu odbyło 
się przyjęcie zaręczynowe Chany.

Szmulek przyjaźnił się z Szlojmem. Matce się to nie 
podobało. Nie chciała, żeby Szmulek kręcił się dookoła 
naszego domu. W wieku szesnastu lat Szmulek uciekł 

do Czechosłowacji. Wrócił dwa lata później. Szlojme od razu 
zapalił się do podobnej wyprawy. Mama przeczuwała, 
że Szmulek może powtórzyć ucieczkę jeszcze raz i miała 
na obu oko niczym jastrząb.

Kiedy Szmulek nas odwiedzał, Szlojme zwykle pracował, 
ale zawsze znajdował czas, żeby wyjść i z nim porozmawiać. 
Matka zbudowała całą siatkę szpiegowską, żeby podsłu-
chiwać ich rozmowy. Okazało się, że Szmulek rzeczywiście 
starał się przekonać Szlojmego do wyjazdu. Chciał pojechać 
do Gdańska i tam zaciągnąć się na statek. Wszyscy byli 
bardzo oburzeni, kiedy sprawa wyszła na jaw. Szmulkowi nie 
udało się przekonać Szlojmego do swojego planu. Pojechał 
z nim Jozel Piękniś.

Szmulek i Jozel Piękniś wybrali się do Gdańska koleją. 
Znaleźli ich jednak konduktorzy i chłopcy musieli wysko-
czyć z jadącego pociągu, żeby im uciec. Szmulek skoczył 
pierwszy i zdążył się przetoczyć do rowu przy torach. 
Jozelowi Pięknisiowi się to nie udało. Stracił obie nogi 
powyżej kolan. Był kaleką, kiedy przyniesiono go do domu. 
Szmulek nie wrócił z nim do Grodziska. Pojechał dalej. Cały 
sztetl był wstrząśnięty tą historią. Mama płakała i wypo-
minała Szlojmemu, że to on mógł skończyć bez nóg. Jozel 
Piękniś dostał od kolei koncesję na sprzedaż papierosów. 
Utrzymywał się z tego bez trudu. Nawet się ożenił.

***

Na Rosz ha-Szana Chaim przywiózł do Grodziska swoją 
narzeczoną, Surkę. Wraz z mamą pojechałyśmy po nich 
bryczką na stację. Kiedy wyjeżdżałyśmy, zatrzymał nas 
Mosze „Białas” Burman. Szedł nas odwiedzić.

– Chawcia, mam nadzieję, że już się na mnie nie gnie-
wasz i możemy przywitać Nowy Rok w dobrych stosunkach. 
Zapraszam Chaima, jego narzeczoną i całą waszą rodzinę 
na kolację.

Wszyscy poszliśmy.
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Mosze nie szczędził wydatków, by przygotować dla nas 
posiłek. W końcu poznaliśmy jego żonę i dzieci. Za każdym 
razem, kiedy Chana przyjeżdżała z weekendową wizytą 
do Grodziska, Mosze przychodził do niej. Wciąż był 
w niej zakochany.

***

Wczesną zimą 1937 roku Chaim się ożenił, a Szlojme, 
który skończył dwadzieścia jeden lat, dostał powołanie 
do wojska. Do Łodzi na ślub Chaima pojechali tylko moi 
rodzice, Chana i Szlojme – w mundurze. Wyglądał w nim 
bardzo dobrze i wszyscy byli z niego dumni.

Dzień ślubu Chaima był najszczęśliwszym dniem w życiu 
mamy. Ja też byłam bardzo zadowolona. Nie mogłam się 
doczekać, aż Chaim się ożeni, wyprowadzi i nie będzie więcej 
mną rządził. Ale kiedy tylko opuścił dom, zaczęłam okropnie 
za nim tęsknić, podobnie jak pozostali. Wszyscy byliśmy 
w bardzo złym nastroju. Czuliśmy się zagubieni, jedynie mama 
opierała się tym emocjom. Ona nie posiadała się z radości, 
że Chaimowi trafiła się taka dobra partia, rodzina Surki 
bardzo dobrze przecież prosperowała i dała jej spory posag. 
Mama uważała Surkę za cudowną dziewczynę i cieszyła się, 
że rozpoczęli z Chaimem wspólne życie. Zdarzały się jednak 
chwile, kiedy i ona bardzo tęskniła za Chaimem. Wkładała 
wtedy najlepszą sukienkę, do tego kapelusz ozdobiony  
piórkiem i jechała do Łodzi.

Ojcu brakowało Chaima najbardziej; od tego momentu to 
na nim spoczęły w całości interesy. Chaim radził sobie z nimi 
naprawdę dobrze, nadzorował pracowników i codzienne 
sprawy firmy, szukał materiałów, kontaktował się z dostaw-
cami. Sam naprawiał maszyny i wykonywał modele. Nie 
było rzeczy, z którą by sobie nie poradził. Na domiar złego 
Szlojme, który i tak nie miał smykałki do interesów i w ogóle 
się nimi nie przejmował, był akurat w wojsku.

Ojciec czuł się tym bardzo przytłoczony. Pewnie nigdy nie 
zdawał sobie sprawy z tego, jak bardzo polegał na Chaimie. 
Było mu niezwykle trudno przyzwyczaić się do jego nieobec-
ności, pomimo tego, że wszyscy mu pomagali, nawet Bobe. 
Szyła trochę pończoch. Ja z kolei byłam kurierem.

Przede wszystkim zajmowałam się zanoszeniem pończoch 
do naszych współpracowników, wykończeniowców 
i do formowania. Spore tobołki towarzyszyły mi właściwie 
zawsze. Naprawdę ciężko pracowałam. Z różnymi sprawun-
kami wysyłano mnie zresztą już od roku.

Jednym z rzemieślników, którzy pracowali nad pończo-
chami był Hersz „Knysz” Opolion. Świetnie sobie radził 
z owijaniem nici na szpulach, których używaliśmy. Jeśli nić 
została źle nałożona, odwijała się i była do niczego.

Pewnego razu wysłano mnie do Hersza po zamówienie, 
ale akurat przygotowywał sobie śniadanie i nie chciał, żeby 
mu się przypaliło. Ja musiałam poczekać.

– Możesz patrzeć, jak przygotowuję omlet – powiedział.

Zrobił go z piętnastu jaj. Było mi trudno uwierzyć w to, co 
widzę. Po powrocie do domu opowiedziałam o tym mamie.

– Jego żonie i dzieciom ledwo starcza na jedzenie, a on 
jada omlety z piętnastu jaj – stwierdziła – Teraz już wiesz, 
dlaczego nazywamy go „Knysz”.

***

Po moich jedenastych urodzinach mama zaczęła chorować. 
Nie mogła jeść, wymiotowała. Słabła coraz bardziej, 
aż w końcu przestała wstawać z łóżka. Do domu przyjechali 
Chana i Chaim i zabrali ją do lekarza w Warszawie. Doktor 
Glajgiewcz, niemiecki Żyd, postawił diagnozę – wrzody 
żołądka. Choroba postępowała i mama nie miała sił, żeby 
przygotowywać szabas. 

– Mamo – powiedziałam – Poradzę sobie.
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– Nie możesz tego robić – zaprotestowała – Jest za dużo 
zakupów do zrobienia i mnóstwo gotowania. 

Ja jednak nalegałam. Poszłam na targ i przyniosłam 
do domu ryby, jajka i produkty potrzebne do zrobienia 
domowych klusków dla co najmniej ośmiu osób. Do ciasta 
zużyłam dwa kilogramy mąki i sześć jajek. Stół był dla mnie 
za wysoki, pracowałam, stojąc na stołku. Babcia sypała 
mąkę, a ja wbijałam jajka i ugniatałam ciasto. Potem 
wszystko rozwałkowywałam i cięłam na cienkie paski. 
Kiedy mama zobaczyła, że naprawdę sobie radzę, stało się 
to moim cotygodniowym zadaniem.

Pewnego razu przyszła sąsiadka i zobaczyła mnie stojącą 
na stołku i przygotowującą kluski. Nazywała się Chana 
i nie miała dzieci.

– Nie mogę w to uwierzyć! – krzyknęła – Ile 
jajek zużyłaś?

– Sześć – odpowiedziałam. 

– I zrobiłaś to sama? 

Poszła do mojej mamy i powiedziała: 

– Wiesz, Chawciu, kiedy ona to robi, to lepiej 
zamykaj drzwi. Żeby nikt jej nie zobaczył i nie nałożył 
na nią nahory.

Oprócz robienia klusków, myłam marchew na cymes, 
obierałam ziemniaki na czulent i nosiłam chałkę 
do piekarni i z powrotem. Miałam sporo pracy. Nie miałam 
już czasu na spacery z tatą w piątkowe popołudnia. Jak 
tylko wracałam ze szkoły, odkładałam plecak i brałam się 
za przygotowywanie szabasu. Pracowałam jako dziecko 
bardzo ciężko. Nie miałam wyboru, skoro moja pomoc 
była potrzebna.

Mama coraz częściej miewała ataki choroby. Chaim miał 
w Łodzi telefon, a Chana mogła używać telefonu w pracy 

u Maksa. Kiedy mama gorzej się czuła, Chana dzwoniła 
do Chaima.

***

Pewnego gorącego letniego dnia pojechałyśmy z mamą 
na wieś, leżałyśmy w trawie, kiedy zobaczyłam zbliżającego 
się do nas doskonale ubranego mężczyznę. 

– Mamo – powiedziałam – Wiesz, kto idzie? To Chaim. 

– Dlaczego tak żartujesz? – odpowiedziała – To niemożliwe, 
żeby Chaim teraz przyjechał. 

– Mamo, mówię ci, że to Chaim. Zobacz sama!

Kiedy Chaim się zbliżył, powiedział: 

– Mamo, Chana powiedziała mi, że nie czujesz się dobrze. 
Chciałbym, żeby zobaczył cię doktor. 

– Nie masz prawa przyjeżdżać tu i zostawiać swojej 
ciężarnej żony. Nie wolno opuszczać żony w ciąży, ona 
potrzebuje cię bardziej niż ja.

Byłam na mamę wściekła. Przyjechał do niej, jak tylko 
usłyszał od Chany, że z mamą jest kiepsko, a ona go odpra-
wiła w taki sposób: 

– Wracaj do swojej żony jeszcze dziś. 

Dlaczego powiedziała tak do swojego własnego syna? 
Zmusiła Chaima, żeby jeszcze tego samego dnia wsiadł 
do pociągu do Łodzi.

Niedługo później ciężarna żona Chaima, Surka, zaczęła 
rodzić. Podczas porodu musieli dokonać wyboru, albo 
przeżyje dziecko, albo jego matka. Surka urodziła martwe 
dziecko. Nasze serca były rozdarte.

***

Śmiertelność noworodków była w Polsce wysoka. 
Moja ciocia Rajzla miała trzech synów, wszyscy umarli  
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w niemowlęctwie. Z czworga jej dzieci z Lejzorem przeżyło 
tylko pierwsze – moja kuzynka, Ita, śliczna niebieskooka 
blondynka. Lejzor był zdruzgotany śmiercią swoich trzech 
synów. Poszedł na konsultację do rabina. Rabin powiedział 
mu, że pierwsza bezpłodna żona rzuciła na niego klątwę 
z zemsty za rozwód i że powinien nosić tylko białe skarpetki. 
Szczęśliwie zajmowaliśmy się pończosznictwem, więc nigdy 
nie brakowało mu białych skarpet.

Ita nie była dobrą uczennicą i wujek Lejzor zatrudnił 
mnie jako korepetytorkę dla niej za 50 groszy za godzinę. 
Ita nie była moją jedyną uczennicą, ale była trudna. Jeśli 
była skupiona, udawało jej się dostawać najwyżej mierne 
oceny. Kiedy przestawała mnie słuchać i gapiła się w ściany, 
oblewała. Frustrowało mnie to tak, że w końcu odmówiłam 
udzielania jej korepetycji. Wujek Lejzor błagał mnie, żebym 
uczyła ją dalej. Trudno było mu odmówić. Ita była przecież 
moją jedyną kuzynką od strony mamy. Była też ulubioną 
wnuczką Bobe.

Bobe zawsze dawała Icie podarunki i pieniądze. Kiedy 
mama zauważyła to faworyzowanie, zwróciła babci uwagę.

– Myślisz, że Fajga nie widzi, co robisz? Myślisz, że nie jest 
jej przykro? 

Na co Bobe odpowiedziała:

– Ale Fajga już wszystko ma.

Na początku roku w rodzinie wybuchł skandal. Lejzor 
przyłapał Rajzlę z kochankiem. Zbił ją. Rozwiedli się od razu, 
a Lejzor natychmiast ożenił się z inną kobietą w Grodzisku. 
Rajzla przeniosła się do Warszawy. Ita kursowała w tę 
i z powrotem między ich domami i naszym. Minęło kilka 
miesięcy i Lejzor opuścił żonę, którą w pośpiechu poślubił 
w Grodzisku. Rajzla także żałowała swojej decyzji i niedługo 
potem znowu byli razem i zamieszkali w Grodzisku. 

***

Służba wojskowa Szlojmego bardzo niepokoiła mamę. 
Nie lubił wojska i gdy tylko zatęsknił za domem, opuszczał 
koszary. Za każdym razem, gdy przyjeżdżał, mama prosiła, 
by pokazał jej przepustkę. Kiedy jej nie miał, nieudolnie 
próbował odwracać jej uwagę albo oszukiwać na różne 
sposoby. Oczywiście, kiedy wracał, zamykano go w areszcie. 
Czas, który spędzał w więzieniu, nie zaliczał mu się 
do służby wojskowej i wszystko musiał przeżywać od nowa. 
Spędził w koszarach mnóstwo czasu, służba ciągle mu się  
wydłużała. Wyglądało na to, że nigdy jej nie skończy.

Z koszar Szlojme ciągle pisał do mamy listy, prosił, żeby 
wysyłała mu niekoszerne jedzenie, takie jak boczek czy 
salami. Szlojme w ogóle jadał takie rzeczy, ale nigdy nie 
przynosił ich do domu. Mama nie chodziła do polskich 
sklepów po jedzenie dla mojego brata. Prosiła o to Polkę, 
która robiła dla nas pranie. Potem mama pakowała wszystko 
i wysyłała bratu. Robiła to po kryjomu przed bardzo  
spostrzegawczą Bobe.

***

Jakimś cudem Szlojmemu udawało się dostawać  
przepustki na wakacje i przyjeżdżał do domu. Byłam zawsze 
taka szczęśliwa i dumna na jego widok. Wyglądał bardzo 
przystojnie w mundurze.

Pewnego dnia pojawił się w naszym domu żołnierz 
i poprosił o rozmowę z matką. Był przyjacielem Szlojmego. 
Powiedział mamie, że Szlojme jest w szpitalu wojskowym, 
a ta natychmiast tam pojechała. Kiedy wróciła, opowie-
działa nam, co się przydarzyło. Szlojme tak desperacko 
chciał wydostać się z wojska, że jadł skorupki jajek, żeby 
z powodów zdrowotnych zwolniono go ze służby wojskowej. 
Wylądował w szpitalu i przeszedł operację. Nie zdawał sobie 
sprawy, że czas spędzony w szpitalu też nie zaliczy mu się 
do odbywanej służby.
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***

W 1938 roku byłam w piątej klasie. Miałam w szkole 
świetne wyniki. Pani Nowak uczyła nas geografii. Była 
wysoka,  przy kości i zawsze nosiła czarną suknię.

Któregoś dnia woźny znalazł w koszu na śmieci bułki 
z masłem. Wiele dzieci w Polsce nie miało do jedzenia nawet 
suchego chleba, a tu ktoś wyrzucił bułki. Woźny pokazał 
to pani Nowak, która bardzo się zdenerwowała. W gniewie 
powiedziała nam:

–  Wyrzucacie do śmietnika bułki. Przyjdzie taki dzień, kiedy 
będziecie zaglądać do śmietników i szukać kawałka chleba.

Po tych słowach ogarnął mnie nieopisany chłód. Okazały 
się prorocze i później wiele razy dzwoniły mi w głowie.

Tego samego roku szłam ulicą w Grodzisku i zobaczyłam 
członków faszystowskiej organizacji młodzieżowej, zwanej 
endecją12, stojących na przeciwko żydowskiego sklepu 
i krzyczących: 

– Nie kupujcie w żydowskich sklepach, nie dajcie im  
zarabiać! Precz z Żydami! 

Poczułam, jakby nóż wrzynał mi się w serce. Wpadłam 
w panikę. Jacyś Polacy stali obok i nie dali się zastraszyć 
młodym faszystom. Krzyczeli coś do nich w odpowiedzi  
i specjalnie wchodzili do żydowskich sklepów. To mnie 
trochę uspokoiło. To nie był odosobniony incydent w naszym 
mieście. Powtarzały się w wielu miejscach w Polsce.

Sporo o nich dyskutowano, ale większość nie traktowała 
działalności endeków jako zagrożenia dla Żydów w Polsce. 
Faszyzm był wówczas po prostu politycznym nurtem, 
a antysemityzm był jego częścią. Faszyzujące partie i faszy-
stowskie młodzieżowe organizacje działały w każdym kraju 
w Europie, a nawet w Ameryce Północnej13. Antysemickie 
wybryki często się zdarzały i wkrótce stały się częścią życia, 
a my radziliśmy sobie przecież z nimi od wieków. Ci, którzy 

uważali, że nietolerancja się rozwinęła i stała się poważnym 
zagrożeniem, którego nie można już ignorować, uważani byli 
za przewrażliwionych. Wygodnie było wierzyć, że wszystkie 
te antysemickie incydenty są bez znaczenia i że nie ma 
sensu ulegać paranoi. Lepiej skupić się na bieżącym życiu.

A potem w październiku 1938 r. polski rząd ogłosił, 
że paszporty piętnastu tysięcy urodzonych w Polsce Żydów, 
mieszkających poza krajem dłużej niż pięć lat, zostały  
unieważnione i że otrzymują oni status bezpaństwowców. 
Kiedy naziści ogłosili, że nie ma w Niemczech dla nich 
miejsca, tłumaczyliśmy sobie, że jesteśmy w Polsce i nic nie 
możemy zrobić. Nie mieliśmy pojęcia, jak wielki będzie to 
miało na nas wpływ, jak większość Żydów  zajmowaliśmy 
się codziennymi sprawami. Wkrótce się przekonaliśmy.

Moją ciocię Chaję z Brandenburgii w Niemczech dotknęły 
te wydarzenia. Siostra ojca, niedawno owdowiała, stała się 
właśnie jednym z tych bezpaństwowców. Jej mąż Godel 
umarł w 1932, a w 1938 ciocia nie miała już złudzeń co 
do przyszłości swojej i swoich córek w Niemczech. Niemcy 
nie chciały nawet jej córek. Próbowała wyjechać, ale żaden 
kraj nie chciał dać wizy pobytowej wdowie z dziećmi. Udało 
jej się w końcu, dzięki żydowskiej organizacji młodzieżowej14, 
wysłać najstarszą córkę Freidel do Palestyny.

Kilka tygodni później naziści wydali cioci i jej dwóm  
urodzonym w Niemczech córkom nakaz osobistego stawien-
nictwa w brandenburskim ratuszu. Sądząc, że są wzywane 
z powodów administracyjno-urzędowych, miały ze sobą tylko 
podręczne torebki. Na miejscu dowiedziały się, że majątek 
cioci zostaje skonfiskowany i zostaną wyrzucone z własnego 
domu. Naziści polecili, żeby udały się do synagogi na prze-
słuchanie. Stamtąd zaprowadzono je na stację, odebrano 
im rzeczy osobiste i zapakowano do pociągu. Zawieziono je 
do Zbąszynia, małego miasta na granicy polsko-niemieckiej, 
gdzie zostały porzucone jako bezpaństwowcy. Chaja i jej córki, 
Marga i Paula, znalazły się pośród tysięcy podobnych ofiar.
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W Zbąszyniu zostały umieszczone w stodole, do spania 
dostały siano. Wkrótce przyjechały kolejne transporty 
z tysiącami Żydów z Hamburga i Hanoweru.

Pośród nich znalazła się ortodoksyjna rodzina 
Grynszpanów. Też spali w stodole, obok Chai i jej córek. 
Kiedy Grynszpanowie dowiedzieli się, że ich syn Herszel 
zastrzelił w Paryżu nazistowskiego dyplomatę Ernsta von 
Ratha, wpadli w rozpacz. 9 listopada 1938 r. naziści użyli 
zabójstwa von Ratha jako pretekstu do przeprowadzenia 
Nocy kryształowej.

Ojciec i cała rodzina robili wszystko, co mogli, żeby  
sprowadzić Chaję i jej córki z powrotem do Polski. Szybko 
przyszła pomoc od społeczności żydowskiej: otwarto 
kuchnie polowe, lekarze i pielęgniarki przyjechali z miast, 
uruchomiono polowe przychodnie i szpitale, zorganizowano 
punkt z ubraniami i kocami, zbudowano nawet specjalną 
kuchnię dla dzieci w domu Leopolda Cohena, starszego 
księgowego, który był prawdopodobnie jedynym żydowskim 
mieszkańcem Zbąszynia. Chaja zgłosiła się do gotowania 
dla najmłodszych

Żydowska organizacja apelowała do światowej społe- 
czności o przyjmowanie dzieci. Błagano Anglię, by dała  
schronienie dziesięciu tysiącom żydowskich dzieci. 
Do grudnia 1938 brytyjsko-żydowska społeczność zdołała 
uzyskać pięćdziesiąt sześć pozwoleń dla chłopców i dziewcząt 
w wieku 13–15 lat, którzy mieli tylko jedno z rodziców. Moja 
trzynastoletnia kuzynka Marga była jednym z tych ewaku-
owanych do Anglii dzieci. Miesiąc później Paula wyjechała 
ze Zbąszynia do kibucu pod Krakowem, z którego miała 
1 września wyruszyć do Palestyny. Kiedy w końcu zezwo-
lono Chai na pobyt w Polsce, pojechała do Warszawy zająć 
się dziesiątką osieroconych dzieci swojego brata Dawida.

Dominowała opinia, że to, co dzieje się w Niemczech,  
nie wydarzy się w Polsce. Przecież Polska była chroniona  

przez traktaty przyjaźni zawarte z Francją i Anglią. Ta racjonalna 
opinia była zbyt wygodna i przyjemna, by ją podważać. Mama 
ciągle mi powtarzała, mimo że nie była wcale zbyt religijna: 

– Bardzo się modlę, żeby nie przytrafiło się moim dzieciom 
nic z tego, co spotkało mnie i ojca podczas wojny. 

Kto w ogóle mógł przewidzieć to, co się wydarzy? Zwykłe 
życie płynęło dalej.

***

W marcu 1939 r. skończyłam trzynaście lat. Mama nadal 
zajmowała się pomocą biednym i sierotom w naszym mieście, 
a ja pomagałam jej, jak mogłam. Wypowiadała się zawsze 
bardzo mądrze. Zdrowy rozsądek był jej wielką zaletą. Ludzie 
słuchali jej. W czasie, kiedy nie mogłam zrozumieć wielu 
spraw, uczyłam się od niej. Tego lata dostałam przesyłkę 
z Łodzi od mojego brata Chaima. Był to nowiutki granatowy 
płaszcz z niebieskimi wykończeniami. Chaim zamówił go 
specjalnie dla mnie. Zamówił też beret z tym samym wykoń-
czeniem i skórzaną szkolną teczkę. Moje ubranie do pierw-
szej klasy gimnazjum było wspaniałe. Byłam zachwycona.

To było też szczęśliwe lato dla mamy. Szlojme wreszcie 
skończył służbę wojskową. Jego pobyt w wojsku potrwał 
znacznie dłużej niż obowiązkowe osiemnaście miesięcy. 
Nasze sady obrodziły i zabieraliśmy się za przygotowania 
do świąt i do zimy. Mama podjęła decyzję o przeprowadzce, 
ale znalezienie nowego miejsca do zamieszkania nie było takie 
łatwe. Z pomocą przyjaciela, mama w końcu coś znalazła. 
Mieszkanie położone było w pięknym miejscu, na krańcu 
miasta, z widokiem na pola, było świetnie doświetlone  
i przestronne. Ale mnie się nie podobało, było za daleko 
od centrum miasta i sklepów. Mama porozumiała się wreszcie 
z właścicielką i zaczęliśmy planować przeprowadzkę.

Któregoś lata ciocia Chaja przyjechała z Warszawy nas 
odwiedzić. Jeszcze nigdy jej nie widziałam, ale przez wyda-
rzenie w Zbąszyniu dużo o niej słyszałam. Przyjechała 
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z moją siostrą i Felunią. Była podobna do rodziny mojego 
ojca. Miała ładną twarz, jakieś czterdzieści lat i mówiła 
po niemiecku, który dla mnie brzmiał śmiesznie. Kiedy 
przyjechała, ojciec był w sadzie. Zanim spotkała się z nim 
postanowiła odwiedzić przyjaciół, których nie widziała 
od kiedy wyjechała z Grodziska. Towarzyszyłam jej w tym, ale 
w końcu zrobiło się tak późno, że musiałyśmy wracać. Moja 
siostra, Felunia, Chaja, jej przyjaciółka i ja szliśmy w stronę 
sadów, żeby spotkać ojca. Zatrzymałyśmy po drodze rolnika 
i zapłaciłyśmy mu parę złotych, żeby podwiózł nas wozem. 
Zanim dojechałyśmy, zeskoczyłam z wozu i biegłam dalej 
przed siebie.

Wiedziałam, że tata lubi uciąć sobie popołudniową 
drzemkę. Lubił spać na świeżym powietrzu. Zdejmował buty 
i kładł się pod swoim ulubionym drzewem. Nie chciałam, żeby 
ciocia zobaczyła go w takim stanie, bez butów. Podbiegłam 
do drzewa i pewna, że śpi, zawołałam: 

– Tato, tato! Obudź się! Masz gościa. Twoja siostra tu idzie,  
załóż buty. 

Wstał, zamrugał oczami i powiedział do mnie z uśmiechem:

– Dlaczego mam wkładać buty? To moja siostra.

Mordechaj i Chaja dawno się nie widzieli. Objęli się, 
czułam, że są szczęśliwi, będąc znowu razem.

Pod koniec lata pojawiła się groźba wojny. Ogłoszono 
powszechną mobilizację. Szlojme i wujek Lejzor zostali 
powołani do wojska. Nie martwiliśmy się tym zbytnio, wierzy-
liśmy, że dzielna polska armia z łatwością pokona Niemców.

Lato się kończyło, a ja biegałam wokół moich piątkowych 
zadań związanych z szabasem. Kiedy wracałam z piekarni 
z tacą  pięcioma bochenkami chałki, niebo nade mną zaczęło 
tętnić i huczeć, ryczały silniki zbliżających się maszyn.

Hałas zatrzymał mnie w drodze. Spojrzałam w górę, 
by przyjrzeć się samolotom i zobaczyłam dwa ogromne 

bombowce przecinające niebo. Zbliżały się do Grodziska. 
Wszyscy wokół mnie też się zatrzymali i patrzyli w górę. Syn 
Kampelmachera, Edek, i jacyś inni zaczęli się kłócić: 

– To nasze samoloty! 

– Nie! Nie! Zobaczcie, jakie są ciężkie, to na pewno 
niemieckie. 

Były coraz bliżej i wkrótce ryk i huk obniżających lot 
bombowców stał się nie do zniesienia.

Przerażona, zaczęłam biec do domu. Przebiegłam przez 
bramę i po schodach, ledwo położyłam na stole tacę 
z chlebem, gdy straszliwy wybuch wstrząsnął domem.
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Moi rodzice około roku 1908. Chawa Domb Burman i Mordechaj Burman. Moja siostra Chana w wieku 18 lat.
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Mój brat Szlojme około roku 1937. Moja ciotka Rajzla Szlak, jej mąż Lejzor „Rudy” Srebrnik,  
ich córka Ita i jeden z chłopców, którzy zmarli w niemowlęctwie.
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Uczniowie pierwszej klasy na pikniku w Podkowie Leśnej. 
Siedzę w pierwszym rzędzie, pierwsza z lewej.

ROZDZIAŁ drugI
W stronę getta

1 września 1939 – jesień 1941
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Wszyscy zbiegali do piwnicy. Wtedy wybuchła kolejna 
bomba. Na każdej twarzy malowało się przerażenie. 

Niektórzy uciekający przed eksplozjami schowali się z nami. 
Dowiedzieliśmy się, że został zniszczony wojenny pomnik 
znajdujący się na środku rynku. Kamienie, z których był 
zbudowany monument, rozbryzgały się na wszystkie strony, 
zabijając kolejne osoby.

Nagle zdałam sobie sprawę, że ojca nie ma w domu. Był 
piątek po południu i jak zawsze tego dnia kupował tytoń 
w sklepie Neuhausa na rynku. Zaczęłam panicznie szlochać 
na myśl o tym, iż ojciec mógł zostać zabity.

– Gdzie jest ojciec? Gdzie jest ojciec? Ojciec nie żyje! – krzy-
czałam. Byłam w szoku, nie mogłam się opanować. Czułam, 
jakbym paliła się od wewnątrz. Ciągle powtarzałam: „Gdzie 
jest ojciec? Gdzie jest ojciec?!”. Zabrano mnie do piwnicy 
znajdującej się w innym domu, a ktoś położył mi na głowę 
mokre ręczniki.

Chwilę później tata wrócił. Gdy tylko go zobaczyłam, 
ochłonęłam i od razu poczułam się lepiej. Liczyło się tylko 
to, że jest bezpieczny i ma się dobrze. Ojciec powiedział nam, 
kto został zabity. Większość ofiar stanowili Żydzi mieszka-
jący w okolicy rynku. Część bomb zrzuconych na Grodzisk 
wysadziła w powietrze tory, zniszczone zostały również 
cmentarz i więzienie. Wszyscy odsiadujący wyrok wtedy 
stamtąd uciekli. To był piątek, 1 września 1939 roku.

Następnego dnia, w sobotę, cała Polska była pogrążona 
w chaosie. Rozpoczęła się wojna z Niemcami. W tym czasie 
Szlojme porzucił swój posterunek i wrócił do domu.

Jego jednostka stacjonowała na Grochowie na obrze-
żach Warszawy, a zatem było to blisko Grodziska. Upierał 
się, że pobyt w naszym rodzinnym mieście nie jest już 
bezpieczny, że powinniśmy wyjechać z nim do stolicy. Tam 
miało nie być niemieckich wojsk, tak twierdził. Porzucenie 

służby w czasie wojny było karane śmiercią. Moi rodzice 
bardzo martwili się o to, co mogłoby się stać, gdyby mój brat 
został złapany. Obiecali mu, że pojedziemy do Warszawy, 
jeśli on niezwłocznie wróci na posterunek. Matka drżała,  
błagając go.

– Wracaj! Nie chcę, abyś skończył jak mój ojciec!

Szlojme odpowiedział, że nie zrobi tego, dopóki matka nie 
przysięgnie, że wyjedziemy do stolicy.

– Pojedziemy, kiedy tylko zapakujemy, co mamy cennego 
– odpowiedziała matka. – Nie chcę znów wracać do pustego 
domu, jak po ostatniej wojnie. Obiecuję, że przeniesiemy się 
do Warszawy. 

Szlojme zostawił nas, aby wrócić do wojska. Następnego 
dnia mama zaczęła pakować rzeczy i składać je u wuja 
Chaima oraz reszty krewnych, którzy zostali w Grodzisku. 
Córka Chaima miała niedługo wychodzić za mąż, więc cały 
posag znajdował się w domu. Podczas pierwszej wojny świa-
towej wuj musiał pozostawić swój dom, a gdy wrócił, był on 
kompletnie splądrowany. Tym razem nie zamierzał popełnić 
tego samego błędu. Wszystkie nasze maszyny pończosznicze 
zapakowaliśmy w bezpiecznym miejscu w nadziei, że kiedyś 
znów będziemy mogli ich użyć. Ciocia Rajzla również odmó-
wiła wyjazdu do Warszawy. Prosiła, aby Bobe została z nią, 
lecz nasza matka nawet nie chciała o tym słyszeć. Bobe też 
nie chciała przenosić się do Warszawy. 

– Gdzie ty chcesz mnie zawlec? Jestem stara, chcę zostać 
tutaj – upierała się. 

Mimo próśb, matka wzięła ją z nami. Dołączyliśmy 
do reszty grodziszczan, którzy również uciekali do Warszawy 
dla bezpieczeństwa. Po dotarciu do stolicy pojechaliśmy 
do Chany. Jej mieszkanie znajdowało się na Lesznie, 
na piątym piętrze kamienicy. 
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Przez ponad trzy tygodnie nad Warszawą przelaty-
wały niemieckie samoloty, zrzucając na nas kolejne 
ciężkie bomby. Baliśmy się spać w mieszkaniu Chany. 
Przenieśliśmy się do mieszkania jej znajomego na drugim 
piętrze od podwórza.

Codziennie dowiadywaliśmy się, kto z naszych bliskich 
zginął podczas bombardowań w Grodzisku1.

Wszelkiego rodzaju usługi w Warszawie szybko prze-
stały działać. Nie było jedzenia i nie można było go nigdzie 
kupić. Zaczął panować wszechogarniający głód. Naszym 
żywicielem został Szlojme. W nocy opuszczał posterunek 
i szukał pożywienia. Pewnego razu wrócił z torbą do miesz-
kania i powiedział, że przyniósł nam ziemniaki. Pospiesznie 
otworzył pakunek i – ku własnemu zdziwieniu – ujrzał tam 
samą cebulę. Gdy jest ciemno, łatwo pomylić pole ziem-
niaków z polem cebuli. My jednak byliśmy tak bardzo 
głodni, że wszystko nam smakowało. Szlojme zawsze 
przynosił nam coś do jedzenia, nawet jeśli były to tylko 
marchewki. Raz zdarzyło się, że mój brat i inni żołnierze 
splądrowali sklep monopolowy. Tamtej nocy przyniósł 
nam alkohol i cukierki do cebuli, którą mieliśmy na obiad.  
To zdecydowanie poprawiło nam humor. Szlojme ryzykował 
własnym życiem, aby zapewnić nam pożywienie.

Za każdym razem, gdy znów coś dla nas przynosił, ojciec 
mówił do matki: 

– Zawsze uważałaś go za najgorsze dziecko. Co 
powiesz teraz?

Wraz z końcem września ustały bombardowania. Polska 
poddała się Niemcom. Koniec wojny. Podwórze domu 
przy ulicy Leszno 105 zapełniło się ludźmi: wszyscy się 
przytulali, całowali, klaskali w dłonie i dziękowali Bogu. 
Wierzyli, że najgorsze już za nimi. Byli tak uradowani, 
że nie myśleli o niemieckiej okupacji. Kiedy szłyśmy ulicą, 
matka powiedziała:

– Spójrz na nich. Hitler dopiero nadchodzi, a oni tak się 
cieszą. To dopiero początek naszych kłopotów. Tylko Bóg 
wie, co nas czeka.

Gdy wojska niemieckie zajęły Warszawę, wróciliśmy 
do Grodziska. My oraz inni grodziszczanie jechaliśmy 
do domu w wagonach transportowych wuja Meira Domba. 
Wszyscy członkowie naszej rodziny byli razem. Drogi wyjaz-
dowe ze stolicy były pełne ludzi, którzy przedtem naiwnie 
wierzyli, że będą bezpieczni w Warszawie. Ci z nas, którzy 
przetrwali bombardowania, teraz wracali do rodzinnych 
domów. Kiedy dotarliśmy na obrzeża Warszawy, skręciliśmy 
w ulicę Okopową, czyli drogę wiodącą do Grodziska, lecz 
przejazd był zablokowany. Przed nami widniał tłum ludzi 
stojących wokół niemieckich ciężarówek. Żołnierze rozda-
wali Polakom chleb. Pojazdy były po brzegi wypełnione 
bochenkami. Wszyscy zaczęli wyskakiwać z wagonów i biec 
w kierunku ciężarówek, aby zdobyć coś dla siebie. Nie 
jedliśmy chleba przez tygodnie. Widząc, jak się zbliżamy, 
Niemcy zaczęli krzyczeć:

– Juden raus! Juden raus! 

Dla Żydów nie było chleba. Wielu Polaków cieszyło się 
z tego faktu. Ilekroć rozpoznali Żyda stojącego w kolejce, 
zaczynali pokazywać na niego i krzyczeć: 

– Jude! Jude!

Wtedy niemiecki żołnierz podchodził i go bił. Jeśli znalazł 
przy nim chleb, od razu go zabierał. Nasz ojciec nie wyglądał 
na Żyda. Stanął w kolejce i przyniósł nam wystarczającą 
ilość bochenków dla całej rodziny.

Dojechaliśmy do Grodziska bez większych problemów. 
Miasto było już okupowane przez Niemców. Udaliśmy 
się prosto do naszego domu, lecz drzwi były wyważone. 
Wszystko, co można było ukraść, zabrano. Zostały tylko 
najcięższe meble. Widząc to, matka powiedziała: 
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– Znowu ta sama historia. Dobrze, że sporą część rzeczy 
ukryliśmy. 

Zaczęłam płakać, gdy zorientowałam się, że nowa szkolna 
torba, którą dostałam od Chaima, również została skra-
dziona. Gdy wyjeżdżaliśmy w pośpiechu do Warszawy, zapo-
mniałam zabrać ją ze sobą. Matka zdecydowała, że skoro 
nasz dom został doszczętnie splądrowany, a wszystkie nasze 
rzeczy są spakowane, musimy wyprowadzić się do miesz-
kania, które wynajęła przed wojną. Poszłam z nią, aby 
sprawdzić to miejsce.

Kiedy dotarłyśmy do mieszkania, polska gospodyni 
zatrzymała nas słowami:

– Przykro mi, pani Burman, ale nie mogę udostępnić pani 
mieszkania. Niemcy nie chcą tu Żydów. 

Matka stała w miejscu i patrzyła na nią, nie powiedziała 
ani słowa. W końcu odwróciła się i wróciłyśmy do domu. 
Naprawiliśmy co się dało i wprowadziliśmy się z powrotem.

Szybko dowiedzieliśmy się, że podczas naszego pobytu 
w Warszawie na Grodzisk nie spadła ani jedna bomba. 
Na szczęście nikt z naszej rodziny nie zginął, ale w Warszawie 
straciło życie wielu grodziszczan, którzy szukali tam bezpie-
czeństwa. Podczas naszej nieobecności Niemcy wkroczyli 
do Grodziska w biały dzień, 8 września 1939, i tej samej 
nocy najbardziej wpływowi Polacy oraz Żydzi zostali zamor-
dowani. Ponadto, wszyscy pracownicy ratusza zostali zwol-
nieni, a ich miejsce zajęli Niemcy.

Folksdojcze nosili teraz opaski ze swastykami na ramio-
nach i kolaborowali z Niemcami. Byli tacy, którzy chętnie 
współpracowali, ale byli też tacy, którzy nie chcieli tego 
robić, lecz nie mieli wyboru. Paweł Fobe – Niemiec, który 
był właścicielem lokalnej szkółki ogrodniczej – został burmi-
strzem, a jego syn zajmował się administracją ratusza. 
Niektórzy Polacy, przy pomocy niemieckich sankcji, przejęli 

żydowskie firmy i domy. Niemcy jasno im mówili, że mogą 
zrobić z nami, co tylko chcą.

Okupant natychmiast zaczął uchwalać prawa przeciwko 
nam2. Od teraz wszyscy Żydzi zmuszeni byli do noszenia 
opasek z żółtą gwiazdą Dawida. Musieliśmy tworzyć komi-
tety, które podlegały Niemcom. Pierwszym zadaniem 
każdego z nich było sporządzenie spisu wszystkich Żydów 
w danej społeczności.

Polska została podzielona między Niemcy i Związek 
Radziecki. Zachód został zajęty przez Hitlera, a wschód stał 
się terytorium radzieckim. Jedynie centralna część nomi-
nalnie wciąż była Polską. Została nazwana Generalnym 
Gubernatorstwem, a Grodzisk był jej częścią. Wielu Żydów 
zaczęło wyjeżdżać, kierując się w stronę nowego radzieckiego 
terytorium3. Nie wiedzieliśmy ani jak długo granica będzie 
otwarta, ani jak długo będzie trzeba czekać, aby ją przekro-
czyć. Oczekiwanie było równoznaczne z życiem bez jakie-
gokolwiek schronienia, na dworze, w zimnie. Mimo to całe 
rodziny wraz z dziećmi, niemowlętami i całym swoim dobyt-
kiem, który tylko mogli unieść, decydowały się na podróż 
do Rosji.

Niektórzy kuzyni oraz znajomi naszej matki byli wśród 
nich, zostawiając swoje majątki i domy.

Pewnej nocy, gdy spałam z matką, rozległo się pukanie 
do drzwi. Była to Chaja Korcarz, jedna z naszych sąsiadek. 
Weszła, trzymając na rękach swoją córeczkę. Przyszła się 
pożegnać. Wraz z mężem zdecydowali się zabrać cztery córki 
i pojechać na radziecką stronę. Powiedziała do matki: 

– Chawcia, nie widzisz, co się dzieje? Nie zdajesz sobie 
sprawy z obecnej sytuacji? Twoje dzieci są dorosłe. Czemu 
się nie pakujecie? Dlaczego nie wyjeżdżasz? Spójrz, ja 
mam małe dzieci, to ma osiemnaście miesięcy. Kupiłam im 
po dwie pary ciepłych butów. Wszystko zostawiam za sobą, 
powinnaś zrobić to samo. 
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– Trudno byłoby mi wyjechać – odpowiedziała matka. – 
Nie mogę wziąć mojej mamy, bo jest już starsza. Kto wie 
ile czasu będziemy musieli czekać na granicy, zanim nas 
wpuszczą? Zamarznie tam na śmierć. Nie mogę jej tu 
zostawić. Kto się nią zajmie? Poza tym, moja zamężna córka 
mieszka w Warszawie, więc ją również musiałabym namówić 
do wyjazdu. Moje zdrowie też nie jest najlepsze. Potrzebuję 
łóżka. Jak widzisz, to wcale nie jest takie proste. 

Chaja pożegnała nas i wyszła. Inne rodziny, z którymi 
byliśmy blisko, również wyjechały do Rosji. Wśród nich byli 
Ben Zion Becker, Judel Goldfarb, ich żony oraz dzieci4.

Niektórzy mężczyźni, którzy zostali powołani do wojska, 
zaczęli wracać do Grodziska. Niestety, wśród nich nie było 
wuja Lejzora. Czy został zabity jak wielu innych, o których 
słyszeliśmy? Czy może został wzięty do niewoli?5 Jego losy 
były nieznane.

Po zakończeniu walk z niecierpliwością wyczekiwałam 
powrotu do szkoły. Ojciec delikatnie uświadomił mi, 
że rozwieszono plakaty, na których napisane było, iż żydow-
skim dzieciom zabrania się brania udziału w zajęciach. 
Byłam wstrząśnięta. Nie mogłam zrozumieć dlaczego. 

– Dlaczego?! Chcę skończyć szkołę! – krzyczałam przez 
łzy. 

– Dziecko, pewnego dnia będziemy wolni – powiedziała 
matka cicho, próbując mnie uspokoić. – Wtedy nadro-
bisz zaległości.

Mimo że nie mogłam chodzić do szkoły, zaczęłam nosić 
nowy granatowy mundurek, który przysłał mi mój brat 
Chaim. Pewnego dnia, gdy szłam ulicą, spotkałam niemiec-
kiego żołnierza, który zatrzymał się i wskazał na mnie 
palcem. Zamarłam. Nie wiedziałam, co robić. Podszedł 
do mnie i z wściekłością wyrwał guziki z mojego płaszcza.

– Teraz idź do domu i przyszyj inne guziki – powiedział. 

Pobiegłam przerażona. Wybrałam okrężną drogę, aby 
nie wiadomo było, gdzie dokładnie mieszkam. Wróciłam 
do domu i od razu powiedziałam rodzicom, co się stało. Nie 
mogłam zrozumieć, dlaczego żołnierz zerwał guziki z mojego 
płaszcza. Ojciec uspokoił mnie, tłumacząc:

– Na tych guzikach jest polski biały orzeł, dlatego je zerwał. 

Mama od razu przyszyła mi nowe.

Sytuacja była coraz gorsza. Każdego dnia Niemcy wpro-
wadzali nowe zakazy i ograniczenia dla Żydów. Coraz więcej 
osób było bitych, a nawet zabijanych. Codziennie żołnierze 
zmuszali ich do pracy. Mogli nas aresztować na ulicy albo 
na chybił trafił wybrać żydowski dom i wyrzucić mieszka-
jących tam ludzi. Nieważne, czy była to osoba zdrowa, czy 
niepełnosprawna. Przerażało mnie to. Najgorsza praca była 
również zarezerwowana dla Żydów. Żydzi pracowali przy 
rozładowywaniu wagonów z węglem, czyszczeniu i zamia-
taniu ulic. Często byli bici i obrażani. Niemcy zmuszali ich 
do śpiewania takiej piosenki:

Marszałek Śmigły-Rydz

Nie nauczył nas nic

A nasz Hitler złoty

Nauczył nas roboty.

Moim braciom udało się schować przed Niemcami. 
Ukrywali się na strychu lub uciekali, gdy widzieli, jak wyła-
pują Żydów. Szlojme został złapany kilka razy, a po powrocie 
z przymusowej pracy powiedział do matki:

– Wyjeżdżam. Skoro ty nie możesz się zdecydować, to ja 
sam niedługo wyjadę do Rosji.

Ojciec perfekcyjnie mówił po niemiecku i dzięki temu 
zwykle udawało mu się przekonać niemieckich żołnierzy, 
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aby go nie zabierali. Starszych z nich nie udawało mu się 
jednak tak łatwo przekabacić. Kilka razy zmuszono go 
do pracy, a raz został aresztowany na ulicy. Dzięki temu, 
że tak dobrze posługiwał się językiem niemieckim i miał 
doświadczenie w pracy w kuchni, tam właśnie go przydzie-
lono. Trwało to dość krótko. Niemiecki kucharz odnosił się 
do ojca przyjaźnie i pozwalał mu wynosić do domu różne 
rzeczy: ser, sardynki i salami. 

W rodzinie cały czas trwały kłótnie dotyczące naszego 
wyjazdu do Rosji. 

– Motta, zabieraj chłopców i jedź – mówiła matka. – 
Kobietom i dzieciom nic tu nie zrobią. Sam widzisz, że chodzi 
im tylko o mężczyzn. 

Ojciec jednak nie chciał nigdzie się ruszać bez matki. Matka 
z kolei nie chciała wyjeżdżać bez Bobe, Chaima i Chany. 
Maks, mąż Chany, w ogóle nie brał wyjazdu pod uwagę. Nikt 
nie wiedział, jakie było zdanie Chaima. I tak spory trwały 
bez końca. 

Matka nie miała wieści od Chaima od wybuchu wojny. 
Nalegała, żeby Szlojme pojechał pociągiem do Łodzi i spraw-
dził, co się dzieje z bratem. Szlojme założył więc swoje 
najlepsze szabatowe ubranie i poszedł na stację. Po drodze 
spotkał kilku znajomych Polaków, którzy na jego widok 
zaczęli krzyczeć „Żyd! Żyd!”. Szybko pojawiło się dwóch 
niemieckich żołnierzy. Złapali go i zaczęli z niego szydzić.

– Aleś się odstawił! W sam raz do czyszczenia latryn!

Kazali mu iść ze sobą, ale na rogu ulicy Szlojme wskazał 
na sklep z alkoholami. 

– Panowie, nie napilibyście się wódki?

– Jawohl, pewnie, przynieś nam parę butelek.

– Nie mogę, Polak nie sprzeda mi alkoholu. Ale was się 
przestraszy i da wam wódkę. 

Żołnierze zapukali do drzwi, ale Polak nie chciał im otwo-
rzyć. Szlojme podsunął im myśl, że przecież są niemieckimi 
żołnierzami i mogą wyłamać drzwi. Kto im przeszkodzi? 
Pomógł im rozbić drzwi, a kiedy te ustąpiły i żołnierze 
wpadli do środka, Szlojme natychmiast uciekł. Ukrył się 
w domu kuzynki Jetty. Wieczorem Jetta przyszła do nas 
i powiedziała matce, co przydarzyło się Szlojmemu, i że nocą 
wróci on do domu. Po tym wypadku mój brat oświadczył, 
że skorzysta z pierwszej okazji, aby przedostać się do Rosji.

Pewnego dnia ojciec wrócił do domu z workiem węgla. 
O węgiel było bardzo trudno, a ponieważ szybko zbliżała 
się zima, był to cenny nabytek. Ojciec powiedział nam, 
że zatrzymali go niemieccy żołnierze i zmusili do pracy przy 
rozładowywaniu węgla z pociągu. Była to bardzo ciężka 
praca, a zmuszanych do niej Żydów brutalnie bito, aby 
pracowali szybciej. Zdaniem Niemców Żydzi nigdy nie praco-
wali wystarczająco szybko. Szczęśliwie dla ojca okazało 
się, że kapo, który nadzorował tę pracę, to nasz listonosz, 
młody folksdojcz, z którym ojciec przed wojną się przyjaźnił 
i którego zawsze uprzejmie traktował. Kiedy ten były listo-
nosz zobaczył tatę wśród ludzi zapędzonych do rozładowy-
wania wagonów, przywołał go i wyznaczył do o wiele lżejszej 
pracy. Powiedział też mu:

– Proszę pracować powoli i odkładać węgiel dla siebie, 
musi pan przygotować się na zimę. 

– Nie wiedziałem, czy mu wierzyć – opowiadał nam później 
ojciec. – Dla mnie był taki miły, a wszystkich innych bił. 
Bałem się, że oskarży mnie o kradzież węgla. 

Tak się jednak nie stało i przez kilka dni ojciec wracał 
do domu z workami węgla. 

Mimo że coraz bardziej ograniczano nasze prawa 
i swobody, nie uciekliśmy do Rosji. Wciąż mieliśmy nadzieję, 
że gorzej już nie będzie. Pogodziliśmy się losem i staraliśmy 
się po prostu żyć dalej. 
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Pewnego dnia w listopadzie ojciec wrócił do domu bardzo 
poruszony. Widział Władka Fuchsa w volkswagenie ozna-
czonym swastyką. Fuchsowie byli najbliższymi przyjaciółmi 
ojca. Matka tak bardzo im ufała, że powiedziała:

– Ze swastyką czy bez, Władek to dobry człowiek. Nikomu 
nie zrobi krzywdy. 

Nazajutrz ktoś zapukał do drzwi. To był właśnie Władek, 
ze swastyką na ramieniu. Poprosił, żeby zamknąć drzwi. 
Zdjął opaskę ze swastyką i usiadł na niskim stołeczku, 
wyciągając swoje długie nogi. 

– Podejdźcie bliżej wszyscy, całą rodziną – powiedział 
cicho. – Posłuchajcie, drodzy przyjaciele. Niemcy planują 
jeszcze gorsze prześladowania Żydów. Przyszedłem was 
ostrzec i powiedzieć, żebyście stąd wyjechali. Sprzedajcie, 
co możecie, resztę zostawcie i wyjedźcie. Pomogę wam. 
Pojedynczo przewiozę was do radzieckiej granicy. 

Matka zaczęła płakać.

– Jak mogę zostawić starą matkę, zamężną córkę i syna 
z żoną?

Władek jednak był nieugięty i powiedział, że zabierze ich 
wszystkich. 

Szlojme błyskawicznie podjął decyzję.

– Władek, ja pojadę pierwszy. Skoro moi rodzice nie chcą 
cię słuchać, przynajmniej ja będę mądry. Zabierz mnie.

– W samochodzie zmieszczą się jeszcze dwie osoby oprócz 
Szlojmego – powiedział Władek.

Jednak nikt z rodziny nie chciał jechać, więc Szlojme 
zabrał dwoje swoich znajomych: swojego kolegę Berla 
Goldfarba i naszą kuzynkę z Warszawy, Fajgę Burman. 
Była to piękna dziewczyna i nagle zdaliśmy sobie sprawę, 
że Szlojme się w niej kocha. 

Tuż przed tym, kiedy mieli wyruszyć, jedna z naszych 
sąsiadek uświadomiła sobie, dokąd się wybierają. Przyszła 
do nas i zaczęła błagać Władka, żeby zabrał jeszcze jej 
córkę, która jest w dziewiątym miesiącu ciąży, do jej męża, 
który przebywa już po radzieckiej stronie. Władek zgodził 
się i po chwili dziewczyna siedziała w samochodzie. Władek 
zawiózł ich wszystkich swoim volkswagenem na granicę. 
Mieli szczęście: granica była otwarta i bez problemu wszyscy 
znaleźli się po radzieckiej stronie. Władek wrócił z listem 
od Szlojmego, który donosił, że bezpiecznie przedostali się 
do Rosji. 

– Wszystko poszło znakomicie – powiedział Władek. – 
Pojedźcie teraz do Warszawy i przekonajcie Chanę i Maksa. 
Wrócę za jakiś czas i po kolei was będę przewozić. 

Rodzice zaczęli więc przygotowywać się na to, że wyje-
dziemy wszyscy razem, z wszystkimi dziećmi i Bobe. Matka 
pojechała do Warszawy, żeby porozmawiać z Maksem 
i Chaną i opowiedzieć im o tym, co proponował i co już 
zrobił Władek. Nic jednak nie wskórała. Maks nie chciał 
słyszeć o wyjeździe. Twierdził, że Niemcy prześladują tylko 
bogatych Żydów, a on nic dla nich nie będzie znaczył. Nie 
ma ani nieruchomości, ani kosztowności, nikt zatem nie 
będzie prześladować ani jego, ani jego rodziny. W dodatku 
ma zawód, że będzie potrzebny Niemcom. Matka używała 
różnych argumentów, ale w żaden sposób nie mogła go 
przekonać. 

Nie mieliśmy też żadnych wiadomości od Chaima i jego 
rodziny z Łodzi. Nie mogło być mowy o tym, żebyśmy wyje-
chali do Rosji nie dając Chaimowi możliwości wyboru, czy 
chce jechać z nami. Matka nie chciała także zostawiać babci; 
nie wierzyła, że Rajzla dobrze się nią zajmie. Wiedziała, 
że w tym wieku Bobe nie przeżyje koczowania na granicy 
i trudów uchodźczego życia.

Po kilku dniach zjawił się Władek i zapytał, kto jest gotów, 
aby z nim pojechać. Matka powtórzyła mu, co powiedział 
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Maks, i że nie może zostawić ani swoich dzieci z rodzinami, 
ani wiekowej matki. Władek nic więcej nie mógł dla nas 
zrobić. Pożegnał się i odszedł.

Krążyły różne plotki, co zrobią z nami Niemcy. Nikt nie 
wiedział, w które z nich wierzyć. Baliśmy się o życie naszych 
mężczyzn, ale nikt nie sądził, że poważne niebezpieczeń-
stwo może grozić kobietom. Położenie żydowskich mężczyzn 
stawało się jednak z dnia na dzień coraz gorsze i matka 
w końcu przekonała ojca, aby razem z Tuszą przeszli 
na radziecką stronę. Dała im całą biżuterię, którą odziedzi-
czyła po teściowej.

– To jest biżuteria twojej matki – powiedziała ojcu – a to 
złoty zegarek z łańcuszkiem twojego ojca. Weź je. Weź też 
pieniądze i naszego najmłodszego syna i jedź. 

Tym razem ojciec się nie sprzeciwiał. Razem z Tuszą wyje-
chali do Białegostoku. 

Po ich odjeździe ja z mamą musiałyśmy zacząć zarabiać 
na utrzymanie. W Warszawie bardzo trudno było o koszerne 
mięso. Za ubój rytualny Niemcy karali śmiercią. Nasi reli-
gijni krewni i wielu sąsiadów mojej siostry desperacko 
poszukiwali koszernego mięsa.

Koszernymi rzeźnikami w Grodzisku byli bracia 
Willingowie. Ryzykowali życiem, łamiąc niemieckie prze-
pisy i dostarczając Żydom mięso. Pracowali nocą, w stodole 
na uboczu. Razem z matką chodziłyśmy do nich i kupo-
wałyśmy mięso. Potem, za dnia, przywiązywałam je ciasno 
do ciała, jechałam do Warszawy i odsprzedawałam je 
naszym religijnym krewnym i sąsiadom siostry. Gdyby 
złapano mnie na przewożeniu koszernego mięsa, ozna-
czałoby to śmierć dla braci Willingów. Aby nie wydawało 
się podejrzane, że trzynastoletnia dziewczynka podróżuje 
do Warszawy bez żadnego bagażu, kupowałam również inne 
produkty i sprzedawałam je tam. Czasami podróżowałam 
razem z Chają Lichtensztajn, która przez sześć lat była moją 

szkolną koleżanką, a teraz woziła jedzenie do Warszawy, jak 
ja. Kiedy my byłyśmy w podróży, nasze matki dotrzymywały 
sobie towarzystwa. 

Pewnego dnia po załatwieniu naszych spraw miałyśmy 
właśnie wracać z Chają do Grodziska, kiedy polski chłopiec, 
mający z jedenaście lat, podszedł do policjanta i powiedział: 

– Niech pan patrzy, to Żydówki!

Policjant, starszy mężczyzna o złośliwym wyglądzie, chwycił 
nas i kazał nam iść za sobą. Nie wiedziałyśmy, dokąd nas 
prowadzi, aż wreszcie znalazłyśmy się pod bramą więzienia.

Zaprowadzono nas do pokoju, gdzie było tylko jedno małe 
okienko i jeszcze drugie zamknięte drzwi. Znajdowało się 
tam około trzydziestu czy czterdziestu mężczyzn i kobiet. 
Rozpoznałam wśród nich kobietę z Grodziska. Powiedziałam 
do Chai:

– Jeśli nie wrócimy na noc do domu, nasze matki umrą ze 
zmartwienia. Musimy się stąd wydostać. 

– Ale jak? Co możemy zrobić?

Zaczęłam płakać i krzyczeć.

– Wypuście mnie! Wypuście mnie! Muszę wracać do mamy 
i taty!

Płakałam i krzyczałam, aż otworzyły się te drugie drzwi. 
Za nimi znajdowało się wielkie biurko, za którym siedział 
policjant – wysoki, przystojny mężczyzna. 

– Dlaczego tak płaczesz i wrzeszczysz? – zwrócił się 
do mnie. 

– Zamknęliście mnie w więzieniu, a ja nie jestem stąd. 
Mieszkam w Grodzisku i przyjechałam do siostry zawieźć 
jej trochę rzeczy, ona tu mieszka. Muszę zdążyć na pociąg 
i wracać do mamy, która jest bardzo chora. Jeśli dzisiaj nie 
wrócę, na pewno umrze. Muszę do niej wrócić.
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Policjant spojrzał na zegarek.

– A dasz radę wrócić dzisiaj? – zapytał.

– Jeśli nie zdążę na pociąg, pójdę piechotą, ale niech pan 
nas wypuści.

Zwolnił nas od razu. Chaja i ja rzuciłyśmy się biegiem, 
żeby zdążyć na ostatni pociąg do Grodziska. Udało nam się, 
wsiadłyśmy do niego i w nocy dotarłyśmy do domu. 

Rzadko zdarzało się, żebym nie wracała na noc do matki. 
Czasami nocowałam u siostry i wracałam następnego dnia, 
po załatwieniu wszystkich spraw w Warszawie. Pewnego 
razu po takim właśnie powrocie dowiedziałam się, że w nocy 
matka została okradziona przez żebraczkę. 

Ta żebraczka pochodziła z Błonia, znajdującego się osiem 
kilometrów od Grodziska. Przychodziła do nas regularnie. 
Bobe zawsze dawała jej zupę z chlebem. Tej nocy, kiedy nie 
było mnie w domu, a babcia mocno spała, mama szykowała 
się do łóżka i usłyszała pod drzwiami jakiś jęk. Wyjrzała, żeby 
zobaczyć, kto to jest. Na progu leżała skulona żebraczka, 
starająca się schronić przed nocnym chłodem. Matce zrobiło 
się jej żal i zaprosiła ją do środka. Dała jej koc i wskazała 
miejsce do spania, a potem sama poszła się położyć. Nasze 
skromne oszczędności trzymała w małej portmonetce, którą 
zawsze kładła pod poduszkę. Kiedy obudziła się następnego 
dnia, zobaczyła, że portmonetki nie ma, a żebraczka także 
zniknęła. Matka była załamana. Straciłyśmy wszystkie 
pieniądze, które miałyśmy na życie, a ona sama była zbyt 
chora, aby gonić złodziejkę. Wtedy właśnie zjawiła się ciocia 
Rajzla, która zwykle zaglądała do nas rano, żeby zająć się 
Bobe. Kiedy usłyszała, co się stało, natychmiast zaczęła 
gonić oszustkę. 

Dogoniła ją koło cmentarza, dwa kilometry od Błonia. 
Zaczepiła ją, ale żebraczka wyparła się wszystkiego. 
Twierdziła, że nie ukradła portmonetki, ale Rajzla jej nie 
wierzyła i chciała ją przeszukać. Kobieta nie chciała na to 

pozwolić, jednak ciocia była silna; zdołała przetrząsnąć jej 
rzeczy i znalazła portfel matki ze wszystkimi pieniędzmi. 
Uderzyła żebraczkę kilka razy i zakazała jej zjawiać się 
pod naszymi drzwiami, a potem kazała jej iść precz. Rajzla 
przyniosła nam z powrotem portmonetkę. Odzyskałyśmy 
nasze oszczędności, miałyśmy za co się utrzymać. 
Uratowała nas.

Nie miałyśmy wciąż żadnych wieści od Chaima, aż nagle 
w grudniu w Grodzisku zjawiła się Surka, którą do nas 
przysłał. Była w ciąży i podjęła ogromne ryzyko, aby dostać 
się tutaj. Żydzi, których rozpoznano w pociągu, byli bici 
i wyrzucani w biegu. 

Surka powiedziała, że Chaim i jej rodzina uciekli z Łodzi 
do Żyrardowa, miasta w pobliżu Grodziska, gdzie mieli 
krewnych. Chaim nie mógł tam jednak znaleźć pracy. 
Dowiedział się jakoś, że jego ojciec i bracia są w Białymstoku, 
za radziecką granicą. Surka nalegała, żeby on także wyje-
chał, więc zrobił tak, mając nadzieję, że dołączy do ojca 
i braci. Surka została u nas tylko dwa tygodnie. Bardzo tęsk-
niła za domem i wróciła w końcu do swojej rodziny. Ojciec 
i Tusza nie zdołali po radzieckiej stronie odnaleźć Szlojmego, 
a Chaimowi nie udało się spotkać z żadnym z nich. Uchodźcy 
w Białymstoku czekali, żeby władze radzieckie zorganizo-
wały dla nich transport w głąb kraju. Trwało to długo. Póki 
mieli pieniądze, ojciec i Tusza mogli mieszkać i stołować się 
u miejscowych rodzin. Kiedy się skończyły, musieli szukać 
schronienia w synagodze. Uchodźcy spali tam dręczeni 
przez wszy i myszy, ponadto szerzyły się wśród nich choroby 
zakaźne. Po kilku tygodniach uchodźczego życia bez grosza 
przy duszy, ojciec z Tuszą wrócili do domu.

Matka wpadła w furię. 

– Dlaczego wróciliście? Oddałam wam wszystko,  
żebyście zostali z dala stąd. Najgorsze, co może nas tu 
czekać, spadnie na mężczyzn.
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– Nie ma mowy, żebyśmy ja i mój syn spali na podłodze 
z wszami i myszami, kiedy mamy własny, czysty dom 
i możemy być razem z rodziną – odpowiedział ojciec.

Matka ponownie dała mu wszystkie pieniądze, jakie udało 
się zebrać, i wysłała go razem z Tuszą na radziecką stronę. 
Ale pod koniec marca obaj znowu wrócili do domu i tym 
razem ojciec nie chciał słyszeć o wyjeździe. Dowiedzieli się, 
że Szlojme miał szczęście i udało mu się załapać na jeden 
z transportów w głąb Związku Radzieckiego. 

Chaim również wrócił. Nie udało mu się odnaleźć ojca 
ani braci. Czuł się winny, że zostawił ciężarną żonę, więc 
powrócił do niej. W marcu Surka urodziła piękną dziew-
czynkę, którą nazwano Szewa. Nie było jednak takiego świę-
towania jak przy narodzinach Feluni. Szewa urodziła się już 
w innym świecie. 

Z dnia na dzień życie stawało się coraz trudniejsze. 
Przyjaciel ojca, pan Serwaciński, zaczął skupować chleb 
z lokalnych piekarni i sprzedawać go w Warszawie, gdzie 
wszystko było o wiele droższe. Dzięki niemu ojciec zdobył 
źródło utrzymania. Matka namówiła Chaima, aby dołą-
czył do nich. Chaim i Surka z dzieckiem sprowadzili się 
do Grodziska i zostali u nas, dopóki można było prowa-
dzić interes.

W kwietniu 1940 roku zmarła Bobe. Miała siedemdziesiąt 
osiem lat. Matka była załamana. Ciągle płakała, co bardzo 
mnie denerwowało. Chciałam, żeby wreszcie przestała. 
Zamiast ją pocieszać, jeszcze pogłębiałam jej cierpienie. 

– Dlaczego płaczesz? – zapytałam. – Babcia była już stara. 

Spojrzała na mnie i podniosła palec.

– Nigdy tak nie mów – odparła. – Pamiętaj, matka nigdy 
nie jest stara. 

W maju Żydzi w Łodzi zostali zamknięci w getcie. Mówiło 
się, że w Warszawie też jest budowane getto i wiedzieliśmy, 

że to prawda. Matka wpadła w panikę. 

– O Boże, zamkną nas! Musimy coś zrobić!

Zaczęła kupować wszelkiego rodzaju zapasy na wypadek, 
gdybyśmy wszyscy zostali zamknięci w getcie, i gromadzić 
je u mojej siostry w Warszawie. Woziłam to jedzenie pocią-
giem, sama podróż trwała pół godziny. Kiedy docierałam 
na miejsce, połowę jedzenia odnosiłam siostrze, a połowę 
sprzedawałam. Wracałam z pieniędzmi do Grodziska i za to 
kupowaliśmy więcej. Często kursowałam tak do Warszawy 
dwa razy dziennie. Miałam trzynaście lat i już zajmowałam 
się szmuglowaniem.

Pewnego dnia, gdy wróciłam od siostry, zobaczyłam, 
że do matki przyjechała jakaś piękna pani. Miała zaczesane 
do tyłu kruczoczarne włosy. Nosiła czarny, świetnie skrojony 
kostium i białą bluzkę, spiętą na szyi kameą. Miała czarne 
skórzane buty na wysokim obcasie. Nie mogłam oderwać 
od niej oczu. Matka przedstawiła mnie, jak zawsze, jako 
swoją małą córeczkę. Tą panią była Regina Cukier. Byłam 
pod jej ogromnym wrażeniem. Matka mówiła do niej Rifkala. 
Wiedziałam, kim jest, bo wiele o niej słyszałam. Z mamą 
były kiedyś przyjaciółkami i sąsiadkami. Regina była 
biedną, niewykształconą dziewczyną z ogromnym talentem. 
Została sławną aktorką w polskim teatrze żydowskim, 
a później zdobyła sławę na całym świecie. Matka zawsze 
opowiadała o tym, jak Regina świetnie śpiewa i tańczy; była 
na jej każdym przedstawieniu w Warszawie. Matka zresztą 
uwielbiała teatr. Kobieta wyciągnęła do mnie ręce i popro-
siła, żebym podeszła bliżej. Podciągnęła moją spódniczkę 
i powiedziała:

– Widzę, że masz zgrabne nogi. Gdy wojna się skończy, 
zabiorę cię do Ameryki, bo słyszałam, że nieźle tańczysz. 

Regina wybrała się odwiedzić matkę w Grodzisku, bo teraz 
dodatkowo były spowinowacone. W Londynie Regina wyszła 
za mąż za kuzyna matki, Karla Cimbalista – aktora, produ-
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centa i impresaria. Matka miała za złe Karlowi, że nie wybrał 
się jej odwiedzić.

– Musisz mu wybaczyć – broniła go Regina. – Ma mnóstwo 
pracy, bo przygotowuje nasze przedstawienie w Warszawie.

Wojna zatrzymała Reginę i Karla w Polsce. Przyjechali 
z Londynu do Warszawy na występy. Niestety, nie mieli 
oficjalnie brytyjskiego obywatelstwa, dzięki czemu mogliby 
teraz wyjechać z Polski.

Latem 1940 roku Niemcy przesłali rozkazy do wszyst-
kich Rad Żydowskich w całej okupowanej Polsce. Wszyscy 
mężczyźni w wieku od szesnastu do dwudziestu jeden lat 
musieli się zarejestrować w swoich lokalnych radach. 
Mieli zostać wysłani na trzy miesiące do obozu pracy. 
Tusza miał siedemnaście lat. Wszyscy jego koledzy znajdo-
wali się na liście. Miano wysłać dwie grupy, jedną latem, 
drugą jesienią.

Członkiem Rady był Rainberg, bliski przyjaciel rodziców. 
Matka poszła do niego po radę, ale on żadnej nie chciał jej 
dać. Najlepiej poradziła matce Rajzla.

– Poczekaj – powiedziała. – Niech pojedzie z drugą grupą. 
Poczekajmy, aż pierwsza wróci bezpiecznie, tak jak nam 
obiecano. 

Matka jednak nie posłuchała. Stwierdziła, że byłoby lepiej, 
gdyby Tusza pracował na zewnątrz latem, a nie później, 
kiedy zrobi się zimno. Wysłała go z pierwszą grupą.

Latem do Grodziska wrócił wujek Lejzor. Znajdował się 
w grupie polskich jeńców, których Niemcy ostatecznie zwol-
nili. Kiedy wzięto go do niewoli, bał się, że Niemcy od razu 
zabiją wszystkich żydowskich żołnierzy. Lejzor był jednak 
rudy, miał polsko brzmiące nazwisko i udało mu się podać 
się za Polaka.

Lato mijało, a my wciąż nie mieliśmy wieści od Tuszy. 
Byliśmy pewni, że już nigdy go nie zobaczymy. Matka 

zupełnie nie mogła dojść do siebie, bez przerwy płakała. 
Obwiniała ojca za to, że wrócił zza radzieckiej granicy. 

– Gdybyś został tam z naszym synem, nie przechodzili-
byśmy teraz przez to wszystko.

Przez takie zmartwienia coraz bardziej chorowała. Nie 
mogła chodzić i cały czas leżała w łóżku. Płakała i obwiniała 
się za wszystko.

– To moja wina, powinnam posłuchać siostry. 
A mówiłam, że moja siostra nie ma rozumu… Gdybym tylko 
jej posłuchała…

Jesienią spełniły się nasze najgorsze obawy. Nasi chłopcy 
zostali wysłani do obozu w Bełżcu6, leżącego na granicy 
ze Związkiem Radzieckim, prowadzonego przez okrutnych 
esesmanów. Niektórzy chłopcy, ci z bogatych rodzin, zaczęli 
wracać do domów. Rodzice zapłacili niebotyczne sumy za to, 
żeby ich wypuszczono. Wracali do domów ledwo żywi, pobici 
niemal na śmierć.

***

Ci, którzy byli w stanie mówić, opisywali potworności, 
jakich doświadczyli. Esesmani kazali im kopać groby 
pod drzewami. Niektórych chłopców zmuszano, aby wcho-
dzili na drzewa, a esesmani strzelali do nich tak, aby spadali 
do grobów, które przed chwilą wykopali ich przyjaciele. Potem 
ci sami przyjaciele musieli je zasypywać. Przekonaliśmy 
się, że obozy pracy miały jeden cel: zgładzenie wszystkich 
młodych Żydów. Matka była pewna, że nie zobaczy już nigdy 
swojego najmłodszego syna. Niemcy wiedzieli, którzy chłopcy 
pochodzą z bogatych rodzin i pisali do ich rodziców, że jeśli 
chcą wyprawić synom żydowski pogrzeb, muszą zapłacić, 
i to drogo, za wydanie ich ciał. 

Kiedy usłyszeliśmy, że do domu wrócił Berek Gothelf, 
bliski kolega mojego brata, matka i ja pospieszyłyśmy się 
z nim spotkać. Jego rodzina nie wpuściła nas jednak. Stojąc 



rozdział drugi

96 97

Abyś mogła opowiedzieć

na progu, wyjaśnili nam, dlaczego: Berek umierał. Pobito 
go tak, że zapadły mu się płuca. Kiedy jednak usłyszał głos 
matki, powiedział, że chce ją zobaczyć. Ostatnim tchem 
wypowiedział jej imię i zapewnił, że Tusza ciągle żyje. 

Kilka dni później przyszedł list. Wysłano go z Kołopilzna7, 
miasteczka niedaleko od Bełżca. Nadawczynią była jakaś 
kobieta o polskim nazwisku. List był od Tuszy, który pisał: 
„Kochani Rodzice! Nie martwcie się, mam się dobrze i pracuję. 
Wkrótce znów napiszę”. Bardzo nas to podniosło na duchu. 
Nie mogliśmy się doczekać kolejnego listu. 

Pewnego dnia Niemcy oświadczyli, że zamierzają spalić 
grodziską synagogę. Powiedzieli mieszkańcom, że mogą z niej 
brać co chcą. Panowały mrozy, wszyscy desperacko potrze-
bowali drewna na opał, dlatego też Polacy zaczęli rozbierać 
synagogę. Jej resztki Niemcy spalili.

Krążące od pewnego czasu plotki, że wkrótce przesiedlą 
nas do getta do Warszawy, teraz zaczęły być traktowane 
poważnie8. Zaczęłam wozić zapasy do siostry dwa razy 
dziennie. Rodzice w akcie desperacji wyprzedawali cały swój 
majątek, aby zgromadzić gotówkę na nieuchronny dzień 
przenosin do getta. 

Na początku grudnia ciągle jeszcze jednak byliśmy 
w Grodzisku, kiedy nadszedł drugi list od Tuszy. Pisał, 
że przyjedzie do domu z wizytą na Boże Narodzenie. Nie rozu-
mieliśmy tego. Ferie świąteczne z obozu śmierci? Jak to było 
możliwe? Nie wierzyliśmy, że list jest prawdziwy. A zresztą, 
gdyby nawet przyjechał, nie byliśmy pewni, czy jeszcze 
zastanie nas w Grodzisku. 

Kilka dni później, kiedy wróciłam do domu od Chany, 
zastałam w domu leżącego w łóżku Tuszę. Natychmiast pomy-
ślałam, że jest chory lub okaleczony. Zapewnił mnie jednak, 
że czuje się dobrze, tylko matka nalegała, aby położył się 
i odpoczął. Opowiedział już rodzicom, co mu się przydarzyło, 
a teraz musiał mi jeszcze raz powtórzyć tę samą historię.

Kiedy Tusza dotarł do obozu w Bełżcu, szczęśliwie spotkał 
kolegę Szlojmego, który przyjechał tam z poprzednią grupą. 
Ten kolega pracował w kuchni i tam też załatwił mu pracę. 
Było to jedno z bezpieczniejszych miejsc i dawało dostęp 
do jedzenia. 

Większość chłopców, którzy przyjechali wraz z nimi, 
została zabita i wtedy Tusza wraz z innymi kucharzami 
zaczęli zdawać sobie sprawę, że wkrótce nadejdzie ich kolej. 
Stwierdzili, że jeśli chcą mieć jakąkolwiek szansę na prze-
życie, muszą uciec z obozu. Ich plan był bardzo prosty: kiedy 
zrobi się ciemno, po prostu rzucą się do ucieczki. Esesmani 
nie zdołają wyłapać wszystkich. Stawką było życie.

Kiedy zapadł zmrok, wydostali się z obozu, a esesmani 
zaczęli ich ścigać. Tusza, uciekając, przeskoczył przez płot, 
a kula esesmana trafiła go w locie. Spadł na drugą stronę 
płotu i ukrył się na jakimś zagraconym podwórku w stercie 
desek. W ukryciu zdołał ściągnąć bieliznę i zrobić sobie 
opatrunek, aby powstrzymać krwotok. Szczęśliwie kula 
przeszła na wylot, a nie utkwiła mu w nodze. Po tym zasnął 
i obudził się wczesnym rankiem. 

Po przebudzeniu Tusza wyczołgał się z kryjówki. Nogę miał 
obolałą i zdrętwiałą. Nie wiedział gdzie się znajduje, ani gdzie 
powinien iść. Niebawem zobaczył ogrodzenie, a za nim dom 
i studnię przy bramie. Bardzo chciało mu się pić, musiał też 
przemyć rany.

