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Okładka pierwszego wydania Pamiętnika 
Mary Berg zapro1ekrowana przez autorkę 

Tej sztuki nie byłoby, gdyby 
kllkunastolerniej dziewczynie me 
udało się wywieźć do Nowego 
Jorku dwunastu małych notesików 
z zap1skam1 w języku polskim 
Ta młoda zdolna dziewczyna zyra 
w piekle zyła za murami 
w sztucznie wykro1onym kawałku 
miasta razem ze swoimi których 
stłoczono prawie szescset tys1ęq 
Dzieil po dniu zap1s'(Wała ten 
koszmar stworzony przez obłędną 
ideologrę 1 realizowany tak 
sumiennie 1 systematycznie 
Koszmar me wypełniał 
wszystkiego, tam w srodku była 
przy1ażń 1 niechęć, miłość 

i nienawiść. walka 1 nauka 
nadz1e1a 1 zwątpienie pomoc 
r obo1ętność. godność i podłość. 
Było wszystko, czym ży;ą ludzie 
Miriam miała szczęście. bo 1e1 
Matka była ob'(Watelką 
amerykańską Ocalała. Znalazła 

się znowu na wolnosci 1 .. 

zaświadczyła 
Po latach Mmam - pant Mary 
Berg-Pantin zgodziła się po wielu 
wahaniach, by ;e; słowa ożyły 
w tym samym m1e;scu, gdzie 
były napisane - w Warszawie 

Mary Berg ur. 10 X 1924 r 

10 października 
1939 
Dziś skończyłam p1ętnaśc1e lat. Czuję się bar 
dzo stara i samotna. choć moja rodzina robiła 
wszystko by dzień ten był prawdziwie świą 
teczny Upiekli nawet tort makaronikowy n« 
moJą cześć. co jest teraz w ie lkim luksusem 
Mój 01 c1ec zaryzykował wyJŚC1 na ulicę 

i wróci ł z buk1ec1k1em alpejskich fiołków 

' KolaboracVJnv rząd francuski z Pe/al()em 1 Lava 
Iem na czele z siedzibą w Vichy 

2 .. Nasza Droga " miesięcznik Żydów polskich 
w Urugwa1u 

3 . • Obszczes/Wo raz:prosrraniemja truda sriedi Je 
wne1ew· 

Emanuel Ringelblum 
„Kronika Getta Warszawskiego" 
Czytelnik, Warszawa, 1983 

Około 10 pażdz1ern1J..J 
1940 r 
-(. -)-
Wrazerne (wywołane) za1ęc1em Francji, za
wieszeniem brom Słowacja Wydalono ze 
szkol Podpalono synagogi Vichy' usuwa Zy
dów z urzędów Żydzi obcokra1owcy interno 
wam Konfiskata mierna u znanych Zydów na 
sumę 825000000. Bank Marion(') zamkrnety 
Gubernator Madagaskaru Abraham Schra 
mek ( 7) aresztowany 4 wrzesrna ekscesy 
w Marsyl11 1 na R1v1erze 30000 Zydów w obo 
zach koncentracy1nych w tym 3500 1 Belgii 
1 1 500 7 Alzacp Zabroniono powróc1r' tym 
którzy uc1ekl1 do Vichy Oqółem około 100000 
osob bez pornoey Nie okupowana strefa 
Francp Zna kowanie sklepow zydowskich 
Zółte naram1ennik1 W Bordeaux 1 - doku
menty ze specjalnym znakiem KombinaCJe 
firm zydowsk1ch Zakaz uboju rytualnego 
W Strasburgu niszczono synagogę ( ) 
Na Węgrzech usunięto posłów Zydów Za 
broniono korespondowac w 1ęzyku zydo 
wskim 1 hebra1sk1m Zamknięto wszystkie or
ganizac1e Obóz d la 70000 Zydów W ostat
nim roku budzet Jomtu" 60000 dolarów 
Transylwania 3000 Zydów z armii rumuńskie j 

wysłano z powrotem ( ) Wiochy zakazują 
sprzedazy podręczników szkolnych . wyrobów 
ze złota Zmni ejszono koszty utrzymania inter
nowanych Zydów i obcokraiowcow. 1 650 Zy 
dów internowano, 1350 na wolności. W Wa 
lencji (na południu) oboz dla 2000 Zydów 
300 emigrantów do Palestyny zawrócono 
i osadzono za drutami kolczastymi. Ameryka 
Łacińska . Boliwia zakazała emigracji (1m1gra 
cj 17) areszty h1tlerowcow w - południowej 
Ameryce . „Undzer Weg"i Wiadomości o za 
mknięciu 1eszybotów są podobno fałszywe 
„Ort" 3 w Wilnie został zalegalizowany. -
Luksemburg . M iano wysłać 3000 Zydów do 
rezerwatu lube lskiego. Holandia - (usunię
to) Żydów z urzędów publicznych Zaprote
stowano przeciw temu w kazaniach Rejestra
cja mien ia. Wydalono ze szkół KontrybuCJa 
- na Żydów w Hadze I .. ) 



