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Znajdowaliśmy się w neutralnej zonie szerokości mniej więcej kilometra i nie 
mogliśmy dalej przejść. Z jednej strony granicy pilnowali żołnierze niemieccy, z 
drugiej radzieccy. Ja z rodzicami spędziłem tam jedną noc, ale tysiące innych 
tkwiło tutaj już kilka dni. 
 
Urodziłem się 14 kwietnia 1925 roku w  mieście Łodzi1. 
Od 1926 do 1939 roku mieszkałem w Poznaniu. Chodziłem do prywatnego 
przedszkola, które prowadziła była zastępczyni Janusza Korczaka, pani Temkin2, 
o czym dowiedziałem się od rodziców już po wojnie. Pani Temkin, jako działaczka 
nielegalnej partii komunistycznej, w obawie przed aresztowaniem musiała 
przeprowadzić się do Poznania. Później uciekła do Związku Radzieckiego, gdzie 
wyszła za mąż. Ona i jej mąż zostali aresztowani jako szpiedzy i trockiści, a jego 
na jej oczach rozstrzelano. Ją, ponieważ była w ciąży, zesłano tylko do łagru na 
Sybirze. Kilka lat po śmierci Stalina zwolniono ją z małym synkiem i przyjechali do 
Polski. Przez cały ten czas ukrywała prawdę przed synem mówiąc, że jego ojciec 
zginął pod Stalingradem. Kiedy dowiedział się prawdy, natychmiast postanowił 
wyjechać do Izraela razem z matką. Pani Temkin odwiedziła wtedy moją matkę i 
nas w Kiriat Gat3.  
Ale wracam do mojego dzieciństwa.  
 

Poznań w domu 
Chodziłem do szkoły podstawowej przy ulicy Noskowskiego nr 3 w willowej 
dzielnicy obok wielkiego parku4. Ze szkołą graniczył duży plac tenisowy, w zimie 
zamieniany na sztuczne lodowisko. Nauczyłem się na nim jeździć na łyżwach. 
Sama szkoła została umieszczona w byłej pięknej willi jakiegoś bogatego Żyda, 
który wyjechał do Anglii5. Jego biblioteka znajdowała się w windzie, żeby mógł z 
niej korzystać na każdym piętrze. O jej istnieniu dowiedzieliśmy się, gdy jeden z 