Kiedy już zaspokoił pragnienie i zaczął się myć, mały, mniej 
więcej pięcioletni chłopiec wyszedł z domu. Miał na sobie 
nazistowski mundurek, jaki nosiły wtedy do szkoły dzieci. 
Chłopczyk podszedł do niego i przywitał go gestem heil Hitler. 
Tusza odpowiedział mu w ten sam sposób. Nie chciał, żeby 
malec wszczął alarm, więc wyjął harmonijkę, którą zawsze 
nosił przy sobie, i zaczął grać. Chłopcu tak się to spodobało, 
że zaczął prosić o więcej. Potem ich uszu dobiegł głos z domu 
– to ojciec chłopca go wołał, ten nie odpowiadał jednak; chciał 
jeszcze posłuchać, jak Tusza gra na harmonijce.
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Tusza słyszał coraz bliżej kroki ojca szukającego syna. 
Spojrzał w kierunku drzwi i zobaczył mężczyznę ubranego 
w mundur oficera niemieckiego. Serce mu zamarło. Przestał 
grać. Był pewien, że ojciec chłopca od razu zorientuje się, 
iż Tusza jest jednym z uciekinierów z Bełżca. Gdy usłyszał 
od niego polecenie, by grać dalej, grał.

– Ładnie, ładnie… Na pewno jesteś głodny – powiedział 
mężczyzna i wysłał syna do domu po kanapkę.

„Pewnie zastanawia się, co ze mną zrobić” – pomy-
ślał Tusza.

– Myj się, umyj się dokładnie – polecił ojciec. – Powiedz, 
czym się zajmujesz. Umiesz szyć?

Tusza przytaknął.

– To dobrze. Kończ, a zabiorę cię gdzieś.

Tusza jadł kanapkę, a oficer przyglądał mu się uważnie. 
Nie pytał już o nic.

Potem oficer zaprowadził go do lasu. Tusza bardzo 
się wystraszył – zastanawiał się, czy oficer nie zabiera go 
w odludne miejsce, by tam go zabić. Niebawem jednak 
doszli do fabryki stojącej daleko w lesie. Obok znajdował się 
warsztat. Weszli do niego. W środku byli żydowscy robotnicy 
i esesman, właściciel. Oficer zaprowadził Tuszę do niego. 
Polecił mu dbać o Tuszę i dać mu jakieś zajęcie. Brat nie mógł 
uwierzyć w to, co usłyszał. Esesman zmierzył go wzrokiem.

– Nie będziesz pracować w fabryce – oznajmił. – Tylko tutaj, 
dla mnie. Będziesz dbał o moje mundury: sprawdzał, czy są 
czyste i wyprasowane, i czy moje buty są wypastowane.

Tusza nie wierzył w swoje szczęście.

Praca była lekka, jedzenie smaczne, a esesman całkiem 
miły. Tusza poznał młodą Polkę, pracownicę kuchni 
w fabryce. Pochodziła z Kołopilzna. To ona szmuglowała 
do nas jego listy.

Zbliżało się Boże Narodzenie i esesman planował odwiedzić 
swoją mieszkającą w Niemczech rodzinę. Dał Tuszy trzyty-
godniowy urlop na zobaczenie się z bliskimi. Tusza dostał 
też kartki na jedzenie i aluminiową walizkę. Wykorzystał 
kartki na papierosy dla taty, a reszcie z nas kupił sardynki, 
czekoladę i ser szwajcarski. Dzięki papierom z widniejącą 
swastyką, mógł jechać, gdzie tylko chciał.

Przywiózł do domu swoją zakrwawioną bieliznę. Udo 
całkowicie mu się wyleczyło, została tylko niewielka blizna. 
Opowiedział, jak chłopcy z Grodziska ginęli w Bełżcu, i jaką 
radość sprawiało esesmanom zestrzeliwanie ich z drzew. Tusza 
chciał wrócić do pracy, kiedy skończy mu się przepustka. 
Ale tydzień przed końcem jego urlopu Rada Żydowska poin-
formowała nas, że Żydzi mają zostać usunięci z Grodziska. 
Mogliśmy zabrać tyle, ile zdołamy unieść, i musieliśmy 
przenieść się do getta. Nikogo nie obchodziło, gdzie się tam 
udamy, u kogo zamieszkamy, czy nie będziemy musieli spać 
na ulicy. Mieliśmy iść i koniec. Wielu Polakom spodobało się 
to rozporządzenie. Mogli teraz przejąć nasze domy i kupić 
wszystkie nasze rzeczy za bezcen.

Niektóre z mebli, portretów i innych rzeczy miały dla 
mamy wartość sentymentalną. Jej przyjaciółka, Polka, 
chciała kupić nasze meble z sypialni. Mama ani myślała się 
zgodzić, więc ta pani zaproponowała, że je przechowa. Na to 
mama mogła przystać.

– Mogę też przechować dla pani portret pani dziadka 
i dewocjonalia. Odbierze je pani, kiedy skończy się wojna.

Mama zawierzyła jej bezgranicznie. Jej ulubiony kredens 
trafił do chłopa z Chrzanowa. To, co zostało, rozsprzedaliśmy. 
Jako zapłatę braliśmy wszystko, co nam proponowano.

Było nam bardzo ciężko opuszczać Grodzisk, nasze 
ukochane miasto. Nie mieliśmy ze sobą wtedy nic, tylko 
poduszki, koce i najniezbędniejsze ubranie. Wyrwano nas 
z miejsca, gdzie się urodziliśmy, gdzie nasza rodzina miesz-
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kała przez całe pokolenia, i wrzucono do getta. Mieliśmy 
chociaż tyle szczęścia, że mieszkanie Chany znajdowało się 
w obrębie getta, na Ogrodowej 43. Mieliśmy gdzie mieszkać. 
Cała nasz czwórka przeniosła się do niej. Razem z Maksem 
i pięcioletnią teraz Felunią, było nas sześcioro dorosłych 
i dziecko w jednopokojowym mieszkaniu. Chana i Maks 
musieli wyprowadzić się z dużo większego mieszkania 
na Lesznie, bo znajdowało się poza gettem. I tak mieli szczę-
ście, że udało im się znaleźć to mieszkanie. Wielu spotkał 
inny los. Przed przyjazdem do getta musieli pozbyć się 
wszystkiego, nie mieli pieniędzy ani możliwości ich zdobycia, 
mogli mieszkać tylko na ulicy.

Wtedy skończyła się przepustka Tuszy. Spytał, co powi-
nien robić, wrócić, czy zostać… Nie mieliśmy odpowiedzi. 
Brat spakował walizkę i znów spytał o radę. Nikt nic nie 
mówił. W końcu odezwał się tata.

– Synu, rób, co dyktuje ci serce.

Tusza wycałował nas na pożegnanie, zapiął walizkę 
i wyszedł.

Napięcie było nie do wytrzymania, wszyscy zaczęliśmy 
płakać. Ale nie minęła nawet minuta, kiedy drzwi się  
otworzyły. To był Tusza. Nie mógł odjechać.

– Cokolwiek przydarzy się wam, przydarzy się mnie – 
oznajmił, odkładając walizkę. – Póki jesteśmy razem, tylko 
to się liczy.

W tamtym czasie, tuż po przeprowadzce do getta, usły-
szałam od swojej ciotki, Chai z Brandenburgii, o losie jej 
córki, Pauli. W dniu wybuchu wojny miała opuścić kibuc 
i pojechać do Palestyny. Dzieci z kibucu rozproszyły się, 
a Paulę wziął do siebie żydowski lekarz mieszkający we 
Lwowie. Chaja zdążyła ją odwiedzić tylko raz przed prze-
siedleniem do getta. Przez całe związane z tym zamieszanie 
Chaja już nigdy nie zobaczyła Pauli ani nie miała od niej 
żadnych wiadomości.

***

W styczniu 1941 roku Chaim i rodzina jego żony też zostali 
przesiedleni do getta. Wynajęli mieszkanie na Nalewkach. 
Chaim odwiedzał nas codziennie. Aż pewnego dnia przy-
szedł się pożegnać. Wspólnie z teściem zamierzali wykupić 
się z getta. Wybierali się do Węgrowa, gdzie Żydzi wciąż 
byli jeszcze wolni. Węgrów był bardzo blisko Treblinki. 
Moja ciotka Rajzla, jej mąż Lejzor i kuzynka Ita też opuścili 
getto i pojechali do Rawy. Chodziły pogłoski, że rawscy 
Żydzi – choć musieli mieszkać w określonych częściach 
miasta – mieli więcej swobody niż w warszawskim getcie i, 
co najważniejsze, łatwiej było tam zdobyć jedzenie. Rajzla 
obiecała napisać nam, jak jest naprawdę.

Racje żywnościowe, które dostawaliśmy w getcie, nie 
wystarczały do przeżycia9. Składały się jedynie z 250 gramów 
chleba. Niebawem ludzie zaczęli umierać z głodu na ulicy. 
Mama, przezorna jak zawsze, zgromadziła pewne zapasy, 
i dzięki nim nie głodowaliśmy. Mogliśmy też dzielić się  
jedzeniem z krewnymi, którym głód zaglądał już w oczy. 
Mama pakowała jęczmień, groch czy mąkę w gazetę i rozda-
wała. Maks, mój szwagier, prosił ją, żeby tego nie robiła.

– Nie może mama – przekonywał. – Mamy małe dziecko.

– Jak możesz jeść, kiedy inni głodują?

Rozdawała jedzenie, a nasze zapasy kurczyły się w zastra-
szającym tempie. Mama robiła co mogła, by zapewnić 
bliskim przeżycie.

W getcie istniały tylko dwa sposoby zdobycia jedzenia: 
płacić krocie tym, którzy je szmuglowali, lub szmuglować 
samemu. Tylko zdobywanie jedzenia poza murami zapew-
niało przeżycie. Nie stać było nas na kupowanie jedzenia 
od innych, więc szmuglowaliśmy je na własną rękę. Nie 
mieliśmy wyboru. A to było niebezpieczne. 



rozdział drugi

102 103

Abyś mogła opowiedzieć

Najpierw, pod nosem policji żydowskiej10 i polskiej oraz 
niemieckich żandarmów, trzeba było wydostać się z getta. 
Na zewnątrz – uważać na Polaków polujących na Żydów, 
łatwe ofiary rabunków, które można było wydać Niemcom 
za nagrodę pieniężną11. Niektórzy Polacy obawiali się kary 
za handel z Żydami. Dostawało się za to trzy miesiące cięż-
kich robót. W końcu trzeba było wrócić do getta z tym, co 
udało się zdobyć. Trzeba było znów minąć oddziały policji 
i żandarmerii i dostać się za mur getta.

Dorosłym za szmuglowanie groziła śmierć. Dzieci takie 
jak ja, mające niewiele ponad dziesięć lat, były raczej bite, 
chociaż kara zależała w zasadzie od tego, kto cię złapał. 
Żydowski policjant – jeśli tylko nie było w pobliżu żadnych 
Niemców – puszczał wolno. Polacy – jeśli nie było Niemców – 
zabierali to, co się miało ze sobą, czasem też bili. Ktoś złapany 
przez Niemca lub w obecności Niemca mógł spodziewać się 
tylko najgorszego.

Mając trzynaście lat, zostałam żywicielką rodziny. To ja 
zajmowałam się szmuglem. Nikt w całej rodzinie nie nadawał 
się do tego lepiej niż ja. Dziewczynka, do tego zwinna 
i szybka12. Raz lub dwa dziennie wyprawiałam się z getta 
z czymkolwiek, co nadawało się do wymiany za jedzenie. Jeśli 
nie mogłam wyjść bramą, wykorzystywałam chwilę, kiedy 
policja była zajęta czymś lub kimś innym i przechodziłam 
przez mur i drut kolczasty. Po drugiej stronie musiałam 
uważać na polską policję i niemieckie patrole. To samo 
w drodze powrotnej. Polską policję mijałam, kiedy prowadzili 
Niemcom złapane dzieci. Później policja żydowska. Zawsze 
miałam dla nich pieniądze, a oni dzielili się z Polakami. 
Nie widzieli nic. Jednak czasem to zawodziło i musiałam  
przemykać koło niemieckiej żandarmerii pilnującej bram. 

Najłatwiej było przejść bramą przy Żelaznej i Grzybowskiej. 
Poza tym było stamtąd blisko do naszego mieszkania 
na Ogrodowej. Po moim powrocie do getta z załatwionymi 
towarami – zazwyczaj kilkoma kilogramami jęczmienia, mąki 

i grochu – tata brał je ode mnie i dawał pieniądze na kolejną 
rundę. Część z tego sprzedawał, reszta zostawała dla nas.

Wszyscy młodzi szmuglerzy, do których i ja należałam, 
dokładnie obserwowali zachowanie i zwyczaje niemiec-
kich żandarmów. Dawaliśmy im przezwiska. Jednego, 
chudego jak szczapa, nazywaliśmy umarlakiem. Innego, 
grubego i rosłego – bałwanem. Na kolejnego mówiliśmy 
Iwan Groźny, ze względu na jego wredny charakter; ten 
był bardzo niebezpieczny. Był też taki oficer, który przy-
szedł do getta specjalnie, by zabijać Żydów. Zyskał sobie  
przydomek „Frankenstein”13.

W lutym tata usłyszał, że wielu Żydów zostało w Grodzisku 
u Rainberga, jego przyjaciela i członka Rady Żydowskiej. 
Rainberg z zawodu był stolarzem. Niemcy potrzebowali 
mebli i dali mu warsztat koło synagogi oraz pozwolenie 
na zatrudnienie pięćdziesięciu pracowników. Dołączyły 
do nich rodziny i w końcu wszystkich było kilkaset. Ojciec  
zaproponował, żebym w czasie najbliższej wyprawy 
po jedzenie pojechała do Grodziska i sprawdziła, czy 
to prawda.

Tak też zrobiłam. Pojechałam do Grodziska i koło ruin 
synagogi znalazłam warsztat Rainberga. Nie mogłam uwie-
rzyć, że tylu grodziskich Żydów znalazło u niego pracę. Nie 
chcieli zwracać na siebie uwagi, więc nie wychodzili w ogóle 
na ulicę. W okolicach miasta też kręciło się wielu Żydów. 
Udało im się uciec z getta i utrzymywali się dzięki wyko-
nywaniu różnych prac w gospodarstwach. Po powrocie 
powiedziałam tacie, że słyszał prawdę o warsztacie 
Rainberga. Wspomniałam też o pracy u rolników, to było 
nawet ważniejsze.

Zdecydowaliśmy, że tata, zamiast siedzieć i przejadać 
nasze zapasy, powinien udać się ze mną do Grodziska, 
do swojego przyjaciela Szewczyka i spytać, czy mógłby 
u niego pracować. Następnego dnia wydostaliśmy się z getta 
i pojechaliśmy do Grodziska.
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– Oczywiście! – wykrzyknął pan Szewczyk, kiedy nas 
zobaczył. – Niech pan zostanie, ile tylko chce. Nie musi pan 
pracować, chyba że będzie pan chciał. 

Zostawiłam tatę u Szewczyków. Kupiłam kilka kilogramów 
jedzenia i wróciłam do getta.

Po powrocie opowiedziałam wszystko mamie.

– U taty jest w porządku. Zamieszkał z Szewczykami 
i będzie miał wszystko, czego mu potrzeba. Właściwie – 
dodałam – ty też mogłabyś pojechać ze mną do Grodziska. 
Spotkasz się ze znajomymi. Rainberg to wasz dobry  
przyjaciel. Mogłabyś zostać u tej kuzynki taty, Sary Burman-
Dancyger. Ona ma przecież duży dom. Rozmawiałam już 
z nią o tym. Powiedziała, że u niej zawsze znajdzie się  
dla ciebie miejsce.

Rzecz jasna wszystko zaplanowałyśmy wcześniej  
z siostrą. Wiedziałyśmy, że mama nie przegapi okazji 
zobaczenia swojego ukochanego Grodziska. I nie  
pomyliłyśmy się.

Ubrałam mamę w chłopskie ubranie, żeby nie wyglądała 
jak Żydówka. Przekupiłam policję, żeby pozwolili nam wyjść 
z getta. Zawiozłam mamę do Sary Burman-Dancyger. Było 
tam pełno innych uciekinierów.

– Ja mam tu mieszkać? – oburzyła się mama. – Przecież 
wszyscy tutaj siedzą na podłodze, nie mogą nawet  
wyciągnąć nóg.

– Cóż – powiedziała Sara. – Wpuszczam każdego, 
kto przyjdzie.

Mama chciała, żebym poszła z nią do jej przyjaciółki, Polki, 
wdowy z trojgiem dzieci. Kiedyś prała nam zasłony i dbała 
o domowe sprzęty. Mama dawała jej pończochy. Bardzo 
się zaprzyjaźniły. Mieszkała na Kilińskiego, naprzeciwko  
posterunku policji. Odprowadziłam mamę do niej. 
Posterunek mijałyśmy z duszą na ramieniu.

Zostałyśmy przyjęte bardzo ciepło. Przyjaciółka mamy  
nie posiadała się ze szczęścia, że ją widzi. Poprosiła, żebyśmy 
usiadły i zaczęła przygotowywać jedzenie.

– Pani Burman, proszę zostać tu ze mną przez jakiś 
czas. Będzie tu pani dobrze – namawiała mamę. – 
Wiem przecież, co dzieje się w getcie. No, co pani na to?  
Tu wszystkiego jest pod dostatkiem. Zajmę się panią.

Siedząc przy stole, zobaczyłyśmy przez okno córkę gospo-
dyni, śliczną blondynkę, wchodzącą na podwórko z dwoma 
mężczyznami w mundurach niemieckich sił powietrznych. 
Mamę zmroził strach. Niemcom wystarczyło jedno spoj-
rzenie na czarne włosy i oczy, żeby rozpoznać Żyda.

– Proszę się nie bać, pani Burman. W moim domu nic 
złego pani nie spotka. Ci chłopcy to Polacy, folksdojcze, 
piloci. Jeden z nich jest narzeczonym mojej córki. Niech 
pani będzie spokojna.

Weszli i przywitali się z nami bardzo uprzejmie. Mówili 
świetnie po polsku. Córka bardzo się ucieszyła na widok 
mojej mamy i zawołała do niej po imieniu. Potem razem 
z przyjaciółmi poszła do innej części domu.

Przed powrotem błagałam mamę, żeby tam została. Mama 
zgodziła się, ale poprosiła, żebym odwiedziła ją za jakieś dwa 
dni. Obiecałam, że tak zrobię. Pożegnałyśmy się w ogrodzie.

– Przekonasz się, skarbie, że dobro, które wyświadczasz, 
wraca do ciebie – mówiła ze łzami w oczach.

Wróciłam do getta i opowiedziałam Chanie, jak dobrze 
przyjęto nas w Grodzisku. Chana uważała, że mama 
na to sobie zasłużyła, zawsze przecież robiła, co mogła, żeby 
pomóc innym.

Po kilku dniach Chana spytała, czy byłam w Grodzisku, 
żeby odwiedzić mamę. Odpowiedziałam, że nie.

– A to dlaczego?
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– Kiedy tylko mnie zobaczy, będzie chciała wracać do getta, 
a przecież tam jest jej dobrze.

– Nie możesz tak. Mama na pewno tęskni. Jedź i ją odwiedź.

Mama czekała na mnie. Była smutna i przygnębiona. 
Tęskniła i zastanawiała się, dlaczego jej jeszcze nie odwie-
dziłam. Wyjaśniłam jej, że obawiałam się, iż będzie chciała 
od razu ze mną wracać, a tu jest jej zawsze ciepło, ma 
jedzenie i opiekę.

– Już dość – powiedziała. – Wracam do was.

Przekonywałam ją, żeby poczekała jeszcze trochę, 
bo muszę sprawdzić, jak miewa się tata. Na zewnątrz gospo-
dyni powiedziała mi, że mama nic nie je, a jej wysiłki, by 
zapewnić jej dobry pobyt, spełzają na niczym.

Przebiegłam całą drogę z Grodziska do Szewczyków. 
Cztery kilometry. Kiedy dotarłam na miejsce, tata pracował 
w polu. Był trochę grubszy, opalony, zdrowy i w dobrym 
humorze. Bardzo mnie to ucieszyło. Powiedział, żebym się 
o niego nie martwiła, że jest mu dobrze.

Wróciłam do mamy do Grodziska i powtórzyłam słowa 
taty. Uważałam, że powinna zostać u swojej przyjaciółki tak 
długo, jak długo tata będzie u Szewczyków. Zgodziła się, ale 
poprosiła, żebym odwiedziła ją jak najszybciej.

W getcie opowiedziałam wszystko Chanie. Kazała mi w tej 
chwili wracać do Grodziska i przywieźć mamę z powrotem. 
Jednak kiedy tam dotarłam, mamy nie było. Jej przyjaciółka 
wyjaśniła mi, że poszła w odwiedziny do Rainberga.

– Padało i mówiłam jej, żeby nie szła, bo się przeziębi. 
Powiedziała, że wróci. Ale nie wróciła.

Poszłam szukać mamy. U Rainberga powiedziano mi, 
że wyszła ze znajomą i zostały najprawdopodobniej zadenun-
cjowane. Rzeczywiście, aresztowano je i wysłano pociągiem 
do getta. Natychmiast wróciłam. Mama była już w naszym 
mieszkaniu. Opowiadała, że szła ulicą z ową znajomą, kiedy 

jakiś młody Polak wskazał je palcem i zaczął krzyczeć: 
„Żydówki, Żydówki!”. Niemcy aresztowali je i odprowadzili 
do pociągu. Spytałam, dlaczego nie wysiadła wcześniej i nie 
wróciła do swojej przyjaciółki. Nie pomyślała o tym. 

Tydzień później znów odwiedziłam ojca. Pracował właśnie 
w polu. Dał mi znak, żebym na niego poczekała, potem 
podszedł i ze smutną miną oznajmił, że wraca ze mną 
do getta. Nie chciałam w ogóle o tym słyszeć.

– Tato, spójrz na siebie – powiedziałam. – Masz tutaj 
świeże powietrze i dużo jedzenia, a Szewczykowie przecież 
dobrze cię traktują.

– To prawda – odpowiedział. – Ale wszędzie rozwieszono 
plakaty, na których piszą, że jeśli ktokolwiek zatrudni Żyda, 
spalą mu dom. Zrozum, nie mogę narazić tych dobrych ludzi 
na taką tragedię. Oni mają rodziny, to byłoby nie w porządku 
z mojej strony.

Przyszedł starszy z Szewczyków. Wskazał na ojca, jakby 
chciał zaprezentować mi, jak dobrze wygląda. Ojciec odwrócił 
się do niego i powiedział:

– Panie Szewczyk, muszę pana opuścić. Wracam z córką 
do getta.

Pan Szewczyk zaskoczony zapytał:

– Czy ktoś powiedział panu coś złego? Czy to wina 
mojej rodziny?

– Nie – odrzekł ojciec. – Jesteście dobrymi ludźmi i praw-
dziwymi przyjaciółmi. Pomogliście mi w potrzebie. Muszę 
odejść, żeby nie narażać was na niebezpieczeństwo.

Pan Szewczyk stał przez chwilę, nie mogąc nic powiedzieć, 
a potem odparł:

– Chcę, żeby pan wiedział, że odchodzi jedynie 
z własnej woli.

Objęli się z ojcem, a potem poszliśmy.
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Nie było już powodu, żebym wracała do Grodziska. 
Za każdym razem było mi trudniej stamtąd odejść – nie 
mogłam pogodzić się z tym, że już tam nie należymy. A jednak 
wciąż wracałam.

Nasze oszczędności kurczyły się. Matka zdecydowała, 
że pojadę do Grodziska, do jej polskiej przyjaciółki, która 
przechowywała nasze meble i kilka sentymentalnych 
drobiazgów. Miałam poprosić, aby je od nas kupiła. Matka 
powiedziała mi, żebym zgodziła się na każdą sumę, jaką 
zaproponuje. Następnym razem, gdy byłam poza gettem, 
poszłam do domu tej kobiety. Jej pies był na podwórku 
i zaczął szczekać, kiedy mnie zobaczył. Bałam się wejść 
przez bramę, więc zawołałam tę panią po nazwisku.  
Nikt nie odpowiedział. Zasłonka lekko się poruszyła. To 
była ona – stała przy oknie, obserwując mnie. Potem szybko 
się schowała.

Po powrocie do domu, powiedziałam mamie, że jej przy-
jaciółka nie chciała ze mną rozmawiać. Mama była pewna, 
że się mylę – może to nie ta kobieta stała w oknie? Poprosiła, 
żebym spróbowała raz jeszcze.

Po raz kolejny znalazłam się przed domem Polki i po raz 
kolejny pies zatrzymał mnie przed bramą. Tym razem poszłam 
do domu obok. Otworzyła mi pani Serwacińska, żona przy-
jaciela taty. Powiedziałam jej, że próbuję zobaczyć się z jej 
sąsiadką, ale ona nie odpowiada na wołanie. Pani Serwacińska 
ostrzegła mnie, żebym tam nie wracała. Ta kobieta powie-
działa jej, że jeśli znowu mnie zobaczy, odda mnie Niemcom.

Ponownie wróciłam do mamy z pustymi rękami. Nie 
wiedziałam, co powiedzieć.

– Ufaliśmy jej, to przecież twoja przyjaciółka!

–  Cóż możemy zrobić? – odpowiedziała matka. 

Było jej bardzo przykro. Zawsze uważała tę osobę 
za dobrą przyjaciółkę.

Nasze codzienne wiadomości składały się z niekończących 
się plotek krążących po getcie. Od czasu do czasu jednak 
dostawaliśmy z Węgrowa od Chaima list z informacją, 
że zarabia na życie podróżując po okolicy i szyjąc dla miej-
scowych rolników. Wciąż był wolny i pozostawał przy życiu.

Nadal zajmowałam się szmuglem. Kupowałam żywność 
na targowisku przy placu Kazimierza Wielkiego, gdzie 
miałam swoją siatkę sprzedawców. Była tam kobieta, która 
bardzo mnie lubiła i szybko przygotowywała wszystko, co 
zamówiłam, żebym mogła zdążyć do getta przed zmianą 
warty. Właściciel sklepu spożywczego na Ogrodowej, pan 
Friedman, kupował wszystko, co miałam do sprzedania 
i zawsze płacił dobrą cenę.

Spotkałam go kiedyś, podczas jednej z moich wypraw. 
Przekradałam się tego dnia z powrotem do getta przez ogro-
dzenie z drutu kolczastego. Zauważył mnie polski policjant 
i krzyknął, żebym wracała. Wiedząc, że polska policja nie 
strzela, nie zatrzymałam się. W połowie drogi złapał mnie 
żydowski policjant, rozdzierając mi kurtkę, ale byłam już 
po drugiej stronie. Pan Friedman chwycił moją paczkę 
i pomógł mi przejść, krzycząc na policjanta:

– Zostaw to dziecko! Nie widzisz, że ryzykuje życie, żeby 
przynieść tu trochę jedzenia?

Potem odprowadził mnie do swojego sklepu na Ogrodowej, 
nie wiedząc, że ja też mieszkam na tej ulicy. Pan Friedman był 
dobrym człowiekiem. Nigdy nie sprawdzał moich produktów 
na wadze, zawsze wierzył mi na słowo. Był też bardzo reli-
gijny, często kładł mi rękę na głowie i mówił: 

– Niech Bóg będzie z tobą.

Pewnego dnia powiedział:

– Muszę prosić cię o przysługę. Czy mogłabyś zanieść 
ten list do mieszkania na Wroniej? Kiedy zadzwonisz, ktoś 
otworzy drzwi. Po prostu daj mu ten list.
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Zgodziłam się to dla niego zrobić i jeszcze dwukrotnie 
zanosiłam listy jego polskim przyjaciołom na zewnątrz getta.

Teraz byłam już stałym szmuglerem. Co dzień ryzykowałam 
życie, często dwa razy dziennie, inaczej moja rodzina by 
głodowała. Nie słuchałam matki, która próbowała zatrzymać 
mnie w domu, mówiąc: „Dziś jest zimno”, albo: „Dzisiaj pada. 
Nie idź, nie umrzemy z głodu. Mamy jeszcze trochę zapasów”. 
Wiedziałam, że z każdym dniem warunki w getcie stają się 
coraz cięższe, a będzie tylko gorzej. Musiałam nas przygotować.

Zaczęłam nosić dużą mufkę, w której mogłam chować takie 
rzeczy, jak papierosy, kawałek salami, albo ciastka, które 
kupowałam dla Feluni. Służyła też do ochrony – mogłam 
nią zakryć twarz przed uderzeniami. Mufka, kiedyś obszyta 
futrem, należała do Chany. Teraz obszycia już nie było. 
Niemcy kazali Żydom w getcie oddać wszystkie futra14.

Pewnego wiosennego dnia w roku 1941 miałam za sobą 
dwie udane wyprawy i czułam, że los mi sprzyja. Postanowiłam 
pójść po raz trzeci. Matka błagała:

– Nie idź. Nie bądź chciwa. Zarobiłaś już dziś pieniądze, 
proszę, zostań.

Nie posłuchałam i poszłam.

Kupiłam żywność i wróciłam do punktu kontrolnego 
Żelazna-Grzybowska. Moje szczęście się odwróciło. Zmieniła 
się warta i teraz na służbie stał Umarlak. Był niebezpieczny. 
Następna zmiana miała nastąpić za dwie godziny, ale wtedy 
była godzina policyjna i ulice getta pustoszały. To samo 
działo się godzinę później po polskiej stronie. Nie miałam 
innego wyjścia, jak tylko pojechać tramwajem ulicą Żelazną. 
Chciałam wyskoczyć po wjeździe do getta i ukryć się w najbliż-
szym budynku. Przy odrobinie szczęścia byłabym bezpieczna.

Kiedy stałam na przystanku i czekałam na tramwaj, 
zaczęło padać. Byłam sama i trzymałam paczkę z jęczmie-
niem. Żałowałam swojej chciwości i tego, że nie posłuchałam 

matki. Nie mogłam się powstrzymać od płaczu. Żeby nie 
zwrócić niczyjej uwagi, odwróciłam się do ściany, aby otrzeć 
łzy. Moje brudne ręce zostawiły na twarzy smugi.

Na przystanku pojawiła się mniej więcej trzydziestoletnia 
kobieta o łagodnej twarzy. Zastanawiałam się, czy powinnam 
z nią porozmawiać. Spojrzała kilka razy na zegarek, a potem 
podeszła do mnie i powiedziała:

– Wiem, że jesteś z getta, tam jest teraz godzina policyjna. 
Za parę minut będzie i tutaj.

Nikogo nie może być na ulicy. Masz gdzie się schować?

– Nie, nie mam – znowu zaczęłam płakać.

– Chodź ze mną – powiedziała.

Nie wiedziałam, co robić. Czy powinnam z nią pójść? Czy 
zamierzała wydać mnie policji, czy też była aniołem zesłanym 
z nieba? Nie pozostało mi nic innego, jak podążyć za nią. 
Weszłyśmy do budynku na Wroniej. Kiedy wspinałyśmy się 
po schodach na pierwsze piętro, powiedziała:

– Przenocujesz tutaj, a rano wrócisz do getta. Zapukała 
do drzwi. Otworzył je przystojny młody człowiek w białej 
koszuli. Weszłyśmy do dwupokojowego mieszkania, gdzie 
kobieta przedstawiła mnie ściszonym głosem:

– To dziecko zostanie tu na noc.

Powiedziała mu coś jeszcze, czego nie usłyszałam. Odwrócił 
się do mnie, mówiąc:

– Podgrzeję ci wodę, żebyś mogła się umyć.

Zdałam sobie sprawę, że kobieta tutaj nie mieszka. Jak 
mogła zostawić mnie samą z tym młodym mężczyzną? Miałam 
mieszane uczucia. Kobieta już wychodziła, podeszłam do niej 
i zaprotestowałam:

– Nie może pani mnie tu zostawić.
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– Nie mogę inaczej – odparła. – Nie martw się, będziesz 
w dobrych rękach. Ten pan zatroszczy się o ciebie.

Nagle przypomniało mi się, że ludzie, do których zano-
siłam listy od pana Friedmana, także mieszkają na Wroniej. 
Wiedziałam jednak, że nie otworzą drzwi, jeśli pojawię się 
z kimś obcym.

Zapytałam kobietę, czy mogłaby zaprowadzić mnie 
do znajomych i poczekać w pewnej odległości, a ja pójdę 
zobaczyć, czy mnie wpuszczą. Zgodziła się.

Byłam na siebie zła, że nie wpadłam na to wcześniej. 
Od dawna podejrzewałam, że pan Friedman prowadzi z tymi 
ludźmi jakieś podziemne interesy.

Poszłyśmy pod adres, który wskazałam i kobieta oddaliła 
się, żeby zaczekać, a ja podeszłam do bramy i zadzwoniłam 
dzwonkiem. Kiedy próbowałam otworzyć zasuwę, z domu 
wyszedł mężczyzna z psami i zapytał, czego chcę. 

– Nie poznaje mnie pan? – spytałam. – Przynoszę czasami 
listy od pana Friedmana.

– Czy masz teraz list? – zapytał.

– Tak – skłamałam. – Wpuśćcie mnie do środka.

Kiedy odwrócił się, żeby otworzyć drzwi, dałam kobiecie 
znak, że wszystko w porządku. Spytano mnie, czy ktoś wie, 
że tu jestem. Milczałam, żeby nie powiedzieć nieprawdy. 
Aromat gotowanej zupy wypełniał pomieszczenie. 
W domu znajdowało się kilka osób. Poproszono mnie o list. 
Wyznałam, że tym razem go nie mam, ale przecież na pewno 
pamiętają, jak przynosiłam listy wcześniej. Znowu płacząc,  
opowiedziałam swoją historię, i że potrzebuję ich pomocy, 
aby wrócić do getta.

– Wiem, że macie sposoby, żeby się tam dostać 
– powiedziałam.

– Nie będziemy teraz o tym rozmawiać – odparł jeden 
z mężczyzn.

– Musicie zabrać mnie tam dzisiaj. Moja matka jest chora. 
Jeśli dziś nie wrócę, będzie pewna, że nie żyję.

– Nie martw się – powiedział mężczyzna. – Przestań płakać, 
umyj się i zjedz coś. Wkrótce będziesz z powrotem w getcie.

Dostałam ręcznik, żeby się odświeżyć, oraz talerz gorącej 
zupy jęczmiennej.

– Zjedz to i idź spać. Obudzimy cię, gdy będziemy gotowi.

Na wpół śpiąca ze zmęczenia, nie rozumiałam, co to 
wszystko znaczy. Jak mamy dostać się do getta w nocy? 
Myślałam o moich biednych rodzicach, o siostrze, bracie, 
Feluni i Maksie, którzy na pewno siedzą teraz i zamartwiają 
się, że nie wróciłam na noc i coś mi się stało. Zasnęłam 
przy piecu.

Obudzono mnie w środku nocy. Dostałam koc, który 
miałam narzucić na głowę.

– Nie martw się – powiedział jakiś głos. – Wkrótce będziesz 
w domu. Teraz schyl głowę.

Nie wiedziałam, dokąd mnie zabierają. Trzymałam głowę 
nisko i praktycznie się czołgałam. Głos ciągle mówił, żebym 
się pochylała. Zanim się obejrzałam, byłam w mieszkaniu 
pana Friedmana.

– Idź do domu – powiedział mi. – Twoi rodzice czekają 
na ciebie. Zawsze wiedziałem, że jesteś mądrą dziewczynką.

Była trzecia w nocy i wciąż trwała godzina policyjna, kiedy 
wróciłam do naszego mieszkania trzy domy dalej. Zadzwoniłam 
po dozorcę, który wyszedł, puszczając wiązankę przekleństw.

– Kto, do diabła, dzwoni o tej porze?

Kiedy mnie zobaczył, twarz mu się rozjaśniła.
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– Dobrze cię widzieć – powiedział. – Ojciec martwi się 
o ciebie. Biegnij szybko do domu. Mój ojciec zawsze był dla 
niego miły i dawał mu papierosy.

Kiedy otworzyłam drzwi do naszego mieszkania, wszyscy 
siedzieli na podłodze i czekali. Spojrzeli na mnie tak, jakbym 
powstała z martwych. Opowiedziałam, jak udało mi się 
wrócić, a kiedy skończyłam, popatrzyli po sobie, nie mówiąc 
ani słowa. Byłam zadowolona, że nic nie powiedzieli. Rankiem 
mama oznajmiła:

– Nie wyjdziesz dzisiaj z domu, ani dziś, ani jutro. Nigdy 
więcej nie chcemy przeżywać czegoś takiego.

Zostałam w domu przez jeden dzień, a potem wróciłam 
do szmuglowania.

Był jeden sposób szmuglowania, w którym pomagał mi 
ojciec. Po zakupieniu żywności po polskiej stronie, szłam 
do pętli tramwajowej na ulicy Narutowicza. Tramwaj 
stamtąd przejeżdżał przez część getta. Nie mogłam po prostu 
wsiąść z paczką, motorniczy rozpoznałby we mnie żydowską 
przemytniczkę i nie wpuściłby mnie do tramwaju. A nawet, 
gdyby to się udało, któryś z polskich pasażerów mógłby mnie 
wydać dla nagrody. Musiałam być niewidzialna i nie zwracać 
na siebie uwagi. Obserwowałam motorniczych. Kiedy któryś 
z nich wychodził z tramwaju na kawę, zakradałam się 
do środka i chowałam pod siedzeniem. Było tam bardzo 
mało miejsca, akurat tyle, żeby drobna dziewczynka, taka 
jak ja, mogła zmieścić się tam z paczką. Czasami do tram-
waju wsiadał niemiecki żandarm, aby sprawdzić, czy pojazd 
jest pusty. Słyszałam jego głos i mogłam zobaczyć jego buty. 
Kiedy motorniczy zaczynał wpuszczać ludzi do tramwaju, 
cicho wychodziłam spod fotela i siadałam niepostrzeżenie, 
udając, że wpuszczono mnie jako jedną z pierwszych. Gdy 
tramwaj przejeżdżał przez getto, rozglądałam się za ojcem 
w umówionym miejscu, a widząc go, rzucałam mu swoją 
paczkę i wskakiwałam w tłum. Robiliśmy tak kilka 
razy dziennie.

Moje sukcesy w szmuglowaniu zostały szybko zauważone 
przez resztę rodziny. Pewnego dnia ciocia Chaja przyszła 
do mnie z prośbą, żebym następnym razem wzięła ze sobą 
kuzynkę Basię, aby ona również nauczyła się w ten sposób 
pomagać rodzinie. Zgodziłam się.

Basia była drobną niebieskooką blondynką w moim 
wieku, mogła łatwo udawać Polkę. Następnego dnia 
poszłyśmy na pierwszy w jej życiu wypad. Basia była 
przerażona. Próbowałam ją przekonać, że wszystko będzie 
dobrze. Zaczęłam się martwić, że strach na jej twarzy 
nas zdradzi. Nie wiedziałam, co robić. W końcu zaczęłam 
się śmiać – im bardziej ona się bała, tym bardziej ja 
się śmiałam. To podziałało, Basia wzięła się w garść. 
Powiedziałam jej, żeby nie szła obok, tylko za mną lub 
przede mną. Wydostałyśmy się z getta przez mur i poje-
chałyśmy pociągiem do Grodziska. Kupiłyśmy tam zapasy 
u moich sprzedawców, by następnie wrócić do pętli tram-
wajowej na Narutowicza, gdzie wsiadłyśmy do pustego 
tramwaju i schowane pod siedzeniami czekałyśmy, 
aż wjedzie do getta. Wtedy wyskoczyłyśmy. Zabierałam ze 
sobą Basię jeszcze kilka razy, potem nauczyła się radzić 
sobie sama.

Robiąc interesy z panem Friedmanem, zdałam sobie 
sprawę, że był on całkiem zamożnym człowiekiem. Jego 
transakcje z drobnymi szmuglerami, takimi jak ja, 
były niczym w porównaniu z handlem, jaki prowadził 
z Polakami. Sprzedawał nawet świeże mleko w getcie – 
dowiedziałam się później, że miał tam kilka krów.

Poznałam też jego schorowaną żonę oraz córkę Ewę.  
Ewa miała około dwudziestu lat i jak przystało na córkę 
bogatego człowieka, farbowała włosy, nosiła makijaż 
i malowała usta czerwoną szminką. Lakier na jej paznok-
ciach także był czerwony.

Uznałam, że byłaby idealną dziewczyną dla mojego 
brata, Tuszy. Byłam pewna, że natychmiast się w nim 
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zakocha. Jednak Tusza nie pozwolił mi jej sobie przed-
stawić. W przeciwieństwie do Casanovy Szlojmego, był 
bardzo nieśmiały.

Raz przyszło mi do głowy, że pan Friedman może potrze-
bować pomocy domowej, gdy jego żona choruje. 

– Panie Friedman – powiedziałam. – Czy nie potrzebuje 
pan kogoś do sprzątania i gotowania? Znam jedną bardzo 
dobrą osobę na to miejsce.

Spojrzał na mnie zaskoczony i odparł:

– Tak, tak. Przyślij ją tutaj.

Następnego dnia matka Chai Lichtensztajn zaczęła 
pracować u pana Friedmana. Miała teraz jedzenie i dach 
nad głową. Mama cieszyła się, że jej pomogłam i była ze 
mnie bardzo dumna.

Getto było przepełnione ludźmi. Każdego dnia zwiększała 
się liczba Żydów, przywożonych z miast i miasteczek spod 
Warszawy. Tysiące ludzi żyło na ulicy. Mężczyźni, kobiety 
i dzieci rozproszyli się na chodnikach i umierali z powodu 
głodu i chorób. Widziałam znajome twarze, leżące na ulicy 
bez życia. Nikt nie był w stanie odwieść mnie od wycho-
dzenia na zewnątrz, by zdobyć jedzenie. Cała rodzina 
na mnie liczyła. Mimo ogromnego wysiłku, mój szwagier 
Maks nie był w stanie znaleźć żadnej pracy. Robił wszystko, 
by nie musieć na mnie polegać. Dostarczałam mu nawet 
papierosy. Cały czas zajmowałam się szmuglem.

Pech dopadł mnie po raz kolejny. Tego dnia miałam 
szczęście, ponieważ udało mi się znaleźć i kupić dużo 
zapasów. Gdy wróciłam do posterunku na rogu Żelaznej 
i Grzybowskiej, zdziwiłam się. Nastąpiła wymiana niemiec-
kich żandarmów. Nie tylko ja znalazłam się w trudnej 
sytuacji. Kilkoro innych nastolatków również wiedziało, 
że przejście przez posterunek będzie niełatwe. Jeśli 
żandarmi cię zatrzymali i skończyłeś ciężko pobity, byłeś 

uważany za szczęśliwca. Czekałam na szansę, która dałaby 
mi możliwość przemknięcia przez posterunek. Zaczęłam 
biec, używając nadjeżdżającego tramwaju jako osłony. 
Żandarm zauważył mnie i strzelił do mnie, ale chybił. 
W gniewie rozkazał żydowskiemu policjantowi mnie ścigać. 
Strzał przykuł uwagę tłumu.

Znajoma kobieta stała wśród tłumu i obserwowała moje 
poczynania. Jej dzieci też były przemytnikami. Wbiegłam 
w tłum. Gdy ją minęłam, rzuciłam w jej stronę paczkę, 
wbiegłam do najbliższego budynku i zaczęłam wbiegać 
po schodach.

Żydowski policjant dopadł mnie i złapał za szyję. Zaciągnął 
mnie z powrotem na ulicę i zaczął iść w kierunku żandarma, 
wciąż trzymając mnie za szyję. Stojący na ulicy Żydzi krzy-
czeli do policjanta, by mnie wypuścił. Odkrzyknął: 

– Nie będę nadstawiać za nią karku!

Zabrał mnie z powrotem na posterunek. Żandarm był 
zajęty sprawdzaniem ludzi, którzy wchodzili do getta i z niego 
wychodzili. Policjant postawił mnie pod ścianą, gdzie miałam 
czekać na swoją karę.

Gdy tak stałam, rzuciłam okiem na stertę skonfiskowa-
nych paczek. Zauważyłam, że w jednej z nich umieszczono 
trzy kilogramy masła, z czego każdy kilogram oddzielono 
i owinięto w duże, zielone liście. Nie mogłam przepuścić 
takiej szansy.

Cokolwiek bym teraz zrobiła, nie byłam w stanie pogorszyć 
swojej sytuacji. Pochyliłam się, udając, że odkładam swoją 
paczkę na stertę, po czym szybko ukryłam masło w mufce. 
Wyprostowałam się i czekałam na najgorsze.

Nagle żandarm odwrócił się, złapał mnie i spoliczkował. 
Usłyszałam trzask łamanych zębów. Uwolniłam się i zaczęłam 
uciekać. Znów mnie złapał i obrócił w swoją stronę. Puścił 
mnie i chciał kopnąć mnie w brzuch. Obróciłam się, by 
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uniknąć kopnięcia. Zamierzał trafić mnie w przeponę, ale 
zamiast tego jego stopa wylądowała na moich pośladkach. 
Trafił mnie mnie tak mocno, że wypadłam z zasięgu jego rąk. 
Użyłam pędu, który mi nadał, i rzuciłam się do ucieczki. Ból 
był niesamowity. Biegłam w kierunku tłumu, jednocześnie 
masując się po pośladkach, by nie stracić w nich czucia. Nie 
czułam nóg, lecz biegłam dalej.

Spodziewałam się kolejnego strzału, ale żandarm nie 
strzelał. Udało mi się wbiec w tłum. Nagle zaczęłam 
odczuwać ból, ale byłam bardzo zadowolona. Udało mi się 
przemycić w mufce trzy kilogramy masła. Znalazłam kobietę, 
której podrzuciłam moją paczkę. Zdążyła już oddać ją ojcu. 
Spotkałam ojca, gdy przyszedł, by dowiedzieć się, co mi się 
przydarzyło. Ucieszyłam się, że nie widział, jak mnie bili. 
Dla ojca jednak i to było za dużo. Powiedział.

– Wolałbym głodować niż doświadczyć tego, co spotkało 
cię dzisiaj.

List od mieszkającej w Rawie Mazowieckiej Rajzli był dla 
nas cudem. Ciotka pisała w nim, że wszyscy tam są wolni 
i mają bardzo dużo jedzenia. Zachęcała, byśmy do nich dołą-
czyli, nie zważając na koszty. Zaczęliśmy planować wyjazd 
do Rawy.

Miałam jechać z rodzicami i Tuszą. Moja siostra Chana, 
Maks i mała Felunia zostali. Cieszyliśmy się, że będą mogli 
skorzystać z zapasów, jakie do tej pory zgromadziliśmy.

Podróż z getta do Rawy nie była łatwa. Wyjechaliśmy 
w lecie 1941 roku. Rawa leżała 100 kilometrów od Warszawy.

Rodzice mieli już ponad pięćdziesiąt lat, Tusza dziewięt-
naście, a ja niedawno skończyłam piętnaście. To ja zajęłam 
się przygotowaniem wszystkiego. Przekupiłam żydowską 
policję, by mogła spłacić polską policję. Musieliśmy wspiąć się 
na mur, by wyjść z getta. Nie było to łatwe zadanie dla moich 
rodziców. Żydowska policja przyprowadziła kilku silnych 
mężczyzn, którzy pomogli przenieść rodziców. Po drugiej 

stronie czekała polska policja, która stała na czatach i wypa-
trywała niemieckich patroli motocyklowych.

Powiedziałam ojcu: 

– Gdy już będziesz po drugiej stronie, wejdź do restauracji 
na rogu. Czekaj w środku, póki nie zobaczysz matki. Wtedy 
wyjdź i idź powoli w stronę stacji kolejowej. 

Najpierw przeszedł ojciec, potem matka. Owinęliśmy jej 
głowę kwiecistym szalem, by ukryć jej charakterystyczne 
żydowskie rysy.

Następnie ruszył Tusza, a ja przeszłam jako ostatnia. 
Gdy tylko ojciec zobaczył matkę, ruszył wzdłuż ulicy 
Nowogrodzkiej, z której odjeżdżała elektryczna kolejka 
do Grodziska. Szliśmy w odpowiednim oddaleniu, by nikt 
nie pomyślał, że zmierzamy tam razem. Baliśmy się, że przy-
ciągniemy uwagę polskich chuliganów, którzy łapali Żydów, 
okradali ich, po czym zwracali Niemcom, by dostać nagrodę. 
Nie spiesząc się, szliśmy w stronę kolejki.

Bez przeszkód przyjechaliśmy do Grodziska i od razu 
poszliśmy do dobrego przyjaciela ojca, pana Serwacińskiego. 
Niestety, nie zastaliśmy go. Jego żona nie była zbyt miła 
i od razu powiedziała, że nie możemy u nich przenocować. 
Niedaleko mieszkała przyjaciółka matki, która przechowy-
wała jej meble sypialniane i inne rzeczy, które miały dla 
matki wartość sentymentalną. Matka zapytała o nią panią 
Serwacińską i powiedziała, że mogłaby sprzedać jej te rzeczy 
za jakąkolwiek cenę. Pani Serwacińska powiedziała matce 
to samo, co wcześniej mi: 

– Niech pani do niej nie idzie. Powiedziała, że jak tylko 
panią zobaczy, odda panią Niemcom.

Pani Serwacińska dała nam trochę chleba i powiedziała

– Nie możecie tu zostać. Nie będę się dla was narażać. 
Musicie odejść.
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Mieliśmy pecha, że nie zastaliśmy pana Serwacińskiego; 
on na pewno by nas przyjął. Ojciec powiedział, że pewnie 
poszedł do kochanki albo grał gdzieś w karty. Zbliżała się noc, 
a my nie mieliśmy dokąd pójść. Przenocowanie u Fuchsów 
było zbyt niebezpieczne. Byli folksdojczami i mogli gościć 
u siebie Niemców. Zdecydowaliśmy, że będziemy wędrować 
nocą. Rawa znajdowała się siedemdziesiąt dwa kilometry 
od Grodziska, ale ojciec znał wszystkie boczne ścieżki.

Gdy zapadł zmrok, zawiesiliśmy buty na ramionach. 
Zawiązaliśmy matce szal na głowie i ruszyliśmy w drogę. Gdy 
się zmęczyliśmy, ojciec zapukał do drzwi jakiegoś rolnika 
i zaoferował mu pieniądze w zamian z możliwość przeno-
cowania w stodole. Rolnik nie chciał przyjąć pieniędzy. 
Kazał nam wejść do stodoły. Przyniósł chleb i ciepłe mleko 
i poprosił, byśmy wyruszyli przed świtem, ponieważ w innym 
przypadku zauważyliby nas jego sąsiedzi.

Wyruszyliśmy przed świtem. Każdy, kto nas zauważył, 
myślał, że idziemy do pracy. W pewnym momencie wyprze-
dził nas gospodarz jadący wozem. Ojciec zatrzymał go 
i zaoferował zapłatę w zamian za zabranie nas do Rawy. 
Gospodarz poznał jednak, że jesteśmy Żydami i nie zgodził 
się. Następny woźnica zawahał się, po czym wziął pieniądze. 
Powiedział, że boi się nie tylko Niemców, ale też Polaków, 
którzy mogą nas zdemaskować. Każdemu z nas dał jakieś 
narzędzie. Ściskając łopaty i grabie, wyglądaliśmy jak chłopi 
zmierzający do pracy. Dzięki temu nie wywoływaliśmy 
podejrzeń u Niemców i Polaków, którzy nas mijali. Dwa kilo-
metry przed Rawą rolnik zatrzymał wóz i powiedział, że nie 
pojedzie dalej. Resztę drogi przebyliśmy pieszo. W Rawie 
mieszkało pełno ludzi, którzy uciekli z getta warszawskiego 
oraz z innych miasteczek.

W Rawie mieszkały dzieci Mindli, siostry Bobe. Przyjęły 
nas ciepło i zrobiły wszystko, co mogły, by było nam u nich 
wygodnie. Mindla miała ponad osiemdziesiąt lat i była przy-
kuta do łóżka. Rodzice zamieszkali u jednej części rodziny, 

a ja u drugiej. Spałam na podłodze, dzieląc pokój z dziewię-
cioma osobami. Wśród nich była ciotka Rajzla, jej mąż Lejzor 
i kuzynka Ita. Lejzor pracował w gospodarstwie w zamian 
za jedzenie. Nie chodziliśmy głodni, a ja nie musiałam 
narażać życia.

Teraz matka zaczęła się martwić, jak Chanie żyje się 
w getcie.

Niemalże od razu ojciec kupił igły, nici i zamki błyska-
wiczne. Codziennie on i Tusza wychodzili, aby zaoferować 
swoje usługi i materiały okolicznym rolnikom. Ojciec zawsze 
odwdzięczał się za otrzymane jedzenie. Gdy mężczyźni byli 
zajęci handlem wymiennym, kobiety spędzały całe dnie 
na gotowaniu, praniu i sprzątaniu. W wolnym czasie odwie-
dzaliśmy rodzinę i przyjaciół matki. Matka zawsze zabierała 
mnie ze sobą. Wiedziałam, że mieliśmy szczęście. Mieliśmy 
rodzinę, która przyjęła nas do siebie. Setki innych osób, 
które uciekły z getta warszawskiego i innych miast, spały 
w rawskim parku i na ulicy.

Na powitanie Rajzla postanowiła zaprosić nas na obiad. 
Wyjaśniła, ze ponieważ nasi rawscy krewni sa bardzo 
religijni, nie może przyrządzać w ich domu niekoszernego 
posiłku. Urządziła to wiec tak, ze ugotowała obiad w domu 
pewnej polskiej rodziny. Gdy dotarliśmy na miejsce, wyjęła 
z piekarnika ogromny garnek pełen mięsa i ziemniaków. 
Jedzenie było przepyszne. Od wieków nie jedliśmy mięsa. 
Ale matka zrobiła się podejrzliwa i zapytała:

– Czy to konina?

– Tak, a czego się spodziewałaś?

Gdy matka usłyszała, że zjadła koninę, zaczęła wymio-
tować. Nigdy nie widziałam jej w takim stanie. Minęło dużo 
czasu, zanim pogodziła się z Rajzlą. 

Ojciec znalazł rodzinę polskich gospodarzy, która chciała 
zatrudnić mojego brata. Tusza zgodził się. Zamieszkał 
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z nimi i zaczął u nich pracować. Gospodarz był wysokim, 
krzepkim mężczyzną w średnim wieku, a jego żona silną 
kobietą. Mieli dobrze prosperujące gospodarstwo i muro-
wany dom, w którym Tusza miał własny pokój. Cieszyli się, 
że Tusza dla nich pracuje i z nimi mieszka. Bardzo dobrze 
go traktowali. Powiedzieli matce, że stracili syna, a teraz 
Bóg zesłał im kolejnego. Zawsze, gdy odwiedzaliśmy Tuszę, 
dawali nam jedzenie, które zabieraliśmy ze sobą. Mieliśmy 
dużo jedzenia i zawsze dzieliliśmy się nim z tymi, którzy 
mieli mniej szczęścia. Napisałam do Chany list opisu-
jący nasze dobre położenie. Jej listy zawsze były bardzo 
smutne. Donosiła nam o wszystkim, co działo się w getcie. 
Wiedzieliśmy, że nasze listy mogą być cenzurowane, więc 
pisaliśmy je z pewną ostrożnością.

Pewnego dnia, gdy wracałyśmy z odwiedzin u Tuszy, 
matka zaproponowała skrót przez cmentarz żydowski. 
Ponieważ nie czuła się zbyt dobrze, ja niosłam ponad dzie-
sięciokilogramową paczkę z jedzeniem. Były w niej ziem-
niaki, jajka, jęczmień i wiśnie. Weszłyśmy na cmentarz. 
Przez wojnę został zaniedbany, nikt się nim nie zajmował. 
Wszystko zarosło trawą i chwastami. Szłam za matką, ale 
natrafiłam na dziurę w ziemi i upadłam. Skręciłam kostkę. 
Nie mogłam wstać, ból był niewyobrażalny. Noga zaczęła mi 
szybko puchnąć, a matka była zbyt słaba, by mi pomóc. 
Zabrała nieco jedzenia z paczki i poszła po ojca. Czekałam 
na cmentarzu w samotności. Bałam się, że ojciec nie zdąży 
przyjść przed zmrokiem. Noga pulsowała bólem. Była już 
prawie noc, kiedy ojciec wreszcie się zjawił. Musiał zanieść 
do Rawy mnie i resztę jedzenia. Położono mnie do łóżka 
z jedną z kuzynek. Nie była zadowolona z mojego towarzy-
stwa, szczególnie, że przez całą noc wiłam się z bólu.

Następnego dnia z moją nogą było gorzej. Opuchlizna 
zwiększyła się i teraz cała noga była sina. Jedna z okolicz-
nych mieszkanek odwiedziła mnie i przyłożyła mi okład 
z ziół. Kompres miał oczyścić ranę, ale przez to ból się 

jeszcze zwiększył. Aby nie obudzić kuzynki, drapałam ścianę 
paznokciami. W końcu z opuchlizny wyciekła zadziwiająco 
duża ilość ropy. Obrzęk wkrótce zmniejszył się, a moja 
kostka szybko się zagoiła.

Matka zawsze wypatrywała ludzi, których znała 
z Grodziska. Pewnego dnia wyglądając przez okno zauwa-
żyła znajomą postać. Wybiegła, po czym wróciła z Cymą i jej 
dwojgiem dzieci. Cyma była żona Hersza Opoliona, naszego 
pracownika, tego, który potrafił zjeść omlet z piętnastu jaj. 
Powiedziała, że jej mąż zmarł z głodu w warszawskim getcie. 
Jej udało się jej uciec, wraz z dziesięcioletnią córką i sied-
mioletnim synem. Spali w lesie i byli bardzo brudni.

Matka przyniosła dla nich wodę do kąpieli i przygotowała 
jedzenie. Chłopiec zaczął płakać. Chciał coś zjeść przed 
kąpielą. Kiedy Cyma zdjęła koszulę, matka zauważyła na jej 
ciele siniaki, więc zapytała: 

– Cymo, skąd je masz?

– Nie wiem, czy mogę ci powiedzieć – odpowiedziała Cyma.

Potem, ku zdziwieniu matki, pokazała miejsca, w których 
na jej ciele widniały ugryzienia. Wskazała na syna 
i powiedziała: 

– Widzisz tego chłopca? To potwór. Taki sam jak jego 
ojciec. Kiedy jest głodny, wgryza się we mnie i zjada moje 
mięso. Gdybym miała wystarczająco silną wolę, zabiłabym 
go. Ale nie mogę tego robić. To moje dziecko. Teraz moja 
córka też zaczyna gryźć.

Cyma rozpłakała się.

– To dziecko nie jest człowiekiem. Wydałam 
na świat potwora!

Ani ja, ani matka nie wierzyłyśmy własnym uszom. Gdy 
Cyma i jej dzieci otrzymały od matki najlepszą możliwą 
pomoc, ruszyli dalej w poszukiwaniu schronienia. Nigdy 
więcej ich nie zobaczyliśmy.
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Późnym latem 1941 roku zdrowie matki bardzo się pogor-
szyło. Z dnia na dzień robiła się coraz słabsza. Pewnego dnia 
powiedziała ojcu, że chce wrócić do Warszawy. 

– Zabierz mnie do getta. Chana się mną tam zajmie. Mam 
tam swoje łóżko. Nie musiałabym leżeć na podłodze. Proszę, 
Motta, zabierz mnie do niej.

Gdy to usłyszałam, zaczęłam panikować. Błagałam ją, by 
nie wracała do getta: 

– Mamusiu, jak możesz tak mówić? Zostawiliśmy Chanie 
wszystkie zapasy. Dobrze wiesz, że w getcie nie ma jak zdobyć 
jedzenia. Już tylu ludzi z Grodziska tam umarło. Dlaczego 
chcesz wrócić do getta, przecież Chana nie ma nic? 

Jednak matka podjęła już decyzję. 

– Nie chcę już o niczym słyszeć. Jeśli mam umrzeć, to 
tam. Na moim łóżku. Przy mojej córce. 

Nie byłam w stanie skłonić jej do zmiany zdania. Bałam się, 
że beze mnie umrze z głodu. Od razu napisałam do Chany. 
Opisałam naszą sytuację i poprosiłam o radę.

Matka wcieliła w życie swój plan. Ojciec towarzyszył jej 
w drodze do getta, a później miał wrócić do mnie do Rawy.

Mój brat był w dobrych rękach. Ja miałam zostać u siostry 
gospodarza, który przygarnął Tuszę, i zająć się jej dziećmi, 
póki ojciec nie wróci.

Kiedy rodzice wyruszyli do getta, ciotka Rajzla, Ita i ja towa-
rzyszyliśmy im przez pierwsze trzy kilometry. Pożegnaliśmy 
się z nimi przy wejściu do lasu. Nie byłam w stanie pogodzić 
się z rozłąką. Przerażała mnie myśl, że już nigdy ich nie 
zobaczę. Bałam się, że ojciec nie wróci. Płakałam i błagałam 
matkę: 

– Proszę, nie jedź, póki nie dostanę odpowiedzi od Chany!

Jednak matka nie chciała czekać i poszła dalej razem 
z ojcem. Gdy wróciłam do domu, przybiegł do mnie kuzyn, 

machając trzymanym w dłoni listem. Był od mojej siostry. 
Pisała: „Błagam was, nie przyjeżdżajcie. Panuje tu wszech-
obecny głód. Maks nie może na to nic zaradzić. Nie jest 
w stanie znaleźć żadnej pracy. Obawia się, że wkrótce skończą 
się nasze zapasy. Codziennie zabieram Felunię do domu 
Franki, siostry Maksa, by mogła coś zjeść. Sytuacja w getcie 
pogarsza się z każdym dniem. Cieszymy się, że dobrze wam 
się wiedzie. Jesteście wolni i nie chodzicie głodni. Zrób 
wszystko, by przekonać matkę i ojca do pozostania w Rawie”.

Pokazałam Rajzli list i poprosiłam ją, by pobiegła razem 
ze mną po rodziców. Odmówiła, tłumacząc, że ich nie dogo-
nimy. Byłam na nią wściekła. Pobiegłam sama, ściskając 
w dłoniach buty. Zawahałam się, gdy dobiegłam do lasu.

Ścieżka przez las miała cztery kilometry, a samotna 
wędrówka wśród drzew mnie przerażała. Bałam się, że nigdy 
nie dotrę przed zmrokiem do Białej Rawskiej, miejscowości 
oddalonej od lasu o pięć kilometrów.

Rodzice planowali przenocować w Białej. Stamtąd mieli 
iść do Grodziska, a następnie do Warszawy. Bezproblemowo 
weszliby do getta. Każdy Żyd mógł tam wejść. To wyjście 
z niego było trudne. Pokonawszy swoje lęki i narastającą 
panikę, zaczęłam biec. Biegłam tak szybko, jak mogłam. 
Serce mocno biło mi w piersi. Biegłam, by uratować rodziców. 
Biegłam, by powstrzymać ich przed powrotem do getta.

Dotarłam do Białej po rozpoczęciu godziny policyjnej. 
Nigdy wcześniej tam nie byłam. Zauważyłam wóz konny, 
który zmierzał na ogromne podwórze z innymi wozami. 
Ruszyłam za nim w tamtą stronę, a następnie wbiegłam 
do najbliższego domu. Wiedziałam, że ojciec będzie szukał 
transportu do Grodziska. Biegałam po domu jak osza-
lała i pytałam wszystkich, czy nie widzieli czarnowłosego 
mężczyzny i czarnowłosej kobiety. Każdy patrzył na mnie 
jak na wariatkę i mówił, że wiele kobiet ma czarne włosy. 
Gdy wybiegałam z domu, złapał mnie starszy mężczyzna.
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– Zdajesz sobie sprawę, że trwa godzina policyjna? Nikt 
nie powinien wychodzić teraz na ulicę.

– Muszę znaleźć rodziców! – wrzasnęłam. – Muszę 
powstrzymać ich przed powrotem do getta! 

Puścił mnie. Kiedy wybiegłam z podwórza, zatrzymali mnie 
dwaj żydowscy policjanci. Zapytali mnie, gdzie mieszkam, 
kim jestem i dlaczego nie wiem o godzinie policyjnej. 

– Ale ja muszę znaleźć moich rodziców – wyszlochałam. – 
Zmierzają właśnie do warszawskiego getta. Naprawdę! Niech 
panowie przeczytają list, który dostałam od siostry. Muszę 
ich znaleźć i powstrzymać. 

– To dokąd biegniesz? – zapytali.

– Rodzice zatrzymali się u pewnej rodziny – odpowie-
działam. – Muszę ich znaleźć!

– Nie! Nie! Nie! – sprzeciwili się. – Jeśli Niemcy cię złapią, 
zabiją cię.

Zabrali mnie na komisariat.

Komisariat składał się z obskurnego pokoju i ławki. 
Policjanci powiedzieli, bym przespała się na ławce i rano 
dalej szukała rodziców. Zaczęłam płakać i błagałam ich,  
by zabrali mnie do rodziny, u której zatrzymali się rodzice. 

– To ich przyjaciele. Rodzice pewnie u nich nocują.

Domyślili się, że będę tak krzyczeć całą noc, więc poprosili 
mnie o opisanie tej rodziny. Przyjaciele rodziców byli ucie-
kinierami z getta; zamieszkali w Białej w pewnej stodole. 
Policjanci znali każdego nowego mieszkańca Białej, więc 
z mojego krótkiego opisu zorientowali się, o kogo chodzi 
i zabrali mnie prosto do tej stodoły.

Ku memu przerażeniu okazało się, że rodzice tu byli, 
lecz bardzo chcieli dotrzeć tego samego dnia do Grodziska. 
Powiedzieli, że jeśli nie znajdą transportu, wrócą i spędzą 
noc w stodole. Nie wrócili. Ich znajoma kobieta zapropono-

wała, żebym spędziła u nich noc, a rano podeszła do głównej 
drogi i tam ich wypatrywała. Możliwe, że rodzice nie znaleźli 
transportu do Grodziska i przenocowali gdzieś indziej, a ja 
mogłabym ich złapać przy wyjeździe z Białej. Nie miałam 
wyboru, spędziłam noc w stodole.

Gdy dotarłam do głównej drogi prowadzącej do Grodziska, 
świtało, a z nieba padał deszcz. Drżałam z zimna i głodu, 
lecz stałam w deszczu i pilnie przyglądałam się każdemu 
przejeżdżającemu wozowi, wciąż mając nadzieję, że dojrzę 
gdzieś rodziców. Jednak nie miałam szczęścia. Ciotka Rajzla 
miała rację. Nie dałam rady dogonić rodziców.

Było już prawie południe, a ja wciąż stałam i z nadzieją 
wypatrywałam rodziców, nie do końca wiedząc, co mogę 
jeszcze zrobić. Nagle zauważyłam Chanę Grzymek, znajomą 
z Grodziska. Ucieszyłam się, że w końcu widzę znajomą twarz.

Jej siostra poślubiła przystojnego Josela tuż po jego 
wypadku. Powiedziała mi, że rodzina Buldockich również 
zamieszkała w Białej. Tak jak my uciekli z getta warszaw-
skiego i teraz mieszkali w stodole. Ich syn, Berel Buldocki, 
był przyjacielem Tuszy. Chana zabrała mnie do nich. 
Pani Buldocka ucieszyła się na mój widok. Pocieszyła 
mnie i poprosiła, bym przestała płakać. Kiedy nastało  
południe, poczęstowała mnie zupą. Dała mi też wodę 
do kąpieli i powiedziała, że poprosi męża i syna, by towarzy-
szyli mi w drodze powrotnej do Rawy. Pomyślałam, że w ten 
sposób los odwdzięczą mi się za to wszystko, co moja matka 
zawsze robiła dla innych. 

Dwa dni po moim powrocie do Rawy przyszła do mnie 
matka dzieci, którymi miałam się opiekować. Chciała 
mnie zabrać do siebie, jednak odmówiłam. Zaczęła 
mnie delikatnie namawiać i jakimś cudem jej miłe słowa  
przekonały mnie. Byłam zdumiona, gdy zobaczyłam jej duży 
dom. To była rodzina zamożnych gospodarzy. Mieli dwóch 
synów, jedenastoletniego Jurka i trzyletniego Tadka. Brat 
jej męża, który był niemową, mieszkał razem z nimi. Nigdy 
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wcześniej nie spotkałam tak miłych ludzi. Jedzenia nigdy 
nie brakowało i zawsze było pyszne. Traktowali mnie jak 
własną córkę. Tak samo Tusza był traktowany przez brata 
tej kobiety. Kiedy dorośli pracowali w polu, bawiłam się 
z małym, pyzatym, rumianym Tadkiem. Uwielbiałam go, był 
taki uroczy. Jurek był bardzo grzeczny, zawsze pomagałam 
mu z jego pracą domową.

Niedługo po moim przyjęciu usłyszałam sąsiadkę, która 
przyszła do mojej pracodawczyni w odwiedziny. 

– Dlaczego to dla nich robisz? Nie są tego warci. 

Moja gospodyni nie odpowiedziała. Później zapytałam ją 
o tę sytuację. 

– Nie przejmuj się – odpowiedziała. Robię to, co uważam 
za słuszne. Kiedy zaczynałam zamartwiać się na śmierć 
o moich rodziców, biegłam cztery kilometry dzielące mnie 
od Rawy, by sprawdzić, czy nie przyszedł do mnie jakiś list. 
Ale wciąż nie przychodził. Kilka dni później znów zamie-
rzałam wybrać się do Rawy.

Moja dobra i miła gospodyni próbowała mnie od tego 
odwieść, ponieważ w mieście panował tyfus. 

– Możesz się zarazić, a potem zarazić moje dzieci.

Ja jednak nie chciałam słuchać.

Gdy weszłam do domu Rajzli, zobaczyłam, że moja kuzynka 
Ita leży w łóżku chora,. Jadła pyzy ziemniaczane. Zjadłam 
kilka z jej talerza. Listu od rodziców nie było. Ucałowałam 
ciotkę na pożegnanie i szybko pobiegłam do gospodarstwa. 
Mały Tadek wybiegł mi naprzeciw. Zawsze się cieszył, gdy 
mnie widział. Podniosłam go i pocałowałam jego uroczą, 
okrągłą twarzyczkę.

Kiedy dwa dni później pomagałam Jurkowi z pracą 
domową, źle się poczułam. Po ciele przebiegały mi dreszcze.

Jeszcze nigdy nie było mi tak zimno. Gdy wszyscy poszli 

pracować, rozpaliłam w piecu. Miałam wrażenie, że jedynym 
sposobem na ogrzanie się będzie wejście w płomienie. 
Spłynęło na mnie poczucie winy. Nie posłuchałam prośby 
mojej dobrej gospodyni, a teraz bałam się, że zarażę dzieci.

Kiedy gospodarze wrócili z pracy na polu, udawałam, 
że wszystko jest dobrze, jednak gospodyni od razu się domy-
śliła, że zachorowałam na tyfus. 

– Widzę, że masz gorączkę – powiedziała. – A prosiłam, 
żebyś nie szła do miasta. Muszę chronić moje dzieci i nie 
chcę, żeby ktokolwiek cię widział. Sąsiedzi mogliby cię 
wydać. Dokąd byś wtedy poszła? 

Przeniosła mnie do izby na tyłach domu – było to miesz-
kanie jej szwagra, jeszcze w budowie. Szwagier przeniósł 
się do stodoły. Gospodyni opiekowała się mną. Nie mogłam 
uwierzyć, że na świecie istnieją jeszcze tak dobrzy ludzie.

Dwa dni później przybiegł do mnie Tadek. 

– Twój tata wrócił! Twój tata wrócił! – wołał. 

Ojciec wszedł do pokoju, z butami przewieszonymi przez 
ramię. Przeszedł tyfus podczas pierwszej wojny światowej. 

– Nie wiem, dlaczego ci ludzie jeszcze cię tu trzymają – 
powiedział, kiedy na mnie spojrzał. 

Mój stan się pogarszał. Ojciec poprosił gospodarza,  
by zawiózł nas do Rawy. Okryto mnie kocem i wsadzono 
na wóz, po czym przykryto słomą, by nikt mnie nie widział.

Dobry gospodarz wysadził nas w centrum miasta, tuż 
przy biurze Rady Żydowskiej. Ojciec wiedział, że pracował 
tam stary przyjaciel matki. Był pewien, że pomoże mi 
dostać się do pobliskiego szpitala. Ojciec wiedział, że nie 
może wnieść mnie do biura, więc zdjął płaszcz, rozłożył 
na chodniku i posadził mnie na nim. Kazał mi czekać, póki 
nie wróci z pozwoleniem na przyjęcie mnie do szpitala. 
Kiedy przyszedł, płaszcza już nie było, a ja siedziałam kilka 
metrów dalej, ponieważ zmusiła mnie do tego narastająca 
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gorączka. Ściskając w dłoni pozwolenie, ojciec wziął mnie 
na plecy i zaniósł do bramy szpitala. Który był po prostu 
małym barakiem.

Zostałam zabrana przez dwie kobiety. Zaprowadziły mnie 
do małej komórki obok szpitala i posadziły na stole. Jedna 
z nich mnie trzymała, zaś druga wzięła nożyczki i chwy-
ciła za warkocze, aby je obciąć. Mimo że byłam tak chora, 
chwyciłam ją za rękę, by ją powstrzymać, byłam jednak zbyt 
słaba. 

– Nie może pani mi tego zrobić! – powiedziałam.  
– Nie może pani obciąć mi włosów! 

Ta, która mnie trzymała, powiedziała łagodnie: 

– Moje drogie dziecko, jeśli przeżyjesz, włosy ci 
odrosną. Musimy je obciąć, ponieważ i tak wypadną.  
Nie sprzeciwiaj się.

I tak obcięły mi moje długie warkocze.

Położono mnie w łóżku z inną kobietą. Jej stopy znaj-
dowały się przy mojej twarzy. Choć paliła mnie gorączka, 
zdawałam sobie sprawę, że leżąca obok mnie kobieta jest 
zimna jak lód. Wiedziałam, że była martwa. Słyszałam wiele 
razy, że martwi są bardzo zimni. Gdy pielęgniarka przyszła, 
by sprawdzić, jak się miewa, po prostu nakryła jej głowę 
kocem. Mimo swojego stanu, byłam przerażona tym, że leżę 
obok zmarłej. Byłam jednak zbyt słaba, by się ruszyć.

Następnego ranka dostałam własne łóżko przy oknie.  
Ten luksus nie trwał jednak długo. Szpital był przepełniony.

Kilka godzin później położono przy mnie wysoką kobietę. 
Znałam ją. Wraz z mężem i dziećmi odwiedzała moją rodzinę 
w Rawie. U niej tyfus przebiegał inaczej niż u mnie. Przez 
gorączkę oszalała i była bardzo agresywna. Zabierała mi koc 
i okrywała się nim, przeklinając swojego męża i dzieci. Byłam 
pewna, że za moment rzuci się na mnie i mnie zabije. Moja 
świadomość przypływała i odpływała, a ja bezskutecznie 

próbowałam się bronić. W ciągu dnia wokół nas kręciły się 
pielęgniarki, ale w nocy bałam się zasnąć. Zaczęłam płakać. 

– Zabierzcie ją ode mnie, proszę! Zabije mnie!

Kilka dni później przeniesiono ją z mojego łóżka.

Przez rozpalającą mój organizm gorączkę zaczęłam mieć 
halucynacje. Leciałam w stronę nieba. Zobaczyłam Tuszę, 
który miał na sobie oliwkową marynarkę. Idealnie paso-
wała do jego zielonych oczu. Stał na przyszpitalnym płocie, 
trzymał jabłka i patrzył na mnie. Byłam pewna, że przy-
szedł ze mną polatać. Pamiętam, że pomyślałam: 

– To nie może być prawda. Śni mi się, że brat 
do mnie przyszedł.

Gdy gorączka mi spadła, zauważyłam, że na stole przy 
łóżku leżą jabłka. Zapytałam pielęgniarkę, skąd się wzięły. 
Powiedziała, że brat przyszedł do mnie w odwiedziny i przy-
niósł je ze sobą. 

– Nie mogliśmy go wpuścić, ale pozwoliliśmy mu popatrzeć 
na ciebie przez szybę. Był bardzo zmartwiony. Obiecałam mu, 
że przekażę ci jabłka, które przyniósł. 

To był ostatni raz, kiedy widziałam piękną twarz Tuszy.

