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Salomea, świat się zmienia
„O roku ów, 1945!”
Nadzieja końca wojny i wyzwolenia odżyła w getcie łódzkim w sierpniu 1944 roku, gdy
wojsko rosyjskie rozpoczęło ofensywę i szło w stronę Warszawy by zmiażdżyć hitlerowską
armię. Nasza radość trwała krótko, gdy wiatry wojny zmieniły kierunek.
Powstanie Warszawskie przeciwko Niemcom wybuchło w tym samym czasie gdy
Rosjanie, nasza nadzieja wyzwolenia, zatrzymali się nad brzegiem Wisły obserwując z daleka
przebieg walk w Warszawie. Żołnierze radzieccy zamienili się w obserwatorów, poza tym nikt
Rosjan o pomoc nie prosił. Podobno w Warszawie ukazały się plakaty z napisem ”Witamy ciebie
czerwona zarazo”.
Powstanie w Warszawie trwało kilka miesięcy a Niemcy w Łodzi zdążyli wysłać bez wielkiego
pospiechu i wysiłku 70.000 mieszkańców getta do Auschwitz.
Mieszkałam w getcie od jego zarania wraz z rodzicami i babcią, która w pierwszym roku
wojny zmarła. Moja Mama, Róża, i jej identyczna bliźniaczka, Anna były akuszerkami z jedną
tylko różnica: Róża odbierała dzieci w domu, a Anna wybrała praktykę szpitalną. Anna po
wkroczeniu Niemców do Łodzi zdecydowała się uciec do Rosji. Przekroczyła granice rosyjską
nad Bugiem, gdzie właśnie Rosjanie otworzyli granice dla uciekinierów z Polski. Anna posadę w
szpitalu przekazała siostrze, co później w dużym stopniu uratowało nam życie. Mama była
odbiciem swej siostry, a szpital, który przeniósł się później do getta stał się jej drugim domem.
Gdy po roku porody w getcie zostały zabronione pod groźba śmierci Mama przeszła na
pielęgniarstwo. Nigdy nie zapomniała Niemców rzucających noworodki przez okna szpitalne do
czekających na nie ciężarówek by je zawieść martwe lub ledwo żywe do obozu śmierci w
Chełmnie nad Nerem.
Położnictwo przestało istnieć, ciąża groziła śmiercią a dzieci do lat 10 nie miały prawa do
życia jako elementy nie produkcyjne i były wysyłane z getta na śmierć. Byliśmy odseparowani
od świata, o obozach śmierci nie wiedzieliśmy choć instynktownie broniliśmy się przed
wysyłaniem z getta. Nie chcieliśmy dopuścić myśli, że wysyłka to śmierć. Nazywaliśmy to
„wysyłaniem w nieznane” dodając „ludzie znikają jak kamień w wodę”. Wysyłka z getta była
także karą za różnorodne przekroczenia gettowskiego „prawa”, ale przybrały na częstości gdy
Rosjanie zatrzymali się nad Wisłą w sierpniu roku 1944. Wysyłanie wtedy dotyczyło wszystkich
mieszkańców i równało się likwidacji getta. Najpierw władze wysyłały „zaproszenia” do
zgłoszenia dobrowolnego do stacji kolejowej, gdzie czekały na ludzi pociągi bydlęce. Po krótkim
czasie te „grzeczności” ustały i Policja Żydowska zabierała mieszkańców z domów, nagle i siłą,
nie pozwalając ofiarom nawet na zjedzenie ostatniej potrawy w domu. Nikt z nas nawet wtedy nie
znał stacji Auschwitz, nikt nie wiedział, ze istnieje gaz, który uśmierca ludzi i piece, które ich
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pochłoną. No i nie znaliśmy najbardziej wyrafinowanego i okrutnego kłamstwa jak „ Arbeit macht
frei”. To było motto Auschwitzu.
W getcie mimo głodu, chłodu i chorób rodziny były nasza jedyna podstawa moralna.
Mieliśmy jeszcze przyjaciół. W Auschwitz ludzie tracili w ciągu jednej minuty to, co było rodziną
i ludzkim zbliżeniem, przyjaźnią. Kierunek pejczy Mengele wskazywał podczas selekcji pójście
na prawo czy na lewo, ale nikt nie znał straszliwego przeznaczenia tych kierunków. Moja Mama,
chuda, nie wielkiego wzrostu, oświadczyła, ze getta nie opuścimy. „Tutaj wiem gdzie jestem,
znam teren jak własną kieszeń. Musimy znaleźć jakąś kryjówkę. Rosjanie są blisko”.
