
„Przebudzenie” 

 

Czasami życie potoczy się zupełnie inaczej, niż byśmy chcieli. Mieliśmy zaplanowane 

mnóstwo rzeczy, a zrobiliśmy tylko jedną z nich, bo na więcej nie starczyło nam już czasu. 

Mieliśmy tyle celów i marzeń, chcieliśmy wszystkiego skosztować, wszystko poznać... 

 

Jak myślicie, czy szesnaście lat to nie za wcześnie, aby umrzeć? Ja właśnie wtedy umarłem, 

ale to nie istotne. Ważne jest to, że dzięki mojemu odejściu ktoś inny przeżył. 

Nie będę owijał w bawełnę, jest wojna i to ta zwana totalną, a moje położenie jest najgorsze 

z możliwych. Jestem Żydem. I mój tata nim jest, i mama, i siostra, i babcia, wszyscy teoretycznie 

już nie żyjemy. Na początku II Wojny Światowej ja i moja rodzina zostaliśmy przeniesieni 

(oczywiście przymusowo) na teren krakowskiego getta. Na początku było dobrze, bo stanęliśmy 

jako jedni z pierwszych w bramie dzielnicy żydowskiej. Mieliśmy nawet swoje mieszkanko, 

nieduże, bo spałem z babcią w jednym pokoju, ale jakieś. Na podwórku spotkałem dwóch chłopców, 

lecz nie grałem z nimi ani razu w piłkę. Jeden z nich nosił okulary i nie zwracał na mnie w ogóle 

uwagi, drugi zaś ciągle coś nucił pod nosem i ruszał palcami w takt muzyki, którą tylko on słyszał. 

Nie przypadli mi do gustu, lecz już wtedy wiedziałem, że nikogo to nie obchodziło. Niedługo potem 

miałem aż nadmiar przeciwników w biegu po chleb i życie. 

Tak, życie w naszej żydowskiej dzielnicy stawało się coraz trudniejsze. Nie miałem już 

podwórka, a w „moim” pokoju mieszkała cała rodzina. Na ulicach - strasznie tłoczno i brudno. 

Ludzie byli bardzo chudzi i smutni, a Niemcy coraz bardziej brutalni. Nie mieliśmy co jeść i w 

mieszkaniu było nam strasznie zimno. Pamiętam, że w grudniu miałem na sobie prawie wszystkie 

swetry, jakie posiadałem. 

Chyba na wiosnę straciliśmy babcię. Zachorowała na tyfus, a że była w podeszłym wieku, to 

umarła po pewnym czasie. Mama była załamana, nie potrafiła jednocześnie pracować i się smucić. 

Wobec tego postanowiła się powiesić. Kiedyś płakałem, po śmierci mamy już nigdy mi się to nie 

przydarzyło. Jak to przeżył tata? Myślę, że już nigdy się do nikogo nie odezwie, szczególnie po tym, 

jak musiał ciało swojej żony zostawić na chodniku, zamiast należycie pochować. 

 

Dziś rano od pewnego staruszka dowiedziałem się, że nas wywożą. Na początku te słowa 

wzbudzały we mnie uczucie lęku przed nieznanym, a swoim dźwiękiem przypominały zmianę, lód  

i niebezpieczeństwo. Nie pamiętam, kiedy ostatnio przebiegłem tak szybko połowę getta. Wpadłem 

do naszego małego lokum i oznajmiłem, że nas wywożą, cokolwiek to znaczy. Wszyscy zamarli,       

a potem nagle zaczęli gorączkowo szukać walizek i innych rzeczy. W tym całym zamieszaniu tylko 

ja i tata byliśmy nieruchomi. Staliśmy i patrzyliśmy sobie w oczy, a on do mnie mrugnął. 

Przypomniałem sobie, co oznaczało „mrugnięcie”. Ojciec mówił mi: Miej się na baczności. 

Najwyraźniej chciał mnie poinformować, że dzieje się coś, co może zmienić nasze życie. Tylko na 

jakie? Na lepsze, czy na gorsze? 

Nie wiedziałem, nikt nie wiedział, lecz co mieliśmy do stracenia? Życie? Nie, ono już nie 

było jedną z najważniejszych wartości. W pewnym sensie marzyłem o tym, aby się stąd wyrwać, a 

część mojego mózgu miała nadzieję, że Niemcy wypuszczą nas na wolność. Wszyscy z nas śnili o 

świeżym powietrzu, spokoju i jedzeniu, których w gettcie nie było. Z niecierpliwością czekaliśmy 

na moment, kiedy ktoś zapuka do drzwi i oznajmi, że możemy iść w świat. Codziennie 

nasłuchiwałem, co mówią ludzie i interpretowałem ich słowa na sposób piętnastoletniego chłopaka. 

