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Andrzej Niziołek: Pan się urodził w 1925 roku w Poznaniu. 
Bronek Bergman: - Ja się urodziłem jako Baruch Bergman 20 września 1925 
roku na ulicy Żydowskiej 32 mieszkanie 5. Mojej mamie było Sara Salka 
Kaganowska z domu. Ojciec był Pejsach Bergman. Mama pochodziła z Łodzi, z 
podobno dobrej rodziny. Ojciec pochodził z Widawy, powiat Łask koło Pabianic, 
z niezmiernie biednej chasydzkiej rodziny. 
Jak żydowska tradycja nakazuje musiałem być obrzezany w osiem dni po 
urodzeniu. Los chciał, że data mojego obrzezania wypadła w Jom Kipur, Sądny 
Dzień, najbrzemienniejsze święto w żydowskim kalendarzu. Opowiadał mi 
ojciec, że nikt w Poznaniu nie pamiętał, kiedy czyjkolwiek dzień obrzezania 
wypadał w Jom Kipur. I że tego obrządku nie wolno przekładać na inny dzień, 
więc po konsultacji z głównym berlińskim rabinem nasz poznański rabin 
postanowił, że rytuał mojego obrzezania odbędzie się w Wielkiej Synagodze 
przy ul. Stawnej. Podobno zdarzenie to było niecodzienne. I zaszczyt wielki, 
więc rabini z okolic i nawet naczelny berliński rabin przyjechali, aby być 
świadkami. Wszyscy przepowiadali, że będę miał szczęście w życiu. 
I miał Pan? 
- Przeżyłem wojnę. 
 

Byliśmy biedni, ale miałem sielankowe dzieciństwo 
 
Pana ojciec miał sklep bławatny? 
- Ojciec miał maciupci sklep przy ul. Kramarskiej – patrząc od Żydowskiej za 
zakrętem ku Wielkiej. Jakoś się z niego utrzymywaliśmy, z tym, że byliśmy 
biedni. Mieszkaliśmy w jedynym chyba domu w Poznaniu, w którym lokatorami 
byli sami Żydzi. To był dom gminy żydowskiej, w którym mieszkali sami biedni 
ludzie. Nasz pokój z kuchnią miał dwa okna wychodzące na ul. Dominikańską. 
Tam były dwa łóżka – na jednym spali rodzice, na drugim my, trzej bracia. Ten 
pokój służył nam jako jadalny, sypialny, salon, tam robiłem lekcje i tam się 
modliłem, bo byłem bardzo pobożny. 
Mój ojciec był małomówny, miał bardzo silną wolę i wystarczyło, by spojrzał na 
mnie, a ja czytałem w jego oczach, czego chce. Nie lubił się poddawać. 
Szanowano go. Ja go bardzo szanowałem. Do szkoły nigdy nie chodził, nawet do 
pierwszej klasy, ale nauczył się czytać po żydowsku i po hebrajsku, Torę mógł 
cytować z pamięci. I bardzo ładnie pisał, więc zaczął pisać artykuły do 
żydowskich gazet w Łodzi i Warszawie. 
O czym pisał? 
- O swoim dzieciństwie, przeszłości. On pisał pod pseudonimem Isz Ha Ar – co 
po hebrajsku znaczy: człowiek góry, góral. Bo Bergman to jest góral. Ja w 
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sobotę po bóżnicy i po obiedzie musiałem czytać te wydrukowane w gazetach 
jego artykuły. 
Mama z kolei była samą dobrocią. W życiu ani razu głosu czy ręki na mnie nie 
podniosła i nigdy niczego nie mogła mi odmówić. Czasami prosiłem ją o coś, 
powiedziała „Nie”, po raz drugi „Nie”, ale po raz trzeci już nie mogła. Wszystko 
kończyło się: „Tak”. Jak czegoś chciałem – tylko do mamy. Mama otrzymała 
kindersztubę: chodziła do szkoły, mówiła płynnie po polsku, czytała polskie 
książki. W domu ojciec rozmawiał z mamą po żydowsku, ona z nim też po 
żydowsku. Ojciec do nas tylko po żydowsku, ale mama do nas tylko po polsku. 
To było naturalne.  
Od kiedy Pańska rodzina mieszkała w Poznaniu? 
- Od 1922 roku. Rodziców sprowadził wuj Jakub Szachnerowicz, mąż mamy 
siostry, bliźniaczki. Oni przyjechali do Poznania wcześniej i otworzyli sklep 
bławatny na ul. Kramarskiej. Ten interes widocznie bardzo dobrze szedł i wuj 
potrzebował kogoś do pomocy, więc napisał do mojego ojca: „Przyjeżdżaj do 
Poznania, tutaj jest łatwo znaleźć mieszkanie, a ja ci dam pracę”. I ojciec, który 
wcześniej pracował w Niemczech i jako tkacz w Łodzi, przyjechał. Dostał 
mieszkanie od gminy żydowskiej – od początku w domu przy Żydowskiej 32 – 
bo gmina pomagała Żydom. Jak ktoś nie miał dużo pieniędzy, to dawała mu taki 
lokal. A potem wujek Szachnerowicz pokłócił się z moim ojcem i wtedy ojciec 
złapał okazję. Cała Kramarska to były jeden sklepik przy drugim, same 
żydowskie. 
Same bławatne? 
- Tak. Małe sklepiki. I naprzeciwko wuja był wolny sklep. Ojciec wynajął ten 
lokal i byli konkurentami. I tak już ojciec tam został. Klientami byli przeważnie 
Polacy, którzy przyjeżdżali dwa razy w tygodniu ze wsi na Stary Rynek, żeby 
sprzedać warzywa, owoce, swoje produkty. Potem przychodzili i kupowali u nas 
materiał na prześcieradła, na koszule, ubrania, nici, dodatki krawieckie, 
podszewki. Ja ojcu pomagałem za ladą: pakowałem, podawałem, potrafiłem 
rozróżnić rodzaj i gatunek materiału, różne płótna. Ojciec tam bogactwa nie 
mógł zdobyć, ale miał stałych klientów. Starczyło na chleb i na komorne. Głodny 
nigdy nie byłem. 
Wie pan, ja wtedy nie wiedziałem, że byliśmy biedni. Ja myślałem, że my 
jesteśmy bogaci.  Że miałem łaty na spodniach? Każdy z chłopaków miał łaty na 
spodniach. Ale musiało tak być, jeśli nigdy nie miałem nowego ubrania czy 
nowych butów. Zawsze dostawałem je po bracie. Buty się zelowało. Nie miałem 
tych zabawek, które inni mieli, bawiłem się na ulicy. Ale ja naprawdę miałem 
sielankowe dzieciństwo. 
Mimo biedy? Na czym ta sielankowość polegała? 
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  Pejsach Bergman 

 
- Tata brał mnie na ryby nad Wartę – łowiliśmy przy Szelągu, przy Cytadeli – 
albo do ogrodu zoologicznego. Chodziłem na plażę. Za szpitalem Przemienienia 
Pańskiego – nie pamiętam, jak się ta ulica nazywa1 – była plaża, chyba jedyna 
plaża na Warcie w Poznaniu. W tamtym kierunku była też Fogielka – plac 
zabawowy. Ubóstwiałem jeździć tam na karuzeli. Było koło nas, na Wielkiej, 
kino „Korso”. Wejście kosztowało 20 groszy. Przeważnie pokazywano filmy 
kowbojskie. Był tam jeden pan, nazywał się Dobrowolski, który za 10 groszy 
wpuszczał od tyłu bez biletu. I w ten sposób ja chodziłem do kina. 
W niedzielę rodzice czasem brali nas do Golęcina. Tam były lasy. Jechaliśmy 
tramwajem dziewiątką aż do końca. Kładło się na ziemi koc i spędzaliśmy dzień 
w lesie. Chodziło o świeże powietrze. A latem, też czasami, jechaliśmy do 
Puszczykowa. Nie tylko my, wielu poznańskich Żydów. Wynajmowaliśmy pokój 
u chłopa i tam spędzaliśmy jakiś czas na tzw. świeżym powietrzu. Chodziłem do 
lasu, zbierałem jagody, porzeczki. 
A poza tym grałem codziennie na ulicy w palanta, sztekla, srulki... I w piłkę 
nożną na Rajtce. Rajtka to był plac na górze Solnej zaraz za koszarami 14 pułku 
lekkiej artylerii na Solnej. 
Dzisiaj już nie ma góry Solnej ani Rajtki. 
- Tam ćwiczyli żołnierze, trenowali na koniach. Tam codziennie graliśmy w piłkę 
nożną. 
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Czyli właściwie było to takie życie podobne do polskiego? 
- Nie wiem. Ja nigdy nie zostałem zaproszony do polskiego domu. 
Nie miał Pan wśród Polaków kolegów, znajomych? 
- Ja miałem przyjaciół tylko Żydów. Polacy nie chcieli się z nami bawić. 
Pamiętam, gdy graliśmy w piłkę na Rajtce często byliśmy napadani przez polskie 
dzieci w naszym wieku, które chciały nam odebrać piłkę i pobić przy okazji. 
Ustaliliśmy więc taką grę gry – plan obrony. Wybieraliśmy spośród siebie 
czterech chłopców, którzy stali na każdym rogu boiska i czuwali, a ten z nas, 
który biegał najszybciej, jak przyjdą miał za zadanie złapać piłkę i uciekać z nią. 
My rozbiegaliśmy się w różnych kierunkach. 
Dochodziło do bójek? 
- Dochodziło. Ale my tak naprawdę nie mogliśmy się bronić. Bo czasem, jak było 
już poważnie i ktoś wołał policję, to policjanci przychodzili i odchodzili albo 
patrzyli w drugą stronę.  
A dorośli Polacy nie ingerowali w te bójki? 
– Polacy, jak ktoś był obojętny, to był aniołem. To się mówiło, że jest dobry 
Polak. Ja nigdy przed wojną i podczas niej nie spotkałem jednego Polaka, który 
by wyraził mi jakąś sympatię, czy który by mi wyraził jakieś ciepło, zadał 
pytanie. Choć inni, jak wiem, takich spotykali. 
To było życie w realnym zagrożeniu? 
- To była część naszego życia. Ja myślałem, że taki świat jest. Nie zdawałem 
sobie sprawy, że gdzieś indziej jest inaczej. Ja jestem Żydem i tak jest. To jest 
moja rola. 
A Pańscy rodzice nazywali takie przypadki słowem antysemityzm? Czy raczej 
myśleli o tym inaczej? 
- Nie musieliśmy o tym mówić. Jak wyszedłem na ulicę polscy chłopcy, 
mieszkańcy Żydowskiej i okoli wiedzieli, że jestem Żydem. Bardzo często, jak 
mnie mijali, słyszałem: „Żydzie, chamanie, weź dydy na ramie, do Palestyny”. 
Tylko że dla mnie to było normalne. Nie było w tym nic nadzwyczajnego. Ja się 
tym nie przejmowałem, bo tak było na codzień. Jak mnie chciano bić, to 
uciekałem. Byłem bardzo prędki.  
 