Kiedy ojciec przyszedł, by zabrać mnie ze szpitala, była już 
jesień. Nie byłam w stanie stać samodzielnie, a co dopiero 
iść. Ojciec znów zaniósł mnie na plecach. Było mi go bardzo 
szkoda. Zabrał mnie do domu naszych krewnych, do tego 
samego małego pokoiku, w którym wcześniej mieszkałam. Tym 
razem było tam mniej osób, a ja miałam własne łóżko. Ciotka 
Rajzla, Lejzor i Ita wciąż tam mieszkali. Ita już wyzdrowiała 
z tyfusu. Ojciec dla mnie gotował. Przygotowywał potrawy, 
które lubiłam, żeby zmusić mnie do jedzenia. Musiałam odzy-
skać siły.

Zauważyłam, że ludzie, którzy mnie znali, nie rozpoznawali 
mnie na ulicy. Nie miałam lustra, więc poprosiłam o nie ojca. 
Odmówił i nie reagował na moje dalsze prośby. Tego samego 
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dnia dowiedzieliśmy się, że zmarła Roza Frankel, matka mojej 
najlepszej przyjaciółki Balchy. Kochała mnie jak własną 
córkę. Zaczęłam szlochać i krzyknęłam: 

– Dajcie mi lustro!

Dali mi je, bym się uspokoiła. Gdy w nie spojrzałam, nie 
mogłam się rozpoznać. Byłam wychudzona i straciłam włosy. 
Wyglądałam jak chłopiec.

Po jakimś czasie poczułam się lepiej. Poprosiłam ojca, by 
poszedł do Tuszy i powiedział mu, że mam się dobrze. Obiecał, 
że wkrótce to zrobi, ale nie chciał mnie zostawiać. Próbowałam 
też przekonać go do odwiedzenia gospodarzy i zgromadzenia 
zapasów, w razie gdyby kazano nam wrócić do getta. 

– Pójdę, kiedy nabierzesz sił – odpowiedział.

Jesień trwała w najlepsze, a tata wciąż się mną zajmował. 
Zaczęłam odzyskiwać siły. Robiło się coraz zimniej, a ojciec 
wciąż nie zgromadził żadnych zapasów. Znów zaczęłam go 
błagać, by to zrobił. Zgodził się i powiedział, że zajmie się tym 
następnego dnia. Poczułam ulgę, że udało mi się przekonać 
ojca do zajęcia się zaopatrzeniem. Zapadłam w głęboki sen. 
Poczułam, jak ktoś lekko mną kołysze. W mój sen wdarł się 
cichy głos taty, który wymawiał moje imię. Obudził mnie 
krzyk i chrobotanie silników ciężarówek. Gdy wstałam, 
ojciec powiedział mi, że polska policja kazała opuścić Rawę 
wszystkim nowo przybyłym. Mieszkańcy Rawy mogli zostać, 
ale reszta została zgromadzona i załadowana do ciężarówek, 
które stały na zewnątrz. Nie powiedziano nam, dokąd 
jedziemy. Ojciec zawinął mnie w koc i zaniósł na pakę. 
Wujek Lejzor zgromadził trochę zapasów i teraz przyniósł je 
do nas na ciężarówkę. My sami nie mieliśmy nic. 

rozdział trzeci
Do bram piekła

Listopad 1941 – 8 maja1943
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Ojciec wiedział, że wywożą nas do Warszawy.  
Gdy ciężarówki wjeżdżały w środku nocy do opusto-

szałej stolicy, siedzieliśmy w ciszy. W końcu dotarliśmy 
bramy getta na rogu Żelaznej i Grzybowskiej. Po zatrzymaniu 
się pojazdów, rozległy się krzyki esesmanów i polskich poli-
cjantów, którzy zaczęli wyganiać nas z ciężarówek.

– Wysiadać! Wysiadać! Wszystkie rzeczy mają pozostać 
pod ścianą! Każdy musi przejść przez punkt kontrolny 
z pustymi rękoma!

Procedury znałam już dobrze i muszę przyznać, że kontrole 
przy tej bramie były najłagodniejsze. Pośród wszechogarnia-
jącego zamieszania skinęłam na ojca, aby udał się za mną. 
Wskazałam na duży worek prowiantu, znajdujący się wśród 
paczek pod ścianą i powiedziałam mu, aby wziął go na plecy. 
Następnie przykryłam wór kocem, dzięki czemu wyglądało 
to tak, jakby niósł dziecko. Zaprowadziłam tatę w miejsce, 
z którego przez chwilę mogliśmy obserwować, jak niemieccy 
strażnicy i polska policja przeszukują inne osoby. Kiedy 
nadszedł nasz czas, szturchnęłam tatę, mówiąc: 

– Szybko, tato! Idź.

Niezauważony przeszedł sprawnie przez bramkę. Gdy już 
miałam pewność, że bezpiecznie wszedł do getta, złapałam 
jeszcze dwie torby z prowiantem, a następnie ustawiłam 
się, aby również przemknąć przez kontrolę. W jednej chwili 
przeszłam między zajętymi przeszukiwaniami strażnikami. 
Potem wraz z tatą wyszliśmy na ulicę Ogrodową, gdzie była 
mama, Maks, Chana i Felunia. Zaskoczyło ich nie tylko 
nasze przybycie w środku nocy, ale również mój wygląd.  
Nie miałam pojęcia, że nikt im nie powiedział o moim pobycie 
w szpitalu. 

Byliśmy naprawdę szczęśliwi, że mogliśmy być razem. 
Matka cieszyła się, bo okazaliśmy się przewidujący i przynie-
śliśmy ze sobą zapasy. Ojciec opowiedział jej, co dokładnie 

się stało i jak bardzo los był nam przychylny. W torbach była 
mąka, jęczmień, groch i inne rzeczy. Dzięki temu mogliśmy 
przetrwać kilka miesięcy dłużej, oczywiście pod warunkiem, 
że będziemy ostrożni. 

Następnego dnia zauważyłam, że Felunia, która miała 
pięć lat, w ogóle nie wychodzi z łóżka. 

– Czemu ona tak ciągle leży? – zapytałam.

– Nie czuje się dobrze – odpowiedziała Chana. 

Felunia nie wyglądała na chorą, tylko ile razy przecho-
dziłam koło niej, natychmiast zakrywała się kocem. Zaczęłam 
coś podejrzewać i chciałam dowiedzieć się, co ukrywa, więc 
ściągnęłam z niej koc. Byłam w szoku, gdy zobaczyłam, że jej 
nogi są całe obandażowane, od ud do kolan. Natychmiast 
zażądałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć, stało się mojej 
kochanej siostrzenicy. Chana powiedziała, że Felunia wylała 
na siebie garnek gorącej zupy. Oparzenia były tak poważne, 
że uniemożliwiały jej chodzenie. Musiała pozostać w łóżku 
aż do wygojenia ran.

Kilka dni później bandaże zostały zmienione na świeże 
i miałam okazję zobaczyć, jak poważne były to oparzenia. 
Przez łzy mówiłam: 

– Przecież to dziewczynka! Kiedyś będzie chciała nosić 
krótkie sukienki.

Tego samego dnia odwiedziła nas ciotka Rajzla. Płakała, 
opowiadając o tym, jak razem z Lejzorem stracili wszystkie 
zapasy podczas kontroli. Matka od razu podzieliła się z nimi 
tym, co mieliśmy.

W połowie listopada byłam już całkiem wyleczona z tyfusu, 
znów czułam się w pełni sił. Niestety nasze zapasy żywności 
stawały się niebezpiecznie małe. Planowałam wznowić 
szmugiel, gdy tylko odrosną mi włosy, lecz rodzina prote-
stowała. Mówili, że często Żydzi, którym udało się wyjść 
z getta, ginęli lub byli zabijani. Siostra powiedziała, że moja 
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koleżanka, Chaja Lichtensztajn, nigdy nie wróciła do domu, 
do swojej matki i siostry, po tym jak opuściła getto. Chaja 
i ja przyjaźniłyśmy się od czasów szkoły, przemycałyśmy też 
razem koszerne mięso. Bardzo źle przyjęłam tę wiadomość. 
Poszłam do jej matki, która była w bardzo złym stanie –
spuchła z wygłodzenia. Wróciłam do domu przybita. Moja 
siostra wymieniła mi nazwiska wszystkich mieszkańców 
Grodziska, których znała, a którzy również zginęli, gdy 
wyszli z getta, lecz to mnie nie odstraszyło. Chciałam znów 
wrócić do szmuglowania – wiedziałam, że muszę to zrobić, 
abyśmy mogli przeżyć.

Następnego dnia poszłam bramę, aby opracować jakąś 
strategię. Nie wiedziałam, że siostra mnie śledzi. Gdy tylko 
zobaczyła w jakim kierunku zmierzam, dogoniła mnie. Po raz 
pierwszy w życiu Chana była gotowa użyć przemocy, jeśli 
natychmiast nie wrócę z nią do domu. Zapewniała mnie, 
że nie ma potrzeby, abym ryzykowała życiem, gdyż Maks ma 
sposób, który zapewni nam przetrwanie. 

Przyjaciel Maksa był jednym z wielu Żydów zabitych 
podczas służby w polskiej armii, która stawiała opór 
niemieckiej inwazji w 1939 roku. Mama zawsze podziwiała 
tego przystojnego młodego żołnierza. Ożenił się dobrze 
i po ślubie pracował u teściów, którzy parali się sprzedażą 
forniru do produkcji mebli. Obecnie wdowa pilnowała 
wielkiego składu, na Nowolipkach, który nadal był pełny 
cennego towaru. Maks planował złożyć jej pewną propozycję 
i spodziewał się pozytywnej odpowiedzi – chciał sprzedawać 
zalegający w składzie fornir, a dla siebie pobierać prowizję. 
Wróciłam więc do domu z Chaną.

Maks udał się do wdowy, aby przedstawić jej swoją ofertę. 
Niestety spotkał się z odmową. Kobieta powiedziała, że ma 
wystarczająco pieniędzy, aby przeżyć wojnę, a resztę chce 
zostawić na przyszłość, by nadal prowadzić interes. Maks 
wyszedł w milczeniu. W obliczu zagrożenia życia bliskich, 
pozbył się skrupułów. Wiedział, że stróż pracujący w maga-

zynie jest biednym człowiekiem i musi wyżywić dużą rodzinę, 
więc złożył mu propozycję, której tamten nie był w stanie 
odrzucić. Od tej pory stróż miał dostarczać Maksowi tyle 
forniru, ile tylko będzie on w stanie sprzedać Polakom. 

Pod koniec listopada otrzymaliśmy rozkaz, aby wynieść się 
z Ogrodowej. Getto miało zostać zmniejszone, a my byliśmy 
tą częścią jego ludności, która musiała wcisnąć się w zredu-
kowane granice. Maksowi z wielkim trudem udało się znaleźć 
dla nas mieszkanie przy ulicy Dzielnej 63. Znajdowało się 
ono na piątym piętrze, przez co nie nadawało się dla naszej 
matki, która była już coraz słabsza. Nie dałaby rady wcho-
dzić się tak wysoko. Na szczęście spotkała Izaaka Szlaka, 
kuzyna, z którym od zawsze utrzymywała dobre stosunki. 
Zaprosił nas do współdzielenia swojego jednopokojowego 
mieszkania, znajdującego się na pierwszym piętrze, również 
na Dzielnej. Mieliśmy mieszkać u niego, do czasu aż uda 
nam się znaleźć coś własnego. Rozłożyliśmy naszą pościel 
na podłodze skąpanego słońcem mieszkania. Było nam 
dobrze. Izaak był zadowolony, że nas ma, ponieważ dzięki 
temu miał także pożywienie.

Kilka dni później ojciec przyniósł dobre wieści. Spotkał 
starą ciotkę Deborę, siostrę swojego ojca. Ona i jej mąż Josef, 
oboje po osiemdziesiątce, nie mieli dzieci i żyli w dużym 
mieszkaniu, również przy Dzielnej, zaledwie kawałek od nas. 
Tata opisał im sytuację, w jakiej się znajdujemy, a ciotka 
zaprosiła nas do siebie. Wyprowadziliśmy się od Izaaka 
i przenieśliśmy się do Debory. Dzieliliśmy się z nimi naszymi 
coraz mniejszymi zapasami, by chociaż na chwilę mogli 
zaspokoić głód.

Kilka dni po przeprowadzce do ciotki odwiedził nas Maks. 
Rozejrzał się po mieszkaniu i stwierdził, że to miejsce powinno 
być przeznaczone dla Chany i Feluni. Złożył wujkowi propo-
zycję, która miała zagwarantować mu pieniądze, w zamian 
za wymianę lokalu. Warunki były takie, że w mieszkaniu 
na pierwszym piętrze miała zostać mama z Chaną i Felunią, 
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podczas gdy ja, ojciec, ciotka Debora i wujek Josef mieliśmy 
mieszkać na piątym piętrze, w drugim mieszkaniu. Wujek 
nie miał wyboru, musiał zgodzić się na tę propozycję. Dzięki 
zarobionym pieniądzom mógł kupić coś do jedzenia.

Z każdym dniem żywności w getcie było mniej i była 
coraz droższa. Tylko bardzo bogaci lub wyjątkowo zaradni 
byli w stanie zdobyć wystarczającą ilość pożywienia, aby nie 
głodować. Na ulicach sprzedawano kaszankę. Plotka głosiła, 
że robiono ją z ludzkiej krwi. Większość ludzi umierała 
z głodu na ulicach, jednak Niemcy zadbali o to, aby sklepy 
na Smoczej były pełne towarów wszelkiego rodzaju. Filmowali 
i nagrywali te miejsca, aby szerzyć swoją propagandę.

Ulice były pełne ludzi. Często, kiedy załatwiałam 
sprawy na Smoczej, widywałam tłum gromadzący się 
wokół mężczyzny, który nazywał się Rubinstein. Zawsze 
biegał i skakał ulicami, śpiewając przy tym i żartując. 
Albo był obłąkany, albo tylko udawał. Żartował z naszej 
nędznej egzystencji.

– Nie martwcie się, smalec niedługo będzie tani, 
bo z bogaczy tłuszcz się wytapia. 

Czasem też, gdy widział jak wkładano zwłoki na nosze, 
podchodził i mówił: 

– Przesuń się chłopcze. Zrób miejsce dla następnego. 

Przechodnie zatrzymywali się, aby obejrzeć jego uliczne 
przedstawienie. Śmiali się i rzucali mu pieniądze. On był 
głosem getta.

Wraz z nadejściem zimnych, jesiennych dni, stan matki 
pogorszył się. Z dnia na dzień stawała się coraz słabsza. 
Tata znalazł pracę u starszego brata Maksa – Leona 
Szyldszrajbera. On, jego żona oraz dzieci zostali przywiezieni 
do getta z Torunia. W rodzinnym mieście Leon był dobrze 
prosperującym kupcem. Obecnie miał dwie maszyny, które 
produkowały trociny służące za opał. Zadaniem ojca było 

dostarczanie ich do klientów. Zarobek był bardzo niewielki, 
ale fakt, że ojciec miał zajęcie i dzięki temu mógł dać nam 
coś od siebie, dobrze na niego wpływał. Poza tym spędzał 
czas zbierając pożywienie od krewnych, aby utrzymać ciotkę 
Deborę i wujka Josefa przy życiu. Moja siostra dzieliła się 
z nimi każdym okruchem jedzenia. Niestety wkrótce potem 
wujek nie mógł już chodzić i musiał leżeć w łóżku, a Debora 
nieustannie się nim zajmowała. 

Pewnej nocy, gdy wszyscy już spali, wujek Josef obudził 
nas swoim wołaniem: 

– Debora! Debora!

Ciotka nie odpowiadała. I już nigdy nie odpowiedziała 
na nic. Umarła z głodu we śnie. Ojciec poprosił kilku 
mężczyzn, aby zabrali jej ciało. Pochowano ją w jednym 
z masowych grobów.

Wujek Josef błagał, płacząc: 

– Zabierz mnie, nie mam już po co żyć, straciłem 
moją Deborę.

Było nam go strasznie żal. Kilka dni później tata wrócił 
do domu z warsztatu stolarskiego i okazało się, że drzwi 
do wuja były zamknięte. Pukał, lecz nikt nie odpowiadał. 
Wraz z sąsiadem wyważyli drzwi i znaleźli tam martwego 
Josefa. Ojciec musiał zorganizować kolejny pogrzeb.

Kiedy ciotka Rajzla dowiedziała się, że w mieszkaniu prze-
bywam tylko ja i tata, od razu poszła do mamy i powiedziała: 

– Musisz nas tam wpuścić. Zostaliśmy wyrzuceni 
z miejsca, w którym mieszkaliśmy dotychczas i nie mamy 
gdzie się podziać. 

Ona, wujek Lejzor i Ita zamieszkali z nami.

Każdego dnia obserwowałam, jak z mieszkania znikają 
kolejne rzeczy należące do ciotki Debory i wujka Josefa. 
Wujek Lejzor sprzedawał wszystko, co znalazł, kawałek 
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po kawałku. Nie przeszkadzało mi to, dopóki nasze rzeczy 
również nie zaczęły ginąć. Byłam wściekła i zalana łzami 
udałam się do mojej siostry.

– On sprzedaje nasze rzeczy!– poskarżyłam. 

– Dlaczego płaczesz? – odpowiedziała Chana. – On jest 
po prostu głodny i nie ma innego wyboru. Jest głodny!

Uspokoiłam się i nie mówiłam już nic więcej. 

Gdy Lejzor sprzedał już wszystko, co miało jakąkolwiek 
wartość, oznajmił Rajzli swoje plany. 

– Nie zostanę w getcie! Zamierzam się stąd wydostać, a Ita 
pójdzie ze mną. 

Dzięki swoim rudym włosom i doskonałej znajomości 
polskiego mógł zrobić to z łatwością. 

– Idź, ratuj się – odpowiedziała Rajzla. – W porządku. 
Możesz znaleźć pracę u jakiegoś rolnika, ale Ita zostaje tutaj. 

Lejzor wyruszył sam i już nigdy nic o nim nie usłyszeliśmy. 

Pomimo trudności i niebezpieczeństwa, które towa-
rzyszyły opuszczaniu getta1, Rajzla poprosiła mnie, abym 
pojechała do Grodziska i odwiedziła panią Kolską. Była to 
Niemka, która wyszła za Polaka. Nie mieli dzieci. Byli sąsia-
dami ciotki i łączyła ich silna przyjaźń, a ponadto uwielbiali 
Itę. Rajzla chciała, abym przedstawiła naszą sytuację pani 
Kolskiej. Miałam poprosić ją o zaopiekowanie się Itą. Rodzice 
pozostawili decyzję mnie, miałam sama zdecydować, czy 
podejmę ryzyko, czy odmówię. 

Kolejny raz udałam się więc do Grodziska. Wyszłam 
z getta, wciskając się bezczelnie między Polaków, którzy 
właśnie mijali punkt kontrolny. Pani Kolska bardzo się 
ucieszyła na mój widok. Zaniepokoiło ją to, co usłyszała, 
po czym kazała przyprowadzić Itę do siebie.

Wyprowadzenie jej z getta było wyjątkowo trudne. Ita 
była śliczną, niebieskooką blondynką, której wygląd niczego 

nie zdradzał, ale była śmiertelnie przerażona. Nie dało się 
przejść z nią ukradkiem przez punkt kontrolny. Tym razem, 
aby wydostać się za mury i drut kolczasty otaczające getto, 
musiałam uciec się do łapówki. Zeskoczyłyśmy z muru 
i wsiadłyśmy do pociągu. Przez całą drogę robiłam wszystko, 
aby Ita nie dostała ataku paniki. Opowiadałam jej o dobrym 
jedzeniu i o wszystkich wspaniałych rzeczach, które czekają 
na nią u pani Kolskiej.

Po dotarciu na miejsce, kazałam Icie poczekać chwilę 
na zewnątrz, abym mogła upewnić się, że wszystko jest 
w porządku. Weszłam do mieszkania i doznałam szoku, gdy 
usłyszałam śpiewy po niemiecku. Zajrzałam do drugiego 
pokoju i moim oczom ukazał się stół, dookoła którego 
siedziało pełno Niemców, zajętych jedzeniem. Chciałam jak 
najszybciej wyjść, lecz pani Kolska powiedziała, żebym się 
nie bała. Wytłumaczyła mi, iż prowadzi prywatną restaurację 
dla Niemców. Nalegała, aby Ita została u niej. Przed poże-
gnaniem, doradziłam jej, aby słuchała pani Kolskiej i robiła 
to, o co poprosi, a ponieważ polski Ity był słaby, zaleciłam jej 
odzywać się jak najmniej. Wróciłam do getta. Z tym nigdy nie 
było problemu. Udałam się do Rajzli, aby zapewnić ją, że Ita 
jest w dobrych rękach.

Nie minęło wiele dni, a Rajzla przyszła do mnie zapłakana. 
Nie była pewna, czy Ita jest szczęśliwa w nowym domu i bardzo 
za nią tęskniła. Poprosiła mnie, abym ponownie pojechała 
do Grodziska sprawdzić, jak sobie radzi. Czy zrobiłabym to 
dla niej? Ita była moją jedyną kuzynką ze strony mamy i prak-
tycznie wychowała się w naszym domu, gdzie zajmowała się 
nią babcia. Pomimo ryzyka mama i Chana nie mogły zabronić 
mi kolejnego wyjazdu. Znów wybrałam się do Grodziska. 
Wszystko było w porządku, lecz Ita chciała wrócić ze mną. 
Przekonałam ją, aby została u pani Kolskiej, gdzie miała 
zapewnione lepsze warunki. Do getta wróciłam sama.

Minął kolejny tydzień i Rajzla ponownie zwróciła się 
do mnie z tą samą prośbą. Znów pojechałam, lecz tym razem 
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Ity nie było na miejscu. Byłam przerażona. Pani Kolska 
powiedziała, że dręczyła ją ogromna tęsknota za rodziną. 
Przestała jeść, a przez sen mówiła w jidysz. Ita zdecydowała, 
że powróci do getta. Pani Kolska próbowała ją przekonać 
do pozostania, lecz ona nie chciała jej słuchać. Kolejny raz 
wróciłam do getta sama.

Kiedy dotarłam do domu, Ity jeszcze nie było. Wybiła 
godzina policyjna, a Ita wciąż nie dotarła. Zaczęliśmy się 
obawiać najgorszego. Minęło kilka dni nadal nie mieliśmy 
od niej żadnej wiadomości. Nikt nie wiedział, co się z nią 
stało. Rajzla przeżywała katusze. Musiałam obiecać mamie 
i Chanie, że nigdy więcej nie opuszczę getta. Po kilku kolej-
nych dniach wreszcie dostaliśmy wieści od Ity. Została 
złapana i siedziała w więzieniu przy Gęsiej. Jakoś udało jej 
się wysłać nam wiadomość. Rajzla i mama miały kuzyna, 
syna Dawida Domba, który prowadził restaurację naprze-
ciwko więzienia na Gęsiej. Policjanci byli jego codziennymi 
klientami. Przez te znajomości Rajzla i mama mogły posyłać 
Icie jedzenie do więzienia. Nie miałyśmy żadnej informacji 
zwrotnej, czy jakąkolwiek z tych paczek dostała, ale i tak 
je wysyłałyśmy. Liczyłyśmy nawet, że zdołamy wykupić ją 
z więzienia dzięki kontaktom naszego kuzyna.

***

Zima, która rozpoczęła się w grudniu 1941 roku, była 
sroga. Dla ludzi w getcie była tragiczna. Mężczyźni, kobiety, 
dzieci zamarzali na ulicach na śmierć. Ich ciała i twarze 
pokryte lodem przypominały posągi. Dzieci zwykle zama-
rzały siedząc prosto. Ciała tkwiły na ulicach czasem przez 
kilka dni, zanim ktoś je zabrał. W następnym miesiącu, 
w styczniu, Regina Cukier występowała w El Dorado2. 
Maks zabrał Chanę, żeby zobaczyła jej występ. Uwielbiałam 
słuchać Chany opowiadającej o tym, jak Regina grała 
w „Córce rabina”. 

Pewnego dnia Chana poprosiła mnie, żebym zajęła się 
dzieckiem Franki Michalskiej, jednej z sióstr Maksa. Franka 

była inteligentną, mówiącą cichym i spokojnym głosem, 
zamożną kobietą. Miała czteroletniego syna Leonka, który 
potrzebował opieki, kiedy ona zajmowała się interesami, czyli 
przemycaniem butów z getta. Franka nie mogła powierzyć 
nikomu obcemu ani swojego dziecka, ani swojego jedno-
pokojowego mieszkania, w którym miała magazyn. Chana 
powiedziała, że w ramach zapłaty Franka będzie karmić 
mnie i innych. Nie chciałam zostawiać mamy na cały dzień, 
ale nie mogłam odmówić.

Przez kilka poranków w tygodniu biegałam w zimnie 
do Franki na piąte piętro, na ulicę Leszno 27 i zajmowałam 
się Leonkiem. Franka była bardzo wdzięczna za moją pomoc 
i w nagrodę dała mi nowe buty. Przy okazji tej pracy, zaprzy-
jaźniłam się z Sabiną, dziewczyną z mieszkania obok. Miała 
osiemnaście lat i mieszkała z rodzicami u siostry pani Grief 
i jej dziesięcioletniego syna Heńka. Ojciec Sabiny z powodu 
głodu pozostawał przykuty do łóżka. Franka pomagała im, 
dostarczając trochę jedzenia. Mąż Hanki i mąż pani Grief 
uciekli do Rosji. Rozmowy kobiet często toczyły się wokół 
wiary w to, że pewnego dnia ich mężowie wrócą do nich 
i do dzieci.

Oprócz pracy dla Franki sprzątałam i prałam w domu 
moich rodziców. Co noc wracałam od Franki do mojej siostry 
i czekałam na powrót ojca z pracy. Byłam z mamą, a do tego 
największą przyjemność sprawiało mi spędzanie każdej 
wolnej chwili z moją pięcioletnią siostrzenicą, Felunią. 
Jednak to moja siostra dźwigała największy ciężar, bowiem 
zajmowała się naszą schorowaną mamą. Dzieliłyśmy się 
każdą porcją jedzenia z Rajzlą i co mogłyśmy, posyłałyśmy 
do więzienia dla Ity. Każdej nocy, przed godziną policyjną, 
ojciec, Rajzla i ja, wracaliśmy do mieszkania na piątym 
piętrze bez windy.

Pewnej lutowej nocy, kiedy czekałam aż tata wróci z pracy, 
usłyszałam jęki na klatce schodowej. Jacyś głodujący ludzie 
chodzili od drzwi do drzwi w nadziei, że dostaną kawałek 
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chleba. Nie mogliśmy im pomóc, ledwo siebie utrzymywa-
liśmy przy życiu. Jednak te jęki nie dawały mi spokoju. 
Powiedziałam do siostry: 

– To głos naszego ojca! 

– Nie, to głosy żebrzących o chleb – odpowiedziała. 

Nie mogłam się uspokoić. Kiedy usłyszałam, że ten dźwięk 
jest coraz bliżej, otworzyłam drzwi. To był mój biedny ojciec. 
Miał białą twarz i zwijał się z bólu. Ledwo mógł nam opowie-
dzieć, co się stało. Poślizgnął się na lodzie przed budynkiem 
i uderzył plecami w żeliwny ornament. Maks, Chana i ja 
wnieśliśmy tatę do mieszkania. Maks wyszedł i po chwili 
wrócił z doktorem, który mieszkał na drugim piętrze. Nie 
powiedziano mi, jak poważny był uraz taty. Tylko Chana 
i Maks wiedzieli, że w wyniku upadku złamał kręgosłup. 

Zostałam w domu i pomagałam tacie. Co wieczór szłam 
do siostry, przynosiłam termos z gorącą herbatą i bułkę 
na kolację dla taty. Cztery dni po jego wypadku miałam tak 
dużo prania, że niemal zapomniałam pójść do siostry po tę 
herbatę i bułkę. Szybko pobiegłam do Chany, żeby zdążyć 
z powrotem przed godziną policyjną. Mama cały czas mnie 
pospieszała. 

Kiedy wróciłam do mieszkania, tata chrapał ciężko. 
Nalałam herbatę do kubka i powiedziałam: 

– Tato, przygotuj się, chciałabym, żebyś zjadł bułkę, 
zanim herbata wystygnie. 

Nie odpowiedział. Tylko chrapał. Nie chciałam go 
budzić, postanowiłam poczekać, aż sam się ocknie. Ale im 
dłużej czekałam, tym mocniej chrapał. Położyłam posiłek 
na nocnym stoliku i znowu spróbowałam go obudzić. Rajzla, 
która spała na łóżku obok, krzyknęła na mnie: 

– Nie widzisz, że mocno śpi? Pozwól mu spać.

– Nie – odpowiedziałam. – Nie podoba mi się ten sen. 

Nie mogłam go dobudzić. Jego srebrna papierośnica 
leżała na stoliku przy łóżku. Otworzyłam ją. Był pełna. Nie 
zapalił ani jednego papierosa. I wtedy zdałam sobie sprawę, 
jak bardzo był chory. Papierosy były dla niego ważniejsze 
niż jedzenie. Budził się nawet czasami, żeby zapalić. Znowu 
spróbowałam go obudzić. Nie mogłam. Powiedziałam 
do Rajzli: 

– Nie widzisz, że dzieje się coś złego? 

Wpadłam w panikę i pobiegłam po siostrę. Było już 
po godzinie policyjnej i drzwi budynku były zamknięte. 
Pobiegłam po dozorcę, żeby mi otworzył, ale odmówił. 

– Nie wiesz, że jest godzina policyjna i że patrol SS jest 
zawsze o tej porze naprzeciwko w sklepie z papierosami? 
Chcesz, żeby cię zabili? 

Płakałam i krzyczałam, że mój tata umiera i że muszę iść 
po siostrę. W końcu dozorca otworzył mi bramę. 

– Dobrze w takim razie, jeśli chcesz zginąć, proszę bardzo. 

Miał rację. Po drugiej stronie ulicy pod sklepem z tyto-
niem zawsze stało na patrolu dwóch esesmanów. Biegłam 
tak szybko jak mogłam. Esesman mnie widział, ale nie 
strzelił do mnie. 

Zaczęłam walić w drzwi siostry, krzycząc: 

– Chana, chodź szybko, coś jest nie tak z tatą! Nie chce się 
obudzić! Boję się, przyjdź! Pobiegła za mną. Maks też z nami 
pobiegł, ale zatrzymał się na drugim piętrze, żeby poprosić 
o pomoc doktora. Kiedy zadzwonił, otworzył mu jego brat, 
też lekarz, poszli zatem z Maksem obaj. Jeden z braci dał 
ojcu zastrzyk, a ten przestał ciężko oddychać. Jednak kiedy 
przygotowywał drugi zastrzyk, brat go zatrzymał gestem 
dłoni. Odwrócił się do nas.

– Wasz ojciec jest w śpiączce – powiedział. 
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Po czterech dniach w łóżku tata umarł – we wtorek  
10 lutego 1942 roku. 

Chciałam, żeby tata miał normalny pogrzeb, ale nie 
miałam na to pieniędzy. Maks nie chciał zapłacić.

– Wolę wydać te pieniądze na żywych– powiedział.

Przyszło dwóch ludzi, żeby wynieść tatę. Pocałowaliśmy 
go na do widzenia. Ja i siostra obejmowałyśmy się i płaka-
łyśmy. Tata został pochowany w jednym z masowych grobów 
na cmentarzu przy Gęsiej. 

Napisałam listy do braci, jeden do Chaima i jego rodziny 
w Węgrowie, a drugi do Tuszy w Rawie, gdzie pracował 
u rolnika. Chciałam, żeby wiedzieli, że tata umarł, żeby mogli 
odmówić kadisz. Przyszły listy z odpowiedziami od braci, 
obaj napisali, że odmówili za ojca kadisz. 

Kiedy tata umarł, mama nie chciała mnie zostawić samej 
na piątym piętrze z Rajzlą. Mimo że była bardzo chora, nale-
gała, żeby zamieszkać z nami. Chciała być blisko mnie. Rajzla 
i Chana opiekowały się mamą w te dni, kiedy chodziłam 
do Franki zajmować się jej dzieckiem. Mama co noc płakała. 

– Motta, zabierz mnie do siebie, zabierz mnie...

W następną piątkową noc obudziłam się z koszmaru. 
Śniło mi się, że Bobe, tata i wszyscy zmarli, których znałam, 
tańczyli wokół mamy. Następnego dnia, w sobotę, do Chany 
przyszła Franka i poprosiła, żebym zajęła się dzieckiem 
przez kilka godzin, ponieważ miała spotkanie, na którym 
musiała być. Chana przyszła do nas i powiedziała: 

– Idź, zrób France przysługę. Wszystko będzie dobrze.

Poszłam do Franki, a ona poleciła mi, żebym coś dla niej 
załatwiła. Kiedy wróciłam do jej mieszkania, siedział tam 
Maks. Wydało mi się to dziwne, bo Maks nigdy nie odwie-
dzał siostry. Sposób, w jaki na mnie patrzył, był podejrzany. 
Wiedziałam, że coś się stało. Zapytałam Maksa, o co chodzi, 
co się dzieje. Nie był w stanie wydobyć ani słowa. Franka 

powiedziała, żebym biegła do domu, że mama chce, żebym 
wróciła. 

Biegłam, zastanawiając się, czy mama jeszcze żyje. Kiedy 
weszłam do mieszkania, mama uśmiechnęła się. Czekała 
na mnie.

– Nie chce jeść ani pić – powiedziała Rajzla. 

– Próbowałaś ją karmić? – zapytałam. 

– Tak, próbowałam – odpowiedziała. 

Przytuliłam mamę i dałam jej kilka kropli waleriany. 

– Mamo, pójdę do Chany i powiem, żeby zrobiła ci kluski 
kładzione. Zjesz sobie, prawda? 

Ziemniaczane kluski kładzione były jej ulubioną potrawą. 
Pokiwała głową. Pobiegłam do Chany i kiedy przygotowy-
wała kluski, poszłam do najbliższego sklepu po więcej kropli 
walerianowych. Kiedy wróciłam, Chana miała już gotowe 
kluski. Pobiegłam z nimi do mamy.

Kiedy dotarłam do domu, mama była na skraju świa-
domości. Żeby ją ożywić, szybko podałam jej walerianę. 
Związałam jej kruczoczarne włosy i spróbowałam ją 
nakarmić. Zjadła trochę, żeby mnie zadowolić. Ale oczy jej 
się zamykały; próbowała otwierać je, żeby móc na mnie 
patrzeć. 

– Mamo – powiedziałam. – Szlojme wkrótce tu będzie. 

Otworzyła oczy i odpowiedziała: 

– Jak to? Przecież jest w Rosji. 

Jej oczy znowu się zamknęły. 

– Mamo, niedługo przyjedzie Chaim. 

Otworzyła oczy i patrzyła na mnie. Wiem, co sobie myślała. 
Kilka minut później przyszli Maks z Chaną. Mama otworzyła 
oczy i poprosiła, żeby się zbliżyli. 
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– Chano, Maksie, chcę, żebyście mnie posłuchali – 
powiedziała. – Zajmijcie się Fajgą, proszę, jest taka młoda. 
Potrzebuje was. Zaopiekujcie się nią. 

Chana nie mogła powstrzymać łez. Maks też. Ja nie 
płakałam. Nie mogłam pogodzić się z tym, że tracę mamę. 
Usiadłam na jej łóżku, tuliłam ją, gładząc jej czarne włosy 
i zastanawiałam się, jak to możliwe, że nie ma ani jednego 
siwego włosa. Jej oczy otwierały się i zamykały. Słyszałam, 
jak sąsiadka mówi do mojej siostry: 

– Zabierz ją stąd. 

„Dlaczego to mówi?” – zastanawiałam się. Chana pode-
szła do mnie i wzięła za ramię, delikatnie odsuwając mnie 
od łóżka mamy. Mama otworzyła oczy jeszcze raz, rozej-
rzała się po pokoju i mnie dostrzegła. Popatrzyła na mnie, 
a potem zamknęła oczy i umarła spokojnie. Była sobota, 
21 lutego 1942 roku. Umarła dwanaście dni po śmierci 
męża. 

Nie chciałam, żeby mama została pochowana w masowym 
grobie. Poprosiłam Chanę, byśmy wyprawili jej właściwy 
pogrzeb. Maks jednak się nie zgodził. 

– To nie ma sensu. Potrzebujemy pieniędzy na jedzenie. 

Cena, którą musielibyśmy zapłacić za pogrzeb, była 
dla nas nieosiągalna. Trzymałam mamę, jej bezwładne 
ramiona opierały się o mnie., aż w końcu przyszli ludzie, 
żeby zabrać jej ciało. I znowu napisałam listy do braci. 

Teraz mieszkałam sama z ciocią Rajzlą. Chana popro-
siła, żebym zajmowała się dzieckiem Franki codziennie. 

– Jedzenie, które mam dla ciebie, będę dawała Rajzli, 
inaczej umrze z głodu. Wiem, że Franka jest skąpa. Będę 
przychodzić codziennie i sprawdzać, co u ciebie. 

Nie mogłam odmówić. Ciocia Chaja poprosiła mnie też, 
żebym gotowała dla wujka Arona, który został sam z dwoj-

giem małych dzieci. Jego żona ze starszymi dziećmi opuściła 
getto, żeby zostawić pozostałym kartki na żywność. I znowu 
nie mogłam odmówić. 

W marcu odpisał mój brat Tusza. Pisał, że musi opuścić 
gospodarstwo, w którym pracował. Nie wspomniał, 
dlaczego. Wyjaśnił tylko, że będzie jeździł od wsi do wsi 
i szukał pracy. Nie chciał, żebyśmy się martwiły, bo prze-
cież zawsze sobie dobrze radził. Chaim napisał, że odmówił 
kadisz za rodziców. Pisał też, że on i jego rodzina ukrywają 
się i grozi im niebezpieczeństwo. Nigdy więcej nie dosta-
liśmy od niego żadnej wiadomości. 

Opiekowałam się dzieckiem Franki codziennie, a Sabina 
często dotrzymywała mi towarzystwa. Franka nie miała nic 
przeciwko temu, ale ostrzegła mnie przed innymi sąsia-
dami, dwiema parami i kobietą, którzy mieszkali na końcu 
korytarza przy łazienkach. Dwie kobiety i jeden z mężczyzn 
byli rodzeństwem. Drugi mężczyzna był mężem jednej 
z sióstr, a trzecia kobieta była dziewczyną ich brata. 

– Nigdy nie wpuszczaj ich do mieszkania, zwłaszcza, gdy 
jesteś sama –powiedziała mi Franka. 

Nie mogłam zrozumieć, dlaczego aż tak się ich obawia, 
przecież byli zawsze dobrze ubrani. Trzy kobiety były 
bardzo atrakcyjne i miłe, Zwłaszcza dziewczyna brata była 
tak piękna, że ludzie nie mogli od niej oderwać wzroku. 
Czasami przychodzili pożyczyć trochę gorącej wody albo 
coś równie drobnego. Dawałam im, czego potrzebowali, ale 
nigdy ich nie wpuszczałam.

Mimo że miałam prawie szesnaście lat, byłam ciągle 
bardzo naiwna. Pewnej niedzieli po drodze do łazienki, 
która znajdowała się na końcu korytarza, przechodziłam 
obok kilku mężczyzn stojących w przedpokoju. Poznałam 
po ich akcencie, że nie byli Żydami. Zastanawiałam się, 
co tam robią. Wróciłam do mieszkania i zapytałam o to 
Sabinę. Popatrzyła na mnie i powiedziała: 
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– Chyba nikt ci nie powiedział, że nasi sąsiedzi to zawo-
dowi złodzieje, a ich kobiety to prostytutki. Ci mężczyźni są 
ich klientami. 

Wtedy zrozumiałam, dlaczego Franka nie pozwalała mi 
wpuszczać ich do mieszkania.

Chana wpadała do Franki codziennie, żeby zapytać, co 
dostałam od niej do jedzenia. Przynosiła mi też dodatkową 
żywność. 

– Co ci Franka dała dziś do jedzenia? – pytała.

– Trzy cienkie kawałki chleba posmarowane dżemem, 
sama zjadła to samo – odpowiadałam.

– Je o wiele więcej, gdy tego nie widzisz – mówiła Chana. 
– Dlatego tu przychodzę.

Pewnego ranka, kiedy Leonek poszedł pobawić się 
z Heńkiem z mieszkania obok, ktoś zapukał do drzwi. 
Otworzyłam. Kobieta, niska brunetka, której nie widziałam 
nigdy przedtem, zapytała: 

– Masz na imię Fela? 

Odpowiedziałam, że tak. 

– Maks to twój szwagier? 

– Tak, kim pani jest? 

Nerwowym głosem powiedziała: 

– Kobieta o nazwisku Franka Michalska została złapana 
przez policję i uwięziona. Dała mi ten adres i poprosiła, 
żebym przekazała to twojemu szwagrowi. 

Franka wyszła zaledwie pół godziny temu, wobec tego 
ta historia brzmiała podejrzanie. Widząc, że się waham, 
kobieta powiedziała: 

– Pośpiesz się, powiedz o tym swojemu szwagrowi. Będzie 
wiedział, co zrobić. 

Byłam zagubiona, nie wiedziałam, co mam robić. Poszłam 
do pani Grief i poprosiłam, żeby zajęła się Leonkiem przez pół 
godziny, bo muszę załatwić pewną sprawę. Nie powiedziałam 
jej o tym, co usłyszałam od tamtej kobiety, bo pomyślałam, 
że interesy Franki związane ze szmuglem były tajemnicą. 

Mimo mieszanych uczuć co do tej całej opowieści, 
pobiegłam szukać Maksa. Biegałam tak piętnaście minut, 
aż w końcu otworzyłam drzwi mieszkania siostry. Wszystko 
jej opowiedziałam, a ta krzyknęła: 

– Mój Boże, oszukali cię. Biegnij z powrotem! Ci złodzieje 
cię nabrali. 

Mieli wszystko zaplanowane. Biegłam z powrotem 
jak torpeda. Kiedy dobiegłam do podwórka, zobaczyłam 
mężczyznę z twarzą zalaną krwią, uciekającego przed 
Maksem. Schody do mieszkania były całe w mące, ryżu 
i cukrze, a sąsiedzi zgarniali to wszystko tak szybko, jak tylko 
się dało. Trzęsłam się cała i wstydziłam tego, co zrobiłam. 
Nie mogłam sobie wybaczyć tej naiwności i głupoty. Ale 
Franka powiedziała tylko: 

– Powinnam cię lepiej przygotować. 

Franka prowadziła swój szmugiel w budynku sądu. Ulica 
Leszno przebiegała przez budynek sądu, dzieląc go na dwie 
części. Połowa budynku znajdowała się w getcie, a połowa 
poza nim. Tam Franka mogła prowadzić interesy z ludźmi 
spoza getta. Jej interesy nie był taką tajemnicą, jak mi się 
wydawało, tak naprawdę wszyscy o nich wiedzieli. 

Latem 1942 roku, nadal pracowałam dla Franki i goto-
wałam wujkowi Aronowi i jego dwóm chłopcom. Kiedy wujek 
wracał z pracy i czuł zapach ziemniaków i zupy jęczmiennej, 
którą gotowałam, błogosławił mnie. 

– Dziecko, życzę ci wiecznego życia. Ocalasz mnie i moje 
dzieci. 
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Pomagałam też cioci Rajzli organizować jedzenie dla Ity, 
która ciągle przebywała w więzieniu. Nie było dnia, żebym 
nie widziała się z moją ukochaną Felunią. To, jak mnie 
witała i jak wtulała się w moje ramiona czyniło moje życie 
znośnym. 

Przyszedł kolejny list od Tuszy. Znajdowało się w nim 
małe zdjęcie przedstawiające go w białej kurtce-wiatrówce 
z kieszeniami na suwaki. Wyglądał bardzo przystojnie, 
a ja tak bardzo za nim tęskniłam, że pocałowałam zdjęcie. 
Napisał, że zarabia, szyjąc rolnikom ubrania, ale jego sytu-
acja się pogarsza. Żydów zbierano i deportowano. Nie miał 
jak się ukrywać. On i jego przyjaciel Berl Goldfarb byli 
w drodze do getta. Tusza chciał być z nami, niezależnie 
od tego, co się stanie. Nie mogłam się doczekać, aż znowu 
go zobaczę. Każdego dnia spodziewałam się jego przyjazdu. 
Niestety nigdy do nas nie dotarł. 

***

Pewnego dnia, w lipcu, wróciłam do domu pewna, że Tusza 
wreszcie przyjechał. Zamiast tego zastałam moją siostrę 
w takim stanie, w jakim nigdy jej nie widziałam. Wykręcała 
sobie ręce i płakała: 

– To koniec, koniec z nami, już po nas. Słyszałaś, 
że Czerniaków3 popełnił samobójstwo, połykając truciznę? 
Niemcy zmuszali go do podpisania oświadczenia, że getto 
zostanie zlikwidowane, a my przetransportowani Bóg wie 
gdzie. Rada żydowska ma zebrać ludzi do transportu4. 

Samo patrzenie na moją siostrę wpędziło mnie w panikę. 
Zbiegłam na podwórko, gdzie bawiła się Felunia. Każdy 
człowiek, którego mijałam, był zdesperowany. Znalazłam 
Felunię, chwyciłam ją i trzymałam mocno. Nie wiedziałam, 
co jej powiedzieć, jak wyjaśnić ten wszechobecny lęk sześcio-
latce. Trzymałam ją przy sobie tak, jakby mogło to zapobiec 
nadchodzącym wydarzeniom. Modliłam się, żebyśmy nigdy 
nie zostały rozdzielone. 

Postanowiłam pobiec do Franki po więcej informacji. 
Dzięki swoim kontaktom była zawsze dobrze we wszystkim 
zorientowana. Kiedy do niej dotarłam, zapytała, dlaczego 
płaczę. Zastanawiałam się, czy wie, w jakim znaleźliśmy się 
położeniu. Jeśli wiedziała, to jak mogła być tak spokojna. 
Od Franki dowiedziałam się, że za pieniądze, za mnóstwo 
pieniędzy, można kupić od Niemców pozwolenie na pracę. 
A mając pozwolenie, można pracować w fabryce Schulza 
albo u niemieckiego przemysłowca Waltera Toebbensa, przy 
naprawianiu mundurów. Pozwolenie na pracę było jak polisa 
ubezpieczeniowa przeciwko deportacji. Praca zabezpieczała 
cię przed łapankami. Bycie złapanym oznaczało odesłanie 
do obozu w Treblince5 albo Poniatowie6. Jednak Maks nie 
miał tyle pieniędzy, żeby kupić zaświadczenie o zatrudnieniu. 

Następnego dnia Franka powiedziała, że ma dla mnie 
ochronę. 

– Kupiłam ci papiery do pracy w fabryce Toebbensa i zare-
jestrowałam jako moją córkę. Będziesz zostawała w domu 
z Leonkiem, kiedy będę szła do pracy. 

Nie podobała mi się ta zmiana. Wróciłam do Chany i powie-
działam jej o wszystkim. Odpowiedziała mi na to: 

– Bardzo się cieszę, że chociaż ty jesteś kryta. A wkrótce, 
zobaczymy, może nam wszystkim się uda. 

Nie chciałam zostawiać Chany i Feluni samych, aby same 
musiały uciekać i chować się przed łapankami Powiedziałam, 
że chcę zostać z nimi. 

– Jeśli zostaniesz złapana, chcę pójść z tobą. Nie chcę 
zostać sama. Co wtedy zrobię?

– Nie ma mowy, nie zostaniesz ze mną, dopóki nie zdobędę 
papierów – nalegała Chana.

Następnego ranka poszłam do Franki. Dała mi potrzebne 
dokumenty, żeby ochronić mnie i Leonka na wypadek 
łapanki, podczas gdy ona będzie w pracy. 
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22 lipca deportacje Żydów z getta do Treblinki ruszyły 
pełną parą. Niemieccy, ukraińscy i litewscy żołnierze7 
otaczali budynki i gromadzili sześć tysięcy Żydów. To była 
ich dzienna norma. Łapanki albo ,,akcje”, jak to nazywali, 
trwały aż do osiągnięcia tej liczby osób. Złapani ludzie byli 
prowadzeni na Umschlagplatz, ładowani do bydlęcych 
wagonów i przewożeni do Treblinki. 

Podczas dwóch pierwszych łapanek postępowałam tak, 
jak radziła mi Franka. Pokazywałam nazistowskim żołnie-
rzom papiery ze znakiem swastyki. Osoby z papierami 
były pomijane. Chana, Maks i Felunia nie mieli papierów. 
Musieli się ukrywać. Byłam przerażona tym, że moja siostra 
mogłaby zostać znaleziona i wywieziona. Z naszej kamie-
nicy i z sąsiednich domów wywieziono setki osób. Po każdej 
łapance moja siostra przybiegała sprawdzić, czy jeszcze żyję. 
Była naprawdę szczęśliwa, że miałam te papiery. 

Znowu ją błagałam, żeby zabrała mnie ze sobą do kryjówki, 
ale ona odmawiała. Podczas kolejnej łapanki niemieccy, 
ukraińscy i litewscy naziści krzyczeli, że wszyscy mają wyjść 
na podwórko, nawet ci, którzy mają papiery. Zaczęłam się 
z Leonkiem zbierać do wyjścia tak wolno, jak tylko mogłam. 
Wszyscy wokół panikowali, krzyczeli i wrzeszczeli na siebie, 
biegając we wszystkich kierunkach. Zdałam sobie sprawę, 
że naziści planują wywieźć wszystkich, nawet tych, którzy 
mają pozwolenia na pracę. Trzymałam przy sobie Leonka 
i pobiegłam w górę schodów na dach. Wielu innych również 
biegło na dach, żeby uniknąć łapanki. I nagle wszystko 
ucichło. Naziści wyłapali swój dzienny przydział Żydów 
i odmaszerowali z nimi. Każdy, komu udało się uciec, 
wyszedł na dziedziniec. Po czwartej Franka wróciła z pracy. 
Wiedziała, co się stało tego dnia i nie mogła uwierzyć we 
własne szczęście, że Leonek i ja nadal byliśmy w mieszkaniu. 

Teraz, kiedy naziści przestali honorować pozwolenia 
na pracę, powiedziałam Chanie, że nie będę pracować już 
u Franki i że zostaję z nią. 

– Cokolwiek stanie się z tobą, stanie się i ze mną. 

Nie mogła dyskutować z moją decyzją. Oznajmiłam 
France, że musi wziąć odpowiedzialność za swoje dziecko, 
że nie będę się już u niej ukrywała, ponieważ chcę być 
z siostrą. Franka powiedziała, że rozumie moją decyzję, ale 
błagała, żebym została z nią, dopóki nie znajdzie jakiegoś 
rozwiązania. Przez ten czas mogłybyśmy się ukrywać u jej 
przyjaciół w fabryce mebli na poddaszu. Przeżyliśmy tam 
sporo łapanek. W czasie jednej z nich brat Franki, Leon, 
został złapany i wywieziony. Franka się załamała. 

***

Pewnego dnia, kiedy naziści wyrobili już swoją dzienną 
normę Żydów i razem z Chaną szłyśmy chodnikiem przez 
opuszczony rynek na Nowolipiu i Lesznie, moja siostra 
powiedziała nagle: 

– Patrz, to Regina. 

Podbiegłam do niej i powiedziałam. 

– Pani Regino, to ja, córka Chawci. 

– Ach tak! – przytuliła mnie mocno i powiedziała: – 
Słyszałam, że oboje, twoja mama i twój tata umarli. 

Zaczęłam płakać. I ona też płakała. Powiedziałam jej, 
że Chana i Maks widzieli jej występ w „Córce Rabina“ w El 
Dorado i o tym, jak byli zaskoczeni, że cały teatr był pełen 
ludzi. Kiedy się rozstawałyśmy, powiedziała: 

– Nasza przyszłość jest niepewna, kto wie, co się z nami 
stanie? Kto będzie po nas płakał? Nigdy więcej jej nie 
zobaczyłam. 

Kiedy rozpoczęły się łapanki, naziści ogłosili, że ci, którzy 
dobrowolnie się ujawnią, dostaną chleb i marmoladę8. 
Tysiące zmorzonych głodem ludzi poddało się. Po jednej 
z łapanek Rajzla przyszła do Chany i do mnie. Był wieczór, 
znalazła nas na podwórzu. Rajzla ukrywała się u naszych 
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kuzynów, Izaaka i Elki. Powiedziała, że dłużej nie da rady. 
Po stracie męża i córki, nie ma już powodu, by znosić dłużej 
głód i lęk. Nie chce jej się już żyć i poddaje się. Chana prosiła 
ją, żeby została i ukrywała się z nami. Odmówiła. 

– Nie, nie. Izaak i Elka się poddali, idę z nimi. 

Płakałyśmy, całując się na pożegnanie. Nigdy więcej nie 
zobaczyłam cioci Rajzli.

Niedługo później usłyszeliśmy o kilku osobach, którym 
udało się uciec z transportów, ale i tak zostali schwytani 
podczas łapanek i znów załadowani do wagonów dla bydła 
na Umschlagplatzu .Czekała ich dwugodzinna podróż 
do Treblinki i jej pieców. Plotki, w które nie wierzyliśmy, 
bo próbowaliśmy wmawiać sobie, że takie rzeczy są po prostu 
niemożliwe, okazały się prawdą. Treblinka była obozem 
śmierci. 

***

Odkąd zaczęły się łapanki, jeszcze trudniej było zdobyć 
w getcie jedzenie. Byliśmy stale głodni. Nie jedliśmy nawet 
czasem przez kilka dni. Ale tak długo, jak byli Żydzi mający 
złoto, brylanty i pieniądze na wymianę za jedzenie, byli 
i Polacy, którzy to jedzenie do getta dostarczali. 

Po każdej łapance Chana biegła, żeby mnie znaleźć. Jeśli 
tylko było to możliwe, przynosiła mi kęs czegoś do jedzenia. 
Obiecała, że jak tylko Maks zorganizuje kryjówkę w fabryce, 
przyjdzie po mnie i zabierze ze sobą. Maks ciągle zmieniał 
miejsca ukrycia. Nigdy nie wiedziałam, gdzie są. W taki 
właśnie dzień, kiedy nie miałam pojęcia, gdzie ukrywa się 
moja siostra, Franka powiedziała mi, że kupiła dla siebie 
i Leonka lepszą kryjówkę i nie może mnie zabrać. Poprosiłam 
ją o klucze do jej mieszkania przy Lesznie 27, żebym przy-
najmniej miała gdzie spać. 

Wróciłam na Leszno. Budynek był kompletnie pusty, 
wyglądał jak wyludniony. Nikogo nie było – ani Sabiny, ani 

jej rodziców, siostry, pani Grief... Cudem przeżył dziesięcio-
letni Heniek Grief. Tak się ucieszył na mój widok, że rzucił 
mi się w ramiona. Powiedział, że jego matka ukryła go, 
zanim razem z innymi została zabrana. Trzymając się mnie, 
powiedział: 

– Fela, chcę żyć, nie chcę umrzeć, co mam zrobić, powiedz 
mi? 

Łamało mi się serce, kiedy patrzyłam na tę śliczną 
twarzyczkę i jasne włoski. Był taki młody i taki niewinny. 
Wydało mi się dziwne, że nie wspomniał o matce ani o nikim 
innym. Myślał tylko o sobie, o tym, co zrobić, żeby przeżyć. 
Co mogłam mu powiedzieć? Odparłam tylko: 

– Biegnij tam, gdzie inni. Ja tak robię. Jeśli biegną 
na dach, biegnę na dach. Dzień lub dwa później Heniek, ten 
śliczny mały chłopiec, po prostu zniknął. Nigdy więcej go nie 
widziałam. 

***

Łapanki były organizowane każdego dnia. Żeby uciec, 
biegłam na dach z innymi, którzy byli jeszcze wolni. 
Skakaliśmy po dachach, z jednego na drugi, uciekając polu-
jącym na nas nazistom niemieckim, ukraińskim i żydow-
skiej policji. Po kilku razach, kiedy prawie mnie złapano, 
zdałam sobie sprawę, że potrzebuję lepszego sposobu 
na ukrycie się niż bieganie po dachach. Musiałam stworzyć 
własną kryjówkę. Wróciłam do siebie, otworzyłam okno, 
rozerwałam zasłonę, zostawiłam otwarte drzwi, zrobiłam 
bałagan w pokoju, na łóżku. Stworzyłam wrażenie, że pokój 
został już przeszukany. Otwarte okno i drzwi tworzyły prze-
ciąg, rozerwana zasłona powiewała na wietrze. 

Podczas kolejnej łapanki ukryłam się pod łóżkiem,  
obłożyłam bryłami węgla i siedziałam cicho jak myszka. 
Słyszałam krzyczących po niemiecku i ukraińsku nazistów. 

– Wszyscy raus! – wołali, kiedy wchodzili niszczyć mieszkania. 
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Leżąc pod łóżkiem, widziałam ich buty i słyszałam,  
jak mówili: 

– Nikogo tu już nie ma! 

Modliłam się, żeby chociaż złapali mnie Niemcy,  
nie Ukraińcy. Przetrwałam kilka łapanek ukrywając się 
w taki sposób.

Pewnego ranka, tuż po tym, jak opuściłam kryjówkę, 
zeszłam na dół na ulicę i spotkałam dziewczynę, którą 
znałam z Grodziska. Miała na nazwisko Sylbernadel. 
Stałyśmy we dwie i rozmawiałyśmy, kiedy rozpoczęła się 
łapanka. Zaczęłyśmy uciekać. Biegłyśmy przez podwórko, 
na którym żydowska policja zbierała tych, których złapała. 

Wpadłyśmy do budynku i zaczęłyśmy wbiegać po scho-
dach na dach. Z tyłu złapał nas żydowski policjant. Miałyśmy 
szczęście. Rozpoznałyśmy go. Też był z Grodziska. Nazywał 
się Karwasser. Pochodził z rodziny, która miała tartak. 
Zwróciłyśmy się do niego po imieniu. On też rozpoznał w nas 
dwie dziewczynki z okolicy. Rozejrzał się, sprawdził, czy nikt 
go nie obserwuje i powiedział: 

– Nie zabiorę was. Biegnijcie tamtędy. Tam jest już 
po łapance. 

***

Maks został schwytany w trakcie łapanki. Naziści złapali 
go na ulicy. Chana przyszła się ze mną pożegnać. Chciała 
wziąć Felunię i dołączyć do Maksa. Byłam na nią strasznie 
zła. 

– Nie bądź głupia! Maks jest mądry, znajdzie sposób, żeby 
wrócić. Nigdzie nie pójdziesz. Zostaniesz tu ze mną. 

Kiedy tak stałyśmy i się kłóciłyśmy, zobaczyłam Maksa 
wchodzącego na dziedziniec przy Lesznie 27. 

– Zobacz, jest! – powiedziałam. 

Na Umschlagplatzu Maks został skierowany do pracy 
przy ładowaniu skonfiskowanych ubrań na wagon. Udało 
mu się ukryć w tych ubraniach i wyskoczyć z pociągu, kiedy 
ten już jechał. 

Kilka dni później Chana znowu przyszła. Zabrała mnie 
do jednopokojowego mieszkania przy Miłej 63, gdzie miesz-
kała. Była tam kryjówka na poddaszu, w której chowało się 
ponad dwieście osób. Jednak kryjówka nie spodobała się 
Maksowi, więc nie zostaliśmy tam. Łapanki były organizo-
wane bez przerwy. Nazistom trudno było nas namierzyć. 
Jedliśmy, co się dało i jak się dało. Dym z naszych kuchenek 
łatwo było zobaczyć. W ten sposób wskazywaliśmy nazistom, 
gdzie jesteśmy. Ale nadal mieliśmy szczęście, nie zostaliśmy 
odkryci. 

Jesienią 1942 roku getto niemal opustoszało. Większość 
Żydów została złapana i wywieziona do Treblinki, wśród nich 
wujek Aron i jego dzieci. Ulica Leszno była pusta, wszystkie 
okoliczne ulice też były wyludnione. 

Niedobitki mieszkańców getta były teraz na Miłej i w jej 
pobliżu. Po dwie, trzy rodziny mieszkały w jednym pokoju. 
Już od jakiegoś czasu nie widziałam Franki i Leonka ani nie 
miałam o nich żadnych wieści. Niewielu nas zostało. 

***

Maksowi udało się kupić pracę w strefie chronionej, 
w niemieckiej firmie stolarskiej Deutsche Tishlerei 
Verkstaten, ulokowanej przy ulicy Gęsiej. Robili meble 
dla Niemców. Dostał dokumenty potwierdzające, że żona 
i dziecko mogą być z nim w fabryce podczas pracy. Ja nie 
mogłam, więc nie miałam ochrony. Każdego ranka Maks 
zabierał Chanę i Felunię ze sobą do miejsca zbiórki, z którego 
byli potem eskortowani do pracy przez żydowskiego poli-
cjanta, a ja się ukrywałam. 

Maksowi nie podobała się kryjówka na strychu przy Miłej 
63. Według niego była za duża i zbyt niebezpieczna. Teść 
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mężczyzny, który ją prowadził, był starszym człowiekiem, 
który stale kaszlał. Maks powiedział: 

– Jeden kaszel i będzie po wszystkich.

Ja też wolałam się ukrywać na własną rękę. Znowu stwo-
rzyłam własną kryjówkę, taką samą na Miłej 63 jak na Lesznie 
27. Znowu wybrałam pusty pokój, otworzyłam okno, roze-
rwałam zasłonę, zrobiłam sobie miejsce pod łóżkiem i ukry-
wałam się pod węglem. Kiedy na korytarzu nikogo nie było, 
zdjęłam drzwi z jednego zawiasu, tak że wisiały krzywo. 
Robił się przeciąg, który szarpał zasłoną, a pokój wyglądał 
na opuszczony. I znowu przeżyłam w ten sposób wiele 
łapanek. Za każdym razem kiedy Chana wracała z pracy, 
nie mogła uwierzyć, że ciągle tam jestem.

Niemcy kierujący Deutsche Tishlerei Verkstaten pole-
cili Maksowi i innym robotnikom przeszukać opuszczone 
budynki i przynieść im złoto, srebro, dywany, obrazy, 
słowem wszystko, co tylko znajdą wartościowego. W zamian 
mieli dostawać jedzenie. Dzięki temu Maks czasem przycho-
dził do domu z kawałkiem śledzia lub chleba. 

Do stycznia 1943 Maks, Chana i Felunia zawsze wycho-
dzili razem do pracy i wracali w nocy. Ale pewnego dnia 
wrócili niedługo po tym, jak tylko wyszli z mieszkania. Maks, 
zawsze uważny i spostrzegawczy, zauważył niepokojącą 
zmianę w codziennej rutynie. Bardzo go to zaniepokoiło. 

– Kiedy czekaliśmy na naszą kolej, żeby wejść na dzie-
dziniec fabryki – powiedział mi – zauważyłem, że podczas 
liczenia oddzielają kobiety z dziećmi od mężczyzn. Nie 
podoba mi się to, nie musieli tego robić. Wczoraj było tam 
wokół zbyt wielu Niemców, coś knuli. Może przekonasz 
Chanę, żeby nie szła tam dzisiaj ze mną.

– Muszę z tobą iść – odpowiedziała Chana. – Jeśli nas 
wywiozą, to wywiozą. 

– Nie bądź głupia – krzyknęłam na nią. – Wiesz, że Maks 

ma zawsze świetną intuicję. Posłuchaj go. Posłuchaj mnie. 
Zostań tu z dzieckiem. Ukryjemy się we trzy. Pozwól mu iść 
do pracy. 

Posłuchała mnie i ukryłyśmy się na poddaszu na Miłej. 

Wtedy po raz pierwszy ukryłyśmy się w takiej kryjówce. 
Stałyśmy w rzędzie, podczas gdy dwóch mężczyzn bacznie 
przyglądało się ludziom, których wpuszczali. Nakazali 
wszystkim być cicho. W rzędzie przed nami stał mężczyzna, 
którego wszyscy znali, lubili i szanowali za charakter oraz 
inteligencję. Był ze swoją żoną, dwojgiem dzieci i okrytym 
kocem niemowlęciem, które trzymał w ramionach. Dwóch 
mężczyzn nie chciało go wpuścić do kryjówki z niemowlakiem. 

– Przepraszam, nie mogę pana wpuścić, bo dziecko może 
zacząć płakać – powiedział jeden z nich. – To zbyt niebez-
pieczne, nie mogę ryzykować życia dwustu ludzi dla pana 
dziecka. 

Ojciec niemowlęcia stał i patrzył na mężczyznę, który 
odmawiał mu miejsca. 

– Chce pan, żebym porzucił dziecko – rzekł. – Nie mogę 
tego zrobić, ale daję panu słowo, że, jeśli coś się wydarzy, 
będę wiedział, co robić. 

Dwaj mężczyźni go wpuścili. 

Tego dnia była straszna łapanka. Naziści wiedzieli, 
że gdzieś tam jesteśmy, czuli to. Nie wiedzieli jednak, gdzie 
dokładnie nas szukać. Musieli działać ostrożnie. Schody 
i podłoga otaczająca poddasze były nadwątlone, więc kiedy 
Niemcy zaczęliby tam wbiegać, mogły się pod nimi zarwać 
. Stali więc na dachu nad nami i krzyczeli: „Raus, raus!”. 
Strasznie wrzeszczeli. Usłyszałam cichutkie kwilenie 
niemowlęcia, które w końcu ucichło. Łapanka trwała kilka 
godzin. Leżeliśmy przez ten czas wszyscy na poddaszu 
w absolutnej ciszy. Nie zostaliśmy na szczęście znalezieni. 
Było już późno, kiedy naziści w końcu poszli. 
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Wychodziliśmy z poddasza jedni po drugich. Widziałam, jak 
mężczyzna z niemowlęciem podchodzi do dwóch mężczyzn, 
którzy nas wpuszczali i podaje im niemowlę w kocu. 

– Proszę – powiedział. 

Dziecko nie żyło, udusił je własnymi rękoma. Wszyscy 
płakaliśmy, patrząc na tego niego, jak tak stał ze zwieszoną 
głową. Zapadała noc, staliśmy wszyscy na podwórzu przy 
Miłej 63. Pogrzebaliśmy ośmiotygodniowe niemowlę i odmó-
wiliśmy kadisz. 

Kiedy Maks wrócił tej nocy z Deutsche Tishlerei Verkstaten, 
opowiedział nam, co się tam działo. Wszystkie kobiety i dzieci 
zostały oddzielone od mężczyzn i zatrzymane do przeli-
czenia. Ludzie wpadli w panikę. Płacili złotem i diamentami 
żydowskim policjantom, żeby ukryli dzieci przed Niemcami 
w plecakach. Ale policjantom nie zależało na ocaleniu 
nikogo. Kiedy przyszli naziści, znaleźli wszystkie dzieci. 
Wszystkie kobiety i dzieci z Deutsche Tisheleri Verkstaten 
zostały wywiezione do Treblinki. 

***

Każdego dnia, gdy mężczyźni wychodzili do pracy, zaczy-
nały się łapanki. Za każdym razem Chana, Felunia i ja 
pędziłyśmy na górę do kryjówki na poddaszu. W lutym 1943 
Chana zaczęła nalegać, żeby Maks brał ze sobą Felunię 
do pracy. Już od jakiegoś czasu nie było tam Niemców 
i robotnikom udało się zorganizować kryjówki dla rodzin. 

Pewnego dnia kilka załadowanych Niemcami ciężarówek 
przyjechało, żeby przeprowadzić w fabryce łapankę z zasko-
czenia. Chana z Felunią nie zdążyły znaleźć kryjówki. Maks 
polecił Chanie, żeby uciekała sama. Wziął Felunię, która 
miała wtedy siedem lat, i zakazał jej pisnąć choćby słowo. 
Położył ją na betonowej podłodze obok maszyny, którą 
kierował. Obłożył ją cegłami, a na wierzchu położył sklejkę. 
Stanął na tej sklejce i spokojnie pracował. Niemcy zrobili 
sobie przerwę, żeby popatrzeć jak pracuje. I poszli. Kiedy 

Maks uwolnił dziecko, mała powiedziała: 

– Prawda, że byłam cicho, tatusiu?

Maks przestał ufać Niemcom w te ich pozwolenia na pracę. 
Było tylko kwestią czasu zanim naziści wejdą do fabryki 
i zabiorą wszystkich, łącznie z robotnikami. Przestał chodzić 
do pracy. Nie był już chroniony i razem z nami ukrywał się 
podczas łapanek. Nadal uważał, że Miła 63 była kiepską 
kryjówką, a ciągły kaszel teścia mężczyzny, który ją  
prowadził, bardzo go denerwował. 

– Jeden kaszel i będzie po nas. Muszę znaleźć  
lepsze miejsce.

Maks zaczął szukać nowej kryjówki dla Chany i Feluni. 

Pewnego dnia wrócił do domu i powiedział do Chany: 

– Masz jeszcze tę piękną granatową sukienkę? Załóż ją. 
Musimy szybko wyjść. Spotkałem kolegę sprzed wojny, 
Jakowa Brzezińskiego... to długa historia. Opowiem ci ją 
pod drodze. Ja miałam tę sukienkę, moja siostra zwykle 
oddawała mi swoje najładniejsze stroje. Dałam sukienkę 
Chanie i zajęłam się Felunią, kiedy poszli. Wrócili i wszystko 
mi opowiedzieli. 

Maks szedł Miłą i spotkał swojego dobrego szkolnego 
kolegę, Jakowa Brzezińskiego. Jakow przed wojną pracował 
w fabryce mebli i kupował od Maksa fornir i materiały 
wykończeniowe. Ucieszyli się na swój widok. Maks i Jakow 
chodzili do szkoły razem z Salą, drobną, śliczną brunetką, 
sympatią Jakowa. Mama młodziutkiej Sali ledwo wiązała 
koniec z końcem, prowadziła warzywniak na Solcu. Rodzina 
Jakowa nie chciała zaakceptować Sali jako żony. Uważali 
ją za nieodpowiednią partię, bo była zbyt biedna. Zakazali 
Jakowowi ślubu z Salą i znaleźli mu dziewczynę z zamożnej 
rodziny, z którą musiał się ożenić. Rodzice złamali mu serce. 

W trakcie jednej z ostatnich łapanek, kiedy Jakow biegł 
do kryjówki, Sala wprost wpadła mu w ramiona. Połączyło 
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ich przeznaczenie. Pierwsza żona Jakowa już wcześniej 
została złapana i wywieziona do Treblinki. Szaleńczo zako-
chani Sala i Jakow postanowili się pobrać. Nie zważając 
na czas i okoliczności, Sala nalegała, żeby pobrali się 
pod chupą, zgodnie z żydowską tradycją. Teraz Sala mogła 
mieć wreszcie wesele, którego kiedyś jej odmówiono. Jakow 
poprosił Maksa i moją siostrę, żeby byli świadkami. Maks 
i Chana mieli zaszczyt odprowadzić parę pod chupę. Od tego 
dnia staliśmy się bliskimi przyjaciółmi. 

Jakow Brzeziński i znajomy Maksa, pan Grynberg, 
mieszkali w piętrowym budynku na Miłej 58. Oni także 
marzyli o lepszej kryjówce, ale nie znali się na konstrukcji 
budynków tak dobrze, jak Maks. Zaproponowali mu, żeby 
nową kryjówkę zaprojektować i wybudować wspólnie. 
Maks zgodził się, pod warunkiem, że na czas budowy 
zamieszkamy wszyscy na Miłej 58. Pan Grynberg wraz 
z żoną i synem Mietkiem mieszkali na drugim piętrze. 
Pani Grynberg zachorowała zaraz po tym, jak ich drugi 
syn został złapany i wysłany do Treblinki. Jakow i Sala 
Brzezińscy mieszkali na czwartym piętrze, a my wprowa-
dziliśmy się na trzecie. 

Budynek przy Miłej 58 miał już dwie kryjówki – jedną 
na strychu, a drugą w piwnicy. Wiele razy ludzie przeżyli 
tam niezauważeni podczas łapanek. Woleliśmy piwnicę 
od strychu. Znajdowała się pod podłogą dawnego sklepu 
na parterze. Wnętrze sklepu było zasłane gruzem i połama-
nymi półkami. Część miała wyglądać tak, jakby były tam 
stajnie dla koni. Na klapie u wejścia do kryjówki rozrzu-
cono koński nawóz. W piwnicy ukryte były drewniane 
łóżka, magazyn suszonej żywności i większość rzeczy, które  
posiadaliśmy. Przetrwaliśmy wiele łapanek ukryci w tej 
piwnicy, podczas gdy nasza własna kryjówka była w budowie.

W marcu 1943 roku Niemcom wciąż nie udało się nas 
pozbyć. Dym z polowych kuchni przypominał im o naszym 
istnieniu. Łapanki trwały dalej. Podczas gdy kobiety 

i dzieci spały w piwnicy, mężczyźni ukrywali się na dachu,  
wypatrując Niemców.

Kiedy nie było znaków ich aktywności, przeszukiwaliśmy 
teren. Szukaliśmy rzeczy pozostawionych przez ludzi zabi-
tych lub złapanych w niekończących się łapankach. Można 
je było zamienić na żywność u Polaków, którzy mieli odwagę 
przyjść do getta. Jedzenie musieliśmy gotować na zewnątrz. 
Przeważnie była to zupa z ziemniaków i marchwi. Głód spra-
wiał, że smakowała wybornie i w żartach zastanawialiśmy 
się, jakim cudem nikt nie gotował tego przed wojną.

Maks i kilka innych osób zdecydowało, że skoro 
łapanki stają się coraz gorsze, wszyscy mężczyźni spędzą 
noc na dachu jako obserwatorzy. Kobiety i dzieci zostały 
w piwnicy. W środku nocy obudziło nas sześciu Polaków, 
świecąc na nas latarkami. Chcieli pieniędzy i kosztow-
ności. Zabrali wszystkie nasze walizki, a jedną dziewczynę  
zaciągnęli na górę i zgwałcili.

Leżałam na jednym łóżku z moją siostrą i Felunią. 
Jeden z Polaków, około osiemnastoletni, ściągnął z nas koc  
i powiedział do mnie:

– Ty. Chodź ze mną na górę. Pokażesz mi, które rzeczy są 
twoje i oddam ci je.

Byłam tak naiwna, że mu uwierzyłam. Chana przytrzy-
mała mnie, kiedy chciałam wstać.

– Nie bądź głupia! Siedź tu ze mną i nie ruszaj się!

Przyciągnęła mnie bliżej siebie i powiedziała:

– Idźcie sobie! Już wystarczająco nas obrabowaliście.

Młody Polak wpadł w złość. Wyciągnął rękę, w której 
trzymał granat.

– Jeśli nie pozwolisz jej ze mną pójść, rzucę tym i wysadzę 
was wszystkich w powietrze. W tym momencie dały się słyszeć 
głosy jego przyjaciół, którzy chcieli już wracać i zorientowali 
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się, że go nie ma.

– Józef, chodź już! – wołali.

Odchodząc, rzucił granatem, który wylądował na naszym 
łóżku. Nie mogłyśmy się ruszyć, sparaliżowane ze strachu, 
patrzyłyśmy tylko, czekając aż wybuchnie i zakończy nasze 
życie. Każda sekunda ciągnęła się w nieskończoność. Granat 
nie wybuchł. Okazał się niewypałem. Nigdy nie zapomniałam 
twarzy tych Polaków, w szczególności twarzy Józefa.

Kiedy nasi mężczyźni wrócili z dachu, obwiniali się o to, 
co się stało. Nie mogli uwierzyć, że stojąc na straży, nie 
zauważyli nikogo wchodzącego do kryjówki. Jak to się mogło 
zdarzyć? Czy ktoś nas wydał? Czy to byli ci sami Polacy, 
którzy przychodzili tu za dnia? Jak nas znaleźli, skoro nie 
udało się to Niemcom?

Kilka dni później, kiedy zgromadziliśmy trochę przed-
miotów do wymiany na jedzenie, tych samych sześciu 
Polaków wróciło do naszej kryjówki. Znów nas obrabowali, 
tym razem zabrali nawet moje buty. Mężczyźni na dachu 
znowu niczego nie zauważyli i zachodzili w głowę, jak to się 
mogło stać.

Gdy nasza nowa kryjówka była na ukończeniu, Maks 
spotkał swojego znajomego, elektryka. Dowiedział się, że ten 
człowiek oraz jego żona i teściowa, mają dostęp do świetnego 
miejsca na ulicy Miłej 69, zbudowanego tak, by pomieścić 
zapasy na dwa lata, z wejściem do kanału prowadzącego 
na polską stronę. Koszt wejścia tam był bardzo wysoki, 
150 000 złotych. Chana kłóciła się z Maksem, że powin-
niśmy kupić sobie wejście, bo nasza nowa kryjówka „stoi 
na kurzych łapkach”.

