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Moje marzenie, które nie urzeczywistniło się. (fragment) 

przełożył z jidysz Adam Bielecki 

przyp. St. liski, J. Siedlecka 

(...) Nasze miasteczko przechodziło 
wojny światowe, my często prowadzili-
śmy „wojnę" z polskimi chłopakami — 
na kamienie. W 1914 roku Rosjanie 
z Niemcami wojowali ogniem, strzela-
nina i bombardowania były bardzo gło-
śne, hałas był wielki, ale miasteczko 
nigdy nie zostało zrujnowane. Tu było 
miejsce na odpoczynek, na złapanie 
oddechu do dalszej drogi lub cofania 
się... Rosyjscy Kozacy przysporzyli Ży-
dom w Bieżuniu wiele cierpień — ra-
bowali z najlepszego mienia. Pewnego 
dnia wieczorem Kozacy zaczęli walić do 
drzwi naszego mieszkania. Ojciec nie 
chciał otworzyć, przytrzymywał drzwi 

od wewnątrz. Wówczas przepalili dziurę w okolicy zamka i rygla i wtargnęli. Za-
żądali, aby dano im dziewczyny. Ojciec powiedział, że w naszym mieszkaniu są 
tylko małe dzieci — chłopcy. Mocno waliło mi ze strachu serce — co to się może 
jeszcze zdarzyć? Wiedziałem, że na strychu były schowane dwie dziewczynki, cór-
ki sąsiada. Mieszkaliśmy na parterze, a na strychu był pokoik. Tam były schowane 
dziewczęta. Drzwi zostały zabite gwoździami i zalepione tapetą taką samą jak 
była na ścianach. Na to wszystko zawieszono dużo różnej odzieży. Kozacy nie 
chcieli uwierzyć, że nie ma dziewczyn. Kazali ojcu odwijać kołdry w łóżkach 
i pokazywać, że to wszystko chłopcy. Kiedy ojciec podszedł do łóżka matki i po-
wiedział, że tu leży jego żona i że nie powinni w tym łóżku szukać, podnieśliśmy 
wielki płacz i krzyk. Kozacy wzięli się wtedy za rabunek. Pootwierali szafy i szu-
flady, zabrali złoty zegarek, srebrne kielichy i inną drogą biżuterię — cały nasz 
dorobek. Uczynili nas biedakami. „Dzięki Bogu, że tylko tak przeszło" — pocie-
szał ojciec. Dobrze, ze nie znaleźli schowanych dziewczyn Fajgi i Bajli. 

Kiedy Rosjanie ponieśli klęskę i musieli odstąpić z miasteczka, wygonili wszy-
stkich Żydów — mężczyzn od 13 roku życia i zamknęli w stodole niedaleko od 
miasta. Była to wielka tragedia. Kobiety i dzieci płakały. Baliśmy się, żeby Koza-
cy nie wymordowali wszystkich Żydów. Niemcy byli dla nas wyzwoleniem. Kiedy 
ujrzeliśmy, jak Rosjanie uciekają podczas wielkiej i coraz bliższej strzelaniny, 
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zrozumieliśmy, że Niemcy zbliżają się i że szybkie ich podejście uratuje nasze 
życie. Kiedy weszli pierwsi Niemcy, nasze matki biegły im na przeciw, pytając, 
czy nie widzieli naszych bliskich. „Tak — zaraz wrócą do domu" — odpowiadali. 
Po kilku godzinach, dzięki Bogu, wszyscy Żydzi wrócili do miasteczka. Radość 
była ogromna — wszyscy żyli. Każdego roku uroczyście wspominamy to zesłanie 
Żydów i ich ocalenie. Niemcy jakoby dobrzy byli dla Żydów, ale nie jest to pełna 
prawda. Oni także spowodowali wiele cierpień. Ciągnęli Żydów do kopania oko-
pów, nałożyli duże podatki. W wielu żydowskich sklepach brali towary na weksle. 
Nasi Żydkowie długo czekali na termin ich spłaty, a wówczas okazało się, że wszę-
dzie napisali po niemiecku: „Kozak zapłaci". Oni rabowali i przysparzali cierpień 
bardzo inteligentnie. W szkołach trzeba się było uczyć po niemiecku i śpiewać 
„Deutschland, Deutschland, über alles". Po pewnym czasie Niemcy otrzymali roz-
kaz opuszczenia Polski. W 1918 roku Polacy powstali jako państwo. Radość ich 
była bardzo wielka, ale i antysemityzm także był niemały. Nasi Żydkowie chcieli 
być dobrymi obywatelami. W szkole śpiewano na nowo „Jeszcze Polska nie zginę-
ła". Za każdym razem trzeba było i należało, służyć obcym bogom. 