Pod protekcją Orła 
 
Potem, pamiętam, mama wzięła mnie raz za rękę i zaprowadziła do 
przedszkola. Miałem wtedy trzy lata. To przedszkole było w domu gminy 
żydowskiej na Szewskiej, przy Dominikańskiej. I tam była pani Regina i pani 
Lola. Mama mnie tam zaprowadziła, były tam inne dzieci, zacząłem się bawić w 
klocki. Ona mnie szybko nauczyła alfabetu, zacząłem czytać. Po dwóch latach 
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tego przedszkola mama mnie zapisała do niemieckiej szkoły – takie szkoły 
nazywano: freblówka... 
Dlaczego do niemieckiej? 
- Nie wiem. Może dlatego, że była lepsza. Nie pamiętam dokładnie, w którym 
budynku była szkoła, ale też w tej mojej okolicy, koło Żydowskiej. To chyba nie 
była szkoła państwowa. Na zdjęciu, na którym z rodzicami idę przez pl. 
Wolności – mam na głowie czapkę tej niemieckiej szkoły. Pamiętam, codziennie 
rano przed lekcjami, wszyscy musieli stać na baczność i śpiewać: „Not is Polen 
nisz ferloren, zolan wie anlejben...” [śpiewa] Po niemiecku śpiewaliśmy hymn 
Polski. A potem siadaliśmy w ławkach i zaczynała się lekcja. Uczono tylko w 
języku niemieckim. 
To dlatego tak dobrze znał Pan niemiecki, co w czasie okupacji uratowało 
Panu życie? 
- Tak. A poza tym ojciec nauczył mnie od dziecka po żydowsku, a jidysz to 
niemiecki używany w średniowieczu. Tak, że mnie niemiecki łatwo przyszedł. A 
poza tym ja znałem dialekt poznański, rozmawiałem nim. On też miał 20–25 
porcent niemieckich słów. 
 

 
 Dawid Dadek Bergman,  
 lata 30. XX wieku 

 
A gdyby poszedł Pan do szkoły polskiej, byłoby łatwiej o kontakty z Polakami? 
- Jak Żyd chodził do polskiej szkoły, to go bili. Żyd nie mógł chodzić do polskiej 
szkoły i dlatego w Poznaniu otworzyła się 14 szkoła publiczna, państwowa, 
podstawowa, do której chodzili tylko Żydzi. My rzeczywiście nie moglismy 
chodzić do polskich szkół. Mój starszy brat Dawid, Dadek, Tadeusz, który był 
chyba geniuszem został przyjęty do gimnazjum – Głównej Szkoły Handlowej. 
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Było tam 1500 uczniów i dwóch Żydów: mój brat był jednym z nich. Dadek był 
bardzo poważnie studiujący – nie tak, jak ja. On nie grał w piłkę nożną, tylko 
czytał książki. Był najlepszym uczniem – ja nie. Jego przyjęli do tej szkoły, co 
było cudem. Gimnazjum było bezpłatne. Pamiętam, że on często przychodził do 
domu pobity i ojciec chodził co najmniej dwa razy na tydzień do szkoły, żeby się 
skarżyć, ale to nic nie pomagało. No i potem wojna wybuchła, tak że problem 
znikł. A ja jak zdawałem egzamin do gimnazjum Paderewskiego, też 
państwowego... Na podstawie mojego wypracowania z języka polskiego 
zwolniono mnie z egzaminów z wszystkich innych przedmiotów. Ja lubiłem już 
wtedy poezję, literaturę i podobno dobrze pisałem. Dostałem ze szkoły list – 
gratulacje, zdałem egzamin z doskonałym wynikiem, ale niestety, z powodu 
braku miejsc, nie mogę być przyjęty [lekki, gorzki śmiech]. Wtedy ojciec wysłał 
mnie do Łodzi, gdzie mama miała brata. Mieszkałem u wujka i chodziłem do 
żydowskiego gimnazjum. 
Chciałbym cofnąć się jeszcze do tych Pana zabaw. Mówił Pan, że miał Pan 
przyjaciół tylko Żydów... 
- Wyłącznie! Bez jednego wyjątku. 
Ale przecież na Żydowskiej i na ulicach koło niej mieszkało także wielu 
Polaków. 
- Tak.  
Jakie były stosunki z nimi? 
- Pogardzali mną. Jak przechodziłem ulicą koło Polaka, to mówili: „K... twoja w 
d... mać. P... Żydzie”. Bili nas, ale potem przestali, bo płaciliśmy tygodniowo 
pięć groszy Orłowi. Orzeł był królem ulicy Żydowskiej. 
Kto to był? 
- Polski chłopak. Był raczej wyższy od nas, pięć, może siedem lat starszy. Nie 
wiem, jak miał na imię. To po prostu był Orzeł. Miał reputację zabijaki. Dzieci 
żydowskie płaciły mu pięć groszy tygodniowo, mój ojciec dawał mu miesięcznie 
pięć zł i wszyscy wiedzieli, że ja jestem pod Orła protekcją, więc nikt nie śmiał 
mnie uderzyć. Ale kląć, to mnie zawsze klęli. Nikt z Polaków nie chciał się ze 
mną bawić. Bo Żydzi zabili Chrystusa, bo umawiali się, że porwą dzieci polskie i 
wezmą ich krew na macę. W domu, który sąsiadował z naszym – przy 
Dominikańskiej, dziś ten jest już wyburzony, zostałą pusta parcela2 – jedynym 
nieżydowskim lokatorem był koszykarz. Szalenie biedny. W naszym domu tylko 
bieda mieszkała. I ja się bawiłem z jego córką na podwórku. Ona była w moim 
wieku, ja miałem może cztery lata, ona pięć lat i ona mi kiedyś powiedziała: 
„Jak nie będziesz grzeczny, to przyjdzie Żyd z długą brodą i cię weźmie do 
piekła”. No, ale ja tego nie brałem poważnie. To była moja codzienność. Nie 
miałem wyboru. Nie myślełem, że to jest coś, co się gdzie indziej nie zdarza. Bo 
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ja nigdy nie wyjeżdżałem z Poznania. Zawsze byłem w Poznaniu. Tylko raz 
wyjechałem do Warszawy w 1938 roku. I tam było jeszcze gorzej. 
Dlaczego jeszcze gorzej? 
- Ojciec miał siostrę w Warszawie. Ona z mężem i dziećmi przeprowadziła się 
tam z Piotrkowa, handlowali pluskiewkami. Oni z tego żyli. 
Niewiarygodne, że można było wyżyć z pluskiewek.  
- Handlowali pluskiewkami z domu, oczywiście. Sprzedawali je do innych 
sklepów. Pamiętam, raz mnie mama wysłała na wakacje na dwa tygodnie do 
Warszawy. Mój kuzyn, który był rok starszy ode mnie, wziął mnie na plac 
Piłsudskiego. Tysiące, setki tysięcy ludzi. I Rydz–Śmigły przemawiał. Ludzie 
krzyczeli: „Wo-dzu pro-wdź nas na Cze-chy! Wo-dzu pro-wdź nas na Cze-chy!”... 
Dwóch chłopców, większych od nas, podeszło do nas i zaczęło nas kopać. „K... 
Żydzie”. Aż musieliśmy uciekać stamtąd. Tak że w Warszawie nie było inaczej. 
Mój wujek mieszkał na Miłej ulicy. Miła 21, kamienica naprzeciwko Miłej 18, 
gdzie w gettcie później była ta centrala ŻOB–u. Tam byli sami Żydzi: brodaci, 
pejsaci, w chałatach. Tam tętniło życie i była bieda, tak straszna bieda, że gorzej 
jak u nas. Ludzie mieszkali w norach bez okien. Wróciłem do Poznania, to się 
czułem bogaty. 
 