Nie. Jeszcze nie. Nie dziś. Nie jutro. To kiedy? - jak każdy nastolatek byłem bardzo 

niecierpliwy. W pewnym sensie przez około pół roku nie miałem co z sobą począć. Byłem 

przesiąknięty głodem, wszystko mnie bolało, nie tylko ciało, ale też dusza. Było mi tak ciężko 

patrzeć na tatę i siostrę, obydwoje wyglądali, jakby wyssano z nich całkowicie radość i wolę życia. 

W pokoju mieliśmy lustro i kiedy wychodziłem, czasami spoglądałem na osobę będącą moim 

odbiciem. Mój wygląd mnie przerażał. Miałem prawie szesnaście lat, a wyglądałem, jak mój ojciec. 

Teraz całe dni przesiadywałem na polu, czasem nie wracałem na noc do domu, bo był tam za 

duży ścisk. Nie czułem ciepła, ani zimna, nie czułem się żywy. Spokojnie mogłem się położyć na 



chodniku, tak jak położyliśmy tam babcię i umrzeć. Nie zależało mi już na niczym, ludzkie zło 

całkowicie mnie wyniszczyło. Jedyne, co jeszcze we mnie żyło to oczy. Siedząc na ulicy przed 

pewną starą kamienicą, ciągle obserwowałem otaczający mnie krajobraz, przechodzących ludzi       

i ich uczucia oraz nadzieje wyryte na twarzy. Może to właśnie obserwacja tego zamkniętego, 

żydowskiego narodu pozwalała mi oddychać, ponieważ zajmowałem się czymś innym niż 

myśleniem o śmierci i głodzie. Stałem się niezauważalny, raz nawet ktoś po mnie przeszedł, jak 

starałem się zdrzemnąć. Na ulicy nie tylko ja byłem w stanie „rozpadu”. Towarzyszyły mi zwłoki 

starszych, młodszych, oraz inni ludzie, którzy zgubili sens życia. 

Najbardziej lubiłem, jak padał deszcz. Zmywał ze mnie strach, brud i śmierć. Pewnego dnia, 

gdy przestało padać na ulicy, na której mieszkałem pojawili się żołnierze. Wyprowadzili z mieszkań 

mojego tatę, siostrę i innych ludzi przebywających w starej kamienicy. Ojciec podszedł do mnie      

i pomógł mi wstać, a później wraz z siostrą poszliśmy za innymi. Naziści zaprowadzili nas na 

wielki plac, pogrupowali, a następnie poprowadzili poza granice getta. 

Gdy wyszliśmy za bramę, słońce zalało mnie swoim światłem jak nigdy wcześniej. Po 

„aryjskiej” stronie Krakowa wszystko wyglądało tak, jakby tylko w żydowskiej dzielnicy toczyła 

się II Wojna Światowa. Ludzie chodzili spokojnie ulicami, ładnie ubrani i z pewnością byli umyci,  

a mnie na pewno tego brakowało. Szliśmy i z chłopakiem bardzo podobnym do mnie, oglądaliśmy 

się na około. Wszystko było takie kolorowe, takie świeże i niemal można powiedzieć: radosne. 

Przypominałem sobie ulice, sąsiadów, szkołę i nauczycieli, oraz znaczenie słowa „wolność”. Ten 

spacer przed podróżą pociągiem był naszym ostatnim światłem w najciemniejszym tunelu świata. 

Kiedy doszliśmy, nagle wszyscy zaczęli krzyczeć i się przepychać, walcząc w ten sposób o jeszcze 

jedną szansę, lecz nie udało im się, bo albo padali martwi na ziemię, albo jako pierwsi byli 

wpychani do pociągu. Pamiętam, jak idąc za tatą dostałem kolbą karabinu w plecy. Zwinąłem się z 

bólu i potknąłem, nie zdążyłem wstać, bo coś mnie przygniotło. Nie pamiętam, jak znalazłem się w 

pociągu, ale za to aż za dobrze pamiętam jazdę nim. W wagonie byliśmy bardzo ściśnięci, było też 

strasznie gorąco - wszyscy mieliśmy dość. 

Po około dwugodzinnej podróży rozsunęły się ściany i oświetliły nas latarki jakichś 

żołnierzy, było ciemno, szczekały psy. To nie był świat, jaki widziałem, opuszczając getto. Gdzie 

się znalazłem? Ktoś krzyczał, że mamy się pośpieszyć i wysiadać z pociągu. Wyszedłem na pole, 

gorączkowo trzymając się czyjejś ręki. Stanąłem obok ojca i zacząłem badać teren. Było tu 

strasznie ponuro, mimo naszych głosów unoszących się w powietrzu. Za cicho, za spokojnie. Nagle 

poczułem szarpnięcie, jakiś mężczyzna spytał się ile mam lat. Odpowiedziałem, że szesnaście. 