urwisów, uczniów klasy, postanowił urządzić sobie z niej zabawę - „ujeżdżalnię”. 
Jeżeli się nie mylę był to Izi Milewicz. Zrozumiałe, że windę natychmiast wówczas 
zamknięto.  
Nasza szkoła na mocy autonomii kulturalnej była przeznaczona dla żydowskich 
dzieci, mimo że oficjalnie nosiła nr 14. Ale oprócz kierowniczki pani Franciszki 
Propstowej oraz dwóch sióstr nauczycielek - mężatki pani Mornelowej i jej 
siostry panny Brokmanówny - resztę personelu stanowili Polacy. Jedyną różnicą 
w porównaniu z innymi szkołami było to, że nie uczyliśmy się religii katolickiej 
oraz nie chodziliśmy do szkoły w soboty i niedziele. W wyniku działań wojennych 
budynek szkoły został zniszczony, podobnie jak dom, gdzieśmy mieszkali. Zaraz 
po wojnie zdążyłem jeszcze zobaczyć okno naszego mieszkania, zanim ulicę w 
całości rozebrano6.  
Szkoła była oddalona od domu o jakieś czterdzieści minut drogi, często niestety 
nieprzyjemnej z uwagi na bójki z polskimi chłopcami. Miała siedem klas, ale kto 
chciał uczyć się dalej , mógł po szóstej klasie  iść do gimnazjum zdając egzaminy. 
Ja postanowiłem je zdawać i gdy zobaczyłem siebie na liście z wynikiem bardzo 
dobrym ucieszyłem się, bo myślałem, że zdałem. Nie zwróciłem niestety uwagi 
na to, że obok mego nazwiska została umieszczona litera Z - a pod listą było 
napisane, że z powodu braku miejsca nie zostałem przyjęty. Było jasne, że 
dlatego, iż jestem Żydem.  
Przyjęto mnie do gimnazjum w małym mieście Oborniki, 32 kilometry od mego 
Poznania. Powstał problem, gdzie będę mieszkał. Z początku rodzice chcieli 
umieścić mnie u żydowskiej rodziny, a na niedzielę miałem wracać, ale nie 
chciałem rezygnować z domu, kolegów i dużego miasta. Postanowiłem dojeżdżać 
autobusem, mimo że nie było lekko, bo musiałem wstawać już po piątej, aby na 
przejściowej stacji przeszło kilometr od domu złapać o siódmej autobus do 
gimnazjum. Uczęszczałem do niego przez dwa lata, do wybuchu drugiej wojny 
światowej, kiedy Niemcy 1 września napadli na Polskę. Nauczyciele na ogół nie 
byli antysemitami, z wyjątkiem nauczycielki historii dr Kwaśniewskiej. Ucząc 
historii Polski mogła powiedzieć, że największym nieszczęściem dla narodu 
polskiego był fakt, iż król Kazimierz Wielki pozwolił Żydom oficjalnie osiedlić się 
w Polsce, nadając im też na równi z Polakami wszystkie przywileje obywatelskie. 
Nigdy nie przypuszczałem, że po latach spotkam ją w Tel Avivie. 
Niedaleko naszego mieszkania był dom sierot żydowskich7, a przy nim mały plac 
otoczony wysokim murem. Urządzano tam na zmianę raz miejsce do grania 
tenisa, raz do siatkówki. Był również w Poznaniu żydowski dom starców8. Ojciec 
wytłumaczył mi później, iż do zakończenia pierwszej wojny światowej, to znaczy 
do odzyskania niepodległości przez Polskę, Poznań zamieszkiwała duża i 
zamożna gmina żydowska, która czując się częścią Niemiec opuściła miasto 
pozostawiając nowej żydowskiej gminie kilka budynków. Tam, na tym placu, 



nauczyłem się grać i grałem w tenisa oraz w siatkówkę, a czasem wkradałem się 
do domu sierot, gdzie miałem kolegów.  
 

 
Adek Redlich (drugi z prawej) z kolegami z klubu sportowego i samokształceniowego, Poznań 1938 

 
Oprócz tego istniał w Poznaniu ŻKS - Żydowski klub Sportowy. Należałem z kolegą 
Romkiem Rozenbandem do sekcji pingpongu i boksu. Później sami utworzyliśmy 
sobie malutki klub sportowy złożony z kilku żydowskich chłopców z różnych 
gimnazjum. Posiadam jeszcze nasze zdjęcie. Wykorzystaliśmy do tego bardzo 
duży plac hurtowni desek, która należała do ojca naszego kolegi pana Haftla. Po 
obiedzie był on nieczynny i urządziliśmy sobie tam bieżnię oraz miejsce do 
skoków w dal, wzwyż oraz rzuty kulą, którą sami sobie zrobiliśmy. Nie pamiętam 
już, kto był inicjatorem naszej działalności sportowej. Wiem tylko, że później 
naszą grupę sportową wciągnęła organizacja syjonistyczna Ha-Szomer ha-Cair. 
 

Trzy tygodnie ucieczki 
Wojna rozpoczęła się w piątek 1 września 1939 roku. Dwa tygodnie wcześniej 
mój ojciec w wieku czterdziestu dwóch lat został zmobilizowany do wojska 
polskiego. Rodzice umówili się, że jeśli wybuchnie wojna mamy opuścić Poznań i 
wyjechać do siostry ojca w Łodzi. Jeszcze wcześniej wysłaliśmy tam mojego 
dziadka.  