Nienawiść 
 
Jakich miał Pan kolegów? 
- W Poznaniu było dwa tysiące żydowskich głów, potem trochę więcej. Jakieś 
350 rodzin. Większość mieszkała przy albo koło Żydowskiej. Ale byli tacy, którzy 
mieszkali na Wildzie, na Jeżycach, na Podgórnej, na Półwiejskiej. 
Kilka lat przed wojną chyba blisko trzech tysięcy.  
- To ja się mylę. Mnie się wydaje, że było dwa tysiące głów żydowskich. Nawet 
jeśli było trzy tysiące, to byłoby jeden i ćwierć procenta. Porównując do Łodzi 
czy Warszawy, to było bardzo mało. Poznań był wyjątkiem – Poznań miał 
reputację, że to jest kolebka antysemityzmu. Że stąd się wszystko wywodzi. 
Takie nazwiska jak Sekretarczyk, gen. Haller... Oni założyli Stronnictwo 
Demokratyczne w Poznaniu. Tu była centrala, stąd się wszystko wywodziło. Ja 
czytałem co tydzień antysemicką gazetę „Pod pręgierz”. Z początku był „Pająk”, 
potem przerzuciłem się na „Pod pręgierz”. Te gazety pisały tylko o Żydach – o 
nienawiści do Żydów. 
Dlaczego Pan, wtedy młody chłopak, czytał co tydzień pisma antysemickie? 
- Bo to mnie ciekawiło.  
I specjalnie je Pan kupował? 
- Tak. Kosztowały dziesięć groszy. Byłem tymi gazetami zamagnetyzowany. 
Tą nienawiścią? 
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- Nie. Tymi tematami. Tam były zdjęcia na pierwszej stronie: „Pan Szymański 
mieszka u Żyda” – i zdjęcie pana Szymańskiego i zdjęcie właściciela domu. Albo: 
„Pan Michalak wynajmuje Żydowi mieszkanie” – i zdjęcie pana Michalaka i jego 
lokatora. 
Czyli publiczne oskarżenia. 
- Tak. Na pierwszej stronie. Były artykuły typu: Żydzi krwiopijcy; Nasze ulice, ich 
kamienice; Wysłać ich na Madagaskar, do Palestyny. Nienawiść. Miałem takie 
poczucie wtedy, że to się również wywodzi z Kościoła katolickiego. 
Wyczucie, czy pewność? 
- Nie, nie pewność. Do kościoła pierwszy raz wszedłem podczas wojny. Udało 
mi się uciec z getta i po długich i ciężkich staraniach dostałem papiery, że 
jestem katolikiem, chrześcijaninem i żyłem pod fałszywym nazwiskiem. 
Kłamałem od rana do wieczora, że jestem chrześcijaninem. Kupiłem sobie 
katechizm i uczyłem się go na pamięć. Pamiętam, jak studiowałem z latarką pod 
kołdrą w nocy. Chciałem być tak, jak wszyscy wokoło, żeby mnie nie 
rozróżniono. Mieszkałem w Warszawie, chodziłem do kościoła w niedzielę. 
Mówiono mi, że religia katolicka to jest religia miłości. Ale tyle nienawiści, którą 
słyszałem wówczas od księży na kazaniach, to chyba nawet muzułmanie tak nie 
nienawidzą dzisiaj Żydów. Tej intensywności. Ona była także na ulicy, wśród 
ludzi. Przeważnie mówiono: Żydzi zabili Chrystusa, dobrze, że Hitler ich teraz 
wybija, robi za nas naszą robotę. Żydzi są winni wojnie, Żydzi są przyczyną 
wszystkiego nieszczęścia. Było tyle nienawiści w tym. Zauważyłem również, że 
im bardziej ludzie naokoło mnie byli religijni, tym bardziej byli nienawistni w 
stosunku do Żydów. Tak że zacząłem kojarzyć intensywność religijności u ludzi z 
poziomem antysemityzmu. I byłem strasznie rozczarowany. I może to przez 
katolicką religię straciłem także wiarę w żydowską religię. Bo wiem, że żydowski 
Pan Bóg nam nie pomaga. Myślałem: może Pan Jezus, katolicki Bóg... Ale tam 
było jeszcze gorzej, tam była obłuda, kłamstwo, nienawiść, nienawiść, 
nienawiść. 
Mnie skazano na śmierć jak miałem czternaście lat. Ja nie wiem, dlaczego. Ni 
stąd ni zowąd policja mnie szukała, bo uciekłem z obozu, bo gdzie mnie 
wsadzili, uciekałem. Policja mnie szukała, gestapo mnie szukało, wszyscy 
Niemcy, marynarka, lotnictwo, każdy. I potem społeczeństwo polskie się 
dołączyło. Nie wiem dlaczego byli tacy szczęśliwi, jak mogli złapać Żyda i oddać 
go Niemcom. Bo Polacy nie zabijali. Polacy tylko dostarczali Niemcom Żyda i 
Niemcy wbijali kulę. Bo Niemcy nie potrafili rozpoznać Żyda od Polaka. Wielu 
Niemców wyglądało zresztą jak Żydzi. Ale nie potrafili rozpoznać Żyda. I byli 
tacy Polacy, którzy zajmowali się tym zawodowo – szmalcownicy. Ja się ich 
bałem jak ognia. Chciałem żyć, a tu ni stąd ni zowąd powiedziano mi, że ja nie 
mogę żyć, ja nie ma prawa. Wyjęto mnie spod prawa.  
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Chciałem być Polakiem 

 
Wróćmy jeszcze do czasów przedwojennych. Pana codzienne życie, jak 
rozumiem, koncentrowało się wokół ulicy Żydowskiej.  
- Żydowska, Dominikańska, Szewska, Stawna. Tam był mój świat. Także Stary 
Rynek. Ale bawiliśmy się przeważnie na Dominikańskiej, bo ona była szeroką 
ulica – graliśmy na jej środku w palanta, sztekla, srulki. I zawsze mieliśmy 
wyścigi naokoło tych ulic. Kto pierwszy. Radio było za drogie, telewizji nie było, 
samochodów nie było – na Żydowskiej często stały furmanki chłopów, którzy 
przyjeżdżali na Rynek na targ. Mój dzień był na ulicy. 
Naprzeciwko Pana domu, przy Żydowskiej pod numerem 4 mieszkał Noach 
Lasman. 
- Tak, a pod numerem 5 był burdel. Przed tym domem zawsze chodziły kobiety i 
przychodzili do nich Polacy. Tam mieszkała biedota, jak my. Polacy też.  
 

 
     Baruch Bronek Bergman, lata 30. XX wieku 

 
Pamiętam, chciałem wstąpić do harcerzy. Powiedziano mi, że tylko polskie 
dzieci mogą zostać harcerzami. To wstąpiłem do żydowskiego harcerstwa – Ha-
Szomer ha-Cair. Robiliśmy wycieczki, jeździliśmy na kolonie, a spotykaliśmy się 
na piętrze tego domu na Szewskiej, gdzie była moja freblówka3. Tam 
zbieraliśmy się raz na tydzień. Mieliśmy takiego kierownika, który nazywał się 
Zaluś Mortkowicz. On mieszkał na Wielkich Garbarach 50 zdaje się. To wszystko 
rodzeni poznaniacy. I on przewodził nam. Miałem wtedy może dziesięć, może 
jedenaście lat, on był pięć lat starszy ode mnie. Spotykaliśmy się co tydzień, co 
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niedzielę, śpiewaliśmy pieśni hebrajskie, tańczyliśmy tańce żydowskie: horę i 
julę i co tydzień ten nasz przewodnik, kierownik – nazywaliśmy go po 
hebrajsku: menachel – Zaluś Mortkowicz, dawał nam do przeczytania książkę, 
którą wszyscy razem na następnym zebraniu dokładnie omawialiśmy. Ja bardzo 
dużo czytałem. Co tydzień brałem trzy książki – ale jedną z tych trzech była 
książka, którą Zaluś wskazywał. Pamiętam tytuł jednej takiej książki: „Krótki 
zarys ekonomi politycznej” Bucharina. Ale przeważnie czytaliśmy laureatów 
Nobla, po polsku oczywiście, np. Knuta Hansena.  
Ja byłem szomrem. Były dwie żydowskie organizacje tego rodzaju dla dzieci, dla 
młodzieży. Jedna się nazywała Beitar, druga Szomer4. One były, o dziwo, wrogie 
sobie. Beitarowcy wierzyli, że trzeba zdobyć Palestynę pięścią, karabinem. 
Szomrzy wierzyli, że to jest niedobrze, że trzeba jechać do Palestyny, nauczyć 
się, jak być gospodarzem, zacząć uprawiać rolę, hodować bydło, wysuszyć 
bagna, zagospodarować kraj. Mieliśmy koło Poznania gospodarstwo, gdzie ci 
bardziej dorośli z nas jechali na lato, żeby się uczyć, jak używać pługu, jak doić 
krowy – żebyśmy, jak przyjedziemy do Palestyny, wiedzieli, jak postępować. 
Zaluś przeżył wojnę, umarł na atak serca w Ameryce. 
W Poznaniu wśród Żydów dominował syjonizm?  
- Tak, bardzo. My byliśmy odizolowani od polskiego społeczeństwa. Nas 
odrzucono. Ja byłem wyrzutkiem. Bundu nie było. W Poznaniu było za mało 
Żydów. My stanowiliśmy te trzy czwarte, czy jeden i ćwierć procenta 
społeczności. W Poznaniu w latach trzydziestych było 250 tysięcy mieszkańców 
i dwa, trzy tysiące Żydów. 
I to syjonistyczne kształtowanie działało? Ilu Żydów z Ha-Szomer ha-Cair 
mogło wyjechać przed wojną do Palestyny? 
- Dwóch5. Jeden się nazywał Heniek Wajskopf – był o dwie klasy starszy ode 
mnie. Oni musieli się szmuglować. A reszta? Czy chciała? Nie byliśmy na tyle 
idealistyczni. Czuliśmy się bardzo głęboko Żydami, patriotami – ale jakoś ta 
podróż do Palestyny... Była zaakceptowana, ale nie była głównym tematem 
naszego życia. 
A Pan Polakiem nie chciał być? 
- Bardzo chciałem. 
Dlaczego? 
- Uczyłem się historii Polski, znam ją do dzisiaj z nazwami, datami, uwielbiam 
poezję i literaturę polską. Czytałem jako dziecko Mickiewicza, Żeromskiego. 
Mickiewicz jest moim ulubionym, szczególnie „Ballady”. Ja chciałem należeć – 
należąc do Żydów, jakoś nie należałem w pełni do społeczeństwa. Chciałem być 
częścią większości. Czuć się... Izraela nie było. Śpiewałem: „Jeszcze Polska nie 
zginęła” z uczuciem. Ale w głębi mówiłem sobie: „Mój Boże, przecież mnie biją. 
Ja jestem Żydem”. A bardzo, tak bardzo chciałem być Polakiem. Nie dali mi. 
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Gdzie się nie ruszyłem, byłem inny. Ale tylko w tej mojej dzielnicy. Jak 
wychodziłem z Żydowskiej do innych części miasta, to już nie poznawano, że 
jestem Żydem. Szedłem na plac Wolności i nikt mnie nie rozpoznawał. 
Raz poszedłem do Muzeum Wielkopolskiego6, to było moje pierwsze spotkanie 
ze sztuką. Wszystko mi się strasznie podobało i jeden pan podszedł do mnie i 
zaczął mi objaśniać portret Mony Lizy, oczywiście kopię, ale ja nie wiedziałem, 
że to jest kopia. Zaczął mi objaśniać ten jej półuśmiech. Do końca życia nie 
zapomnę. On nie wiedział, że jestem Żydem, bo gdyby wiedział to 
przypuszczam, że by mi uszy oderwał.  
Coś mogło zdradzić kogoś, że jest Żydem? Rysy twarzy? 
- Wyraz oczu. Żydzi przeważnie mieli smętne oczy, obawę w oczach. Mieli się na 
baczności. Spodziewali się raczej wroga niż przyjaciela. 
Ale o Poznaniu, choć był bardzo antysemicki, mówiono raczej, że napadów na 
Żydów tu nie było. Nie było w dwudziestoleciu pogromów. 
- Były. Na mojego ojca. I ja to doświadczałem. Pamiętam, stałem raz z ojcem 
przed naszym sklepem na Kramarskiej. Właścicielami sąsiedniego sklepu byli 
państwo Grosberg – nasi konkurenci. Jako konkurenci, my i oni zawsze się ze 
sobą sprzeczaliśmy, ale tego dnia pani Grosberg zaczęła z jakiegoś powodu 
krzyczeć i mój ojciec też zaczął krzyczeć. Jakiś przechodzący ulicą Polak zaczął 
więc krzyczeć na mojego ojca, że jak śmie krzyczeć na kobietę. I zaczął ojca bić. 
A on zaczął uciekać. 
Nie oddał? Nie śmiał? 
– Zabiliby go. Ojciec zaczął uciekać. On uciakał, a za nim już tłum gonił. Bardzo 
szybko do tego przechodnia przyłączyli się inni Polacy. Ojciec wpadł do sklepu 
żydowskiego na rogu Żydowskiej i Kramarskiej. Wiedział, że ten sklep ma tylne 
wyjście. Wpadł od frontu i uciekł tylnym wyjsciem. Polacy z początku nie weszli 
do środka, a kiedy weszli ojca już nie było. Przedostał się stamtąd na Wielką a 
potem naokoło, jakoś przez Wroniecką i Mokrą, dotarł do domu. Ja biegałem z 
tłumem, który szukał ojca i robił się coraz większy, a potem też poszedłem do 
domu. Ludzi byli źli, że go nie złapali, dlatego ponieważ wiedzieli, że nasz dom 
był jedynym, w którym mieszkają sami Żydzi, zgromadzili się przed nim i zaczęli 
wrzeszczeć przeciwko Żydaom i rzucać kamieniami. Działo się to w biały dzień, 
w południe. Zamknęliśmy okiennice, siedzieliśmy w ciemnym pokoju i 
drżeliśmy. Potem jakoś ci ludzie się rozeszli. Jakby oni spotkali na ulicy wówczas 
jakiegokolwiek innego Żyda, to by go pobili. Nie zabili, ale pobili. I to mocno. 
Ale kiedy przyszła żydowska Wielkanoc czy żydowski Sądny Dzień i zawsze 
szliśmy odświętnie ubrani do bóżnicy, nie było żadnych rozruchów. Nic. 
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Rabin Sender 
 