Ludwik Landau 
Kronika lat wojny 
i okupacji 
t. I wrzesień - listopad 1940" 
PWN, Warszawa 1962 

10 października 
1940 
Wysiedlanie Zydow trwa Wprowadzenie 
ghet1a ma po legać właśnie na dalszym stop 
niowym wys1edlan1u Zydów z dzielnic poza 
1ego obrębem bez 1akiegos szczególnego za 
rządzen i a o obowiązku wyprowadzenia sie 
1 bez wysiedlania l udności chrześc11ansk1e1 
z ghetta. bez tadnych dla me1 ogramczen 
w prowadzeniu tam przedsiębiorstw w ru 
chu . itd. Takie rozwiązanie byłoby niekorzyst
ne z punktu widzenia sytuacji m1eszkaniowe1 
Zydów natomiast uchylałoby największe me· 
bezpieczeństwo zamknięcia w ghetc1e 1 od 
cięcia od reszty l udności Granice tak rozu
mianego ghetta ulegaia c1ęglym zmianom . 
Teraz je znów rozszerzono wła.cza1ac z po
wrotem zydowska. część Starego Miasta 
przez przesunięcie granicy z Bonitraterskiej 
na Zakroczymska. zmme1sza1a.c wycinek wy1ę 
ty ostatnio z ghetta w okolicy pl lelaznej Sra 
my. natomiast wyłączono z obrębu dzielnicy 
zydowskiej niewielki odc inek między Zelazna 
a Towarową w okolicy pl Kazimierza . 

„Adams Czerniakowa dziennik 
getta warszawskiego " 
6.IX.1939 - 23.Xll.1942 
PWN, Warszawa 1983 

10 października 
1940 
Rano Gmina. W ostatnich czasach mnożą się 
samobójstwa wśród Zydów Niedawno otruł 
s i ę Frieder z zona. Wczoraj Ludwik Bergson ' 
z zoną 83 letni Ludwik Krakowski umarł 

w więzieniu 

Syn długoletniego prezesa Zarządu Gminy Micha
ła Berg hsona. kurator Dornu Schronienia Starcó 
1 Sierot pr<y ul Wolsk1e1. członek Korn11etu Wiei 
k1e1 Synagogi 

2 pażdziermka 
1940 

Władysław Bartoszewski 
" 1859 dni Warszawy" 
Znak, Kraków 1982 

Przez megafony ul iczne nadano obw1eszcze 
me gubernatora FISCHERA o utworzeniu 
w Warszawie trzech dzielnic mieszkalnych 
mem1eck1e1 polskiej 1 zydowsk1e1 1 o obo· 
w1ązku przesiedlen ia się do odpow1edn1ch 
części miasta do końca pazdz1ern1ka W uro
czyste święto wyznania rno1zeszowego Sad 
ny Dz1eri . lnzynier Adam Czern1akow powia 
dom1ony zosta1e przez Niemców of1qalme 
o decyzji utworzenia getta w Warszawie 
1 otrzymuie dyspozyCJe powołania 1000 oso 
bowe) zydowsk1e1 łormaCJI po licy1nej 

14 pażdz1ermka 
1940 
W Nowym Kurierze Warszawskim opubl1ko · 
wana of1qalne teksty zarządzenia gubernato · 
ra Fischera dotyczące utworzenia dzie lnicy 
niem1eck1e1 w Warszawie oraz getta dla lud 
ności 2ydowskiej (ogłoszone również 