Kilka dni później dotarła do nas wieść, że tamto 
miejsce zostało odkryte, a wszystkich ludzi wyprowadzono 
i rozstrzelano na miejscu. Zdradził ich ten sam elektryk, 
który powiedział Maksowi o schronieniu. Niemcy schwy-
tali go i powiedzieli, że oszczędzą mu życie, jeśli ich tam  

zaprowadzi. Nie zauważyli nic, nawet stojąc tuż nad 
kryjówką, i byli pewni, że chce ich oszukać. Dopiero kiedy 
powiedział hasło, wejście otworzyło się. Elektryk zginął, 
zastrzelony razem z tymi, których zdradził.

Na początku kwietnia 1943 roku Niemcy zdali sobie sprawę 
jak głęboko zaszyli się Żydzi pozostający w getcie. Codzienne 
łapanki przybrały na sile. Używano teraz aparatów nasłu-
chowych, żeby nas wykryć. Słyszeliśmy krzyki: „Raus! Raus!” 
W krótkich momentach, kiedy się nie ukrywaliśmy, Maks, 
Jakow Brzeziński i pan Grynberg pracowali ciężko, żeby 
skończyć naszą nową kryjówkę. Kiedy się to udało, przenie-
śliśmy się tam. Kryjówka wbudowana była w pozostałości 
strychu w zrujnowanym, opuszczonym mieszkaniu na Miłej 
60. Jej konstrukcja przypominała skorupę – były tam tylko 
ściany i kilka belek do podparcia dachu, który przylegał 
do drugiego piętra naszego budynku z numerem 58. Nikomu 
przez myśl by nie przeszło, że można się tam schować. Maks 
zbudował niewykrywalne wejście do kryjówki, pod marmu-
rowym parapetem na drugim piętrze domu numer 58.

Ktokolwiek wszedłby do pokoju, zobaczyłby tylko stół 
przy oknie, a na nim narzędzia szewskie. Wyglądało to tak, 
jakby ktoś stamtąd przed chwilą wyszedł. Maks skonstru-
ował wejście w taki sposób, że trzeba było odsunąć ciężki 
marmurowy parapet, aby dostać się do środka. Wtedy 
ukazywał się wąski tunel, wysoki na mniej niż metr, i długi 
na około dwa metry. Było w nim akurat tyle miejsca, żeby 
kucnąć. Tunel biegł między zewnętrznymi i wewnętrznymi 
ścianami, prosto do kryjówki na strychu domu numer 60. 
Warstwa cegieł między mieszkaniami została usunięta. Żeby 
dostać się do tunelu, musieliśmy wejść na stół. Potem czoł-
galiśmy się do kryjówki. Maks założył uchwyt na dolną część  
parapetu, żeby można go było zasunąć z powrotem.

Nasza kryjówka miała drewniane ławki biegnące wokół 
ścian i była wyposażona w żelazne łóżka dla kobiet i dzieci. 
Przygotowaliśmy zapasy twardego, żytniego chleba i cukru, 
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na wypadek, gdybyśmy musieli tam pozostać przez dłuższy 
czas. Nikt nie podejrzewałby, że strych zrujnowanego domu 
skrywa trzydzieści osób modlących się o cud. Żartowaliśmy, 
że być może Bóg dokona cudu z nadejściem Paschy i uwolni 
nas tak samo jak Żydów z Egiptu. Felunia i ja stale prze-
bywałyśmy w ukryciu. Wychodziłyśmy na świeże powietrze 
tylko na chwilę po zakończeniu łapanki.

7 kwietnia przypadały urodziny Feluni. Był piękny, 
słoneczny dzień. Kiedy niebezpieczeństwo ustało, 
wyszłyśmy, żeby przespacerować się ulicami i odetchnąć 
świeżym, wiosennym powietrzem. Starałyśmy się nawdy-
chać go dużo – kto wie, kiedy, jeśli w ogóle, znów będziemy 
mieć taką okazję?

– Feluniu, co chciałabyś ode mnie na urodziny? 
– zapytałam.

– Lalkę do zabawy w kryjówce – odpowiedziała.

Nawet gdyby poprosiła, żeby móc chodzić do szkoły, czy 
mogłam jej odmówić?

Powiedziałam Chanie, że wśród tylu opuszczonych 
budynków na pewno znajdę jakąś lalkę. Moja siostra  
sprzeciwiła się.

– Nie idź. W każdej chwili może zdarzyć się kolejna łapanka, 
utkniesz gdzieś, a ja nie będę wiedziała, co się z tobą dzieje.

Pomimo jej ostrzeżenia, wyruszyłam. Chodziłam wzdłuż 
ulicy Miłej, przeszukując puste domy, jeden po drugim. 
Biegałam z piętra na piętro, ale nic nie znalazłam. Myślałam 
sobie: „Czy te wszystkie dzieci pojechały do Treblinki 
z lalkami?!”

Szukałam już ponad dwie godziny, kiedy, jak przewidziała 
Chana, zaczęła się łapanka. Nie wiedziałam, co robić. Nagle 
zobaczyłam pięciu Żydów, biegnących w moją stronę. Biegli, 
aby ocalić życie. Oznaczało to, że SS przeprowadza akcję 
bardzo niedaleko. Musiałam podążyć za nimi. Biegliśmy 

po dachach, skacząc z jednego na drugi. Miały różną wyso-
kość, od dwóch do czterech pięter. Na przemian skakaliśmy 
i wspinaliśmy się. Raz musieliśmy zeskakiwać na niższy 
budynek, a zaraz potem wspinać się z powrotem na wyższy. 
Nie nadążałam, ale mężczyźni pociągnęli mnie ze sobą.

Bez ich pomocy zostałabym schwytana i zabita. Jakimś 
sposobem udało nam się uciec i ukryć się. Około piątej czy 
szóstej akcja się skończyła, a ja pobiegłam do domu.

Kiedy wróciłam, Chana nakrzyczała na mnie:

– Mówiłam, żebyś nie szła! I po co jej ta lalka?!

Była tak zła, że jej nie posłuchałam, że prawie mnie 
uderzyła. Żałowałam bardzo, że nie znalazłam lalki, którą 
obiecałam Feluni.

Tego wieczoru usłyszeliśmy, że kilku SS-manów zostało 
zabitych przez żydowskich bojowników, a Niemcy, chcąc 
się zemścić, strzelają do wszystkich w zasięgu wzroku. 
Zastanawiałam się, czy mężczyźni, z którymi biegłam, należeli 
do powstańców, czy po prostu uciekali przed odwetem SS9.

19 kwietnia 1943 roku, tuż przed świętem Paschy, 
rozpoczęło się powstanie w getcie warszawskim10. Niemal 
bezbronni Żydzi zebrali się i odbili atak potężnej niemieckiej 
armii, przez co okupanci ponieśli ogromne straty. Odkryłam, 
że Maks i kilku innych mężczyzn z naszej kryjówki kupo-
wali od Polaków amunicję i zaopatrzenie. Polacy przynosili 
wszystko, za co byliśmy w stanie zapłacić. A płaciliśmy 
naprawdę dużo.

Gdy powstanie się zaogniło, młodzi chłopcy i mężczyźni 
przychodzili do naszej kryjówki, by pożegnać się z bliskimi 
przed walką. 

– Nie wiemy, czy jutro się zobaczymy – mówili. 

Wszyscy płakali. Jeśli któremuś z nich udało się prze-
trwać i wracał pod koniec dnia, byliśmy bardzo szczęśliwi.
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Pewnego feralnego dnia do naszej kryjówki przyszedł 
chłopak, który chciał pożegnać się ze swoją ciotką. Przy 
pasku miał mnóstwo granatów. Kiedy nastało południe, 
mężczyźni kazali kilku kobietom wyjść i przyrządzić 
jedzenie, podczas gdy oni będą ich pilnować. Była wśród 
nich Chana. Kilka minut po ich wyjściu Maks zauważył 
kolumnę Niemców i niemieckich czołgów, które zmie-
rzały w naszym kierunku. Maks nie mógł znaleźć Chany. 
Zostawił mnie z Felunią na strychu i pobiegł po nią.

Armia niemiecka, która wcześniej została upokorzona 
przez nieuzbrojonych Żydów, wróciła z pancernymi czoł-
gami, karabinami maszynowymi i bombami zapalającymi. 
Nie wchodzili już do budynków, po prostu nas ostrzeliwali. 
Chcieli spalić domy, a nas razem z nimi. Dom przy Miłej 58 
był jednym z wielu, które tamtego dnia spłonęły.

Dzięki pęknięciom w ścianach kryjówki, ja i Felunia 
słyszałyśmy wszystkie dźwięki dochodzące z ulicy. Wśród 
ryku rozprzestrzeniających się płomieni słyszałyśmy 
strzały i rozkazy wykrzykiwane przez niemieckich żołnierzy. 
Słyszałyśmy krzyki ludzi wybiegających z płonących 
budynków na ulicę, gdzie byli rozstrzeliwani lub łapani 
przez Niemców. Inni skakali z wysokich pięter, podczas 
gdy na dole czekała ich śmierć.

Nie wiedziałam, gdzie podziewali się Maks i moja siostra. 
W pewnym momencie miałam wrażenie, że Chana woła 
mnie, bym przyszła na dół z jej córką. Zaczęłam histery-
zować i krzyczałam do pana Grynberga, który się nami 
zajmował: 

– Niech pan mnie wypuści! Moja siostra jest na dole 
i mnie woła. Chce, żebym zeszła na dół z jej córką! Podszedł 
do mnie i powiedział: 

– Cicho bądź! Jeśli się nie uciszysz, uduszę cię. Ani 
słowa! – więc siedziałam cicho.

Około piątej, kiedy trzymałam na kolanach Felunię, 

usłyszałam słaby głos, tonący wśród dźwięków eksplozji, 
płonących budynków i zaciekłej walki: 

– Fela! Fela! Fela!

Tym razem byłam pewna, że ktoś mnie woła, ale nie 
odezwałam się. Bałam się, że pan Grynberg mnie udusi. 
Gdy tak siedziałam i zastanawiałam się, kto mnie wołał, 
na zewnątrz kryjówki nastąpił wybuch. Dym wdarł się 
do środka przez pęknięcia i dziury w ścianach. Ludzie 
zaczęli zatykać je poduszkami, kocami i wszystkim, co 
mieli pod ręką.

W końcu żołnierze SS się wycofali. Gdy zapadł zmrok 
i zrobiło się cicho, pan Grynberg poszedł na zwiady. Po kilku 
minutach wrócił, po czym od razu podszedł do pani Toli. 
Zaczął do niej szeptać. Wiedział, że była naszą starą przyja-
ciółką. Gdy do niej mówił, spojrzała na mnie. Zastanawiałam 
się, o czym jej opowiada. Zanim zaczęła do niego mówić, 
znów na mnie spojrzała. Nabrałam podejrzeń, ale wciąż nie 
wiedziałam o co chodziło.

Pani Tola była starszą panią, która podróżowała po świecie 
i mieszkała w Ameryce. Przyjechała do Polski w odwiedziny 
do swoich bliskich w momencie rozpoczęcia wojny. Nie 
mogła wrócić do Stanów Zjednoczonych, ponieważ się tam 
nie urodziła. Utknęła w Polsce. Maks uwielbiał przebywać 
w jej towarzystwie. Wszyscy lubiliśmy słuchać jej opowieści 
o podróżach. 

Pan Grynberg poczekał chwilę, zanim znów wyszedł 
na zewnątrz. Po kilku minutach wrócił. Po jego zachowaniu 
domyśliłam się, że Maks i moja siostra zostali zabrani. 
Felunia i ja zostałyśmy same.

Budynek przy Miłej 58 płonął. Byliśmy zmęczeni i siedzie-
liśmy w ciszy. Nie wiedzieliśmy, co jeszcze na nas czeka. Nagle 
usłyszeliśmy, jak ktoś idzie po dachu. Pomyślałam: „Już 
po nas, znaleźli nas”. W oknie pojawiła się noga w ciężkim 
bucie. Nie wydawaliśmy z siebie żadnych dźwięków, kiedy 
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nagle głos się odezwał: 

– Nie bójcie się! To ja, Wilczypol.

Wilczypol był silnym i odważnym dziewiętnastolatkiem, 
który pracował z Maksem. Był bezpośrednim człowiekiem 
i bardzo bliskim przyjacielem Maksa. Gdy wszedł do środka, 
od razu podszedł do mnie. Zapytał cicho: 

– Kto opuścił kryjówkę? 

– Pan Grynberg – wyszeptałam. 

– Tak myślałem – odparł. 

Miał ze sobą dwa koce. 

– Nie bój się – powiedział. – Zabieram ciebie i dziewczynkę 
do twojej siostry. Ukrywa się w piwnicy. Owinę dziewczynkę 
w koc, ponieważ wszystko się pali i ściany są gorące. Narzuć 
na siebie koc, a gdy wyjdziesz, nie zaglądaj do pokoju. 

Zastanawiałam się, dlaczego każe mi nie zaglądać 
do pokoju. Wilczypol rozkazał szorstko panu Grynbergowi 
otworzyć drzwi. Posłuchał i wypuścił nas. Wilczypol okrył 
Felunię kocem i wziął ją na ręce. Przez narastającą cieka-
wość nie posłuchałam jego prośby i spojrzałam w stronę 
pokoju. Ujrzałam leżące na podłodze ciało. Było spalone 
na węgiel, a na lewej nodze nie miało buta. Nie byłam 
pewna, kto to mógł być, ponieważ do kryjówki nie wróciło 
kilku mężczyzn. Zeszliśmy krzywymi schodami płonącego 
budynku. Musieliśmy uważać, by nie dotknąć gorących, 
pokrytych sadzą ścian. Wilczypol przeprowadził nas przez 
rumowisko prosto do kryjówki w piwnicy.

Piwnica była zalana wodą, która ściekała ze zniszczonych 
rur. Cała twarz Chany była pokryta sadzą. 

– Maks nie żyje. Maks nie żyje – powtarzała. 

– Przestań tak mówić. Kto ci powiedział, że Maks nie żyje? 

– Serce mi tak mówi. Gdyby Maks żył, byłby tu ze mną. 
Poszedł was szukać. Poszedł, by zobaczyć, czy was zabrali. 

Widzę, jak ludzie na mnie patrzą. On nie wróci. Maks nie żyje. 

Zaczęła płakać, a ja próbowałam ją pocieszyć. 

– Bez Maksa nic nie zdziałamy – powiedziała. – Możemy 
równie dobrze się poddać i dać się złapać. Skoro jego nie 
ma, nikt nas nie ochroni. 

Jakow i Sala Brzezińscy pocieszali moją siostrę i zapew-
nili ją, że od teraz będziemy się trzymać razem. Podeszłam 
do Wilczypola i zapytałam:

– Czy możesz powiedzieć mi prawdę? To był Maks? Czy 
właśnie dlatego nie chciałeś, żebym zaglądała do pokoju?

– Tak – powiedział. – To był Maks. Opuścił kryjówkę, by 
uratować ciebie i swoją córkę od spłonięcia. Wołał cię trzy 
razy. Niemcy zauważyli go przez okno, gdy zatrzymał się 
na parapecie. Zanim zdążył otworzyć okno, Niemcy zabili 
go granatem.

Powiedział mi również, że pan Grynberg znalazł jego 
ciało podczas swojego zwiadu. Potem wyszedł drugi raz, by 
ukraść pieniądze i klejnoty, które Maks schował w lewym 
bucie. Dym, który dostał się do kryjówki, pochodził właśnie 
z granatu, którym rzucono w Maksa. Teraz wiedziałam, 
o czym pan Grynberg rozmawiał z panią Tolą: pytał, gdzie 
Maks schował kosztowności. Jakimś cudem to wiedziała 

Gdy czekaliśmy na kolejny atak ze strony Niemców, 
zapytałam Chanę, co stało się po jej wyjściu z kryjówki. 
Powiedziała, że kiedy zobaczyła niemieckie czołgi, zaczęła 
biec z powrotem w stronę kryjówki. Josele, młody mężczyzna, 
stał na straży. Zauważył Chanę i dotarło do niego, że nie 
zdąży wrócić do siebie. Złapał ją, przyprowadził do swojej 
kryjówki i schował za ciężką szafą. Potem pobiegł, by znaleźć 
inną kryjówkę dla siebie.

Kiedy Niemcy się wycofali, Chana wydostała się zza szafy 
i pobiegła do kryjówki w piwnicy, gdzie był Maks. Bali się, 
że jeśli pójdą do naszej kryjówki na strychu, Niemcy ich 
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zauważą i podążą za nimi. Maks obiecał mojej siostrze, 
że po zmroku wyjdzie, by sprawdzić, czy Felunia i ja żyjemy. 
Ale nie mógł czekać tak długo, ponieważ ogień szybko 
się rozprzestrzeniał. Martwił się, że niedługo dosięgnie 
naszej kryjówki.

Josele był młodym, sprytnym mężczyzną. Maks znał go 
jeszcze sprzed wojny. Jego rodzina miała fabrykę mebli, 
Maks prowadził z nimi interesy. Josele regularnie przycho-
dził do naszej kryjówki, by mnie zobaczyć. Zawsze, kiedy 
przychodził, moja siostra śpiewała piosenkę o Joselem 
i Fajdze. Chciała, żeby został moim chłopakiem. Już nigdy 
więcej go nie ujrzeliśmy.

Następnego dnia Niemcy wrócili i wypuścili na nas gaz. 
Przynieśli ze sobą urządzenie wykrywające dźwięk, by 
sprawdzić, czy słychać coś z ruin zniszczonych budynków, 
w szczególności kasłanie starszych ludzi. Woda zalewa-
jąca piwnicę pomogła nam przetrwać. Ludzie duszący się 
od gazu mogli wsadzić głowy pod wodę. Po raz kolejny udało 
nam się uciec bez zwracania uwagi. Dotarło do nas, że to 
kwestia czasu, nim getto zostanie zrównane z ziemią, a my 
umrzemy. Od śmierci Maksa Chana kompletnie straciła 
chęć do życia. Nawet kiedy przekonywałam ją, że powinna 
żyć dalej przynajmniej dla dziecka, odpowiadała:

– Bez Maksa jesteśmy niczym.

Tamtej nocy Jakow powiedział: 

– Boję się tu zostać. Dora, przyjaciółka Sali, znajduje się 
w dobrej kryjówce przy ulicy Ostrowskiej. Poprosili nas, 
byśmy do niej poszli. Chodźmy tam wszyscy. Musicie iść 
z nami. Nie pójdziemy bez was. 

– Z dzieckiem nas nie wpuszczą – odpowiedziała Chana.

– Jeśli nie wpuszczą nas z dzieckiem, to nie wejdziemy– 
odparł Jakow. 

Sala i Jakow próbowali przekonać Chanę, by poszła 
z nami. Ja również. 

– Chodźmy, no chodźmy. To dobra kryjówka. 

W końcu się zgodziła. Pomogliśmy sobie przy wyczołgi-
waniu się przez pokryte gruzem okno, nasze jedyne wyjście 
z piwnicy.

Noc była jasna jak w dzień Bożego Narodzenia. Wszystko 
płonęło. Wszystkie domy. Wszystkie drzewa. Wszystko. 
Płomienie skakały i ryczały. Bałam się, że przez blask ognia 
zostaniemy zauważeni przez Niemców. Od ulicy Ostrowskiej 
dzielił nas już tylko jeden blok kamienic. Trzymałam Felunię 
przy sobie, by ochronić ją przed płonącymi gałęziami, które 
spadały z drzew. Szliśmy szybko wśród wirującego popiołu, 
czując gorąco pod stopami.

Brzezińscy znali dokładny adres kryjówki swojej przy-
jaciółki Dory, lecz gdy doszliśmy na miejsce, budynek był 
już spalony. Jakow i Sala zaczęli szukać wejścia. Chodzili 
dookoła i nawoływali Dorę. Nikt się nie odezwał. Chana i ja 
stałyśmy na środku ulicy i chroniłyśmy Felunię przed płoną-
cymi kawałkami spadającego na nas gruzu. Czekaliśmy 
w ciszy i świetle rozprzestrzeniającego się ognia. Straciłyśmy 
z oczu Jakowa i Salę Brzezińskich. Jakby ziemia otworzyła 
się pod nimi i ich połknęła. Zgubiłyśmy ich.

Kiedy zdałyśmy sobie sprawę, że zostałyśmy same, moja 
siostra, wiedziona rozczarowaniem i bólem, powiedziała: 

– Widzisz, bez Maksa jesteśmy niczym. Nie mamy nikogo. 
Będzie lepiej, jeśli nas zabiorą. 

– Nie – zaprzeczyłam. – Musimy wrócić do kryjówki 
na Miłej, nie mamy innego wyboru. Wróciłyśmy do piwnicy 
ze śpiącą Felunią, wszedłszy przez to samo okno, którym 
opuściłyśmy kryjówkę.

Czekałyśmy, aż Felunia się obudzi. Kiedy to zrobiła, 
zaczęła być głodna, lecz nie miałyśmy dla niej jedzenia. 
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Powiedziałam Chanie: 

– Wracajmy na strych. Jest tam suchy chleb i cukier; 
mała będzie miała co jeść. 

Było tam również łóżko dla Feluni, które przygotował 
Maks. Udało nam się wspiąć na strych przy Miłej 60. 
Wpuścili nas, nie mając innego wyboru.

Kiedy weszłyśmy do kryjówki, Felunia już prawie 
spała, jednak jej łóżko było zajęte przez panią Grynberg. 
Powiedziałam do niej: 

– Pani Grynberg, proszę ustąpić łóżko małej. 

Pan Grynberg przyszedł i powiedział: 

– Słuchaj, ja tu rządzę. Moja żona będzie spać w łóżku. 

Gdybym miała przy sobie nóż, zabiłabym go. Zabiłabym 
go za zdradzenie rodziny Maksa i za kradzież dóbr z jego 
ciała. Moja siostra była jednak lepszym człowiekiem niż ja 
i powiedziała: 

– W porządku, pani Grynberg jest chora. Położymy 
Felunię tutaj. Przygotowałyśmy nieco chleba i cukru dla 
małej. Nie miałam wyboru, musiałam siedzieć cicho.

Pomimo tego, że wszystkie okoliczne budynki płonęły, 
dzięki Maksowi radziłyśmy sobie dobrze w kryjówce 
na strychu przy Miłej. Zbudował „schowek” w wypalonej 
już części budynku. Nie zostało tam nic, co mogłoby się 
zapalić. Przez pęknięcia w ścianach słyszałyśmy, jak 
na ulicy Niemcy zaganiają ludzi, których jeszcze nie zdążyli 
zabić. W pierwszym tygodniu maja uspokoiło się. W nocy 
było cicho. Nie wiedziałyśmy, że Niemcy obserwują nas 
z ukrycia.

Właśnie wtedy sąsiad z Miłej 58 przyszedł odwiedzić 
naszą kryjówkę. Pan Grynberg wpuścił go. Usiadł i powie-
dział, że jego żona i dziecko zostali zabrani. Teraz jest sam. 
Nie chciał jednak ukrywać się razem z nami. Nie podo-

bało mu się w kryjówce. Kiedy zapadł zmierzch, wrócił 
do miejsca, gdzie ukrywał się wcześniej.

Po jego wyjściu usłyszeliśmy, jak podnosi się parapet – 
wejście do naszej kryjówki. Padło kilka strzałów.

– Alle raus! Raus! Raus! – kazano nam wychodzić.

Szok wynikający z odkrycia nas i strach przed zabiciem 
były okropne.

– Wszyscy na zewnątrz! Ręce do góry! Zostawić wszystko, 
pieniądze, kosztowności! Jeśli ktokolwiek coś zabierze, 
zastrzelimy! Dalej! Dalej!

Moja siostra miała przy sobie kilka sztuk biżuterii zawi-
nięte w chustkę do nosa. Wyrzuciła je.

– Dlaczego to wyrzucasz? – zaprotestowałam.

– Bo już nam niepotrzebne. Przecież jutro będziemy 
dymem nad krematoriami w Treblince.

Wszyscy byliśmy przekonani, że to nasz gość nas wydał.

Wyszłyśmy z rękami nad głową na ulicę. Za nami szli 
Niemcy, broń mieli w nas wycelowaną. Zostaliśmy zapędzeni 
do miejsca zbiórek. Byli tam już inni więźniowie. Szliśmy 
razem rozświetlonymi ogniem ulicami. Płonął każdy mijany 
przez nas budynek. Ludzie musieli się jakoś ratować. 
Z niższych pięter wybiegali na ulicę. Ci na wyższych – byli 
w pułapce. Wyskakiwali z okien i ginęli. Zaprowadzono nas 
do posterunku gestapo, na rogu Żelaznej i Nowolipek.

Tam esesmani przekazali nas ukraińskim strażnikom 
i wrócili do getta. Strażnicy otoczyli nas. Wycelowali w nas 
karabiny i kazali uklęknąć. Bruk był zimny i twardy. Felunia 
była między Chaną a mną. Trzymałam ją najmocniej, 
jak potrafiłam. Wyglądało na to, że strażnicy zamierzają 
nas zabić.

– Wszystko nareszcie się skończy – pomyślałam. – 
Przynajmniej zginiemy razem.
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Ale nas nie zastrzelili. Musieliśmy za to klęczeć na bruku 
godzinami, razem z kolejnymi przyprowadzanymi przez 
Niemców ludźmi.

Widzieliśmy, jak w oddali Niemcy wrzucają granaty 
do budynków. Potem zobaczyliśmy grupę chasydów wycho-
dzącą z ruin. Ręce mieli uniesione w geście poddania się. 
Kazano im przejść koło nas i zatrzymać się obok. Potem 
Niemcy zaczęli ich bić. Wielkimi nożycami obcięli im pejsy 
i brody. Ukraińcy przyłączyli się i ścinali chasydom brody 
bagnetami. Krew ciekła po twarzach chasydów, kiedy odma-
wiali Szema Jisrael. Okropnie było na to patrzeć. Zasłoniłam 
Feluni oczy, żeby nie oglądała takiego okrucieństwa. 
Modliłam się, żeby zabili nas tutaj, teraz, kiedy jesteśmy 
razem i trzymamy się za ręce.

Musieliśmy klęczeć na tym bruku całą noc, aż obudził się 
niemiecki komendant. W końcu wyszedł ze swojej kwatery, 
wciąż w półśnie. Wszyscy musieliśmy wstać. Twarz, pokryta 
czerwonymi bliznami po trądziku, zupełnie nie pasowała 
do śnieżnej bieli jego koszuli. Kciuk zaczepił sobie o szelki, 
podtrzymujące spodnie wpuszczone w oficerki. Wyglądał 
jak wściekłe zwierzę. Za nim wyszedł urzędnik z całym 
plikiem papierów. Komendant kazał nas policzyć i zano-
tować wynik. Potem poprowadzono nas przez płonące getto 
na Umschlagplatz. W trakcie marszu widziałam stojących 
w oknach Polaków.

– Patrzcie, jak Żydzi się palą! – krzyczeli niektórzy z nich. 
Inni przeciągali palcami po gardłach. Nie chciałam na nich 
patrzeć. Ich nienawiść do nas była oczywista.

Na Umschlagplatz zaprowadzono nas do ogromnego 
budynku otoczonego murem. Przechodząc przez bramę 
i podwórze, widziałam stosy zabranych pakunków i przed-
miotów. Zaprowadzono nas na trzecie piętro, na korytarz, 
gdzie siedzieliśmy stłoczeni. Wiedzieliśmy, że zawiozą nas 
do Treblinki i zagazują.

Felunia zaczęła płakać z głodu. A nigdy nie płakała 
i nie narzekała. Czasem zastanawiałam się, co myśli takie 
dziecko. Czy uważała takie życie za normalne?

– Pójdę na dół – powiedziałam do Chany. – Na podwórzu 
na pewno znajdę coś dla niej.

– Nie idź! – żachnęła się. – Po co? Jest głodna. I co z tego? 
Jutro nie będziemy żyły.

Nie słuchałam. Zbiegłam na dół.

Od razu podeszłam do stosów pakunków, nawet się nie 
rozejrzałam. Pochyliłam się, podniosłam jeden z plecaków 
i otworzyłam, żeby przejrzeć zawartość. Błękitna koszula 
męska. Chleb i cukier. Zamknęłam plecak i podnio-
słam głowę. Zobaczyłam chłopaka, był jakiś metr ode 
mnie. Upadł na twarz, martwy. Odwróciłam się. Za mną 
stał młody esesman. Patrzył na mnie, majstrując przy 
spuście swojego karabinu. Nie słyszałam nawet wystrzału, 
który zabił tego chłopaka. Zdałam sobie sprawę, że będę 
następna. Nie chciałam czekać, aż mnie zabije. Chwyciłam 
plecak i zaczęłam uciekać. Minęłam martwą kobietę, leżącą 
w kałuży krwi. Było jej całe morze. Nie mogłam uwierzyć, 
że tyle krwi może wypłynąć z jednej osoby.

Pobiegłam przez podwórze i wbiegłam na klatkę scho-
dową budynku. Odwróciłam się, żeby zobaczyć, co robi 
esesman. Nie poruszył się; wciąż próbował naprawić broń. 
Coś innego przykuło mój wzrok. Zauważyłam dwie siostry, 
które znałam z Miłej. Mieszkały z dwoma braćmi, którzy 
obaj byli w żydowskiej policji. Układały się z ukraińskim 
strażnikiem przy murze. Dawały mu pieniądze i biżuterię.

– Mój Boże! – pomyślałam – Uda im się stąd wykupić. 
Po co moja siostra wyrzuciła swoją biżuterię? Mogłybyśmy 
zrobić to samo, co one.

Strażnik pozwolił tym siostrom wspiąć się na mur. Kiedy 
przeszły na drugą stronę, usłyszałam dwa strzały. Potem 
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ich ciała zostały wrzucone z powrotem na podwórze i obiły 
się ciężko o bruk. Nie mogłam tego znieść. Pobiegłam 
z powrotem na schody. Przeskakiwałam po dwa stopnie, 
a na każdym piętrze słyszałam płacze i krzyki, docho-
dzące z różnych pomieszczeń. Zastanawiałam się, skąd 
się biorą. Doszłam do wniosku, że pewnie w tych pokojach  
przebywają chorzy.

Chana nie mogła uwierzyć, że jestem cała i zdrowa. 
Myślała, że już mnie nie zobaczy.

– Dobrze, że cię tu nie było – dodała. – Ukraińcy przyszli 
i zabrali wszystkie młode dziewczyny na dół. Byłam pewna, 
że ciebie też złapali.

Dałam Chanie plecak. Wyjęłyśmy jedzenie i nakarmiłyśmy 
dziecko. Kiedy Felunia jadła, opowiedziałam Chanie, co 
spotkało siostry z Miłej i o wystrzale, który zabił mężczyznę 
na podwórzu, i którego nawet nie słyszałam. Wyjaśniła mi, 
że esesman użył tłumika.

Po jakimś czasie przyniesiono dziewczyny, oddzielone 
wcześniej przez Ukraińców od krewnych. Całe ciała miały 
we krwi. Na schodach słyszałam właśnie krzyki tych  
dziewczyn, kiedy gwałcili je Ukraińcy.

O czwartej Ukraińcy, uzbrojeni, kazali nam wstać i bijąc, 
zmuszali do zejścia.

– Szybciej, szybciej! – krzyczeli.

Spędzali nas na dół, na Umschlagplatz, a stamtąd – 
do wagonów do transportu bydła. Na ich dachach stali kolejni 
strażnicy. Upychano nas jak śledzie w beczce, wszystkich 
na stojąco. Potem wejścia się zatrzasnęły. Wszędzie czułam 
inne ciała stłoczone obok mojego. Stałyśmy z Chaną twarzami 
do siebie, żeby zrobić między sobą miejsce dla Feluni.

Starałam się, żebyśmy były jak najbliżej wyjścia z wagonu 
i malutkiego, okratowanego okienka. Podobno niektórzy 
uciekali przez te okna.

Popatrzyłam na Felunię, niewinne dziecko.

– Dlaczego świat milczy? – zastanawiałam się. Byliśmy 
zostawieni sami sobie.

Pociąg toczył się ku swojej stacji, a my coraz bardziej 
skupialiśmy się na okienkach. Jeden z mężczyzn zaczął 
wymontowywać kraty.

– Wyskoczę – oznajmił. – Wolę już ryzykować, że mnie 
zastrzelą. Nie chcę zostać zagazowany żywcem.

– Słuchaj – zwróciłam się do siostry. – Podobno byli już 
ludzie, którym udało się uratować, skacząc przez okna 
pociągu. Musimy spróbować. Ty skoczysz pierwsza, ja rzucę 
ci Felunię i potem wyskoczę sama.

– Nie, ty wyskocz pierwsza.

Sprzeczałyśmy się. Byłam pewna, że jeśli skoczę 
pierwsza, Chana ani nie poda mi Feluni, ani nie wyskoczy 
sama. Nie wyskoczyłyśmy. Żaden z mężczyzn też nie. Nikt 
nie wyskoczył.

Stukot kół dzwonił mi w uszach. Wyjrzałam przez okno 
i zobaczyłam Polaków, wolnych, chodzących sobie w pobliżu 
torów. Byli takimi samymi ludźmi, jak my. Dlaczego nam się 
to przytrafiało?

Nagle Felunia zaczęła słaniać się na nogach.

– Mdleje – zawołała Channa. – Ma sine usta.

Bardzo się zdenerwowałam. Chana całowała córkę, 
próbowała ją ocucić swoją śliną. Udało jej się. Felunia 
odzyskała przytomność. Chciałam znaleźć trochę wody. 
Na próżno przeciskałam się przez tłum. W wagonie nie było 
ani kropelki. Zauważyłam za to swoją kuzynkę Różę. Stała 
oparta o ścianę, jej narzeczony trzymał ją, żeby nie upadła. 
Była bardzo blada. Zdołałam się do niej dostać. Spytałam 
o ciocię Chaję. Chaja była ostatnią żyjącą siostrą ojca. 



rozdział trzeci

182 183

Abyś mogła opowiedzieć

Mieszkała w Brandenburgii. Róża i Chaja zawsze trzymały 
się razem.

– Różo, gdzie jest Chaja? – spytałam.

– W drugim końcu wagonu. Jest chora, leży na podłodze.

Chciałam się do niej dostać, ale nie dałam rady przecisnąć 
się przez stłoczonych ludzi. Nie mogłam uwierzyć, że razem 
z nami były tutaj siostra taty i jego bratanica, że byłyśmy tak 
blisko siebie, że wprowadzono nas do tego samego wagonu, 
a nawet się nie widziałyśmy. Wróciłam do Chany i opowie-
działam jej o spotkaniu.

W wagonie nie było wody. Chciało się nam pić tak bardzo, 
że nie czułyśmy nic poza pragnieniem, nawet smrodu 
unoszącego się dookoła. Nie byłyśmy nawet w stanie myśleć. 
Po prostu stałyśmy, odrętwiałe z braku wody.

W końcu pociąg się zatrzymał. Drzwi zostały otwarte 
i mogliśmy wyjść na zewnątrz, do świeżego powietrza 
i blasku słońca. Trawa pod naszymi stopami była zielona. 
Był 8 maja 1943 roku. Na tabliczce odczytałam nazwę stacji: 
Majdanek11. Treblinka była zbyt przeciążona, by przyjąć 
nas tego pięknego, wiosennego dnia. Dzieci zaczęły biegać 
i bawić się przy torach. Jak im się udało, po tylu godzinach 
w pociągu, zachować tyle siły?

W końcu kilku więźniów przyniosło nam wiadra z wodą. 
Postawili je na ziemi i odeszli. Wszyscy natychmiast otoczyli 
wiadra, pochylając się, jak by chcieli w nich nurkować. 
Starałam się znaleźć coś, w czym mogłabym przynieść 
wodę Feluni. Przy torach znalazłam pustą butelkę. Wzięłam 
kamień i uderzyłam nim w butelkę tak, żeby odpadła 
szyjka. Butelka była teraz wyszczerbiona. Nabrałam nią 
trochę wody i przyniosłam Felunii. Kiedy piła, trzymałam 
naczynie tak, żeby nie skaleczyła się o obtłuczony brzeg. 
Dzięki wodzie wracała do życia, zupełnie jak ryba. Zaczęła 
biegać po trawie, jak wolny ptak. Widziałyśmy z siostrą, 

jak podbiega do trojga dzieci, swoich rówieśników, którzy 
mieszkali z nami przy Miłej. W oddali stały pozbawione 
okien baraki. Przed nimi też bawiły się dzieci.

Niemcy wciąż wydawali jakieś rozkazy, które powodowały 
ogromne zamieszanie. Zanim odnaleźliśmy się w sytu-
acji, oddzielili mężczyzn i kazali im odmaszerować. Potem 
zabrano chłopców. Nikt nie wiedział, gdzie idą.

Niemcy jasno zapowiedzieli, że jedynie tysiąc osób będzie 
skierowanych do pracy. Mogą zgłaszać się ochotniczki. 
Kobiety grupowano setkami i odsyłano. Zamieszanie i hałas 
były coraz większe. Obserwowałyśmy z Chaną matki odtrą-
cające swoje córki, żeby móc zapisać się do pracy, całujące 
je na pożegnanie. Młode kobiety i dziewczynki oddzielano. 
Matki porzucały swoje dzieci. Zostawiały niemowlęta leżące 
w trawie. Dzieci tłoczyły się razem i wołały swoje mamy.

Dzieci, z którymi Felunia bawiła się przed chwilą, płakały. 
Biedactwa zostały porzucone. Ich mama i jej młodsza siostra 
zgłosiły się do pracy. Felunia zapytała, czy Chana też ją 
tak zostawi.

– Nigdy, zostaniesz tutaj z nami – tuliłyśmy ją.

Podeszła ciocia Chaja. Szukała nas. Była słaba i żółta 
na twarzy, wyglądała na wykończoną.

– Zapisz się do pracy – powiedziała do mnie. – Niemcy 
biorą młodych ludzi. Niech Chana też się zapisze.

– A co z Felunią? Nie zostawimy jej, jak inni.

Chaja bardzo kochała Chanę. Zwróciła się do niej, 
prosząc, żebyśmy się zgłosiły. Chana nic nie powiedziała. 
Chyba nawet nie słyszała, co mówiła Chaja. Potem Róża 
zawołała Chaję. Odeszły, żeby się zapisać.

Kapo, który zapisywał chętnych, był niskim, łysym 
Czechosłowakiem w czarnym berecie. Zwrócił uwagę 
na Chanę i podszedł do nas.
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– Jesteś młoda i piękna – mówił płynną niemczyzną. – 
Zapisz się do pracy.

– Nie mogę. Nie widzi pan, że mam dziecko? – Chana 
przytuliła do siebie Felunię. – Proszę wziąć moją siostrę.

– Spójrz tam, na pole. To baraki dla dzieci. Dołączysz 
do córki później.

Wiedział jednak, jak jest naprawdę. My też wiedziałyśmy. 
Chciał po prostu ocalić moją siostrę.

Odszedł, żeby zapisać kolejne sto kobiet. Odesłał je i wrócił 
do nas. Przekonywał Chanę, żeby się zapisała.

– Z tego transportu tylko tysiąc osób może zgłosić się 
do pracy. Twoja córka zostanie w dziecięcych barakach.

Po zapisywaniu każdej kolejnej setki, wracał i namawiał 
Chanę, żeby się zgłosiła.

– Proszę wziąć moją siostrę. Jest młoda. Ja nie mogę, 
nie rozłączę się z dzieckiem. Proszę to dla mnie zrobić – 
prosiła Chana.

– Co ty mówisz? – oburzyłam się. – Nie zostawię cię.

Chana była wściekła. Zaczęłyśmy się kłócić.

– Ty pójdziesz – powiedziała. – Weź moje buty. Są lepsze. 
Chcę, żebyś przeżyła.

Nie zgadzałam się na to.

– Rozejrzyj się. Córki zostawiają swoje matki. Żegnają 
się. Może spotkasz kogoś, jeśli przeżyjesz. Opowiesz, co 
nam zrobili.

Chana zdjęła buty. Płakałam, ale posłuchałam jej. 
Włożyłam jej buty. Ona wzięła moje.

W czasie naszej kłótni, kapo odesłał kolejną setkę. Wrócił 
do nas jeszcze raz. Był zdenerwowany.

– To ostatnia grupa. Zgłosisz się, albo będzie za późno.

Do setki brakowało tylko kilku osób.

– Proszę wziąć moją siostrę! – błagała Chana.

Odwróciłam się, a Chana pchnęła mnie w kierunku kapo. 
Złapał mnie za ramię i zaciągnął do grupki pięciu kobiet, 
które miały być zabrane jako ostatnie. Jedna z nich wzięła 
mnie za rękę i ruszyłyśmy. Chana podbiegła jeszcze do mnie 
i dała mi kawałek chleba i trochę cukru. Obie płakałyśmy.

– Nie, zachowaj to dla Feluni – prosiłam.

– Przeżyj. Pamiętaj. Zrób, co będzie w twojej mocy, żeby 
przetrwać, abyś mogła opowiedzieć.

Wszystko stało się tak szybko, że nawet nie zdążyłam 
pocałować Feluni na pożegnanie.
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Gdy oddalałyśmy się od torów kolejowych, ogarnęło mnie 
przytłaczające poczucie bezradności. Pani Feldman, 

starsza kobieta, którą znałam z Miłej 58, chwyciła mnie 
za ramię i zapytała:

– Czy nie masz nic przeciwko temu, żebym się 
ciebie trzymała?

– Nie, proszę się trzymać – odpowiedziałam.

Podczas marszu widziałam dzieci bawiące się przed 
barakiem otoczonym drutem i wieżami strażniczymi. 
Na każdej z nich stały dwie osoby. Kolczaste ogrodzenie 
i strażnice biegły tak daleko, jak można było sięgnąć wzro-
kiem, nieważne w którym kierunku się spojrzało. Przed 
budynkiem, do którego nas zaprowadzono, czekał esesman. 
Każda z nas musiała podejść i poddać się jego oględzinom. 
Wskazywał pałką, gdzie mamy iść: w lewo lub w prawo, 
wejść do budynku lub zostać na zewnątrz. Kiedy przyszła 
nasza kolej, powiedział do pani Feldman:

– Ty zostajesz!

A do mnie:

– Ty wchodzisz!

Byłam jedną z ostatnich osób, które weszły. Znalazłam 
się w środku budynku, otoczona obcymi ludźmi. Do mojego 
lęku o los Chany i Feluni dołączyła świadomość, że po raz 
pierwszy w życiu jestem zupełnie sama. Wewnątrz budynku 
czekało trzech esesmanów z pałkami w rękach. Kiedy nas 
zobaczyli, zaczęli krzyczeć:

– Szybko! Szybko! Rozbierać się!

Gdy to zrobiłyśmy, zagoniono nas jak zwierzęta – pałkami 
– i poddano kolejnym oględzinom. Zobaczyłam jak jakaś 
ładna, dwudziestokilkuletnia brunetka ociąga się, gdy nade-
szła jej kolej. Kazano jej się pospieszyć. Podeszła przestra-
szona, trzymając niezgrabnie ubranie i próbując zasłonić 

coś pod pachą. Zabrali jej odzież, odsłaniając strasznego, 
czarno-czerwonego guza pod ramieniem. Esesowiec natych-
miast kazał jej się ubrać i wysłał z powrotem na zewnątrz 
budynku. Bałam się, że to samo spotka też mnie, ponieważ 
miałam właśnie okres. Nie miałam niczego, czym mogłabym 
wytrzeć krew.

Nadeszła moja kolej. Szturchana drewnianymi pałkami, 
musiałam się odwrócić. Ci trzej spojrzeli na mnie i zapytali, 
ile mam lat.

– Dziewiętnaście – skłamałam, bo dopiero skończyłam 
siedemnaście. Chyba mi nie uwierzyli. Spojrzeli po sobie, 
nie wiedząc, co zdecydować. Jeden powiedział do drugiego:

– To miesiączka.

A potem do mnie:

– Wejdź. Umyj się.

Szybko weszłam do pomieszczenia z prysznicami, gdzie 
były również inne kobiety. Wszystkie stałyśmy w bezradnym 
milczeniu, patrząc w otwory pryszniców, żeby uniknąć 
widoku wzajemnej nagości. Zastanawiałyśmy się, co stamtąd 
wyleci – woda czy gaz? Czekałyśmy i czekałyśmy; te kilka 
minut dłużyło się w nieskończoność.

Woda. To była woda.

Przy okrzykach „Szybciej! Szybciej!” umyłyśmy się. 
Popędzono nas do miejsca, gdzie zostały nasze ubrania 
i znalazłyśmy tam jedynie buty, reszta zniknęła. Ubrane 
jedynie w buty poszłyśmy do następnego baraku, gdzie inni 
więźniowie stali przy stole i oddawali nasze ubrania, teraz 
zdezynfekowane. Dawali to, co akurat wpadło im w rękę, 
nieważne, czy duże, czy małe. Co się dostało, to się miało.

Pracę nadzorował ten sam czeski kapo, który odłączył 
mnie od siostry i Feluni. Podeszłam do niego w nadziei, 
że mnie zapamiętał i może mi powiedzieć, co się z nimi stało. 
Próbowałam przyciągnąć jego wzrok, ale nie zobaczyłam 
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z jego strony żadnych oznak rozpoznania. Bałam się pytać 
o Chanę i Felunię. Zamiast tego poprosiłam:

– Czy mogę dostać grzebień?

Dał mi paczuszkę z trzema grzebieniami i kostką mydła. 
Jak się później okazało, był to bardzo cenny prezent.

Znów zostałyśmy wyprowadzone, tym razem przez 
esesmanki, które nieustannie na nas wrzeszczały.

– Ruszać się, podłe suki!

Maszerując między barakami, widziałyśmy ciężko pracują-
cych więźniów, dźwigających wielkie kamienie. Rozglądałam 
się dookoła i płakałam. Miałam ogromną nadzieję, że zobaczę 
tu gdzieś moją siostrę z dzieckiem. Liczyłam, że może jutro 
uda mi się odnaleźć baraki dla kobiet z dziećmi. Dotarłyśmy 
do bramy w ogrodzeniu z drutu kolczastego, gdzie czekała 
na nas grupa niemieckich oficerów. Za ogrodzeniem  
znajdowało się jeszcze więcej baraków. Znów wiele kobiet 
zostało odesłanych, ale mnie przepuszczono przez bramę. 
Czekając na zakończenie selekcji, zobaczyłam trzy znajome 
dziewczyny z Miłej 58. Trzymałam się blisko nich, gdy 
maszerowałyśmy w stronę baraków, aż wszystkie weszłyśmy 
do jednego z wielu.

Pomieszczenie nie miało okien, za to wypełnione było 
rzędami drewnianych prycz. Każda miała dwa poziomy 
i mieściła dwie osoby. Nie miałam z kim dobrać się w parę 
i stałam sama, podczas gdy prycze się zapełniały. Siostry 
Birenbaum zajęły jedną z nich. To były dziewczyny, które 
znałam z Miłej. Sala, rudowłosa i piegowata dwudziestolatka, 
miała rozwiniętą, zmysłową figurę. Osiemnastoletnia Rózia 
była ładną, niebieskooką blondynką z bardzo białymi zębami 
i lekko zadartym nosem. Ich rodziców pamiętałam jako religij- 
nych i skromnych. Obydwie wspięły się na wyższą pryczę. 
Stałam i patrzyłam na nie, nie wiedząc, co robić. Pokazały mi 
trzecią dziewczynę z Miłej, Salę Beinstock, drobną i chudą, 
w okularach. Powiedziały mi, żebym dobrała się z nią w parę.

Posłuchałam, przynajmniej była kimś znajomym. 
Dzieliłyśmy pryczę we dwie. Sala miała dwadzieścia dwa lata 
i była stale przygnębiona. Oddzielono ją od jej dwóch braci – 
młodych mężczyzn w wieku osiemnastu i dwudziestu lat – 
kiedy przybyli do obozu. Ich rodzice już od dawna nie żyli. 
Moja towarzyszka wciąż płakała i powtarzała imiona braci. 
Ja też płakałam, jako najmłodsza z całej czwórki. Płakałyśmy 
obie przez całą pierwszą noc. Siostrom było łatwiej, bo miały 
siebie nawzajem. W rozpaczy postanowiłam odnaleźć Chanę 
i Felunię przy pierwszej okazji. Może to, co mówił czeski kapo, 
było prawdą; może przebywały w barakach dla kobiet i dzieci.

O świcie był apel. Wszyscy więźniowie musieli ustawić się 
w szeregu, żeby można było nas policzyć, sprawdzić, przy-
dzielić do pracy, wydać nam rozkazy, pokazać przykładowe 
kary i poddać selekcji. Apele odbywały się codziennie rano 
i wieczorem. Mogły być też zwołane o dowolnej porze dnia 
i nocy, w dowolny dzień tygodnia. Podczas każdego z nich 
mogła się odbyć selekcja, jednak te nagłe były najbardziej 
niebezpieczne. Kryteria wyboru dotyczyły wyglądu, Niemcy 
patrzyli na naszą kondycję fizyczną. Jeśli było się za chudym, 
za starym, zbyt słabym albo niezdolnym do pracy, odpadało 
się w selekcji. Czasami po prostu wybierali ludzi według 
własnego kaprysu.

Na pierwszym porannym apelu na Majdanku odbyła 
się selekcja. Znów oddzielono i zabrano ludzi starszych 
i chorych. Pomiędzy nimi znalazła się pani Grynberg. Ledwo 
ją rozpoznałam. Mimo że nie była stara, była zupełnie siwa. 
Dobrze ją znałam i bardzo jej współczułam. Moja siostra 
pocieszała ją, kiedy straciła syna. Gdy zachorowała, Chana 
starała się w miarę możliwości przynosić jej jedzenie. 
Mimo tego, jak zachował się wobec nas jej mąż, czułam 
się okropnie, kiedy ją zabierano. Podczas tego apelu nie 
przydzielono nas do pracy. Zostałyśmy w naszych blokach. 
Natychmiast zaczęłam wypytywać o baraki dla kobiet 
i dzieci, które widziałam poprzedniego dnia. Znalazłam je, 
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ale kiedy weszłam do środka, zastałam tam tylko doro-
słych. Powiedzieli mi, że dzieci zostały zabrane w nocy, nikt 
nie wie, dokąd. Musiałam pogodzić się ze świadomością, 
że Niemcy umieścili tu wczoraj kobiety i dzieci, aby zapo-
biec panice rodzin w nadjeżdżających transportach. Moje 
złudzenia prysły, a rozpacz pogłębiła się. Teraz musiałam 
znaleźć ciocię Chaję i kuzynkę Różę. Chciałam do nich  
dołączyć, pragnęłam być z rodziną. Wiedziałam, że zgłosiły 
się do pracy i są gdzieś tutaj. Zaczęłam ich szukać. Podeszłam 
do pierwszego budynku i wołałam ciotkę po nazwisku:

– Chaja Gothelf! Chaja Gothelf!

Nie było odpowiedzi. Chodziłam po budynkach, nawo-
łując, ale nigdzie jej nie było. Nie mogłam tego zrozumieć. 
Gdzie ona jest? Walczyłam z paniką. Zmusiłam się, żeby 
pomyśleć logicznie i zdecydowałam zacząć od początku, tym 
razem wykrzykując jej panieńskie nazwisko.

– Burman! Burman!

Było to też nazwisko kuzynki Róży, którą znalazłam 
w drugim budynku, otoczoną grupą przyjaciółek. Wstała 
i pomachała do mnie. Podeszłam do niej i zapytałam 
o ciocię Chaję. Odpowiedziała, że ją zabrali. Oczekiwałam, 
że Róża, parę lat ode mnie starsza, zaproponuje, żebym 
z nią została. Nie zrobiła tego. Moje nadzieje na przebywanie 
z rodziną obróciły się wniwecz. Nie wiedziałam, gdzie się 
zwrócić. Zostawiłam Różę i ze złamanym sercem wróciłam 
do swojego baraku.

O wszystkim opowiedziałam moim koleżankom z Miłej. 
Zaproponowały, by od tej pory trzymać się razem. Byłam 
wdzięczna za ich przyjaźń i poczułam się trochę lepiej. Dałam 
im jeden z trzech grzebieni, które dostałam od czeskiego 
kapo, żeby mogły pozbyć się wszy. Wszyscy na Majdanku 
cierpieli z powodu wszawicy. Zatrzymałam jeden grzebień 
dla siebie, a trzeci pożyczałam każdemu, kto potrzebował. 

Trzymałam się blisko sióstr, Sali i Rózi. Z moją koleżanką 
z pryczy, Salą Beinstock, trudno było przebywać. Ciągle 
płakała i wydawało się, że traci zmysły.

Zanim zostałyśmy przydzielone do pracy, minęło kilka 
dni. Wykorzystałam ten czas na obejście wszystkich bloków, 
w poszukiwaniu znajomych ludzi. Patrzyłam wszystkim 
głęboko w oczy, a oni patrzyli w moje. Pewnego dnia wróciłam 
około trzeciej czy czwartej po południu i nie zastałam sióstr.

Wyszłam na zewnątrz, żeby ich poszukać i znalazłam je 
na tyłach baraków. Jadły coś. Gdy tylko mnie zobaczyły, 
schowały to i wytarły usta. Bardzo mnie to zabolało. Miałyśmy 
być przyjaciółkami i trzymać się razem. A teraz miały coś 
do jedzenia i się ze mną nie podzieliły. Dlaczego? Nie mogłam 
tego zrozumieć. Podeszłam do nich i powiedziałam:

– Nie musicie nic przede mną ukrywać, ani też mi nic 
dawać. Nie zabiorę wam, jeśli tego się boicie.

Bardzo się zawstydziły i zaoferowały mi trochę 
białego chleba oraz kawałek salami. Byłam jednak tak 
urażona, że odmówiłam. Zapytałam tylko, skąd to mają. 
Odpowiedziały, że jednej z nich udało się przemycić w ustach 
złotą monetę, którą wymieniły właśnie na chleb i salami. Mój 
żal był tak wielki, że nie mogłam już z nimi rozmawiać, ani 
nawet na nie patrzeć. Bez słowa odwróciłam się i poszłam 
sobie. Wypłakałam się na osobności. Zdałam sobie sprawę, 
że nikt nie zastąpi mi siostry, i że w tym miejscu każdy jest 
zdany na siebie. Rozważałam zabranie z powrotem swojego 
grzebienia, ale wiedziałam, jak bardzo był im potrzebny. 
Postanowiłam jednak od tej chwili nikomu nie ufać.

Kiedy obudziłam się następnego dnia, moich butów nie 
było. Ktoś je ukradł. Używałam ich jako poduszki, więc ktoś 
musiał wyjąć mi je spod głowy, a ja nic nie usłyszałam ani nie 
poczułam. To były buty, które dała mi Chana w dniu naszego 
przybycia na Majdanek, kiedy kłóciłyśmy się przy stacji  
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kolejowej. Zdałam sobie sprawę, że Chana przewidziała, 
że będę potrzebowała lepszych butów, bo ona z dzieckiem 
pójdzie na śmierć, a ja do pracy. W szoku zaczęłam krzyczeć:

– Ktoś ukradł buty mojej siostry!

Płakałam i krzyczałam:

– Moja siostra zdjęła swoje buty, żeby mi je dać!

Przebiegłam cały blok w ich poszukiwaniu, ale nikt nie 
miał ich na sobie. W tym momencie zwołano apel. Musiałam 
stać boso w ten chłodny majowy poranek. Chociaż nie 
rozmawiałam z Salą i Rózią, one współczuły mi i powie-
działy, że uszyją dla mnie parę papuci. Zamierzały w tym 
celu uciąć trochę koca. Pocięcie koca było na Majdanku 
karane śmiercią.

– Nie możecie tego zrobić! – powiedziałam. – Jeśli mnie 
w nich przyłapią, zapytają, skąd je mam i wtedy powieszą 
nas wszystkie!

Widziałam, że są gotowe ryzykować dla mnie życie, 
i że bardzo żałują schowania przede mną jedzenia. 
Przebaczyłam im. Teraz jednak musiałam chodzić na apele 
boso. Stopy drętwiały mi z zimna podczas tych lodowatych, 
wczesnych poranków.

Parę dni później zaczęła się praca. Pracowałyśmy 
w jednostkach nazywanych komandami. Było ich bardzo 
wiele, nazywanych w zależności od rodzaju pracy. Można 
było zostać do nich przydzielonym podczas apelu, lub 
„zgłosić się” i ustawić w konkretnej grupie. Niektóre 
prace były mniej wyczerpujące niż inne. Z początku nie 
wiedziałam, których komand mam unikać, a do których 
próbować się dostać. W niektórych praca była bardzo 
ciężka, w innych sprawowali nadzór brutalni kapo, 
w jeszcze innych były małe szanse na zdobycie czegoś 
do jedzenia. W najgorszych te trzy problemy występowały 
równocześnie. A nawet, jeśli się wiedziało, których komand 

unikać, nadal trzeba było nieco szczęścia, żeby dostać się 
do tych mniej niebezpiecznych.

Nasz dzienny posiłek składał się z porcji szarego chleba 
i miski wodnistej, zielonej zupy nieokreślonego pochodzenia. 
Dwa razy w tygodniu dostawałyśmy skromną porcję salami. 
Niemożliwe było przeżycie na tych głodowych racjach, będąc 
zmuszanym do ciężkiej pracy i ciągle bitym przez kapo. Nasza 
kondycja pogarszała się bardzo szybko. Po kilku dniach 
na Majdanku, czas zaczął płynąć inaczej1. Był czas na pracę, 
czas na jedzenie, czas na apel, czas na śmierć. Nieważne, 
noc czy dzień, upał czy chłód, zima czy lato. Kalendarz dla 
nas nie istniał, godziny nie miały znaczenia. Byłyśmy zawsze 
głodne, przestraszone i zmęczone. Troszczyłyśmy się tylko 
o to, by pozostać przy życiu. Aby się to udało, trzeba było 
„kombinować” i „organizować” dodatkowe jedzenie, żeby nie 
być wychudzonym i nie zostać wybranym na apelu.

Wciąż nie miałam butów, kiedy przydzielono mnie 
do komanda pracującego w polu. Kilka dni później, kiedy 
wróciłam po całym dniu spędzonym na zewnątrz, Sala 
i Rózia zaprezentowały mi parę papuci, które uszyły z koca 
i tektury. Zrobiły je pomimo mojego sprzeciwu, ryzykując 
życie. Jednak dni pracy boso w polu, oraz stanie bez butów 
na apelach o szóstej rano, zdążyły zrobić swoje. Ciężko zacho-
rowałam. Następnego ranka na apelu płonęłam z gorączki. 
Mimo to ustawiłam się w szeregu do pracy. Niezgłoszenie się 
do pracy z jakiegokolwiek powodu oznaczało wyrok śmierci. 
Ludzie znalezieni w barakach zostawali natychmiast 
zabrani. Tego dnia, kiedy maszerowałyśmy do pracy, trzę-
słam się z gorączki. Miałyśmy pielić pole, ale ja mogłam się 
tylko czołgać. Ukryłam się między rzędami roślin i miałam 
jedynie nadzieję, że strażnicy ani kapo mnie nie znajdą. 
Moje koleżanki przy każdej okazji przychodziły sprawdzić, 
czy jeszcze żyję. Słońce świeciło mocno, a ciepło wzmagało 
gorączkę. Rozpaczliwie potrzebowałam wody. Po drugiej 
stronie pola zobaczyłam mały budynek. Pomyślałam sobie: 
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„Nie mam nic do stracenia. Pójdę tam i poproszę o trochę 
wody, żeby zwilżyć głowę i usta”. Zmusiłam się do wstania 
i z trudem dobrnęłam do drzwi budynku. Wślizgnęłam 
się niezauważona. Pomieszczenie było puste, z wyjątkiem 
dużego pieca, podobnego do naszego pieca w Grodzisku, 
w którym piekliśmy czulent przed szabasem. Przy oknie stał 
drewniany stół, a na nim leżały łopaty, długie łańcuchy i inne 
sprzęty, których nie rozpoznałam. Przez wysoką gorączkę 
nie zdawałam sobie sprawy z tego, gdzie się znajduję, co to 
za piec i do czego służą te narzędzia. Pragnęłam tylko wody. 
Gdy jej szukałam, do pomieszczenia wszedł niski, krępy, 
łysy Ukrainiec o okrągłej twarzy.

Na mój widok był tak zaskoczony, jakbym właśnie wyszła 
z pieca. Zapytał mnie, mieszając przy tym ze sobą język 
niemiecki i rosyjski:

– Skąd się wzięłaś? Co tu robisz?

Odpowiedziałam:

– Pracuję na polu i źle się czuję. Potrzebuję wody. Proszę, 
niech pan mi da chociaż kroplę...

– Nie ma tu wody – powiedział. – Wracaj tam, skąd przy-
szłaś, do swojego komanda, i nie mów nikomu, że tu byłaś.

Opuściłam budynek i wróciłam na pole. Nikt nie zauważył 
ani mojej ucieczki, ani powrotu. Z odrobiną szczęścia udało 
mi się pozostać niezauważoną przez cały dzień. Po powrocie 
do baraku, powiedziałam dziewczynom o mojej wyprawie 
w poszukiwaniu wody.

– O, Boże! – wykrzyknęły. – Czemu tam poszłaś? Ten 
budynek to krematorium, palą tam ciała ludzi, którzy zmarli 
albo zostali zabici!

Po kilku dniach gorączka ustała, pojawiła się jednak 
silna biegunka. Zdjęta bolesnymi skurczami, biegałam 
kucać pod płot, za barakami. Latryny znajdowały się zbyt 
daleko, żeby do nich dotrzeć. Nie byłam jedyną osobą, która 

kucała przy płocie. Nasze plecy były doskonale widoczne dla 
strażników na wieżach. Podczas jednej z wycieczek pod płot, 
kucnęła obok mnie dziewczyna cierpiąca na ten sam problem. 
Nagle zwaliła się martwa we własne odchody. Nie słyszałam 
strzału, ale wiedziałam, że to jeden ze strażników na wieży ją 
trafił. Niemcy strzelali do nas, kiedy tylko im się podobało. 
Nie uciekłam. Za bardzo cierpiałam z bólu brzucha, nie 
mogłam się ruszyć. W tym momencie nie obchodziło mnie, 
czy zostanę następną ofiarą. Strażnik mógł do mnie strzelić. 
Nie zrobił jednak tego. Zgięta wpół, odpełzłam od płotu, 
trzymając się za obolały brzuch. Kiedy wracałam do baraku, 
zatrzymała mnie główna kapo, aufzejerka – osoba wysoka 
rangą i budząca lęk. Prowadziła dzienne apele. Nazywała 
się Janina, była ładną Litwinką z dużym biustem i blond 
włosami. Ładnie się ubierała i nosiła przy sobie skórzany 
bicz. Zawsze, gdy towarzyszyła esesmanom w ich obowiąz-
kach, stawali obok, żeby z nią poflirtować.

– Czemu trzymasz się za brzuch? – zapytała.

Bałam się cokolwiek powiedzieć, w obawie, że wyśle mnie 
od razu na śmierć. Rozważałam ucieczkę, jednak ton jej głosu 
wskazywał, że nie chce mi zrobić krzywdy. Odpowiedziałam:

– Źle się czuję. Cały czas muszę chodzić do łazienki.

– Zostań tutaj – powiedziała. – Nie ruszaj się stąd, 
zaraz wrócę.

Nie wiedziałam, czemu kazała mi zostać, jednak posłusznie 
zaczekałam. Poszła, a po powrocie przyniosła ze sobą garść 
chleba, spalonego na węgiel.

– Zjedz to – powiedziała. – Pomoże ci, poczujesz się lepiej.

Zjadłam większość z tego, co mi dała, a z resztą wróciłam 
do baraku. Nie wiedziałam, co sądzić o tej kobiecie. 
Opowiedziałam Sali i Rózi o dziewczynie zastrzelonej obok 
mnie oraz o moim szczęściu z aufzejerką Janiną. Stwierdziły, 
że skoro mi pomogła, musi mnie lubić.
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Trzy dni później zarówno gorączka, jak i biegunka 
ustały. Teraz jednak moje papucie praktycznie się rozpa-
dały. Bałyśmy się zaryzykować zrobienie nowych, ponieważ 
właśnie oglądałyśmy egzekucję dziewczyny podejrzanej 
o próbę ucieczki. Jedna z dziewczyn zauważyła:

– Nikt w tym bloku nie nosi twoich butów. Rozejrzyjmy się 
po innych, kiedy dostaniemy chleb i wszyscy będą siedzieć 
na swoich pryczach.

Tego wieczoru Sala, Rózia i ja chodziłyśmy po okolicy 
i patrzyłyśmy na stopy każdej kobiety, żeby dowiedzieć się, 
kto nosi moje buty. Rzeczywiście, miała je na sobie jakaś 
wysoka, silna blondynka. Poszłyśmy za nią, a gdy wspięła 
się na swoją pryczę, wprost ją oskarżyłam.

– To moje buty! – krzyknęłam.

Dziewczyny również zaczęły na nią krzyczeć:

– Ukradłaś jej buty! Oddawaj! To jej!

Ona jednak skopała nas swoimi długimi nogami, zwisa-
jącymi z pryczy. Potem zeskoczyła i zaczęła się z nami 
szamotać. Była starsza i wyższa, silniejsza od nas trzech 
razem wziętych. Nie dałyśmy jej rady. Pobiła nas niemi-
łosiernie, krzycząc, że to jej buty. Nieważne, jak prosiłam 
i płakałam, nie przestawała nas bić. W końcu udało nam się 
od niej uwolnić.

Po powrocie do naszego bloku, jedna z dziew-
cząt powiedziała:

– Idź do aufzejerki Janiny i powiedz, że ta kobieta ukradła 
ci buty.

Pomyślałam sobie: „Mój Boże, jeśli jej to powiem, kto wie, 
co zrobi tamtej. Nie mogę tak postąpić”. Jednak dziewczyny 
przekonywały mnie, żebym poszła podziękować za spalony 
chleb, który mnie wyleczył, i przy okazji opowiedziała 
o butach.

Papucie w końcu się podarły i znowu byłam bosa. 
Dziewczyny nalegały, żebym poszła do aufzejerki Janiny 
po pomoc. W pewien piękny niedzielny poranek nadarzyła 
się okazja, żeby do niej podejść. Pozdrowiłam ją i podzię-
kowałam za spalony chleb. Wahałam się, czy powiedzieć 
o kobiecie, która ukradła mi buty, wciąż nie byłam pewna, 
czy to dobry pomysł. Gdy się zastanawiałam, do Janiny 
podszedł niemiecki esesman i kazał jej natychmiast zwołać 
apel. Rozkaz zupełnie ją zaskoczył, była nieprzygotowana 
na apel i spanikowała. Zaczęła smagać wszystkich dookoła 
swoim biczem, krzycząc: „Einschtellen zu appel! Einschtellen! 
Einschtellen! Schnell! Schnell!”, co znaczyło: „Ustawiać się 
na apel! Szybko! Szybko!”. Też byłam zaskoczona i zbyt 
wolno odwróciłam się do ucieczki. Koniec jej bicza zaczepił 
się o moją głowę i smagnął mnie w oko. Uderzone miejsce 
natychmiast spuchło i przybrało niebiesko-czarny kolor.

Na szczęście apel odbył się bez selekcji – zostałyśmy 
po prostu policzone i odesłane do bloków. W naszym baraku 
nikt mnie nie poznał, bo niebiesko-czarna opuchlizna pokry-
wała mi pół twarzy. Powiedziałam dziewczynom:

– Bóg ukarał mnie za chęć dopominania się o moje buty. 
Patrzcie, co się stało, kiedy chciałam was posłuchać.

Byłam pewna, że zabiorą mnie przy następnej selekcji, 
ale o dziwo przetrwałam ich jeszcze kilka z okiem w tym 
stanie. Parę dni później zobaczyła mnie aufzejerka Janina 
i spytała, kto mi to zrobił. Myślała, że zostałam pobita.  
Gdy odpowiedziałam, że to przez nią, zdziwiła się.

– Ja to zrobiłam?

– Tak, ale nie specjalnie. – wyjaśniłam. – To było w tę 
niedzielę, kiedy musieliśmy spieszyć się na apel. Uderzyła 
mnie pani biczem w oko.

– Pamiętam – odparła. – Przepraszam.
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Do następnej niedzieli moje oko się zagoiło, ale nadal 
nie miałam butów i trudniej mi było chodzić. Tego dnia 
nie kazano nam pracować, siedziałam więc na zewnątrz 
baraków i patrzyłam na nowe twarze, szukając kogoś 
znajomego. Transporty przywożące ostatnich ocalałych 
z warszawskiego getta i innych okolic Polski przyjeżdżały 
do Majdanka prawie codziennie. Nowo przybyli, tak jak inni 
więźniowie, wykorzystywali każdą wolną chwilę, aby zoba-
czyć, kto jeszcze żyje i „skombinować” czy też „zorganizować” 
potrzebne do przeżycia rzeczy. Siedząc boso i obserwując 
każdego przechodnia, zobaczyłam nagle Salę Brzezińską 
oraz jej przyjaciółkę Dorę idące w moją stronę. Ich twarze 
były dziwnie żółte. Nie zawołałam do nich – wciąż bolało 
mnie, że nas porzuciły na ulicy Ostrowskiej w środku nocy 
w płonącym getcie. Nie mogłam się zdobyć, żeby spojrzeć 
Sali w twarz.

Odwróciłam się, żeby mnie nie zobaczyły. Nieświadome 
mojej obecności, Sala i Dora przeszły obok mnie. Jednak 
moja ciekawość wzięła górę. Chciałam usłyszeć, dlaczego 
porzuciły nas tamtej nocy. Zastanawiałam się też, czemu 
ich twarze są takie żółte. W tym stanie, myślałam, raczej nie 
przetrwają selekcji. Siedziałam i czekałam, aż wrócą, a gdy 
znowu je zobaczyłam, zaczęłam wołać:

– Sala! Sala!

Sala podbiegła i objęła mnie, szczęśliwa z naszego 
spotkania. Dora, wysoka kobieta o żółtej twarzy, nie przywi-
tała się ze mną. Po prostu stała.

Na twarzy Sali malowało się poczucie winy. Powiedziałam, 
że widziałam je wcześniej, ale nie podeszłam, bo byłam 
trochę urażona. Sala natychmiast przeprosiła i wyjaśniła, 
co wydarzyło się tamtej nocy na ulicy Ostrowskiej.

– Nie zauważyliśmy, jak otworzył się podziemny bunkier. 
Wciągnięto nas do kryjówki tak szybko, że nie zdążyliśmy 
was zawołać. Powiedzieliśmy im, że na zewnątrz została 

kobieta z siedemnastoletnią dziewczyną i dzieckiem, ale nie 
chcieli wpuszczać żadnych dzieci. Powiedzieli, że jak chcemy, 
to możemy się stamtąd wynosić. Dora, naoczny świadek, 
potwierdziła tę historię. Zapytałam, czemu ich twarze 
są tak żółte. Okazało się, że Niemcy znaleźli ich bunkier 
na Ostrowskiej i zagazowali ich, zmuszając do wyjścia. Gaz 
spowodował gwałtowne wymioty, a ich twarze pożółkły. 
Sala i Dora miały szczęście, że przeżyły. Podziemny bunkier 
został odkryty wcześniej, niż nasza kryjówka na strychu. 
Opowiedziałam im nasze losy i historię ostatecznej rozłąki 
z Chaną i Felunią.

Brak butów oznaczał śmierć, a ja wciąż ich nie miałam. 
W uszach cały czas dźwięczały mi słowa siostry: „Zrób 
wszystko, żeby przeżyć, abyś mogła opowiedzieć, co się 
z nami stało”. Potrzebowałam butów.

Kolejny apel, selekcja i dezynfekcja. Po wyjściu spod 
prysznica, zabrałam parę butów spośród wielu pozostawio-
nych przez następną grupę. Nie wiedziałam, do kogo należą, 
i nie chciałam wiedzieć. Teraz miałam buty.

Pewnego dnia pracowałam akurat koło łaźni, kiedy 
zobaczyłam grupkę więźniów z nowego transportu, prowa-
dzonych do pryszniców. Wśród nich był Leon Kamerfuks, 
grodziszczanin. Nie mogłam jednak się do niego odezwać. 
Ponownie spotkałam go dopiero podczas pracy w Gartnerie. 
Kopał coś na polu.

– Widziałam, jak pana tu przywieziono – powiedziałam. – 
Oprócz pana było jeszcze dziesięciu innych ludzi.

– Byliśmy ostatnimi, których zabrano z getta. Nie ma 
już tam Żydów. A nawet jeśli ktoś został… Niemcy równają 
budynki buldożerami.

Sala Brzezińska i Dora pracowały w komendzie Gartnerie. 
Gartnerie było obozową uprawą warzyw. Sala poradziła mi, 
żebym postarała się tam o pracę.
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– Pracujesz przy warzywach. Każdy, kto jest wystar-
czająco sprytny, może zabrać trochę sałaty, rzodkiewkę,  
cokolwiek. Musisz tylko uważać, żeby Brygida, ta esesmanka, 
cię nie złapała.

Brygida2 była wysoką, szczupłą, atrakcyjną brunetką. 
Bardzo dobrze się prezentowała. Zawsze jeździła na rowerze, 
a obok dreptał jej owczarek niemiecki. Nikt nie domyśliłby 
się, jaka bestia w niej siedzi. Biła i torturowała kobiety 
i mężczyzn bezlitośnie. Wszystko mogło ją sprowokować. 
Zawsze kiedy była w pobliżu, zachowywaliśmy dużą ostroż-
ność. Każdy, kto jej podpadł, albo był zabijany od razu, albo 
bity tak, że nie miał szans na przejście następnej selekcji.

Czasem zmuszano nas, żebyśmy oglądali wykonywanie 
kar na więźniach, którzy złamali jeden z niezliczonych prze-
pisów obozu.

Któregoś dnia Brygida prowadziła nas do pracy i zobaczyła 
dwóch mężczyzn niosących wiadra z wodą na koromysłach. 
Zatrzymała nas, zeszła z roweru i podeszła do nich. Kazała 
im odłożyć wiadra. Patrzyliśmy, jak wylewa im zawartość 
na głowy. Potem bezlitośnie zaczęła ich kopać i okładać 
batem. Kiedy skończyła, kazała im przynieść więcej wody – 
nią też ich oblała, potem znów kopała i biła. Powtórzyła to 
wszystko z dziesięć razy, zanim zabrała nas w dalszą drogę 
do pracy. Obaj mężczyźni ledwo zachowywali przytomność, 
kiedy ich zostawialiśmy. Na pewno odpadli w kolejnej 
selekcji. Nikt nigdy nie dowiedział się, czym właściwie  
sprowokowali Brygidę.

Kiedy indziej Brygida przyłapała pewną kobietę 
na jedzeniu sałaty. To był koniec pracy i mieliśmy właśnie 
wracać do baraków. Staliśmy koło trzydziestosześcioli-
trowych koszów wypełnionych utytłaną w piachu i błocie 
sałatą, którą zebraliśmy tego dnia. Brygida wywołała tę 
kobietę. Na naszych oczach wpychała jej do ust brudne 
liście, aż tamta zadławiła się na śmierć. Musieliśmy na to 
patrzeć. Nie pozwalano nam odwracać wzroku.

Komendant Gartnerie, bardzo przystojny mężczyzna, 
nosił niemiecki mundur, ale nie był to mundur esesmana.

Wszędzie jeździł na motocyklu. Musiał mieć solidne 
przygotowanie rolnicze, było to widać po sposobie, w jaki 
nadzorował prace na polu. Mówił Brygidzie i kapo, co mają 
robić. Zawsze, kiedy Brygida kogoś biła, a on powiedział jej 
chociażby słowo, natychmiast przestawała. Mnie Brygida 
nigdy nie biła, ale raz bardzo przeraziła.

Brygida i komendant siedzieli wtedy na nasypie i jedli 
kanapki, popijając je mlekiem. Pracowałam nieopodal.

Komendant zawołał mnie, chciał mi dać resztki swojej 
kanapki. Brygida wytrąciła mu ją z ręki. Szybko odwróciłam 
twarz, żeby nie mogła mnie potem rozpoznać. Przestraszyłam 
się, że ukarze mnie później. Słyszałam ich sprzeczkę, kiedy 
pędziłam z powrotem do pracy.

Innym razem komendant mnie zauważył .

– Ty! Chodź tutaj! – rozkazał.

Usłuchałam. Podniósł witkę i dał mi ją.

– Idź na tamto pole i przepędź ptaki – polecił.

Było to dla mnie niesamowite szczęście. Na polu rósł 
groszek, a było ono tak daleko, że nikt nie mógł zobaczyć, co 
dokładnie robię. Nie było tam Brygidy ani innych, mogłam 
więc zjeść tyle groszku, ile tylko chciałam. Wzięłam też 
dla dziewczyn.