- Był u nas rabin... Właściwie było dwóch. Jeden nazywał się doktor Rettig. On 
był dyrektorem sierocińca żydowskiego na Stawnej, ale nie brał czynnego 
udziału w życiu religijnym. Jednen chłopak z tego sierocińca, Leon, był w mojej 
klasie. Często tam chodziłem, graliśmy w koszykówkę, bo oni mieli boisko 
koszykowe. Tam było jakieś pięćdziesięcioro dzieci. Ja nie przywiązywałem do 
tego większej wagi. Leon był sierotą. Kropka. Raz spytałem go o to, nie chciałem 
go zrazić, odpowiedział, że mama umarła, ojciec żyje, ale go zostawił. Te dzieci 
kończyły szkołę powszechną i uczyły się zawodu. Działała w Poznaniu 
organizacja, która się nazywała ORT – Organization for Rehabilitation of 
Training. Jej celem było dać dzieciom zawód. I oni wyuczali dzieci, które 
skończyły szkołę powszechną, na stolarzy, krawców, na jakikolwiek zawód. 
Dziewczynki też. Leon miał już zapewnione miejsce w szkole ORT. Bo o wyższym 
wykształceniu dla tych dzieci nie było mowy. 
Ale poza doktorem Rettigem był rabin dr Dawid Szyja Sender. I on był naszym 
rabinem. Był bardzo ważny. 
Dlaczego on był taki ważny. 
- Rabin Sender był bardzo łagodny, wyrozumiały, cierpliwy, mądry, nie gaduła i 
zawsze miał uśmiech na ustach. Zawsze pogłaskał mnie po głowie. To był 
człowiek w średnim wieku... Choć teraz, patrząc wstecz, myślę, że musiał mieć 
jakieś trzydzieści pięć, czterdzieści lat. I on był bardzo poważany przez Żydów w 
Poznaniu. On kierował wszystkim. On kierował bóżnicami – bo były trzy 
bóżnice: ta wielka przy Stawnej, która jest dziś pływalnią, bet midrasz, czyli dom 
modlitewny na Żydowskiej, w domu starców7 i mała synagoga na 
Dominikańskiej. 
Pamiętam raz... My w synagodze też mamy ambonę8. W każdą sobotę w środku 
nabożeństwa rabin Sender miał kazanie. Raz, pamiętam, powiedział: „Pan 
Zyman stracił pracę i nie ma z czego żyć. Pan Zyman za moją poradą od dzisiaj 
będzie sprzedawał sznurek i papier do pakowania. Ja wymagam – mówił – od 
wszystkich kupców w Poznaniu, żeby kupowali papier do pakowania i sznurek 
tylko od pana Zymana”. I to było święte, co on powiedział. Potem pamiętam 
inny przypadek: „Pan Lerner stracił pracę i od dzisiaj będzie sprzedawał nabiał i 
będzie go dostarczał do mieszkania”. I że on, rabin Sender żąda, aby każdy Żyd 
kupował nabiał tylko od pana Lernera. To było święte. 
A inni Żydzi sprzedający nabiał się nie buntowali? 
- Rzadko kto sprzedawał nabiał. Żydzi byli krawcami, szklarzami, albo kupcami, 
jak mój ojciec. 
Pewnego razu, pamiętam – mieliśmy trzech żydowskich rzeźników w Poznaniu: 
pana Leviego, pana Rottenberga i pana Milewicza– i rabin Sender powiedział z 
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ambony: „Odkryto, że pan Milewicz sprzedaje mięso, które nie jest koszerne. 
Od dzisiaj nikt nie będzie kupował mięsa u pana Milewicza”. I to było święte. 
To kilka przykładów, dla których nasz rabin był bardzo poważany. On był miękki, 
ale stanowczy. On był bardzo mądry. On potrafił prowadzić studia Tory 
wyjątkowo. Wśród Żydów nie jest ważne, kto jest ładniejszy, tylko kto umie 
lepiej tłumaczyć Torę. Na przykład jak bogacz miał córkę i chciał ją wydać za 
mąż – chciał, bo teraz tak już nie jest – to szedł do chederu i po rozmowie z 
kierownikiem chederu, pytał „Kto jest najlepszym uczniem, kto się najlepiej 
zapowiada?” Czasami ten najlepszy uczeń był brzydki, gruby, krótki – ale to nie 
miało znaczenia. Kto był najlepszym uczniem, kto umiał Torę tłumaczyć 
najlepiej – tego wybierano. A nie tego, kto był przystojny. Taki zwyczaj. Mówiło 
się o Żydach, że są narodem książki. I to chyba tak jest. 
Co się stało z rabinem Senderem? 
- Umarł z głodu [łamiącym się głosem]. On był żonaty, jego żona była bardzo 
nieatrakcyjna: duża, wysoka, nieszczupła, nosiła zawsze perukę. Po dziesięciu 
latach Żydzi powiedzieli mu, że... Jest takie prawo, raczej tradycja niepisana, że 
jeśli rabin nie ma dziecka po dziesięciu latach małżeństwa, musi się rozwieść. 
Bo rabin powinien mieć potomka, który by przejął, czy też odziedziczył jego 
mądrość. I po dziesięciu latach mój ojciec oraz inni Żydzi zbliżyli się do rabina 
Sendera i zaczęli z nim dyskutować na ten temat. Nie żądać. On odpowiedział 
im wtedy: „Musicie mi wybaczyć, ale ja kocham moją żonę, jestem w niej 
zakochany i nie mogę się rozwieść”. I w jedenastym roku małżeństwa, w 1938 
roku, urodził mu się syn... Tylko że on umarł z głodu. Niemcy wywieźli jego i 
jego rodzinę do Łodzi. 
Rabin Sender. Wspominam go z uczuciem. Był częścią mojego życia. U nas nie 
było wielu rabinów, był tylko jeden. A ten był przewodnikiem. 
Mój wujek, ten Szechnerowicz, też został wywieziony do Łodzi, gdzie był 
dyrektorem kuchni, ale potem i on umarł z głodu. Oni mieszkali na Małych 
Garbarach i mieli dwie córki: Bronkę i Sabinkę. Sabinka była ładną blondynką z 
bardzo niebieskimi oczyma, pełną życia. I ją też zabili. I Bronkę też zabito. I 
ciocię. Nikt nie przeżył. 
Był Pan religijny?  
- Mój ojciec był bardzo religijny, więc ja i moi bracia, Dadek i Genio, też byliśmy.  
Mieszkaliśmy niemal naprzeciwko małej bóżnicy na Dominikańskiej, ale nigdy 
do niej nie chodziliśmy9. Była bardzo mało używana, nie wiem dlaczego. W 
piątki, kiedy pokazywała się pierwsza gwiazda na niebie, zaczynał się szabas i 
wieczorem chodziliśmy do bet midrasz znajdującego się w domu starców. 
Zawsze. Modlitwy odbywały się też w Wielkiej Synagodze, ale mój ojciec chodził 
do bet midrasz. Chodził tam też w ciągu tygodnia studiować Torę. Uczył jej 
rabin Sender. Lekcje Tory można brać do końca życia, to się nigdy nie kończy. 
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Czyta się jeden rozdział Tory na tydzień, a rozdziałów jest 52, tyle ile tygodni w 
roku. A potem zaczyna się czytanie od nowa. Jest tyle różnych komentarzy do 
każdego rozdziału, że to jest nauka bez końca. Więc ojciec chodził wieczorem, 
raz, dwa razy w tygodniu do tej boźnicy przy domu starców i studiował tam z 
innymi mężczyznami. 
Z tyłu tego bet midrasza był pokój. Przy wszystkich ścianach stały półki pełne 
książek, a przy wejściu pluszowy fotel, czerwony. ze złotymi, czy raczej żółtymi 
plecionymi sznurami, ogrodzony też plecionym żółtym sznurem. Mój ojciec 
mówił mi: „Broń Boże, żebyś tego dotknął”. Fotel był bardzo stary i był fotelem 
rabina Akivy Egera. I w tym pokoju, który wydawał mi się wtedy duży, ojciec 
studiował razem z rabinem Senderem i kilkoma innymi Żydami. Raz, pamiętam, 
wszedłem tam i zobaczyłem dwóch księży, którzy pod kierunkiem rabina też 
studiowali Torę. Byli w sutannach. 
Ich obecność Pana zdziwiła? 
- Nie, ja to rozumiałem. Oni byli zainteresowani Torą. Początek chrześcijaństwa 
to sami Żydzi. Pan Jezus był Żydem i wszyscy apostołowie. Jest wielu ludzi, też 
księży, którzy są intelektualnie ciekawi początków chrześcijaństywa. Rabin 
może udzielać nauki niewierzącemu i oni byli częścią tej grupy. 
Nie dziwiłem się, ale patrzyłem na to sceptycznie. Wszystkie dzieci żydowskie 
wyrastają z tym sceptycznym podejściem do życia. 
Dlaczego? 
– Wie pan, uczą nas od dziecka o miłości: dziesięć przykazań. Ale jak wychodzę 
na ulicę, to natychmiast leci na mnie stek przeleństw. Więc coś tutaj nie gra. 
Coś tu nie pasuje. Tak że ja, podobnie zresztą jak wszyscy moi koledzy, 
patrzyliśmy na nich... A potem mówiliśmy: idziemy grać w piłkę.  
Rabin Sander uczył też dzieci?  
– Nie. Tylko dorosłych. 
A dzieci ktoś w gminie uczył judaizmu? Bo przecież w powszechnej szkole 
żydowskiej uczono tylko przedmiotów świeckich.  
– Tak. Polskiego, geografii, przyrody, śpiewu, rysunku... Normalnie, jak 
wszędzie. 
Ja miałem korepetytora, który przychodził do naszego mieszkania dwa razy w 
tygodniu i uczył mnie Tory. Podejrzewam, że uczył też moich braci, tylko w 
innych godzinach. To był student Uniwersytetu Poznańskiego, przyjezdny, który 
był wyszkolony w Torze.  
Mój kuzyn, Chaskiel Bergman z Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymał nagrodę od 
prezydenta Mościckiego – 50 złotych na książeczce oszczędnościowej PKO, bo 
wygrał ogólnopolski konkurs z języka polskiego, za napisanie eseju czy 
wypracowania. I został przyjęty na Uniwersytet Poznański. Jego mama była 
siostrą mojego ojca. Mój ojciec i jego ojciec zawarli taką umowę: ponieważ w 
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Poznaniu nie było religijnej szkoły żydowskiej, a w Piotrkowie był cheder, więc 
ja jechałem na lato do Piotrkowa i chodziłem tam do chederu, a on zamieszkał 
u nas, jak przyjechał na studia. Ale na uniwersytecie musiał siedzieć w osobnej 
ławce, bo wprowadzono numerus clausus. Opowiadał, że polscy studenci 
wyzywali go i odsuwali się od niego. W Poznaniu wytrzymał krótko, chyba rok, a 
potem postanowił wyjechać do Palestyny i mu się udało. 
Bergmanowie z Piotrkowa ponoć byli bogaci, z tym, że ja nie widziałem tego 
bogactwa. Z przodu domu mieli sklep z narzedziami i różnymi metalowymi 
przyborami, a z tyłu mieli mieszkanie.  
A w świętach chrześcijańskich się Pan orientował? 
– Oczywiście. 
A nie ciągnęło Pana, żeby zajrzeć do kościoła? Na przykład do 
podominikańskiego? Przecież on stał obok Pana domu. 
– Bałem się. Bałem się, jak widziałem księdza, albo siostrę miłosierną. Ta 
czerń... Ja od kościoła nie spodziewałem się niczego dobrego. I dlatego się 
bałem. Ciekawość była, chciałem, ale bałem się. Dla mnie jakieś zimno wiało z 
kościoła. Kościół przy ulicy Dominikańskiej był. Kropka. Nic więcej. Pamiętam go 
od urodzenia. Chodziłem koło niego parę razy dziennie, w środku nigdy nie 
byłem. 
Poza tym kościół dla mnie reprezentował piekło. 
 