w „ Dzienni ku Obw1eszczen Miasta Warsza
wy" nr 38) . Granice Zydowskiej dzielnicy mie
szkaniowe i stanowić miały ulice Zoliborska . 
Bonifraterska. Konwiktorska . Zakroczymska 
Freta . Sw1ęto1erska. Nowolipki Prze1azd Dłu 
ga Bielańska Ttomackie . pl Bankowy. Prze 
chodnia . Ptasia . Chłodna , pl Żelame1 Bramy. 
Gran iczna . Królewska Zielna . Złota . Twarda. 
Srebrna . Miedziana Pl. Kaz1m1erza W1elk1ego 
Sienna. Towarowa Leszno. Karolkowa. 
Cmentarz Zydowsk1 (do Kol sk1e1) . Okopowa. 
Dzika. Stawki. Nakazano Polakom opuszcze 
me domów połozonych w te1 dzielnicy do 
31 X a Zydom przemieszczenie s i ę tam w tym 
samym tenrn1n1e. Zydom w olno zabrać ze 
sobą tylko bagaż ręczny i bieliznę pościelo
wą ( ) 

15 listopada 
1940 

Mary Berg„ Dziennik 
z getta warszawskiego" 
Czytelnik, Warszawa 1983 

Dziś oficja lnie załozono żydowskie getto ly 

dom zakazano poruszać się poza granicami 
wyznaczonymi przez konkretne ulice. Jest 
duty ruch Nasi Judzie nerwowo b1ega1a ul1-
cam1 i szeptem przekazują sobie rótne wia
domości iedna bardziej fantastyczna od dru 
giej Rozpoczęto JUŻ prace przy budowie 
muru granicznego. który ma mieć dwa i pół 
metr wysokości . Żydowscy murarze nadzo
rowan i przez h1tlerowsk1ch żołnierzy kładą ce 
głę za cegłą Ci. którzy nie pracują dość szyb
ko. są bici przez nadzorców Przypomina m1 
to b1b1J11ny obraz naszej mP.woil w Eg1pc1e . 
Ale gdzie jest Mo1zesz. który wyzwoliłby nas 
z nowej opresji?( .. ) 

Władysław Szlenge/ 
Dwaj panowie 
na śniegu 

Pada śnieg, gęsty, zły, przenikliwy, 
białą wełną obszywa mi kołnierz, 

stoimy razem ne pustej ulicy 
tyd przy robocie i - żołnierz . .. 

Ty nie masz domu - je nie mam domu, 
czas głazem ne zycisch nam legł, 
tyle nas dzieli, że strach pomyśleć, 
B tersz łączy nas śnieg ... 

Ja się przez ciebie nie ruszę kroku, 
lecz ty także nie masz sposobu, 
kto z nas właściwie kogo tu trzyma 7 ... 
- chyba ktoś trzeci nas obu ... 

Masz piękny mundur - piękny, przyznaję, 
skąd bym śmiał z tobą się zmierzyć, 
cóz z tego, kiedy śnieg nie odróżnia 
Żydów od pięknych zołnierzy ... 

Śnieg pada równo, na mnie, na ciebie„ 
taki w nim biały spokój, 
pstrzymy razem przez białą zasłonę 
na światło dalekie w mroku. 

Spójrz, co ja robię 7 Spójrz, co ty robisz 7 
na co potrzebne to komu 7 
Słuchaj człowieku, ... śnieg pada tak długo, 

rozejdźmy się ... chodźmy do domu. 

rys. M Berg 

20 kwietnia 
1941 

Z romu .Co czvrelem umarlym ' 
PIW Warszawa 1978 

f:)Czern1akow częs to ieżdzi na spotkan ia 
z gubernatorem Frankiem. ale za kazdym ra
zem wraca załamany Spoczywa na nim og
romny cięzar odpow1edz1alnośc1 za wszystko . 
co s i ę dzieje w getcie. Na przykład . gdy tylko 
Niemcy wykryją ze ktoś rozpowszechnia nie 
legalną prasę . biorą zakładników spośród 
członkow adm1nistracj1 Gminy, która celowe• 
rozszerzyli 1 która teraz składa się z najwybit 
niejszych osob Ludzie ci wykazu1a nadzwy
czajną godność i odwagę . lecz często płaca. 
za to własnym zyc1em ( ) 



20 ma1a 
1940 
Po drugiej stron ie kolczastych drutow kroluje 
wiosna . Z mojego okna widzę młode dz1ew 
czyny z buk1ec1kam1 fiołków spacerujące 