W niedzielę 3 września, to jest w trzecim dniu wojny, w mieście była już duża 
panika, więc postanowiliśmy wyjechać pociągiem do Łodzi. Niestety, daleko nie 
dojechaliśmy, bo pociąg został w straszliwy sposób zbombardowany, zaledwie 
zdążyliśmy z niego wyskoczyć z plecakami. Stało się to gdzieś między Wrześnią a 
Strzałkowem.  
Dalej szliśmy pieszo, z plecakami na plecach, prawie trzy tygodnie. Niemcy byli 
już wszędzie. Krótko po tym, jak zaczęliśmy iść, niespodziewanie spotkaliśmy 
dalszego kuzyna matki, znanego zawsze z super modnego stylu ubierania się. A 
niedługo potem zobaczyliśmy Niemców i usłyszeliśmy krzyki bitych Żydów. Kuzyn 
złapał opuszczony wóz z końmi, kazał nam położyć się na dnie i przysypał nas 
sianem. Sam wsiadł na kozioł i pojechał z nami wprost na Niemców, pozdrawiając 
ich hitlerowskim hasłem. Odpowiedzieli chyba instynktownie i przepościli nas. 
Resztę drogi szliśmy już pieszo i tak dotarliśmy do miasta Łodzi.  
Ojciec w tym czasie wpadł do niemieckiej niewoli wraz z całym oddziałem wojska. 
Nawet tam, w straszliwych warunkach, gdy gestapo wezwało go na 
przesłuchanie i nie obeszło się bez bicia, potrafił zachować swój swoisty humor. 
Wrócił, a że nie chciał dać satysfakcji Polakom powiedział, że przecież wiadomo 
im, że mówi doskonale po niemiecku, wobec tego zaprosili go na kawę. Udało 
mu się potem uciec z obozu z małą grupą polskich żołnierzy i doszedł do nas do 
Łodzi.  
Wkrótce jako Żydzi musieliśmy zacząć nosić na ramieniu żółtą łatę z napisem 
„Jude”. Rodzice postanowili, że uciekniemy przez granicę na tereny Polski zajęte 
przez wojska Czerwoną Armię. Ich decyzję przyśpieszył incydent ze mną. Szedłem 
z rodzicami ulicą, kiedy niemiecki oficer SS wyrwał mnie i uderzył pięścią w twarz 
krzycząc: „Parszywy Żyd!”. Do dzisiaj mam przez to lekko skrzywiony nos. Po tym 
zdarzeniu spakowaliśmy nasze duże plecaki i pociągiem przez Warszawę 
dojechaliśmy do Małkini, gdzie przechodziła niemiecko-radziecka granica. Był 
listopad 1939 roku. 
 

W zonie na granicy 
W Małkini czekała nas okrutna niespodzianka. Esesmani pognali nas z psami jakiś 
kilometr, do budynku, do którego pojedynczo brali ludzi na przesłuchanie. 
Rodzicom na szczęście nic nie zrobili. Ze mną było gorzej. Bili mnie żelaznymi 
prętami pokrytymi gumą po głowie. Na szczęście mam dość elastyczną czaszkę, 
co jest cechą wrodzoną. To mnie uratowało. Rodzice bardzo się denerwowali 
długo czekając na mnie na zewnątrz. Tym bardziej, że słyszeli przeraźliwe krzyki 
bitych ludzi. Szczególnie denerwował się ojciec, który ze znajomym szewcem w 
specjalnym schowku w podeszwie mego buta ukryli dolary i inne pieniądze. Ja i 
matka nic o tym nie wiedzieliśmy, i dobrze, bo dzięki temu nie zachowywaliśmy 