Jeke i Ostjuden 
 

Powiedział Pan, że Pana ojciec był bardzo religijny.  
- Mój ojciec zabierał w piątek i sobotę wszystkich trzech swoich synów do 
bóżnicy. Nawet światła nie zapaliłby w sobotę. A gdyby znalazł dziesięć złotych 
na chodniku, to nie podniósłby, bo Żydom nie wolno dotykać w sobotę 
pieniędzy. I bardzo dbał o to, byśmy też byli religijni. Ja znam modlitewnik na 
pamięć, od a do z, tylko nie rozumiem, co czytam. Piąte przez dziesiąte. 
Jak wyglądały sobotnie nabożeństwa w synagodze przy Stawnej? 
- Przychodziło dużo osób. Byli w Poznaniu Żydzi, którzy mieszkali tu od dziada 
pradziada… 
Niemieccy. 
- Tak, niemieccy Żydzi. Nie było ich dużo, może dziesięć procent społeczności 
żydowskiej. Różnili się on nas tym, że byli bardziej zamożni i mieli pewną klasę, 
kindersztubę, maniery. 
Nie zadawali się z polskimi Żydami? 
- Jeden, nie pamiętam, jak się nazywał, miał tartak na Wildzie. Jak nie mogliśmy 
grać w piłkę nożną na Rajtce, bo nas za bardzo bili, to pozwolił nam grać w piłkę 
na terenie swojego tartaku. Było też dwóch Żydów niemieckich, którzy na  
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  Sara i Pejsach Bergmanowie z synami Dadkiem, Bronkiem  

  i Geniem 
 
sobotnie nabożeństwo przyjeżdżali bryczką. Mieli chyba jakieś posiadłości, 
mieszkali poza Poznaniem. Mój ojciec zawsze się gorszył, jak Żyd może jechać 
bryczką w sobotę. Co to za Żyd? Nigdy tego nie zaakceptował.  
Ci Żydzi zawsze byli nam obcy. Oni chyba patrzyli na nas z góry, my na nich też z 
dystansu. 
Wie pan, jak przyjeżdżał niemiecki Żyd do Poznania, tośmy go nazywali jeke. A 
potem dodawaliśmy pots. Jeke pots. 
Co to znaczy? 
- Pots to jest szmok. Ch... A jeke pochodzi od słowa niemieckiego jacke – 
marynarka. Ci Niemcy chodzili w marynarkach, więc w przeciwieństwie do 
innych Żydów, którzy nosili chałaty, nazywano ich jeke. To powiedzenie – jeke 
pots – przyjęło się w całej Polsce. 
Ale przecież Pana ojciec też już nosił marynarkę. 
- W Poznaniu. Tylko w Poznaniu religijny Żyd nosił marynarkę. Zresztą tych 
niemieckich Żydów polscy Żydzi uważali za naiwnych. Dla nas oni byli zamożni i 
łatwowierni, im można było sprzedać most Chwaliszewski. 
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A dlaczego pots – tak brzydko?  
- My byliśmy prostymi ludźmi. Mój ojciec nie miał żadnego wykształcenia. 
Podobnie inni. Śmialiśmy się z nich: że ich można tak łatwo oszukać. I tak – jeke 
– nazywano też tych Żydów niemieckich, którzy żyli w Poznaniu. 
Rozumiem, że między obiema częściami społeczności żydowskiej nie było zbyt 
zażyłych kontaktów? 
- Nie. Oni się trzymali osobno od nas. My byliśmy tak zwani Ostjuden – 
wschodni Żydzi. My byliśmy nowoprzybyłymi Żydami po I wojnie światowej. Z 
kolei, jak przyjeżdżali do Poznania Żydzi ze wchodu, z Polesia, Podlasia, 
Wileńszczyzny – mieli akcent. Tak polski, jak żydowski. Zupełnie inny, który 
można było łatwo rozpoznać. I z nich też się śmialiśmy, bo oni byli poniżej nas. 
My byliśmy poniżej tych niemieckich Żydów, ale śmialiśmy się z nich, że są 
naiwni. A ze wschodnich – że są głupi. 
Dosyć to brutalne i bez związku z prawdą. 
- Tak zawsze było. 
Ale na sobotnie nabożeństwo niewielu jeke przyjeżdżało. 
Ale gminą rządził, długo stał na jej czele Żyd niemiecki, Martin Cohne.  
- Wszyscy poznańscy Żydzi mówili po polsku. Nikt nie mówił po żydowsku. Ci 
niemieccy też, choć mieli akcent. Z tym że u mnie w domu z ojcem 
rozmawialiśmy tylko po żydowsku. Ale może byliśmy wyjątkiem, bo wydaje mi 
się, że normalnie wszyscy rozmawiali po polsku10. 
Nie pamiętam ludzi z gminy żydowskiej, bo po prostu byłem mały, nie brałem 
czynnego udziału w życiu gminy. Jedynie od czasu do czasu chodziłem do 
czytelni w budynku Zarządu gminy na rogu ulic Szewskiej i Stawnej. Była tam 
biblioteka, w której pożyczali żydowskie książki, a ojciec zmuszał mnie, żebym 
czytał po żydowsku.  
A jak rodzice myśleli o waszym, Pana i braci, wykształceniu?  
- U mnie w rodzinie, jak chyba u większości rodzin moich kolegów, było 
wiadomo, że idziemy na uniwersytet. Mimo, że nie było mowy, żebyśmy mogli 
zapłacić za naukę, to wiadomo było też, że każdy z nas pójdzie na uniwersytet. 
Wszyscy, z wyjątkiem dzieci z sierocińca. 
W Ameryce jest dzisiaj tak samo. Rzadko pan spotka Żyda, który nie chodził na 
uniwersytet. I nie uo to chodzi, że wykształcenie zapewnia lepsze warunki życia. 
Nie wiem, czym to tłumaczyć. Wiem, że mój ojciec, który nie chodził do szkoły, 
bo od kiedy skończył sześć lat musiał pracować u piekarza, potrafił pięknie 
pisać, a ja miałem trzy lata, jak zacząłem czytać. Mama i tata zaszczepili we 
mnie miłość do książki, choć Dadek czytał znacznie więcej. Było więc samo 
przez się zrozumiałe, że pójdę na uniwersytet.  
Mój dziadek nie pracował, tylko studiował w synagodze Torę. Mój ojciec nie 
chodził do szkoły, ale znał Torę od a do z. Nie wiem, jak to tłumaczyć. Wiem, że 
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wszyscy moi koledzy, którzy przeżyli, bez wyjątku, poszli na uniwersytet i go 
skończyli. W tej czy w innej dziedzinie. Nawet sieroty – bo większość z nas 
została sierotami. Większość z nas po wojnie była jedynymi z rodzin, którzy 
przeżyli. Ich rodzice zostali zamordowani – a mimo to ci ludzie, bez rodziców, 
skończyli studia. Tak jak łosoś płynie przeciw prądowi i nikt mu nie może 
pomóc. Ja z początku w Ameryce byłem biedny. Nie mogłem sobie na wiele 
pozwolić, bo w dzień pracowałem a wieczorem chodziłem na uniwersytet. 
Chodziłem dziewięć i pół roku, ale ani grosza nie zapłaciłem. Tylko raz kupiłem 
książki, a potem je sprzedałem i kupiłem następne.  
 

