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1938 w krakowskiej bożnicy ojciec trzy-
mał mnie w ramionach, a ja w dłoni małą 
chorągiewkę z jabłkiem, w którym paliła 

się świeczka. Ciche rzędy drżących płomieni łaskotały 
półmroczną, omodloną przestrzeń.

Wychowałam się w domu świeckim. Rodzice odwie-
dzali synagogę tylko raz w roku, w święta Jom Kip-
pur. Ojciec był kupcem i właścicielem fabryczki pro-
dukującej w Czechosłowacji słynną imitację biżuterii, 
a także inne artykuły, w tym puderniczki, cygarnicz-
ki, papierośnice. Jako pierwszy sprowadził do Polski 
zamki błyskawiczne (wcześniej używano tylko haftek 
i zatrzasek). Jego firma mieściła się w Krakowie przy 
ulicy Dietla.

Urodziłam się czwartego września 1932, dziesięć 
lat po drugim z moich starszych braci, tak że folgo-
wano mi i rozpieszczano. Zimą jeździliśmy do Zako-
panego, a latem nad morze, do Orłowa. W Sopocie 
matka po raz pierwszy pokazała mi antysemicki napis 
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na szybie restauracji. Głosił, że Żydom i psom wstęp 
wzbroniony.

Familia była duża. Matka miała trzech braci i sio-
strę, ojciec dwóch braci – wszyscy z rodzinami. Świę-
ta czy urodziny zawsze celebrowaliśmy razem. Z tej 
licznej gromady wojnę przeżyłam ja, jeden mój brat 
i rodzice.


Lato 1939 spędzaliśmy w Krościenku. Wróciliśmy 

tydzień przed początkiem roku szkolnego, bo wszę-
dzie mówiło się o wojnie. Mama specjalnymi plastrami 
zakleiła na krzyż okna, sporządzono też rolety z czar-
nego papieru, żeby podczas bombardowań nie prze-
puszczały światła. Pouczyła mnie, że gdy będą spadać 
bomby zwyczajne, trzeba uciekać do piwnicy, a jeżeli 
gazowe – na strych.

W dzień mych urodzin ojciec z Ryśkiem, moim star-
szym bratem, opuścili miasto, bo władze zaapelowały 
w radio i w gazetach, żeby mężczyźni w wieku poboro-
wym zgłaszali się do wojska. Z ich plecaków roznosił 
się zapach świeżo upieczonego chleba. Chleb pachniał 
odtąd pożegnaniem. Ja z mamą i Olkiem, młodszym 
bratem, zostaliśmy w Krakowie przy ulicy Grzegó-
rzeckiej cztery, w przestronnym, pięciopokojowym 
mieszkaniu, do którego wkrótce Niemcy wpakowali 
nam folksdojczkę, prostytutkę z małą dziewczynką. 
Pozwolono nam zająć jeden pokój, a resztę: sypial-
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nię, bawialnię i pokój przyjęć dostała ta pani. Mama 
musiała im sprzątać, gotować i prać. Gdy do starszej 
z lokatorek przychodzili Niemcy, bawiłam się z dziew-
czynką w kuchni.

Na Plantach rudziały liście, końskie kopyta – podbi-
te echem – rwały po bruku przeciągle i twardo, w ludz-
kie kroki zakradał się czujny, twardy tembr.

Pewnego razu mama przyszła po mnie do szkoły 
(nigdy nie wracałam sama) i oznajmiła, że przenosimy 
się do ciotki. Tego dnia folksdojczka wyjechała do Ka-
towic, do swojej rodziny, i mogłyśmy uciec. Mama wy-
najęła platformę z koniem, zabrała pierzynę, ciepłe 
ubrania i kazała zawieźć nas do swojej siostry, która 
mieszkała w odległej dzielnicy. Niemcy szukali nas, 
nie znaleźli.

U cioci były jeszcze dwie kuzyneczki i babcia. Choć 
matka została bez środków do życia (konta bankowe 
zablokowano, a firmę ojca przejął treuhänder), gło-
du jeszcze nie odczuwaliśmy, bo wyprzedawało się co 
cenniejsze rzeczy i życie płynęło w miarę normalnie. 
Niebawem zamknięto szkoły i matka przyjęła stu-
dentkę, która uczyła nas w domu. A Niemcy napadali 
na mieszkania, kopali ludzi, zabierali obrazy, obrusy, 
kryształy, dywany. Na ulicach trwały łapanki. Co chwi-
la publikowano nowe zarządzenia: a to, żeby Polacy 
nie kupowali w sklepach żydowskich, a to, że nie wol-
no sprzedawać mięsa, a to, że Żydzi od dwunastego 
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roku życia muszą nosić opaski (na terenie General-
nego Gubernatorstwa musiały być białe, a gwiazdy 
Dawida niebieskie). Pierwszym haftem, jakiego się 
nauczyłam, była właśnie niebieska gwiazda Dawida – 
matka i brat mieli ją wyszytą na opaskach. Brat stale 
swoją zdejmował, uczestniczył w tajnych kompletach, 
odwiedzali go koledzy, koleżanki, urządzali prywat-
ki – życie się nie poddawało.