Ojciec zawsze się z Mama zgadzał i dla niego była ona bezbłędnym życiowym kompasem.
Ona była także duszą, bijącym sercem i mózgiem naszej małej rodziny. Mama wróciła do domu
w południe przynosząc nowe wieści. „Hans Biebow (kat łódzkiego getta) jutro o godzinie 6 rano
na Bałuckim Rynku przeprowadzać będzie selekcję. Potrzebuje 600 osób młodych i zdrowych do
oczyszczenia getta. Rzeczy znalezione w domach trzeba posegregować, oczyścić i wysłać do
Reichu w idealnym stanie. Sześć miesięcy pracy i życia zapewnione”.
Zjawiliśmy się na selekcje czysto ubrani i wymalowani na twarzy. Biebow jednym ruchem
pejcza wskazał nam kierunek pójścia na lewo. Gdy tylko się odwrócił Mama popchnęła nas siłą
biblijnego Samsona na prawo. To był chyba pierwszy wypadek oszukania pejczy Biebowa. Mamy
mocne pchniecie uratowało nam życie i gdy później pytałam dlaczego „na prawo” odpowiedziała
„Bo ja też wybrałabym do pracy tych stojących na prawo. Oni są młodzi i dobrze wyglądają”
Zostaliśmy więc „przedłużeni” o 6 miesięcy życia i przestaliśmy mówić o śmierci. Nadzieja
ogrzewała się w złotym blasku marzeń o wolności. Przetrwanie stało się możliwe. Nie byliśmy już
głodni, bo zostało sporo żywności po byłych mieszkańcach getta. Żywność poprawiła znacznie
nasza sprawność umysłową i fizyczną. Fizycznie zmieniłam się z wieku nieokreślonego w
siedemnastolatkę, choć psychicznie byłam za stara na moje lata. Po krótkim czasie zaczęła się
organizować konspiracja złożona głównie z młodych mężczyzn.
Niespodziewanie, po kilku miesiącach, ruszyła wreszcie ofensywa radziecka i grzmoty
wojny były muzyka dla naszych uszu, nowoczesna, potężna „Uwertura 1812”.
Zadawalam pytania, wierząc, że zostaną wysłuchane: dlaczego czekałeś tak długo Panie?
Dlaczego pozwoliłeś, Boże Pełen Miłosierdzia, wymordować nas i nasze dzieci? Czy wymierzasz
nam karę? Za co, Boże Sprawiedliwy, za co? Czy my powstaniemy z tych dosłownie popiołów?
Boże Wszechmocny, pomóż mi opanować nienawiść, którą czuję do naszych morderców! Czy
ludobójstwo da się zapomnieć? Wybaczyć?
15 stycznia 1945 roku wyszliśmy wreszcie z kryjówki. Rosyjscy żołnierze byli już w
Łodzi.
Polacy zdarli ze mnie żółte gwiazdy Dawida, które nosiłam po obu stronach
wystrzępionego palta. „Dosyć tego poniżania” krzyczeli. Zaintonowałam Rotę ”Polski my naród,
polski lud”.
Otwarły się przede mną niebiosa życia i wolności i dziękowałam Ci Boże Wieczysty za
utrzymanie moich Rodziców i mnie wśród żyjących. Czy „nigdy więcej” takie morderstwa się nie
powtórzą, Panie?
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Cześć druga
Mama po długich staraniach wreszcie otrzymała prawo zamieszkania w byłym getcie, na
Bałutach. Mieszkanie-dziwadło urzędnicy podzielili na dwurodzinne. Matka, moja dzielna i
rozsądna Mama, bała się opuścić Bałuty a poza tym nie potrafiła walczyć z urzędnikami ani ich
prosić czy przekupić. Brała to, co jej łaskawie dali. W tym zaniedbanym i skażonym krwią miejscu
i tylko tam na Bałutach czuła się bezpiecznie. Dziwaczne, dwupokojowe mieszkanie dzieliliśmy
z młodą parą, która zajęła środkowy, obszerny pokój. Dla nas pozostała kuchnia i sypialnia, do
której droga wiodła przez pokój młodej pary.