Izio Braun i fala 
 
Kogo Pan jeszcze pamięta z tamtego świata? Z żydowskiego Poznania? 
- Był pan Nelken. To był jeke, niemiecki Żyd. Był uważany za inteligenta, był 
jednym z członków Zarządu gminy żydowskiej, był zamożny i pamiętam, że na 
ochotnika mył ciała zmarłych. U nas nie było żydowskiego zakładu 
pogrzebowego. Jest takie słowo mycwa – dobry uczynek. Żydzi wierzą, że im 
więcej zrobią mycw, tym bliżej są pana Boga. Pan Nelken mył ciała zmarłych i 
inni też. Robił to bezinteresownie. Pamiętam go dobrze, ale nie wiem czym się 
zajmował. 
Był też pan Dawid Sonnabend, który był kantorem i śpiewał w bóżnicy w piątek, 
sobotę i święta. Podejrzewam, że nabożeństwa odbywały się także w codzienne 
dni, ale... To był taki jowialny pan z siwą kozią bródką. On zawsze, od czasu jak 
pamiętałem, był kantorem. Był bardzo znany i był człowiekiem łagodnym i 
miłym, i oczywiście ojcem mojego kolegi. Jego syn Żejmi chodził ze mną klasy. 
Żejmi miał starszych braci Adiego i Rafała, i siostrę Rózię. Sonnabendowie 
mieszkali w domu zarządu gminy żydowskiej na rogu Szewskiej i Stawnej.  
W domu, w którym ja mieszkałem, na parterze po prawej stronie, tuż przy 
wejściu, mieszkał pan Ojnik, którego syn był również moim rówieśnikiem. Oni 
byli jeszcze biedniejsi od nas. Pan Ojnik był introligatorem. U siebie w domu 
oprawiał książki. Bardzo miły, spokojny, pogodny człowiek. Raz zaprosili mnie 
na obiad, który składał się z kartofli. Kropka i nic więcej. 

Naprzeciwko pana Ojnika mieścił się w mieszkaniu sklep bławatów. 
Właścicielem tego sklepu był pan Untermann, a jego syn Muluś był w mojej 
klasie. Muluś był kuzynem Izia Brauna, który mieszkał na Stawnej i też był w 

mojej klasie. Muluś i jego rodzina nie byli tacy biedni, ale Izio był bardzo biedny. 
Izio był mistrzem pływania. W sporcie był doskonały, w klasie raczej mniej niż 

nie bardzo. Ale był przystojny i był świetny w pływaniu, w biegach, w piłce 
nożnej… W sporcie był doskonały. Izio to ten, który mi zrobił pierwszą falę we 

włosach. Pamiętam, raz narzekałem, że mam proste włosy. Nosiłem prostą  
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         Bronek Bergman (z prawej) z kolegą, plac Wolności,  
         1933 

 
grzywkę. I Izio wyjął grzebyk z kieszeni, wziął moje włosy w swoją rękę i po 
minucie miałem falę we włosach. I ta fala już nie znikła. Ja już mam tę falę przez 
wiele, wiele lat, właściwie dzięki Iziowi. 
Izio Braun był pierwszym poznańskim Żydem zabitym przez Niemców11, a miał 
wtedy czternaście lat. Chodził po Starym Rynku, to był chyba październik 1939 
roku. W Poznaniu, jak tylko Niemcy weszli, zabrakło papierosów. Niemcy mogli 
wchodzić do sklepu i dostać ich ile chcieli. Polacy musieli stać w długiej kolejce, 
a Żydzi w ogóle nie mogli stać w tej kolejce. Więc Izio chciał sprzedać paczkę 
papierosów. Nie wiem, jak ją zdobył, może odkupił od kogoś. Nie było to 
legalne. Dzieci polskie zaczęły wytykać go palcem, kiedy przechodził patrol 
niemiecki, krzyczały: „Jude, Jude”. Niemcy wzięli go ze sobą, zdaje się na wachę 
i on już stamtąd nie wrócił. Pamiętam, że idąc na tę wachę bili go pięściami. Po 
kilku dniach rodzice Izia zostali zawiadomieni, żeby odebrali jego zwłoki. On był 
chyba pierwszą ofiarą żydowską w Poznaniu. Ten sam Izio, który mi zrobił falę 
we włosach, który był mistrzem pływania i sportów. 
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Pamiętam pana Jakubowskiego, który był naszym pikietem... 
Kim? 
- Pikieciarzem. Dostawał od Franciszka Woźniaka, właściciela wielkiego domu 
towarowego na rogu Starego Rynku i Żydowskiej, który miał chyba z dziesięć 
wielkich okien wystawowych, zapłatę za to, żeby stał przed żydowskimi 
sklepikami bławatnymi na Kramarskiej. Ale pan Jakubowski, pewnie dlatego, że 
znał ojca i był z nim w dobrej komitywie, najczęściej stał przed naszym sklepem 
i mówił ludziom, którzy chcieli u nas coś kupić: „Nie kupuj u Żyda”. Więc nasi 
klienci, którzy bali się, że zostaną sfotografowani, a ich zdjęcie zostanie 
zamieszczone w gazecie „Pod Pręgierz”, albo że pan Jakubowski powie im 
swoje, czasami przychodzili do nas tylnym wejściem po szóstej wieczorem. 
Pan Jakubowski bardzo lubił pić, miał zawsze fioletowy nos, duże wąsy. On był 
zasadniczo dobrym człowiekiem, z tym, że był biedny i taką dostał pracę. 
Natomiast pikiety nie stały na Wielkiej, pod hurtowniami Rutenbergów, 
Janowskiego-Wygodzkiiego, czy Kronenberga, bo oni nie mieli żadnych wystaw. 
Wszystko sprzedawali hurtowo, a ich interesy mieściły się na piętrze.  
Przy Wielkiej było dużo sklepów żydowskich? 
- Był właśnie pan Icek Janowski, ojciec Jurka Janowskiego, który był w mojej 
klasie, a który teraz żyje w Izraelu12. On był współwłaścicielem firmy Janowski-
Wygodzki, hurtowni bławatów. Janowski to był jedyny Żyd w Poznaniu, który 
miał samochód.  
Jeszcze większą hurtownię bławatów, też na Wielkiej, ale po drugiej stronie 
ulicy, mieli bracia Rutenberg. Ci Rutenbergowie przekupili jakoś Niemców w 
1939 roku i udało im się cało wyjechać na początku wojny do Palestyny13. Oni 
wszyscy byli zamożni, mieli telefony, żyli jakby w innym świecie. Jurek, syn 
jednego z tych braci, chodził ze mną do tej samej klasy. On sobie mógł pozwolić 
na cukierki, on przynosił ze sobą sznytkę chleba, która była bogatsza niż moja, 
bo moja była z masłem, a on chyba jadł bułkę z salami. Ale nie było między 
nami żadnej różnicy. Fulek Lewkowicz, który mieszkał w moim domu na piętrze 
i który też był w naszej klasie, był z nas wszystkich najsilniejszy. Niezbyt mądry, 
ale fajny chłopak. I on zawsze szantażował Jurka: „Wymieniajmy się: ja ci dam 
moją sznytkę chleba, ty daj mi swoją”. I Jurek nie miał rady, musiał mu oddać. 
Było kilku wśród nas, którzy jedli bułkę z czymś innym, niż tylko z masłem. Ale 
przeważnie musieli je oddawać silniejszym. 
Pamiętam pan Fajngolda, który mieszkał na Półwiejskiej 10. Pani Fajngoldowa 
była najlepszą przyjaciólką mojej mamy, umarła tuż przed wojną. Jej syn Julian 
chodził do szkoły artystycznej w Poznaniu. Był niezmiernie utalentowany, 
przeważnie robił karykatury. Pan Fajngold miał jeszcze córkę Jadzię, synów 
Staśka, Gustawa i Juliana. Stasiek był w moim wieku, więc się kolegowaliśmy. 
Często do nich chodziłem i Julian uczył mnie rysunków, ale byłem beznadziejny. 
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Do dzisiaj jestem na poziomie szostej klasy powszechnej, jeśli chodzi o 
malowanie czy rysunek.  
Julian był chyba jedynym z całej rodziny Fajngoldów, który przeżył wojnę – 
dzięki temu, że znalazł się w Rosji. Po wojnie uciekł do Niemiec, znalazł się w 
obozie dipisów i ściągnął mnie. Ja razem z nim oraz z Zalusiem Mortkowiczem i 
jego bratem Borysem mieszkaliśmy w tym samym obozowym mieszkaniu. 
Julian wyjechał do Ameryki przed nami i w czasem się tam wzbogacił. Zaczął 
malować krawaty, ręcznie i masowo. Wkrótce przestał jednak je malować i 
zatrudniał do tego innych. Wspaniale mu się powodziło. A potem, po wielu 
latach, zrobił błąd: umarł. Na atak serca. Zostawił żonę, Adę Kołodziejską z 
Warszawy, która teraz jeszcze żyje na Florydzie. Pamiętam – ja się bawiłem ze 
Staśkiem, a Julian uczył mnie rysować. 
Był bardziej do rzeczy niż ja. Ja czytałem książki, lubiłem poezję i czasami 
wstydziłem się powiedzieć o tym innym – czytać wiersze nie było dobrze 
przyjmowane, mimo że codziennie grałem w piłkę. Chyba dziś ludzie też się 
śmieją z tych, którzy czytają książki. Ale oni byli szalenie ciepli. Cała ta rodzina. 
Pamiętam, że idąc do nich przechodziłem przez restaurację. Na zewnątrz wisiał 
szyld i obraz: „Tu się jada jak u mamy”. Wspominam to tylko dlatego. 
Pamiętam też, że na placu Świętokrzyskim14, przy Półwiejskiej, stał kościół 
ewangelicki. Już po wybuchu wojny, trzy dni przed wejściem Niemców do 
Poznania, z tego kościoła zaczęto strzelać do ludzi. Żołnierzy polskich w mieście 
już nie było. Poznańscy Niemcy zamknęli się w nim i przez okno strzelali do ludzi 
na ulicy. 
Mieliśmy też żydowską dentystkę, panią Trzasowszczyk. Ona była moją 
dentystką, miała swój gabinet przy ulicy Solnej, tuż przy placu Sapieżyńskim15. 
W tym samym domu mieszkała pani Propstowa. 
 