Tymczasem matka złożyła podanie, żeby dostać się 
do getta. Odmówiono jej, bo zaliczono nas do „ele-
mentu nieproduktywnego”. Trzeba więc było opu-
ścić Kraków. Matka wynajęła brykę (Żydzi nie mogli 
jeździć pociągami i autobusami) i z babcią, ciotką, jej 
mężem i dwiema córkami przenieśliśmy się na wieś, 
do Gdowa.


Znaleźliśmy lokum u wdowy, Polki. Mieszkała 

na pierwszym piętrze, my na dole, w trzech pokojach. 
A w Krakowie, gdzie zostali bracia mojego ojca, roz-
pętało się piekło. Poczta kursowała z opóźnieniem, 
lecz listy wciąż dochodziły, jak ten od wujka, który 
pisał, że powróciwszy jednego dnia z pracy, nie zastał 
już ani żony, ani dzieci.

Biegałam boso po łąkach, po kałużach, w słońcach 
i deszczach (mają moc skrzydeł wolne, miękkie, uty-
tłane błotem stopy). Raz w tygodniu matka przebie-
rała się za polską wieśniaczkę i jeździła do Krakowa, 
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żeby coś sprzedać. Wtedy gotowałam zupę. Miałam 
osiem lat i byłam dumna, że po powrocie mama zje 
ciepłą strawę.

Tymczasem we wsi powstał Judenrat. Jego głową 
okazał się dobry znajomy mamy. Kiedyś Niemcy ka-
zali mu doprowadzić dziesięciu mężczyzn, nie wie-
dział, kogo wybrać, więc zgłosił się sam, świadomy, 
że na stracenie. – Skoro jego zabrali, to i nas wkrótce 
wezmą – orzekła wtedy matka spokojnym, czarnym 
głosem. Jednak dotrwaliśmy tam jakoś do sierpnia 
1942 – wtedy ukazało się zarządzenie, że mamy Gdów 
opuścić. Wolno nam było wynająć furę, żeby załado-
wać na nią dobytek i dotrzeć do Wieliczki. Siadamy 
na niej, a nasza gospodyni łapie skraj sukni mojej mat-
ki i nalega: – Pani, daj mi tę kieckę, już ci nie będzie 
potrzebna. – Matka odtrąca jej rękę. Potem mijamy 
tysiące fur, skrzypiących milczeniem, rozhuśtanych 
trwożnym rytmem. Tysiące fur  – niczym wyjście 
z Egiptu do zahoryzontalnej, widmowej ziemi.

W Wieliczce przydzielono nas do mieszkania ży-
dowskiego w rynku. W jednym dużym pokoju w każ-
dym kącie umościła się rodzina. Cztery kąty – cztery 
rodziny. – To już koniec – lamentowała czarnym gło-
sem matka. – To koniec.

Pod wieczór wypuściłam się z kuzyneczkami 
na miasto. Obdarte, brudne, wychudzone żydowskie 
dzieci handlowały czymś, wołały po polsku i po ży-
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dowsku: – Mame, mamo, mame.


Matka miała przyjaciółkę Austriaczkę, chrześci-

jankę, która wyszła za mąż za Żyda. Nazywała się 
Maus. Jej mąż i mój ojciec czwartego września ru-
szyli na wschód. Przed wojną Mausowa wielokrotnie 
powtarzała, że w razie niebezpieczeństwa będzie go-
towa mnie do siebie przyjąć. W tym czasie do Wielicz-
ki przyjechała córka wdowy, u której mieszkaliśmy 
w Gdowie, i matka poprosiła: – Kazka, zabierz Ha-
linkę (ja się wtedy nazywałam Halinka) do Krakowa, 
do pani Mausowej.

Pożegnałam się z mamą i pojechałyśmy autobu-
sem. Przybywamy na ulicę Siemiradzkiego, Kazka 
czeka w dorożce. Wchodzę na drugie piętro, Mau-
sowa otwiera mi drzwi, które chroni łańcuch, patrzy 
na mnie przez szparę i syczy przez wąskie, prawie 
nieobecne usta: – Jak twoje muter szmiała przyszłać 
cie do mnie! – zatrzaskuje drzwi, niemal mnie zdmu-
chując.