się podejrzanie. Wyszedłem stamtąd pobity, ale szczęśliwy, że znowu jestem z 
rodzicami.  
Poszliśmy razem z innymi do granicy. Ale szlaban nadal był obstawiony 
niemieckimi żołnierzami, którzy nas nie przepuszczali. Ja, instynktownie 
wykorzystując chwilę ich nieuwagi, pobiegłem cichaczem kilka metrów dalej. 
Tam była już neutralna zona. Zawołałem do niemieckich żołnierzy, że po ich 
stronie zostali moi rodzice. Im także pozwolili przejść. Znajdowaliśmy się w 
neutralnej zonie szerokości mniej więcej kilometra. Spędziliśmy tam jedną noc, 
ale tysiące innych tkwiło tutaj już kilka dni. Miejscowi wieśniacy wykorzystywali 
tragiczną sytuacje ludzi i żądali za szklankę mleka dla dziecka szalonych sum.  
Następnego ranka zaczęliśmy wraz z innymi ludźmi, przeważnie Żydami, iść na 
rosyjską stronę. Niestety rosyjscy żołnierze nie dali nam przejść, krzyczeli „do 
tyłu!”. Ja znów, chyba instynktownie, mimo głębokiego śniegu pobiegłem dalej. 
Słyszałem strzały. Biegłem resztką sił, aż dopadłem leśnego zagajnika.  
Widziałem teraz wstrząsający obraz. W neutralnej zonie stał tłum, na przedzie 
matki z małymi dziećmi na rękach, za nimi reszta, paręset ludzi, trzymając  
czerwony sztandar. Wszyscy zaczęli iść do przodu śpiewając „Internacjonal”9. 
Widziałem jak radzieccy żołnierze, choć pozornie nie dawali im przejść, 
ukradkiem ocierali łzy. W tamtej chwili zrozumiałem, że ci żołnierze jednak nie 
są tacy, jak Niemcy. Nagle pojawił się oficer na koniu i pozwolił wszystkim przejść.  
Po kilku minutach znów byłem z rodzicami. Znaleźliśmy się w wiosce Zaręby 
Kościelne10, Na kolację po raz pierwszy w życiu jadłem ziemniaki w łupinkach. A 
rano pojechaliśmy koleją do Białegostoku. 
 

Pomocni znajomi z Poznania 
Tam spotkał nas przypadkowo człowiek, który w 1938 roku jako Żyd polski został 
wydalony z Niemiec do Polski11. On oraz brat [jego] ojca z bliższą i dalszą rodziną 
spędzili u nas wtedy kilka miesięcy. Teraz zaprosił nas do siebie, gdzie 
zatrzymaliśmy się na parę dni. Następnie pojechaliśmy do Kowla, do katolickiego 
klasztoru, z którego zakonnice zastał wywiezione na Sybir. Mieszkał tam pan 
Janek z Poznania, który jako komunista został przez polskie władze aresztowany 
i umieszczony w obozie w Berezie Kartuskiej. Uwolniła go stamtąd Czerwona 
Armia i teraz mieszkał w budynku byłego klasztoru. Zjeżdżali do niego różni 
uciekinierzy z Poznania. Nawiasem mówiąc ten człowiek po dwóch latach został 
aresztowany w Mińsku jako wróg narodu i zesłany na Sybir. Spotkałem go po 
wojnie u rodziców w Wałbrzychu. Później wyjechał z żoną do Australii.  
W grudniu 1939 roku pojechaliśmy do Kołomyi, miasta blisko granicy z Rumunią. 
Zaprosili nas tam Żydzi, którzy przed wojną służyli w wojsku w Poznaniu. Był 
zwyczaj, że na sobotę doprowadzano żydowskich żołnierzy do synagogi i ojciec 
zapraszał tych, którzy byli niereligijni, do nas do domu. Mogli u nas odpocząć, 



były też gazety i posiłek. Dobrze nas pamiętali i zaprosili do siebie. Spędziliśmy w 
Kołomyi chyba dwa tygodnie i tam zapisaliśmy się na roboty na plantacji herbaty 
w Gruzji. 
 