„ ary1ską · stroną ulicy. Czuj ę nawet słodki za 
pach rozw1Ja 1ących się na drzewach pącz
ków. Ale w getcie nie ma śladu wiosny. Tutaj 
prom ienie słonca pochłaniane są przez cięż 
kie. szare płyty chodników. Na nielicznych 
parapetach k i ełkują długie i cienkie łodyżk i 
cebuli raczej żółte niz zielone. ( . ) 
To moja druga w iosna w getcie. Na wazkach 
widać tylko brudną rzepę 1 zeszłoroczną mar
chew. Obok wozy pełne cuchnących ryb -
male1ikich. rozkładających się rybek Po je 
den złoty za funt. Te ryby stanowią teraz na1 
wazniejszy produkt 7ywnośc1owy w getcie 
Jedyny. jaki Niemcy dopuscll1 do sprzedaży. 
( ... ) 

Emanuel Ringelblum 
op. cit. 

Pierwsza dekada paźdz i ernika 

1941 
ITco zrodziło myśl małego getta' Po pier
wsze - sprawa szmuglu Chcą. aby domy ży 

dowskie gran i czyły z chrześcijańs kimi tylko 
poprzez ulice. a nie sąsiadowały ze oba co 
stwarza mozliwość szmug lu. jak na przykład 
na słynne1 1uz ulicy KożleJ Pragną więc 1ak 
na1bardziej odizo lować Zydów od Aryjczy 
ków . W1elk1e niebezp i eczeństwo skończyło 
s ię na razie na ewakuowaniu /z/ Siennej Uli
cy te j w ubiegłym roku takze groziła / ewakua
qai. Udało się wtedy zapobiec / temu/ przy 
pomocy 4 kg złota (wartości 200000 zł ) na 
rzecz niemieckie) Pomocy Zimowej Na tę 
kwotę złozyh się wszyscy lokatorzy 1 subloka
torzy Tym razem nie pow i odło s i ę jednak 
„ Aleja Neofitów '' odpadła od getta Na Sien
nej Jest sporo nowoczesnych. ładnych kamie
nic z centralnym ogrzewaniem Sienna była 
u li cą arystokracji żydowski ej . Szeroka ulica. 
św1eze powietrze. mało biedoty . mało zebra
ków . czysto utrzymana - istna wyspa w getcie 
( . ) Wyznaczono dość krótki termin (do 5 paź
dziernika) na przeprowadzkę do getta Dla 
6CXJO mieszkańców z Siennej nie dodano zad
nych nowych kamienic. ( .) Popełniono kilka 
samobójstw ( ... ) 

10 pazdz1enika 
1941 

Władysław Bartoszewski 
op. cit. 

-(-.)-W nocy 10/11 X spadł pierwszy śnieg 
Wiele gałęzi w Ogrodzie Saskim. w AL Jer 
ozollmsk1ch . na ul Towarowe1 załamało się 
pod ciśnieniem śniegu . ( ) 

10 paźdz1ern1ka 
1941 

Mary Berg 
op. cit. 

Dzisiaj spadł pierwszy snieg . Dziwnym zb1e 
giem okoliczności co roku od momentu wy 
buchu wo1ny pierwszy śnieg spada w drnu 
moich urodzin. Z sas iedniego pokoju dociera 
do mnie zapach św1 ezo pieczonych placu 
szków Panna Sala kręci się po kuchni . szyku
j ąc posiłek dla gości. których zaprosiłam Jej 
małe ręce poru szaią się szybko. Widzę . jak 
kładzie mate kawałki ciasta na blasze Mój 
Boże . jak okropnie jest chuda ' ( ... ) To do
prawdy frywolne celebrowac urodziny gdy 
wokół jest tak duża nędza i nieszczęście. Wuj 
Percy jest ciężko chory na tyfus Jego stan 
iest niemal beznadziejny 1 moja mama spę
dza z nim cale drne . Kilku byłych m i eszkań 
ców Siennej zmarło na tyfus po przeprowa
dzeniu s i ę do nowych mieszkań . ( .. ) Tyfus 
rozprzestrzenia się z przerazającą szybkośc1 a 
Wczoraj odkryłam na sob ie wesz . Jeś li była 
zakażon a. to pierwsze ob1awy choroby będę 
miała w c i ągu dwóch tygod ni 
W takich okollczno ciach oczekuj przyjaciół . 
których zap ros iłam na urodzinowe przyjęcie. 
( ) 
Spędziliśmy parę przy1emnych godzin. prze 
rnósłszy się w zupełn i e inny sw 1a (. ) Tadek 
i Romek. którzy mieszkają bl isko mn ie wyszli 
jako ostatni . Poszłam z nimi kawałeczek Gdy
śmy wyszl i z ciepłego pokoju w śn iezną za
mieć . lodowaty wiatr c i ął nas po twarzach ( ) 
Pod śc1anam1 domów s i edziały ludzkie posta 
cie jak zwalone t oboły szmat W iednym 
m1e1scu potknęłam s ię o ludzkie ciało. 
w ciemności nie zauwazyłam. ze idę po zwło
kach To było półnagie ciało okryte tylko ka
wałkami gazety trzepoczącej s ię na wietrze. 
który starał się wyrwać te trzępy spod ka
mien i. jakimi je przyc i śnięto . ( .. ) 