Podzieliłam się nim tego samego wieczora z siostrami 
Rózią i Salą, a także z Salą Beinstock, którą nazywaliśmy 
„Beksa”. Wszystkie pracowały w innych miejscach, nie 
przy żywności.

– Przecież nikt się nie zorientuje, że tylko ja powinnam 
pracować w polu – namawiałam je. – Jutro wszystkie 
możemy przeganiać ptaki.
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Następnego dnia wszystkie poszłyśmy przeganiać ptaki. 
I jeść groszek.

***

Na końcu tego pola był płot. Za nim stały baraki. Koło nich 
pracowali mężczyźni. Sala Brzezińska zapragnęła zapisać 
się do Gartnerie. Planowała porozumieć się z tymi mężczy-
znami. Namawiała mnie, żebyśmy nasypały ziemi na nosze 
i przeszły koło nich, aby mogła spytać, czy jej mąż Jakow 
Brzeziński jest w ich barakach. Nie mogłam jej odmówić.

Zrobiłyśmy, jak chciała, ale kiedy niosłyśmy ziemię w ich 
kierunku, podjechał do nas komendant.

– Głupie, gdzie niesiecie tę ziemię? Ona ma tutaj zostać!

Udałyśmy, że nie zrozumiałyśmy, o co chodzi. Kapo usły-
szała słowa komendanta i podbiegła. Krzyczała, że za to 
zapłacimy. Miałyśmy szczęście, że Brygida była wtedy gdzieś 
indziej. Pewnie kazałaby nam jeść ziemię, aż byśmy się 
nią udławiły.

Kapo oznaczyła nas, żeby było wiadomo, że mamy zostać 
ukarane po powrocie na teren obozu. Po dwadzieścia pięć 
batów. To samo spotkało kilka innych dziewczyn – za jedzenie 
sałaty. Kiedy prowadzono nas z powrotem do obozu, niemal 
trzęsłam się ze strachu. Zdawałam sobie sprawę, że mogę 
nie przeżyć tych dwudziestu pięciu batów.

Widywałam, jak moje towarzyszki wyglądały po takiej 
karze. Ledwo stały, nie mówiąc o poruszaniu się. Zazwyczaj 
nie przepuszczano ich podczas następnej selekcji. Dotarłyśmy 
do bramy, kapo wyciągnęła nas z szeregu i kazała czekać 
tam na wymierzenie kary. Patrzyłyśmy na nasze towarzyszki 
wracające z pracy.

– Nie przeżyję dwudziestu pięciu batów – powiedziałam 
do Sali.

Sala przeprosiła, że wciągnęła mnie w swój plan  
dowiedzenia się czegoś o mężu. Płakałam tak bardzo, że nie 

zauważyłam Janiny, Litwinki, aufzejerki, która zawsze pilno-
wała bramy. Ona zauważyła mnie. Podeszła, wzięła mnie 
za rękę i pociągnęła na drugą stronę bramy. Chwyciłam 
się Sali Brzezińskiej, a Janina przepchnęła nas obie przez 
bramę, do obozu i puściła wolno, nie mówiąc nawet słowa. 
Obie byłyśmy bezpieczne, zagrożenie minęło. Nie mogłyśmy 
uwierzyć, że udało się nam uniknąć dwudziestu pięciu batów. 
Nie miałyśmy jednak co liczyć na powrót do Gartnerie.

Wraz z dwiema siostrami zapisałyśmy się do innej 
grupy, pracującej poza obozem. Zajmowała się znoszeniem 
cegieł i drewna do budowy altanek ogrodowych dla rodzin 
esesmanów. Słyszałyśmy, że Polki, które pracowały dla nich 
jako nianie, wynosiły jedzenie, kanapki, co tylko mogły, dla 
budowniczych. Jakże atrakcyjne to nam się wydało! Byłyśmy 
przecież wygłodzone.

Zaprowadzono nas z obozu, obładowane ogromnymi 
ilościami drewna, na plac budowy. Nie było tam zupełnie nic.

Poczułyśmy rozczarowanie. Nie było tam nawet wody, 
nie wspominając o Polkach z jedzeniem. Musiałyśmy pójść 
do łazienki. Jedynym odpowiednim miejscem były ślady 
ogniska. Ukucnęłyśmy tam i zauważyłyśmy paszporty 
i fragmenty kości. Podniosłyśmy te z dokumentów, które 
pozostały w miarę nietknięte. Wciąż można było zobaczyć 
nazwiska i fotografie. Zaczęłyśmy głośno czytać nazwiska 
ich właścicieli i nazwy miast, z których pochodzili.

Uświadomiłyśmy sobie, że to mogliby być nasi bracia. 
Przerażało nas to, co się tutaj stało. I to, że esesmani kazali 
budować altany dla własnych żon i dzieci na szczątkach ofiar.

W lipcu znalazła mnie Róża, moja kuzynka.

– Chciałam, żebyś wiedziała, że wyjeżdżamy stąd. 
Do obozu pracy.

– Skąd macie pewność, że jedziecie do obozu pracy? Może 
zawiozą was do Treblinki?
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– Zdecydowałam się zaryzykować, tak jak wszystkie 
dziewczyny, z którymi jadę. Ty też się zapisz.

– Boję się, tak samo moje przyjaciółki. Może lepiej poczekać.

Gdybym pojechała z Różą, miałabym o wiele lepiej. 
Wysłano ją do Skarżyska, obozu pracy koło Częstochowy, 
gdzie nie było krematoriów.

Kilka dni potem podczas porannego apelu zrobiono 
selekcję. Tych, którzy ją przeszli, od razu poprowadzono 
do wagonów dla bydła. Było nas tylko kilkaset, więc w wago-
nach był dużo mniejszy tłok, niż kiedy przyjeżdżaliśmy 
z Umschlagplatz. Przebywałam w Majdanku od początku 
maja do końca lipca. Tym razem byliśmy pewni, że jedziemy 
na śmierć.

Przeczytaliśmy nazwę stacji, kiedy pociąg dojechał 
do Birkenau3. Największej części Auschwitz. O razu 
po otwarciu wrót wagonów, zostaliśmy wypędzeni przez 
esesmanów na zewnątrz. Niebo przesłaniał czarny dym 
buchający z krematoriów. Z każdym oddechem wdycha-
liśmy zapach palonych ciał. Przeprowadzono kolejną 
selekcję. Gdzie nas poślą? Na prawo czy na lewo? Do pracy 
czy na śmierć? Na szczęście wszystkie cztery przeszłyśmy 
selekcję. Tych, którzy tego szczęścia nie mieli, odesłano 
do krematoriów. Resztę zaprowadzono do obozu.

Wszędzie widzieliśmy tory, drut kolczasty, ogrodzenia 
pod napięciem i wieże strażnicze. Koło ogrodzenia wykopano 
głębokie rowy, a za nim stały rzędami baraki. Z oknami, 
nie tak, jak w Majdanku. Przeszliśmy koło szubienicy, która 
stała w tym miejscu zawsze, gotowa, żeby wieszać na niej 
uciekinierów. Poprowadzono nas przez bramę z napisem 
„Arbeit Macht Frei”4. Wszyscy byliśmy pewni, że nie 
wyjdziemy z tego obozu żywi.

Zaprowadzono nas do dezynfekcji. Ogolono nam głowy, 
a ciała umyto i zdezynfekowano. Potem kazano nam, chociaż 
wciąż byliśmy nadzy, usiąść na drewnianej podłodze i czekać 

na pasiaki. Łyse i przeraźliwie chude, wyglądałyśmy zupełnie 
jak chłopcy. Nie poznawałam nikogo. Wołałam dziewczyny 
po imieniu, ale nie odpowiadały. Dopiero, kiedy zbliżyłyśmy 
się do siebie, mogłyśmy poznać się po głosie. Wcześniej nie 
odpowiadały mi, właśnie dlatego, że mnie nie rozpoznawały. 
Tkanina, z której uszyto pasiaki, gryzła. Okropnie było nosić 
to ubranie. Dziewczyny powiedziały, żebym nie narzekała, 
bo mogło być gorzej. I wkrótce było.

Zaprowadzono nas do dużej sali. Niemcy kazali nam 
ustawić się według alfabetu w kolejce do tatuowania.

Wszystkie cztery stałyśmy obok siebie, ponieważ wszystkie 
miałyśmy nazwiska zaczynające się na „b”: Sala „Beksa” 
Beinstock, obie siostry Birenbaum i ja – Burman.

Wszystkim nam wytatuowano numery. Ja miałam 48378. 
Moje towarzyszki otrzymały numery: 48379, 48380 i 48381. 
Płakałam, kiedy igła dotknęła mojego ramienia.

– Nie płacz – powiedziała tatuażystka. – Postaram się, 
żeby było ładnie.

Nie rozumiałam, co ma na myśli. Czułam się jak zwierzę 
oznaczane przed pójściem na rzeź. Zastanawiałam się, co 
się z nami stanie. A potem pomyślałam, że to w gruncie 
rzeczy nieważne. Nie było się czym martwić, bo i tak nikt nie 
opuści tego miejsca żywy.

Przydzielono nas do bloku 15 w obozie A, w Birkenau. 
Wszystkie cztery dostałyśmy górne prycze. Naszą blokową 
była Sara, słowacka Żydówka, zbliżająca się do pięćdzie-
siątki. Była niska, miała kręcone rude włosy, a jej brzydka 
twarz była pokryta piegami. Mówiłyśmy na nią Ruda Sara. 
Nienawidziła Polek. Biła nas okropnie i nazywała „polskimi 
świniami” i „dziwkami”. Była bestią. Jedyną brutalniejszą 
od niej kobietą była Brygida, esesmanka z Majdanka. Ruda 
Sara miała pomocnicę, sztubową, brunetkę Klarę, swoją 
krewną. Klara nie była tak brutalna jak Sara, ale też biła 
nas często.
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Jedna z dziewczyn poczuła się obrażona, kiedy Sara 
wyzwała ją od dziwek i zbluzgała ją tak samo. Sara biła ją 
tak długo, aż biedaczka nie mogła się już ruszać. Potem 
Sara zaczęła bić niektóre z pozostałych nas.

– Jeśli którakolwiek z was otworzy jeszcze dziób, pokażę 
wam, do czego jestem zdolna – oznajmiła.

Dwie kobiety musiały zanieść pierwszą pobitą do baraku. 
Taki los dzieliła każda polska Żydówka, która ośmieliła się 
odezwać do Sary lub jej pomocnicy.

W Birkenau dostawaliśmy takie samo jedzenie, co 
w Majdanku. Nadpleśniały chleb i wodnista zielona zupa 
nie wiadomo z czego. Dwa razy w tygodniu dawano nam 
niewielką porcję kiełbasy albo dżemu. Ciągle byliśmy głodni.

Nasze ciała zapadały się od głodu. Nie byliśmy w stanie 
myśleć o czymkolwiek innym, niż jak zorganizować coś 
do jedzenia. Wiedzieliśmy, że im chudsi jesteśmy, tym 
mniejsze mamy szanse na pomyślne przejście selekcji, które 
odbywały się prawie codziennie.

Niedługo po przyjeździe do Birkenau zachorowałam. Moje 
nogi i ręce pokryły sączące się rany i strupy.

Zorganizowałam sobie parę nylonowych pończoch, które 
chroniły nogi od brudu w trakcie pracy. W ciągu dnia krew 
z ran przesączała się na pończochy i przylepiała je do skóry. 
Wieczorem nie mogłam zasnąć, dopóki ich nie zdjęłam. A to 
było bardzo bolesne. Kiedy zsuwałam pończochy, a strupy 
odrywały się od ran, krew i ropa ciekły mi po nogach.  
Ale rany mogły się przynajmniej przewietrzyć i podleczyć, 
a ja byłam w końcu w stanie zasnąć.

Stojąc przed niemieckimi lekarzami w trakcie niekończą-
cych się selekcji, zastanawiałam się, jakim cudem – z ranami 
i strupami – nie zostałam jeszcze odesłana na śmierć.

Musieliśmy stawiać się do pracy codziennie. Codziennie 
Niemcy obchodzili baraki, żeby sprawdzić, kto czuje się zbyt 

źle, by pracować, kto zostawał w obozie. Każdy chory był 
odsyłany do szpitala. A stamtąd prawie zawsze do krema-
torium. Jeśli ktokolwiek był złapany na zaprzestaniu pracy 
z innej niż choroba przyczyny, był od razu karany śmiercią.

Zawsze, kiedy szliśmy do pracy, z kominów kremato-
riów unosił się dym, zazwyczaj czarno-czerwony. Jednak 
zdarzało się, że miał inne kolory. Pachniał palonymi ciałami. 
Przywykliśmy do niego.

– Kiedyś opuszczę obóz z tym dymem – myślałam.

Nasza czwórka zapisała się do różnych prac. Ja wolałam 
pracować na zewnątrz. Zazwyczaj pracowaliśmy dla XX 
komanda auser, nosząc kamienie z miejsca na miejsce. 
Czasem zabierano nas z Auschwitz na bagna, żeby usunąć 
z nich chwasty. Nie lubiłam tej pracy, bałam się, że utonę.

Unikałam tych oddziałów jak mogłam. Najważniejsze 
w wyborze pracy było to, kto jest tam kapo. Jeśli nie był to 
brutalny sadysta, dało się przetrwać nawet najgorsze zadania.

Pewnego dnia, bardzo głodne, Sala, Róża i ja nie zapi-
sałyśmy się do pracy. Planowałyśmy dostać się w pobliże 
kuchni. Miałyśmy nadzieję, że któryś z pracujących tam 
więźniów da nam coś do jedzenia. Kiedy jeden esesman 
przyjechał, żeby sprawdzić, czy jest ktoś, kto nie stawił się 
do pracy, ledwo udało nam się schować w latrynach.

Potem szłyśmy już do pracy zawsze, niezależnie od pogody.

Selekcje odbywały się prawie codziennie, zazwyczaj przy 
barakach, w trakcie porannego apelu. Ogarniała nas panika, 
gdy musiałyśmy czekać godzinami na esesmana, który 
miał nas policzyć. Wiedziałyśmy, że planują selekcję. Jeśli 
od razu po policzeniu nie przydzielono nas do pracy, bałyśmy 
się jeszcze bardziej, bo wiedziałyśmy, że będzie następna 
selekcja. Brano nas wtedy do pryszniców i tam wybierano.

Podczas jednej z takich selekcji, kiedy czekałyśmy 
na puszczenie wody, przyglądałam się dwudziestokil-
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kuletniej kobiecie koło mnie. Cyla dopiero przyjechała 
do Auschwitz i wciąż wyglądała normalnie. Miała niebiesko-
-zielone oczy i blond włosy, ale ja patrzyłam na jej brzuch. 
Cały był pomarszczony. Nie wiedziałam, dlaczego. Spytałam 
ją o to. Powiedziała, że to ślady po ciążach. Modliłam się, 
żeby nie zabrali jej przez te blizny.

Któregoś wieczoru w baraku usłyszałam przekleństwa 
na nasz los.

– Kto to? – spytałam dziewczyn. – Czy już nie dosyć 
jesteśmy przeklęci?

Odwróciłam się w stronę, z której dobiegały przekleństwa, 
i zobaczyłam dwie siostry z Grodziska. Nazywały się Garber. 
Młodsza chodziła ze mną do szkoły, klasę niżej. Potem prze-
stałam ją widywać – zabrano ją. Ze starszą nigdy nie rozma-
wiałam, nie znałam jej.

Rozeszły się pogłoski, że jeden z oddziałów prowadzi starszy 
niemiecki żołnierz, przyzwoity człowiek. Komando składało 
się z około piętnastu kobiet. Miałyśmy ciągnąć wozy z becz-
kami ekskrementów z latryn i opróżniać je na polach. Beczki 
wkładali na wozy mężczyźni. Otaczali nas esesmani z owczar-
kami. Starszy Niemiec był dowódcą tego komanda. Robił 
nam przerwy i starał się być sprawiedliwy. Kiedy w południe 
przywożono zupę, kapo dawali nam to, co było na wierzchu – 
wodę – a sobie zostawiali ziemniaki ze spodu.

– Chwila! Nie dotykajcie tej zupy! – krzyknął starszy 
Niemiec, kiedy to zobaczył. – Zaczekajcie.

Podszedł do drzewa, ułamał gałąź i zdjął z niej nożem korę. 
Zamieszał tym kijem zupę tak, żeby każdemu dostał się przy-
najmniej kawałek ziemniaka.

– Teraz to rozdajcie! – rozkazał.

Pogłoski okazały się prawdziwe. Rzeczywiście był przyzwo-
itym człowiekiem. Zapisywałam się do tego oddziału, kiedy 
tylko mogłam.

Któregoś dnia podczas ciągnięcia wozu zauważyłam, 
że przygląda mi się jeden młodych strażników. Widziałam, 
że mówi coś do swojego psa i pokazuje na mnie. Zwierzę 
natychmiast ruszyło w moim kierunku. Zaczęłam krzyczeć.

Odwróciłam się, żeby uciec, ale w panice przewróciłam się. 
Wstałam i znów upadłam. Ból przeszył mi lewą kostkę – skrę-
ciłam ją podczas upadku. Dowódca, zaalarmowany moimi 
krzykami, kazał chłopakowi odwołać zwierzę. Po odpowied-
niej komendzie pies, który już prawie mnie dopadł, wrócił 
do swojego pana. Słyszałam, jak młody esesman powiedział 
do dowódcy, że nie ciągnęłam wystarczająco mocno. Moja 
kostka spuchła i bardzo bolała, z czasem było tylko gorzej. 
Nie mogłam jednak okazać bólu; skręcona kostka byłaby 
dla mnie wyrokiem śmierci, gdyby ją odkryto. Musiałam 
pracować, jakby nic się nie stało. Dalej ciągnęłam wózek.

Nie wracałam już do tego komanda, obawiałam się, że mogę 
tam zastać tylko młodego Niemca i jego psa. Widziałam już, 
do czego te psy wytresowano. Esesmani szczuli je na nas 
dla rozrywki. Okropnie było patrzeć, jak owczarek wyrywa 
kawałek czyjejś nogi albo pachwiny. Miałam szczęście, 
że kiedy stałam się obiektem ataku, obronił mnie ten starszy 
oficer. Wróciłam do XX komanda, gdzie nosiłyśmy kamienie. 
Pracowałam też w innych.

Lato zmierzało ku końcowi, kiedy ja i dwie siostry, Sala 
i Rózia oraz Sala „Beksa”, zostałyśmy przeniesione do 26. 
bloku w obozie B, który był obozem pracy. Edytka, Żydówka 
ze Słowacji, pełniła rolę naszej funkcyjnej. Była uroczą 
brunetką. Jej Einschrieberen, urzędniczka bloku, Sara, 
była wysoka i miała kręcone włosy. Sprawiała wrażenie miłej 
i pobożnej. Mama Edytki była kobietą w podeszłym wieku. 
Każdego piątkowego wieczoru zapalała świece w miesz-
kaniach funkcyjnych. Słowaccy Żydzi byli wykształceni 
i świetnie mówili po niemiecku.

Nasz blok znajdował się tuż przy krematorium, dlatego 
mogłyśmy obserwować zatrzymujące się przed nim trans-
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porty. W tym czasie nie wolno nam było przebywać 
na zewnątrz. Musiałyśmy zostać w środku, by nie widzieć 
tego, co się tam działo. Jednak byłyśmy w stanie wyjrzeć 
przez okna i zobaczyć ciężarówki z ludźmi, których zabierano 
do krematorium. Nie chciałyśmy na to patrzeć. Nie chcia-
łyśmy tego widzieć. Próbowałyśmy tego nie robić, ale niektóre 
z nas nie mogły się powstrzymać. Pewnego dnia pod krema-
torium zatrzymała się ciężarówka z małymi dziećmi. Dzieci 
nie wiedziały, dokąd je przywieziono. Esesmani zgarnęli je 
i zaprowadzili do grup sonderkommando, czekających, by 
wsadzić je do komór gazowych. Te, które nie nadążały, były 
zrzucane z paki jak worki ziemniaków.

Po drugiej stronie płotu, tuż obok nas, stały bloki miesz-
kalne cygańskich rodzin5. Trzymali się razem, nie rozdzielono 
ich tak jak nas, Żydów. Rzadko widywałam ich na zewnątrz. 
Widziałam może jednego czy dwoje, prawdopodobnie byli 
funkcyjnymi. Miałam wrażenie, że nie zdawali sobie sprawy, 
gdzie są. Nie wiedziałam, jak długo tam przebywali. Pewnego 
ranka ich bloki opustoszały. Wszystkich Cyganów zabrano 
do komór gazowych w środku nocy.

***

Nasza czwórka wciąż trzymała się razem. Nadal każdego 
dnia pracowałyśmy jako brygada zewnętrzna. Sala „Beksa” 
Beinstock była niską, chudą okularnicą, kiedy trafiła 
do Majdanka. Potem zabrano jej okulary, więc zaczęła 
mrużyć oczy. Brak jedzenia i ciężka praca w Birkenau 
szybko ją wyniszczyły. Można było liczyć na niej kości 
i nie było chwili, w której nie mrużyła oczu. To ją wybrano 
jako pierwszą. Teraz byłyśmy tylko trzy, siostry i ja. Wciąż 
miałyśmy wystarczająco dużo siły. 

Pewnego ranka Rózia obudziła się z wysoką gorączką. 
Nie mogła wstać i pójść do pracy. Zdecydowała, że zostanie 
w bloku. To była niebezpieczna decyzja; gdyby ktoś zauważył 
ją podczas codziennej inspekcji bloków, zostałaby zabrana. 

Kiedy ja i Sala wróciłyśmy z pracy, Rózi nie było. Znaleziono 
ją i zabrano. Nie wiedziałyśmy dokąd.

Jednak szybko dowiedziałyśmy się, że wszystkie chore 
kobiety trafiały do obozu A, by odbyć kwarantannę. Sala 
poszła zobaczyć, gdzie dokładnie znajdował się obszar objęty 
kwarantanną. Po chwili wróciła i powiedziała:

– Wiem, gdzie znajduje się Rózia. Jest w bloku 8. Trzymają 
tam wszystkich chorych, bo w szpitalu zabrakło miejsc. 
Chciałabym ją zobaczyć.

Poruszanie się między obozem A i obozem B było zabro-
nione. W ciągu dnia przejścia pilnowano, tylko w nocy można 
było przejść bez bycia zauważonym, jednak jeśli zostało się 
złapanym, karano śmiercią. W ciągu nocy nie mogłyśmy 
opuszczać bloków, chyba że szłyśmy skorzystać z latryny. 
Współczułam Sarze i nie chciałam, by szła do Rózi sama. 
Powiedziałam:

– Później do niej pójdziemy.

Kiedy nadszedł wieczór, opuściłyśmy blok i podeszłyśmy 
pod bramę. Nikt nas nie zauważył. Brama oddzielająca 
obozy nie była strzeżona. Przeszłyśmy przez nią i po chwili 
dotarłyśmy do bloku 8. Znajdujący się na zewnątrz bloku 
znak głosił: „Czerwonka. Nie wchodzić”. Jednak w pobliżu 
nie było nikogo, kto mógł powstrzymać nas przed wejściem 
do środka.

Otworzyłyśmy drzwi. W twarze z całą siłą uderzył nas 
wstrętny zapach. Sala weszła do słabo oświetlonego bloku, 
a ja zmusiłam się do podążenia za nią. Wszystkie miejsca 
na trzypiętrowych pryczach były zajęte przez chore kobiety, 
zbyt słabe, by się ruszać. Po prostu leżały i wegetowały. 
Odchody i wymioty kobiet z górnych prycz skapywały 
na te, które leżały pod nimi. Dużo kobiet leżało we własnych 
wymiotach i odchodach na nagiej podłodze. Zarówno młode, 
jak i w podeszłym wieku, nie potrafiły wstać o własnych 
siłach. Każdą paliła gorączka.
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Nie mam pojęcia jak, ale Sali udało się wśród tego chaosu 
znaleźć siostrę. Piękna, niebieskooka blondynka Rózia leżała 
wśród innych kobiet, brudna i bezradna. Sala nie mogła jej 
pomóc. Nie mogła nic dla niej zrobić. Po prostu stanęła nad 
Rózią i zaszlochała z bezradności. Nie mogłam już dłużej 
wytrzymać smrodu i widoku chorych kobiet. Powiedziałam:

– Salu, chodźmy stąd. Nie wytrzymam tu dłużej. Jeśli nas 
tu złapią, nie wypuszczą nas już.

Sala pocałowała swoją siostrę na pożegnanie i wyszłyśmy 
z bloku 8. Jakimś cudem udało nam się wrócić do Obozu B 
bez wzbudzenia podejrzeń.

Niedługo po naszych odwiedzinach wszystkie kobiety 
z bloku 8 zostały zabrane do krematorium. Tamtego dnia 
Sala zamknęła się w sobie. Nie była w stanie przeżyć straty 
siostry. Każdego dnia mówiła mi:

– Nie dam rady przetrwać. Po tym, co stało się z moją 
siostrą, nie chcę dłużej żyć. To jest także mój koniec.

Próbowałam zachęcić ją do tego, by się nie poddawała.

– Nie mów tak, może zabrali je gdzieś, gdzie otrzy-
mają pomoc.

Obie wiedziałyśmy, że to nieprawda. 

***

Na miejsce Rózi przydzielono kolejną dziewczynę. 
Nazywała się Sala Czarnalaska i była miłą, grzeczną dziew-
czyną, która rzadko się odzywała. Ja też nie zachęcałam jej 
do rozmowy. Pewnego dnia przyszła do mnie Sala Brzezińska 
i powiedziała:

– To dobra dziewczyna, ta która dzieli z tobą pryczę. 
Znam ją.

Dzięki niej zaprzyjaźniłam się z Salą Czarnalaską. 
Opowiedziała mi o sobie. Pochodziła z Warszawy, jej rodzina 

posiadała kilka sklepów z odzieżą męską na ulicy Gęsiej. 
Pracowali w nich jej bracia.

Sala Birenbaum i ja wciąż pracowałyśmy dla dwudziestej 
brygady zewnętrznej. Nosiłyśmy kamienie w tę i z powrotem. 
Bardzo schudłyśmy. Choć miałam już siedemnaście lat, 
a Sala dwadzieścia, wyglądałyśmy jak chudziutkie czterna-
stolatki. Pewnego dnia dźwigałyśmy nosze pełne ciężkich 
kamieni z jednego miejsca na drugie. Zauważyłam dziwne 
zachowanie Niemca, który nas pilnował. Stał na dużej kupie 
kamieni i kręcił głową we wszystkich kierunkach, jakby nie 
dowierzał w to, co widzi.

Gdy go mijałyśmy, zszedł na dół i powiedział:

– Stop! Odłóżcie te kamienie!

Przestraszyłyśmy się. Wykonałyśmy rozkaz.

– Dlaczego nosicie takie duże kamienie? - zapytał.

– Ponieważ tamta kapo nam kazała - odparłam.

– Rozładujcie te kamienie, a kiedy wrócicie po więcej,  
nie bierzcie aż tylu. Wystarczy mała porcja.

Tak też zrobiłyśmy.

Jugosłowiańska kapo, kiedy mijałyśmy ją z tym niewielkim 
załadunkiem, od razu nas zatrzymała i zaczęła krzyczeć: 

– Już wam raz kazałam brać ze sobą duży stos, a wy 
wciąż nie słuchacie. Jeśli jeszcze raz nie wykonacie rozkazu, 
zostaniecie ukarane!

Bałyśmy się jej, więc zrobiłyśmy to, co kazała. Po raz 
kolejny minęłyśmy niemieckiego żołnierza, dźwigając ciężki 
załadunek. Znów zszedł do nas i zapytał:

– Nie zrozumiałyście, co do was powiedziałem?

– Zrozumiałyśmy, ale kapo kazała nam wypełnić nosze 
po brzegi i groziła, że nas ukarze – odpowiedziałyśmy.
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Niemiec podszedł do kapo i zapytał:

– Dlaczego każesz tym dziewczynom nosić tak duże 
kamienie? Nie widzisz, że nie mogą sobie poradzić 
z takim ciężarem?

Zaczęła protestować, mówić, że musiała to zrobić, 
ale przerwał jej cios wymierzony w twarz . Zachwiała się 
na nogach, prawie upadła. Nie byłam zadowolona z takiego 
obrotu spraw. Powiedziałam Sali:

– Jeśli wrócimy tu jutro, a żołnierza nie będzie, będziemy 
zdane na jej łaskę.

Do końca dnia dźwigałyśmy lżejsze ładunki. Nigdy więcej 
nie wróciłyśmy do dwudziestej brygady.

***

Każdego dnia zaciągałam Salę do pracy. Gdybyśmy zostały 
w bloku, spotkałby nas ten sam los, co Rózię. Chodziłyśmy 
do pracy. Dzieliłam z Salą czerwoną miskę. Była naszą 
własnością, która pozwalała nam przeżyć. Gdybyśmy ją 
straciły, nie mogłybyśmy pobierać naszej popołudniowej 
racji zupy.

Pewnego jesiennego dnia pracowałyśmy w nieusta-
jącej ulewie. Byłam mokra, wychłodzona i nieszczęśliwa. 
Potrafiłam myśleć tylko o zupie, którą miałyśmy otrzymać 
w południe, o tym, jak rozgrzewająco i pobudzająco na mnie 
działała. Kiedy w końcu odebrałyśmy zupę, Sala odwróciła 
się do mnie i powiedziała:

– Proszę, Felu, zjedz moją porcję. Dzisiaj nie będę jadła.

Byłam zaskoczona.

– Dlaczego?

– Nie wiesz? Dzisiaj jest Jom Kipur.

– Skąd wiesz, że jest akurat dzisiaj?

Nie miałam pojęcia, że to dziś. Nikt z naszego otoczenia 
o tym nie wspomniał. Nie wiedziałam, jakim cudem Sala 
była pewna. Odparła:

– Po prostu wiem. Nie będę dzisiaj jadła.

Przypomniałam sobie jej ojca, pobożnego, rudego 
brodacza. Powiedziałam:

– Jeśli dzisiaj pościsz, ja będę pościć razem z tobą.

Wzięłyśmy naszą czerwoną miskę i schowałyśmy ją 
za krzakami, by nikt nam jej nie ukradł.

Cały dzień padało. Nawet wtedy, gdy odzyskałam po pracy 
miskę z zupą. Schowałam ją pod materiałem pasiaka 
podczas liczenia nas przed wpuszczeniem nas do bloku 
Wysoka blondynka o kręconych włosach, Einschrieberen 
Sara obserwowała, kiedy nas liczono. Kiedy funkcyjna 
Edytka policzyła mnie, zatrzymała mnie i zapytała:

– Co chowasz pod koszulą?

– To nasza zupa. Jeszcze jej nie zjadłyśmy. Pewnie tego 
pani nie wie, ale dzisiaj jest Jom Kipur.

– Pewnie nie wiem, że dzisiaj jest Jom Kipur? 
Czyli pościłyście?

Była tak zdumiona tą informacją, że zawołała swoją matkę 
i opowiedziała jej o tym, co usłyszała. Następnie wskazała 
na Sarę i powiedziała:

– Sara to moja najbliższa kuzynka. Jej ojciec był rabinem 
naszego miasta, a ty mówisz, że pewnie nie wiem, że dzisiaj 
jest Jom Kipur? To miło, że dzisiaj pościcie, dzieciaki.

Nasz post wywarł na niej duże wrażenie. Coś dla niej 
znaczył. Kontynuowała:

– Możecie pójść do kuchenki i podgrzać waszą zupę.

Od tamtej pory Edytka była dla mnie miła i zawsze dobrze 
mnie traktowała.
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Z dnia na dzień stan zdrowia Sali Birenbaum się pogar-
szał. Nie czuła się dobrze i przestała jeść. Nosiła kawałki 
niezjedzonego chleba w małej szmacianej torbie. Z wyglądu 
zaczęła przypominać kruchy szkielet, stała się jednym 
z „muzułmanów”. Uważałam jej zapasy za dobrobyt. Miała 
bardzo dużo chleba. Byłam głodna jak wilk, ale nie odwa-
żyłam się poprosić o kawałek. Wierzyłam, że zje chleb, kiedy 
poczuje się lepiej.

Pewnej nocy śniło mi się, że mój ojciec podszedł do łóżka 
i przyniósł mi kawałek sernika. Podał mi go i powiedział:

– Zjedz i nie bój się.

Obudziłam się gwałtownie, cała spocona. Sala Czarnalaska 
obudziła się przez mój gwałtowny ruch. Zapytała:

– Felu, co jest? Co się z tobą dzieje?

Opowiedziałam jej o śnie i o tym, co powiedział mi mój 
ojciec. Później nadal leżałam i zastanawiałam się, co ten sen 
mógł znaczyć. Ojciec i ja uwielbialiśmy sernik.

Pierwszą rzeczą, o której dowiedziałyśmy się następnego 
ranka, było to, że nie szłyśmy do pracy; miała zostać prze-
prowadzona selekcja. Wszyscy wpadli w panikę, jak zawsze. 
Mnie udało się zachować spokój. Skupiłam się na jednej 
myśli: „Jeśli nie wybiorą mnie dzisiaj, zrobią to jutro. Szkoda, 
że to wszystko nie mogło się już skończyć”.

Kiedy zgromadzono nas pod blokiem, padało. Selekcja 
odbywała się po tym, jak brałyśmy prysznic. Gdy stałyśmy 
w deszczu i czekałyśmy, aż wpuszczą nas do łaźni, pyta-
łyśmy się nawzajem:

– Jak myślisz, na co dzisiaj będą zwracać uwagę? 
Na chudość czy na biały język?

Ludzie zaczęli pocierać sobie języki ząbkiem czosnku, 
podając go dalej kolejnym osobom. Sala też potarła swój 
język, ale ja odmówiłam. Nie wierzyłam, że coś takiego mogło 
uratować mi życie, nie chciałam też za nic w świecie trzeć 

języka o coś, czego wszyscy już użyli. W głowie słyszałam 
słowa ojca ze snu:

– … nie bój się.

Więc się nie bałam.

Był tylko jeden lekarz, Niemiec. Sprawdził nasze języki. 
Widziałam, jak stojąca obok niego dziewczyna zapisuje 
numer więźnia, którego badał. Pisała za każdym razem, 
kiedy lekarz mrugnął w jej stronę. Sala stała przede mną. 
Widziałam, że lekarz kazał dziewczynie zapisać numer 
Sali, ale ja przeszłam badanie. W sercu dziękowałam ojcu 
za odwagę, którą mi dał. Gdy selekcja dobiegła końca, wróci-
łyśmy do bloku. Udawałam, że niczego nie zauważyłam, ale 
Sala powiedziała do mnie spokojnym głosem:

– Teraz dołączę do Rózi.

Trzymano nas w blokach, dopóki numery skazane 
na śmierć nie zostały zabrane. Wiedzieliśmy, że to stanie 
się w ciągu dnia, najwyżej dwóch. Potem reszta z nas miała 
wrócić do pracy. Czekaliśmy wszyscy razem.

Padało, kiedy przyszli po Salę Birenbaum. Miałam 
wrażenie, że zawsze padało, kiedy przychodzili po ludzi. 
Wywołano jej numer. Sala zeszła z pryczy i stanęła wyprosto-
wana. Ja też wstałam. Sala miała ze sobą torbę z kawałkami 
chleba, których nie jadła od długiego czasu. Pocałowałam ją 
na pożegnanie. Podała mi chleb i powiedziała:

– Proszę Felu, weź ten chleb. Zjedz go. Ja go już 
nie potrzebuję.

– Nie, nie, weź chleb, poczujesz się lepiej.

Nie wiedziałam, co jeszcze powiedzieć. Wyszła z bloku. 
Pomachałam do niej. Odmachała mi. Zabrano ją, a ja 
zostałam z chlebem. Sama.

Siedziałam na pryczy i nie mogłam mówić. Sala 
Czarnalaska próbowała mnie pocieszyć. Sala Brzezińska 
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przyszła, żeby mnie przytulić. Wiedziała, jak drogie były 
mi siostry Birenbaum. Ona również znała je z ulicy Miłej 
58. Tęskniłam za Salą Birenbaum. Bardzo się z nią zżyłam. 
Znów byłam sama. Ból po kolejnej stracie bliskiej osoby był 
tak silny, że obiecałam sobie już nigdy się do nikogo nie 
przywiązać. Nie zaczynałam już rozmów. Jeśli nikt do mnie 
nie mówił, milczałam. Sala Czarnalaska, moja wspóloka-
torka, również nie odzywała się często.

***

Do naszej pryczy przydzielono dwie nowe dziewczyny. 
Kolejny dzień, kolejna selekcja. Dwie nowe dziewczyny 
zostały zabrane. Tylko Sala Czarnalaska i ja zostałyśmy. 
Sala Brzezińska, która również straciła dwie współlokatorki 
przez ostatnią selekcję, przyszła do nas i powiedziała:

– Może zamiast szukać kolejnych dwóch dziewczyn 
do swojej pryczy przyłączycie się do mnie i do Marysi?

Marysia była przyjaciółką Sali z warszawskiego getta. 
Uznałyśmy, że to dobry pomysł, więc przyłączyłyśmy się 
do nich.

Marysia była dużą, ordynarną dziewczyną. Kiedyś 
handlowała papierosami. Trzymała je na tacy, którą zawie-
szała sobie na szyi i sprzedawała zazwyczaj cztery za dzie-
sięć złotych. Marysia zawsze umiała zorganizować sobie 
jedzenie. Nigdy nie udało mi się dojść do tego, jak to robiła. 
Kiedy wychodziłam za budynek bloku, znajdowałam Salę 
i Marysię, które coś jadły. Kiedy Sala mnie widziała, zawsze 
mi coś dawała. Marysia pytała się wtedy:

– Dlaczego jej to dajesz?

Nie chciała, żeby Sala cokolwiek mi dawała. Nienawidziłam 
jej za to, więc by ją zranić, zaczynałam zawodzić:

– Cztery papierosy za dziesięć złotych! Cztery papierosy 
za dziesięć złotych!

Wtedy bardzo się zawstydzała i pytała mnie:

– Widziałaś mnie na Karmelickiej?

– Oczywiście – odpowiadałam.

Nie chciałam, by się dowiedziała, że tak naprawdę wiem 
o tym od Sali Brzezińskiej.

Sala Brzezińska i Marysia nie wytrzymywały głodu. Zawsze 
starały się zorganizować sobie coś do jedzenia i zawsze 
bardzo się z tym kryły. Zamierzały zdobywać jedzenie, 
jak nie w ten sposób to w inny. Prawie każdej nocy Sala 
i Marysia znikały z bloku, by coś zorganizować. Nigdy nie 
słyszałam, jak wychodzą czy wracają. Wychodzenie z bloku 
było zakazane w ciągu nocy. Karą za to była śmierć. 

Pewnej nocy, tuż po tym, jak minęła północ, natrafiłam 
palcami na coś lepkiego we włosach. Obudziłam się w panice 
i wybąkałam:

– Co to jest?

– Dżem – odpowiedziała Sala.

Byłam zaskoczona.

– Jak to się stało, że mam włosy całe w dżemie?

Sala i Marysia uciszyły mnie i powiedziały, że moje włosy 
niechcący wpadły do słoika z dżemem, który przyniosły. 
Nie mogłam sobie przypomnieć, żeby którakolwiek z nas 
jadła dżem, zanim położyłyśmy się spać. Wydzielano nam 
łyżeczkę dżemu do chleba dwa razy w tygodniu. Zgłodniałam, 
więc poprosiłam je o nieco dżemu. Marysia powiedziała, 
że wymieni się ze mną na chleb.

– Skąd wzięłyście słoik? – chciałam się dowiedzieć.

Sala Brzezińska syknęła:

– Cicho bądź! Cicho! Później ci powiem.

Sala bała się powiedzieć przy Marysi, skąd wzięły dżem.
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Rankiem ześlizgnęłam się z pryczy i zmyłam dżem 
z włosów za pomocą kawy, którą nam wydzielono. Nigdy nie 
piłam kawy, bo nie miałam chleba, który mogłabym do niej 
zjeść. Byłam zbyt wygłodniała, by zachować go do rana. Sala 
Brzezińska opowiedziała mi potem, skąd wzięły dżem. Kiedy 
ona i Marysia wychodziły nocą z bloku, biegły do kuchni 
i szukały pustych beczek po dżemie. Zeskrobywały wszystko, 
co w nich zostało.

Sala Czarnalaska i ja zdecydowałyśmy, że następnej nocy 
pójdziemy za nimi. Chciałyśmy zobaczyć, w jaki sposób 
zdobywały dżem. Czekałyśmy, aż wykradną się z bloku, 
a potem je śledziłyśmy. Poszły w stronę kuchni tuż za bara-
kami. Na zewnątrz stały duże, puste pojemniki po dżemie, 
który wydzielano nam dwa razy w tygodniu po łyżeczce. Sala 
i Marysia otworzyły pojemniki i rękami wydłubały wszystkie 
pozostałości do swojej czerwonej miski. Za każdym razem, 
gdy ktoś wychodził z kuchni, chowały się za pojemnikami. 
Podziwiałyśmy ich śmiałość. My nie miałybyśmy odwagi 
na coś takiego. Powiedziałam Sali Czarnalaskiej:

– Nie warto tak się narażać dla odrobiny dżemu. Wracajmy.

Wróciłyśmy do bloku 26 z pustymi rękami.

Kilka dni później poszłam za blok w poszukiwaniu Sali 
Brzezińskiej. Zobaczyłam ją i Marysię, obie jadły zupę 
z pełnej miski. Zapytałam zaskoczona:

– Skąd wzięłyście zupę? Nawet jeszcze nie przyjechała 
do bloku, a wy już ją macie.

Sala powiedziała:

– Spójrz na ręce Marysi.

Spojrzałam. Były całe czerwone i poparzone. 
Sala kontynuowała:

– Kiedy dwóch sztubowych niosło wielki gar gorącej zupy, 
Marysia podbiegła, podniosła pokrywę i gołymi rękami 
zanurzyła miskę, po czym uciekła.

Sztubowi nie mogli odstawić garnka, by ją gonić, bo wtedy 
cała zupa by zniknęła.

– Tylko Marysia mogła się odważyć na coś takiego –  
powiedziała Sala.

Zgodziłam się z nią: najlżejszą karą za to przewinienie 
byłoby ciężkie pobicie. Znów dotarło do mnie, że to kolejna 
rzecz, której nie zrobię ani ja, ani Sara Czarnalaska.

Jesień 1943 roku była bardzo chłodna, zaczął nawet padać 
śnieg. Przez chłód zrobiłam się głodna, jak nigdy dotąd. 
Kiedy zobaczyłam, że Sala Brzezińska wyjmuje z kieszeni 
kawałek chleba i go je, zaczęłam się zastanawiać, skąd 
go ma. Jakim cudem ona i Marysia zawsze miały kawałki 
chleba w kieszeniach?

– Skąd bierzecie ten chleb? Kradniecie go innym? –  
zapytałam.

Sala przysięgła mi, że nie okradała innych i dodała:

– Nie pytaj mnie, skąd wzięłam chleb. I tak ci nie powiem.

Odwróciłam się, zła na nią.

Przedyskutowałam sprawę tajemniczego źródła chleba 
z Salą Czarnalaską.

– Wiemy już, skąd biorą dżem, ale jak udaje im się zdobyć 
chleb? Muszą go kraść od innych ludzi.

Postanowiłyśmy, że gdy wymkną się nocą z bloku, znów 
pójdziemy za nimi i zobaczymy, skąd biorą chleb.

Kiedy wykradły się z bloku, Sala i ja poszłyśmy za nimi. 
Musiałyśmy trzymać duży dystans, ponieważ śnieg skrzy-
piał z każdym naszym krokiem. Nie chciałyśmy, żeby nas 
zauważyły. Sala Brzezińska i Marysia przeszły przez bramę 
dzielącą Obóz B i Obóz A. Poszłyśmy za nimi do rowu 
obok bloku szpitalnego w Obozie A. Przy ścianie szpitala 
umieszczono stos zwłok, jak drewno w ognisku. Niektóre 
wciąż miały na sobie ubrania. Patrzyłyśmy w przerażeniu, 
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jak Marysia i Sala Brzezińska przeszukują kieszenie ubrań 
martwych ciał w poszukiwaniu chleba. Rozbolały nas 
brzuchy. Gdybyśmy nie zobaczyły tego na własne oczy, 
nigdy byśmy nie uwierzyły.

– Cieszę się, że nigdy nie zaoferowały mi kawałka 
tego chleba. Pochorowałabym się, wiedząc, że pochodzi 
z martwego ciała. Wolałabym umrzeć niż to robić. Wracajmy 
już powiedziałam.

Kiedy wróciłyśmy do Bloku 26, powiedziałam Sali:

– Moja matka mawiała, że głód jest w stanie przełamać 
żelazo. One to udowodniły.

***

W listopadzie 1943 roku bez przerwy przybywały trans-
porty z Francji, Belgii i Holandii. Od razu trafiały do wiecznie 
dymiących krematoriów. Obserwowałyśmy to przez okna. 
Wraz z pustoszeniem bloków było coraz więcej selekcji 
– wszystko po to, aby przygotować miejsca dla nowych. 
Kobiety, które przybyły z Włoch lub Grecji, były wybierane 
jako pierwsze. Nie znały języka, dzięki któremu mogłyby 
nauczyć się od nas sposobów przetrwania. Szybko traciły 
resztki sił i stawały się „muzułmankami”.

Każdego dnia, gdy wracałyśmy z pracy, dobiegały 
nas słuchy, że niżej numerowane bloki przeszły kolejną 
selekcję. Kluczowe pytanie brzmiało: jaki procent więźniów 
został usunięty? Jeśli dowiedziałyśmy się, że wynosił on 
dwadzieścia lub trzydzieści, oznaczało to, że nasze szanse 
na przeżycie są spore. Lecz jeśli zabierano połowę więźniów, 
to miałyśmy się czym martwić. Pewnego dnia, po powrocie 
z pracy, usłyszałyśmy, że procent zabranych osób był 
większy niż kiedykolwiek wcześniej.

Nadszedł dzień selekcji w naszym bloku. Stawką było życie 
albo śmierć. Zostałyśmy zaprowadzone do kąpieli, zabrano 
nam ubrania, stałyśmy nagie. Ku naszemu zdziwieniu nie 

było wody, nie mogłyśmy się umyć. Nagle zaczęły krążyć 
domysły, że Niemcy nie będą robić już selekcji. Ponieważ 
jesteśmy ostatnim blokiem, nie umyją nas, tylko od razu 
wyślą do krematoriów. Ciężarówki czekały na zewnątrz. 
Zapanował chaos, wszyscy zaczęli biegać.

Ujrzałam Salę Brzezińską, która podążała za Marysią. 
Podeszłam do niej i zapytałam:

 – Sala, gdzie biegniesz?

Odpowiedziała z wściekłością:

– Nie powiem!

Stałam, nie mogąc się ruszyć, tak zabolały mnie jej słowa. 
Sala nigdy wcześniej tak się do mnie nie odezwała, . 

– Mój Boże, wcześniej była dla mnie jak siostra, a teraz 
nawet nie chce powiedzieć mi, gdzie zamierza się schować, 
ani zaproponować, abym schowała się razem z nią 
– pomyślałam.

Zobaczyłam naszą blokową, Edytkę, biegnącą do Hösslera6 
i Mengelego7. Błagała ich:

– Proszę, zróbcie selekcję. Zostawcie mi dwadzieścia 
procent z nich, a będę zadowolona. 

Edytka miała w tym bloku swoją matkę, kuzynki i inne 
bliskie jej osoby. Dzięki selekcji mogła je ocalić. Po krótkim 
oczekiwaniu usłyszałyśmy, że Niemcy przystali na jej prośbę. 
Mengele, Tauber8 i inni esesmani wydali rozkaz, aby nas 
umyto i przygotowano do następnego etapu.

Prysznice działały.

– Schnell! Schnell! Szybciej! Szybciej!

Nagie stałyśmy przed oficerami. Kathy, czechosłowacka 
urzędniczka, siedziała przy drewnianym stole i zapisywała 
numery skazanych na śmierć. Kolejno stawałyśmy przed 
Mengelem, Tauberem i innymi Niemcami. Lewo, prawo, lewo, 
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prawo, zdrowa, niezdrowa, nic nie miało znaczenia. Nawet 
na nas nie patrzyli. Widziałam jak Sala Czarnalaska została 
skazana na komorę, widziałam jak podchodzi i podaje swój 
numer Kathy. Teraz nadeszła moja kolej. Stanęłam naprze-
ciwko oficerów, lecz oni nawet nie podnieśli wzroku. Wybrali 
dla mnie śmierć.

To był dzień, kiedy miałam umrzeć. Myślałam o tym wiele 
razy przechodząc obok tego miejsca. Dziewczyny mawiały:

– Widzisz, to są drzwi, którymi wchodzi się do krematorium.

Odpowiadałam wtedy:

– Wolałabym mieć to już za sobą.

Od dawna przygotowywałam się na tę chwilę, ale 
kiedy nadeszła, okazało się, że jednak nie jestem gotowa. 
Teraz, kiedy miała zostać zabrana do krematorium, usły-
szałam w myślach słowa mojej siostry wypowiedziane 
w Majdanku: „Zrób wszystko, aby przeżyć. Zrób to, abyś 
mogła opowiedzieć”.

– Nie zdołam spełnić prośby Chany – pomyślałam. – Jak? 
Jak mam przeżyć? Jak mam opowiedzieć naszą historię?

Kobiety wybrane na śmierć po kolei podchodziły do Kathy 
i pokazywały jej swój numer na ramieniu. Kręciłam się 
rozpaczliwie, szukając drogi ucieczki, jakiejkolwiek szansy 
na ratunek. Zapisanie numeru będzie równoznaczne 
z moim końcem.

Spojrzałam na sztubową i inne dziewczyny ze Słowacji, 
które uformowały płot ze splecionych rąk, mający uniemoż-
liwić ucieczkę osobom wybranym do krematorium. Tylko one 
oddzielały martwych od żywych, przynajmniej do następnej 
selekcji. Nie miałam nic do stracenia. Wbiegłam w nie, 
próbując przebić się przez mur, lecz moje starania okazały 
się daremne. Odepchnęły mnie, krzycząc:

– Wracaj! Wracaj i podaj swój numer!

Czas uciekał, praktycznie wszystkie wyselekcjonowane 
zostały już zarejestrowane. Ciągle stałam z boku, wypa-
trując jakiejkolwiek szansy.

Wtedy wbiegła Edytka. Wykręcała ręce, płacząc:

– Mój Boże! Mój Boże!

Podeszłam do niej i powiedziałam:

– Edytko! Powiedz im, żeby mnie przepuściły!

– Puskaj! – rozkazała dziewczynom. Wystarczyło jedno 
słowo. Jedno słowo „puść”. Dzięki niemu przedostałam 
się przez płot i znalazłam po drugiej stronie. Nie mogłam 
uwierzyć w swoje szczęście. Zakryłam oczy dłońmi i histe-
rycznie płakałam.

Poczułam dotyk na ramieniu, nie wiedziałam czyj, 
ale po chwili rozpoznałam cichy głos Sali Czarnalaskiej. 
Zapytała:

– Fela, dlaczego płaczesz? Jesteś uratowana. Wszystko 
w porządku. Nie płacz już, wszystko jest dobrze. To ja 
podałam swój numer i spotkam się ze śmiercią. Ty tego 
nie zrobiłaś.

Nie wiedziałam, co jej odpowiedzieć. Nawet nie mogłam 
na nią spojrzeć, wiedząc, że jutro zabiorą ją do komory.

W tym momencie usłyszałyśmy głośny śmiech nazistów. 
Sala powiedziała:

– Spójrz Fela! Zobacz, co tam się dzieje?

Ujrzałam dwie nagie dziewczyny, całe czarne. Nie mogłam 
zrozumieć, czemu tak wyglądają. Nie poznałam, kto to jest. 
Mengele, Tauber i inni zaczęli się śmiać i nie mogli prze-
stać. Śmiali się tak mocno, że aż zginali się w pół, łapiąc się 
za boki.

Niemcy znaleźli dwie dziewczyny, które schowały się 
w kominie. Obie były pokryte sadzą od stóp do głów. 
Rozpoznałam je. Powiedziałam do Sali:
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– Wiesz kto to? To Sala Brzezińska i Marysia.

Kiedy oficerowie w końcu przestali się śmiać z tych 
dwóch bezradnych stworzeń, zdecydowali się oszczędzić 
ich życie. Ich odwaga wywarła na nich wrażenie i rozbawiła 
ich. Otworzyli prysznice, aby dziewczyny mogły się obmyć 
z czarnego pyłu. A więc właśnie to ukrywała przede mną 
Sala Brzezińska – swój pomysł na ukrycie się w kominie. 
Cieszyłam się, że znalazły sposób, aby się uratować. 
Jednocześnie odczuwałam ogromny smutek myśląc o zbli-
żającej się śmierci Sali Czarnalaskiej. Selekcja zakończyła 
się, wróciłyśmy do bloku. Teraz nastał czas oczekiwania.

W bloku panowała cisza, czasem tylko słychać było płacz. 
Córki zostały zabrane matkom, matki córkom, a siostry 
siostrom. Sala Czarnalaska nie odzywała się w ogóle. Ja nie 
miałam pojęcia, co mogłabym jej powiedzieć. Obie wiedzia-
łyśmy, że następnego dnia zabiorą ją naziści. Zagazują ją, 
a potem spalą ciało. W końcu powiedziała:

– Fela, jutro mnie już tu nie będzie. Z twoim szczęściem 
przeżyjesz wojnę. Chciałabym, abyś obiecała mi jedną rzecz.

Wtedy pomyślałam:

– Czy ktokolwiek to przeżyje?

Mimo to, zapytałam, co mogę dla niej zrobić.

– Jeśli po wojnie spotkasz kogoś, kto ma na nazwisko 
Czarnalaski, będzie to moja rodzina. Będą wiedzieć, 
że miałam braci, że mieszkamy przy ulicy Gęsiej w Warszawie, 
oraz że prowadzimy sklep z męską odzieżą. Powiedz im, 
jak umarłam.

Wzięła kawałek Pulsy, popularnego mydła. Dostała je 
od znajomego, który pracował w „Kanadzie” i powiedziała:

– Weź to mydło i pójdź z nim do bloku, gdzie znajdują się 
Polki. Wymień je na kawałek ciasta. Przed śmiercią chcę 
posmakować czegoś słodkiego.

Więźniowie, którzy nie byli Żydami, mogli otrzymywać 
paczki z domu. Mieli różne rzeczy na wymianę9. Weszłam 
do bloku i powiedziałam:

– Mam Pulsę. Kto da mi kawałek ciasta w zamian za nią?

Pewna kobieta dała mi porządny kawałek twardego, 
suchego ciasta w zamian za mydło. Wróciłam do naszego 
bloku zadowolona ze zdobyczy. Dałam ciasto Sali, a ona 
wzięła mały kawałek, włożyła go do ust, a resztę oddała mnie.

– Ja więcej nie potrzebuję. Chciałam tylko poczuć ten 
smak. Ty to zjedz.

I tak też zrobiłam.

Nastał kolejny dzień, a wraz z nim śmierć. Siedziałyśmy 
we cztery na pryczy, kiedy wywołali jej numer. Wstała 
i ucałowała Salę Brzezińską i Marysię. Następnie odwróciła 
się do mnie i zdjęła piękny, ręcznie wydziergany sweter, 
który dostała od znajomego z „Kanady” i powiedziała:

– Trzymaj, Fela. Weź go. Na pewno ci się przyda. Jest 
zimno, chcę żeby ten sweter cię ogrzewał.

Ucałowałyśmy się na pożegnanie, Sala zeszła z pryczy 
i odeszła tak, jakby szła na przyjęcie. Popłakałam się. 
Dziewczyny powiedziały

– Czemu płaczesz? Kto wie, może my będziemy następne?

To był koniec dla kolejnej osoby, z którą byłam blisko. 
Sala Czarnalaska była wyjątkowo uroczą, inteligentną 
i cichą dziewczyną.

Następnego dnia wróciłam do pracy w dwudziestym 
komandzie. Nosiłam kamienie z jednego miejsca na drugie. 
Nadal sypiałam na pryczy z Salą Brzezińską i Marysią. Oprócz 
tego nowe osoby zostały przydzielone do naszego miejsca, 
lecz nie byłam zainteresowana zawieraniem znajomości. 
Za każdym razem, gdy zaczynałam z kimś być bliżej, traciłam 
go. Sala „Beksa” Beinstock, Sala i Rózia Birenbaum, Sala 
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Czarnalaska – każda z nich była bardzo bliska memu sercu 
i wszystkie zostały zabrane. Ból spowodowany stratą był 
większy, niż mogłam znieść. Jedyną osobą, która mi pozo-
stała, była Sala Brzezińska. Teraz zbliżyłyśmy się do siebie 
jeszcze bardziej. Przyszedł ten moment, kiedy zaczęłam 
się zastanawiać, czy nie lepiej byłoby, gdybym też umarła. 
Traciłam wszelkie chęci do życia. Wiele razy myślałam, aby 
zakończyć to wszystko, rzucając się na elektryczne ogro-
dzenie z drutu kolczastego. Wtedy zawsze w głowie słyszałam 
głos siostry, mówiący:

– Żyj, abyś mogła opowiedzieć.

Każdego ranka wychodziłam do pracy, wieczorem 
wracałam do bloku i jedyne czego chciałam, to pozostać 
sama ze sobą.

***

Naprzeciwko naszej pryczy spały dwie siostry. Pochodziły 
z Pułtuska. Obie pracowały w Klaidenskammer, gdzie 
sortowały ubrania z transportów. Było to bardzo pożądane 
zajęcie, ponieważ zawsze można było znaleźć coś, co później 
nadawało się do wymiany na jedzenie. Pewnego dnia zawo-
łały mnie:

– Chodź, chcemy z tobą porozmawiać.

Podeszłam.

– Jesteś inna niż reszta. Nigdy się nie bijesz, zawsze kultu-
ralnie zwracasz się do starszych, miła z ciebie dziewczyna.

Dały mi kawałek chleba i dodały:

Pracujemy w Klaidenskammer i bardzo cię lubimy. 
Odwiedzaj nas często, zawsze znajdzie się dla ciebie 
jakieś jedzenie.

Na początku 1944 roku wróciłam z pracy do bloku, aby 
znaleźć Edytkę, która miała już na mnie czekać. Zawołała 
mnie i powiedziała:

– Gdy byłaś w pracy, przyszedł tu komendant obozu 
Franz Hössler i zapytał, czy mam jakieś młode dziewczyny 
z delikatnymi palcami. Potrzebuje kobiet do specjalnej pracy 
w fabryce amunicji Union Werke10. Radziłabym ci się zacią-
gnąć. Przeniosą cię wtedy do bloku pracowników fabryki.

Zapamiętałam Hösslera z pewnego wcześniejszego 
zdarzenia. Pewnego dnia, gdy stałam obok bramy, czekając 
na wyjście do pracy, ujrzałam dwie kobiety, które do niego 
podeszły. Upadły przed nim na ziemię, płakały i całowały 
jego stopy. Kazał im wstać, coś do nich powiedział, a one 
odeszły. To były dwie siostry, które trafiły do mojego bloku, 
gdzie ich młodsza siostra, śliczna dziewczyna, została sztu-
bową. Tę siostrę wybrano, aby została prostytutką na usłu-
gach niemieckiego wojska. Jednak III Rzesza zabraniała 
wykorzystywania w ten sposób kobiet pochodzenia żydow-
skiego, ponieważ byłoby to Rassenshande – zhańbieniem 
rasy. Prostytutkami dla wojska mogły być Ukrainki, Polki, 
czy jakiekolwiek inne dziewczęta, ale nie Żydówki. W jakiś 
sposób przeoczono ten zakaz i młodziutka, śliczna Żydówka 
została włączona do transportu prostytutek. Hösller  
powiedział dwóm starszym siostrom, aby się nie martwiły 
– dziewczyna nie zostanie wysłana w tym transporcie. 
I rzeczywiście jej nie wysłano.

Posłuchałam Edytki. Bloki pracowników fabryki nigdy 
nie były poddawane selekcji. Edytka wręczyła mi potrzebny 
dokument i ruszyłam do nowego miejsca. Dałam go blokowej 
i od tej pory zostałam pracownicą w fabryce amunicji. 
Przeniesiono mnie do nowego baraku, który znajdował 
się w bloku o niższym numerze. Brakowało w nim miejsc 
na wyższych pryczach, więc musiałam leżeć na cementowej 
podłodze. Nie byłam tam jednak sama. Oprócz mnie na pryczy 
znajdującej się na dole leżały jeszcze dwie dziewczyny.

Jedna z nich pochodziła z Litwy. Mówiła z bardzo wyraźnym 
litwackim akcentem, przez co trudno było mi ją zrozumieć. 
Była też dziewczyna z Węgier, która ciągle płakała. Moja 
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pierwsza noc w nowym miejscu była wyjątkowo trudna. Nie 
tylko przez to, że na twarz ciągle sypał się brud z wyższych 
prycz, ale też dlatego, że Węgierka nie przestawała szlochać. 
W końcu powiedziałam:

– Przestań płakać! Nie mogę zasnąć!

Odpowiedziała po niemiecku:

– Nie wiem, czemu tu jestem, przecież nie jestem Żydówką. 
Czemu się tu znalazłam?

Zaskoczyło mnie to.

– Nie jesteś Żydówką? Więc kim jesteś? Skąd pochodzisz?

-– Z Węgier.

– I nie jesteś Żydówką? Twoi rodzice nie są? Czym 
się zajmują?

– Hodują świnie.

Wtedy zdałam sobie sprawę, że pochodzi z bardzo zasy-
milowanej rodziny. Nawet nie zdawała sobie sprawy z tego, 
że jest pochodzenia żydowskiego11.

Następnego ranka poszłam do blokowej, aby się pożalić:

– Proszę, musi mnie pani przypisać do innej pryczy.. Nie 
mogę spać, bo brud sypie mi się na twarz.

– Dobrze, jak tylko będzie jakieś wolne miejsce.

W nocy byłam tak wyczerpana, że nawet pomimo sypiącego 
się na mnie brudu i płaczącej Węgierki, tej niby nie-Żydówki, 
zasnęłam. Obudziłam się i zauważyłam, że piękny sweter, 
który dostałam od Sali Czarnalaskiej, został skradziony; 
ktoś wyjął mi go spod głowy. Wpadłam w szał. Krzyczałam 
i płakałam. Aby mnie uspokoić, blokowa powiedziała:

– Znalazłam ci dobrą, wyższą pryczę. Są tam dwie dziew-
czyny, a ty będziesz trzecia.

Wkrótce dołączyłam do nowych towarzyszek – Toli 

i Esterki. Prycze były zestawione po trzy, my znajdowałyśmy 
się na środkowej. Trzecia była zajęta przez szczupłą, rudą, 
piegowatą kobietę i jej szwagierkę. Nazywała się Dora Klein – 
była lekarką i zajmowała się prowadzeniem kliniki w fabryce. 
Na pierwszej pryczy spała pani Goldberg i dwie niezwykle 
piękne, młode dziewczyny. Jedna z nich miała kruczoczarne 
włosy i czarne oczy – była to jej dwunastoletnia córka, Sara. 
Druga zaś nazywała się Wanda, miała czternaście lat, blond 
włosy, niebieskie oczy i skandynawskie rysy.

Pani Goldberg pochodziła z Belgii. Opowiedziała mi o tym, 
jak komendant Hössler zobaczył jej córkę Sarę wychodzącą 
z transportu i wyciągnął je obie z selekcji. W tym samym 
transporcie były Wanda i jej ciotka. Hössler zobaczył niebie-
skooką dziewczynę i przyprowadził ją do pani Goldberg, 
mówiąc:

– Chcę, abyś zaopiekowała się tą dziewczynką, tak, jak 
opiekujesz się własną córką.

Ciotka Wandy została wysłana na śmierć.

Masza była kolejną wysoką, czternastoletnią dziew-
czyną wyciągniętą z transportu przez Hösllera. Pochodziła 
z Czeladzi w Polsce i została przydzielona do naszego łóżka. 
Teraz byłyśmy we cztery na jednej pryczy.

Kilka dni później przyszła do mnie Sala Brzezińska 
z dobrą wiadomością. Dostała pracę w „Kanadzie”, a była 
to najlepsza możliwa praca w obozie. Nie tylko zwiększała 
szanse na przeżycie, ale dzięki niej można było także znacznie 
poprawić swoją sytuację. Polegała ona na sortowaniu rzeczy 
ofiar, które odbierano im przy wysiadaniu z transportów. 
Każdy element bagażu i garderoby musiał być przeszu-
kany. Sprawdzano, czy nie ma tam diamentów, złota lub 
pieniędzy. Jedzenie również zabierano. Jeśli miało się dość 
odwagi, zawsze można było zjeść znalezioną żywność lub 
zabrać rzeczy na wymianę. Sala zapewniła mnie, że od tej 
pory nie będę chodziła głodna. Udało jej się nawet przynieść 
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mi parę butów.

Każdej nocy, gdy Sala przychodziła z „Kanady” do bloku 
fabrycznego, przynosiła coś ze sobą. Zawsze było to coś 
takiego, co mogłam wymienić na więcej chleba. Mówiła:

– Sprzedaj to lub zamień na cokolwiek, co możesz zjeść. 
Chleb, salami, po prostu jedz, jedz, jedz!

Sala tak się mną opiekowała że wszyscy brali nas 
za siostry. Ryzykowała życiem, przynosząc mi te rzeczy. 
Miałam ich na tyle dużo, że mogłam kilka z nich wymienić 
na papierosy.

Tytoń był cennym towarem, więc przechowywałam go 
na cięższe chwilę – gdyby Sala Brzezińska straciła pracę 
w „Kanadzie”. Zrobiłam mały schowek między deskami 
a łóżkiem, aby ukryć papierosy. Czekałam, aż wszystkie 
dziewczyny wyjdą, aby upewnić się, że żadna z nich nie wie, 
gdzie jest moja skrytka.

Na początku prosiłam Esterkę, aby wymieniała dla mnie 
rzeczy. Wkrótce dowiedziałam się od Maszy, że moja wspól-
niczka oszukuje i rzeczywiście okazało się to prawdą. Od tej 
pory to Masza zaczęła się zajmować wymianą i przyno-
siła więcej za każdy przedmiot, który dla mnie wymieniła. 
W zamian dzieliłam się z nią, a także z innymi. Masza miała 
tylko czternaście lat i zrobiłaby wszystko za kawałek chleba.

Powiedziałam Sali, że część rzeczy wymieniam na papie-
rosy. Zapytała:

– Czemu?

– Na wypadek, gdybyś straciła pracę w „Kanadzie”. 
Będziemy mogły wkupić cię z powrotem

Powiedziała:

– Nie myśl o tym! Po prostu organizuj sobie wystarczającą 
ilość chleba i salami!

Zawsze mówiłam jej, ile papierosów udało nam się zdobyć… 

trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt sztuk. Odpowiedziała:

– Rób to, co uważasz za słuszne.

Pewnego dnia siostra Toli, Regina, została przydzielona 
do naszego baraku. Dziewczyny pochodziły z Będzina. 
Regina chciała spać ze swoją siostrą i nalegała abyśmy 
pozwoliły jej położyć się na naszej pryczy. Byłyśmy już we 
cztery na jednym łóżku. Dwie dziewczyny odmówiły, twier-
dząc, że będzie zbyt tłoczno. Przekonywałam je:

– Są siostrami, niech będą razem.

Reszta zgodziła się ze mną, ponieważ dzieliłam się z nimi 
swoim towarem. W rezultacie sypiałyśmy w piątkę, ściśnięte 
na jednej pryczy. W nocy, gdy któraś z nas chciała się 
obrócić, wszystkie musiały wstać. Zawsze byłam obwiniana 
za to przeludnienie.

Latem 1944 roku transporty z Węgier przyjeżdżały 
codziennie. Tory kolejowe znajdowały się w niewielkiej odle-
głości od krematoriów. Gdy krematoria były zajęte, pociągi 
musiały czekać na swoją kolej. Wiedziałam z pierwszej ręki, 
jak bardzo cierpieli ludzie w wagonach przez brak wody. 
Jak bardzo majaczyli. Gdy tylko blokowi szukali chętnych 
do noszenia wiader z wodą do wagonów bydlęcych, zawsze 
się zgłaszałam. Nawet wtedy, gdy wiedziałam, że Niemcy 
pozwolą im wypić tylko tyle, aby byli w stanie dojść samo-
dzielnie do komór gazowych. Nie pozwolili nam też podcho-
dzić zbyt blisko wagonów, ale i tak słyszeliśmy dochodzące 
z nich odgłosy. Najtrudniejszy do zniesienia był płacz dzieci. 
Niebo było wiecznie czerwone od płomieni i kłębiącego się 
czarnego dymu, powstałego w wyniku spalania tysięcy 
ludzi dziennie. Woń palonych ciał była wszechobecna. 
Pomyślałam:

– I właśnie tak umrę.

Każdego dnia maszerowałyśmy trzy kilometry od obozu 
do fabryki amunicji, która znajdowała się między Birkenau 
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a Auschwitz. Tak samo wyglądał powrót. Tysiąc kobiet 
pracowało na dziennej zmianie i kolejne tysiąc – na nocnej. 
Cieszyłyśmy się, że codziennie chodzimy do fabryki, 
ponieważ nie musiałyśmy znosić widoku palących się 
kominów. Mogłyśmy też przestać myśleć o tym, że któregoś 
dnia zostaniemy spalone, jak ci wszyscy ludzie przed nami.

Praca w fabryce zwiększała nasze szanse na przeżycie 
wojny. Nie byłyśmy już niewolnikami jednorazowego użytku, 
ale trybami w niemieckiej maszynie wojennej. Nasz blok nie 
był poddawany selekcji. Miałyśmy też dostęp do pryszniców 
i mogłyśmy otrzymywać pomoc medyczną.

Zupa w Oświęcimiu dla pracowników fabryki nie była 
dużo lepsza niż ta, którą dostawaliśmy jako niewolnicy 
w Birkenau. Robiono ją z tego, co skonfiskowano w dzien-
nych transportach. Po południu wychodziłyśmy na zewnątrz 
po obiad. Zawsze dzieliłam się swoją porcją z Maszą. Pewnego 
dnia, gdy stałyśmy w kolejce po zupę, kapo rozdający poży-
wienie zaczęli się śmiać. Jeden z nich wyciągnął z garnka 
podpaskę. Powiedziałam do Maszy:

– Nie będę tego jeść, możesz wziąć moją porcję.

Tego dnia w zupie były kawałki ziemniaków i mięsa. Mimo 
że byłam głodna wilk, nie mogłam tego dotknąć. Ciągle 
widziałam tę podpaskę, Masza zaś jadła w spokoju. Bardzo 
mi współczuła:

– Zjedz chociaż trochę ziemniaków i mięsa. Nie przejmuj się.

Lecz ja po prostu nie mogłam.

Kapo w Weichsel Metall-Union Werk nie byli tak brutalni. 
Maria była główną kapo w fabryce amunicji, była Niemką 
i nosiła czerwony trójkąt, który oznaczał więźnia politycz-
nego. Lubiła mnie. Kiedy chodziłyśmy po zupę, musiałyśmy 
przejść przez całą fabrykę. Był też skrót prowadzący przez 
szatnię, w której wieszałyśmy kurtki. Szatnia była też 
miejscem, w którym Maria spotykała się ze swoim chło-

pakiem. Pewnego razu kilka dziewczyn zdecydowało się 
pójść na skróty po pożywienie, a ja do nich dołączyłam. 
Natrafiłyśmy wtedy na Marię i jej ukochanego, co bardzo jej 
się nie spodobało. Zaczęła bezlitośnie bić dziewczyny, a ja 
bałam się, że będę następna. Lecz gdy podeszła do mnie, 
tylko krzyknęła:

– Raus! Precz!

Ogromna hala, w której pracowałam, nazywana była 
montażownią. Znajdowały się w niej dwie linie monta-
żowe i druciana klatka. Pierwsza linia była stacjonarna, 
druga – na taśmie produkcyjnej. Wewnątrz klatki był mały 
stolik, a przy każdej linii montażowej stał Niemiec, który 
był brygadzistą. Moje stanowisko znajdowało się przy stole 
wewnątrz drucianej klatki, a moim brygadzistą był Paul 
Vonendem. Był cywilem, niemieckim inżynierem, bardzo 
miłym i porządnym człowiekiem. Pracowałam tam razem 
z Hanką Libman, dziewczyną z Warszawy.

Nadzór nad taśmą produkcyjną pełnił Krigsmann, niski 
mężczyzna o tajemniczym spojrzeniu. Za każdym razem gdy 
mnie mijał, uśmiechał się. Nie wiedziałam, dlaczego jest taki 
przyjazny. Jego przełożonym był niemiecki oficer, niezwykle 
miły dla wszystkich kobiet. Była też Erna Laufer, Żydówka, 
która również zajmowała stanowisko przełożonej.

Obok mojego miejsca pracy znajdował się magazyn mate-
riałów wybuchowych. Estusia Wajcblum i Regina Safirsztajn 
były odpowiedzialne za ich ewidencjonowanie. Materiał 
wybuchowy był przynoszony z magazynu, a następnie 
trafiał na linię stacjonarną, gdzie cztery dziewczyny: Dorka 
Koplowicz, Hilda Friedman, Lonia Kazimierska i Szewa 
dostawały owalne zapłonniki wypełnienia. Ich zadaniem 
było ich napełnienie i zamknięcie. Następnie zapłonniki były 
umieszczane na kartonowych tacach, jak jajka, a potem 
przekazywane do mnie i Hanki. Liczyłam, ile ich było i odno-
towywałam liczbę na kartce. Następnie sprawdzałam, ile 
sztuk zostało wysłanych z naszej klatki. Zazwyczaj nasz 
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brygadzista wyjmował je i zanosił na inną linię montażową. 
Zawsze mnie ostrzegał, mówiąc:

– Dokładnie policz ile otrzymałaś i ile wysłałaś, a potem 
wszystko zanotuj.

Wiedział, że jestem odpowiedzialna za wszelkie błędy. 
Po zakończeniu pracy zawsze odbierał ode mnie zesta-
wienia. Był zadowolony ze mnie, a ja cieszyłam się, że mogę 
tu pracować.

Pracownicy fabryki mogli korzystać z pryszniców. Stamtąd 
można było zobaczyć transporty jadące do krematoriów. 
Pewnego letniego, upalnego dnia, myjąc się, usłyszałam 
orkiestrę. To oznaczało, że właśnie nadjeżdżał jakiś trans-
port. Przyjechał zanim skończyłam brać prysznic. Wracając 
do baraku, słyszałam muzykę. Widziałam też Niemców 
stojących dookoła wagonów do transportu bydła. Mieli ze 
sobą psy.

Przy dźwiękach smyczków obozowej orkiestry z wagonu 
wyszła panna młoda, wciąż w białym welonie na głowie, 
a za nią pan młody z pejsami ułożonymi w specjalny, 
chasydzki sposób, potem rabin w futrzanym sztrajmlu 
i białych pończochach, a na końcu goście w odświętnych 
ubraniach. Wszyscy rozglądali się z szeroko otwartymi 
oczami. Zobaczyli dym z kominów krematoriów, poczuli 
fetor w powietrzu i już wiedzieli, gdzie są, oraz co się z nimi 
stanie. Piękna gra orkiestry nie omamiła ich12. Wybuchła 
panika. Wyciągali ręce do nieba i krzyczeli „Szema Jisrael! 
Słuchaj, Izraelu!”. Kilkoro z nich pobiegło w kierunku rowów 
przy ogrodzeniu, ale wyciągnęły ich stamtąd psy. Całą grupę 
zapędzono do krematorium. Pobiegłam do baraku, przera-
żona, i opowiedziałam dziewczynom, czego byłam świadkiem.

Innym razem znalazłam się w grupie około dwóch 
tuzinów ochotniczek do noszenia wiader z wodą dla przy-
byłych w transporcie. Wyprowadzono nas z obozu przez 
drzewa otaczające ogrodzenie. Strażnicy i kapo powiedzieli, 

żebyśmy zostawiły wiadra w polu. Słyszałyśmy okropne 
hałasy, krzyki i płacz dochodzące z zagajników.

– Śpiewać! – rozkazali Niemcy.

Kapo usłuchali i nam też kazali. Musiałyśmy śpiewać 
coraz głośniej, żeby zagłuszyć krzyki zza drzew wydawane 
przez ludzi palonych żywcem. Po tym nieludzkim okrucień-
stwie przestałam się zgłaszać na ochotniczkę.