Wróciłyśmy z Kazką do Wieliczki. Mojej matce zro-
biło się słabo. Miała gorejące oczy zdziczałego konia. 
Brat powtarzał: – Mamo, ratuj Halinkę, ratuj Halinkę, 
ratuj ją.

Raptem ocknęła się. Poszła na pocztę i wysłała te-
legramy do znajomych Polaków.





Podwójnie 139

Kilka dni później Niemcy rozporządzili, że wszyscy 
Żydzi mają stawić się o ósmej rano na dużym placu 
koło stacji kolejowej. Matka przygotowała mi plecak, 
brat miał walizkę, sama nie wzięła niczego. Na pla-
cu ustawiono nas rzędami. Staliśmy tak wiele godzin 
w upale, bez wody, bez ubikacji, otoczeni Niemcami, 
polską policją i psami. Raptem mama odzywa się: – 
Chodź szybko, oni przyjechali, oni już są. – Nie wie-
działam, kto. Tłum rusza już w stronę wagonów (więk-
szość trafi do Bełżca, skąd się nie wracało), matka każe 
zostawić plecak, chwyta mnie za rękę i zaczynamy 
przedzierać się przez to mrowie płaczące, krzyczące, 
padające, modlące się, przeklinające, na czym świat 
stoi, a matka tylko w kółko: – Szybko, bo oni odej-
dą. – Wreszcie docieramy na obrzeża tego ludzkiego 
grzęzawiska, tej zgiełkliwej, dławiącej się grozą lawy, 
a tam matka popycha mnie w kierunku kobiety i męż-
czyzny rozglądających się z napiętą uwagą. Jeszcze 
słyszę: – Idź z nimi! – i zapewnienie, żarliwe, szybkie, 
skierowane do tych obcych: – Będziecie mieli w niej 
wierną przyjaciółkę.

Nie pożegnała się, zniknęła w tłumie. Stoję przed 
obcymi milcząca, wystraszona, rozczochrana. – Przede 
wszystkim głowa do góry – odzywa się ta pani – tylko 
żydowskie dzieci pochylają głowy. – Przygładza mi 
włosy, wydobywa z torebki wstążkę i zawiązuje mi we 
włosach kokardę, potem zdejmuje ze swojej szyi me-
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dalik z Matką Boską Częstochowską i zapina na mojej. 
Obydwoje biorą mnie za ręce – i tak idziemy do auto-
busu. 

To byli Polacy, którzy odpowiedzieli na telegram 
matki.


Mieszkali w Krakowie przy ulicy Zyblikiewicza, 

wspólnie z jeszcze jedną polską rodziną. Ich własne 
mieszkania przejęli Niemcy, a Polaków przesiedlo no 
do pożydowskich siedzib. Jeszcze zanim weszliśmy 
do kamienicy, pouczyli mnie: – Jesteś naszą siostrze-
nicą, twój ojciec trafił do niemieckiej niewoli, a matka 
umarła, kiedy byłaś mała.

Byli bezdzietnym małżeństwem koło pięćdziesiąt-
ki, uporządkowani, wszystko jak w aptece. Ciągle 
słyszałam: a nie siadaj tu, a nie stój tu, a nie ruszaj 
tego. Trwało to jakieś pięć dni. Łóżka dla mnie nie 
mieli, więc spałam na fotelu z taborecikiem pod nogi. 
Pewnej nocy (udawałam, że śpię) rozmawiali ze sobą: 
jednak mnie nie chcą, bo przecież nigdy nie mieli ani 
kota, ani psa, a teraz mają dziecko, które im wchodzi 
w drogę, przeszkadza. A ten Polak, Tadzio, mówił: – 
Ale jeśli ją oddamy, zginie.

Takie szepty powtarzały się co noc.
Kiedyś ktoś zadzwonił do drzwi. Nieznana kobieta 

przyniosła karteczkę od mojej matki: „Jestem w Pła-
szowie, przyjdźcie”. Pojechaliśmy tramwajem numer 
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trzy i dalej, do Płaszowa. W 1942 ten obóz dopiero 
powstawał i można było jeszcze wchodzić i wychodzić. 
Gdy zobaczyłam mamę, przylgnęłam do niej i szep-
nęłam: – Ja zostaję z tobą, ja do nich nie wracam, oni 
mnie nie chcą. – Matka wzięła mnie na bok: – To nie 
jest miejsce dla dzieci – jej czarny głos był silny, pra-
wie męski – tutaj dzieci zabijają. W jednym z bara-
ków pod łóżkiem ukrywa się twoja kuzynka. Jeśli nie 
chcesz żyć jak ona, nie buntuj się, wyprzedzaj każ-
de ich życzenie, pomagaj, sprzątaj, froteruj podłogę, 
dźwigaj z piwnicy węgiel. – A potem poprosiła Pola-
ków: – Dajcie jej szansę jeszcze przez dwa tygodnie, 
może się przyzwyczaicie.