( ) Nasze podworko na Sienne1 41 jest sceną 
wielu wydarzeń przez cały dzren · być moze 
dlatego. ze mieszka cu w1ęce1 zamoznych lo
katorów niż gdzie indzie/ W godzinach ran 
nych często przychodzi grać na skrzypcach 
profesor Kellerman z lipskiego konserwato 
rrum ( .) Gdy zaczyna grac. ot 1era14 się 
okna na wszystkich piętrach Często zamv· 
kam oczy i wyobrażam sobie. ze oto jestem 
na koncercie wielkiego wtńuoza któremu 
gdzies w tle akompanru1e wielka orkiestra 
Ale grę profesora przerywa hałas 1ak1 robią 

-~_..,.„ twarde kawałki chleba 1 monety rzucane mu 
z okien. (. ) 

10 pażdziernika 
1941 

Adam Czemiakow 
op.cit. 

Rano Gmina. Potem w warsztatach na Pros
tej Rozmowa z przeds1ęb1orcą Toebbensem' 
1 dr Lautzem 2 Toebbens rządz i warsztatami. 
zaprowadzi ł dyscyplinę Obaj pragną. aby 
Rada Zydowska dbała o robotników (zyw
ność. węg i el. buty. kąpiele . etc ) ( ) Potem 
u Bi schofa Mowa o racjach żywnościowych . 

telefonach dla Rady. kuchniach Radził pó1ść 
do Wieganda3 Potem u M1kuleckiego. Wie
czorem w mieszkaniu zgasło światło . Myśla

łem . ze Durrfełd wyłączył prąd dla dzielnicy. 
1ak to groził. Na szczęście była to w mieście 
krótka przerwa 

rys . M Berg 

O pazdz1ern1ka 
1942 (Pawiak) 

Mary Berg 
op. cit. 

Dziś moJe urodziny Cały dzień spędziłam le 
:ąc na sienniku. Wszyscy przychodzili skła 
dać m1 zyczenia . ale nie reagowałan W nocy 
mojej siostrze udało się wyrwać trzy rzepy 
miałyśmy prawdziwy bal 

10 października 
1941 

Władysław Bartoszewski 
op. cit. 

Premiera nowe1 rewii „ Sto procent śmiechu" 
w teatrzyku Nowy Miraż na Pradze. 

14 pazdz1ern1ka 
1942 
Ogłoszono w . Rzeczypospollte1 Po lsk1e1 (nr 
18) obszern iejszy artykut pt Wobec zbrodni 
niemieckiej dokonane) na Zydach · oraz ko 
mun1kat do redakcji następujące) treśc i 

Walter Caspar Toebbens. fabrykam niemieck1 -
prowadzący IZW .shopy w ge1c1e. brał brulalny 
udział w pozn1e1sze1 akc11 wys1edlencze1 

' Dvrel<tor Fabryki Szczolek w Getcie 
, Arpad Wiegand SS Oberturer dowódca SS i po

hc11 w dyslr warszawskim. Proces 1ego o prze
s1ępstwa ciągnął się w RFN do 1981 r 



„Proszen i jesteśmy o podanie do w1adomos 
c1 publiczne] 1z na skutek 1nic1atywy szeregu 
organizacji społecznych z koł ka tolickich i de
mokratycznych organ1zu1e się Kom 1s1a Pomo
cy Społecznej dla Ludności Zydowskiei do 
tknięte j skutkami best1alsk1ego prześladowa 
nia Żydów przez Niemców Komisja będz i e 
się starała w miarę mozności środków oraz 
moż l iwości z ja k1 m1 li czyć s i ę trzeba w okupa
cy1nvch warunkach zyc1a kra1u nieść pomoc 
ofiarom hit lerowskich gwałtów·· ( . ) 

15 pazdz1ern1ka 
1942 

Emanuel Ringelblum 
op. cit. 