Pewnego dnia Sala została wyrzucona z komando pracu-
jącego w Kanadzie. Od razu przybiegła do mnie.

– Fela, tak dobrze zrobiłaś, że zachowałaś te papierosy! 
Dzięki nim będę mogła z powrotem wkupić się do komanda.

Miałam schowane pięćdziesiąt papierosów; była to 
zawrotna liczba, przydatna w obozie przy takich okazjach. 
Poszłam do miejsca, gdzie je ukryłam. Szukałam i szukałam, 
ale nie znalazłam ani jednego. Zamarłam. Nie było ich. 
Przeszukałam jeszcze raz, dokładnie obmacałam całe 
wnętrze mojego schowka. Wszystkie papierosy zniknęły. 
Powiedziałam o tym Sali.

– Myślałam, że mogę na tobie polegać. Liczyłam 
na twoją pomoc.

– Salu, nie mam ani jednego, bo ktoś je ukradł. Nie 
wierzysz mi?

Odeszła. Jej podejrzenia bardzo mnie dotknęły.

Chciałam dowiedzieć się, kto był winowajcą. Kiedy wypy-
tywałam więźniarki, od razu zorientowałam się, że to Regina 
ukradła moje papierosy. Pamiętałam, że pewnego razu 
długo poprawiała buty i czekała, żebym wyszła pierwsza, 
aż w końcu tak zrobiłam. Oskarżyłam Reginę wprost.

– Ukradłaś moje papierosy – powiedziałam. 

Odwróciła wzrok i nie powiedziała ani słowa.



rozdział czwarty

240 241

Abyś mogła opowiedzieć

Sala Brzezińska potem przyszła, żeby ze mną porozma-
wiać, ale ja nie chciałam. Później tego żałowałam.

***

Innym razem wracałyśmy z pracy w fabryce, kiedy nagle 
zaczęły wyć syreny. Zatrzymano nas przy wejściu do obozu. 
Wszystkie kobiety zgromadziły się jak na apelu. Zanim 
weszłyśmy na teren, policzono nas, a potem poprowadzono 
do baraków. Widziałyśmy kobietę, którą wyprowadzano 
z szeregu zgromadzonych i gdzieś kierowano z rękami 
na plecach. Przechodziła koło nas, mogłyśmy wtedy zoba-
czyć jej twarz. Od razu rozpoznałyśmy tę piękną brunetkę. 
To była Mala, antwerpijka. Wszyscy ją znali, bo pomagała 
przy apelach i w utrzymywaniu szeregów. Prowadzili ją 
Mengele i jakiś oficer.

Nie miałyśmy pojęcia, że Mala i jej ukochany, Polak, 
ubrani w niemieckie mundury, uciekli z obozu kilka dni 
wcześniej. Syreny miały nam oznajmić, że została złapana 
i teraz zostanie przykładnie ukarana. Niemcy chcieli ją 
powiesić, żebyśmy bali się uciekać. Ale Mali udało się, 
w nie wiadomo jaki sposób, podciąć sobie żyły. Pozbawiła 
Niemców możliwości zastraszenia nas.

***

Wczesną jesienią 1944 roku wszystkie kobiety pracu-
jące w fabryce przy produkcji broni zostały przeniesione 
z Birkenau do Auschwitz. Dzięki temu nie musiałyśmy 
już patrzeć na krematoria, które wcześniej były widoczne 
z każdego miejsca. Mówiono, że będzie się nami zajmo-
wała esesmanka Brygida. Nic gorszego nie mogłoby nas 
chyba spotkać. Na całe szczęście te plotki okazały się tylko 
plotkami. Nie widziałam jej nigdy w Auschwitz. W przeno-
sinach martwiło mnie tylko to, że nie będę już miała możli-
wości kontaktu z Salą Brzezińską, która została w Birkenau. 
Bardzo teraz żałowałam, że obraziłam się na nią za sprawę 
z papierosami – była przecież zawsze dla mnie taka dobra.

W porównaniu do warunków w Birkenau, tutejsze 
trzypiętrowe, ceglane baraki i czyste prycze wydawały się 
luksusem. Prycze były ustawiane po cztery, a na jednej 
spały tylko dwie kobiety. Jakże wygodne było teraz takie 
posłanie! Ku naszemu największemu zdziwieniu, Niemcy 
dali nam czyste, ciepłe koce. Byłyśmy z nich bardzo zadowo-
lone, dopóki nie zorientowałyśmy się, że na każdym wyszyto 
nazwisko i adres poprzednich właścicieli. Byli nimi Żydzi, 
którzy przywieźli je ze sobą do obozu, a potem zostali zabici. 
Mój koc należał wcześniej do rodziny z Paryża.

Dzieliłam pryczę z Maszą, pracującą teraz dla pana 
Krigsmanna. Obok spały Cyla i kobieta o imieniu Cypka. 
Każdego ranka przed pójściem do pracy musiałyśmy słać 
łóżka. Któregoś dnia, kiedy pospiesznie sprzątałyśmy przed 
apelem, Cypka zaczęła przeklinać i krzyczeć, że ktoś ukradł 
jej chleb. Oskarżyła o to Maszę. Ja wstawiłam się za nią – 
zawsze się wspierałyśmy. Wściekłam się.

– Nie masz żadnych dowodów! Nie wolno ci rzucać takich 
oskarżeń! – piekliłam się.

– Nie wtrącaj się! To nie twoja sprawa!

– Chyba oszalałaś.

Cypka wyciągnęła palec w moim kierunku.

– Ja oszalałam? Zanim tu trafiłam, oddałam dziecko 
pod opiekę polskiej rodzinie. Obiecałam, że po powrocie 
oddam im wszystko, co mam, za uratowanie życia 
mojego dziecka.

Teraz wszystkie byłyśmy już pewne, że Cypka naprawdę 
oszalała. Nie rozumiałam, jak Cyla, zawsze delikatna 
i taktowna, może przestawać z kimś takim, jak Cypka. 
Zapytałam ją o to, a Cyla, jak zwykle nieśmiało, odpowiedziała: 

– Potrzebuję Cypki. Ona jest moim oparciem.



rozdział czwarty

242 243

Abyś mogła opowiedzieć

Jakiś czas później wysadzono w powietrze kremato-
rium13. Wszystkie więźniarki pracujące przy materiałach 
wybuchowych stały się podejrzane: Hilda, Lonia, Dorka, 
Szewa, Hanka – i ja. To my byłyśmy na zmianie tego dnia 
i wszystkie miałyśmy kontakt z materiałami wybuchowymi. 
Nie wiedziałyśmy, że Gestapo wszczyna śledztwo.

Pan Krigsman bez przerwy mnie pilnował. Za każdym 
razem, kiedy zerkałam na niego, uśmiechał się do mnie. 
Widziałam, jak rozmawiał z moim brygadzistą, Paulem 
Vonendem i obaj się uśmiechali. Naprawdę mnie to prze-
straszyło. Nie wiedziałam, co się dzieje, i czego mam się 
spodziewać. Kilka dni później wezwali mnie i majster powie-
dział, że pan Krigsman chciałby, żebym stawiła się do niego.

Nie chciałam iść.

– Nie jest pan ze mnie zadowolony? – płakałam – Zawsze 
mówił pan, że dobrze pracuję.

– Nic nie mogę zrobić.

Pan Krigsman wziął mnie za rękę, a potem poklepał 
po ramieniu.

– Do czego jestem panu potrzebna?

– Tak będzie lepiej dla ciebie, uwierz mi.

Nie wiedziałam, jak miałabym odnieść korzyść ze zmiany 
miejsca pracy. Pan Krigsman wziął mnie do swojego oddziału, 
przydzielił miejsce i pokazał, co mam robić.

– Pamiętaj, to bardzo odpowiedzialna praca – powiedział.

Trafiało do mnie urządzenie z wystającymi igłami. 
Musiałam wciskać je wszystkie do środka; potem prze-
kazywałam urządzenie dziewczynie obok. Była to bardzo 
subtelna, atrakcyjna dwudziestolatka. . Nazywała się 
Henia Jakubowicz. Jej ciemne włosy pasowały do czarnych 
oczu. Uśmiechając się, pokazywała rząd pięknych, białych 
zębów. Przez dwa dni traktowała mnie jak powietrze i nie 

odzywała się nawet słowem. Rozmawiała tylko, znakomitą 
niemczyzną, z panem Krigsmanem. Nie podobało mi się 
to, bo pozostałe dziewczyny były dla siebie miłe. W końcu 
postanowiłam się tym nie przejmować i też się do niej 
nie odzywałam.

Trzeciego dnia po moim dołączeniu do tego zespołu, 
zaczepiła mnie po niemiecku.

– Przepraszam, że nic do ciebie nie mówiłam, ale, mówiąc 
szczerze, nie cierpię tych Polek. Ani ich języka. Są takie 
głośne. Ale ty jesteś inna. Miła z ciebie dziewczyna.

Nic nie odpowiedziałam.

– Wyobraź sobie, że mój ojciec był Polakiem.

– Więc dlaczego tak nie lubisz Polek? – zdziwiłam się.

– Ojca też nienawidziłam.

– Jak to? – nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. – 
Nienawidziłaś ojca? Dlaczego? Skąd pochodził?

Jak się okazało, był włocławskim Żydem, a matka – 
Niemką, katoliczką. Mieli dwoje dzieci. Po ślubie mieszkali 
w Lipsku, gdzie ojciec prowadził świetnie prosperujący 
zakład kuśnierski. Każdego lata ojciec zabierał Henię 
w odwiedziny do babci, do Włocławka. Spytałam, czy jej 
też nienawidziła.

– Skąd! Była dla mnie bardzo dobra. Zawsze przygo-
towywała chałę z gęsim smalcem i gęsiną na wierzchu. 
Pychota! Mam nadzieję, że przeżyję wojnę i jeszcze kiedyś 
tego spróbuję.

Po dojściu Hitlera do władzy, wujowie Heni wstąpili 
do NSDAP. Jej ojciec musiał od tej pory schodzić im z drogi, 
gdy mijali się na ulicy. W 1936 roku, kiedy prześladowania 
Żydów w Niemczech się nasilały, pan Jakubowicz zdecy-
dował się na wyjazd do Belgii. Niewystarczająco daleko, jak 
miało się okazać. W 1943 roku zostali aresztowani i depor-
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towani do Birkenau. Jej matka miała jeszcze szansę się 
uratować, ale nie chciała zostawić rodziny. Nie wyobrażała 
sobie życia bez nich.

Dni mijały, wypełnione jej opowieściami, i w końcu Henia 
została moją przyjaciółką i opiekunką.

***

Pan Krigsman był zadowolony z mojej pracy. W nagrodę 
dawał mi kupony, za które mogłam dostać w stołówce różne 
produkty, takie jak musztarda, czerwona kapusta czy 
małże. Musztardę trzymałam w czerwonym kubku. Zawsze 
mogłam zjeść odrobinę, kiedy byłam głodna. Któregoś dnia 
zjadłam jej za dużo i dostałam zimnych potów. Kręciło mi 
się w głowie. Nie mogłam pracować. Henia powiedziała 
o tym panu Krigsmanowi.

– Musisz pracować uważnie, nie wolno ci popełniać 
błędów – ostrzegł mnie. – Każda pomyłka może zostać 
uznana za sabotaż.

Od tej pory pan Krigsman pozwalał mi wycho-
dzić do łazienki, żebym mogła się odświeżyć. Pewnego 
razu zaczepiła mnie tam jakaś kobieta i spytała, czy 
pracuję w pobliżu magazynu materiałów wybuchowych. 
Przyznałam, że kiedyś tak, ale teraz już nie. Nie powie-
działa nic i odeszła.

Kiedy indziej, wracając na swoje stanowisko, zobaczyłam 
na korytarzu lagerführera Franza Hösslera. Rozglądał się 
wokoło. Był po trzydziestce i miał bardzo ojcowski sposób 
bycia. Przywołał mnie do siebie, a potem jeszcze kilka 
innych kobiet.

– Jak wam się tu pracuje? – wypytywał.

– Dobrze.

– W takim razie powtarzajcie za mną „Herr Hössler jest 
naszym ojcem, a fabryka jest naszym Bogiem”.

Powtórzyłyśmy, tak jak sobie życzył. Potem wróciłyśmy 
do pracy.

Wracając na swoje miejsce, zauważyłam Mamuśkę. Szła 
w moim kierunku i załamywała ręce. Spytałam ją, co się 
stało. Odpowiedziała, że jej córka, czternastoletnia Felusia, 
zachorowała na malarię. Obie zostały wcześniej wybrane 
przez Hösslera z transportu. Teraz musiała zdobyć lekarstwo 
dla córki. Lekarka powiedziała jej, że je ma, ale potrzebuje 
pozwolenia od jednego z oficerów, inaczej nie może wydać 
leku. Namawiałam Mamuśkę, żeby poszła do Hösslera 
i poprosiła go o pomoc, ale się bała. Wzięłam ją za rękę.

– Dobrze znasz niemiecki. No i ja pójdę z tobą.

Pociągnęłam ją w stronę Hösslera. Obie stanęłyśmy 
przed nim.

– Proszę mi wybaczyć, że się ośmielam – zaczęła mówić 
i przedstawiła mu swoją sprawę. Hössler wydał pozwolenie 
i dzięki temu jej córka wyzdrowiała.

***

Kilka miesięcy po przenosinach do Auschwitz dowie-
działam się, że sporo osób z bloku 26. zostało odesłanych 
do obozów w Rzeszy. Myślałam o Sali Brzezińskiej i Marysi; 
o tym, co mogło się z nimi stać. Wtajemniczyłam w to 
Henię –- opowiedziałam jej o tym, jak Sala dzieliła się ze 
mną wszystkim, co miała. A teraz nie wiedziałam nawet, 
czy żyje.

Jedzenie przynosił nam niemiecki więzień. Zakochał się 
w Heni od pierwszego wejrzenia. Następnego dnia po tym, 
jak zobaczył ją po raz pierwszy, przyniósł jej kanapkę 
z masłem i szynką. Dała mi połowę – zawsze dzieliła się ze 
mną jedzeniem.

Pewnego dnia do naszego warsztatu przyszła esesmanka. 
Chciała porozmawiać z panem Krigsmanem. Kiedy czekała, 
aż skończy to, czym był akurat zajęty, Henia odezwała się 
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do niej po niemiecku. Kobieta usłyszała jej nienaganny 
akcent i spytała Henię, skąd pochodzi.

– Z Lipska – odpowiedziała Henia.

– Skoro jesteś Niemką, to co tutaj robisz?

– Jestem w połowie Żydówką.

Esesmanka wyglądała na zszokowaną. Od razu odeszła. 
Na mnie też zrobiło to wrażenie, chociaż znałam już historię 
Heni. Trzeba było mieć charakter, żeby w ten sposób rozma-
wiać z esesmanami. Potem kobieta zawsze witała Henię 
bardzo uprzejmie.

Nie mieliśmy żadnych wiadomości o sytuacji na frontach 
aż do zatrudnienia u pana Krigsmana oficera Appla, młodego 
żołnierza z Wehrmachtu, który, jako inżynier, miał spraw-
dzać urządzenia, na których pracowaliśmy. Miał około trzy-
dziestu lat, był blondynem, średniej budowy ciała i średniego 
wzrostu. Nie mógł oderwać wzroku od Heni.

– Patrz – powiedziała do mnie.

Zagaiła do niego. Ciągle zadawał jej pytania, a ona opowie-
działa mu o swoim życiu.

– Jest już we mnie zakochany. Widać to w jego oczach – 
powiedziała po jego wyjściu.

Uważałam to za nonsens. Niemiec zakochany w niej? Ale 
następnego dnia wrócił, żeby znów z nią porozmawiać. Okazało 
się, że przed przyjazdem do obozu był na froncie wschodnim.

– Wojna jest już właściwie skończona – oznajmił. Myślałam, 
że się przesłyszałam. Przecież to niemożliwe!

Oficer Apple zakochał się w Heni tak bardzo, że nie był 
w stanie pracować. Stał tylko przy naszym stanowisku, 
rozmawiał z nią, tylko raz na jakiś czas odwracał wzrok, żeby 
sprawdzić, czy nikt nie patrzy. Pan Krigsman zorientował 
się, co się dzieje, ale nic nie zrobił. Był cywilem, a Apple – 
oficerem Wehrmachtu.

Henię cała ta sytuacja bardzo bawiła. Mnie przerażała, 
szczególnie kiedy widziałam, jak młody oficer patrzy na Henię 
i rozmawia z nią. To było szaleństwo.

Od niego dowiedziałyśmy się, że w Rzeszy jest coraz gorzej. 
Dostał list od matki. Napisała, że większość czasu spędzają 
teraz w bunkrach. Amerykanie zrzucali bomby zapalające. 
Jakże się z tego cieszyłyśmy! Ale byłyśmy przekonane, 
że Niemcy nie pozwolą nam dożyć upadku Hitlera.

Potem Henia i oficer Apple zaczęli wymieniać liściki. 
Potem zaprosił ją do swojej kwatery. Poradziłam jej, żeby 
odrzuciła zaproszenie, ale Henia poszła. Niczego się nie 
bała. Apple oznajmił Heni, że zerwał ze swoją narzeczoną, 
Niemką. Wtedy obie zgodziłyśmy się, że był obłąkany. Zresztą 
któregoś dnia podszedł do naszego stołu i rzucił pierścionek, 
który odesłała jego narzeczona.

Jakiś czas potem powiedział nam, że wojna jest już 
prawie skończona.

– Musicie być silne – dodał.

Podczas ostatnich swoich odwiedzin płakał. Prosił Henię, 
żeby obiecała, że odnajdzie go, kiedy wojna się skończy. 
Obiecała. Dla niej to był tylko żart.

***

Zaczęła się zima i rozdano nam kurtki, ciepłe lub liche 
– zależnie od kapo, który je rozdawał. Ja dostałam ciężką, 
wełnianą. Nie dało się w niej jednak chodzić – cały czas 
swędziała mnie skóra. W końcu wymieniłam ją na inną, 
z lepszego materiału, ale niestety nie tak ciepłą.

Masza zachorowała na anginę. Była dobrą pracownicą, 
więc zapewniono jej opiekę i leczenie. Usunięto jej migdałki 
i pozwolono spokojnie dojść do siebie po zabiegu.

– Zobacz, co jest pod twoim kocem – powiedziała któregoś 
dnia po moim powrocie ze zmiany.
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Widziałam jakieś wybrzuszenia pod pościelą. Co to może 
być, zastanawiałam się. Zwłoki?

Odrzuciłam koc. Na łóżku leżało sześć bochenków chleba. 
Sześć! Masza opowiedziała, że dostała je od mężczyzny 
rozwożącego jedzenie. Był najbogatszy na świecie. Te sześć 
bochenków starczyło nam na dobrą chwilę.

***

Do pracy prowadzono nas wzdłuż pewnego baraku. Kiedyś 
zobaczyłam w jego oknie kobietę, wyglądającą bardzo zdrowo. 
Wyciągała ręce w pozie przypominającej grecką boginię. 
Szepnęłam do kobiety obok, że chciałabym być w tym baraku.

– Cicho. Nie masz pojęcia, o czym mówisz – usłyszałam. 
Potem Henia wytłumaczyła mi, że wykonywano tam ekspery-
menty na ludziach.

Następnego dnia ból zęba zmusił mnie do pójścia do lekarza. 
Wyrwano mi dwa, nie dając nawet znieczulenia. Przez ból nie 
poszłam tamtego dnia do pracy. I dobrze się stało: dostałam 
cztery bochenki chleba od rozwoziciela, młodego łodzianina. 
I właśnie wtedy w fabryce odbyły się aresztowania. Gestapo 
zabrało Estusię Wajcblum, Reginę Safirsztrajn, Różę Robotę 
i Alę Gertner. Podejrzewano je o kradzież prochu, którego 
użyto do wysadzenia krematoriów.

Razem z nimi, na dziennej zmianie, pracowały Hilda, Lonia, 
Dorka i Szewa. Uniknęły aresztowania dzięki wstawien-
nictwu niemieckiego oficera, który za nie poręczył. Estusia, 
Regina, Róża i Ala były torturowane. W końcu gestapo doszło 
do wniosku, że winna jest nocna zmiana. Rzeczywiście pan 
Krigsman wyświadczył mi przysługę. Dzięki niemu byłam 
poza podejrzeniem.

***

5 stycznia 1945 roku, w deszczowy poranek, Estusia 
Wajcblum i Regina Safirsztrajn zostały powieszone. 
Musiałyśmy przyglądać się temu podczas apelu. Zginęły 

powolną śmiercią, dusząc się na sznurze. Hance, młodszej 
siostrze Estusi, koleżanki kazały zostać w barku, żeby nie 
musiała patrzeć na jej śmierć. Róża i Ala zostały powieszone 
tylko w obecności koleżanek z nocnej zmiany.

***

W następnych dniach coraz częściej rozlegały się alarmy 
przeciwlotnicze. Henia i ja pamiętałyśmy, co mówił nam 
Apple i zastanawiałyśmy się, czy alianci zbombardują 
obóz. Czyli właśnie tak pisane jest nam umrzeć – razem 
z naszymi oprawcami.

Podczas jednego z takich alarmów, Niemcy kazali nam 
ich zabawiać. Zdecydowali, że urządzimy konkurs talentów. 
Spytali, czy są jakieś ochotniczki. Jedne z dziewczyn tańczyły, 
inne śpiewały, ale żadna nie zrobiła takiego wrażenia, jak 
tancerka brzucha Kiki. Kiki, Żydówka z Maroka, przed 
wojną pracowała w kabaretach w Paryżu.

Musiałyśmy odgrywać to wszystko więcej niż raz. Ale 
dzięki temu nikt z nas nie myślał o bombardowaniach.

Pewnego ranka Henia nie pojawiła się w pracy. 
Przestraszyło mnie to, ale okazało się, że powodem był wyro-
stek robaczkowy.

18 stycznia 1945 roku, o piętnastej, kazano nam przestać 
pracować i zebrać się. Potem odprowadzono nas do bloków. 
Czekaliśmy na posiłek, ale zamiast tego kazano nam znów 
się zebrać. Panował chaos. Niemcy wszędzie biegali. Nikt nie 
wiedział, co się dzieje, więc zaczęły się domysły. Mówiono, 
że mamy być ewakuowani z obozu. Nocną zmianę już 
wyprowadzono. Zmierzchało się, ale widziałam, że Niemcy 
rzeczywiście przygotowują się do wymarszu. Namawiałam 
Maszę, żeby ukryła się ze mną pod pryczą.

– Nie, Fela – płakała. – Lepiej chodźmy z resztą. Co jeśli 
nas znajdą? Zastrzelą nas.

Posłuchałam jej. I niedługo miałam tego pożałować. 
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Zmęczone i głodne zeszłyśmy z Maszą na apel. Kilka 
kobiet przyniosło ze sobą koce. My jednak nie mogłyśmy 

wrócić po nasze, bo esesmani celowali w nas z karabinów, 
a przy nogach mieli psy. Ustawiono nas w kolumnie 
i natychmiast wyruszyliśmy w zimną, czarną noc. Mężczyźni 
z SS nieśli na plecach chlebaki, a kobiety przypięły swoje 
do rowerów, na których jechały. Nam kazano maszerować. 
„Schnell! Szybciej!”. Ciągle słyszałyśmy strzały, a drogę 
pokrywały martwe ciała. Ci, którzy nie nadążali za tempem 
narzuconym przez Niemców, byli natychmiast rozstrzeliwani. 
Ich ciemna krew wyraźnie odcinała się na białym śniegu. 
Podczas marszu porywisty wiatr rozwiewał śnieg ze wszyst-
kich stron z pustych okolicznych pól. Nie było nic widać. 
Kobiety przede mną wyglądały jak zgarbione, niewyraźne 
kształty, które pojawiały się i znikały w zadymce. W krótkim 
czasie moje buty przemokły i zaczęły się rozpadać. Teraz 
martwiłam się tylko o to, że wkrótce będę musiała masze-
rować boso. Głód Maszy był silniejszy niż lęk. Bez słowa 
zniknęła w śnieżycy. Po chwili jakimś cudem udało jej się 
znaleźć mnie z powrotem i usłyszałam, jak szepcze:

– Masz, Fela, weź to – wręczyła mi chlebak.

– Skąd to wzięłaś?

– Ukradłam esesmance z roweru. Otwórz i zobacz, co jest 
w środku.

– No, teraz to już naprawdę nas zastrzelą – powiedziałam.

Masza rozglądała się, czy nikt nie patrzy, podczas gdy ja 
szybko przeglądałam zawartość plecaka. Znalazłam w nim 
trochę kanapek, chleb, masło, szynkę i kilka par jedwabnych 
pończoch. Co za szczęście! Opróżniłam chlebak, a Masza 
szybko się go pozbyła. W marszu zjadłyśmy kanapki i przez te 
kilka krótkich chwil, kiedy żułyśmy i połykałyśmy jedzenie, 
nie pamiętałyśmy, gdzie jesteśmy. Udało mi się naciągnąć 
jedwabne pończochy na moje rozpadające się buty, jedną 

parę na drugą. Bardzo żałowałam, że nie mam ze sobą tego 
ciepłego okrycia, które dał mi kapo. Masza i ja dużo rozma-
wiałyśmy podczas marszu. Nagle usłyszałam, jak ktoś 
woła mnie po imieniu. Głos dobiegał spod koca, okrywa-
jącego dwie kobiety. Zajrzałam pod niego. Była tam Dorka 
Kopłowicz, która pracowała ze mną w Union Werke, i jej 
siostra Hadassa. Rozpoznały mój głos, kiedy rozmawiałam 
z Maszą. Siostry wzięły nas pod swój koc. Dzięki temu śnieg 
już nie wiał nam w twarz i było nam trochę cieplej.

Maszerowałyśmy całą noc i zatrzymywałyśmy się tylko 
wtedy, gdy strażnicy byli zmęczeni. Potem szłyśmy dalej cały 
dzień i całą następną noc. Nie dostałyśmy nic do jedzenia, 
jadłyśmy tylko śnieg. Na szczęście miałam ze sobą moją czer-
woną emaliowaną miskę przymocowaną do paska. Topiłam 
w niej śnieg i dawałam się napić wielu osobom, ale nigdy nie 
wypuściłam jej z rąk.

W pewnym momencie wyprzedziłyśmy zgarbioną i kule-
jącą dziewczynę. Spojrzałam na nią i rozpoznałam Henię 
Jakubowicz. Trzymała się obiema rękami za brzuch. Kilka 
dni wcześniej przeszła operację wycięcia wyrostka robacz-
kowego. Henia powiedziała, że wszystkim pacjentom kazano 
maszerować, tak jak nam. Kuśtykała teraz powoli, przytrzy-
mując rękami nacięcie na brzuchu. Wkrótce zgubiłam ją 
pośród skłębionej masy ludzi. Nie mogła za nami nadążyć. 

Straciłam rachubę, ile dni i nocy szłyśmy nieprzerwanie 
w padającym śniegu. W pewnym momencie podzielono nas 
na grupy i wysłano w różnych kierunkach1. Kiedy strażnicy 
spali, my również. Spałyśmy na każdym postoju, czasami 
w stodołach. Żeby nie zobaczyli nas cywile, prowadzono 
nas bocznymi drogami za dnia, a przez wioski tylko nocą. 
Kiedy ludzie przypadkiem nas zauważali, odwracali głowy. 
Maszerując przez wioski i gospodarstwa, widziałyśmy światła 
w oknach i dym unoszący się z kominów. Nie mogłyśmy prze-
stać myśleć o tych ludziach, którzy śpią w swoich łóżkach, 
w przytulnych domach, lub jedzą ciepły posiłek z rodziną 
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i dziećmi, podczas gdy my jesteśmy za ich drzwiami,  
prowadzeni na śmierć w samym środku zimy. Pewnej nocy 
zatrzymaliśmy się w szkole. Podłoga w niej była nieskazitelnie 
czysta, a budynek ogrzewany. Kładąc się spać, modliłam 
się, aby już się nie obudzić. Byłam fizycznie i psychicznie 
wykończona. Jednak z nastaniem dnia musiałam znów 
maszerować – albo zginąć. „Szybciej! Szybciej!” Raz, kiedy 
szliśmy, strażnicy nagle ukryli się w przydrożnych rowach 
i kazali nam zrobić to samo. Posłusznie wskoczyłyśmy 
do rowów. Nie wiedziałyśmy, co się dzieje, aż do chwili, gdy 
nad naszymi głowami przeleciały z hukiem alianckie samo-
loty. Na ich widok pomyślałyśmy o ucieczce, ale bałyśmy 
się wpaść w ręce innych Niemców lub wrogo nastawionych 
Polaków. Nie wiedziałyśmy, co byłoby gorsze. Moje buty 
zupełnie się już rozpadły. Miałam zmarznięte stopy i byłam 
bardzo słaba. Masza zauważyła kobietę niosącą dodatkową 
parę butów. Podeszła do niej i poprosiła o nie. Okazało się, 
że pochodziła z Węgier. Odmówiła Maszy, a ta, wysoka i wciąż 
silna, złapała buty i próbowała je wyrwać. Kiedy się szarpały, 
zainterweniował strażnik SS. On też był Węgrem, służącym 
w niemieckim wojsku2. Kazał tamtej kobiecie oddać mi buty. 
Nie miała wyboru, musiała to zrobić. Zyskałam obuwie, 
żeby maszerować dalej – maszeruj albo daj się zastrzelić. Nie 
wiem, jak długo to trwało, ani gdzie doszliśmy, kiedy kazano 
nam wsiąść do pociągu. To był pociąg pasażerski i miał 
siedzenia, prawdziwe siedzenia dla pasażerów. Usiadłyśmy 
na nich, ledwo żywe ze zmęczenia, i przez moment prawie 
poczułyśmy się znowu jak ludzie – mimo że jechałyśmy 
na śmierć, w nieznanym kierunku. Podróżowaliśmy tak przez 
większą część dnia, a potem pociąg się zatrzymał. Kazano 
nam wysiąść z wagonów. Tablice informacyjne wskazywały 
na to, że jesteśmy w Niemczech. Natychmiast ustawiono nas 
w szyku i znowu wymaszerowaliśmy. Wkrótce w polu widzenia 
pojawiły się bloki, baraki i komin krematorium. Przeszliśmy 
obok znaku z napisem Ravensbrück3. To był kolejny obóz 
koncentracyjny mający krematoria. Mówiłyśmy między sobą:

– Więc to jest nasz ostateczny cel. Nie mieli czasu, żeby 
wykończyć nas w Auschwitz, więc rozsypią nasze prochy 
na swojej ziemi.

Bloki w Ravensbrück były przepełnione. Znajdowali się 
tam Polacy, Ukraińcy, Jugosłowianie, Czesi, Holendrzy, 
Rosjanie, Słowacy i Cyganie. Dla nas nie było już miejsca. 
Dowiedziałyśmy się, że jest luty – maszerowałyśmy więc 
ponad dwa tygodnie. Rozmawiałam z kilkoma Polkami 
i pytałam, czemu tu trafiły. Opowiedziały mi o powstaniu 
warszawskim z 1944 roku. Niemieccy żołnierze w odwecie 
aresztowali przypadkowych ludzi i wysłali ich do różnych 
obozów. Ponieważ w Ravensbrück nie było dla nas miejsca, 
wyprowadzono nas ponownie po kilku dniach. Nie wiedzia-
łyśmy, dokąd tym razem idziemy. Teraz nie mogłam już 
nadążyć. Nie mogłam tego dłużej wytrzymać. Miałam dość. 
Powiedziałem do Maszy:

– Zostaw mnie. Wciąż jesteś silna, idź dalej sama.

Kłóciła się ze mną, zachęcając mnie, żebym się nie podda-
wała. Odepchnęłam ją i poszłam do tyłu. Idąc, myślałam 
o mojej ukochanej siostrze i prosiłam ją w myślach:

„Wybacz mi. Próbowałam wszystkiego, nawet uciekłam 
przed wyrokiem śmierci Mengele, ale już nie mogę. Nie 
wypełnię obietnicy, nie będę mogła opowiedzieć...”.

Był luty – miesiąc, w którym umarli moi rodzice. Teraz, 
trzy lata później, nadeszła moja kolej. Plan na zakończenie 
życia miałam prosty. Podejdę do strażnika i powiem, że nie 
mogę iść dalej. Będzie musiał mnie zastrzelić. Wyobrażałam 
sobie moje martwe ciało, leżące na poplamionym krwią 
śniegu. Zostanę pochowana w nieoznaczonym grobie, jak 
mnóstwo innych przede mną. Wypatrzyłam strażnika,  
podeszłam do niego i powiedziałam:

– Nie mogę iść dalej.

Zdjął z ramienia karabin, popchnął mnie i krzycząc: 
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„Weiter machen!”, kazał posuwać się naprzód. Nie poru-
szyłam się, stałam tylko, patrząc na niego. Zawahał się, ale 
wiedziałam, że w końcu będzie musiał mnie zastrzelić. Kiedy 
tak stałam, bezmyślnie czekając na kulę, jakieś dwie ręce 
chwyciły mnie za ramię i pociągnęły. Moje stopy oderwały 
się od ziemi, a do świadomości dotarł głos, mówiący:

– Nie bądź głupia i trzymaj się mnie. Patrz, tam czekają 
wagony kolejowe!

Spojrzałam na kobietę, która mnie złapała i zapytałam:

– A dokąd nas zabiorą? Do kolejnego obozu z krematoriami?

– Nie, nie! Wojna jest już prawie skończona!

Pociągnęła mnie za sobą i zaczęła opowiadać swoją historię. 
Została deportowana do Birkenau z Brukseli. Powiedziałam 
jej, że w tym mieście, przy ulicy Nancy 28, mieszka moja 
ciocia od strony matki, do której pisałam kiedyś listy. 
Kobieta pomogła mi wspiąć się do pozbawionego dachu 
wagonu, a potem zniknęła. Nigdy już jej nie zobaczyłam. 
Niemiecki strażnik, który mnie nie zabił, jechał tym samym 
wagonem, co ja. Patrzyłam, jak rozpala ogień w metalowej 
puszce i podeszłam bliżej, chcąc się trochę ogrzać. Strażnik 
wyjął kanapkę i zaczął ją jeść. To była tortura – patrzeć, jak 
on je, podczas gdy my umierałyśmy z głodu.

Obok nas przejechał powoli drugi pociąg z wagonami 
bez dachów. W jednym z nich stał mężczyzna wyglądający 
jak szkielet. Zapytałyśmy go, czy jest tu tylko on jeden. 
Odpowiedział: 

– Tak, tylko ja jeden żyję.

Po kilku godzinach jazdy nasz pociąg zatrzymał się 
w polu. Po wyjściu zaprowadzono nas w kierunku pobli-
skiego lasu. Byłyśmy pewne, że rozstrzelają nas tam, 
gdzie nikt tego nie zobaczy. Dotarłyśmy jednak do małego 
obozu, w którym znajdowało się kilka baraków, a w nich 
dużo ukraińskich kobiet. Zbliżał się wieczór i umieszczono 

nas na noc w dużej szopie. Każdy wybrał sobie miejsce 
na podłodze. Zauważyłam Dorę i Adelę Bauxenboim, które 
znałam z bloku 26 i fabryki amunicji w Auschwitz. Były to 
dobre dziewczyny i przywiązane do siebie siostry, można 
było na nich polegać. Chciałam się do nich przyłączyć, 
bo odkąd zostawiłam Maszę niedaleko Ravensbrück, byłam 
sama. Próbowałam przekonać je, żebyśmy spędziły noc 
ulokowane blisko niemieckich kapo. Instynkt podpowiadał 
mi, że tak będzie najlepiej, ale one były innego zdania i nie 
chciały mi towarzyszyć. Osoby, które nas pilnowały, nosiły 
zielone trójkąty, co oznaczało, że są przestępcami, złodzie-
jami lub prostytutkami. W środku nocy strażnicy oddali 
mocz do misek, z których wcześniej jedli, a potem wylali 
go daleko na śpiące kobiety. Kiedy te zorientowały się, co 
się stało, zaczęły krzyczeć z obrzydzenia. Ich głosy brzmiały 
przenikliwie i ostro w ciemności nocy. Ponieważ wybrałam 
miejsce blisko kapo, nie zostałam zmoczona. Rankiem Dora 
i Adela podeszły do mnie, mówiąc: 

– Powinnyśmy były cię posłuchać.

Od tej chwili trzymałyśmy się we trójkę i robiłyśmy 
wszystko razem. Kiedy do obozu przywieziono trochę ziem-
niaków, rozpoczęły się ogromna starania, by zdobyć kilka. 
Wszystko, co zgarnęłyśmy, dzieliłyśmy między siebie. Jakiś 
czas potem znowu przyjechały ciężarówki i dano nam 
trochę wodnistej zupy. Pomyślałyśmy, że skoro nas teraz 
karmią, to może nas nie zabiją. Każdego ranka odłamywa-
łyśmy sople z dachu i myłyśmy się za pomocą lodu i śniegu. 
Zdejmowałyśmy po kolei ubrania i nawzajem się pociera-
łyśmy, żeby było cieplej. Dzięki temu czułyśmy się lepiej, 
a inne kobiety poszły za naszym przykładem i robiły to samo. 
Pod koniec lutego wywieziono nas z tego obozu i przetrans-
portowano, w wagonach bez dachów, do Malchow4.

Był tam mały obóz koncentracyjny z kuchnią,  
szpitalem i barakami. Nie miał krematorium. Umieszczono 
nas w jednym z małych baraków. Spałyśmy na cienkich mate-
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racach na ziemi. Dora i Adela leżały obok mnie, a niedaleko 
nas spała kobieta o przezwisku Mamuśka z córką Feluśką. 
Nie przydzielano nas tu do pracy. Rano dostawałyśmy kawę, 
a w południe – zupę. Była zrobiona z pastewnych buraków 
i nie dało się jej jeść, już sam zapach był nie do zniesienia. 
Wieczorem przydzielano nam chleb. Zawsze zjadałam swój 
od razu, byłam zbyt głodna, żeby oszczędzać i bałam się, 
że ktoś ukradnie mi go w nocy. Dora i Adela dzieliły się jedną 
porcją chleba, a drugą zostawiały, żeby zjeść ją z poranną 
kawą. Jednak Adela, młodsza z sióstr, nie mogła przełknąć 
swojej części, wiedząc, że ja nic nie mam. Zawsze, gdy jej 
siostra nie patrzyła, dawała mi kawałek chleba. Z początku 
nie chciałam go przyjąć, ale bardzo nalegała i w końcu 
mój głód zwyciężał nad uczciwością. Nie mogłam się jej 
dłużej opierać.

Myśli o Sali Brzezińskiej nigdy mnie nie opuściły. Sala 
była moim ostatnim żyjącym połączeniem z rodziną, 
którą straciłam – moją siostrą Chaną, szwagrem Maksem 
i naszą ukochaną Felunią. Nawet w najgorszych chwilach 
myślałam o niej.

Kilka dziewcząt z Birkenau, które teraz w Malchow 
pracowały przy produkcji amunicji, przyszło, żeby zobaczyć 
nas, nowych – w nadziei na odnalezienie kogoś bliskiego. 
Siedziałyśmy na naszych materacach, kiedy jedna z dziew-
czyn rozpoznała mnie i zawołała:

– O Boże, ty tutaj? Muszę powiedzieć Sali, że żyjesz!

– Jakiej Sali?

– Sali Brzezińskiej! Ciągle o tobie mówi i zastanawia się, 
czy jeszcze żyjesz.

Nie mogłam uwierzyć w swoje szczęście, kiedy Sala wpadła 
mi w ramiona. Płakałyśmy obie, obejmując się jak siostry – 
znowu byłyśmy razem. Obudziło się we mnie z powrotem 
pragnienie życia. Będę walczyć o przetrwanie, żeby dotrzymać 
obietnicy. Sala pracowała przy produkcji amunicji i została 

przydzielona do innego bloku niż ja. Jednak co wieczór 
przychodziła do mnie i zawsze przynosiła coś do jedzenia. 
Dzieliła się ze mną margaryną i salami, które otrzymywała 
za swoją pracę. Często udawało jej się też zdobyć ziemniaka 
lub marchewkę, które kroiłyśmy na kawałeczki i gotowa-
łyśmy na ogniu między dwiema cegłami. Dodawałyśmy też 
trochę ziemniaczanych obierków. Powstała w ten sposób 
„zupa” była pyszna. Trzymano nas cały czas w blokach. Nie 
było apelów ani komand roboczych, zostawiono nas samym 
sobie. Widziałyśmy, jak przystojny komendant obozu 
otwarcie flirtuje z obozową lekarką, piękną Żydówką. To, co 
robił, było nie do pomyślenia – groziła za to kara śmierci. 
Nasz blok był oddzielony od kuchni wąską uliczką. Z naszego 
okna mogłyśmy zobaczyć zakratowane okienko piwnicy 
kuchennej. Składowano tam jedzenie, ale nie dla nas. 
Kradzież była karana śmiercią. Pewnego dnia, wyglądając 
przez okno, zauważyłam kosz pełen ziemniaków w kuchennej 
piwnicy. Zapasy właśnie uzupełniono, a kosz znajdował się 
blisko okna. Patrzyłam na te zakazane ziemniaki i nagle 
stanęło mi przed oczami wspomnienie z dzieciństwa. Był 
w nim długi kij z gwoździem na końcu, który wsuwało się 
przez okno, żeby nadziać na gwóźdź sznycel. Zawołałam 
dziewczyny i przedstawiłam mój plan. Zaczęłyśmy szukać 
potrzebnych materiałów i już po chwili miałyśmy gwóźdź, 
kilka patyków i rzemieni. Stanęłyśmy w alejce i podczas gdy 
jedna z nas czuwała na straży, próbowałyśmy opuścić patyk 
z gwoździem przez zakratowane okienko. Okazał się jednak 
za krótki. Wróciłyśmy szybko do bloku, żeby dowiązać 
do niego drugi patyk. Tym razem był wystarczająco długi 
i po kilku próbach udało nam się nabić ziemniak na gwóźdź. 
Wyłowiłyśmy jeszcze kilka i wróciłyśmy do bloku. Kij został 
szybko rozmontowany, a części schowane. Rozpaliłyśmy 
ognisko i ugotowałyśmy zupę. Po kilku takich wyprawach, 
sterta ziemniaków zrobiła się za mała, żeby jej dosięgnąć.

Kwiecień przyniósł świeży powiew wiosny. Przebywanie 
na otwartej przestrzeni wzmocniło moją wolę życia, ale 
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każdego dnia dostawałyśmy coraz mniej jedzenia. Czasami 
nie było w ogóle nic. Zaczęłam czuć się bardzo słabo. 
Ciągle fantazjowałam o jedzeniu, które kiedyś robiła mi 
mama. Byłam tak słaba z głodu, że widziałam przed oczami 
gwiazdy. W tym stanie doszłam do wniosku, że skoro krowy 
mogą przeżyć, jedząc trawę, to ja też mogę. Zrywałam deli-
katne wiosenne źdźbła, przeżuwałam i wypluwałam. Moje 
wątłe ciało zaczęło się od tego pocić. Pewnego dnia zbierano 
ochotników do posprzątania baraków, w których mieszkali 
Niemcy. Zgłosiłam się, mając nadzieję, że znajdę tam coś 
do jedzenia. Pomieszczenia były zupełnie opustoszałe. To 
dało nam nadzieję, że wojna dobiega końca. Szukałam czegoś 
do jedzenia w śmieciach, ale nic nie znalazłam. Pod koniec 
kwietnia do Malchow przybył szwedzki Czerwony Krzyż5. 
Dziewczyny pracujące przy amunicji zwołano na apel. 
Niektóre bloki dostały do podziału pięciokilogramowe paczki 
z żywnością, ale my nie miałyśmy tego szczęścia. Sala 
Brzezińska przybiegła, żeby się pożegnać. Czerwony Krzyż 
miał zabrać ją z obozu.

– Niedługo wrócą i was też zabiorą – powiedziała.

Po raz kolejny zostałyśmy rozdzielone. Już się nie zoba-
czyłyśmy. Czerwony Krzyż nigdy po nas nie wrócił.

Pierwszego maja 1945 roku wyprowadzono nas z Malchow. 
Maszerowałyśmy w kolumnach. Po pięć osób w szeregu. Ja, 
Dora i Adela szłyśmy razem. Dostałyśmy pięciokilogramowe 
paczki, które zostawił Czerwony Krzyż – jedna do podziału 
na pięć osób. Kolejny raz zmuszono nas do marszu. Tym 
razem większość strażników stanowili Węgrzy. Drugiego 
dnia od wymarszu uświadomiłyśmy sobie, że jest ich coraz 
mniej. Oni również wlekli się bez entuzjazmu, ale mimo 
to kazali nam iść dalej. Kiedy zatrzymaliśmy się na postój 
na skraju przydrożnego rowu, dołączyły do nas dwie dziew-
czyny, Hilda i Lonia. Pracowały ze mną przy produkcji 
amunicji, pod kierownictwem brygadzisty Paula Vonendema. 
Jakiś młody człowiek wyszedł na drogę i zwrócił się do nas 

po polsku. Powiedział, że słyszał nasze rozmowy i że wraz 
z kilkoma innymi Polakami, przywiezionymi do Niemiec 
na roboty przymusowe, mieszka w pobliskim domu. Był 
dla nas bardzo miły. Poprosiłyśmy go o coś do jedzenia. 
Odpowiedział, że sami nie dostają wystarczająco, ale wskazał 
na mały dom tuż przy drodze.

– Niemcy dopiero co uciekli w pośpiechu – powiedział. – 
Jeśli nie boicie się wejść, może znajdziecie coś do jedzenia. 
Potem szybko wrócił do domu, w obawie, że strażnicy 
zobaczą go i oskarżą o pomoc w ucieczce. Poszłyśmy 
z Adelą do opuszczonego domu. Na stole stała duża miska 
z jajkami na twardo. Zabrałyśmy ją i razem z resztą dziew-
czyn zjadłyśmy jajka. Komendant obozu, ubrany po cywil-
nemu, przejechał obok na rowerze. Zobaczył, jak siedzimy 
i powiedział: 

– Dziewczyny, idźcie dalej. Rosjanie są tuż za nami.

Jakiś czas potem wrócił młody Polak. 

– Dziewczyny, nie idźcie już. Możemy jutro być wyzwo-
leni. Poczekajcie tutaj do zmroku i schowajcie się w tamtym 
domu, jest pusty.

Zdecydowałyśmy, że go posłuchamy. Weszłyśmy 
do pustego domu i udałyśmy się na strych, aby się schować, 
na wypadek gdyby Niemcy wrócili w nocy. Były tam już trzy 
inne kobiety, a wśród nich Bella, dziewczyna, którą znałam 
z Birkenau. W nocy zaczęłam odczuwać silne bóle brzucha, 
klatki piersiowej i pleców. Nie mogłam oddychać i byłam 
pewna, że umrę. Poszłam tam, gdzie mieszkali Polacy i powie-
działam im, że zjadłam jajka na twardo i czuję się, jakbym 
miała umrzeć. Byli pełni współczucia, ale bali się wpuścić 
mnie do domu, z powodu mojego pasiastego ubrania. Mogliby 
zostać oskarżeni o ukrywanie więźniów, gdyby przypadkiem 
zajrzeli tu Niemcy. Poradzili mi, żebym wsadziła dwa palce 
do gardła i zwymiotowała. Spróbowałam, ale nie zadziałało. 
Nie wymiotowałam nigdy w całym moim życiu. Wróciłam 
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do domu, w którym się ukrywałyśmy i zaczęłam krzyczeć, 
że umieram. Adela zeszła ze strychu, żeby się mną zająć. 
Stanęłam plecami do ciepłego pieca, a ona zaczęła masować 
moje plecy i klatkę piersiową. Po chwili poczułem się lepiej. 
Dzięki Adeli udało mi się przetrwać tę noc.

Następnego dnia, 3 maja, odwiedziłam dom, w którym 
mieszkali Polacy. Wszyscy wyglądaliśmy przez okna,  
wypatrując Rosjan. Patrzyliśmy, jak kilku bardzo młodych 
niemieckich żołnierzy zajmuje pozycje w krzakach po drugiej 
stronie ulicy. To byli zaledwie nastolatkowie, prawdopo-
dobnie należący do Hitlerjugend. Polacy siarczyście przekli-
nali pod ich adresem. Około trzeciej po południu do domu 
wbiegł młody Polak, krzycząc:

– Jesteśmy wolni! Rosjanie są na naszym podwórku!

Wybiegłam i zobaczyłam dwóch rosyjskich żołnierzy 
zeskakujących z koni. Jeden natychmiast pobiegł na pomoc 
innemu żołnierzowi, który był ranny. Kolejny spojrzał 
na moje pasiaste ubranie i zapytał:

– Płochoj żyzń w Germańji? To znaczyło: „Życie w Niemczech 
było ciężkie?”

– Da, da – odpowiedziałam.

Nauczyłam się rosyjskiego, bo moi rodzice rozmawiali 
w tym języku, kiedy nie chcieli, by dzieci słuchały, co mówią. 
Pobiegłam na strych i krzyknęłam do dziewczyn, żeby wyszły, 
bo jesteśmy wolne. Przyjechało więcej Rosjan. Jeden został 
trafiony ogniem z karabinu z drugiej strony ulicy, gdzie 
młodzi niemieccy żołnierze zajęli pozycje tego ranka. Teraz 
ciągle strzelali. Przybyło więcej rosyjskich żołnierzy i patrzy-
liśmy, jak rozgramiają Niemców. Nie mogłyśmy uwierzyć, 
że w końcu jesteśmy wolne.

rozdział szósty
Z prochu
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Zostaliśmy wyzwoleni! Nie byliśmy już więźniami  
z wyrokami śmierci, stłoczonymi w obozach koncentra-

cyjnych, niewolnikami nazistów, SS, ich pistoletów, batów 
i psów. Skończyły się apele, selekcje, dymiące krematoria. 
Nie uwolniono nas jednak od myśli o tym, co spotkało nasze 
rodziny, od dokonanych na nich morderstw, od prochu, 
w który zamienili się nasi najbliżsi. Przeżyliśmy, ale przy-
gniatała nas świadomość, że z naszego narodu pozostały 
tylko żałosne szczątki. Nie mogliśmy cieszyć się z wolności, 
bo każdego z nas trzymał w niewoli niewypowiedziany lęk, 
że nie znajdziemy nikogo żywego z naszych rodzin.

Radość z wyzwolenia uderzyła do głowy młodemu Polakowi 
i jego kolegom robotnikom. Rzucili się pędem do opusz-
czonych przez Niemców kwater dowództwa. Dziewczyny 
i ja biegłyśmy za nimi. Dotarłyśmy do wielkiego budynku 
pośrodku gospodarstwa.. Roiło się tam od wysokich oficerów 
Armii Czerwonej i zwykłych radzieckich żołnierzy. Wszyscy 
byli zajęci wynoszeniem mąki, cukru, ryżu i niezliczonych 
dóbr, które zostawili po sobie naziści. Nie mogłyśmy uwie-
rzyć w ogrom tego bogactwa, które stanęło nam nagle przed 
oczami. Przytłaczała nas myśl, że i my możemy mieć teraz 
wszystko, czego potrzebujemy.

Biegałyśmy po budynku w amoku, chwytając wszystko, 
co wpadło nam w oko. Każda nowa rzecz była lepsza 
od poprzedniej. Nasze ręce szybko się wypełniły, nie 
mogłyśmy już więcej udźwignąć, zaczęłyśmy więc upusz-
czać różne rzeczy, żeby mieć miejsce na nowe. Widziałyśmy 
ludzi biegnących na poddasze. Też chciałyśmy tam wejść, 
ale nie dawałyśmy rady wnieść wszystkiego po schodach. 
Rzuciłyśmy, co miałyśmy w rękach i popędziłyśmy z innymi 
na poddasze. A tam stało mnóstwo drewnianych skrzyń 
wypełnionych najpiękniejszymi futrami. Biegałyśmy między 
nimi aż do wyczerpania. I dopiero to straszne wyczerpanie 
przywróciło nam rozum. Opuściłyśmy poddasze z pustymi 
rękami. Zeszłyśmy z powrotem na dół, na teren gospodar-

stwa i zobaczyłyśmy, jak radzieccy żołnierze ściągają czarną 
nazistowską flagę, a na jej miejsce wciągają czerwoną – 
z sierpem i młotem.

Postanowiłyśmy, że najlepsze, co możemy w tej sytuacji 
zrobić, to złapać kurczaki błąkające się po gospodarstwie 
i ugotować z nich rosół. Większość z nas nigdy nie łapała 
kurczaków, a zresztą nie miałyśmy na ten pościg sił. Kiedy 
tak wlekłyśmy się za uciekającymi kurczakami, rosyjscy 
żołnierze głośno się z nas śmiali. W końcu złapałyśmy 
jednego, ale potem trzeba go było zabić. Kłóciłyśmy się, która 
z nas ma to zrobić, bo żadna nie chciała. Aż w końcu Lonia, 
która trzymała kurczaka, wypuściła go. Rosyjscy żołnierze 
patrzyli na nas zdziwieni. Jeden z nich, wyższy rangą, 
z medalami na piersi, zawołał mnie i powiedział po rosyjsku: 

– Nie możemy uwierzyć, że wy, dziewczyny, które prze-
trwałyście tę straszną rzeź i tyle niewyobrażalnych tortur, 
nie możecie zabić kurczaka! 

Wszystkie znałyśmy rosyjski na tyle dobrze, żeby zrozu-
mieć jego słowa. Byłyśmy bardzo zakłopotane.

Potem podeszło do nas kilku rosyjskich żołnierzy i zapro-
sili nas na nocne świętowanie zwycięstwa. Uznałyśmy, 
że siedziba nazistów będzie dla nas najbezpieczniejszym 
miejscem. Wróciłyśmy do budynku i wybrałyśmy pokój, 
w którym byłoby nam wszystkim wygodnie spać. Chwilę 
później ktoś zapukał do drzwi. W korytarzu stał przystojny 
radziecki porucznik. Wskazał Lonię i poprosił, żeby wyszła. 
Lonia wyglądała najdojrzalej z nas i była najmniej wychu-
dzona. Wyszła do niego, żeby dowiedzieć się, o co mu chodzi. 
Po minucie wróciła z purpurową twarzą. Porucznik zapro-
ponował jej, żeby spędziła z nim noc. Szybko opuściłyśmy 
budynek nazistowskich dygnitarzy i wróciłyśmy do domu, 
w którym mieszkali Polacy. Spałyśmy bezpieczne. 

Następnego dnia zaczęłyśmy szukać bezpiecznego dla nas 
wszystkich mieszkania. Dołączyła do nas Bella, którą znala-
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złam, ukrywającą się na poddaszu. Teraz było nas sześć. 
Wprowadziłyśmy się do opuszczonego domu. Dla bezpieczeń-
stwa spałyśmy wszystkie w jednym pokoju. Rosjanie zało-
żyli w wiosce posterunek i wkrótce żandarmeria wojskowa 
wprowadziła patrole do pilnowania porządku. Komendant 
polecił żołnierzom z patroli co dwie godziny sprawdzać, czy 
jesteśmy bezpieczne, ale to często nie wystarczało. Radzieccy 
żołnierze przychodzili do nas co noc. Byli często pijani, 
ale wychodzili, kiedy ich o to prosiłyśmy albo mówiłyśmy, 
że za chwilę będzie u nas patrol. 

Za dnia odwiedzili nas wysoko postawieni radzieccy 
żołnierze ze swoimi żonami. Wraz z nimi przyszli lekarze, Żydzi 
z Armii Czerwonej. Byli dla nas wszyscy bardzo mili i zada-
wali nam mnóstwo pytań. Powiedziałyśmy im o problemach, 
jakie mamy w nocy z żołnierzami przychodzącymi pod drzwi 
i że boimy się o siebie teraz bardziej niż wtedy, gdy byłyśmy 
w obozach koncentracyjnych. Dodałyśmy, że patrole odwie-
dzające nas co dwie godziny to za mało. Po tej wizycie patrole 
przychodziły do nas częściej. Ale i tak pewnego razu zjawili 
się u nas mongolscy żołnierze. Przestraszyłyśmy się, że nas 
zgwałcą i w popłochu uciekłyśmy do siedziby ich zwierzch-
ników. Od tego czasu major Armii Czerwonej był osobiście 
odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo. Widywałyśmy 
go regularnie, a on zadawał nam niekończące się pytania 
na temat naszych obozowych doświadczeń.

Wraz z naszym wyzwoleniem, lokalna społeczność 
niemiecka zniknęła. Teraz to oni musieli się ukrywać. Bali 
się Rosjan i bali się nas, ludzi ocalałych z obozów śmierci. 
Sądzili, że będziemy szukać na nich zemsty. Ale musieli jeść 
i tak po kilku dniach powoli zaczęli wychodzić ze swoich 
kryjówek. Wychodzili na krótko za dnia, a nocami wszyscy 
wracali w te same miejsca. Przypomniało mi to, jak my, 
kiedy było spokojnie, wychodziliśmy z kryjówek w warszaw-
skim getcie i mieliśmy nadzieję, że bezpiecznie uda nam się 
znaleźć coś do jedzenia.

Pewnego dnia major i ja rozmawialiśmy o zemście. 
Powiedział mi:

– Widzisz tam tę niemiecką kobietę z dzieckiem? Idź i zrób 
z nimi, co chcesz. Weź dziecko, wyciągnij je z wózka i uderz 
nim o ziemię. Idź i zrób z nimi, co tylko chcesz. Nic ci nie 
grozi. Idź.

Zaczęłam płakać.

– Widzisz – powiedział. – Nie umiesz tego zrobić, nie jesteś 
taka jak oni.

Niemiecka rodzina, w której domu mieszkałyśmy, 
w końcu wyszła z ukrycia. Byli bardzo ostrożni, bali się nas. 
Wiedzieli, że możemy zrobić z nimi wszystko. Postanowiłyśmy 
pod pewnymi warunkami być dla nich dobre i nie odbierać 
im domu. Przychodzili w ciągu dnia przygotować sobie coś 
do jedzenia, a kiedy zjedli, znikali aż do następnego dnia. 
Czasami miałam chęć zapytać ich, jak to jest ukrywać się 
i bać o swoje życie. Ale nigdy nie zapytałam. Nie miałam 
do tego serca, przecież dobrze wiedziałam, jak to jest. 

Podczas jednej z potajemnych wizyt niemieckiej rodziny, 
zapytałyśmy, czy podzielą się z nami jedzeniem. Zaczęli 
płakać i powiedzieli, że ledwo im starcza jedzenia dla siebie. 
Kiedy wyszli, przeszukałyśmy dom, żeby dowiedzieć się, 
gdzie trzymają zapasy. Odkryłyśmy wejście do piwnicy. Była 
pełna wielkich słojów konserwowanego w smalcu mięsa, 
stało tam wiele rodzajów peklowanych warzyw, zwłaszcza 
szparagów, i mnóstwo konfitur. Było tam dość jedzenia, 
żeby przetrwać lata i okazało się to kluczowym znaleziskiem 
dla odbudowania naszego zdrowia.

Po raz pierwszy od lat nie czułyśmy głodu, strachu, trudu. 
Nasza wolność wydawała się snem, bałyśmy się, że w końcu 
się obudzimy i znajdziemy z powrotem w obozie. Wkrótce 
dołączyli do nas inni znajomi, którzy przeżyli. Razem 
cieszyliśmy się wspaniałym jedzeniem z piwnicy. Mogliśmy 
robić, co nam się chciało, wychodzić i wracać, kiedy nam 
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się tylko podobało. Jeść i spać, kiedy czuliśmy, że chcemy. 
Mogliśmy zdrowieć, nabierać sił psychicznych i fizycznych 
aż do momentu konfrontacji z naszą największą nadzieją 
i największym lękiem: czy ktoś jeszcze z naszych bliskich 
przeżył Holocaust?

***

Pewnego dnia, kiedy szłam odwiedzić Marysię, koleżankę 
która mieszkała nieopodal, zdałam sobie sprawę, że ktoś 
za mną idzie. Odwróciłam się. Za mną był radziecki oficer. 
Jego intensywne spojrzenie przeraziło mnie. Pobiegłam 
do domu Marysi. Mieszkały z matką na piętrze. Radziecki 
oficer nadal szedł za mną. Wbiegłam na schody pewna, 
że jestem już bezpieczna i że on pójdzie dalej. Dwie godziny 
później stał nadal na ulicy przed domem i patrzył w okna. 
Marysia zaproponowała, że mnie odprowadzi, co miało znie-
chęcić oficera. Ale i tak szedł za nami aż do domu, w którym 
mieszkałam. Wszedł do domu i powiedział Niemce, właści-
cielce domu, że chce zamieszkać w pokoju naprzeciwko 
naszego. Kazał jej przynieść dużo poduszek. Niemka nie 
miała wyjścia, zrobiła, co powiedział.

Słyszałyśmy go przez ściany, skaczącego na łóżku w dół 
i w górę i mówiącego Niemce, że na dzisiejszą noc to mu 
wystarczy. To nas przeraziło. Wymknęłyśmy się z Hildą 
z domu i pobiegłyśmy do miejsca, w którym mieszkali 
wysoko postawieni oficerowie radzieccy. Powiedziałyśmy im 
o radzieckim oficerze i że się go bardzo boimy. Poprosiłyśmy 
o pomoc. Zaczęli się z nas śmiać. Uznali, że nasza sytuacja 
jest całkiem zabawna.

– Nie ruszymy się stąd, dopóki nie pójdziecie z nami i nie 
przekonacie tego żołnierza, żeby zostawił nas w spokoju 
– powiedziałam. 

Kiedy dwóch żołnierzy z żandarmerii wojskowej odpro-
wadziło nas do domu. Radziecki oficer wciąż tam był. 
Powiedział, że jest na przepustce i pokazał im swoje  

dokumenty. Przejrzeli je, zasalutowali mu i odeszli. 
Powiedzieli nam, że nie mogą mu niczego nakazać, kiedy 
jest na przepustce, nie mogą go zmusić do wyprowadzenia 
się. Ale zaproponowali, że będą nas chronić przez noc. 
Zgodziłyśmy się i zaprosiłyśmy jeszcze do nas Marysię. 
Mieliśmy pięcioosobowe nocne przyjęcie z radzieckimi poli-
cjantami, którzy byli wspaniałymi dżentelmenami. Oficer 
wyprowadził się z samego rana.

***

8 maja 1945 roku ogłoszono koniec wojny. Dowiedziałyśmy 
się, że jesteśmy jakieś sto kilometrów na północ od Berlina. 
Do tego momentu zgromadziłyśmy dość sił psychicz-
nych, żeby zmierzyć się z pytaniem, które krążyło wokół 
nas i na które dotąd nie padła odpowiedź. Nie mogłyśmy 
jednak tak szybko opuścić Niemiec. Błagałyśmy radzieckie 
dowództwo, żeby odesłali nas do Polski. Zaproponowali nam 
plan podróży i zapytali, czy się na to zgadzamy. Niemieckie 
trzody mleczne były konfiskowane i wywożone do Rosji. 
Rosjanie poprosili, żebyśmy odprowadziły krowy na stację 
kolejową w Brandenburgii. Kiedy tam dotrzemy, żołnierze 
odeskortują nas do Polski. Miałyśmy zostać zabrane 
do gospodarstwa, gdzie czekało bydło i tam odebrać szkolenie 
z dojenia krów. Dora i Adela pochodziły ze wsi i potrafiły doić 
krowy. Pozostałe z nas nie umiały. Dołączyły do nas jeszcze 
dwie starsze kobiety. Musiałyśmy złożyć obietnicę, że jeśli 
nie spotkamy po drodze tutejszych niemieckich kobiet, 
same razem z żołnierzami wydoimy krowy. Zgodziłyśmy się 
na wszystko, wypełniłyśmy stosowne dokumenty, wpisując 
nasze nazwiska, imiona rodziców, daty i miejsca naszych 
urodzin. Szesnastu żołnierzy zostało przeznaczonych 
do naszej ochrony. Przysięgli dbać o nasze bezpieczeństwo, 
być wobec nas lojalnymi i pomocnymi we wszystkim.

Rozpoczęłyśmy podróż powrotną do Polski, żeby znaleźć 
odpowiedzi na nasz największy lęk. Szliśmy cały dzień 
i zatrzymywaliśmy się tylko tam, gdzie były dobre pastwiska. 
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Miejscowe kobiety niemieckie chętnie nam pomagały 
w dojeniu, jak tylko słyszały, że będą mogły zatrzymać mleko 
dla siebie. Nawet nam gotowały, a nocą przygotowywały dla 
nas miłe i czyste miejsca do spania w swoich domach, potem 
zaś znikały w swoich kryjówkach. Nie ufały Rosjanom, 
nawet kiedy zapewniałyśmy je, że nic im nie grozi ze strony 
naszych żołnierzy. Zdarzały się dni, kiedy nie mogliśmy 
znaleźć żadnej miejscowej kobiety do dojenia i musiałyśmy 
to zrobić same razem z żołnierzami. Byłam jedyną, która nie 
potrafiła wydoić krowy. Pewnego razu żołnierz zawołał mnie 
i polecił wydoić krowę. Z wahaniem zbliżyłam się do zwie-
rzęcia, próbując odgadnąć, gdzie ma wymiona, a żołnierz 
pękał ze śmiechu. Inne dziewczyny, zainteresowane poru-
szeniem, przyszły sprawdzić, co się dzieje. Szybko dały mi 
do zrozumienia, że zwierzę, które podsunęli mi żołnierze, to 
byk. Odeszłam zawstydzona, z twarzą w kolorze buraka.

Po prawie dwóch tygodniach pasania krów, w końcu 
dotarliśmy na pole na przedmieściach miasta, gdzie, jak 
wskazywał znak, mieściła się brandenburska stacja kole-
jowa. Zalały mnie wspomnienia o cioci Chai, która miesz-
kała w Brandenburgii. Byliśmy wreszcie blisko Berlina, 
niedaleko od Polski. 

Inne grupy kobiet prowadzące bydło też dotarły na stację 
w Brandenburgii. Szłyśmy na stację, żeby znaleźć jakieś 
miejsce do spania. Widziałyśmy mnóstwo wagonów wypeł-
nionych workami ze zbożem. Wspięłyśmy się na jeden z nich 
i umościłyśmy się w rogu, żeby nikt nas nie zauważył. 
Zasnęłyśmy. Obudził nas świst lokomotywy, pociąg ruszył. 
Nim wszystkie oprzytomniałyśmy, pociąg jechał już zbyt 
szybko, żeby ryzykować skok w środku nocy. Nie miałyśmy 
pojęcia, gdzie jedziemy, ale wiedziałyśmy, że całe to zboże 
zmierza poza granicę Niemiec. Znowu zasnęłyśmy.

I znów nas obudzono. Tym razem byli to radzieccy żołnierze 
patrolujący pociąg, chroniący zboże przed kradzieżą. Ich 
twarze rozjaśniły się:

– Młode, ładne dziewczyny – powiedział jeden do drugiego. 
Uśmiechali się. Ich intencje były oczywiste, kiedy zbliżali 
się do nas coraz bardziej. Ostrzegłyśmy ich, że przeżyłyśmy 
obozy śmierci i że powinni nas zostawić w spokoju. Nagle 
pociąg zaczął ciężko turkotać. Wyjrzałyśmy z wagonu. 
Pociąg przekraczał most na rzece. Zdałyśmy sobie sprawę, 
że nikt nie usłyszy naszych krzyków i wołania o pomoc 
w tym hałasie. Jedyną ucieczką był skok z pociągu do rzeki. 
I wtedy pociąg zagwizdał. Dwaj żołnierze stanęli w miejscu, 
odwrócili się i wbiegli do drugiego wagonu. Znowu miałyśmy 
szczęście. Wiedziałyśmy, że rzeka, którą przekroczyłyśmy, 
to Odra, dzieląca Niemcy od Polski. Pociąg zatrzymał się 
tuż przed świtem. W półśnie, zobaczyłam tablicę z napisem 
„Toruń”.

Wyskoczyłyśmy z wagonu szczęśliwe, że udało nam się 
bezpiecznie dojechać do Polski. Miasto jeszcze spało, kiedy 
weszłyśmy do niego o świcie. Zostawiłyśmy przeszłość 
za sobą, idąc w stronę świata, w którym nie wiedziałyśmy, 
co nas czeka. W blasku wschodzącego słońca widziałyśmy 
ludzi śpieszących się do pracy. Życie było dla nich takie 
normalne. Nie zauważali nas, nie zwracali na nas uwagi. 
Jakbyśmy były niewidzialne. Przez chwilę zastanawiałam 
się, czy naprawdę żyję.

Zatrzymałyśmy pierwszą napotkaną osobę, z którą dało 
się porozmawiać. Zapytałyśmy, gdzie jest ratusz i poste-
runek policji. Poszłyśmy za wskazówkami na posterunek. 
Jako ocalałym z obozów zagłady, policjanci wydali nam 
nowe dokumenty tożsamości, z naszymi nazwiskami, miej-
scami urodzenia i zamieszkania. Dostałyśmy też kartki 
na żywność i bilety kolejowe pozwalające nam jeździć 
po całej Polsce przez pół roku. Polski policjant odprowadził 
nas do domu noclegowego. był on czysty i byłyśmy jego jedy-
nymi gośćmi. Wkrótce po naszym przybyciu pojawił się też 
młody Polak z torbą na plecach i gitarą przewieszoną przez 
szyję i ramię. Podszedł do nas i przedstawił się. Był jednym 
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z wielu Polaków zmuszonych do pracy w Niemczech. Zagrał 
dla nas na gitarze.

Godzinę później wrócił żandarm, który nas eskortował 
do domu noclegowego, żeby sprawdzić, jak się mamy. 
Na widok młodzieńca z gitarą, kazał mu usiąść w prze-
ciwnym kącie pokoju. Młody Polak poirytowany autory-
tarnym tonem żandarma nazwał go kolaborantem Niemców. 
Zaczęli się bić. Żandarm obezwładnił młodzieńca i zabrał go 
do aresztu. Po godzinie znowu się pojawił, polecił mi wziąć 
gitarę chłopaka, zabrać wszystkie jego rzeczy i przynieść 
do aresztu. Młodzieniec go o to poprosił, bo podobno chciał 
się ze mną pożegnać.

Tego samego dnia postanowiłyśmy opuścić Toruń.  
Ale wcześniej poszłam do sklepu przy głównej ulicy i zapy-
tałam pracującą tam kobietę, czy mieszkała w Toruniu 
również przed wojną i czy znała rodzinę Leona Szyldszrajbera. 
Leon był bratem mojego szwagra Maksa. Przed wojną był 
w Toruniu dobrze prosperującym przedsiębiorcą i chciałam 
wiedzieć, czy ktokolwiek jeszcze tu go i jego rodzinę pamięta.

– Tak – odpowiedziała. – pamiętam, jego rodzinę też. Wiem, 
gdzie mieściły się jego firma i jego dom, niedaleko stąd.

Opuściłam sklep ze złamanym sercem. Leon, jego żona 
Sara, córka i śliczny niebieskooki syn, byli pośród pierw-
szych wywiezionych do Treblinki po tym, jak zaczęły się 
deportacje z warszawskiego getta. Pamiętam, jak Franka 
Michalska, siostra Leona, histerycznie płakała, kiedy mi 
o tym mówiła. 

Wróciłyśmy na stację. Miałyśmy plan, żeby pojechać 
do Warszawy i szukać innych ocalałych Żydów. Ale kiedy 
zapytaliśmy Polaków, gdzie możemy ich znaleźć, odpowie-
dzieli, że większość Żydów jest teraz w Łodzi. A w Łodzi 
przecież po ślubie zamieszkał mój najstarszy brat Chaim. 
Wyjechał z miasta tuż po tym, jak Niemcy ogłosili plan  
likwidacji łódzkiego getta.

Późnym popołudniem bardzo ciepłego lipcowego dnia 
dotarłyśmy do Łodzi. Poszłyśmy prosto do Komitetu 
Żydowskiego na ulicę Śródmiejską 32. Spotkałyśmy tam 
wielu innych Żydów. Niektórzy jak my przeżyli obozy 
koncentracyjne, inni walczyli w partyzantce, a jeszcze inni 
mieli szczęście, że byli ukrywani przez Polaków. Wszyscy 
ciągle patrzyli sobie w oczy w nadziei, że rozpoznają kogoś 
znajomego, komu udało się przeżyć ostatnie sześć lat. My 
nie znalazłyśmy nikogo.

Byłyśmy zmęczone i zapytałyśmy, gdzie mogłybyśmy 
spędzić noc. Wysłano nas na ulicę Kilińskiego, do opuszczo-
nego, jak się okazało, budynku bez drzwi i okien. Wszędzie 
było pełno śmieci i odpadów. Postanowiłyśmy wrócić 
do Komitetu i poszukać kogoś, kto przyjąłby nas na noc 
zanim zrobi się ciemno. Niedaleko opuszczonego budynku 
był mały zarośnięty skrawek ziemi. Wyglądał na zaniedbany 
cmentarz. Kilka zniszczonych pomników wyrastało ponad 
krzaki i wysoką trawę. Ukryłyśmy tam nasz niewielki dobytek.

Miałyśmy nadzieję, ponieważ Dora i Adela pochodziły ze 
wsi niedaleko Łodzi, że uda im się znaleźć któregoś z ich 
braci. Obiecałyśmy sobie, że jeżeli któraś z nas znajdzie 
kogoś ze swoich bliskich, nie opuści pozostałych. Kiedy 
szłyśmy ulicą Kilińskiego, zauważyłam moją kuzynkę Różę, 
którą ostatnio widziałam w Majdanku. Nie mogłam uwie-
rzyć w swoje szczęście. Podbiegłam do niej. Uściskałyśmy 
się i zawołałam dziewczyny, żeby ją poznały.

W Majdanku Róża przyszła do mnie i powiedziała, 
żebym zapisała się na transport do pracy w Skarżysku 
pod Częstochową. Nie posłuchałam jej rady i zostałam 
wysłana do Birkenau.

Powiedziała, że właśnie idzie na spotkanie z Basią, naszą 
kuzynką, z którą organizowałyśmy przemyt w warszaw-
skim getcie. Basia też wylądowała w Skarżysku. Siostra 
Róży, Lena, przeżyła wojnę, przyjmując polską tożsamość. 
Pracowała jako służąca w polskiej rodzinie. Baruch, jeden 
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z jej braci, też przeżył wojnę, pod fikcyjnym polskim nazwi-
skiem. Pracował jako robotnik przymusowy w Niemczech. 
Mieliśmy szczęście: z dziesięciorga dzieci mojego wuja 
Dawida, troje przeżyło. To wzmocniło moją nadzieję, że może 
i z mojej rodziny ktoś jeszcze się uratował.

Znalazłszy kilku moich krewnych, poczułam się prawdziwą 
szczęściarą. Poszłyśmy zobaczyć się z Basią. Skierowałyśmy 
się na ulicę św. Jakuba 16, gdzie Basia dzieliła mieszkanie 
z przyjaciółką, Temą i starym przyjacielem mojego taty, 
Aronem Lichtenstainem. Był to człowiek w podeszłym wieku, 
jakimś cudem przeżył wojnę. Kiedy zbliżałyśmy się do celu, 
powiedziałam Róży:

– Pozwól mi iść przodem. Chciałabym zobaczyć, czy pan 
Lichtenstein mnie pozna.

Basia i pan Lichtenstein stali na dziedzińcu razem 
z innymi. Basia od razu mnie poznała. Bardzo ucieszyła się 
na mój widok. Przedstawiła mnie panu Lichtensteinowi: 

– To córka Motty.

Popatrzył na mnie i powiedział: 

– Niemożliwe, nie może być. Pamiętam ich najmłodszego, 
małego chłopca, Mojszele. Miał wtedy trzy albo cztery lata. 
To było w 23 albo w 24 roku. A ja odpowiedziałam:

– I myśli pan, że nie mieli potem innego dziecka?

Jego twarz rozjaśniła się w powitalnym uśmiechu. Teraz 
i on ucieszył się na mój widok.

– Zostań tu z nami – powiedziała Basia. To była piękna 
melodia dla moich uszu, ale odpowiedziałam:

– Dziękuję, ale pod warunkiem, że moje koleżanki też 
będą mogły tu zostać.

Basia zaprosiła nas wszystkie, mówiąc: 

– Mamy dużą kanapę, na której się wszystkie zmieścicie.

Byłyśmy bardzo szczęśliwe. 

Następnego dnia pierwszą rzeczą, jaką postanowiłyśmy 
zrobić, było znalezienie pracy. Jednak tylko Dorze udało się 
dostać zajęcie w charakterze służącej. Dzięki temu mogła 
zarobić na siebie i na swoją siostrę Adelę. Reszta z nas nie 
mogła niczego dla siebie znaleźć. Po kilku bezowocnych 
dniach poszukiwań, Hilda, Lonia i ja zdecydowałyśmy, 
że trzeba wrócić do naszych rodzinnych miast, do miejsc, 
z których pochodziłyśmy.