Nasze życie codzienne koncentrowało się w kuchni, a sypialnia stała prawie pusta i
zamieniała się zimą w dużą lodownię. Mama po przymocowaniu na ścianie domu karty z napisem
„Akuszerka, pierwsze piętro” – ślady są do dzisiaj widoczne – przyjęła od razu kilka pacjentek w
kuchni. Mama była fatalną kucharką, a gdy wreszcie dostaliśmy pomoc domową, kobietę ze wsi,
to okazało się, że ona także posiada nikły talent kulinarny. Stwierdziłam, że nade mną wisi jakieś
przekleństwo tyczące pożywienia i pogodziłam się z moim losem. Zdałam sobie także sprawę, że
nie mogę nikogo do nas zaprosić i co gorzej nie mam nawet miejsca do odrabiania lekcji.
Mieszkanie, jak cała Łódź, było także pełne pluskiew. Wkrótce wróciła bliźniaczka Mamy, moja
ukochana ciocia Anna z Rosji i miałam dwie ciężko pracujące, zagonione matki. Co za cudowny
i olbrzymi dar od Boga - dwie matki!
W lutym 1945 roku po zdaniu egzaminów rozpoczęłam trzecią klasę szkoły średniej.
Byłam chyba jedyną osobą z mej szkoły w getcie, która rozpoczęła naukę tuż po wojnie i to niosło
za sobą wielka odpowiedzialność. Droga do szkoły, do gimnazjum im. Marii Konopnickiej, była
daleka i trwała ponad godzinę jazdy tramwajem, ale innych środków lokomocji nie było. Żyło we
mnie wspomnienie kilku tygodni spędzonych w tej szkole tuż po wybuchu wojny. Spotkałam tylko
Wisię Kuczyńską z mojej klasy, z która potem siedziałam na jednej ławce aż do matury. Wiek
uczennic trzeciej klasy gimnazjalnej był różnorodny, od lat 15 do 25. Krążyła plotka, że najstarsza
z nas ma dwoje dzieci. Ja, 17-latka, byłam gdzieś pośrodku i unikałam tych najmłodszych i
najstarszych uczennic. Od razu zaprzyjaźniłam się z Basia Rabecką, której rodzice zabrali się
dyskretnie do mego podkarmienia. Widocznie głód rodem z getta zostawił ślady na mojej twarzy.
Szkoła miała fenomenalnych profesorów, którzy przyjeżdżali z uniwersytetów Warszawy, Wilna,
Lwowa. Warszawa była straszliwie kilkakrotnie prawie „nieuleczalnie” zmaltretowana w czasie
wojny, gdy Łódź nie naruszona przeżywała najlepszy okres swego istnienia kulturalnego i
gospodarczego po wojnie. Nasi nauczyciele wysokiego kalibru z Warszawy i ziem należących
wcześniej do Polski przenieśli się do Łodzi i uczyli nas samodzielnego myślenia, czystości języka
i prowadzenia dyskusji. Oni wzbogacili każdy przedmiot, którego uczyli. Odrzuciłam z mej
pamięci wspomnienia o wojnie, o getcie, o głodzie i o śmierci, by chłonąc ich interpretacje poezji
i prozy oraz pisania w literackim polskim języku.
Byłam uczennica pochłaniająca wszystko co szkoła ofiarowała za wyjątkiem gimnastyki.
Jako jedyna Żydówka w klasie budziłam ciekawość, współczucie i nie dostrzegłam cienia
Page 3

niechęci. Zapraszanie do domu nie było w modzie z wielu przyczyn, głownie typu finansowego.
Kawiarnie zrobiły się modne później, gdzie „mała czarna” była stosunkowo tania.
U mnie w domu nadal nie było nawet małego kata do odrabiania lekcji. Nie mogłam się
porządnie umyć i to mnie bardzo nękało. Moja skromna garderoba godna pożałowania służyła
przez kilka tygodni zanim mogłam ją zamienić. Zaczęłam także chorować jak gdyby wszystkie
dolegliwości i konsekwencje pięcioletniego pobytu w getcie się nagle obudziły, połączyły i
zbuntowały występując w postaci brzydkich wrzodów na skórze, rozluźnionych zębów i bólów
żołądka. Na szczęście nie zawsze występowały razem, każda choroba miała swe własne występy
„solo”. Jednak zawsze potrafiłam znaleźć koleżankę do odrabiania lekcji, nie u mnie oczywiście.