Dlaczego? Dlaczego nie przec1wstaw1ono 
się . kiedy rozpoczęto deportację 30000 Zy
dów z Warszawy? Dlaczego dali się prowa 
dzić 1ak owce na rzez? Dlaczego oprawcy nie 
ponieśli ani jednej bodaj ofiary? Dlaczego 50 
esesmanów (mrn pow i adają ze nawet mnie1) 
przy pomocy oddz1ałlJ około 200 Ukra1nców 
i tyl uz Lotyszow mogło dokonac tego tak 
gładko? Stu z .Trzynastki' którzy tapa l1 1est 
po tamtej stron ie. Na L1tewsk1e j znajduje się 
ich centrala . Szternfeld szefem ( ) 

1 O pażdz i ern i ka 
1943 (V1ttel) 

Mary Berg 
op. cit. 

Wczora1 był Dzień Poku ty. a dz1s są moje uro 
dzmy Czu1e się bardzo stara. mimo. że mam 
dopiero dz 1 ew1ętnaśc1e lat Marna przygoto· 
wała dl mnie przyięc 1 e - n i espodziankę 1 za
prosiła wszystkich młodych ludzi z całego 

obozu Stara li s i ę stworzyć radosny nastró1. 
ale ich sztuczna wesołość tylko mnie zasmu
c i ła( ... ) 

(Biuletyn Informacyjny 
nr 17 z 30.IV.1942) 
Fragment artykułu 
wstępnego: „Żydzi" 

Nędza. głód 71mno i fata lne warunk i higie
niczne stworzyły tu stosunki potworne Daje 
my kilka przykładów lsrmeje szereg domów 
tzw specialnych . zamieszkałych przez naj
większych nędzarzy gdzie śmierć zbiera wy
Ntkowe żniwo Tak np w domu przy ul. Miłej 
46. zamieszkałym obecnie przez 5(X) osob 
zmarło dotychczas 233 osoby w domu przy 
ul Miłej 57 zamieszkałym przez 578 osób 
zmarło 260 W domu przy Paw1e1 63 zamiesz 
kałym przez 794 osoby zmarło 400 w rym 200 
w ciągu ostatmcli 3 m1es1ęcy Rekord w tef 
tragiczne1 statystyce pobił dom przy ulicy 
Krochmalnej 21. zamieszkały przez 400 osób. 
gdzie zmarło dotychczas ty/ez t1 400 ludzi 
W tych warunkach śmiertelnośc w getcie jes r 
ogromna Statystyka z 1941 roku 'v'.rykazuje 
zgonów styczeń - 898. luty - 7023 marzec -
1060. kwiecień-2601 maj 3821 . czer..viec -
4290. lipiec - 5550, s1erp1eń - 5580 wrzesień 
- 4545. pazdziermk - 4614. listopad - 4801 
grudzień - 4986 Razem - 44 227 

Władysław Bartoszewsk; 
„ 1859 dni Warszawy" 
14.X.1940 

Ludwik Hirszfeld 
RASA CZY TRADYCJA? 
(fragment) 

Zarzucają Żydom. ze są pasotytam1 społecz
nymi Podobno czwarta część domów w War
szawie Nalezała do Zydów Pasozyty? Niepo
rozumien ie Jeze/I czwarta część domów 
w Warszawie na leżała do Żydów. to Żydzi roz
sądnie 1nwestowal1 swoje pieniądze Wybu-
dowalr bowiem. lub udz1e/1/i kredytów na bu 
dowę czwartej częsci miasta 
Wydawcami polskich ksiązek lekarskich by/1 
Zydzi Bojkotować zatem tych wydawców i 
znrszczyć lekarską książkę polską? Gyby me ci 
wydawcy Zydzi. ukazałaby się ona w druku 
kilka lub kilkanaście la r późn rej 

( .) Schylr l sie po leżącą u 1ego stóp papiero
wą torbę 1 szvbj<o uciekł Ten młody człowiek 
grzebał w śmie tniku szuka1ąc czegos do 1e 
dzenia Zaskoczyłam go. dlatego uciekł za
wstydzon y (. .) 

rys M Berg 

Zamienię pokój z kuchnią, alko
wą, dzielnica za murami, na takie 
lub większe na dzielnicę aryjską. 
Wielka 11-34. 