Szalona polska patriotka 
 
Dyrektorka Pana szkoły powszechnej? 
- Tak. Pani Franciszka Probstowa była kierowniczką naszej szkoły powszechnej, 
przeznaczonej tylko dla Żydów, przy ul. Noskowskiego. Ona miała bzika na 
punkcie patriotyzmu. Ona była bardzo rzewna i kiedy umarł Piłsudski w 1935 
roku nie mogła przyjść do siebie. Płakała i nie mogła przestać płakać. Była tak 
szaloną polską patriotką, że... To była niemal obsesja. I wpajała w nas ten 
patriotyzm, mimo, że wszyscy jej uczniowie byli Żydami. Niemcy ją zabili, ale nie 
wiem, w jakich okolicznościach16. 
Moją wychowawczynią była pani Morelowa. Pani Probstowa i pani Morelowa 
były Żydówkami, ale inni nauczyciele to byli Polacy. 
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Do szkoły na Noskowskiego chodziłem codziennie. Z czasem odkryłem, że jak 
wstanę dziesięć minut wcześniej, to blisko nas jedzie śmieciarka samochodowa, 
która później przejeżdża koło mojej szkoły. Z tyłu tej śmieciarki była deska, na 
której normalnie stało dwóch śmieciarzy, ale rano samochów widocznie jechał 
do centrali, bo deska był pusta. Więc wskakiwałem na nią, a kiedy skręcała w 
Wały Leszczyńskiego, czyli dzisiaj w Aleję Niepodległości, zeskakiwałem i 
stamtąd miałem już było blisko do szkoły. Ja niemal nigdy nie brałem tramwaju, 
bo kosztował pieniądze. Na początku jeździłem nim, ale kiedyś zobaczyłem, że 
do wagony wchodzą strażak i policjant, ale nic nie płacą. Więc pomyślałem 
sobie: „Mój boże, ludzie to frajerzy. Jak dorosnę kupię sobie mundur strażacki 
albo policyjny i nie będę musiał płacić za bilet”. 
Gdzie znajdowała się ta szkoła? 
- Szkoła była pięknie położona, tuż przy torze kolejowym, między kortem 
tenisowym i wiaduktem. Był tam taki olbrzymi napis: „Cukier krzepi”, a ktoś 
domalował: „fabrykantów cukru”. Tej szkoły nie ma, stoi na jej miejscu inny 
budynek, który dzisiaj ma też inny numer. Naprzeciwko był parku Moniuszki. 
Jak wychodziliśmy ze szkoły, to widzieliśmy w głębi parku willę pana 
Kałamajskiego, poznańskiego bogacza, który miał przy placu Wolności słynne 
kino Słońce. Czasem, ale rzadko, chodziłem do niego, bo to był luksus. 
Pod szkołą czekali na nas polscy chłopcy z kamieniami. To nie zdarzało się 
codziennie, ale się zdarzało. Czasami po lekcjach szliśmy na Sołacz. Bogatsi 
spośród nas wynajmowali tam łódki. Poszedłem tam wczoraj, ale przedwojenny 
Sołacz był ładniejszy, więcej było zieleni, woda była czystsza i pływały łabędzie, 
a teraz są kaczki.  
Jak nauczyciele Polacy odnosili się do uczniów Żydów? 
- Nie lubili nas. To była państwowa, publiczna szkoła, nauczycieli przysyłało 
kuratorium, dyrektorka nie miała nic do gadania.  
Mieliśmy nauczyciela muzyki, który nazywał się Franciszek Stachowicz. On 
został potem moim wychowawcą. Tęgi, łysy, lubił się popisywać. Był 
kawalerem, mieszkał na Małych Garbarach i dawał nam prywatne lekcje gry na 
skrzypcach. Chodziłem do jego mieszkania raz na tydzień, aż postanowiono, że 
nie mam żadnych szans, by dobrze grać na skrzypcach i to są wyrzucone 
pieniądze. On był raczej surowy w stosunki do nas. Uczył nas tego, czego 
powinien uczyć i chyba robił to dobrze, ale trzymał się raczej z dala. 
Uprzedzenia były, ale nie tak silne. Był religijnym katolikiem. 
A inni nauczyciele? 
- Byli bardziej do rzeczy. Był profesor Sójka, który potem uczył w gimnazjum 
Paderewskiego. Rozmawiało się z nim dobrze na lekcyjne tematy, był bardzo 
miły, ale nic więcej o nim nie wiem. 
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Z „freblówki”, jak mówiłem, pamiętam panią Lolę. Myśmy się zakochali w sobie 
– ona we mnie, ja w niej. Miała tego rodzaju twarz, która bardzo mi przypadła. 
Zauważyłem, że ludzie z niektórym wyrazem twarzy bardziej mi się podobają, 
niż ludzie z innymi wyrazami twarzy. Ona miała ten wyraz twarzy i ten uśmiech, 
ten wyraz oczu, który pasował do mnie, do mojej natury i myśmy się bardzo 
polubili. 
Większość z tych ludzi, których pamiętam, zostali zamordowani przez Niemców. 
Tylko dlatego, że byli Żydami. 
 