Nadszedł dla mnie czas konfrontacji z narastającymi 
od dnia wyzwolenia wątpliwościami. Czy ktoś jeszcze z mojej 
rodziny przetrwał ten horror, którego doświadczyliśmy. Czy 
mój brat Tusza jakimś cudem przeżył? A Chaim? Czy Szlojme 
wrócił z Rosji? Pierwszym przystankiem na naszej drodze 
miało być moje miasto, Grodzisk Mazowiecki. Modliłam się 
o cud. Miałam nadzieję, że ktoś będzie tam na mnie czekał. 
Ktoś, kogo wezmę w ramiona, komu będę mogła powie-
dzieć o tym, co stało się z naszą siostrą, z kim będę mogła 
przeżyć żałobę.

***

Kilka godzin później pociąg przywiózł nas do Grodziska. 
Kierownik stacji sprzed wojny nadal tam pracował. 
Na jego widok zalała mnie fala wspomnień. Ile razy prze-
chodziłam przez bramę tej stacji z rodzicami, kiedy jecha-
liśmy do Warszawy. Moje serce tonęło w smutku. Niemal 
zemdlałam. Razem z Lonią i Hildą szłyśmy ulicami Grodziska, 
a ja pokazywałam im domy i opowiadałam o ludziach, którzy 
w nich mieszkali. Widoki i zapachy Grodziska wywołały tak 
wiele wspomnień, że poczułam ból. Wpadłam w histerię. 
Dziewczyny cały czas mnie podtrzymywały, aż odzyskałam 
równowagę psychiczną. Doszłyśmy do kolejnego domu. 
I znowu zaczęłam im mówić o rodzinie, która tam żyła i o ich 
synu, Luzerze Szulmanie, moim koledze ze szkoły. Kiedy 
wymówiłam jego imię, Luzer wyszedł z domu. Nie mogłam 
w to uwierzyć. Krzyknęłam na całe gardło:
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– Przeżyłeś! Ty przeżyłeś! Kto jeszcze żyje? 

Powiedział, że przeżył jego ojciec, który szył buty dla 
Niemców. Jego młodsza siostra Zelda też przeżyła.

– A teraz się uspokój.

I wymienił kilka nazwisk ludzi, którzy przeżyli wojnę 
i wrócili do Grodziska. Zapytał, czy pamiętam bliźniaków, 
braci Wajcerów. 

– To moi dalecy kuzyni – odpowiedziałam.

– No właśnie, oni przeżyli i odzyskali swój dom. Prawie 
wszyscy Żydzi, którzy wrócili do Grodziska, tam mieszkają, 
jakieś piętnaście osób.

– A mój brat Szlojme? – zapytałam. – Ten, który wyjechał 
do Rosji, czy on tam jest?

– Nie.

Poszliśmy do domu Wajcerów. Bliźniacy ucieszyli się 
na mój widok – ich kuzynka przeżyła. Ja też się cieszyłam. 
Mieli teraz po dwadzieścia lat, byli dorosłymi mężczyznami. 
Identyczni, nie sposób było ich odróżnić. Obaj błyskotliwi, 
blondyni o zielonych oczach, przystojni i wysportowani. 
Kuzyni mojego ojca, Leja i Mosze Grzymek, też tam byli. 
Ich śliczną, małą córeczkę z kręconymi jasnymi włosami 
naziści wyrwali Lei z ramion i nigdy więcej jej nie zobaczyła. 
Powiedzieli mi, że Mosze Apfel, jeden z najlepszych przyjaciół 
mojego brata Szlojmego, też przeżył i wrócił do Grodziska. 
A Mosze był przecież razem z moim bratem w Rosji. Musiałam 
się z nim jak najszybciej zobaczyć. Kiedy usłyszał, że jestem 
w Grodzisku, przyszedł do mnie. Powiedział, żebym się nie 
martwiła, bo mój brat wkrótce tu przyjedzie. Czułam jednak, 
że mnie oszukuje. 

Wieczorem tego samego dnia postanowiłam odwiedzić 
Fuchsów na ulicy Koronkowej. Wiedziałam, że jeśli ktoś 
z mojej rodziny się pojawi, pójdzie właśnie do Fuchsów. 
Nie wiedziałam, co się z nimi stało, czy przeżyli. Czy może 

zostali wyrzuceni z Polski za kolaborację albo gorzej. Bracia 
Wajcerowie próbowali mnie odwieść od pomysłu spotkania 
z Fuchsami. Przekonywali, że wieś jest teraz dość niebez-
pieczna dla kobiet i że antysemityzm ciągle jest tu silny. Ale 
ja musiałam pójść do Fuchsów.

Hilda i Lonia, nie chcąc mnie zostawić samej, niechętnie 
przeszły ze mną te dwa kilometry do domu Fuchsów. 
Po drodze opowiedziałam dziewczynom, jak dobre serca 
mieli ludzie z tej rodziny. Opowiedziałam o wakacjach, które 
spędzałam na tarasie w ogrodzie ich pięknej willi, gdzie też 
pisałam wiersze wywieszane potem na ścianie w szkole, 
opowiedziałam o Polce, którą uratowałam od zatrucia. Kiedy 
tak szłyśmy, pokazałam im pole, na którym mój młodszy brat 
Tusza grał w piłkę nożną zamiast iść do chederu i o tym, jak 
polscy chłopcy ukradli mu jego nowe buty, przez co wracał 
boso do domu. 

Kiedy stanęłyśmy przed domem Fuchsów, odebrało 
mi mowę. Trzęsłam się w środku. Nic się tu nie zmieniło. 
Różnokolorowe bratki rosły tam gdzie zawsze. Wszystko 
wyglądało dokładnie tak, jak latem 39 roku, kiedy tam 
byłam po raz ostatni. Poprosiłam przyjaciółki, żeby na mnie 
poczekały, obeszłam kuchnię i otworzyłam drzwi. Basia 
Fuchs, najmłodsza córka, stała przy stole i myła warzywa. 
Nie była zaskoczona na mój widok. Kiedy zamknęłam drzwi, 
zapytała :

– Gdzie twoja matka?

Zwykle widywała mnie z mamą, to było dla niej normalne 
pytanie. Odwróciłam się i głośno się rozpłakałam, zano-
siłam się płaczem. Objęła mnie i zapytała, czy przyszłam 
sama. Odpowiedziałam, że są ze mną moje dwie przyjaciółki. 
Zapytałam, czy ktoś z mojej rodziny się tu u nich pojawił. 
Odpowiedziała, że nie.

Chciałam zapytać też o jej rodzinę, ale wiedziałam, że jej 
brat Władek został zmuszony do współpracy z nazistami, 
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obawiałam się więc tego, co mogłabym usłyszeć. Czując się 
niezręcznie, zapytałam, czy Władek żyje.

– Tak – odpowiedziała. – Żyje i wszystko u niego dobrze. 
Mieszka ze swoją rodziną w Ursusie pod Warszawą. 
Chciałabym, żebyś wiedziała, że jesteśmy Polakami z krwi 
i kości, i że mój brat Władek pracował dla podziemia, a nie 
dla nazistów. Na te słowa kamień spadł mi z serca, bo pamię-
tałam, co moja mama powiedziała tacie:

– Mimo że Władek jeździ volkswagenem ze swastyką, 
nikogo nie skrzywdzi...

Zostawiłam Basi mój adres w Łodzi, żeby każdemu, kto 
wróci do Grodziska, mogła go przekazać, żeby wiedzieli, 
gdzie mnie znaleźć. Dziewczyny i ja wróciłyśmy bezpiecznie 
do Wajcerów.

Następnego ranka pokazałam Loni i Hildzie moje miasto. 
Kiedy szłyśmy przez targ, usłyszałyśmy ludzi mówiących 
za naszymi plecami.

– Jak to możliwe, że Niemcy tylu z nich oszczędzili. 
Dlaczego oni ciągle się tu włóczą po ulicach?

Zignorowałyśmy to. A potem inna Polka powiedziała:

– Są jak robaki, wyłażą spod ziemi.

Tego nie mogłam już znieść1. Weszłam do sklepu Polki, 
u której zawsze robiłam zakupy i zaczęłam płakać.

– Nie bierz tego do siebie – powiedziała. – To są ludzie, 
którzy stracili swoje domy i wprowadzili się do żydowskich. 
Boją się teraz, że Żydzi wrócą i ich wyrzucą. To nie są 
dobrzy ludzie.

Wróciłyśmy do domu Wajcerów.

I wtedy zapytałam innych Żydów:

– Jak możecie tu wytrzymać, tu jest pełno antysemitów!

A oni odpowiedzieli: 

– Wszędzie, gdzie pójdziesz, spotkasz antysemitów. 
Polacy boją się, że Żydzi wrócą do swoich domów i odbiorą 
im swoją własność.

Tamtego popołudnia wyjechałyśmy z dziewczynami 
do Warszawy, do rodzinnego miasta Loni. Chciałyśmy 
odszukać dom, w którym mieszkała przy ulicy Pawiej. Ale 
kiedy znalazłyśmy się w Warszawie, okazało się, że tam 
nie ma żadnych ulic. Warszawa była w ruinie. Całe miasto 
zmieniono w gruzowisko. Dowiedziałyśmy się, że wszyscy 
ocaleni Żydzi rejestrują się w Centralnym Komitecie Żydów 
w Polsce, na ulicy Targowej, na Pradze, na przedmieściach 
Warszawy, po drugiej stronie Wisły. Poszłyśmy tam.

Kiedy szłam po schodach budynku Komitetu, pewien 
mężczyzna zauważył numer wytatuowany na moim prze-
dramieniu. Zapytał, gdzie pracowałam w Auschwitz. Kiedy 
odpowiedziałam, że w fabryce amunicji Union Werke, złapał 
mnie i pocałował, mówiąc:

– Żyję dzięki wam, dziewczyny, pomogłyście nam wysa-
dzić krematoria prochem, który przemyciłyście.

Dostałyśmy trochę pieniędzy, kartki na zupę i schronienie 
na noc w budynku z pustymi pokojami i czystą podłogą. 
Jednak to miejsce było przepełnione, było w nim zbyt dużo 
hałasu, aż nie do zniesienia, i nie mogłyśmy przez to spać. 
Postanowiłyśmy rano wyruszyć do Otwocka, do rodzinnego 
miasta Hildy. Tego dnia było deszczowo i zimno. Poszłyśmy 
na stację, skąd miałyśmy dojechać do Otwocka. Pociąg 
jednak nie nadjeżdżał, więc postanowiłyśmy z Lonią pójść 
po chleb. Kiedy wróciłyśmy, Hildy nie było. Nie mogłyśmy 
zrozumieć, co się z nią stało. Byłyśmy pewne, że nie poje-
chałaby do Otwocka bez nas. Postanowiłyśmy się rozejrzeć 
i jej poszukać, ale nikogo tu nie znałyśmy i nie miałyśmy 
pojęcia o tym miejscu. Czekałyśmy na nią wiele godzin, ale 
się nie pojawiła. Straciłyśmy już nadzieję – jak mogła tak 
po prostu zniknąć? Czy ktoś ją porwał? Czy zaatakowali ją 
jacyś antysemici, po tym wszystkim, co przeszła? Byłyśmy 
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skonsternowane, nasze serca pękały. Postanowiłyśmy 
wrócić do Łodzi.

Z trzech i pół milionów Żydów żyjących w Polsce przed 
wojną, przeżyła nas garstka. Z ciągle otwartymi, krwawią-
cymi ranami stykanie się z antysemityzmem na każdym 
kroku było druzgoczące. Nadzieja na odszukanie żywych 
członków mojej rodziny malały z każdym kolejnym dniem. 
A po kilku tygodniach spędzonych w Polsce zgasły na zawsze, 
okazały się dziecinną fantazją. Mój największy niewypowie-
dziany lęk stał się ponurą rzeczywistością.

Było lato, a ja miałam dziewiętnaście lat. Minęło kilka 
miesięcy od wyzwolenia a ja ciągle wyglądałam na piętna-
stolatkę. Po tym wszystkim, co mnie spotkało, nadal czułam 
się tak samo, jakbym miała piętnaście lat.

Jedyne uczucia jakie w sobie miałam to samotność, 
pustka i gorycz. Zastanawiałam się, jak człowiek po tym 
wszystkim może dalej żyć.

Wsiadłyśmy do popołudniowego pociągu do Łodzi. Podróż 
z Warszawy trwała sześć godzin. Pociąg był pełen. Jakiś 
dobrze wychowany człowiek zrobił mi miejsce obok siebie 
w wagonie, żebym mogła usiąść. Kiedy zasnęłam, moja 
głowa oparła się na jego ramieniu. Usłyszałam szept:

– Amchu.

To słowo mnie obudziło, było hasłem, którego używali 
Żydzi w czasie wojny, żeby się rozpoznać. Znaczyło: jesteś 
bezpieczna, jesteś wśród swoich. Otworzyłam oczy i popa-
trzyłam na tego starszego pana. Przedstawił mi się i dał 
swoją wizytówkę. Był prawnikiem i powiedział, że jeżeli 
mam w Polsce jakąś własność do odzyskania, może mi 
we wszystkim pomóc. I polecił, że jeśli będę czegokolwiek 
potrzebowała, bym zadzwoniła do jego biura. Wojna się 
skończyła, a my nadal musieliśmy się potajemnie identyfi-
kować. Wróciłam do domu mojej kuzynki Basi.

Na sześć lat odebrano mi wolność, najwartościowszą 
i najpotrzebniejszą substancję niezbędną ludzkiej duszy. 
Przez ten czas żyłam w nieustannym zagrożeniu życia. 
Miałam czternaście lat i codziennie doświadczałam stresu 
związanego z koniecznością przemycania rzeczy niezbęd-
nych do przeżycia mojej rodziny. W wieku siedemnastu lat 
zostałam skazana na śmierć z lęku, głodu i wycieńczenia 
w obozie koncentracyjnym, na przymusową pracę. A teraz 
znowu szukałam pracy, która zapewniłaby mi przetrwanie. 
Jednak zamiast pracy otrzymywałam tylko nieustanne 
propozycje małżeństw. Związek z drugim człowiekiem był 
w mojej świadomości na bardzo odległym planie. Nie byłam 
na to przygotowana ani mentalnie, ani fizycznie. Po tym 
wszystkim pragnęłam jedynie wolności.

Idąc ulicą Kilińskiego w Łodzi, zobaczyłam młodą dziew-
czynę. Szła powoli, jej ciało tuliło się do ścian budynków. 
Zdało mi się, że jest zagubiona i samotna. Zbliżyłam się 
do niej i rozpoznałam ją. Miała siostrę bliźniaczkę, pracowały 
razem ze mną przy tym samym stole w fabryce amunicji. 
Nazywały się Bella i Regina. Nie mogłam ich nigdy odróżnić, 
nie wiedziałam, z którą z nich rozmawiam. Zapytałam:

– Gdzie twoja siostra? 

– Nie żyje – odpowiedziała. – Została zastrzelona, razem 
z siedmioma innymi dziewczynami tuż po wyzwoleniu. 
Bałyśmy się, że zostaniemy zgwałcone przez radzieckich 
żołnierzy, dlatego trzymałyśmy się wszystkie razem, miesz-
kałyśmy w jednym pokoju w niemieckiej wsi. Pewnej nocy 
kilku pijanych Mongołów przyszło do naszego pokoju, żeby 
nas zgwałcić, ale zaczęłyśmy krzyczeć i uciekli. Chwilę 
później jeden z nich wrócił i zaczął do nas strzelać. Trafił 
we mnie, ale wczołgałam się pod łóżko i udawałam martwą. 
Zastrzelił wszystkie pozostałe.

Usłyszawszy tę opowieść, zrozumiałam jej stan. Nigdy 
więcej jej nie spotkałam.
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Pewnego dnia tego lata spotkałam dwie dziewczyny, które 
znałam z Birkenau. Mówiły z mocnym litewskim, a konkretnie 
wileńskim akcentem. Cyla i Cypka, moje dwie koleżanki 
z pryczy, też pochodziły z Wilna. Zapytałam dziewczyny, czy 
wiedzą coś o moich przyjaciółkach. Ku mojemu zaskoczeniu 
nie tylko znały je, ale też powiedziały mi, że są tutaj w Łodzi 
i dały mi ich adres. Poszłam się z nimi zobaczyć, wspięłam 
się po wąskich schodach zaledwie kilka stopni, kiedy usły-
szałam ludzi mówiących za moimi plecami. Odwróciłam się, 
był to młody oficer polskiej armii w towarzystwie pięknej, 
elegancko ubranej kobiety w szarym kostiumie w kape-
luszu z szerokim rondem. Wyglądała jak gwiazda filmowa. 
Przesunęłam się, żeby mogli mnie minąć. Kiedy kobieta 
przechodziła obok mnie, nasze spojrzenia się spotkały:

– Cyla – wrzasnęłam.

– Fela!

Ściskałyśmy się i całowałyśmy. Zanim zdążyła coś powie-
dzieć, zapytałam ją od razu:

– Powiedz mi, czy Cypka jest ze swoją małą dziewczynką?

– Tak, chodź na górę i sama zobacz. 

Cypka otworzyła nam drzwi. Bardzo ucieszyła się na mój 
widok. Poprosiła, żebyśmy były cicho, bo jej córeczka akurat 
spała. Poczekałam aż dziewczynka się obudzi i powie-
działam Cypce:

– Miałaś rację. Nie oszalałaś. Byłaś na tyle mądra i sprytna, 
żeby uratować swoje dziecko.

Uznałam, że to niezwykłe szczęście, wręcz cud, że przeżyło.

***

Nasz kuzyn Baruch Burman często przychodził 
do Basi, żeby nas odwiedzić. Pewnego razu dał mi pieniądze 
i powiedział:

– Idź i kup sobie jakieś dobre buty.

Jego obecność zawsze mnie rozweselała. Widziałam w nim 
sporo cech mojego ojca: podobny głos, dobroć i rodzin-
ność. Był teraz jedynym żyjącym mężczyzną, który nosił 
nasze nazwisko.

Poszłam na targ po buty z pieniędzmi od Barucha. 
W tłumie rozpoznałam Dawida, mężczyznę, którego znałam 
z warszawskiego getta. Był moim sąsiadem na Miłej 63. 
Szedł z kolegą, którego przedstawił jako Benka z Otwocka. 
Kiedy usłyszałam, że stamtąd pochodzi, zapytałam, czy zna 
Hildę Fridman.

– Jasne – odpowiedział. – Jest w Otwocku. 

Ucieszyłam się, że moja przyjaciółka żyje i jednocześnie 
byłam zła, że tak bardzo nas przestraszyła swoim zniknię-
ciem ze stacji. Przysięgłam sobie, że już nigdy się do niej nie 
odezwę, bo nawet nie zadała sobie trudu, żeby nas poinfor-
mować, gdzie jest i co się z nią dzieje.

Szłam dalej przez targ i spotkałam Dorkę Kopłowicz, która 
podczas marszu śmierci 18 stycznia 1945 roku, razem ze 
swoją siostrą Hadassą wzięły mnie i Maszę pod swój koc.

Gdy się zobaczyłyśmy, bardzo się ucieszyłyśmy z tego, 
że żyjemy. Powiedziałam jej, że nie mogę odnaleźć nikogo 
z mojej rodziny i nie mogę też znaleźć pracy. Odpowiedziała, 
że trwa akurat organizowanie religijnego kibucu, którym 
będzie kierować Hadassa. Mieści się między ulicą Piotrkowską 
33 a Zachodnią 66.

Gdy tylko go otwarto, dołączyłyśmy do niego z Lonią. 
Natomiast Dora i Adela nie chciały tam pracować. Kibuc 
Adath Israel był pod ścisłym, religijnym nadzorem. Nie 
byłam wierząca, ale dzięki naleganiom mamy chodziłam 
jako dziecko do Beis Jakow i miałam niejaką wiedzę o religii. 
Byłyśmy z Lonią zadowolone z mieszkania i pracy tam.
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Pracowałyśmy, czyszcząc i odnawiając przedmioty kultu 
religijnego, odzyskane od nazistów. Czyściłyśmy i sorto-
wałyśmy również zdjęcia pojmanych Niemców, które miały 
zostać wysłane do Izraela. Do kibucu przyjmowano także 
dzieci, które w czasie wojny były ukrywane w polskich 
rodzinach. Komitet Żydowski ciężko i skutecznie pracował, 
żeby przywrócić im tożsamość. Rozpoczęłyśmy żydowską 
edukację z młodzieżą, zanim została wysłana do Izraela. 
Jako członkinie kibucu wiedziałyśmy, że wcześniej czy 
później także trafimy do Izraela.

Pewnego dnia, kiedy szłam ulicą Kilińskiego, żeby odwie-
dzić moją kuzynkę Basię, spotkałam po drodze Hildę. Wracała 
właśnie od niej z adresem kibucu w dłoni, żeby znaleźć mnie 
i Lonię. Hilda była uśmiechnięta i całkiem spokojna. Nawet 
nie przyszło jej do głowy, że opuszczając nas bez słowa 
na warszawskiej stacji, zrobiła coś złego. Po tym wszystkim, 
co razem przeszłyśmy, nie miałam wyjścia, musiałam jej 
przebaczyć. Ona również dołączyła do kibucu.

Jesienią 1945 co kilka tygodni grupy ludzi wyjeżdżały 
z kibucu do Izraela. Hilda i ja traciłyśmy cierpliwość. 
Dlaczego my wciąż nie zostałyśmy odesłane? Poszłam 
zapytać o to Hadassę. Odpowiedziała, że to nie zależy od niej 
i że odpowiada za to departament, w którym pracują Malka 
i Fajga i powinnam z nimi o tym porozmawiać. Poszłyśmy 
więc do nich z Hildą i domagałyśmy się, by jak najszybciej 
wysłano nas do Izraela, najlepiej następnym transportem. 
Fajga odpowiedziała nam rozgniewana:

– Musicie dłużej popracować i cierpliwie czekać 
na swoją kolej.

W tym czasie pracowałyśmy dla kibucu w fabryce nici. 
Mężczyzna, który za nas odpowiadał, był z nas bardzo 
zadowolony: 

– Płacę za waszą pracę duże pieniądze – powtarzał.

Zdałyśmy sobie sprawę, że to był właśnie powód, dlaczego 

jeszcze nas nie wysłano i dlaczego ciągle tu tkwiłyśmy. 
Po sześciu latach bycia wciąż życiowo i wolnościowo zależną 
od innych, nie mogłam zaakceptować takiej sytuacji. 
Przysięgłam sobie, że wyjadę z Polski przy najbliższej okazji.

Bella, która odprowadzała z nami krowy do Brandenburgii, 
też była teraz w Łodzi. Miała wyjść za mąż za Leona, młodego 
mężczyznę, który walczył w radzieckiej armii. Pewnego dnia 
powiedziała mi, że jestem jej najbliższą osobą i potrzebuje 
mojej pomocy. Z tego względu poprosiła mnie, żebym jej 
obiecała, że będę przy niej podczas jej ślubu, bo potrzebuje 
mojego wsparcia. Oczywiście obiecałam, że to zrobię.

Mojsze, starszy z braci bliźniaków Wajcerów, od czasu 
do czasu przyjeżdżał do Łodzi, żeby mnie odwiedzić. Przeżył 
wojnę, używając zmienionego imienia – Staszek. Ciągle 
jeszcze go używał w kontaktach z Polakami. Kiedy jakiś 
ocalały wrócił do Grodziska z Rosji albo z innego miejsca, 
w którym zdołał przeżyć, przekazywał mi od nich wszystkie 
informacje. Niestety, niewiele tego było, a żadna z tych 
wiadomości nie dotyczyła mojej rodziny. Podczas jednej 
z wizyt Mojsze powiedział mi, że jego brat Berel i kilku 
innych ocalonych, którzy wrócili do Grodziska po wojnie, 
wyjechali do zachodnich Niemiec do obozu przesiedleńców 
w Zelsheim, niedaleko Frankfurtu. On jednak został, 
żeby znaleźć odpowiedzialną osobę, która zajęłaby się ich 
rodzinnym mieniem zajmowanym teraz przez jedenastu 
polskich lokatorów. Powiedział, że gdy tylko Berel wróci 
z Niemiec, obaj wyjadą z Polski. Zapytał, czy nie chciałabym 
pojechać z nimi. Zgodziłam się.

Podczas odwiedzin Mojszego byłam zajęta przygotowa-
niami do ślubu Belli. Poprosiłam, żeby poszedł ze mną 
na wesele. Przedstawiłam go Belli. Chwyciła mnie za rękę 
swoją zimną, drżącą dłonią.

– Fela jest moją siostrą – powiedziała.

– To ile sióstr ona ma? – zapytał Mojsze.
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Bella nie puściła mojej ręki aż do momentu, kiedy weszła 
pod chupę, zgodnie ze ślubną ceremonią. Mojsze musiał 
zatem sam się o siebie zatroszczyć. Kiedy Bella wreszcie 
mnie puściła, poszłam go poszukać. Znalazłam go siedzą-
cego obok pana młodego. Byłam zaskoczona i pomyślałam:

– Ale on ma tupet, nawet nie zna pana młodego, a usiadł 
sobie przy nim, przy głównym stole.

Nagle zrobiło się jakieś poruszenie. Leon spojrzał 
na Mojszego i aż podskoczył, kiedy go rozpoznał. Pan 
młody przedstawił go gościom jako swojego towarzysza 
broni w czasie walk w Powstaniu Warszawskim.

W grudniu 1945 roku, Mojsze i jego brat bliźniak 
przyjechali do Łodzi, żeby pomóc mi w przygotowaniach 
do wyjazdu. Kiedy Hilda dowiedziała się, że ją zostawiam, 
była zrozpaczona. Zaczęła histerycznie płakać. Poprosiłam 
Mojszego, żebyśmy wzięli ją ze sobą. Zgodził się. W tajem-
nicy opuściłyśmy kibuc. Jedyną osobą, z którą się poże-
gnałyśmy, była Hadassa.

Podróż była krótka, ale niełatwa. Musieliśmy przedostać 
się z terytoriów komunistycznych do zachodniego Berlina, 
który kontrolowali alianci. Do tego momentu zdążyliśmy 
się przekonać, że pod władzą komunistów wszystko może 
się zdarzyć i nie ufaliśmy im. Wsiedliśmy do pociągu jadą-
cego do Szczecina, blisko niemieckiej granicy. Już tam, 
wraz kilkoma innymi osobami, zapłaciliśmy kierowcy 
ciężarówki, żeby nas zawiózł do Berlina Wschodniego. 
Kiedy się tam znaleźliśmy, poszliśmy do dużej synagogi 
przy Ryke Strasse, która służyła jako miejsce zgroma-
dzeń i punkt tranzytowy dla ocalonych wyjeżdżających 
z Polski. Tu można było znaleźć sposób na przedostanie 
się przez posterunek milicji do Berlina Zachodniego. 
Z tego miejsca nasz docelowy przystanek w Zelsheim był 
na wyciągnięcie ręki, ale najpierw musieliśmy się przedo-
stać do Berlina Zachodniego.

Po wielu dniach w końcu udało nam się dostać do pociągu 
jadącego do Berlina Zachodniego. Zanim jednak tam 
dotarł, zatrzymał się na przystanku. Widzieliśmy wtedy, jak 
do pociągu wsiada radziecka i wschodnioniemiecka milicja. 
Przepytywali i przeszukiwali każdego pasażera, przechodząc 
przez wagony. Berel, który razem z partyzantami ukrywał 
się w lasach podczas wojny, miał w bagażu ukrytą broń. 
Milicjant ze wschodnich Niemiec chciał przeszukać jego 
torbę. Wtedy Berel sprytnie zapytał radzieckiego milicjanta, 
dlaczego naziści nie siedzą jeszcze w więzieniu. Urażony 
milicjant zaczął go bić, gdy nagle pociąg wydał gwizd i ruszył. 
Policjant musiał z niego wyskoczyć. Berel był cały we krwi, 
ale udało mu się zapobiec przeszukaniu. Jeśli by do niego 
doszło, pewnie wszyscy zostalibyśmy aresztowani. Mieliśmy 
szczęście, jechaliśmy dalej do Berlina Zachodniego, ku 
wolności. 

Dotarliśmy do Zelzheim pod Frankfurtem 1 stycznia 1946 
roku. Centrum dla przesiedlonych było przepełnione. Mimo 
to każdy, kto miał tam krewnych, mógł się zarejestrować 
i zostać w jednym z obozów. Chciałam zostać w tym samym 
budynku, co moi kuzyni. Dostałam miejsce po kobiecie, 
Annie Gruber, która wyjechała do Izraela. 

Mojsze oświadczył mi się i wzięliśmy ślub w synagodze 
we Frankfurcie, pod baldachimem, zgodnie z żydowską 
tradycją. Wszyscy moi kuzyni, którzy przeżyli, byli obecni, 
w tym Heniek, jedyny bliski kuzyn Mojszego. Jako małżon-
kowie otrzymaliśmy od Żydowskiego Komitetu Rozdzielczego 
własne jednopokojowe mieszkanie przy Paffenviesse Strasse 
31. Ponadto dzięki temu, że spróbowałam później swoich sił 
w swataniu innych, Hilda i Heniek pobrali się.

Mój kuzyn Baruch przyjechał nas odwiedzić. Poprosił 
mnie, żebym spróbowała odnaleźć ciocię Szyfrę, która przed 
wojną mieszkała w Belgii. Zgodziłam się i powiedziałam 
mu, że pamiętam doskonale jej adres, bo wysyłałam do niej 
listy z Polski, ale nigdy nie dostałam odpowiedzi. Polecił mi, 
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żebym napisała do niej jeszcze raz, ale tym razem przesłała 
list przez agencję Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Tak zrobiłam. W liście napisałam, że jestem najmłodszym 
dzieckiem jej siostry Chawy, jedyną ocalałą z rodziny, 
i że pamiętam jej wizytę w Polsce w 1933 roku.

Kilka miesięcy później w naszym mieszkaniu pojawił się 
wysoki mężczyzna w mundurze amerykańskiej armii. Miał 
dla mnie list od ciotki oraz jej zdjęcie. Wysłała po mnie 
żołnierza, żeby bezpiecznie przywiózł mnie do Belgii. Nie 
wiedząc, co stanie się z tym listem i czy kiedykolwiek moja 
ciotka go otrzyma, zapomniałam wspomnieć, że jestem 
mężatką. Teraz wahałam się nad wyjazdem. Nie miałam 
pojęcia, czy moja ciotka zaakceptuje dwie osoby zamiast 
jednej. Jednak kuzyn Baruch nalegał, żebyśmy wykorzystali 
tę szansę.

Wysoki mężczyzna, który eskortował nas do mojej ciotki, 
był młodym Polakiem służącym w amerykańskiej armii. Dał 
nam amerykańskie mundury i dokumenty. Mieliśmy wsiąść 
do pociągu, a wszystkie konieczne wyjaśnienia zostawić 
jemu. W czerwcu 1946 roku bez kłopotów udało nam się 
dotrzeć do celu. Moje obawy były bezpodstawne, ciocia 
ciepło nas przywitała. Zestarzała się przez te dwanaście lat, 
od kiedy się nie widziałyśmy. Była bezdzietna, więc zosta-
liśmy jej ulubieńcami. Podarowała mi bezcenne prezenty: 
zdjęcia moich rodziców, siostry Chany i brata Szlojmego.

Życie w Belgii nie było łatwe, jednak nie spotykały nas 
tam żadne akty tak bezczelnego antysemityzmu, jakich 
doświadczaliśmy w Polsce. Już to czyniło ten kraj przyja-
znym i dobrym miejscem do życia. Przyznano nam status 
tymczasowych rezydentów, gdyż nie dostaliśmy pozwo-
lenia na stały pobyt. Nasze dokumenty przypominały 
nam, że wkrótce znowu będziemy musieli emigrować. Nie 
mieliśmy pojęcia, gdzie, ale zanim to miało nastąpić, przez 
jakiś czas mieliśmy tu swoje miejsce do życia. Mojsze, jak 

zawsze zaradny, nie miał kłopotów ze znalezieniem pracy. 
Wkrótce przeprowadziliśmy się do własnego mieszkania 
i rozpoczęliśmy normalne, spokojne życie.

7 października 1946 roku urodziłam pierwszego syna, 
Israela Mordechaja, któremu daliśmy imiona na cześć 
naszych rodziców. W tamtym czasie Belgia nie zezwalała 
na rejestrowanie dzieci o niechrześcijańskich imionach. 
W efekcie nasz syn dostał dodatkowe imiona – Simon 
Mathieu. Po raz pierwszy od wyzwolenia poczułam praw-
dziwe szczęście. Miałam wreszcie poczucie przynależności, 
miałam kogoś, o kogo mogę dbać i kim się opiekować. Moja 
mama zawsze powtarzała: 

– Materialne rzeczy nie mają żadnej wartości.

Teraz rozumiałam, co miała na myśli. Syn znaczył dla 
mnie wszystko. Moja ciocia Szyfra też go uwielbiała. 

W 1946 roku Bruksela była tymczasowym domem dla 
wielu żydowskich uchodźców. Spotkaliśmy Goldfarbów, 
rodzinę, którą znaliśmy z Grodziska. Wykazali się sprytem 
– gdy wyczuli zagrożenie, od razu wyjechali do Rosji, tuż 
po wybuchu wojny. Pomimo trudności, z którymi się tam 
borykali, wszyscy przeżyli.

Pewnego dnia w centrum handlowym w dziale z kosmety-
kami zobaczyłam kobietę skupioną na wybieraniu szminek. 
Okazało się, że była to Henia, którą po raz ostatni widziałam 
podczas marszu śmierci, gdy miała podcięte podbrzusze 
i ledwo kuśtykała. Wyglądała teraz olśniewająco, była 
piękna i świetnie ubrana. Nie zobaczyła mnie od razu. 
Stanęłam za nią, ale nie zwracała na mnie uwagi, była 
skupiona na szmince, którą oglądała. Wyciągnęłam z jej 
dłoni tę szminkę. Zaskoczona uniosła wzrok. Gdy w końcu 
mnie poznała, zaczęła krzyczeć z radości.

Padłyśmy sobie w ramiona, całowałyśmy się i płakałyśmy. 
Ludzie wokół zastanawiali się, co się dzieje, i dlaczego robimy 
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tyle zamieszania. Henia wyjaśniła im nasze reakcje, mówiąc 
płynnie po francusku. Zaprosiłam ją do domu, żeby poznała 
mojego męża i zjadła z nami chałkę z gęsim smalcem i kawał-
kami gęsiny na wierzchu. Nie mogła uwierzyć, że pamiętałam 
o jej marzeniu – żeby móc jeszcze kiedyś zjeść danie, które 
gotowała jej babcia. Tym razem przygotowała je moja ciocia 
Szyfra. Henia była niezamężna, ale miała wielu amantów. 
Jej opowieści były jak zawsze ekscytujące.

Powiedziała mi, że Masza, z którą szłam w marszu śmierci, 
też mieszka w Brukseli. Los był dla niej łaskawy – wszyscy 
jej bliscy, trzej bracia i siostra, przeżyli. Pewnego dnia, kiedy 
szłam z synem w wózku, wpadłam na Dorkę Kopłowicz. Ona 
i jej siostra Hadassa ukryły Maszę i mnie pod kocem, w śnie-
życę pierwszej nocy w czasie marszu śmierci. Ona też była 
mężatką. Nasze spotkanie tutaj było cudownym ponownym 
zjednoczeniem. Wszystkie razem obchodziłyśmy pierwsze 
urodziny mojego syna. 

Życie wkrótce poprowadziło nas w różnych kierunkach, 
często tak szybko, że ledwo zdążyłyśmy się zorientować. Mąż 
mojej cioci Szyfry dowiedział się, że jego dzieci, które ukry-
wały się w sierocińcu w Belgii, zostały znalezione i odesłane 
do Izraela. Ciocia z mężem wyjechali do Izraela, żeby do nich 
dołączyć. Henia natomiast wyjechała do Australii. 

***

21 maja 1950 roku urodziłam córkę Chawę. Dałam jej imię 
na cześć mojej mamy. Według belgijskiego aktu urodzenia 
miała na imię Evelyn. Córeczka była spełnieniem moich 
marzeń, zastąpiła mi Felunię, którą tak bardzo kochałam. 

Kiedy wybuchła wojna w Korei, ludzie obawiający się 
wielkiej wojny z komunistami panikowali i masowo opusz-
czali Europę. Najbardziej pożądanym kierunkiem była dla 
nich Australia, Kanada i Stany Zjednoczone. Złożyliśmy 
podania w ambasadach wszystkich tych krajów i czekaliśmy 
na jakąkolwiek zgodę. Mojsze miał kuzyna w Montrealu 

i z tego względu wolelibyśmy jechać do Kanady. Nic nie 
wiedzieliśmy o tym kraju poza tym, że był nowy i oferował 
nam nowe życie, nowy początek.
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Łódź, koniec lata 1945 roku. Trzy miesiące po moim wyzwoleniu.

Kibuc w Łodzi. Jestem w ostatnim rzędzie, druga 
z prawej. Hilda stoi po mojej prawej.

Mojsze i ja na naszym weselu w styczniu 1946 
w Zelzheim, Frankfurt nad Menem.
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Wuppertal, Niemcy, czerwiec 1946 rok. Mojsze i wysoki polski  
żołnierz z amerykańskiej armii, który eskortował nas do Belgii.

Mój pierworodny dwumiesięczny syn Simon, grudzień 1946 rok.
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Moja ciocia Szyfra, sześciomiesięczny Simon i ja. Mój mąż i ja z dziesięciomiesięcznym Simonem.
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1947 rok. Masza i ja spacerujemy po brukselskim  
bulwarze z moim mężem i synem. Dwa lata wcześniej, w 1945 roku 

w środku zimy, walczyłyśmy razem o życie w marszu śmierci.

rozdział siódmy
abyś mogła opowiedzieć

1 kwietnia 1951 – 7 stycznia 2001
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Wraz z dwojgiem dzieci, niewielkim dobytkiem 
i skromną ilością pieniędzy, wsiedliśmy na statek. 

Był to okręt marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych 
„General Harry Taylor”, który właśnie ostatni raz wypływał 
z imigrantami do Kanady. Mojsze zgłosił się na ochotnika 
do pracy jako pomocnik okrętowy. Atlantyk przekroczyliśmy 
pod koniec marca, pogoda nie była wtedy najlepsza. Kiedy 
dobiliśmy do brzegu, Mojsze otrzymał list z podziękowaniami 
za swoją służbę i rekomendacją od oficera. Do Montrealu 
dotarliśmy pierwszego kwietnia 1951 roku. Przygarnął nas 
kuzyn mojego męża – Ella Waizer wraz ze swoją żoną, Fanią. 
Ich syn Jack i Simon bardzo się zaprzyjaźnili. Spędziliśmy 
razem rok w pięknym mieszkaniu przy Esplanade Avenue. 
Mojsze od razu zaczął pracę w Amerykańsko-Żydowskim 
Połączonym Komitecie Rozdzielczym, a ja zajmowałam się 
domem, uczyłam się angielskiego, czytałam wiele amery-
kańskich czasopism. Muszę przyznać, że radziliśmy sobie 
dobrze. Rok później przeprowadziliśmy się do Saint-Urbain.

Wielu naszych sąsiadów i znajomych w Montrealu również 
było imigrantami, którym udało się przetrwać wojnę. 
Tworzyliśmy dużą społeczność i trzymaliśmy się razem. Nikt, 
kto nie doświadczył tego co my, nie mógł w pełni zrozumieć 
naszej historii. W weekendy, gdy była ładna pogoda, wszyscy 
ubierali swoje pociechy w najlepsze ubranka i wychodzi-
liśmy na spacer wzdłuż Park Avenue. Latem zaś pikniko-
waliśmy na zboczach Mount Royal, gdzie wymienialiśmy się 
naszymi historiami, a dzieci w tym czasie bawiły się i grały. 
Skrupulatnie, powoli i przez wiele lat próbowaliśmy połączyć 
fragmenty genealogicznej układanki. To samo robili też inni 
ocaleni. Ta garstka osób, której udało się przeżyć Holokaust 
i ci, którzy wyjechali z Polski przed wojną, byli teraz rozsiani 
po całym świecie. 

W ciągu pierwszych lat życia w Montrealu udało nam 
się nawiązać kilka kontaktów. Pewnego dnia Mojsze wpadł 

na Malę Schweitzer, dziewczynę, która również pracowała 
w fabryce amunicji. Mieszkała tu z mężem i dwójką dzieci. 
Ponownie nawiązałam kontakt z Maszą. W Auschwitz 
miałyśmy wspólną pryczę. Teraz mieszkała w Montrealu 
razem z mężem Jacobem i małym synkiem. Backerowie, 
którzy pochodzili z mojego rodzinnego miasta, Grodziska 
Mazowieckiego, także byli tutaj. Na początku wojny wraz 
z innymi. uciekli do Rosji. Dora, z którą trafiłam do obozu 
w Malchow, mieszkała teraz w pobliżu Toronto, zaś jej siostra, 
Adela, wyjechała do Francji. Goldfarbowie także wyjechali 
z Belgii i również przybyli do Kanady. Chaja Korcarz i jej 
rodzina przebywali teraz w Nowym Jorku, tak samo jak mój 
kuzyn Baruch Berman.

Moi kuzyni Lena, Róża, Marga i Shlamit byli w Izraelu, 
tak samo jak Hilda, Heniek i brat bliźniak Mojszego – Berel. 
Szmulek Szlak wraz z rodziną osiadł w Wenezueli. Teraz 
byłam w stanie nawiązać z nimi kontakt. Nieważne jak nikła 
była na to szansa, ciągle wierzyłam, że mój brat Szlojme żyje.

Moja nadzieja w końcu została rozwiana, gdy Mojsze Apfal, 
który był z moim bratem w Rosji, wyznał prawdę. Prawdę, 
przed którą pragnął mnie uchronić, gdy od razu po wojnie 
spotkaliśmy się w Grodzisku. Szlojme zmarł na tyfus. Jego 
najlepszy przyjaciel, Berel Goldfab, ciężko chorował, a wtedy 
mój brat codziennie przynosił mu jedzenie. W końcu zaraził 
się i obaj zmarli.

Nie wszyscy ocaleni chcieli zostać rozpoznani. Pewnego 
dnia wybrałam się z moimi dziećmi na zakupy. Szłam 
z wózkiem wzdłuż Saint Lawrence i stanęłam twarzą 
w twarz kapo, która dała mi ten swędzący, wełniany 
płaszcz. Rozpoznałyśmy się od razu, lecz ona odwróciła się 
i poszła dalej.

Tego lata, gdy spacerowałyśmy po trawiastych zboczach 
Mount Royal, Masza nagle krzyknęła:

– Fela, spójrz kto tam jest!
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Podbiegła do kobiety siedzącej na ławce, złapała ją 
za włosy i zaczęła bić. Od razu rozpoznałam, że jest to kapo, 
którą widziałam wcześniej. Powstrzymałam Maszę, lecz ona 
nie mogła się uspokoić:

– Dlaczego mnie powstrzymałaś? Wiesz jak mocno biła 
mnie w Auschwitz? Kilka dni nie mogłam dojść do siebie…

Wiele lat później, gdy wybrałam się wraz z Mojszem 
do Miami, zatrzymaliśmy się w hotelu, który wspierało wielu 
ocalałych. Wchodząc ponownie do holu ujrzeliśmy tę samą 
kobietę. Krew spływała jej po twarzy, przebiegła obok nas, 
uciekając przed tłumem ludzi. Kolejny ocalały zauważył, 
że to była kapo. Jej życie do końca naznaczone będzie stra-
chem, że ktoś ją rozpozna i będzie chciał się zemścić.

29 czerwca 1954 doczekaliśmy się błogosławieństwa, 
na świat przyszła nasza kolejna córka. Nazwałam ją Chana 
Szyfra, ku pamięci mojej siostry Chany i ciotki Szyfry, która 
do tego czasu zmarła w Izraelu. Jej kanadyjskie imię brzmi 
Anne Shirley. 14 czerwca 1956 roku urodziłam kolejnego 
syna – Chiela. Jego angielskie imię to Holden. Został tak 
nazwany po pradziadku ze strony ojca. Nasza najmłodsza 
córka Devora przyszła na świat 6 września 1958 roku. Jej 
imię to pamiątka po ciotce, wszyscy mówią na nią Debbie.

Wkrótce po tym jak przywieźliśmy Debbie do domu, 
musiałam jechać do szpitala. W mojej lewej nodze powstał 
skrzep krwi. Przyczyniła się do tego niewyleczona lewa kostka, 
która skręciłam uciekając przed owczarkiem niemieckim 
w Birkenau i którą stale miałam spuchniętą. Niestety, 
w obozie pobyt w szpitalu był równoznaczny ze śmiercią. 
Jeśli chciałam przeżyć, musiałam pracować ze skręconą 
kostką. Oczywiście starałam się zrobić wszystko, co było 
możliwe, aby zrosła się jak najlepiej. Niestety teraz przyszło 
mi zapłacić za to, że tyle czasu chodziłam z opuchlizną. 

Pięciu lekarzy stwierdziło, że moja noga musi zostać 
amputowana. Miałam zaledwie trzydzieści dwa lata, po tym 

wszystkim, co przeszłam, nie chciałam jeszcze stracić części 
ciała. Pewien jugosłowiański lekarz poparł mnie i zdecydował 
się wziąć leczenie na siebie, wraz ze wszystkimi konsekwen-
cjami. Gdy zauważył, że mój stan polepsza się, zaczął płakać. 
Dopiero wtedy powiedział mi, jak niewiele brakowało, aby 
wdała się gangrena. Do dziś jestem ogromnie wdzięczna 
temu wspaniałemu człowiekowi.

Gdy moje dzieci zaczęły dorastać, coraz częściej musiałam 
zmierzyć się z pytaniami typu:

– Mamo, co to za numer na twoim ramieniu? Gdzie są 
nasi dziadkowie?

Pytania były proste, lecz odpowiedź na nie sprawiła 
mi ogromną trudność. Jak miałam im powiedzieć, że ich 
rodzina została zamordowana, gdy sama nie mogłam się 
z tym pogodzić? Jak miałam im wytłumaczyć, że ich krewni 
byli wśród sześciu milionów zabitych Żydów, tylko przez to, 
że byli Żydami? Jak miałam im opisać to, że udało mi się 
przeżyć, skoro sama nie mogłam tego pojąć? Jak miałam 
im opowiedzieć o Niemcach, nazizmie i antysemityzmie? 
Z każdym dniem próśb i pytań było coraz więcej. Dzieci 
stały się jeszcze bardziej dociekliwe, gdy miały coraz więcej 
kontaktu z rówieśnikami, którzy pochodzili z rodzin nieska-
lanych wojną. Wiedziałam, że muszę być silna, aby sobie 
z tym poradzić i opowiedzieć to tak, żeby w moich pocie-
chach nie narodziła się nienawiść do innych.

Powoli przedstawiałam dzieciom imiona zmarłych 
członków naszej rodziny, naszych rodziców, braci, sióstr, 
wujków, ciotek i kuzynów… Stopniowo opowiadałam 
im o cierpieniach, których doświadczyliśmy podczas 
Holokaustu. Obiecałam im też, że pewnego dnia, jeśli tylko 
będzie okazja, zabiorę ich do Grodziska.

Zanim zdałam sobie z tego sprawę, te same pytania 
zaczęły zadawać mi wnuki. Zaczęłam zastanawiać się, kto 
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opowie kolejnym pokoleniom naszą historię. Moje dorosłe 
już dzieci nie mogły tego uczynić.

Kiedy moje pociechy podrosły, zauważyłam, że ledwo 
pamiętają imiona zmarłych krewnych i wydarzenia, o których 
im opowiadałam. Mój syn Simon przyznał, że nieważne ile 
razy próbuje zapamiętać numer, który mam na ramieniu, 
to ciągle go zapomina. Wraz z dziećmi chodziliśmy na semi-
narium „Dzieci ocalałych”1. Tam dowiedzieliśmy się, że ich 
niezdolność do zapamiętywania imion i wydarzeń związanych 
z Holokaustem jest zjawiskiem powszechnym wśród dzieci 
osób, które przeżyły Holokaust. Badania psychologiczne 
wskazywały, że jest to mechanizm obronny, umożliwiający 
normalne funkcjonowanie. Ich świadomość odrzucała nega-
tywne informacje. Wtedy zdałam sobie sprawę, że muszę 
nagrać moje świadectwo dla kolejnych pokoleń.

W marcu 1989 roku skontaktowała się ze mną Rena 
Seligman z Holocaust Center znajdującego się w Miami 
Beach na Florydzie. Zajmowali się nagrywaniem zeznań 
osób, które przeżyły wojnę. Czy zgodziłabym się na rozmowę? 
Bardzo chętnie. Niestety, mimo starannej pracy osób zaan-
gażowanych w projekt, nie byłam zadowolona z rezultatów. 
I była to moja wina. Stres utrudniał mi opisanie moich 
doświadczeń tak, jak chciałam. Uświadomiłam sobie, że to 
świadectwo nie spełniało obietnicy, którą złożyłam siostrze. 
Stwierdziłam, iż muszę je zapisać, ale napotkałam ogromną 
przeszkodę – nie byłam pisarką. Zadanie to było dla mnie 
wyjątkowo trudne, przez co ciągle je odkładałam.

W grudniu 1992 roku zostałam zabrana do szpitala, gdzie 
miałam operację na otwartym sercu. Podczas gdy moje życie 
wisiało na włosku, myślałam tylko o jednym – nie opowie-
działam naszej historii w sposób wystarczający. Gdybym 
umarła, nie udałoby mi się spełnić obietnicy. Miałam żyć 
tak, aby powiedzieć o tym dzieciom i wnukom. Przekazać im 
historię naszej rodziny. Zdałam sobie sprawę, że nie mogę 
odkładać tego w nieskończoność.

W kwietniu 1993 roku, cztery miesiące po operacji, wyje-
chałam wraz z mężem i synem – Holdenem, do Polski, aby 
wziąć udział w obchodach powstania w getcie warszawskim. 
Na ten czas mieliśmy zatrzymać się u naszego kuzyna, Bolka 
Rojzmana, który mieszkał na przedmieściach Warszawy.

Bolek nie wyjechał z Polski. Przeżył Treblinkę, lecz cała 
jego rodzina i trzyletni syn zostali zamordowani. On sam 
otarł się o śmierć, gdy nagi szedł Himmel Strase w stronę 
komór gazowych2. Gdyby nie to, że zauważył go farmaceuta 
z Grodziska, już by nie żył. Elfrand, który sortował odzież 
ofiar, zaprowadził Bolka do esesmanów. Powiedział, że Bolek 
jest silnym mężczyzną, który może przydać się w pracy. 
Komendant Miller zgodził się na jego propozycję.

Kiedy Bolek sortował ubrania, znalazł wśród nich 
płaszcz własnego syna. Pełen udręki, trzymał go przez 
chwilę w dłoniach. Pogrążonego w bólu Bolka obserwował 
Kurt Franz3, brutalny esesman, nazywany przez więźniów 
Treblinki. „Lalką”, gdyż był przystojny i bardzo dbał o swój 
wygląd. Kurt poszczuł na Bolka swojego psa, który był 
tak trenowany, żeby atakować krocze i wyrywać genitalia. 
Następnie ofiara była dobijana kulą przez Kurta. Pies skoczył 
w stronę Bolka, a gdy ten zobaczył, że biegnie, odwrócił się 
do niego. Miał niesamowitą umiejętność porozumiewania 
się ze zwierzętmai. Gdy pies podbiegł, Bolek zaczął bawić się 
z nim jak ze szczeniakiem. Franz Kurt przyglądał się temu 
zdumiony. Bolek znów ocalił życie.

Bolek Rojzman był jednym z organizatorów buntu 
w Treblince. Z około dwustu mężczyzn przeżyło jedynie 
dwudziestu sześciu. Po wojnie wezwano go na świadka, 
aby zeznawał przeciwko Franzowi Kurtowi, który następnie 
został skazany na 15 lat więzienia w Treblince, w miejscu, 
w którym zginęło 900 000 Żydów. Obozem w Treblince zarzą-
dzała niewielka grupa niemieckich esesmanów, a obsługi-
wali go ukraińscy ochotnicy.
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Gdy przyjechaliśmy do Polski, nasz syn bardzo nalegał, 
abyśmy udali się do Grodziska. Bolek wraz ze swoim 
pasierbem, Zbyszkiem, zawieźli nas tam. Gdy dotarliśmy 
na miejsce, miałam wrażenie, że serce wyskoczy mi z piersi. 
Każda ulica, każdy dom, wszystko przywoływało przytła-
czające, żywe wspomnienia. Gdy staliśmy na ulicy, obok 
miejsca, w którym mieszkałam, Holden bardzo się wzruszył:

– Marzyłem o tym, aby tu przyjechać. Tu są moje korzenie, 
to naprawdę dużo dla mnie znaczy. W końcu mogę zobaczyć 
na własne oczy wszystko to, o czym nam opowiadałaś.

Dom, w którym mieszkałam przy ulicy Piłsudskiego 15, 
w ogóle się nie zmienił. Miał wciąż tę samą żelazną bramę. 
Gdy staliśmy na podwórku, wskazałam na cztery okna znaj-
dujące się na piętrze. Tam było wesele Chany, a mój tata 
pracował obok swoich synów. Tam też obchodziliśmy święta, 
śpiewaliśmy pieśni, śmialiśmy się. Staliśmy dokładnie w tym 
miejscu, gdzie Helena Skoblewska, Polka, która nie chciała 
się ze mną bawić i splunęła mi w twarz, nazywając mnie 
„Żydówką”.

Kiedy tak stałam zamyślona, podeszła do nas starsza 
kobieta owinięta szalem i zapytała, co tam robiliśmy. 
Zapytałam ją, czy pamięta może rodzinę Burmanów, która 
kiedyś tam mieszkała. Wzruszyła ramionami. Następnie, gdy 
zapytałam ją o rodzinę Skoblewskich i o pana Skoblewskiego, 
widać było, że wie o kim mówię. Wtedy spojrzałam jej głęboko 
w oczy i zapytałam:

– Helena, to ty? Córka Skoblewskiego?

Przyznała, że to ona. Była w moim wieku, miała sześć-
dziesiąt sześć lat, ale wyglądała na jakieś osiemdziesiąt. 
Widać było, że poczuła się bardzo nieswojo. Nasz syn nie 
mógł uwierzyć, że to była ona.

Poszliśmy w stronę ulicy 11 Listopada, do dużego, 
drewnianego domu, w którym się urodziłam. Budynku 
już nie było, a w jego miejscu zbudowano betonowy blok. 

Wywoływałam nazwiska wszystkich rodzin, które niegdyś 
zamieszkiwały to miejsce. Stamtąd przeszliśmy na ulicę 
Bolesława Limanowskiego, aby zwiedzić trzypiętrowy ceglany 
budynek, postawiony przez ojca mojego męża w 1925 roku. 
W tym miejscu mieszkali rodzice mojego ukochanego, 
siedmiu synów i jedenastu najemców. Po pięćdziesięciu 
czterech latach budynek był skrajnie zaniedbany, wyglądał 
praktycznie jak ruina. Niewiarygodne, że nadal mieszkało 
tam sześć rodzin, bez dostępu do bieżącej wody i prądu. 
Holden dotknął dębowych framug, aby poczuć to samo, co 
jego dziadkowie. Teraz, po niegdyś zdobiącej drzwi mezuzie 
pozostał tylko ledwo widoczny ślad. Holden bardzo nie chciał 
wyjeżdżać z Grodziska, lecz obiecaliśmy mu, że wkrótce tu 
wrócimy. Ta nieruchomość ciągle należała do mojego męża. 
Następnie wyruszyliśmy do Warszawy.

Gdy rodzina Mojszego została schwytana podczas hitle-
rowskiej akcji w warszawskim getcie i zabrana do Treblinki, 
mojemu mężowi udało się uciec do aryjskiej części stolicy. 
Udawał goja, a jego polski pseudonim brzmiał Staszek. 
W tym czasie poznał Jerzego Muszyńskiego i bardzo się 
z nim zaprzyjaźnił.

Jerzy, będąc dzieckiem, mieszkał jedynie z matką, 
ponieważ jego ojciec zginął podczas walki z Niemcami. 
Kiedy oboje dowiedzieli się, że Staszek jest Żydem, ukry-
wali go u siebie, mimo ogromnego niebezpieczeństwa4. 
Jerzy i Mojsze wspólnie walczyli w powstaniu warszawskim. 
Podczas ostatniego dnia walk ich grupa bojowa stanęła 
na brzegu Wisły. Mogli albo przepłynąć przez lodowatą rzekę 
w stronę Armii Czerwonej, albo poddać się Niemcom. Jerzy 
nie potrafił pływać, a poddanie się było równoznaczne ze 
śmiercią Mojszego.

Mojsze przywiązał się do dużego kawałka drewna, który 
znalazł wśród gruzów fabryki, w której ich oddział toczył 
walki. Pod nieprzyjacielskim ostrzałem przepłynęli rzekę. 
Mój mąż został dwukrotnie trafiony, a po dopłynięciu 
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do brzegu został rozbrojony i aresztowany przez komuni-
stów. Po przesłuchaniu został wypuszczony, gdyż nie był 
dla nich żadnym zagrożeniem. Jerzy również został wzięty 
do niewoli, ale po zakończeniu wojny Niemcy wypuścili go. 
Niedługo po tym przyjaciele spotkali się, lecz gdy komuniści 
przejęli władzę, stracili kontakt. Teraz, gdy Polska odzyskała 
wolność, Mojsze zdecydował, że chce odnaleźć swojego brata 
Jerzego. Pierwsze co chciał zrobić, to zadzwonić do wszyst-
kich Muszyńskich w Warszawie, których numery odnalazł 
w książce telefonicznej. Po kilku rozmowach udało mu się 
go odnaleźć, a ich spotkanie po pięćdziesięciu latach było 
pełne uczucia.

18 kwietnia 1993 roku był dniem bardzo pochmurnym, 
mokrym, wręcz mrożącym krew w żyłach. Bolek wraz 
z rodziną zawieźli nas do Treblinki, która znajduje się 
jedynie dwie godziny od Warszawy. Na miejscu dołączy-
liśmy do kanadyjskiej delegacji i wielu innych delegacji 
krajowych, które brały udział w uroczystościach żałobnych. 
Wszystko było oświetlone pochodniami, po przemówieniach 
rozległ się śpiew kantorów. Ich cudowne głosy, migocące 
promienie i pochmurna aura w każdym uczestniku wywo-
ływały ból i cierpienie. Nie mogliśmy pojąć, czemu nasz 
naród doświadcza tylu nieszczęść od dwóch tysiącleci. 
Wiał mroźny wiatr i ciągle padał deszcz, modlitwa dobiegła 
końca. Spacerowaliśmy wśród kamieni z wygrawerowanymi 
imionami osób, które zmarły w Treblince. Wywoływaliśmy 
imiona naszych bliskich, którzy byli wśród 900000 osób, 
które zginęły w tym miejscu.

Po dniu pełnym emocji nie mogłam się doczekać wieczoru 
w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury. Nadszedł czas na Jom 
ha-Szoa, czyli wydarzenie upamiętniające powstanie w getcie 
warszawskim. Gdy wracaliśmy z Treblinki, zadzwonił Dieter 
Birkenmein, niemiecki dyplomata. Nasza córka Evelyn 
poznała go i jego żonę Jolantę podczas wakacji we Włoszech. 
Dieter zapewnił nam możliwość udziału w tym wydarzeniu. 

Wraz z żoną odprowadzili nas na uroczystość. Trzy tysiące 
obecnych słuchało poruszających świadectw osób, które 
przeżyły powstanie. Następnie przyszedł czas na spektakl 
w reżyserii Szymona Szurmieja, z udziałem jego żony, 
słynnej żydowskiej aktorki i piosenkarki, Gołdy Tenzer. To 
był niezapomniany wieczór.

Następnego ranka poszliśmy na cmentarz przy ulicy 
Gęsiej, na którym w masowych grobach byli pochowani 
moi rodzice. Podczas wojny często tędy przechodziłam, 
przemycając żywność. Pokazałam Holdenowi, gdzie się 
ukrywałam, gdy przechodziły niemieckie patrole. Teraz, gdy 
Polska była już wolna, a ja znowu miałam możliwość odwie-
dzenia cmentarza, zrobiłam to, co planowałam zrobić już 
dawno. Umieściłam tablicę upamiętniającą moich rodziców. 
Popołudniem wybraliśmy się pod pomnik projektu Natana 
Rapaporta, poświęcony ofiarom warszawskiego getta5. 
Odsłonięto tam tablicę ku czci Szmula Zygielbojma6.

Wieczorem, otoczeni przez ochronę rządową, staliśmy 
w deszczu, trzymając świece pod pomnikiem Bohaterów 
Getta. Zostały złożone wieńce i wygłoszone przemowy przez 
Lecha Wałęsę – prezydenta Polski, Icchaka Rabina – premiera 
Izraela, Ala Gore’a – wiceprezydenta USA i Edgara Bronfama 
– prezesa Światowego Kongresu Żydów. Przeczytano również 
list Jana Pawła II. Poza tym śpiewali kantorzy i grała 
żydowska muzyka. Gdy stałam tam z mężem, synem i przy-
jaciółmi, którzy do nas dołączyli podczas Marszu Żywych, 
czułam na nowo wszystkie okropności, których doświad-
czyłam wraz z Chaną, Maksem i Felunią. Mogłam prak-
tycznie usłyszeć i zobaczyć trzaskające drzewa, czarny dym, 
krzyki przerażonych ludzi i głosy esesmanów.

Następnego dnia dołączyliśmy do Marszu Żywych7 i ruszy-
liśmy w kierunku Auschwitz i Birkenau. Gdy siedzieliśmy 
w autobusie, zapytano mnie, czy chciałabym opowiedzieć 
o swoich doświadczeniach z tego okropnego miejsca, lecz 
odmówiłam. Byłam zbyt przejęta, zbyt pełna emocji, bałam 
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się, że nie wytrzymam tego i zacznę płakać. Nasz prze-
wodnik, Natan Leipciker z Toronto, zdecydował się opowie-
dzieć o swoim pobycie w obozie, ale w połowie przemowy 
zaczął płakać. Później wyznał mi, że za każdym razem, gdy 
o tym mówi, reakcja jest taka sama. Pochłania go rozpacz. 
Wcześniej myślałam, że tylko ja tak mam. Czułam się 
pewniej wiedząc, że inni reagują podobnie. Teraz wiedziałam, 
że mogę bez jakichkolwiek zahamowań opowiadać niezna-
jomym o tym, czego doświadczyłam.

W Oświęcimiu udałam się prosto do bloku, w którym 
spałam, a razem ze mną była rodzina i przyjaciele. 
Opowiadałam o tym, czego doświadczyłam w tym miejscu, 
oprócz najbliższych moich wyznań słuchały też obce 
osoby. Przytoczyłam sytuację, gdy zostałyśmy zmuszone 
do oglądania powieszenia Estusi i Reginy, które brały udział 
w przemycie materiałów wybuchowych, które zostały użyte 
do wysadzenia krematorium. 

Z Auschwitz mogliśmy dostać się do Birkenau autobusem 
lub spacerem, lecz emocje, które to miejsce we mnie wywoły-
wało, spowodowały, że znów poczułam się słaba i zmęczona. 
Wsiedliśmy do autobusu, a gdy mijaliśmy fabrykę, w której 
pracowałam, uczucia mnie przytłoczyły i nie mogłam 
powstrzymać się od płaczu.

W Birkenau zebraliśmy się wokół ruin krematoriów. 
Gwiazda Dawida, czyli flaga Izraela, unosiła się, gdy imiona 
męczenników były wywoływane przez głośniki. Ziemia, 
na której stałam, przypominała mi o wszystkich osobach, 
które straciłam: dwie siostry z ulicy Miłej 58, czyli Salę i Rózię 
Birenbaum oraz Salę Beinstock. Każdy z nas był oznaczony 
tatuażem na ramieniu. Trwały modlitwy oraz przemówienia 
delegatów z różnych krajów, a młodzi ludzie, którzy nieśli 
Gwiazdę Dawida, napawali mnie nadzieją, że ta historia już 
nigdy się nie powtórzy.

Wróciłam do dwudziestego szóstego bloku, ale tym razem 
jako wolna kobieta, matka pięciorga dzieci i babcia sześciorga. 

Udałam się w stronę drewnianej pryczy, na której spałam 
i pokazałam ją mężowi oraz synowi. Przypomniałam sobie 
nazwiska dziewcząt, które były ze mną. Opowiedziałam im 
o tym, gdy zostałam skazana na śmierć, ale uratowała mnie 
Edytka, było to w listopadzie 1943 roku. Jeden z mężczyzn, 
stojących w pobliżu, usłyszał to i poprosił mnie o rozmowę 
przed kamerą. Kręcili film dokumentalny o tym strasznym 
miejscu. Przedstawił się jako profesor Irving Abell, prezes 
Kongresu Żydów z Kanady. Gdy wyszłam z bloku, zatrzy-
mała mnie jego żona, Rosella wraz z inną kobietą. Chciały 
dowiedzieć się, jak przetrwałam, lecz ja odpowiedziałam, 
że sama nie wiem. Była to kombinacja szczęścia, wiary, 
a przede wszystkim udało mi się to dzięki chęci dotrzy-
mania obietnicy mojej siostrze. Miałam zrobić wszystko, 
co w mojej mocy, aby przetrwać, abym mogła opowiedzieć 
naszą historię.

Pozostał jeszcze jeden obóz śmierci, z którym musiałam 
się zmierzyć – Majdanek. W noc przed wyjazdem nie 
mogłam usnąć. Było to dla mnie najgorsze miejsce, właśnie 
tam zostałam oddzielona od mojej siostry i jej dziecka. 
Najokrutniejsze cierpienie, jakiego może doświadczyć 
istota ludzka, to ta świadomość, że nie zobaczymy się już 
nigdy więcej.

Gdy spacerowaliśmy po Majdanku pokazywałam mojej 
rodzinie różne miejsca i opowiadałam o swoich przeżyciach. 
Znali już te historie, lecz przebywanie w tych samych miej-
scach, w których faktycznie to się działo, miało zupełnie inny 
wpływ. Syn stał u mego boku w łaźni, gdzie wysłano mnie, 
gdy esesmani uznali, że krew, która spływa po moich nogach, 
to tylko okres, więc nadaje się do pracy. Staliśmy dokładnie 
w tym samym miejscu, w którym zastanawiałam się, czy 
z pryszniców wyleci gaz czy woda. Wtedy nie wiedziałam 
jeszcze, że tuż obok znajdują się piece, w których tego samego 
dnia zginie moja siostra, jej dziecko, moja ciocia Chaja i setki 
innych osób. Podeszłam do pomnika pod kopułą, gdzie leżały 
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chronione prochy i kości osób poddanych kremacji. Kawałki 
szkła leżące wśród szczątków przypomniały mi butelkę, którą 
zbiłam, aby przynieść trochę wody dla Feluni. Trzymałam 
dłońmi wyszczerbioną krawędź, aby nie rozcięła sobie ust. 
Nie wytrzymałam i zaczęłam płakać. Mój szloch przestraszył 
innych odwiedzających, przez co Mojsze i Holden musieli 
wyjaśnić im moją reakcję. Nikt oprócz ocalałych nie był 
w stanie pojąć, jak traumatyczne było to przeżycie.

Po powrocie do Warszawy Holden bardzo nalegał, abyśmy 
pojechali jeszcze raz do Grodziska. Chciał odnaleźć żydowski 
cmentarz, jeśli w ogóle jeszcze tam był. To, co pozostało, 
było ogrodzone żelaznym płotem. Na bramie znajdowała się 
duża kłódka i tablica z informacją, kiedy cmentarz został 
odnowiony i gdzie można pozyskać więcej informacji na ten 
temat. Holden przeszedł przez płot, aby obejrzeć znajdu-
jące się tam nagrobki, kilka z nich było nadal nietkniętych. 
Wytarł je i przeczytał nam napisy.

Przed wyjazdem z Polski zabraliśmy Jerzego Muszyńskiego 
do Jad Waszem w Warszawie, aby został uhonorowany jako 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata8. Tego lata Jerzy wraz 
z żoną spędzili u nas wakacje w Kanadzie.

W Polsce wciąż miałam niezałatwione sprawy. Reszta 
moich dzieci również chciała odwiedzić Grodzisk, więc 
zdecydowaliśmy, że dołączymy do kolejnego Marszu Żywych. 
Drugiego kwietnia 1994 roku ja, mój mąż, nasz syn Simon, 
córki Evelyn i Anne, wylądowaliśmy w Warszawie. Przywitał 
nas Bolek, Jerzy wraz ze swoimi rodzinami oraz Dieter 
Birkenmeir. Tak samo jak Holden, nasze dzieci nalegały, 
abyśmy wybrali się do Grodziska. W końcu nadszedł ten 
dzień, gdy mieli możliwość zobaczenia miejsca, o którym 
tyle słyszeli. Mogli poczuć obecność przodków.

Gdy spacerowaliśmy ulicami Grodziska dotknęła nas 
ponura rzeczywistość. Moje dzieci były jednymi z nielicz-
nych potomków tętniącej życiem społeczności żydowskiej. 
Odczuwali nieobecność Żydów, którzy byli zmuszeni 

do pozostawienia swojego majątku, własności i jakichkol-
wiek środków do życia. Zostali wysłani do warszawskiego 
getta tylko z tym, co byli w stanie unieść. A tam bez pieniędzy 
i miejsca do życia umierali z głodu.

Kiedy dotarliśmy do budynku wybudowanego przez ojca 
mojego męża w Grodzisku, niektórzy zamieszkujący tam 
Polacy dowiedzieli się kim jesteśmy. Uprzejmie zaprosili nas 
do swoich domów, aby moje dzieci mogły z bliska zobaczyć 
pokoje, w których mieszkali ich dziadkowie.

Ponownie wybraliśmy się na cmentarz żydowski, tym 
razem brama była otwarta, a kłódka zniknęła. Znaleźliśmy 
kilka nagrobków należących do członków naszej rodziny, 
zrobiliśmy kilka zdjęć. Następnie zabraliśmy nasze dzieci 
na Koronkową, gdzie spędzałam letnie wakacje u Fuchsów. 
Szkoła podstawowa, do której chodziłam, wciąż stała. 
Budynek, w którym mieścił się Bejs Jakow, wciąż tam 
był, tak samo jak mieszkanie, w którym się urodziłam 
i spędzałam czas jako dziecko. Jedynym miejscem, którego 
nie udało nam się odnaleźć była synagoga. Okazało się, 
że została zburzona.

Następnego dnia w niedzielę wyruszyliśmy do Treblinki. 
Jechaliśmy przez wioski, w których odświętnie ubrani 
ludzie wracali z kościoła do domów. Tworzyło to wrażenie, 
że ich życie jest normalne i spokojne, mimo że mieszkali 
obok największego cmentarza w historii. W Treblince 
spotkaliśmy Żydów z Włoch, którzy przyjechali odwiedzić 
miejsce śmierci swoich bliskich. Niedługo później dotarł też 
autobus z uczniami z Australii, którzy mieli wziąć udział 
w Marszu Żywych.

Następnie wyruszyliśmy do Majdanka oddalonego 
o półtorej godziny stąd. Na miejscu musieliśmy przejść 
przez kontrolę bezpieczeństwa, ponieważ w tym samym 
czasie przybyła izraelska delegacja. W Marszu Żywych brali 
też udział studenci. Odmawiano modlitwy i kadisz za zmar-
łych, a ja wraz z dziećmi płakałam pod pomnikiem. Młodzi 
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uczniowie, którzy przyglądali się nam, zdali sobie sprawę, 
że byłam więźniem w tym miejscu. Ci uczniowie o niewin-
nych twarzach mieli zaledwie 17 lat, tyle ile miałam, gdy 
przyjechałam do Majdanka. Siedzieli na schodach prowa-
dzących do pomnika, spacerowali po terenie, który wciąż 
był otoczony drutem kolczastym, wieżami strażniczymi oraz 
wejściami do krematoriów. Zaczęli zadawać mi pytania, 
a więc zwróciłam im uwagę na to, że kiedy przyjechałam tu 
w maju 1943 roku, żaden z tych budynków jeszcze nie istniał. 
Wśród ogromnych, pustych pól, na których pracowaliśmy, 
były tylko drewniane baraki. Uczniowie zapytali mnie, czy 
uważam, że Holokaust mógłby wydarzyć się ponownie, a ja 
odpowiedziałam „tak”. Nie byli gotowi na tę odpowiedź, nie 
chcieli wierzyć w to, że taka sytuacja może się powtórzyć. 
Tak samo jak wtedy nikt nie wierzył, że coś takiego może się 
zdarzyć. Nie wierzyliśmy w to nawet, gdy przytrafiło się to 
nam. Kiedy uwierzyliśmy, było już za późno. Jestem żywym 
świadkiem tych wydarzeń, jak mogłabym zaprzeczyć? 
Dodałam jednak, że obecnie Żydzi mają swoje państwo – 
Izrael, które zapewnia nam schronienie. Nie jesteśmy już 
pozbawieni własnej ojczyzny i korzeni.

***

Marsz Żywych był największym międzynarodowym, 
żydowskim wydarzeniem, poświęconym pamięci 
o Holokauście, jakie zostało kiedykolwiek zorganizowane. 
Brały w nim udział liczne izraelskie organizacje i polski rząd. 
Przyjechaliśmy z trzydziestu szczęściu krajów na całym 
świecie, aby upamiętnić ofiary. Z samego przodu znajdo-
wała się delegacja z Izraela, na czele której stał Minister 
Edukacji i Kultury Amnon Rubinstein. Obecny był również 
wiceprezydent Polski, Aleksander Łuczak, oraz prezydent 
Urugwaju Lois Alberto Lacalle de Herrera. Ponadto, byli 
też przedstawiciele studiów o Holokauście, które odbywały 
się na wielu amerykańskich uczelniach. Karetki stały obok 
namiotów szpitalnych, a lekarze byli przygotowani na każdą 

ewentualność. Była również ochrona, która pilnowała, aby 
na teraz uroczystości nie dostali się polscy chuligani lub 
skinheadzi, na szczęście nic takiego nie miało miejsca.

7 kwietnia 1994 w głównej ceremonii wzięło udział 
ponad 6000 uczniów i przywódcy światowego żydostwa. 
Maszerowaliśmy dumnie, trzymając zarówno izraelskie 
flagi, jak i flagi krajów, w których mieszkaliśmy. Oprócz 
tego nieśliśmy plakaty w języku hebrajskim i angielskim, 
na których napisane było: „Pamiętaj!”. Szliśmy trzy kilo-
metry z Auschwitz do Bireknau. Była to ta sama droga, 
którą pokonywałam, gdy byłam więźniarką, pilnowaną 
przez esesmanów i ich psy. Tym razem maszerowałam 
z godnością wolnego człowieka, Żydówki, otoczonej 
dziećmi i dumnie niosącej Torę, którą dostałam od rabina 
Grussgota z synagogi Shaar Hashomayim w Montrealu. 
Kiedyś nawet by mi się to nie śniło. Polacy przyglądali się 
temu. Przyglądali się tak samo jak wtedy, kiedy szliśmy 
na śmierć. Teraz jednak szliśmy z podniesionymi głowami, 
dumni, że udało nam się przetrwać.

Gdy przechodziliśmy obok fabryki amunicji, przypo-
mniałam sobie o bohaterstwie Estusi Wajcblum, Reginy 
Safirsztajn, Róży Roboty i Ali Gertner, które przemyciły 
proch, aby wysadzić w powietrze krematoria. Zostały 
powieszone piątego kwietnia 1945 roku, dwa tygodnie 
przed ewakuacją obozu i z przerażającym Marszem Śmierci. 
Szliśmy obok torów kolejowych, którymi codziennie  
przyjeżdżały transporty ze wszystkich części Europy. 
Ponad milion naszych obywateli umarło po dotarciu 
na miejsce. Przeszliśmy przez żelazną bramę w kształcie 
łuku z napisem: „Arbeit Mach Frei”. Nieproszone wspo-
mnienia ciągle jawiły się w mojej głowie. Przypomniałam 
sobie niekończące się apele o świcie, nieważne czy padał 
deszcz lub śnieg. Przypomniało mi się, jak ci z nas, którzy 
się potknęli, byli bici lub zabijani. Przypomniałam sobie 
też ciągle towarzyszące nam przerażenie na myśl o selekcji. 
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Maszerowaliśmy w kierunku krematoriów w Birkenau, 
gdzie zginęła większość Żydów.