Z drobnych ogłoszeń w „ Nowym Kurierze 
Warszawskim " 

Włsdysław Bsrtoszewslci 
„ 1859 dni Wsrszswy" 
(12.X. 1940} 

„ Solidnie, dyskretnie załatwia 
zamianę wszelkich lokali dzielni
cy aryjskiej na obmurowaną - Fir
ma AS. Nowogrodzka 26 m. 1" 



Jetelt eksport 1a1 1 bekonów znalazł się głów
nie w rękach Zydów to oznacza to. że Polska 
korzystała ze stosunków m1ędzynarodowycl1 
1 zdolności handlowych Zydów dla zorganizo 
wania swego eksportu Zydz1 byli tu nie paso
zytam1 lecz ważnym ogniwem zycia gospo 
darczego 
Pasożytnictwo społeczne zaczyna się wów
czas. gdy się wypełnia funkc;e społeczne nie 
potrzebne lub szkodliwe Zydz1 byli lichw1a· 
rzam1 na wsi. Jest to pasozytnictwo. bo kre 
dyty ro lne winny byc w rękach Banku Rolne 
go. a me ludzi prywarnyc/J pos1acla}ących 

wysokie procenty 
Zydz1 byli ongiś szynkarzami na wsi 1 w mis 
steczkach To by/o szkodliwe. Wspołczesne 
hotelarstwo winno być zbudowane na innych 
zasadach. zycie zaś społl?czne wsi wuino 
op1erac się o domy ludowe. a nie o szynk 
Ale dlatego ze szynkarstwo jest ujemne spo 
łecznie nie powinno się rezygnowac l pomo 
cy Żydów przy eksporcie Ja1 1 bekonów Bo 
pieniądz zarobiony przez Zydow pozostaje 
w kra1u · stwarza nowe gałęzie produkCJi. jak 
wszelki mny p1emądz Gdyt Żyd zarobionych 
pieniędzy nie zje lecz wybuduje za nie fa bry · 
kę lub dom. lub odda 1e do banku. Pasozytu1e 
tylko pieniądz pożyczony za granicą. gdyz od · 
setki. które trzeba z.dobyć pracą zosta1ą wy
wiezione poza granice kra1u · 

(Ludwik Hirszfeld 
Historia jednego życia 
IW PAX, Warszawa 1957) 

Władysław Szlengel 

„Mała stacja 
Treblinki" 

Na szlaku Tłuszcz-Warszawa, 
z dworca Warshau-Ost 
wyjeżdża się szynami 
i jedzie się wprost ... 

I podróż trwa czasami 
pięć godzin i trzy ćwierci, 
a czasem trwa ta jazda 
całe życie aż do śmierci ... 

A stacja jest maleńka 
i rosną trzy choinki, 
i napis jest zwyczajny: 
tu stacja Treblinki. 

I nie ma nawet kasy 
ani bagażowego, 
za milion nie dostaniesz 
biletu powrotnego ... 

Nie czeka nikt na stacji 
i nikt nie macha chustką, 
i cisza tylko wisi, 
i wita głuchą pustką. 

I milczy słup stacyjny, 
i milczą trzy choinki, 
i milczy czarny napis, 
że .. . stacja Treblinki. 

I tylko wisi z dawna 
{reklama w każdym razie) 
zniszczony stary napis: 
„G_otujcie na gazie". 

Z romu . Co czytałem umarłym 
PIW Warszawa 1979 
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„FORWARD"" - Nowy Jork. USA 

„Polskim teatrem który szczegolnie za1ął się żydowską tematyką 1est war 
szawska awangardowa scena . Teatr na Targówku ". pod kierownictwem 
energicznego. wysoce kulturalnego Jana Krzyzanowsk1ego Teatr ten zna1 -
du1e się w dzielnicy Praga. która była niegdyś gęsto zamieszkana przez 
Żydów (.) 
Na1w1ększv sukces odniosło barwne przedstawienie p t „ Tak. ;ak u Chagal 
la ". które przedstawia sobą montaż wierszy Żydowskich poetów Nie obcią 
żone patosem i przeniknięte smutkiem przedstawienie dosięga wym iaru 
klasyczne1 greck1e1 traged11 Jest to rodza1 trenu załobnego po zagin10nym 
Żydostwie polskim ( . ) 
Na tle całosci zespołu uwydatnia się wysoce utalentowana aktorka Sława 
Przybylska. która dla p1eśn1 śpiewanych w 1ęzykach j1d1sz 1 hebrajskim zna
lazła właściwą i naturalną 1nlerpretac1ę „ 

S L Shneiderman 
• Gazeta Żydów amerykańskich 

„CHINA NEWS"" 
(w jęz. angielskim) - Taipe1. Taiwan 
Warszawa - Polska - Associated Press. lipiec 1985. 