„Heil Hitler” Jude 
 
Pamięta Pan jak 10 września 1939 roku Niemcy weszli do Poznania? 
- Tego lata, ale i we wrześniu, mimo wojny, myśmy codziennie chodzili na 
Rajtkę: przez Solną, mijając koszary. To musiało być jakieś trzy tygodnie przed 
wejściem Niemców do miasta. Brama koszar była otwarta i żołnierze wykładali 
chleb na ulicę. Każdy brał ile mógł bochenków i szedł do domu. Ten chleb był 
taki pyszny, razowy, ciemny, kwaskowy. Lepszy od tego, który kupowało się w 
piekarni. Do dzisiaj pamiętam jego smak. I pamiętam też, jak szliśmy na Rajtkę, 
brama koszar była otwarta, na dziedzińcu stały działa a polski porucznik z 
liliowo-żółtą szarfą, który widocznie był kapelanem, chodził z miotełką i pryskał 
wodą święconą na te armaty. Coś mówił, ale nie słyszałem. Pomyślałem, że on 
je błogosławi. Przed bramą zebrał się tłum i wszyscy patrzyli. 
Myśmy dalej grali w piłkę nawet po wejściu Niemców. Teraz oni przejęli te 
koszary. I raz, wracając z Rajtki, zoaczyliśmy, że brama koszar znów jest 
otwarta. Na dziedzińcu stali żołnierze niemieccy oraz armaty, a niemiecki oficer 
z liliowo-żółtą szarfą te same armaty, jak myślę, jeszcze raz błogosławił 
święconą wodą i też coś mówi, pewnie się modlił. 
Pamiętam też, że koło 6 czy 7 września stałem przed domem i patrzyłem, jak 
Żydowską idzie tłum ludzi, mniej więcej siedemdziesiąt osób. Przewodził im 
mężczyzna niosący polski sztandar. Nawoływał ludzi i zawołał też do mnie: 
„Chodź, przyłącz się, idziemy walczyć z Niemcami na Szeląg”. Nawet chciałem, 
ale coś mnie odepchnęło. Ale tamci tak przekonująco krzyczeli, że wielu ludzi 
do nich dołączało i z siedemdziesiąciu osób na moich oczach zrobiło się nagle co 
najmniej stu. Poszli, a na drugi dzień się dowiedziałem – tak mówili ludzie na 
ulicy – że ten pan, który trzymał sztandar, był niemieckim szpiegiem, a ci 
wszyscy ludzie, którzy z nim poszli, zostali wystrzelani, bo Niemcy urządzili na 
Szelągu pułapkę. 
I jeszcze jedną rzecz pamiętam z tych pierwszych dni września 1939 roku. 
Wyszedłem rano przed dom, a tam na chodniku siedzieli ludzie o twarzach 
przestępców, okropnych. Byłem dzieciakiem, ale widziałem, że nie mogli się 
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podnieść, nie mieli sił chodzić. Zacząłem z nimi rozmawiać. To byli zawodowi 
przestępcy, mordercy, których wypuszczono z więzienia. Żal mi ich było, więc 
przyniosłem któremuś z domu chleb ze smalcem. Tego zdarzenia w Poznaniu, 
jestem przekonany, nikt nie pamięta. 
Jak zareagowali Żydzi na wejście Niemców do Poznania? 
- Tak, jak mój ojciec. On znał niemiecki, bo był w Niemczech przed I wojną. 
Przyszedł do domu i powiedział: „O, to nie są ci sami Niemcy”. 
O tym, co dzieje się w hitlerowskich Niemczech Państwo wiedzieliście już 
wcześniej. Nie obawiano się tego?  
- Tu, w Polsce, nie było inaczej. 
Było inaczej. Można mówić o antysemityzmie, ale nie o chęci prześladowania 
Żydów na każdym kroku i wymordowania ich. 
- Tak, tego nie było, ale była atmosfera. Byli Polacy, którzy się z tym 
niemieckicm antysemityzmem identyfikowali. My to wyczuwaliśmy. 
Ja cieszyłem się, że wybuchła wojna. Czytałem tyle książek o wojnie, że 
pomyślałem: „Co za szczęściarz ze mnie, osobiście, nie z książek, doznam 
wojny”. Nikt nie spodziewał się tego, co nadejdzie. 
My byliśmy bardziej wrogo nastawieni do Niemców niż do Polaków. Bo Polacy 
to było nasze codzienne życie.  
Byli tak zwani dobrzy Polacy – ci, którzy byli obojętni. Tych nie trzeba się było 
obawiać. Poza tym jak wyszlismy poza Stary Rynek, poza plac Wolności, nie 
wiedziano, że jesteśmy Żydami. Mogliśmy sobie usiąść w restauracji w 
Esplanadzie17. Chodziliśmy czasami w niedzielę do Esplanady, tatuś kupował 
zupy i kiedyś powiedział mi tam, że za bardzo mlaszczę. Na placu kupowaliśmy 
lody na ulicy, bawiliśmy się, biegaliśmy i nikt nie poznał, że jesteśmy Żydami. 
Było normalnie. 
A jak weszli Niemcy? 
Jak weszli Niemcy różnica była zasadnicza. Oni przedstawiali 
niebezpieczeństwo.  
W październiku 1939 roku Niemcy przyszli do naszego mieszkania na 
Żydowskiej 32. Ni stąd ni zowąd ktoś puka do naszych drzwi. Właściwie wali 
kolbą karabinową. Niemieccy żołnierze. Ktoś im pokazał, że tu mieszkają Żydzi. 
Dzieci polskie. Ojciec otworzył. „Juden?” Ojciec odpowiedział: „Tak”. Weszli do 
mieszkania i wyciągnęli ręce w hitlerowskim pozdrowieniu: „Heil Hitler”. Dwóch 
ich było, jeden wysoki drugi niski. Mój ojciec zgłupiał. Jeden mówi: „Przeklęty 
Żydzie, nie odpowiesz na nasze pozdrowienie? ” Więc ojciec wyciągnął rękę i 
mówi „Heil Hitler”. Wtedy oni: „Jak śmiesz używać świętego pozdrowienia 
niemieckiego ty parchu”. I tak, na zmianę przez kilka minut. Jeden uderzył ojca 
w twarz. Stałem za ojcem, też dał mi w pysk. Potem otworzyli szafy w pokoju i 
wszystko cennego, co mieliśmy: zegarek, pierścionek, co znaleźli, to wzięli. 
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„Pamiętaj, my tego nie kradniemy, my to bierzemy. My to damy na Niemiecki 
Czerwony Krzyż”. I wyszli. 
I to już było jaskółką.  
Zaczęliście się obawiać. 
- Tak, zaczęliśmy się obawiać. Ale represje przyszły stopniowo. Wyszło 
zarządzenie, że wszystkie konta pieniężne zostają zamknięte i można mieć tylko 
200 zł. Potem wyszły inne antyżydowskie zarządzenia, na przykład żeby oddać 
wszystkie kosztowności i futra. A potem, pamiętam, ojciec chciał wejść do 
sklepu, ale przed wejściem stał Niemiec z karabinem, a na kłódce był papier z  
 

 
      Sara Bergman z synami Bronkiem i Geńkiem. Ta trójka  
      z rodziny przeżyła wojnę 

 
pieczątką. Ten żołnierz pilnował całej ulicy Kramarskiej i wszystkich 
opieczętowanych na niej żydowskich sklepów. 
Za początku po wejściu Niemców ojciec robił znakomite interesy. Ludzie zaczęli 
się bać, że pieniądze stracą na wartości, więc szli do sklepów i wszystko 
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wykupowali. Takiego czegoś nigdy nie widziałem: przed naszym interesem stała 
długa kolejka i ludzie kupowali wszystko, nawet nici, z których te najstasze były 
już chyba zbutwiałe, bo od tylu lat leżały. Ojcu nawet się nie śniło, że kiedyś 
będzie mógł je sprzedać. Ale ludzie wszystko wykupywali. Ile ojciec powiedział, 
że kosztuje, tyle płacili. Tak opróżnili cały interes. Ojciec poszedł więc na Wielką 
do hurtowni braci Rutenbergów i zakupił, załadował cały interes świeżymi 
materiałami: na płaszcze, na ubrania. Wszystko sprzedał. Poszedł ponownie i 
znów sprzedał. Ni stąd ni zowąd zaczęliśmy mieć pieniądze. Ponownie 
naładował skład materiałami, wieczorem poszliśmy spać, a rano na ulicy stał 
Niemiec, a na kłódce była pieczątka...  
Interes pełen materiałów. Co robić? W Poznaniu obowiązywała godzina 
policyjna, zdaje się, że od dziewiątej wieczorem do szóstej rano. Ojciec nie mógł 
tego przełknąć: tracił swój majątek, sklep świeżych materiałów. Wziął mnie do 
pomocy – nie wiem, dlaczego akurat mnie. Może dlatego, że mój starszy brat 
był bardziej studiujący, ja byłem tym z ulicy. Niemiec stał całą noc i pilnował 
wszystkich interesów od frontu. My przekupiliśmy dozorcę. Z jego pomocą i za 
jego wiedzą przed godziną policyjną weszliśmy do sklepu przez wejście od 
podwórza i cicho siedzieliśmy. Z tyłu sklepu była ubikacja i małe okienko. W 
nocy zdjęliśmy cały materiał z półek i ustawiliśmy go przy tym okienku. Rano, 
po szóstej godzinie, wyszedłem na podwórze, ojciec podawał mi bele 
materiałów i ja z tymi belami biegłem Wielką, Szewską i Dominikańską na 
Żydowską, do domu. Naokoło. Tak opróżniliśmy cały sklep. 
Jakbście się natknęli na niemiecki patrol… 
- Toby nas zabili. Tak. Ale nikt nie zauważył, a Niemiec stał przed pustym 
interesem i pilnował.  
Ojciec porozumiał się potem ze swoimi stałymi klientami, przyszli do nas do 
domu, wszystko wykupili i mieliśmy pieniądze. Część jednak straciliśmy, bo 
ojciec włożył je do banku, nikt się nie spodziewał, że Niemcy zamkną konta 
bankowe. 
Potem, w grudniu 1939 roku, Niemcy wydali zarządzenie, w którym nakazywali 
wszystkim Żydom z Poznania stawić się pod karą śmierci w obozie na Głównej. 
Kto się nie stawi zostanie zastrzelony. Mówiono, że Poznań będzie „Judenfrei” – 
wolny od Żydów. Jakoś w połowie grudnia 1939 roku Niemcy wywieźli 
wszystkich poznańskich Żydów na wschód, do General Government. My jednak, 
tuż przed tym, sami uciekliśmy pociągiem do Łodzi, do brata matki. Łódż była w 
Warthegau, ale getta jeszcze nie było. Stamtąd na początku 1940 roku 
przedostaliśmy się do Warszawy, bo w Łodzi miano zamknąć Żydów w getcie, 
ale w Warszawie i tak trafiliśmy do getta. 
 

Czerwiec 2003 roku 
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1 Ul. Droga Dębińska. 
2 Obecnie została ona zbudowana nowym budynkiem. 
3 Był to mało użytkowany budynek reformowanej synagogi Braci Gminy, w którym nie odbywały się 

nabożeństwa. 
4 Potoczna nazwa Ha–Szomer ha–Cair. 
5 Bergman się myli, do Palestyny przed wojną wyjechało znacznie więcej osób. Ich liczba nie jest ustalona. 
6 Obecnie Muzeum Narodowe w Poznaniu. 
7 Budynek żydowskiego Schroniska dla Starców i Zniedołężniałych im. S.B. Latza istnieje do dzisiaj przy ul. 

Żydowskiej 15/18. 
8 Mowa o znajdującym się zazwyczaj pośrodku synagogi podwyższeniu przykrytym baldachimem – bimie – z 

którego odczytuje się Torę, a czasem także przemawia. 
9 Chodzi o synagogę Stowarzyszenia Przyjaciół Dobroczynności. 
10 Jeśli chodzi o rozmowy w domu, Żydzi przyznający się do kultury niemieckiej rozmawiali między sobą po 

niemiecku. 
11 Bergman się myli. Być może ma na myśli pierwsze żydowskie dziecko zamordowane w Poznaniu przez 

Niemców. 
12 Jurek Janowski zmarł w Ramat Gan w 2008 roku. 
13 Rodzina Rutenbergów po wybuchu wojny znalazła się na Litwie, w Wilnie, gdzie zdobyła wize japońską, z 

którą przejechała przez Związek Radziecki. Większą część wojny Rutenbergerowie spędzili w Szanghaju, po 

niej osiedlili się w Tel Avivie, gdzie na powrót otworzyli sklep z kaninami. 
14 Obecnie plac Wiosny Ludów. 
15 Obecnie plac Wielkopolski. 
16 Franciszka Propstowa po wybuchu wojny prawdopodobnie wyjechała do rodziny w Krakowie, jej los jest 

nieznany. 
17 Pierwsza nazwa restauracji powstałej w 1912 roku w budynku dawnego Teatru Miejskiego przy placu 

Wolności, od 1931 roku noszącej nazwę Arkadia. Dzisiaj tą drugą nazwą określa się w Poznaniu cały ten 

budynek. 