Sześć tysięcy osób zgromadziło się na nabożeństwach 
wokół krematoriów. Ku pamięci sześciu milinów Żydów, 
którzy zginęli podczas Holokaustu, zapalano sześć pochodni. 
Rabin Jisra’el Me’ir Lau prowadził modlitwę, a osiemdziesię-
cioletni ocalały, Jacques Stroumsa, grał tę samą melodię 
co w Auschwitz. Jacques grał na skrzypcach w obozowej 
orkiestrze. Naziści chcieli, aby występy orkiestry usypiały 
czujność ludzi przybywających w transportach. Melodia była 
piękna, lecz teraz wybrzmiewała dla żywych. Przez głośniki 
zostały wyczytanie nazwiska ofiar.

Gdy wraz z dziećmi patrzyłam na kobietę, która była 
jedną z ocalałych i właśnie została poproszona o zapalenie 
jednej z pochodni, rozpoznałam, że jest to Hanka Wajcbum, 
siostra Estusi Wajcbum, jednej z powieszonych kobiet. Nie 
widziałam jej z pięćdziesiąt lat. Objęłyśmy się, płacząc. 
Hanka powiedziała do tłumu:

– Moja siostra nie została zapomniana.

Po wyjściu dygnitarzy pozwolono nam wejść do baraków, 
a więc poszliśmy do bloku dwudziestego szóstego, który 
sąsiadował z krematorium i barakami cygańskim. Niestety 
tych ostatnich już nie było, do tego czasu zostały usunięte. 
Hanka i ja spojrzałyśmy na puste pole, wspominałyśmy 
dzień, gdy pewnej nocy wywieziono wszystkich cygań-
skich więźniów do krematoriów. Wspominałyśmy też naszą 
blokową, Edytkę, która uratowała mi życie i niekończące się 
selekcje, które przetrwałyśmy.

Moje dzieci znów wdrapały się na drewnianą pryczę, 
na której spałam. Przyznały, że mimo tego ile razy słyszały 
o cierpieniu, którego tu doświadczaliśmy, dopiero teraz, 
widząc to na własne oczy, mogły to naprawdę zrozumieć.

Po powrocie do Warszawy odwiedziliśmy zbiorowe groby 
na Gęsiej, był z nami nasz kuzyn Bolek. Na cmentarzu spotka-

liśmy Zalego Newmana, który wraz ze studentami odmawiał 
modlitwy. Rozpoznał mnie, widzieliśmy się już w Majdanku. 
Gdy moje dzieci zapalały świecę przy tablicy poświęconej 
moim rodzicom, rabbi Zale wyrecytował modlitwy.

Bolek pokazał nam nagrobek, który przygotował dla 
siebie. Widniały na nim imiona całej rodziny. Kuzyn chciał 
być pewny, że on również zostanie pochowany jako Żyd. 
Jego życzenie zostało spełnione, gdy zmarł w 1997 roku.

Obecnie w Polsce mieszka tylko kilka tysięcy Żydów. 
Żal ogarnia, gdy patrzy się na te pozostałości niegdyś 
największej na świcie żydowskiej społeczności. Wegetują 
oni na skromnych emeryturach, wspierani przez Żydowski 
Komitet Rozdzielczy.

W drugiej połowie 1994 roku dowiedziałam się, że wszyscy 
więźniowie z Ravensbrück i Sachsenhaussen, którzy przeżyli, 
zostali zaproszeni przez premiera Brandenburgii Manfreda 
Stolpe na uroczystości upamiętniające wyzwolenie tych 
obozów. Moja córka Evelyn zasugerowała, abym przyjęła to 
zaproszenie, zaproponowała też, że będzie mi towarzyszyć. 
Wyprawa do Niemiec była dla mnie czymś trudnym, nie 
potrafiłam wybaczyć ani zapomnieć tego, co się tam stało. 
Ciekawiło mnie, jak to państwo radzi sobie obecnie, jak radzą 
sobie z nazistowską przeszłością i neonazizmem. Lecz to nie 
wystarczyło, aby przekonać mnie do podróży. Zmotywowała 
mnie chęć odnalezienia mojej przyjaciółki Sali Brzezińskiej. 
23 kwietnia 1995 roku ja i Evelyn byłyśmy wśród ocalałych 
i ich towarzyszy, którzy również przylecieli do Niemiec. 

Tysiące byłych więźniów z całego świata przyjęło zapro-
szenie i przyleciało do Niemiec. Grupy wolontariuszy czekały 
na nas w Berlinie. Evelyn i ja byłyśmy zakwaterowane 
w hotelu Deutchland, znajdującym się w Feldberg, godzinę 
drogi od Ravensbrück. Następnego dnia pojechaliśmy 
autobusem do obozu. Zwiedzaliśmy go, trzymając świece 
i kwiaty w dłoniach. Byliśmy też w krematorium, w którym 
ludzie modlili się w intencji tych, którzy zakończyli w tam 
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życie. Rozsypano kwiaty nad jeziorem Schwedtse, w którym 
znajdowały się prochy zmarłych. Wydarzenie to wywołało 
w nas silne emocje. W tym samym czasie trwały uroczy-
stości w Sachsenhaussen.

Gertruda Müller, Niemka, przywitała nas na miejscu, 
w którym pięćdziesiąt lat temu cierpiało 132 tysiące kobiet 
i dzieci. Podczas wojny została zamknięta w Ravensbrück 
za stawianie oporu wobec nazistowskiej władzy, a obecnie 
była przedstawicielką komitetu obozowego. Podczas 
Holokaustu byliśmy „tylko liczbą, pozbawiono nas człowie-
czeństwa, byliśmy upokarzani i torturowani”. Opowiadała 
o tym, że musi walczyć z neofaszyzmem, a miejsca takie 
jak Ravensbrück nie mogą zostać zapomniane, nie mogą 
ukryć swojej historii pod przykrywką rozwoju, muszą tu 
stać pomniki tych okrucieństw. Miejsca, w których zginęły 
miliony niewinnych kobiet, mężczyzn i dzieci muszą być 
upamiętnione. Oskarżyła także firmę Siemens, jedną 
z największych w Niemczech, która ciągle nie wypłaciła 
odszkodowań tysiącom kobiet, wyzyskiwanym do niewolni-
czej pracy.

– Nasza walka z faszyzmem i okrucieństwem wojny musi 
być kontynuowana, do momentu aż świat wreszcie zrozumie, 
że wszyscy ludzie mają prawo do pokoju i bezpieczeństwa. 
Nigdy więcej faszyzmu! Nigdy więcej Ravensbrück! Nigdy 
więcej niemieckiej wojny!

Rose Guérin, kolejna ocalała, a obecnie przewodni-
cząca Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück, podzię-
kowała siłom alianckim za pokonanie hitlerowskiego 
reżimu, Armii Radzieckiej za wyzwolenie obozów koncen-
tracyjnych, a Szwedzkiemu Czerwonemu Krzyżowi za ich 
wysiłki włożone w uwolnienie wielu więźniów. Stwierdziła, 
iż naszym obowiązkiem jest edukowanie kolejnych pokoleń, 
aby nauczyć ich bycia czujnym względem antysemityzmu, 
rasizmu, faszyzmu i wojny.

– Wzywamy do działań w celu obrony demokracji, praw 
człowieka i międzynarodowej przyjaźni.

Poprosiła wszystkich, którzy przetrwali „aby pamię-
tali, dawali świadectwo i opowiadali nawet o tym, co 
jest niewypowiadalne”.

Premier Manfred Stolpe podziękował nam wszystkim, 
że podjęliśmy się tak trudnej, osobistej podróży. Powiedział:

– Ravensbrück było jedynym obozem dla kobiet na niemiec-
kiej ziemi. Miejsca te były wyrazem ideologii eksterminacji, 
spaczonych poglądów co do rasy, terroru i bezprawia.

Dziewczyny, nastolatki i kobiety w różnym wieku, 
Żydówki, Sinti i Romki z aż dwudziestu państw, które nie 
pasowały do nazistowskiej wizji społeczeństwa, wszystkie 
były prześladowane, torturowane i mordowane. Premier 
powtórzył słowa, które wypowiedział Primo Levi, człowiek, 
który tak jak ja przeżył Auschwitz: „to się stało, a więc może 
znów się zdarzyć. Może się zdarzyć wszędzie. To jest właśnie 
istota tego, co chcemy przekazać. To może zdarzyć się 
wszędzie”. Stwierdził, że musimy pamiętać o zachowywać 
pomniki przeszłości.

– Dlatego chciałbym ujrzeć wasze twarze i usłyszeć 
wasze historie.

Wcześniej to było dla mnie nie do pomyślenia, że wrócę 
do Ravensbrück z moją córką, razem z innymi ocalałymi, 
aby wysłuchać niemieckiego urzędnika, który przyznaje się 
do winy i odczuwa wstyd na myśl o tym, jakiego cierpienia 
doświadczyli Żydzi i inne narody. Ciągle jednak rozmyślałam 
o odradzającym się neonazizmie, ksenofobii oraz o tym, co 
obecnie myśli przeciętny Niemiec na temat Holokaustu. 

Następnego dnia spotkaliśmy się z Dieterem i Jolantą 
w Berlinie i wybraliśmy się na wycieczkę po mieście. Punktem 
kulminacyjnym naszej wizyty było wspaniałe Centrum 
Judaicum ze złotą kopułą przy Oranienburger Strasse. 
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Był to nowo wybudowany żydowski ośrodek edukacyjny, 
a wewnątrz znajdowała się berlińska synagoga. Niestety nie 
mogliśmy obejrzeć centrum, ponieważ trwały przygotowania 
do ceremonii poświęcenia tablicy upamiętniającej męstwo 
Wilhelma Krotzfelda, komendanta berlińskiej policji, który 
rozkazał, aby ugasić pożar synagogi podczas nocy kryszta-
łowej w 1939 roku.

Zwiedzaliśmy Berlin do późna, a przez to spóźniliśmy się 
na nasz pociąg do Feldenberg. Zdecydowaliśmy, że weźmiemy 
taksówkę. Przyjechał po nas młody Niemiec, który znał cel 
naszej wizyty. To była świetna okazja, aby dowiedzieć się, co 
myśli o Holokauście. Nasza podróż z Berlina do Feldenberg 
miała trwać dwie godziny, więc czasu było pod dostatkiem.

– Te wydarzenia w Ravensbruck i Sachsenhaussen były 
opisywane we wszystkich gazetach. – wyznał. Zapytałam go:

– Czy ty lub twoja rodzina zdajecie sobie sprawę z tego, 
że trzydzieści kilometrów stąd w Sachsenhaussen zamordo-
wano tysiące osób?

Odpowiedział, że urodził się w 1945 roku, pod koniec wojny, 
a następnie wskazał na drogę prowadzącą do Sachsenhaussen 
i powiedział:

– Ta droga nazywana była Drogą Śmierci, kto nią szedł, 
już nigdy nie powrócił.

Byłam pewna, że ma na myśli Żydów, lecz dodał:

– Niemcy, których podejrzewano o sabotaż, nie pasowali 
nazistowskiej władzy, bywali denuncjowani przez własną 
rodzinę i szli tą drogą, aby nigdy nie wrócić.

Zapytałam go, czy Niemcy wiedzieli, co się dzieje w Europie 
pod okupacją, a jego odpowiedź brzmiała:

– Tak, ale nie w takim stopniu jak obecnie. Czasem o tym 
rozmawiano, lecz ludzie czuli się zawstydzeni i próbowali to 
w sobie stłumić.

Po czym dodał:

– To tak samo jak w każdym worku jabłek, zawsze znaj-
dzie się kilka zgniłych.

Był szczery co do swoich poglądów. Takie sytuacje umac-
niały mnie w przekonaniu, że muszę dokończyć pisanie. 
Teraz wiedziałam, że po powrocie do domu podwoję wysiłki.

Naszym kolejnym punktem było Malchow, teren dawnego 
obozu koncentracyjnego. Sala Brzezińska została zabrana 
stamtąd przez Szwedzki Czerwony Krzyż. Miałam ogromną 
nadzieją, że znajdę jakieś informacje na jej temat. W dniu 
wyjazdu rozchorowałam się i nie mogłam jednak tam poje-
chać. Po ponad pięćdziesięciu latach ciągle jej nie odnala-
złam, lecz nadal kontynuuję poszukiwania.

Po powrocie do Kanady udzieliłam wywiadu dla Spielberg 
Survivors z Shoa Visual History Foundation. Rozmowa była 
poświęcona pamięci tych, którzy zginęli podczas Holokaustu. 
Ekipa filmowa z Fundacji Spielberga przyjechała do mnie 
do domu. Byli bardzo uprzejmi i niezwykle profesjonalni. 
Tym razem nie byłam już tak zestresowana przed kamerą, 
co więcej kręciliśmy przez ponad sześć godzin. Trwało zbyt 
długo, byłam wycieńczona emocjonalnie. Powinnam była 
ich poprosić, abyśmy kontynuowali następnego dnia, ale ja 
parłam do przodu, bo miałam mnóstwo do opowiedzenia. 
Potem przez kilka dni odczuwałam niepokój, zrozumiałam, 
że przez zmęczenie mój opis był krótszy, mniej szczegółowy. 
Znowu zdałam sobie sprawę, że najlepszym sposobem 
na opisanie mojej historii jest zapisywanie jej. Na początku 
robiłam to pod wpływam impulsu, trochę notowałam i zaraz 
przestawałam. Chęć przypomnienia i zapisania tych wszyst-
kich bolesnych wspomnień była powolną, wykańczającą 
emocjonalnie torturą. Mogłam to robić jedynie kawałek 
po kawałku. Jak można opisać uczucia, które mi towarzy-
szyły, gdy byłam świadkiem tych okrutnych wydarzeń?
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Powoli nadchodzi dzień, w którym głosy ocalałych prze-
staną być słyszalne. Czy moi potomkowie będą czerpać 
wiedzę o Holokauście z książki napisanej przez osobę, która 
go nie doświadczyła? Przez kogoś, kto uważa się za historyka 
i być może pewne wydarzenia kwestionuje9? Dla mnie jako 
ocalałej osoby niezwykle ważne było, aby zostawić po sobie 
jak najbardziej szczegółowe świadectwo. A więc nieustannie 
kontynuowałam to bolesne i trudne zadanie, jakim było 
pisanie o Holokauście.

Moja obietnica dana siostrze w Majdanku, że będę żyła 
tak „abym mogła opowiedzieć”, w końcu została spełniona. 
Nie tylko dla pokoleń moich najbliższych potomków, ale 
także dla wszystkich innych, którzy będą chcieli dowiedzieć 
się prawdy o Holokauście.

Mojsze, ja i naszych pięcioro dzieci. Simon i Holden stoją przede mną, 
Debbie jest na ręku u Mojszego, a przed nim stoją Evelyn i Anne.
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Blok 26, Birkenau, kwiecień 1993 roku. Tę właśnie 
pryczę dzieliłam z innymi dziewczynami.

Kwiecień 1994. Niewyobrażalny triumf! Idę tą samą drogą, którą  
pięćdziesiąt lat temu chodziłam jako zmuszana do pracy więźniarka, skazana 

na śmierć za to, że jestem Żydówką. Teraz, w pełni wolności i godności, 
niosę Torę. Po mojej lewej jest rabbi Sidney Shoham z Kongregacji Beth 
Zion w Cote-St-Luc, a po mojej prawej – moja kuzynka Sarah Wajcer.

Moje wnuki: Lisa, Mitchell, Justin, Michael, Zoe, Jessica i Omar.
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pokolenia
Rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie  

i dam mu wszystkie te ziemie, i będą błogosławione  
w twoim potomstwie wszystkie narody ziemi.

Księga Rodzaju 26:4
Cyt. za: Biblia Ekumeniczna, Towarzystwo Biblijne w Polsce 2017
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Feigenblattowie Dombowie BURMANOWIE WAJCEROWIE
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mąż

Chaim Flint

Fajga
mąż

Mojsze
Burman

Jankiel Awrum
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Odkąd przyjęłam do świadomości fakt, że spośród 
mojej najbliższej rodziny ocalałam tylko ja, zaczęłam 

szukać dalszych krewnych – Burmanów, Dombów, Szlaków 
i Feigenblattów, którzy przeżyli Holocaust. Wszyscy oni mieli 
bardzo duże rodziny, ale w Europie przeżyło bardzo niewielu. 
W latach po wojnie odnalazłam kilku członków tych rodzin, 
którzy mieli to szczęście, że wyemigrowali z Polski przed 
wojną. W latach pięćdziesiątych w Nowym Jorku odnalazłam 
Esther Domb i Peretza Ecksteina. Pobrali się oni i wyjechali 
z Grodziska przed wojną. Peretz powiedział, że uwielbiał 
moją matkę. W ich wspomnieniach mogłam znów poczuć 
jej miłość do mnie. Taki los przypadł podczas holocaustu 
Burmanom, Dombom, Szlakom i Feigenblattom.

Chawa i Mordechaj mieli pięcioro dzieci: Chaima, Chanę, 
Szlojmego, Tuszę i mnie. Mieli jednego zięcia i jedną synową 
oraz dwie wnuczki – Felunię i Szewę. Z nich wszystkich tylko 
ja, ich najmłodsza córka, przeżyłam Holocaust. 

Wyszłam za mąż za Mojszego, również jednego z ocala-
łych, i razem powołaliśmy na ten świat pięcioro dzieci: 
Simona, Evelyn, Anne, Holdena i Debbie. Evelyn wyszła 
za mąż za Larry’ego i dała nam dwoje wnucząt: Lisę 
i Mitchella. Anne wyszła za mąż za Ricky’ego i urodziła troje 
naszych wnuków: Michaela, Jessikę i Zoe. Holden ożenił się 
z Nathalie i ma z nią syna, Justina. Debbie wyszła za mąż 
za Tareka i urodziła nam wnuka – Omara. Wszyscy miesz-
kamy w Kanadzie.

Mój ojciec, Mordechaj, miał pięcioro rodzeństwa: Dawida, 
Joskę, Sarę, Aarona i Chaję. Dawid miał dziesięcioro dzieci: 
Szlojmego, Chanę, Herszla, Esterę, Lenę, Sarę, Fajgę, 
Moszego, Różę i Barucha. Z tych dziesięciorga Holocaust 
przeżyło troje: Lena, Róża i Baruch. Lena wyszła za mąż 
za Dawida i ma z nim syna Chaima. Chaim ożenił się z Szyfrą 
i ma z nią pięcioro dzieci. Ich imiona to Paz, Maytal, On, 
David i Ore. Wszyscy mieszkają w Izraelu.

Róża wyszła za mąż za Gienka i ma z nim dwie córki: 
Chaję i Sarę. Chaja wyszła za mąż za Barucha i ma z nim 
czworo dzieci o imionach David, Carmit, Orit i Sheeri. David 
ożenił się z Yaeli ma z nią dzieci; ich imiona to Bar, Guy 
i Ziv. Orit też ożenił się; jego dzieckiem jest Noy. Sara wyszła 
za mąż za Eliego, mają dzieci o imionach Gili i Chen. Wszyscy 
mieszkają w Izraelu. 

Aaron miał siedmioro dzieci: Chanę, Fajgę, Joheweta, 
Sarę, Basię, Dawida i Mojszego. Przeżyły Basia i Chana. 
Basia wyszła za Chaima i ma z nim dwie córki – Esther 
i Lillianne. Esther wyszła za mąż za Irvinga i ma z nim córkę 
Miriam i syna Alaina. Lillianne poślubiła Camille’a i ma dwoje 
dzieci: Aline i Gabriela. Mieszkają w Belgii i w Niemczech.

Chana wyszła za mąż i miała dwoje dzieci. Jej potomkowie 
mieszkają w Australii. 

Joska i jego żona, Malka mieli pięcioro dzieci. Przed wojną 
wyemigrowali do Brazylii i tam też żyją ich potomkowie. 
Sara wyszła za Beniamina Gutmana, Mieli trzech synów: 
Szlojmego, Dawida i Beryla. Nikt z nich nie przeżył wojny. 

Chaja i jej mąż Godel Gothlef mieli trzy córki: Friedel, 
Margę i Paulę. Przeżyły Friedel i Marga. Friedel wyjechała 
do Izralea i tam przybrała hebrajskie imię Szlamit. Poślubiła 
Jumbo i ma z nim troje dzieci :Gaby’ego, Ofrę i Yonatana. 
Gaby ożenił się z Esther ma z nią dzieci o imionach Ayelet, 
Noga i Liat. Noga wyszła za mąż za Eyala ma z nim córkę 
o imieniu Szlamit. Ofra wyszła za Eddy’ego i ma z nim dwoje 
dzieci: Erana i Edit. Eran ożenił się z Nurit, z którą mają 
bliźnięta o imionach Eetai i Ronnie. 

Marga wyszła za mąż za Uriego i ma z nim dwóch synów, 
Gideona i Anvera. Gideon ożenił się z Navą i ma z nią dzieci 
o imionach Heela i Erez. Anver i jego żona Shoshie też mają 
dzieci: Noę, Anat i bliźnięta Yoava i Eyala. Wszyscy miesz-
kają w Izraelu. 
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Moja mama miała przybranego brata Milecha i trzy przy-
brane siostry: Szyfrę, Rajzlę i Rachel Leę. Milech i Rachel 
Lea umarli przed wojną. Rajzla, jej mąż Lejzor i ich córka 
Ita nie przeżyli wojny. Przeżyła tylko Szyfra, która przed 
wojną przeprowadziła się do Belgii. Nie miała dzieci i zmarła 
w Izraelu. 

Moja babcia ze strony matki, Sara Feigenblatt, czyli Bobe, 
miała trzy siostry. Ich imiona i nazwiska po mężach to Chana 
Kanterowicz (Kanterovitch), Estera Cymbalista i Mindla 
Pacuła. Mindla, jej mąż i czworo dzieci zginęli w Holokauście. 
Estera miała dwóch synów, Karla i Efraima, którzy wyemi-
growali do Anglii. Karl, którego wojna zastała podczas odwie-
dzin w Polsce, zginął w Holokauście. Potomkowie Efraima 
mieszkają w Stanach Zjednoczonych. 

Chana Kanterowicz przeżyła wojnę w Anglii. Jej potomkowie 
do teraz tam mieszkają, jak również w Kanadzie i w Stanach 
Zjednoczonych. Chana miała syna i córkę, Surkę. Jej syn ożenił 
się i miał dzieci, Leona i Ginę. Leon ożenił się z Cookie i ma 
z nią córkę. Gina wyszła za mąż za Alfiego i ma z nim synów, 
Laurence’a i Stevena. Laurence ożenił się i mieszka w Anglii. 
Steven też się ożenił, ma dwie córki i mieszka w Kanadzie. 
Surka, córka Chany, wychodziła za mąż dwukrotnie. Ze 
swoim pierwszym mężem, Diamondem, miała syna Yudelego, 
a z drugim, Borysem Rayczkiem, cztery córki o imionach 
Rosa, Mary, Sophia i Rita. Po zajęciu Francji przez Niemców 
Surka wraz z córką Ritą uciekły do Portugalii. Dzieci Mary 
nie przeżyły wojny. Jedyne dziecko Sophii, córka Denise, 
wraz z ojcem uciekła do Portugalii, skąd została ewakuowana 
do Stanów Zjednoczonych. Tam wyszła za mąż i założyła 
rodzinę. Surka, Rita i ojciec Denise zdołali przedrzeć się przez 
blokadę brytyjskiej floty1 i przedostać się do Palestyny. 

Mąż Rosy, Avrum, został aresztowany i wywieziony z Francji 
na wschód, do obozu koncentracyjnego. Rosa jej dwoje dzieci, 
Yvette i Michael, uciekli wtedy do Anglii. Tam też do dzisiaj 
żyją ich potomkowie. 

Rita wyszła za mąż za Daniela i miała z nim dwoje dzieci: 
Alana i Naomi. Razem z Surką zamieszkali w Kanadzie. Alan 
ożenił się z Rose i ma z nią syna Adama. Mąż Naomi ma 
na imię Yitzak. Mają troje dzieci: Adama, Daniellę i Avivę. 

Z rodziny Dombów nikt w Polsce nie przeżył Holocaustu. 
Jedyna osoba z tej rodziny, którą udało mi się odnaleźć, 
to Esther, która wyszła za Peretza Ecksteina i przed wojną 
wyemigrowała z nim z Polski do Nowego Jorku. Dochowali 
się trzech synów i ich potomkowie mieszkają w Stanach 
Zjednoczonych. 

Z rodziny Szlaków również nikt w Polsce nie przeżył. 
W latach pięćdziesiątych odnalazłam mojego kuzyna, 
Szmulka Szlaka. Po wypadku, w którym Josel „Piękniś” 
stracił nogi, Szmulek wyjechał do Jugosławii. Tam ożenił 
się, a w czasie wojny wyjechał do Włoch, gdzie został inter-
nowany. Po wojnie wraz z żoną wyemigrował do Wenezueli. 
Mieli dwie córki. Jego potomkowie mieszkają w Wenezueli. 

Być może żyją gdzieś jeszcze inni członkowie mojej 
rodziny, którzy przeżyli Holokaust, ale ani ja, ani nikt, kogo 
znam, nie zdołaliśmy ich odnaleźć. Nie tracę jednak nadziei, 
że pewnego dnia kogoś jeszcze odnajdziemy.

I ta oto zapowiedź podtrzymywała ojców naszych i nas.  
Bo nie tylko jeden wróg chciał nas zniszczyć, ale w każdym  

pokoleniu jakiś wróg zwraca się przeciwko nam,  
aby nas zniszczyć, lecz Najświętszy,  

niech będzie błogosławiony, ratuje nas z ich rąk.
Hagada
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Przypisy
Poniższe przypisy pochodzą od Autorów. W tłumaczeniu opuści-

łyśmy te z nich, które zawierały wyjaśnienia dotyczące historii 
i geografii Polski przeznaczone dla czytelników anglojęzycznych. 
Pomijamy także przypisy objaśniające ogólnie znane wydarzenia 
historyczne, takie jak Noc Kryształowa, pakt Ribbentrop-Mołotow, 
Powstanie Warszawskie – czytelnik znajdzie bowiem bez kłopotu 
obszerne informacje na ich temat. Zachowałyśmy te przypisy, 
w których Autorzy przedstawiają swój punkt widzenia lub podają 
dodatkowe informacje.

Rozdział 1

1. W Grodzisku była poczta, dobrze wyposażony posterunek 
straży pożarnej i stacja kolejowa, z której odchodziły pociągi 
elektryczne do Warszawy. Było również kilka szkół publicznych, 
a nawet gimnazjum. Opiekę zdrowotną zapewniał szpital, sana-
torium oraz wielu lekarzy, felczerów i dentystów. Życie kultu-
ralne rozwijało się dzięki bibliotece, dwóm kinom (o nazwach 
Lux i Wenus), była też miejska orkiestra, która występowała 
w parku. Smaczne i urozmaicone posiłki zapewniało kilka 
restauracji. Bogata rodzina Walczewskich miała staw, w którym 
można było pływać, wypożyczać łódki i kajaki. Potrzeby duchowe 
mieszkańców także były w pełni zaspakajane. My mieliśmy dużą 
synagogę w centrum miasta, a Polacy swój kościół katolicki. 
Grodziszczanie uprawiali różne zawody i prowadzili różne przed-
siębiorstwa. Fabryka Izdebskich była znana w całej Polsce ze 
swoich mat i wykładzin. Niedaleko od Grodziska leży Podkowa 
Leśna, gdzie całe rodziny jeździły na pikniki i wakacyjne wypady.

2. Mordechaj miał pięcioro rodzeństwa: Dawida, Joskę, Sarę, 
Aarona i Chaję. Wszyscy mieli mężów lub żony. Dwóch spośród 
braci ojca, Dawid i Aaron, miało bardzo duże rodziny. Dawid 
miał dziesięcioro dzieci, a Aaron siedmioro. Dzieci Dawida to 
Szlojme, Chana, Herszel, Estera, Lena, Sara, Fajga, Mosze, Róża 
i Baruch. Dzieci Aarona to Chana, Fajga, Johewet, Sara, Basia, 
Dawid i Mojsze. Siostra ojca, Sara, wyszła za mąż za Beniamina 
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Gutmana. Mieli trzech synów: Szlojmego, Dawida i Beryla. Szlojme, 
najstarszy, był bardzo przywiązany do mojego ojca. Jeszcze przed 
moim urodzeniem Szlojme ożenił się i dochował dwóch córek. Był 
kierownikiem fabryki włókienniczej w Warszawie i często podró-
żował do Francji i Niemiec. Kiedy tylko mógł, załatwiał prace 
w fabryce różnym osobom z naszej rodziny. Tych dwóch moich 
stryjów, ciotka i ich dzieci mieszkali w Warszawie. 

Druga siostra ojca, Chaja, wyszła za Avrama Godela Gothlefa 
i miała z nim trzy córki: Freidel, Margę i Paulę. Mieszkali 
w Brandenburgii. Nigdy nie spotkałam mojego stryja Joski. Wraz 
z żoną Malką i czworgiem dzieci wyemigrował do Brazylii jeszcze 
przed moim urodzeniem. Piąte dziecko, syn urodzony w 1926 
roku, był podobno niezwykle przystojny. Był aktorem i w lokalnym 
żydowskim teatrze sławę przyniosła mu rola Dybuka w sztuce 
Szlojmego Zajnwela Rapoporta, piszącego pod pseudonimem 
Sz. An-ski. „Dybuk” to słynny, już klasyczny dramat w jidysz, 
do dzisiaj wystawiany na całym świecie w wielu językach.

3. Przyrodni brat matki, Milech, ożenił się i przeprowadził 
do Rosji. Jej trzy ciotki, czyli siostry Bobe, wszystkie powychodziły 
za mąż. Chana Kanterowicz z rodziną wyemigrowała do Anglii. 
Estera Cymbalista z rodziną mieszkała w Tomaszowie, a Mindla 
Pacuła – w Rawie. 

4. Gramofony, radia i telefony stanowiły rzadkość w polskich 
domach w latach 30. XX wieku. Gramofony i radia były towa-
rami luksusowymi. Sieć telefoniczna w Polsce obejmowała główne 
miasta; telefony znajdowały się w ważniejszych instytucjach 
państwowych, wojskowych czy na posterunkach policji, a także 
w domach co bogatszych i bardziej przedsiębiorczych ludzi. 

5. Betar (Bejtar) to syjonistyczna organizacja młodzieżowa, zało-
żona w Rydze przez Ze’ewa Władimira Żabotyńskiego w reakcji 
na pogromy Żydów w Europie Wschodniej. W pogromach 
na zachodniej Ukrainie zginęło w latach 1918–1920 85 000 Żydów; 
kolejne 2658 zginęło w latach 1920–1932. Najwięcej pogromów 
miało miejsce na Ukrainie, w Polsce i na Węgrzech. Betar propa-
gował zarówno samoobronę Żydów, jak też postulaty utworzenia 
żydowskiego państwa na obu brzegach Jordanu. Nazwą „Betar” 

określano potocznie wszystkie syjonistyczne organizacje powstałe 
z inspiracji poglądami Żabotyńskiego. 

6. Ze’ew Władimir Żabotyński ostro sprzeciwiał się poglądom 
Chaima Weizmana i Światowej Organizacji Syjonistycznej. 
Jedną z przyczyn rozłamu było to, że w 1931 roku 17 Kongres 
Syjonistyczny nie zgodził się, aby za głowny cel syjonizmu uznać 
ustanowienie państwa żydowskiego. W roku 1935 Żabotyński 
i jego zwolennicy wystąpili ze Światowej Organizacji Syjonistycznej 
i powołali Nową Organizację Syjonistyczną.

7. Antysemityzm, zło duchowe objawiające się irracjonalną 
nienawiścią skierowaną ku Żydom, od stuleci był fundamentem 
wielu programów politycznych w Europie, reprezentowanych 
przez różne jednostki i ugrupowania. Tak jest do dzisiaj – 
wystarczy przypomnieć takie postacie jak Jean-Marie Le Pen 
z Frontu Narodowego we Francji, Jörg Haider z Austriackiej 
Partii Wolnościowej, Władimira Żyrinowskiego z Rosji, partię 
Baas z Syrii, fundamentalistów islamskich, Louisa Farrakhana 
i Naród Islamu i niezliczone grupy neonazistów, które jak grzyby 
po deszczu wyrastają w różnych krajach Zachodu. Wszyscy oni 
obwiniają Żydów za swoje problemy, prawdziwe i urojone. Także 
przywódcom kościoła zdarza się szerzyć antysemickie poglądy. 
Ksiądz Henryk Jankowski z Gdańska został przez arcybiskupa 
na rok pozbawiony możliwości głoszenia kazań, między innymi 
za to, że twierdził, jakoby Bronisław Geremek, minister spraw 
zagranicznych, nie miał prawa reprezentować Polski, ponieważ 
jest żydowskiego pochodzenia. 

8. „Kwestia żydowska” to ukute w duchu politycznej popraw-
ności stwierdzenie, że Żydzi mieszkający w danym kraju nie 
są w nim mile widziani. „Gospodarze” tego kraju uznawali ich 
za obcych i chcieli ich się pozbyć, niezależnie od tego, od jak wielu 
stuleci Żydzi ten kraj zamieszkiwali i jak wiele wnieśli do jego 
kultury, gospodarki i obronności. Przez stulecia Żydzi zmagali się 
z problemem braku akceptacji przez „rdzennych” mieszkańców 
kraju. Znajdowali różne sposoby jego rozwiązania: od bycia prze-
kładnymi obywatelami, przez pełną asymilacje i niekiedy przejście 
na chrześcijaństwo lub islam. Przejście na inną religię było jednak 
rozwiązaniem nie do zaakceptowania dla większości Żydów. 



przypisy

338 339

Abyś mogła opowiedzieć

Asymilacja i bycie przykładnymi obywatelami okazały się stra-
tegią, która przyniosła jedynie umiarkowany sukces – bo cokol-
wiek by Żydzi robili, nie mogli niczego poradzić na irracjonalną 
nienawiść i uprzedzenia. Jedyne możliwe rozwiązanie znajdowało 
się, jak zawsze, w Biblii, w historii narodu wybranego. Powrót 
Żydów do Izraela z niewoli babilońskiej stał się czymś więcej niż 
biblijną opowieścią czy modlitwą. Hasła powrotu Żydów na Syjon, 
do ziemi ojczystej, zaczął głosić rabbi Cwi Hirsz Kaliszer w roku 
1836. W tamtych czasach masowy powrót na ziemie dawnego 
Izraela był niemożliwy – terytoria te znajdowały się pod okupacja 
Imperium Ottomańskiego. Ziarna idei syjonistycznej zostały 
jednak zasiane. W roku 1903 władze brytyjskie zaproponowały 
utworzenie narodowego państwa żydowskiego w Ugandzie, ale 
ruch syjonistyczny nie zgodził się na to. Po upadku Imperium 
Ottomańskiego, nad Izraelem nazwanym przez Rzymian Palestyną, 
objęła protektorat Wielka Brytania. Przez krótki okres brytyjskiej 
władzy Palestyna otworzyła granice dla żydowskich imigrantów. 

9. Przesiedlenia do Birobidżanu były radzieckim pomysłem 
na rozwiązanie „kwestii żydowskiej”. Powstał tam Żydowski Obwód 
Autonomiczny, położony we wschodniej części Syberii, w pobliżu 
granicy z Mandżurią. Było to zupełne pustkowie – ponad 36 000 
kilometrów kwadratowych tajgi. Sowieci chcieli tam przesiedlić co 
najmniej 500 000 Żydów. 

10. Marszałek Józef Piłsudski był wielkim polskim bohaterem 
narodowym i naczelnikiem państwa. Jego wojska w 1920 roku 
rozgromiły bolszewików, kładąc kres ich zakusom terytorialnym 
W jego legionach walczyło wielu Żydów, ponieważ Piłsudski 
obiecał im, że będą mieli równe prawa z Polakami. W 1926 roku 
przeprowadził zamach stanu. Zwalczał antyżydowskie przepisy, 
ale nie nadał Żydom pełnych praw. Utrzymywał jednak w ryzach 
co bardziej zajadłych antysemitów wśród polityków i dostoj-
ników kościelnych.

11. Marszałek Edward Śmigły-Rydz był politykiem o skłonno-
ściach proniemieckich i antysemickich. Po śmierci Piłsudskiego 
stał się faszyzującym przywódcą Polski. Rozpoczął krucjatę prze-
ciwko Żydom pod hasłami gospodarczymi, patriotycznymi i reli-
gijnymi. Wydał wiele antyżydowskich ustaw. Na uniwersytetach 

pojawiło się „getto ławkowe”. Żydzi nie mogli pracować w instytu-
cjach rządowych, policji ani władzach miejskich. W wojsku mogli 
służyć tylko w służbach medycznych, inżynieryjnych i innych 
oddziałach nie-bojowych. Wielu duchownych otwarcie głosiło 
antyżydowskie kazania. W roku 1936 kardynał Hlond, prymas 
Polski, pisał w liście pasterskim: „Prawdą jest, że żydzi dopusz-
czają się oszustw, lichwy i prowadzą handel żywym towarem. 
[…] W stosunkach kupieckich dobrze jest swoich uwzględniać 
przed innymi, omijać sklepy żydowskie i żydowskie stragany 
na jarmarku […]”. Marszałek Śmigły-Rydz nadał antysemity-
zmowi wymiar instytucjonalny. Nie nawoływał do przemocy i to, 
co wprowadzał, zwykło się nazywać „zimnym pogromem”. W 1937 
roku żydowskie sklepy nie tylko jednak bojkotowano, ale zaczęto 
niszczyć, a nawet wrzucać do nich ładunki wybuchowe. Zginęło 
wtedy 79 Żydów, a 500 zostało rannych. Kiedy Niemcy napadli 
na Polskę, Śmigły-Rydz uciekł do Rumunii, gdzie przez krótko był 
internowany. Zmarł w Warszawie w roku 1941.

12. Endecja, Narodowa Demokracja, była jedną z wielu orga-
nizacji, które Śmigły-Rydz wykorzystywał do prowadzenia swojej 
antysemickiej polityki. Nawoływała do bojkotu żydowskich sklepów, 
a jej członkowie śpiewali na przykład takie piosenki: Nie kupuj 
u Żyda, tylko u swojego, ten wypędzi z Polski Żyda parszywego”.

13. Faszyzm to system polityczny, który zaistniał we Włoszech 
po pierwszej wojnie światowej. Była to antydemokratyczna reakcja 
na postęp, leseferyzm i wszelkiego rodzaju liberalizm. Faszyzm 
bazuje na nacjonalizmie, rasizmie, autorytaryzmie i militaryzmie. 
Nakazuje podporządkowanie się władzy, rasową czystość i kult 
jednostki. Hitler wyraził to w swoim haśle Ein Reich, Ein Volk, 
Ein Fühler – jedna Rzesza, jeden naród, jeden fühler. Pod koniec 
lat 30. XX wieku partie faszystowskie istniały już niemal we 
wszystkich państwach świata zachodniego: w Niemczech, 
Austrii, w Polsce, we Włoszech, na Węgrzech, w Grecji, Hiszpanii, 
Portugalii i Argentynie. Faszyści w Niemczech byli nazywani nazi-
stami, co było skrótem od „narodowi socjaliści”.

Partia faszystowska w Stanach Zjednoczonych miała bliskie 
związki z narodowymi socjalistami w Niemczech. Amerykańscy 
faszyści mieli bogatych i wpływowych protektorów – między innymi 
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Henry’ego Forda i DuPontów z General Motors. Finansowali oni 
grupy takie jak Black Legion, Silver Shirts, Christian Crusaders, 
American Vigilantes i inne. Ich program był wzorowany na postu-
latach Hitlera – nawoływał do wprowadzenia dyktatury, odwrotu 
od demokracji, zniesienia związków zawodowych, rozprawy 
z socjalistami i komunistami oraz wszelkimi niearyjskimi mniej-
szościami. Katolicki ksiądz Charles Coughlin, propagator Frontu 
Chrześcijańskiego, w swoim radiu otwarcie głosił antysemickie 
poglądy. 

W Kanadzie istniały liczne organizacje faszystowskie. W samym 
Quebeku było ich ponad dwadzieścia. Największą z nich była 
Parti National Social Chrétien Adriena Arcanda. Arcand nama-
wiał do bojkotowania żydowskich sklepów.

14. Alija Młodzieży to organizacja założona w 1935 roku w celu 
ratowania niemieckich dzieci z Niemiec i zapewnienia im trans-
portu do Izraela. Z pomocą kobiecych organizacji syjonistycznych, 
takich jak Hadassa, kobiece struktury w Mizrachi i innych, Alija 
Młodzieży uratowała z Holokaustu 60 000 chłopców i dziewcząt. 
Akcję ratunkową utrudniło opublikowanie przez Wielką Brytanię 
17 maja 1939 roku „trzeciej białej księgi”, która wprowadzała 
kolejne limity żydowskich imigrantów do Palestyny. Wielka 
Brytania ugięła się pod naciskiem bogatych, dysponujących 
złożami ropy państw arabskich. Flota brytyjska wprowadziła 
blokadę, która stała się śmiertelną pułapką dla Żydów usiłu-
jących wydostać się z Europy. Odcięła im drogę ucieczki przed 
niemieckim ludobójstwem. 

Rozdział 2

1. Luftwaffe miała specjalne rozkazy, aby w Warszawie 
bombardować przede wszystkim dzielnicę żydowską. Podczas 
bombardowań w 1939 roku zginęło 3000 Żydów zamieszkują-
cych Warszawę.

2. Rozszerzając antysemickie prawa wprowadzone przez rząd 
Śmigłego-Rydza, Niemcy wprowadzili na podbitych terenach 
ustawy norymberskie – przepisy w różny sposób ograniczające 
prawa Żydów. Ustanowiono dla Żydów „obozy wychowawcze”; 

każdy Żyd powyżej dwunastego roku życia musiał nosić opaskę 
z gwiazdą Dawida, limit posiadanej gotówki na rodzinę wynosił 
2000 złotych (resztę konfiskowano), Żydom nie wolno było zara-
biać więcej niż 500 złotych na miesiąc, podróżować środkami 
transportu publicznego, podróżować bez pozwolenia, posiadać 
złota ani biżuterii, być piekarzami, prowadzić przedsiębiorstw 
w spółce z nie-Żydem, leczyć się u nieżydowskich lekarzy (zaś 
lekarze żydowscy nie mogli leczyć nie-Żydów). Lista antyżydow-
skich przepisów była nieskończona. Ich celem było wywłaszczenie, 
zubożenie i upokorzenie Żydów, złamanie ich pod względem 
fizycznym, moralnym i duchowym.

3. Około 250 000 polskich Żydów w pierwszych miesiącach wojny 
uciekło na tereny okupowane przez Związek Radziecki. Spośród 
nich wielu zesłano do odległych republik w Azji Środkowej, gdzie 
cierpieli taką samą biedę jak lokalna ludność, wielu z nich jednak 
przeżyło wojnę. W ten sposób ocalało najwięcej polskich Żydów. 

4. Chaja Korcarz i jej rodzina przetrwali wojnę w Związku 
Radzieckim, podobnie jak Goldfarbowie. Beckerowie również 
przeżyli, ale spotkało ich nieszczęście: ich dziecko zmarło z głodu. 

5. 6000 żydowskich żołnierzy oddało życie w obronie Polski. 61 
000 dostało się do niewoli. Żydowscy jeńcy wojenni byli natych-
miast oddzielani od innych i pozbawiani wszelkich praw należ-
nych im na mocy międzynarodowych konwencji. Traktowano ich 
wyjątkowo brutalnie – trafiali do pracy w obozach koncentracyj-
nych, do komór gazowych i krematoriów.

6. Bełżec leży około 270 kilometrów na południowy wschód 
od Warszawy, blisko Bugu, a w 1939 znalazł się blisko granicy ze 
Związkiem Radzieckim. Tusza i inni chłopcy z Grodziska pracowali 
tam w nieludzkich warunkach przy osuszaniu bagien, kopaniu 
rowów przeciwczołgowych i budowaniu fortyfikacji. Bełżec stał się 
obozem zagłady w 1942 roku.

7. Nie udało nam się odnaleźć miejscowości o nazwie Kołopilzno; 
być może autorce chodziło o jakieś nieokreślone miasteczko koło 
Pilzna [przypis tłumaczek]. 
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8. Warszawskie getto zostało utworzone 1 października 1940 
roku, a zamknięto je w połowie listopada. Mur otaczający getto 
miał trzy metry wysokości, na górze było tłuczone szkło i drut 
kolczasty. Miał 18 kilometrów długości i trzynaście bram. Żydzi 
nie tylko zostali zmuszeni do pracy przy jego budowie, ale musieli 
jeszcze za nią zapłacić. Gestapo zmusiło Judenrat, aby pokrył 
koszta budowy muru. 

9. Racje żywnościowe dla Żydów wynosiły 183 kalorie dziennie. 
Dla porównania dla Polaków było to 934 kalorie, dla cudzo-
ziemców 1790 kalorii a dla Niemców 2310 kalorii. W przeliczeniu 
na jedną kalorię, Żydzi płacili za jedzenie dwa razy więcej niż 
Polacy i dwadzieścia razy więcej niż Niemcy.

10. Niemcy nakazali Judenratowi sformowanie w getcie żydow-
skiej policji – Żydowskiej Służby Porządkowej – w liczbie 1000 
osób. Policja ta pilnowała przestrzegania niemieckich rozkazów, 
zbierała podatki, wyznaczała Żydów do pracy przymusowej 
i do transportów na wschód. Policjanci mogli zapewnić sobie 
przetrwanie, chociaż kosztem swoich współbraci. Dla ludzi 
pozbawionych skrupułów była to okazja do czerpania nielichych 
zysków. Bardzo szybko stanowiska w policji stały się przedmiotem 
handlu. Do czerwca 1942 roku jej oddziały rozrosły się do liczby 2 
500 członków. Byli to najbardziej zdeprawowani i skorumpowani 
ludzie w getcie. Wielu dowódców i oficerów wyższej rangi było 
Żydami, którzy przeszli na chrześcijaństwo. Pierwszym nadkomi-
sarzem Żydowskiej Służby Porządkowej był Józef Szeryński, przed 
wojną oficer polskiej policji, który przeszedł na chrześcijaństwo 
i stał się gorliwym antysemitą. Podobnie jak wielu mu podobnych, 
został zgładzony przez żydowski ruch oporu. [W istocie Szeryński 
przeżył zamach dokonany przez Izraela Kanała. W 1943 roku, 
po drugiej akcji likwidacyjnej w getcie, popełnił samobójstwo – 
przypis tłumaczki].

11. Polscy kryminaliści prześladujący Żydów byli nazywani 
szmalcownikami, ponieważ twierdzili, że swoje ofiary pozbawiają 
nadmiernego „tłuszczu” (smalcu). Za wydanie Żyda Niemcy dawali 
nagrody – mogło to być trzy kilo cukru, litr wódki, lub kilo cukru, 
wódka i chleb. Szmalcownicy byli najgorszymi mętami społecz-
nymi. Działali w gangach, które podzieliły miasto na swoje strefy 

wpływów. Także inni – sklepikarze, sąsiedzi, handlarze, koledzy 
ze szkoły, klienci i konkurenci w handlu wydawali nieraz swoich 
znajomych Żydów. 

12. Losy i postawę tych dzieci przedstawia wiersz Henryki 
Łazowertówny, poetki z warszawskiego getta. 

Przez mury, przez dziury, przez warty 
Przez druty, przez gruzy, przez płot 

Zgłodniały, zuchwały, uparty 
Przemykam, przebiegam jak kot. 

 
[…] 
 

A jeśli dłoń losu znienacka 
Dosięgnie mnie kiedyś w tej grze, 

To zwykła jest życia zasadzka, 
Ty, Mamo, nie czekaj już mnie. 

[…] 
 

I tylko jedną prośbą 
Na wargach grymas skrzepł 

Kto tobie, moja Mamo 
Przyniesie jutro chleb.

13. Frankenstein był niemieckim oficerem, któremu specjalną 
przyjemność sprawiało zabijanie małych szmuglerów. Patrolował 
ulice wzdłuż murów getta w samochodzie terenowym wyposa-
żonym w karabin maszynowy. Jeśli nie złapał nikogo na szmuglu, 
zabijał przypadkowe ofiary. Codziennie musiał kogoś zabić.

14. Naziści rekwirowali wszystkie przedmioty wartościowe. 
Konfiskowano złoto, srebro, futra. Trzeba było oddać wszystkie 
posiadane dzieła sztuki. Posiadanie radia było karane śmiercią.

Rozdział 3

1. W lutym 1941 roku zaczęto wcielać w życie ustawy norymber-
skie. Każdy Żyd znaleziony bez przepustki poza granicami getta 
mógł zostać zastrzelony. Tych, których nie zastrzelono na miejscu, 
przewożono do getta i wtrącano do więzienia. Oficjalne egzekucje 
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schwytanych zaczęły się 22 lutego 1941 roku. Plakaty z obwiesz-
czeniami o egzekucjach były podpisane przez Heinza Auerswalda, 
komisarza do spraw dzielnicy żydowskiej.

2. Mimo panujących warunków, w getcie jak długo było to 
możliwe toczyło się życie religijne i kulturalne, podtrzymywano też 
działanie oświaty. Istniały kawiarnie, restauracje i kluby nocne. 
Ich klientami była mała grupka dobrze ustawionych szmuglerów, 
szantażystów, kolaborantów i gangsterów oraz wyjątkowo inni 
ludzie, którzy mogli sobie na to pozwolić.

3. Warszawski Judenrat, czyli Rada Żydowska, miał zastąpić 
Żydowską Gminę Wyznaniową. Jego członków Niemcy wybrali 
spośród zamożnych i wpływowych warszawskich Żydów. 
Przewodniczącym Rady został Adam Czerniaków, jednak jego 
decyzje dotyczące powoływania kolejnych członków musiały być 
każdorazowo aprobowane przez Gestapo. Członkowie Judenratu 
byli pociągani do odpowiedzialności za wszelki przejawy 
niesubordynacji. Judenrat również pobierał opłaty dla gestapo, 
dostarczał im robotników przymusowych i wyznaczał ludzi 
do wywózek. Na rozkaz gestapo Judenrat utworzył Żydowską 
Służbę Porządkową, aby jej rękami wprowadzać niemieckie 
zarządzenia. Rada stała się narzędziem wykorzystywanym przez 
gestapo do kontrolowania Żydów. Za jej pośrednictwem rozsie-
wano w getcie informacje, które wprowadzały podziały, niezgodę 
i chaos oraz skłaniały do biernego godzenia się z losem. Informacje 
te budowały w uwięzionych fałszywą nadzieję, że jeśli będą prze-
strzegać zasad i będą użyteczni dla Niemców, przeżyją. Ta poli-
tyka „sideł nadziei” była bardzo skuteczna.

Niemcom udało się wprowadzić podziały między Żydami. 
Pierwszą, uprzywilejowaną grupę stanowił Judenrat – jego 
członkowie, których liczba w szczytowym okresie sięgnęła 6000, 
oraz ich rodziny. Następna była Żydowska Służba Porządkowa, 
współpracownicy gestapo, kolaboranci i ich rodziny. Trzecią 
grupę stanowili pracownicy niemieckich zakładów produkują-
cych na potrzeby wojny. Uważali oni, że są Niemcom potrzebni 
i przez to bezpieczniejsi. Kolejną grupę stanowili bogacze, którzy 
uważali, że będą w stanie kupić sobie bezpieczeństwo do końca 
wojny. Na samym dole hierarchii znajdowali się ci, których można 

było poświecić, aby zaspokoić niekończące się zapotrzebowanie 
Niemców na siłę roboczą i transporty na wschód. 

Niemcy kontrolowali wszystkie gazety, radio i wszystkie środki 
komunikacji publicznej. Dlatego nikt nie widział, co się dzieje poza 
naszym wąskim wycinkiem świata. Chodziły pogłoski o popełnia-
nych zbrodniach, przypominających prześladowania, jakich Żydzi 
doświadczyli w przeszłości. Nikt jednak nie wiedział o masowej 
zagładzie Żydów prowadzonej przez Grupy Operacyjne, działające 
na tyłach postępującej na wschód armii. Bardzo niewielu ludzi 
widziało szerszy obraz sytuacji i zdawało sobie sprawę, że Niemcy 
wcielają w życie systematyczny plan eksterminacji Żydów. Plan 
„ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” przedstawiono 
otwarcie podczas konferencji w Wannsee 20 stycznia 1942 roku. 
Ośmiu spośród piętnastu uczestników tej konferencji było posia-
daczami doktoratów.

Kiedy Czerniaków zdał sobie sprawę, że wszyscy Żydzi z getta 
zostaną zgładzeni, nie mógł dłużej znieść świadomości, że stał się 
narzędziem w ręku Niemców i popełnił samobójstwo.

4. Niemcy rozpowszechniali w getcie proklamację głoszącą, 
że wszyscy Żydzi niezatrudnieni w fabrykach mają zgłosić się 
do transportów na wschód, gdzie zostaną osiedleni i zatrudnieni 
w zakładach produkujących na potrzeby wojny. Będą tam dobrze 
żywieni i będą mieszkać w lepszych warunkach. 

5. Obóz zagłady w Treblince było położony zaledwie około 80 
km na wschód od Warszawy. Wywiezienie do Treblinki równało 
się wyrokowi śmierci. Wszyscy przybywający byli natychmiast 
po przyjeździe rozbierani do naga i wysyłani do gazu, a ich 
zwłoki palono. Obozem kierowali niemieccy esesmani oraz ukra-
ińscy strażnicy. Do listopada 1943 roku obóz został całkowicie 
zlikwidowany. Na rozkaz Heinricha Himmlera, szefa SS i całego 
aparatu policyjnego III Rzeszy, ukryto wszelkie ślady istnienia 
obozu zagłady i masowych mordów. 

6. Poniatów, około 130 km od Warszawy, był obozem 
pracy przymusowej.
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7. Litwini i Ukraińcy służący w SS nie byli poborowymi, ale ochot-
nikami. W ich krajach istniały rządy kolaborujące z III Rzeszą.

8. Od 29 czerwca do 4 sierpnia 1942 roku Niemcy obiecywali 
głodującym Żydom z getta trzy kilogramy chleba i kilogram 
marmolady w zamian za zgłoszenie się do transportu. Dla wielu 
była to propozycja, której nie umieli się oprzeć. Zgadzali się, 
choćby po to, by chociaż raz jeszcze móc nakarmić dzieci.

9. Na każdy akt oporu Niemcy reagowali natychmiastowymi 
represjami na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Nie miało 
znaczenia, kto stał za danym aktem oporu – odpowiedzialni 
byli wszyscy. W 1940 roku, po tym jak w getcie znaleziono ciało 
zabitego niemieckiego żołnierza, Niemcy po prostu rozstrzelani 
pierwszych stu Żydów, jacy wpadli im w ręce. Kiedy żydowscy 
przemytnicy zabili polskiego policjanta, stracono losowo wybra-
nych stu dziesięciu Żydów. Stosując tę taktykę, Niemcy zdołali 
w całej Europie ograniczyć akty indywidualnego sprzeciwu.

Młodzi Żydzi, którzy opowiadali się za stawianiem czynnego 
oporu nazistom, zdawali sobie sprawę, że opór ten musi być 
zorganizowany. Nie było to łatwym zadaniem, ponieważ zarówno 
Judenrat, jak opinia publiczna była przeciwko nim. Judenrat 
zdołał ugruntować w ludziach przekonanie, ze jedynym skutkiem 
zbrojnego oporu będą drastyczne represje. Docierające wieści 
o obozach koncentracyjnych były umniejszane i deprecjonowane; 
panowało przekonanie, że zamiarem Niemców nie może być konse-
kwentne ludobójstwo i że wojna wkrótce się skończy. Żydowska 
policja i kolaboranci gestapo dokładali wszelkich starań, aby 
stłumić w zarodku wszelkie próby oporu. Co więcej, młodzi Żydzi, 
którzy opowiadali się za czynnym oporem, nie mieli ani broni, 
ani pieniędzy, by ją kupić, ani kontaktów z dostawcami, którzy 
mogliby ją dostarczyć, ani też umiejętności obchodzenia się z nią. 
Pomoc ze strony polskiego podziemia była nie tylko żenująco 
mała, ale też udzielana niechętnie i na niesprawiedliwych warun-
kach ze względu na panujące antysemickie uprzedzenia. Jeśli już 
sprzedawano broń Żydom, liczono za nią niebotyczne ceny.

Pomimo wszystkich tych poważnych przeszkód, od 18 stycznia 
1943 roku udało się przeprowadzić pierwsze akty zorganizowa-

nego oporu. Źle uzbrojeni i niewyszkoleni członkowie Żydowskiej 
Organizacji Bojowej zdołali wciągnąć Niemców w walki uliczne 
na dużą skalę. Chociaż zadali Niemcom straty, sami również 
zapłacili wysoką cenę. Żydowscy bojownicy zmieniali taktykę 
walki, przenosili się z domu do domu. Walki trwały do 22 stycznia. 
Ten zryw wywarł, co było jego celem, duży wpływ na społecz-
ność getta, budząc wolę czynnego oporu. Niemcy nie mogli odtąd 
bezkarnie poruszać się po terenie getta. Getto stało się terenem 
działań wojennych. 

10. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 
1943 roku. Było to pierwsze podczas II wojny zbrojne powstanie 
w mieście. Wybuchło jednak zbyt późno dla zdecydowanej więk-
szości Żydów. Trwały już deportacje do Treblinki i innych obozów 
śmierci. Walki trwały do drugiego tygodnia maja. Grupka mężczyzn 
i kobiet uzbrojonych w pistolety i rewolwery, koktajle Mołotowa, 
kilkanaście karabinów i niewielką ilość amunicji stawiła opór 
elitarnym oddziałom niemieckiej armii. Mimo że oddziały nazi-
stowskie dysponowały karabinami maszynowymi, miotaczami 
płomieni, czołgami, artylerią i samolotami, aby stłumić powstanie 
w getcie zmuszone były spalić dom po domu. 

11. Majdanek był obozem śmierci i pracy przymusowej. 
Położonym około 260 kilometrów na południe od Warszawy, 
w pobliżu Lublina. Podlegał Waffen SS. W obozie były komory 
gazowe i krematorium. W 1943 roku teren obozu znajdował się 
z dala od zabudowań, otaczały go pola i bagna. Dzisiaj rozbu-
dowa przedmieść Lublina zagraża temu historycznemu miejscu 
– może ono zostać przytłoczone zabudową miejską. Zostałby 
w ten sposób zatarty widoczny, fizyczny ślad Holokaustu i ważne 
miejsce pamięci. 

Rozdział 4

1. Emmanuel Ringelblum – historyk, twórca podziemnego 
archiwum getta warszawskiego –  napisał w swojej „Kronice…”, 
że w getcie każdy dzień był jak dziesięć dni. Fajga Burman pisze, 
że w obozach każdy dzień był jak całe życie.

2. Po wojnie esesmanka Brygida wyszła za mąż za Amerykanina, 
nazywała się Hermine Braunsteiner-Ryan i miała obywatelstwo 
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Stanów Zjednoczonych. Została zdemaskowana, pozbawiona 
obywatelstwa i odesłana do Niemiec, gdzie czekał ją proces. 
Została skazana na dożywocie. [Ze względu na zły stan zdrowia 
została ułaskawiona w 1996 roku, w wieku 77 lat. Zmarła trzy 
lata później – przypis tłumaczek].

3. Birkenau to jedna z części kompleksu obozu koncentracyj-
nego Auschwitz-Birkenau, znana jako Auschwitz II. Znajdował 
się tu obóz dla kobiet, cztery komory gazowe i krematorium, 
wybudowane w 1942 roku. Auschwitz III – Monowitz był obozem 
dla mężczyzn.  Auschwitz-Birkenau był największym ze wszyst-
kich nazistowskich obozów zagłady.  

Zamordowano w nim ponad milion Żydów. Ci, którzy od razu 
po przyjeździe nie trafili do komór gazowych, byli zmuszani 
do niewolniczej pracy. Jeśli mieli szczęście, mogli trafić do jednej 
z fabryk prowadzących produkcję na potrzeby wojny. Wiele 
znanych niemieckich firm korzystało z tej niewolniczej pracy – 
między innymi Siemens, Bayer, Krupp i I.G. Farben.

4. Cyniczne motto „Arbeit macht frei” (Praca czyni wolnym) 
widniało na żelaznym łuku nad brama wejściową do Auschwitz.

5. Naziści uważali Romów i Sinti za niższą rasę. Zamordowali 
około 500 000 przedstawicieli tych narodów.

6. Franz Hössler był kierownikiem obozu kobiecego 
a Auschwitz-Birkenau. Był zręcznym i przebiegłym mówcą 
i prawie zawsze wygłaszał powitalna mowę do ludzi przyby-
wających w transportach. Zawsze udawało mu się przekonać 
przestraszonych przybyszów, że wszystko jest w porządku, 
że ich umiejętności są potrzebne, aby wesprzeć niemiecki 
wysiłek wojenny. Bez trudności wmawiał im, że rozebranie 
się i wejście pod prysznic to zwyczajna procedura związana 
z utrzymaniem higieny. Umiał ludzi tak omamić, że zupełnie 
bez oporu wchodzili do komór gazowych wyglądających jak 
pomieszczenia z prysznicami. To Hössler wymyślił to zbrod-
nicze kłamstwo, ułatwiające sprawne mordowanie ludzi. 
W sonderkommnadach, któ®e były świadkami tych przedsta-
wień Hösslera, mówiło się o nim „Mosiek Łgarz”. Po wojnie był 

sądzony i skazany w procesie załogi z Bergen-Belsen. Został 
stracony przez powieszenie w 1945 roku.

7. Niesławnej pamięci doktor Josef Mengele był lekarzem, człon-
kiem SS; miał doktorat z antropologii. Twierdził, że na podstawie 
kształtu żuchwy można określić przynależność rasową człowieka. 
W maju 1943 roku został głównym lekarzem w Auschwitz. 
Nadzorował przeprowadzania pseudoeksperymentów medycz-
nych; wiele z nich – zwłaszcza te na bliźniętach – przeprowa-
dził osobiście. Uniknął sprawiedliwości i po wojnie mieszkał 
w Ameryce Południowej, wspierany finansowo przez zamożną 
rodzinę z Niemczech. Podobno utonął w roku 1978. Jego śmierć 
oficjalnie potwierdzono w 1979 roku. 

8. Tauber był prawą ręką Hösslera. „Wysoki, szczupły, dobrze 
zbudowany. Starałam się na niego nie patrzyć, aby nie zwrócić 
jego uwagi, bo z najbłahszego powodu posyłał ludzi na śmierc” 
(Fajga Burman).

9. Więźniowie Auschwitz, którzy nie byli Żydami, mieszkali 
w osobnych barakach. Dostawali te same głodowe racje, ale nie 
doświadczali aż tak brutalnych prześladowań, nie doświadczali 
w takim samym stopniu niewolniczej pracy i selekcji. Mogli też 
otrzymywać paczki od rodzin i z Czerwonego Krzyża.

10. Fabryka amunicji w Auschwitz należała do Siemensa. Była 
tylko jednym z trybików wielkiej machiny przemysłu wojennego, 
wykorzystującego pracę przymusową.

11. Ustawy norymberskie to zbiór 400 antyżydowskich przepisów 
prawnych wprowadzonych przez Niemcy w latach 1933–1939. 
Za nie-Żyda uznawano tego, który od co najmniej trzech pokoleń 
nie miał wśród przodków żadnego Żyda. Jeśli ktoś miał więcej niż 
¼ krwi żydowskiej, niezależnie czy po linii ojca czy matki, uzna-
wano go za niegodnego posiadania niemieckiego obywatelstwa 
i traktowano jak Żyda. Oznaczało to, że Żydzi zasymilowani czy 
też tacy, którzy przeszli na inne religie, nie zasługiwali zdaniem 
Niemców na żadne względy.  W warszawskim getcie przez pewien 
czas Żydzi, którzy przyjęli inne religie, byli otaczani opieką swoich 
kościołów i żyli w nieco lepszych warunkach. W oczach Niemców 
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i tak jednak nadal byli Żydami i kiedy rozpoczęły się deportacje, 
wraz z innymi zostali wywiezieni i zamordowani.

12. Orkiestra w Auschwitz, w której pierwszym skrzypkiem był 
Jacques Stroumsa, była detalem wieńczącym dzieło Hösslera 
stwarzania fałszywych pozorów normalności. Ludzie w trans-
portach, widząc wprowadzające w błąd napisy i słysząc grającą 
na peronie orkiestrę, łatwo przejmowali zapewnienia Hösslera, 
że nie mają się czego obawiać.

13. 7 października 1944 roku jedno z krematoriów zostało 
wysadzone w powietrze przez więźniów z sonderkommanda. 
Sonderkommando i polski ruch oporu planowali powstanie 
w Auschwitz. Polski ruch oporu jednak nieustannie przekładał 
datę jego wybuchu, a kiedy wybuchło, nie wziął w nim udziału. 
Większość więźniów z sonderkommanda zginęła w walce; nieliczni, 
którzy ją przeżyli, zostali zgładzeni wkrótce potem. Była to jedyna 
próba zbrojnego oporu w Auschwitz.

Rozdział 5

1. Więźniowie zostali podzieleni na mniejsze grupy i skierowani 
wieloma okrężnymi drogami. Jedynym celem tego było zgładzenie 
ich przez wystawienie na głód i wyczerpanie. Naziści chcieli zabić 
jak najwięcej Żydów, a ponadto zatrzeć ślady zbrodni, zostawiając 
zwłoki nie zmasowane, ale rozsiane po różnych zakątkach Niemiec.

2. Węgry i Niemcy były podczas wojny sprzymierzeńcami. 
Oddziały węgierskie służyły nazistom wiernie i z oddaniem. 
Antysemityzmu Niemcy nie musieli na Węgrzech rozbudzać – był 
tam od stuleci obecny w polityce i stosunkach społecznych.

3. Ravensbrück, około sto kilometrów na północ od Berlina, 
było jedynym w Niemczech obozem koncentracyjnym dla kobiet. 
Kiedy pod koniec wojny naziści w pośpiechu starali się dokoń-
czyć dzieła ludobójstwa Żydów, obóz ten stał się przystankiem 
na drodze w marszach śmierci, oraz miejscem, gdzie zostawiało 
się umierających więźniów.

4. Malchow leży około 200 kilometrów na północ od Berlina.

5. Do samego końca wojny do żydowskich więźniów w obozach 
koncentracyjnych nie dopuszczano Czerwonego Krzyża. Kiedy prze-
grana Niemców stała się tylko kwestią czasu i zaczęła przed nimi 
świtać perspektywa rozliczeń za zbrodnie wojenne, naziści zaczęli 
starać się wprowadzać przedstawicieli Czerwonego Krzyża w błąd, 
ukazując im fałszywy obraz tego, jak traktowano Żydów. Niemiecki 
komendant obozu nie miał złudzeń, co się stanie, jeśli zostanie 
schwytany przez Rosjan: albo zabija go na miejscu, albo ześlą 
na powolną śmierć do obozu dla niemieckich jeńców wojennych.  
W ciągu godzin i dni tuż po wyzwoleniu wielu zagłodzonych więź-
niów obozów zmarło, ponieważ zjedli jedzenie podarowane im 
przez alianckich lub radzieckich żołnierzy. Ich zagłodzone orga-
nizmy nie były w stanie przyswoić pokarmu. Po tym wszystkim, 
co przeszli, była to okrutna śmierć. 

Rozdział 6

1. W ciągu dwóch lat po wojnie w Polsce w wyniku antysemic-
kich zajść straciło życie ponad tysiąc Żydów. W lipcu 1946 roku 
czterdziestu jeden Żydów zostało zabitych podczas pogromu 
w Kielcach. Była to ostatnia kropla, która przepełniła czarę. Wielu 
Żydów z Europy Wschodniej, którzy chcieli wrócić do swojego 
dotychczasowego życia, zdecydowało się wyjechać na Zachód lub 
do Izraela. 

Rozdział 7

1. Seminaria „Dzieci Ocalałych” (Children of Surviviors) były 
pokłosiem książki „Children of the Holocaust” autorstwa Helen 
Epstein. Epstein była pierwszą osobą która, chociaż nie doświad-
czyła zagłady osobiście, opisała, jaki wpływ Holokaust wywarł 
na nią i na inne dzieci Ocalałych. 

2. Kiedy nowoprzybyli wysiadali w Treblince z bydlęcych 
wagonów, widzieli wąską uliczkę, gdzie ludzie zajmowali się 
różnymi zajęciami, oraz strzałki kierujące do pryszniców. 
Wszystko było tak zaaranżowane, żeby stworzyć wrażenie, że jest 
to normalna procedura higieniczna przed skierowaniem do pracy. 
Tymczasem nadzy więźniowie byli prowadzeni wprost z peronów 
do komór gazowych. Żydowscy więźniowie pracujący w Treblince 
ironicznie nazywali tę uliczkę Himmel Strasse, drogą do nieba.
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3. Kurt Franz – zastępca komendanta w Treblince.  Miał prze-
zwisko „Lalka”. Jego pies wabił się Barry. Franz słynął z sadyzmu: 
szczuł swojego psa na więźniów, trenował na nich boks, rozbijał 
główki dzieci o ścianę. Po wojnie do roku 1959 udawało mu się 
unikać więzienia. Został odnaleziony w Dusseldorfie, gdzie żył 
pod własnym nazwiskiem. Wśród jego rzeczy odnaleziono album 
zatytułowany „Najpiękniejsze lata mojego życia”, zawierający 
zdjęcia z Treblinki. Został osądzony i skazany za zabicie 139 
więźniów i przyczynienie się do zgładzenia 300 000 Żydów. Został 
zwolniony z więzienia w 1993 roku, w wieku 79 lat. Zmarł jako 
wolny człowiek. 

4. Kiedy Jerzy i jego matka odkryli, że Staszek jest Żydem, nie 
przestali mu pomagać, mimo ryzyka, z jakim się to wiązało. Karą 
za ukrywanie Żyda była śmierć.

5. Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie został zaprojektowany 
przez Natana Rapaporta, izraelskiego rzeźbiarza urodzonego 
w Warszawie.

6. Szmul Zygielbojm, pseudonim Artur, był polskim Żydem, 
który wymknął się z warszawskiego getta i przedostał do Anglii, 
aby osobiście szukać wsparcia polskiego rządu na uchodźctwie, 
wywrzeć nacisk na aliantów i powstrzymać zagładę polskich 
Żydów. Jako członek Rady Narodowej RP i reprezentant Bundu 
w Londynie miał dostęp do najwyższych alianckich sfer politycz-
nych. Politycy pozostali jednak głusi na jego apele. Gdy dotarły 
do niego wieści o zagładzie warszawskiego getta, Zygielbojm 
popełnił samobójstwo w proteście przeciwko obojętności świata 
i geście solidarności ze swymi współbraćmi. W liście pożegnalnym 
napisał: „Śmiercią swoją pragnę wyrazić najsilniejszy protest 
przeciw bierności, z którą świat przygląda się i dopuszcza zagłady 
ludu żydowskiego”. 

7. Marsz Żywych – coroczne wydarzenie, obchodzone wiosną, 
mające uczcić pamięć milionów Żydów zamordowanych przez 
nazistów i ich wspólników. Rozpoczyna się w Jom ha-Szoa, Dniu 
Pamięci o Holokauście. Tysiące uczniów z żydowskich społecz-
ności z całego świata przyjeżdża wtedy do Polski, aby wziąć 
udział w obchodach na terenie obozów Auschwitz, w Treblince 

i Majdanku. Pozwala im to w głęboki, osobisty sposób zrozumieć 
Holokaust – jak przebiegał i gdzie miał miejsce. Z Polski Marsz 
przenosi się do Izraela, gdzie uczestnicy biorą udział w Jom 
ha-Zikkaron, Dniu Pamięci Poległych Żołnierzy Izraelskich i Ofiar 
Terroryzmu, oraz w Dniu Niepodległości Izraela.

8. Tym, którzy ryzykowali życie własne i swoich rodzin przycho-
dząc z pomocą Żydom podczas Holokaustu, w uznaniu ich odwagi 
i humanitarnej postawy nadawane jest odznaczenie Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata. Przyznaje je instytut Jad Waszem 
Nazwiska Sprawiedliwych są zapisane na Murze Honorowym 
w Ogrodzie Sprawiedliwych w Jerozolimie, a ich czyny opisane są 
w dokumentach zgromadzonych w archiwach Jad Waszem. 

9. Czołowy negacjonista, David Irving, twierdzi, że zagłada 
Żydów nigdy nie miała miejsca. Irving ma doktorat z historii, 
nadany przez znany brytyjski uniwersytet. Wyhodował sobie 
wielu naśladowców, którzy, udając historyków, idąc za jego przy-
kładem negują Holokaust i ledwo skrywają swoje antysemickie 
poglądy. W 1994 roku profesor Deborah Lipstadt z Uniwersytetu 
Emory’ego w Atlancie opublikowała w wydawnictwie Penguin 
Books książkę „Denying the Holocaust: The Growing Assault 
On Truth and Memory”. Irving urządził niezłą hucpę, ponieważ 
wniósł do brytyjskiego sądu pozew o zniesławienie przeciwko 
profesor Lipstadt i jej wydawcy. Irving proces przegrał. W wyroku 
zaznaczono, że w swoich wywodach świadomie ignorował, zatajał 
lub przeinaczał fakty historyczne.

Pokolenia

1. Wobec konsekwentnego i długotrwałego arabskiego sprzeciwu 
wobec żydowskiego osadnictwa, Brytyjczycy sprawujący władzą 
nad Mandatem Palestyny wydali w 1939 roku niesławną „białą 
księgę”– dokument ograniczający liczbę żydowskich osadników 
w Palestynie do 15 000 rocznie. Zarządzenia te zostały natych-
miast wprowadzone w życie przez Brytyjską Marynarkę Wojenną 
i przestrzegano ich aż do maja 1948 roku. Okazało się to tragiczne 
w skutkach. Miliony Żydów zostały w Europie bez możliwości 
ucieczki. Żydzi z Palestyny odpowiadali na te zarządzenia na dwa 
sposoby. Jednym z nich była nielegalna imigracja – do grudnia 
1947 roku zdołano w ten sposób sprowadzić 113 000 Żydów.  
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Drugim był opór wobec władz brytyjskich, wraz z przeprowa-
dzaniem ataków terrorystycznych na obiekty brytyjskiej admini-
stracji. Ataki te przeprowadzały głównie Irgun i Banda Sterna. 

Biała księga, pomyślana jako środek zaradczy wobec arab-
skiego terroryzmu, okazała się pod tym względem całkowicie 
nieskuteczna. Podżegający do zamieszek Al-Hadżdż Muhammad 
Amin al-Husajni, wielki mufti Jerozolimy, został zmuszony 
do emigracji, ale zagranicą kontynuował swoją antyżydowską 
i antybrytyjską działalność. Stanął po stronie nazistowskich 
Niemiec i w 1940 roku wsparł antybrytyjskie, inspirowane przez 
Niemców powstanie w Iraku. Oddawał nazistom także inne 
przysługi – na przykład zrekrutował 20 000 bośniackich muzuł-
manów, którzy weszli w skład Waffen SS. 

Podziękowania Autora
Przygotowanie do druku wspomnień mojej matki,  

opowiadających o tym, jakich zbrodni dopuszczono się 
na naszej rodzinie i milionach innych osób, było zadaniem 
niezwykle wyczerpującym pod względem emocjonalnym. 

Wielkie wyrazy wdzięczności kieruję do Celine Boucher, 
która przepisała na komputerze ręcznie spisane wspo-
mnienia mojej matki. Dziękuję mojej siostrzenicy, Lisie 
Vatch, za jej pomoc językową. Moi bracia i siostry – Evelyn, 
Anne i Holden – oraz siostrzeńcy i bratankowie – Mitchell 
Vatch, Omar, Joseph i Sharif – wszyscy czytali i poprawiali 
tekst, zanim oddałem go w kompetentne ręce profesora 
Paula Hedlina do redakcji. Dziękuję, Paul. Kolejne podzię-
kowania kieruję do Radu Stratulata za cyfrową obróbkę 
zdjęć i projekt układu graficznego książki. Chcę wreszcie 
podziękować mojej matce za cierpliwość, z jaką odpowia-
dała na setki moich pytań o miejsca, zdarzenia i ludzi,  
przywołując tak bolesne dla niej wspomnienia. Jeśli 
w książce są błędy, tylko ja za nie odpowiadam.

Simon Wajcer

Montreal, Quebec

Kanada
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