Swochoz Dzigidzański Czaj 
Jechaliśmy w bardzo ciężkich warunkach - wyruszyliśmy w grudniu 1939 roku, 
była zima, w wagonach towarowych nie było łazienek ani ubikacji. Wlekliśmy się 
tak miesiąc. Ponieważ dużo stawaliśmy, zdążyłem obejrzeć, jak pamiętam, 
miasta Dniepropietrowsk, Rostow nad Donem i cały północny Kaukaz, w tym 
Czeczenię z Groznym. Tak dojechaliśmy przez Mahaczkałę do Baku w 
Azerbejdżanie. A stamtąd, już za Kaukazem, wlekliśmy się do Gruzji, do miasta 
Zugdidi, a później do sowchozu, który nazywał się Dzigidzański Czaj. Dzisiaj ta 
część ziem należy do Abchazji.  
Gruzini przyjęli nas bardzo serdecznie. Na dworcu wisiał plakat z napisem 
„WITAMY SERDECZNIE OFIARY FASZYZMU”. Mimo ciężkich warunków 
mieszkaniowych tutejszej ludności dano nam nowy, ledwo co postawiony 
budynek. Przy murach stały jeszcze rusztowania potrzebne do obmalowania 
zewnętrznego muru. Wszyscy dostaliśmy pojedyncze pokoje. Prócz nas inni byli 
młodzi i bez rodzin. Wszyscy dostaliśmy też dwutygodniowy odpoczynek i 
bezpłatne wyżywienie trzy razy dziennie. Inna sprawa, że nieprzyzwyczajeni do 
ostrych, gruzińskich potraw, ledwie mogliśmy z tego cokolwiek zjeść.  
Zaraz po naszym wejściu do mieszkania w drzwiach zjawiła się młoda kobieta o 
wyraźnym, gruzińskim wyglądzie, z tacą pełną jedzenia. Oznajmiła, że jest 
miejscową lekarką i jeśli potrzebujemy pomocy, niekoniecznie lekarskiej, 
możemy zawsze zwracać się do niej. Po czym dodała: „Wiedzcie, że jestem 
Żydówką”. Byliśmy oszołomieni. Teoretycznie wiedzieliśmy, że Żydzi żyją na 
całym świecie, ale podświadomie myśleliśmy, że z wyglądu są podobni do nas. 
(…) 
Praca na plantacji herbaty należała do bardzo ciężkich, szczególnie dla nas, 
nieprzyzwyczajonych do tego rodzaju prac. Żeby przyciągnąć młodzież do pracy 
stworzono dla niej specjalne warunki. Młodzi mieli pracować cztery godziny, ale 
dniówkę liczono im, jakby pracowali przez osiem godzin. A temu, który w tym 
czasie potrafił wykonać 60 procent normy, liczono 120 procent, co w pieniądzach 
przekładało się na dużo więcej niż podwójnie wynagrodzenie. Miejscowa 
młodzież, mimo, że można było nieźle zarobić, nie bardzo jednak kwapiła się do 
pracy. Ja się zgłosiłem.  
Plantacje herbaty wyglądały jak pasy żywopłotu ciągnące się przez paręset 
metrów. Miały wysokość około osiemdziesięciu centymetrów, a szerokości jakieś 
sześćdziesiąt centymetrów. Praca polegała na tym, by prymitywnymi ręcznymi 
nożycami wycinać małe pojedyncze listki, które wyrastały ponad pas. Najgorsze 



jednak było to, że jednocześnie trzeba było prawie przysiadać, by usuwać z ziemi 
niepotrzebne korzonki.  
Wykonanie zakładanej normy było dla mnie prawie niemożliwe. Przemyślałem 
to sobie nocą, wedle swojego zwyczaju, kiedy leżałem w łóżku. Przypomniałem 
sobie, że kiedy w Poznaniu wracałem z kolegami ze szkoły do domu, to 
przechodziliśmy obok ujeżdżani koni. Czasami ćwiczyli tam żołnierze z końmi, a 
kiedy plac był pusty, graliśmy na nim w piłkę nożną. Żołnierze mieli na nogach 
ostrogi, którymi lekko uderzali boki koni, kiedy chcieli wykonać jakieś ćwiczenie. 
To naprowadziło mnie na pewien pomysł. Poszedłem do kowala i poprosiłem, 
żeby zrobił mi podobną ostrogę, ale na jej przodzie umieścił malutki sierp. Dzięki 
temu ścinałem niepotrzebne zarośla nie zginając się ciągle, a jednocześnie nie 
uszkadzając krzewów herbaty. Pracowało mi się lekko, a ponieważ byłem 
dobrym piłkarzem i miałem wyczucie w nodze, wykonywałem dwieście procent 
normy. Dostałem nawet w nagrodę medal.  
Rodzicom odwrotnie, było bardzo ciężko. Ojciec przypomniał sobie wówczas, że 
w dzieciństwie jego sąsiedzi wyrabiali papierowe torebki i wpadł na inny pomysł. 
Ćwiczyli w nocy z matką na starych gazetach wyrabiać torebki, a potem 
porozmawiał z żydowsko-gruzińską lekarką. Pomogła im przenieść się do 
olbrzymiej fabryki papieru nazywającej się Gruziński Bum Kombinat.  
Chciałem uczyć się w gruzińskiej szkole, choć nie rozumiałem ani słowa, ale 
zachorowałem na malarię. I teraz mi pomogła ta lekarka. Zawiozła mnie do 
szpitala, a kiedy po tygodniu leczenia mój ostry stan się nie polepszył, zawiozła 
mnie do miasta Zugdidi, do starszego człowieka. Ten wyjął jakiś napój i nalał do 
małego kieliszka. Wypiłem go, był strasznie gorzki. Potem kazał mi przychodzić 
do niego raz dziennie przez tydzień pić ten płyn. (…) 
W tym czasie Niemcy napadli na Francję12. Byłem oczywiście ciekawy tego, co 
dzieje się na frontach, ale nie umiałem czytać rosyjskich gazet. Nauczyła mnie 
tego dopiero nasza młoda sąsiadka - nie Rosjanka, nie Gruzinka i nie Abchaska, 
tylko Greczynka. Okazało się, że mieszka tam także kilka greckich rodzin 
trudniących się łowieniem ryb.  
Nie było nam źle w Gruzji, ale po jakimś czasie rodzice postanowili, że chcą wrócić 
na tereny polskie, oczywiście te, które znajdują się pod władzą radziecką. Nikt 
nie mógł przewidzieć, że za rok Niemcy napadną znienacka na Rosję i że sami 
pakujemy się w paszczę lwa. Niedługo przed wyjazdem „nasza” gruzińsko-
żydowska lekarka dała nam jeszcze list do swojej siostry, która wyszła 
ukraińskiego Żyda i mieszkała teraz w Kijowie na ulicy Gorkiego.  
 