Zgodzili się. A ja zamieniłam się w robota: sprząta-
łam, obierałam jarzyny, myłam naczynia, odzywałam 
się tylko wtedy, gdy mnie pytali. W moje urodziny ta 
pani kupiła mi zakopiańską szkatułkę z landrynka-
mi. I zaczęli ze mną rozmawiać. Po dwóch tygodniach 
pan Tadzio zakomunikował mamie, że oni są w stanie 
spróbować jeszcze przez kolejne dwa. Odtąd co piątek 
o godzinie trzeciej – matka była w Płaszowie ponad
rok – odwiedzał ją regularnie, przynosił paczuszki z je-
dzeniem i wiadomości. Gdy obóz ogrodzono, matka
stała po jednej stronie drutów, a po drugiej Tadzio po-
cieszał ją, że wojna wnet się skończy, opowiadał, jaka
jestem grzeczna i że oni mnie polubili. Wtedy kontakt
ze światem zewnętrznym i wieści o bliskich nie miały
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ceny. Matka uśmiechała się dyskretnie.


Jej siostrę i kuzynki zamordowano. Wiosną 1943 

Niemcy kazali rozebrać się kobietom do naga i do nich 
strzelali. Mama zemdlała i wpadła do jamy-grobu, 
a kiedy odzyskała świadomość, dotarła goła do baraku 
mężczyzn. Ci przestraszyli się, że za ukrycie ocalonej 
także ich zabiją, ale dali jej koszulę, a potem jakiś zna-
jomy załatwił pranie potyfusowej bielizny – tego nikt 
nie chciał się podjąć z obawy przed zarażeniem. Póź-
niej odwiedziłam ją jeszcze tylko raz – zaleciła moim 
polskim opiekunom, żeby mnie więcej nie przyprowa-
dzali, bo ludzie zazdroszczą, że wciąż żyję, i dlatego 
ktoś może donieść. Chciałam się pożegnać, ale matka 
nie pozwoliła mi się zbliżyć z powodu zakażonej bie-
lizny. Wróciliśmy do Krakowa. Nastała wiosna. Gwiz-
dały kosy, pachniało świeżą zielenią, ranki i zmierzchy 
żywiły się powłóczystymi, różowymi mgłami.


Mój brat funkcjonował w tym czasie na aryjskich pa-

pierach. Odwiedził mnie przed Bożym Narodzeniem. 
Zamierzał dotrzeć do Kielc, ale na stacji go aresztowa-
li – doniósł na niego Żyd. Brata zabrali do Płaszowa. 
Matka próbowała go stamtąd wydobyć, bez skutku. 
W lutym 1943 zginął w Oświęcimiu.


Cała kamienica szeptała już, że Latawcowie prze-
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chowują żydowską dziewczynkę – tak rozpowiadała 
praczka, która zabierała bieliznę jednego z mieszkań-
ców. I nasi współlokatorzy zażądali, żebym stamtąd 
zniknęła. Odtąd staraliśmy się przebywać w miesz-
kaniu jak najmniej. Rano chodziliśmy do kościoła, 
po południu do kina, wracaliśmy tylko spać, ale tamta 
rodzina upierała się przy swoim, więc Tadzio dotarł 
do Płaszowa, do mamy, i o wszystkim jej opowie-
dział. – To ją do mnie przyprowadźcie – zdecydowa-
ła. – Co będzie ze mną, będzie i z nią. – Na to Tadzio 
odparł: – Nie. Co będzie z nią, będzie i z nami. – Przy-
znał też, że chcą mnie z polską mamą zaadoptować. 
Mama żydowska sporządziła ostatnią wolę, napisała 
w niej, że się zgadza.

Tadzio Latawiec, mój przybrany ojciec, urzędnik 
pocztowy, miał kolegę Niemca, który mieszkał na Wie-
lopolu i sądząc, że jestem polską sierotą, zapropono-
wał, żebym przez tydzień, dwa u niego zamieszkała. 
Wkrótce musiał wyjechać na sześć tygodni, poprosił 
jednak Latawców, żeby podlewali kwiatki. Ganek tego 
mieszkania wypełniało składowisko rupieci: konewki, 
grabie, zwichrowane meble (ile stężałego melodrama-
tu kryje się w połamanym stole lub krześle!) – ści-
śnięte w nieładzie zdawały się błagać o miłosierdzie 
pochówku, niewidzialności. Tam, pośród nich, scho-
wali mnie polscy rodzice. Raz w tygodniu przynosili 
mi jedzenie i książki, które czytałam przy maleńkim 