Powiedział mi, że mam tu zostać. Zostałem. 

Kazano się nam podzielić na dwie grupy, mężczyzn i kobiet. Osoby, które miały poniżej 

szesnastu lat i starców przydzielono do tej samej grupy i kazano im iść do łaźni, aby się umyć. Mnie, 

tatę i innych mężczyzn też poprowadzono na dezynfekcję, ale chyba w jakieś inne miejsce. Gdy 

przeszliśmy przez bramę, zobaczyliśmy skupisko drewnianych, podłużnych domów. Było ich 

strasznie dużo. Poprowadzono nas trochę dalej, weszliśmy do budynku, gdzie kazali nam się umyć 

pod prysznicami, zajmującymi ponad połowę pomieszczenia, a następnie obcinano nam włosy         

i podawano nowe ubrania. Kiedy już wszyscy przeszli przez tą procedurę, zaprowadzono nas do 

jednego z baraków i przydzielono prycze. Około drugiej w nocy położyliśmy się spać. 

 

Pobudka o trzeciej trzydzieści, po niej gimnastyka, a następnie apel. Na placu zebrało się 

wiele ludzi, odnosiłem wrażenie, że jesteśmy tacy sami, bezwartościowi. Oprócz nas byli też 

żołnierze     i oficerowie Gestapo. Apel był długi, nie wiem ile czasu stałem w jednym miejscu. 

Powietrze było przesiąknięte dymem i brudem, a ziemia pod moimi stopami płakała. Gdzie jestem? 

Lęk przepełniał mnie coraz bardziej, mój instynkt samozachowawczy mówił mi, żebym uciekał z 

tego miejsca, a ja podzielałem jego opinię. 

Czy jadłem coś rano? Nie, za to piłem ciemną breję, która przypominała swoim smakiem 

kawę. Zaraz po śniadaniu przydzielono nas do pracy. Miałem szczęście- moim zadaniem było 

sortowanie ubrań, bagaży i innych rzeczy, które ze sobą przywoziliśmy. Oprócz mnie przy tej samej 

robocie pracowało czterech mężczyzn, na oko czterdziestoletnich i jedna kobieta. Przez pół dnia 



przerzucałem puste walizki na stos rzeczy do spalenia. Nudne zajęcie, ale nie mogłem narzekać, bo  

ktoś przydzielony do innej pracy mógł właśnie umierać z głodu i wycieńczenia, tak więc starałem 

się dobrze przerzucać walizki, aby zasłużyć na własne szczęście. Na obiad była zupa. Znaczy się na 

wierzchu była woda, a dopiero w połowie przybierała formę czegoś, co przypominało zupę. Nie 

wiedziałem o tym i bez oporu pozwoliłem ustawić siebie jako jednego z pierwszych w kolejce. 

Gorzko tego żałowałem, prawie nic nie zjadłem i do końca dnia burczało mi w brzuchu. 

Tej nocy poszliśmy trochę wcześniej spać, więc o wschodzie słońca obudziłem się bardziej 

przytomny niż wczoraj. Znów był apel, a po apelu na śniadanie wypiłem „niby kawę”. I wszystko 

odbywało się tak samo jak wczoraj. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, 

niedziela... Żaden dzień nie różnił się niczym od poprzednich, nawet najdrobniejszym szczegółem. 

Wstawałem, pracowałem i kładłem się spać - na okrągło przez trzy miesiące. 

 

Nagle w któryś z poniedziałków nie poszliśmy do pracy, nie kazano nam. Za to około 

dziewiątej zwołano nas na plac, gdzie oficerowie dokonywali selekcji. Kapo krzyczeli, bili nas 

pałkami i ustawiali w szeregi, a białe fartuchy chodziły pomiędzy nami i patrzyły, jakby wzrokiem 

potrafiły ocenić, czy przydamy im się żyjąc. Było tak sztywno, nikt nawet nie odważył się kaszlnąć, 

czy pociągnąć nosem. Wszyscy modlili się w duchu, aby nic złego się nie stało. Ale o jakie 

bezpieczeństwo mieliśmy błagać los, skoro nie wiedzieliśmy już, co jest dla nas lepsze? 

Pamiętam, że mój kolega z pryczy strasznie się pocił, bo od kilku dni był chory. Miał 

przeczucie, że gorączka jest jego zgubą, a dziś jego przypuszczenia się potwierdziły. Wysoki 

esesman stanął przed nim i powiedział, że chorzy nie będą żyć i wyciągnął chłopaka z szeregu. 