Nikt zresztą nie zdradzał ochoty do odwiedzania mnie na Bałutach.
Znalazłam wreszcie pokrewną duszę, Jankę Gawelską, której spokojna uroda
przypominała dziewczyny z obrazów Kossaka. Zawsze odziana w t.zw. kombatancki żakiet
Eisenhowera pochodzący z darów UNRA, siedziała milcząco i sama na ławce w klasie. Janka
była kurierem w czasie powstania warszawskiego, straciła ojca podczas wojny a kula z
niemieckiego karabinu przeobraziła jej mamę w kalekę. Matka i córka zajmowały jeden pokój w
mieszkaniu wielopokojowym, wielorodzinnym i mającym jedną, wspólna kuchnię i ubikację.
Jedyny pokój pełen słońca z pięknym widokiem na park zajmowały Janka z mama. Pani
Gawelska
była kierowniczką stołówki miejskiej przeznaczonej dla ubogich i codziennie
przynosiła gorąca zupę i kawałek mięsa dla siebie i córki do domu. Te skromne porcje dzieliła ze
mną. Gdy odmawiałam mówiła „Jedz dziecko, masz długą drogę do domu, ale przedtem wypij
gorąca herbatę”. Głaskała moje włosy zamiast zrobienia znaku krzyża na czole a jej glos
towarzyszył mi, gdy zbiegałam ze schodów. „Bóg z tobą dziecko”. Biegłam, by złapać tramwaj
do Placu Wolności a stamtąd drugi tramwaj, który mnie zawoził do domu. Drżąc z zimna
wracałam do domu i leciałam prosto do mej syberyjskiej sypialni. Spałam ciężko bez snów. W
sumie podróż trwała ponad dwie godziny i wytrwałam tylko rok nauki z Janką. Bałam się, że ją
stracę, tak jak nie dawno straciłam ludzi, których kochałam. Ten strach nigdy mnie nie opuszczał.
O północy, gdy czekałam na tramwaj na Placu Wolności odbywały się łapanki na prostytutki. To
były młodziutkie płaczące dziewczynki, aresztowane przez tajnych agentów w cywilnych
ubraniach. Mnie też niekiedy zaczepiali, ale natychmiast puszczali, gdy pokazałam moją teczkę
wypchaną książkami, zeszytami i piórami. A przecież gazety łódzkie donosiły, że niema już
złodziei, morderców i prostytutek w Łodzi. Tutaj te kłamstwa rzucały się w oczy razem z
działalnością Milicji.
Kilka filmów amerykańskich prześlizgnęło się przez polską cenzurę, miały olbrzymie
powodzenie i były najlepszą reklamą dla USA.
Dalszym ciągiem mego wyksztalcenia była Akademia Medyczna w Łodzi, nowy
uniwersytet medyczny, który w krótkim czasie stanął na nogi, dzięki doskonałym profesorom i
studentom. Brak książek medycznych powodował, że studenci uczyli się wspólnie, w dwójkę albo
trojkę. To była świetna dla mnie sytuacja, bo łatwo znalazłam partnerkę z noclegiem i łazienką.
Co za radość! Była to interesująca dziewczyna z Warszawy, o postępowych poglądach, znawczyni
teatru i kina. Paliła papierosy, ja też. Do tego – Pan Bóg miał mnie chyba w swej opiece – u Hani
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była łazienka, trzeba było tylko przynieść swój ręcznik. U Hani było także dużo wody z kranu do
picia, ale inne komórki i szuflady w kuchni były zamknięte na klucz. Taki obraz uwięzionego
pożywienia widziałam po raz ostatni w getcie łódzkim. No dobrze, pomyślałam, nie będę
głodowała, w końcu można coś kupić w pobliskim sklepie.
Studiowaliśmy razem medycynę przez prawie 5 lat, głownie w nocy, bo nikt nam wtedy
nie przeszkadzał a Hania chciała być zawsze pierwsza do zdawania egzaminów. Prócz medycyny
Hania była zakochana w Warszawie, a także uwielbiała teatr, który był dla mnie „terra incognito”.