Adam Redlich 
 
Ciąg dalszy nastąpi. 



Przedrukowywanie tekstu dozwolone jedynie za zgodą rodziny i Chaim/Życie.  
 

 
1 Adek to zdrobnienie. Synowi po urodzeniu Augusta (Gitla Nacha ur. 1908) i Pinkus (ur. 1897) Redlichowie 

nadali imię Ajzyk (jako dorosły używał także polskiego imienia Adam). Chłopiec był jedynakiem, jego ojciec 

parał się kupiectwem. 
2 Autor w jednym przypadku używa też formy nazwiska: Tiomkin. 
3 Kiriat Gat - miasto w północnej części pustyni Negew powstałe jako osada w 1955 roku, liczące dzisiaj około 

50 tys. mieszkańców. 
4 Park Stanisława Moniuszki. 
5 Przed szkołą, od 1908 roku, willa mieściła Zakład Wychowawczy dla Osieroconych Dziewcząt im. Ritsche 

Flatau. Po 1919 roku budynek stał pusty. 
6 Przed wojną rodzina Redlichów mieszkała przy ul. Małe Garbary. 
7 Zakład dla Osieroconych Chłopców Żydowskich przy ul. Stawnej 5. Budynek dziś nie istnieje. 
8 Fundacyjne Schronisko dla Starców i Zniedołężniałych im. Salomona Beniamina Latza przy ul. Żydowskiej 

15-18. 
9 „Międzynarodówkę”. 
10 Zaręby Kościelne - wieś na Mazowszu, koło Ostrowi Mazowieckiej, w międzywojniu zamieszkała przez 

liczną społeczność żydowską. We wrześniu 1939 roku zajęły ją wojska niemieckie, ale już 24 września została 

oddana nadchodzącej Armii Czerwonej. Do 1941 roku obok wsi przebiegała granica niemiecko-sowiecka.  
11 Mowa o przeprowadzonej w dniach 26-28 października Polenacion, w ramach której hitlerowcy wyrzucili z 

Niemiec ok. 17 tys. Żydów tak żyjących, a mających tylko polskie obywatelstwo oraz ich dzieci. Największa, bo 

dziesięciotysięczna grupa tych ludzi trafiła do Zbąszynia, a około czteroma tysiącami z nich zajęła się mała 

gmina żydowska w Poznaniu.  
12 Niemcy napadły na Luksemburg, Belgię, Holandię i Francję 10 maja 1940 roku, wojna trwała do 25 czerwca. 