Zaczął panikować, piszczał. Nie, nie piszczał, starał się wydobyć z siebie jakieś słowa, ale 

nadaremnie. Niemiec go uderzył, ten się przewrócił, a sekundę później został kopnięty. Wszyscy, 

którzy stali blisko niego, niemo błagali, aby się podniósł, lecz on wbrew ich woli nadal leżał. Nie 

miał po co wstawać, przecież i tak umrze. 

Nie! Moje sumienie postanowiło dziś powalczyć za wszystkich skazańców Auschwitz. „Nie 

zgadzam się!”- krzyknąłem w sobie, dodając mojemu ciału sił. Zrobiłem krok, nikt tego nie 

zauważył, potem  następny i osłoniłem kolegę. Dostałem w twarz. Mój przyszły kat pluje na mnie. 

A ja? Mówię do niego słabym, a zarazem wyrażającym wszystkie moje emocje i uczucia, głosem. 

„Ja za niego. Jesteśmy tej samej wagi, tego samego wzrostu, wyglądamy tak samo, tylko numer 

mamy inny. Ja za niego.” Esesman na początku nic nie odpowiedział, zmarszczył brwi, minęły dwie 

sekundy. Następnie poprowadził mnie, ku innym już dawno gotowym na śmierć. Jeszcze przez 

około dwie godziny miałem tam stać i nieskończenie układać słowa, którymi powinienem pożegnać 

świat. 

Rozejrzałem się wokół siebie. Szaro, i ciemno. Nie czułem zapachu, nie czułem niczego. 

Chciałem płakać, naprawdę, ale nie potrafiłem. Wojna, obóz, oraz getto zabrały mi nawet kojącą, 

duszę i ciało, wodę. Byłem brudny, bezbronny i niewierzący w to, że coś takiego, jak nadzieja 

istnieje. Zamknąłem oczy, nie chciałem patrzeć. 

 

Po południu nasza grupa powlokła się ku nieuchronnemu. Padało, ale nie był to deszcz z 

chmur, to był płacz tych, którzy nigdy już nie powrócą i się nie odezwą . To było pożegnanie, to 

była pieśń, a zarazem nienapisane listy do wszystkich tych, którzy byli drodzy naszym sercom. Nie 

myślałem  o tym, że zaraz zginę, tylko o tym chłopaku, za którego miałem umrzeć. Czy dobrze 

postąpiłem? Czy mój czyn wyda plony? 

Przed nami pojawiły się dobrze nam znane budynki komór gazowych. Nikt nie panikował, 

wszyscy szli nadal równym, wręcz idealnym krokiem. Chcieliśmy godnie odejść z tego miejsca na 

wolność, która tak naprawdę nigdy dla nas nie nastanie. Nawet, gdybym kiedyś wydostał się stąd 

inną drogą niż kominem, to pozostałyby wspomnienia, które kąsałyby mnie każdego dnia i każdej 

nocy. A więc muszę się przyznać, że nawet cieszyłem się z tego, że umrę. 

Naziści kazali nam się rozebrać, a następnie wejść do komory. W tym „pokoju śmierci” było 

strasznie ciasno, przypomniał mi się pociąg, a następnie getto i ojciec. „Miej się na baczności”- 

mówiło jego mrugające oko. „Tak tato, byłem czujny, uratowałem innemu człowiekowi życie. Czy 



jesteś ze mnie dumny?” Odpowiedział: „Tak.” 

Wiecie, jak pachnie śmierć? Moja pachniała starymi migdałami. Na początku nic się nie 

działo, potem zaczęło śmierdzieć, a chwilę później nie mogłem już oddychać. Nie było słów, nie 

było wiary, ani nadziei i miłości. Po prostu zamknąłem oczy, oderwałem się od podłogi i wzbiłem 

się w powietrze, kiedy opróżniano komorę z ciał, które pewnie zostały spalone w krematorium. 

Kiedy tak leciałem w górę, do nieba, to zza horyzontu zaczęło wyłaniać się słońce. Wszystko 

budziło się do nowego życia. Kiedyś świat przebudzi się z wojny, zacznie przebaczać, ale na razie 

miłość musi odejść, aby za kilka lat powrócić z siłą, jakiej nie miała nigdy dotąd. Dlatego też cieszę 

się, że uratowałem pewnemu chłopcu życie. Może przeżył tę straszliwą wojnę i teraz opowiada 

wnukom, jak to było być jednym z Żydów, w czasie ich zagłady, bo ważne jest, aby o tych czasach 

nie zapomniano. 
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