W końcu musiałam się z nią rozstać, bo jej styl życia, był dla mnie zbyt intensywny, no i papierosy
rujnowały resztki mego zdrowia. Nie wytrzymałam tempa życia Hanki, niezliczonych papierosów,
jak i nędznego pożywienia w ówczesnych restauracjach. Wszystkie moje choroby duże i małe
jakby się zbuntowały i znalazłam się w szpitalu.
Do tego dołączył się później proces, oskarżenie męża, pacjentki Mamy, która zmarła w
tydzień po porodzie. Przyczyną śmierci było ogólne zakażenie wywołane obecnością części
łożyska w macicy. Łożysko powinno być usunięte w całości tuż po urodzeniu dziecka. Mama
pracowała z dr. X wiele lat po wojnie i którego ogromnie ceniła. Dr X pochodzenia niemieckiego,
podczas okupacji podpisał listę Volksdeutschów co go automatycznie zaliczało do grupy
zdrajców w Polsce. Po wojnie Dr. X pozostał w Łodzi, nie miał nic na sumieniu i nie zabrali mu
prawa praktyki lekarskiej. Był bojkotowany – owszem – ale dostał posadę jako lekarz
ambulansowy, niska hierarchia dla doświadczonego lekarza. Mama uważała, że jest jednym z
najlepszych lekarzy i z nim głównie współpracowała. Często się przede mną skarżyła, że „chcą mi
obrzydzić najlepszego lekarza w Łodzi a on nikomu krzywdy nie zrobił w czasie wojny – to ja
sama sprawdziłam zanim zaczęłam z nim współpracę”.
Mąż pacjentki skierował sprawę śmierci żony przeciwko Mamie do sądu, oskarżając ją o
zaniedbanie i domagając się najwyższej kary więzienia. Według mojej Mamy pacjentka miała nie
wielką gorączkę w dzień po porodzie, którą leczyła tabletkami Sylfa według zlecenia Dr. X.
Gorączka nie wiele spadła i lekarz podwyższył leki. Mama dzwoniła kilka razy prosząc by
przyszedł albo posłał pacjentkę ambulansem do szpitala. W końcu położnicę umieszczono w
szpitalu, gdzie w 2 dni później zmarła. Płaczący maż zrobił wielkie wrażenie gdy zeznawał i
tylko oskarżał Mamę, bo tylko ją widział podczas tych wydarzeń. Myślałam, że my tego nie
przeżyjemy, gdy Mama pójdzie do więzienia. Patrzyłam na ojca z rozpacza gdy Dr. X zaczął
zeznanie: „Położna Roza Herszenberg jest niewinna, ona dzwoniła do mnie kilkakrotnie, a ja
dawałem wskazówki przez telefon nie widząc pacjentki”.
Szmer przeszedł przez salę sądową, a mnie się wydawało, że to sen. Po zeznaniu doktora
adwokaci z sędzia poszli na krótkie obrady i na tym się skończyło. Mama głośno płakała, Ojciec
śmiał się przez łzy, a ja chciałam się pożegnać z lekarzem i mu powiedzieć „uratowałeś dzisiaj nie
tylko moją rodzinę ale także przywróciłeś dusze, serce i honor twego narodu. A nam zwróciłeś
życie”. Więc i takie rzeczy zdarzały się po wojnie ze strony zupełnie nie oczekiwanej. Byłam
dumna z Mamy, że umiała rozpoznać w Niemcu uczciwość i ludzkość a nie stereotypowo
morderczość i wrogość. Mama walczyła o jego dobre imię. Ja późno, bardzo późno oddaje teraz
cześć temu wielkiemu człowiekowi, którego nazwiska niestety nie pamiętam.
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Takie piękne zdarzenia miały miejsce w Łodzi powojennej obok innych obrazów życia
codziennego pełnego kłamstwa, oszustwa i nienawiści. Po tym wydarzeniu coś we mnie
złagodniało i zelżało.