W latach 1919 - 1920 podczas rewolucji w Rosji, kiedy bolszewicy rozpoczęli 
wojnę z Polską znów usłyszeliśmy strzelaninę i znów wybuchały bomby. Nasze 
miasteczko jeszcze raz stało się miejscem chwilowego wypoczynku, marszu do 
przodu i cofania się wojsk. Kilku naszych Żydów od razu zrobiło się komunistami 
i jak tylko pierwsi bolszewicy wkroczyli do miasteczka, to już nasi Żydkowie sta-
nęli na ulicach, żeby ich ładnie przyjąć. Kółko teraz przekręciło się. Podczas tam-
tej wojny Niemcy byli tymi, którzy ratowali, a Rosjanie mordercami. W tej wojnie 
Rosjanie byli ratującymi. Bolszewicy weszli niejednolicie umundurowani. Odzież 
była różna, również pół cywilna. Kilku Żydów wyznaczyli jako policjantów. Wtar-
gnęli do bogatszych ludzi, zabrali wszystko, co wartościowe, również z kościoła. 
Także u księdza zabrali wszystko i chcieli go razem z bogatymi dziedzicami wy-
słać „do wszystkich diabłów" — ale miasteczkowi Żydzi wyprosili u bolszewików, 
aby księdza nie zabijali. Pozwolono mu żyć w miasteczku, gdyż zrobił wiele do-
brego, również Żydom. Był to ksiądz niezwykle przyjazny — wyjątkowy.1 ' Pięk-
nym widowiskiem było, kiedy cały batalion kobiet, bolszewickich żołnierzy, wje-
chał na białych koniach na rynek, a orkiestra grała taneczną melodię „bolszewik". 
Wszystkie kobiety - żołnierze stanęły w strzemionach i konie wraz z nimi zatań-
czyły „bolszewika". Następnie kobiety wzięły się za ręce i wszystko tańczyło wo-
kół. Nie chciałem wierzyć własnym oczom. To był nadzwyczajny obraz! Koło mnie 
stały trzy Polki, córki świniobijcy Zakroczymskiego. Na widok tego tańca rozpła-
kały się i wykrzyknęły: „nasza Polska zginęła" i uciekły do domu. 

Nocąprzybyło więcej bolszewickiego wojska. Kiedy zastukano do naszych drzwi, 
otworzyliśmy. Zapytali: „Gdzie są te dziewczyny nie Żydówki? zapytali. Zaprowa-

1. Ksiądz Jan Szostakiewicz. 
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dziłem ich do domu Zakroczymskiego i powiedziałem, że tutaj mieszkają te trzy 

piękne dziewczyny, poczem szybko wróciłem do domu.2' W domu zastałem sie-

dzących wokół stołu oficerów i żołnierzy bolszewickich. Zamówili u mojej matki 

jedzenie dla dziesięciu ludzi, ale miały być również talerze, noże i widelce. Matka 

tłumaczyła, że nie ma tyle zastawy, a wtedy oficer powiedział po żydowsku, że nie 

szkodzi: „możesz wykorzystać naczynia mięsne razem z mlecznymi, a potem bę-

dziesz mogła stojadła wetknąć w piasek na 24 godziny, to staną się z powrotem 

koszerne. Matka zmuszona była wykonać polecenie oficera, który był Żydem 

i znał żydowskie przepisy rytualne... 

Następnego dnia panowała już władza radziecka w miasteczku, która chciała 

od razu zrównać biednych i bogatych w taki sposób, żeby bogaci niczego nie do-

stali. Ojciec mój był w Płocku, dokąd wyjechał po zakup towarów. Tymczasem 

rozpoczęły się walki nad Wisłą. Połowa Płocka była w rękach bolszewików, druga 

połowa w rękach Polaków. Nagle bolszewicy dostali takie ciosy, że musieli rozpo-

cząć odwrót. Bardzo byliśmy niespokojni o los ojca. Po wycofaniu się bolszewi-

ków i powrocie władzy polskiej ojciec mój wrócił do Bieżunia. Był bardzo smutny 

i przybity, nic nie mówił, wszedł do pokoju z kilkoma przyjaciółmi i zatrzasnął 

drzwi. Spojrzałem przez dziurkę od klucza — zobaczyłem i usłyszałem, jak ojciec 

płakał i rozpaczał. Sąsiedzi - przyjaciele pytali: „Mosze Mordechaj, co się stało?" 

Powiedział im, ze go zastrzelili. „Kogo?" — zapytali wszyscy. „Świętego rabina 

z Płocka, rabiego Szapiro" i wszyscy rozpłakali się. Wtedy opowiedział im, jak to 

się stało. Polacy powiedzieli, że widzieli, jak rabin wychodził z domu na ganek 

i trzymał w ręku czerwoną chusteczkę i że dawał znaki wrogowi — bolszewikom. 

Zdecydowano, że rabin jest szpiegiem, zorganizowano szybko sąd wojenny i po-

stanowiono rozstrzelać rabina, bez dania mu możności obrony — i teraz nasz 

święty rabin już nie żyje... 

Jaki rabin u nas Żydów nie ma czerwonej chusteczki do nosa?? 

W taki sposób można podejrzewać wszystkich rabinów! ! 

Wróciła polska władza. Cierpieliśmy z powodu antysemityzmu. W sprawie 

rabina z Płocka żydowscy adwokaci Hartglas i Nach złożyli apelację i chcieli wy-

kazać oszczerstwo, jakim posłużyli się nie Żydzi w stosunku do rabina. Chcie-

li wykazać, że niesłusznie i na darmo został wykonany wyrok na nim. Ale rozpra-

wa sądowa nie mogła się odbyć, ponieważ oficer, który wydał wyrok na rabina 

poległ. (...) 

2. Chodzi o Genowefę, Salomeę i Helenę Zakroczymskie. 
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