Poznałam na ślubie mego kuzyna smukłego blondyna, robiącego wrażenie trochę
zagubionego w tłumie gości. Byłam zbyt nieśmiała by się do niego niechcąco doczepić i zanim
podjęłam decyzję on nagle znikł. Łódź po wojnie była dużym, ale jednocześnie małym
miasteczkiem, gdzie w kawiarniach można było spotkać ludzi. Tak wiec „nie-chcąco-chcąco” pod
jakimś minimalnym pozorem w Café Grand przysiadłam się do Mietka i tak z nim zostałam. To
był także powojenny okres mego życia, gdy fizyczne skutki wojny plus fatalne warunki
mieszkaniowe podały sobie ręce i mnie powoli rujnowały. Mietek to zauważył od razu i zmusił
mnie do wizyty lekarskiej u znanego lekarza w Warszawie, dokąd ze mną pojechał. On także
wykluczył potrawy gotowane przez nasza kucharkę a potem zamienił plan mieszkania oddając
lokatorom duża kuchnię w zamian za środkowy pokój co było dla nas błogosławieństwem.
Mietek pochodził z religijnej, zamożnej żydowskiej rodziny z Łodzi. Bracia i siostra a
także Mietek uczęszczali do szkol religijnych, ale Mietek był zbyt zajęty piłka nożna. Kilka dni
po wkroczeniu Niemców do Łodzi, Hans – Niemiec łódzki i przyjaciel Mietka wyrzucił go z
kolejki po chleb za co Mietek uderzył go mocno w twarz tak, że krew lala się mu z nosa. Kilka
godzin później ojciec Hansa przyszedł do ojca Mietka ostrzegając, że syn jego udał się do Gestapo
i życie Mietka jest w niebezpieczeństwie. „Wyślijcie go z domu” krzyczał. Mietek wyjechał do
Białegostoku, miasta zagarniętego przez Rosjan i w rok później dostał wezwanie do wojska
radzieckiego. Od razu wysłali go na Ural dla przyswojenia sztuki wojennej. Uralskie Dywizje
były podobno najlepszym wojskiem w Armii Radzieckiej. Mietek był kilkakrotnie ranny, leczony
i wyleczony i brał udział w wyzwoleniu wielu miast w Polsce i Niemczech. Wrócił do Łodzi w
1948 roku, ale nikt nie wyszedł na jego spotkanie. Cała jego rodzina zginęła w łódzkim getcie.
Myślał o samobójstwie, ale szybko podrzucił tą myśl. Nie! To byłoby zwycięstwo Hitlera.
„Zacząłem od tego co znam najlepiej: textilia i otworzyłem mała fabrykę, która daje mi niezłe
dochody” – później opowiadał. Tak zaczął się nasz romans z niewielkimi „up and down” skokami.
Miałam do czynienia z człowiekiem, który się jeszcze nie wypłakał po stracie rodziny i którego
rana nadal krwawiła. On widział we mnie młodą dziewczynę, która paliła za dużo papierosów, nie
chciała mówić o wojnie, była skromnie i szaro ubrana i jakby chorowita. Wkrótce poznałam jego
różnorodnych przyjaciół. Największą Mietka zaletą była jego otwartość i szczerość a także nie
kiedy wielo-mówiące milczenie. Brakuje mi tego bohaterskiego żołnierza z Uralskiej Dywizji,
który zmarł już dawno.
Musze jeszcze wspomnieć mego wujka, Herca, który wszedł do naszej rodziny via ciocia
Anna, ścisłej mówiąc jako jej przyjaciel a potem maż. Pierwsze wrażenie, które zostawił po sobie
było fatalne. Średniego wzrostu, chorowicie otyły z dużym brzuchem i krótkimi nogami wujek
Herc przyciągał uwagę ludzi na ulicy. To go nie żenowało. Ja go polubiłam szybko a jego twarz
okrągła, gładka, bez zmarszczek, pogodne oczy mnie oczarowały. Mówił dużo, za dużo, jak
oceniał mój Tato, o sobie. Że był przed wojna sprzedawcą garniturów męskich w dużej firmie,
w Lublinie. Wspominał, że Niemcy zamordowali jego żonę i dzieci, a on sam przeżył wojnę
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przechodząc przez wiele obozów koncentracyjnych. To był typowy kształt rozmowy w owym
czasie miedzy polskimi Żydami. Sądziłam, że Anna była widocznie zmęczona samotnością,
wracając do domu i nie mając z kim słowa zamienić, gdy spotkała Herca. Mama nie była
zachwycona jej wyborem ale ja polubiłam tego starszego pana, który był bardzo rozmowny i
uśmiechnięty do mnie. W końcu Anna zamieszkała z Hercem, który od razu przestał pracować, bo
nie mógł się utrzymać na żadnej posadzie. Latem w Łodzi, gdy było gorąco Herc nosił krótkie
szorty, które poruszały Łodzian w sposób nie przewidziany. Dla nich wujek stał się ogłupiałym
starcem ubranym paradoksalnie. Dzieci za nim nie kiedy goniły. Ciocia nie zwracała na to uwagi,
ale podniosła glos, gdy przegrał w karty jej ciężko zarobione złotówki. Nie mogła czy nie chciała
się z nim rozstać. „Ja nie robię tego z miłości czy litości – tłumaczyła siostrze – ale muszę mu
pomoc, bo jego życie zostało zniszczone. Stracił zonę i dzieci a sam był w najgorszych obozach
śmierci. Trzeba mieć cierpliwość, czas mu wiele pomoże”.
Anna miała racje. Chodziłam z nim latem na „małą czarna” by pogawędzić i poplotkować
i pokazać się z nim publicznie w kawiarni, ja także w szortach. W końcu załatwiłam dla niego
wakacje w znanym sanatorium, skąd wrócił całkowicie odmieniony. Bo tam właśnie podziwiali
jego szorty gdy Łódź zrobiła z wujka błazna. Niewdzięczna Łódź nie wspominała go nigdy jako
pioniera szortów, które stały się szczytem mody w Łodzi kilka lat później. Okazało się, że wujek
miał latem zapalenie skóry na wysokości uda i tylko krótkie spodnie tworząc wentylacja
zmniejszały swędzenie. Małżeństwo cioci mogło się łatwo rozbić z okrutnym skutkiem dla Herca
a okazało się udane, przyjazne, pełne zrozumienia i obustronnego szacunku. A ja? Ja wzbogaciłam
się o wujka, który zawsze stał przy mnie. Poza tym odwaga taka jak Herca odnosi się czasami do
rzeczy bardzo prozaicznych jak na przykład szorty noszone przez starszego pana w zacofanej
Łodzi. Te same potępione i wyśmiane spodenki stały się szczytem elegancji popularnej kilka lat
później ale nikt nie pamiętał mego drogiego wujaszka Herca, który tę modę w Łodzi
zapoczątkował.
Alea iacta sunt - Kości zostały rzucone
Tymczasem w Polsce działy się rzeczy nie spodziewane - wybuchła wolność, w roku 1957,
najpierw w prasie a później ogarnęła serce i głowy całej ludności. Otworzyły się także granice
wyjazdu na Zachód i niespodziewany opor mej rodziny. Moja Mama oświadczyła: „Nie, my nie
wyjedziemy. Czujemy się w Polsce dobrze, mówię językiem, który znam, jesteśmy lubiani przez
sąsiadów, osiągnęliśmy wysokie stanowiska i nie złe zarobki. Wy macie zupełnie inne
perspektywy, powinniście wyjechać, by poznać „nowy wspaniały świat”.
Dostaliśmy od nich błogosławieństwo na drogę. To było trudne pożegnanie najpierw z
krajem moich dziadków, z polska kulturą, z Mickiewiczem, z Tuwimem, z „małą czarną” w
Grandzie, z polskim lasem, z „płynie Wisła płynie po polskiej krainie”. Brakowało mi Mamy, do
której pisałam trzy listy tygodniowo przez trzy lata. Za wszystkimi tęskniłam i płakałam chodząc
ulicami Tel-Awiwu. Listy od Mamy wskazywały z biegiem czasu proces starzenia, pismo stało się
nierówne, niedokończone zdania gdzieś się gubiły. Ale były także weselsze dni i tygodnie
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zwłaszcza, gdy się urodził nasz syn, John, nazwany ku czci polskiego Papieża, za jego prożydowską postawę. Była w Papieżu, Janie Pawle II wielka serdeczność i pragnienie wspólnoty i
wzajemnego zrozumienia miedzy Polakami i Żydami. Potrwa trochę lat zanim jego życzenia się
spełnią. Na razie podajmy sobie ręce, my polscy Żydzi, my jeszcze żywi i pełni uczuć dla naszej
byłej Obczyzny. Jesteśmy jednym z ostatnich pokoleń urodzonych, wychowanych i
wykształconych w Polsce. Czy ja tej wzajemnej przyjaźni doczekam? Chyba nie, ale chciałabym
zobaczyć chociaż skromne tego początki.
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