W 1983 roku zespół teatralny dyrektora Krzyżanowskiego wywołał porusze
nie prezentu1ąc wieczór poez1i żydowsk1e1 przetłumaczonej z języka pd1sz na 
polski przez kilku czołowych poetów z kraju Sukces tego spektaklu skłonił 
dyrektora Krzyżanowskiego do rozważenia możilwosc1 zaprezemowanta 
adaptacji sceniczne/ pamiętnika getta warszawskiego Mary Berg. publiko 
wanego w Polsce w 7983 r „ To nie jest sztuczny obraz. ale zupełnie wy1ąt 
kowa autentyczna relac1a z mie1sca zdarzeń. napisana przez kilkunastoletnią 

dziewczynę z wykształconej żydowskie} rodziny Wiele fragmentów pamięt

nika dotyczy polsko -żydowskich stosunków w czasie wo1ny. W sposob 
oczywisty zadają one kłam antypolskie/ propagandzie szerzone} ostatmo 
w USA RFN 1 we Francp „ - powiedział Jan Krzyżanowski ( .) 
Dyrektor Krzyżanowski pow1edz1ał również. że chciałby zaprosić Mary Berg 
do wz1ęc1a udziału w premierze w kwietniu 7986r . ale me wie. gdzie ona 
obecnie mieszka Polski dyrektor został poinformowany przez S L Shnei
dermana. że po wy1ścw za mąz Mary Berg zerwała wszelkie kontakty z daw
nym zyciem i zniknęła . 

Dział Techniczny 

Zbigniew Biernacki - Kierownik Działu Technicznego 
Zofia Zakrzewska, Roman Jagiełła - pracownia krawiecka 
Elżbieta Rafalik, Danuta Słomiak - pracownia perukarska 
Stanisław Baka - światło 
Ryszard Kot - brygadier sceny 

Redaktor programu: Teresa Anna Gąssowska 
Opracowanie graficzno-techniczne: 
Andrzej Gawłowski 

Zdjęcie Mary Berg. reprodukcje jej rysunków oraz fotokopia listu 
Juliana Tuwima pochodzą z ksiązki : Mary Berg „Dziennik warsz& · 
wskiego getta" Warszawa, Czytelnik 1983. 

Teatr na Targówku 
03-536 Warszawa, ul. Kołowa 20 
telefony: 

centrala 19-50-51/2 
Dyrektor 19-34-28 
rezerwacja biletów 19-89-76 lub 19-50-52/2 
wew. 17 

Dojazd autobusami: 160, 460, 162, 169, 462, 490, M 

.Poli,rrafos" ,am. (JS /Bfi no.kl. t.000 eg7. r-~ 





Spis scen 

PROLOG 

SCENA I 

SCENA li 

SCENA Ili 

SCENA/V 

SCENA V 
SCENA VI 
SCENA VII 

SCENA VIII 

SCENA/X 
SCENA X 
SCENA XI 

Rozmowa telefoniczna z Mary Berg 
- 1986r. 
Demonstracja w Nowym Jorku 
- 19.IV.1945 
Przybycie Wattenbergów 
do Nowego Jorku - 15.111.1945 
Przedsionek wolności - Vittel 
- Vl.1943 - 111.1944 
Między piekłem a rajem - Pawiak 
- Vll.1942 - 1.1943 
Pożegnanie z Romkiem - 16. Vll.1942 
Filmowanie getta - V.1942 
Kawiarnia „ Nowoczesna" Nowolipki 
6.11.1942 

Przerwa 

Młodzież getta i Prezes Czerniaków 
- 5.11.1942 
Sylwester 31.Xll.1941 
Cafe „Sztuka" - I poi. 1941 
Szesnaste urodziny- 10.X.1940 



PROLOG Rozmowa telefoniczna z Mary Berg-Pantin 
Mary Berg-Pantin 
Dyrektor 

- Bożena Miefiedow 
- Jan Krzyżanowski 

SCENA I 

SCENA li 
Matka 
Mary 
Anka 

Ojciec 

SCENA Ili 
Matka 
Mary 
Kobieta I 
Kobieta li 
Matka Helena 
Żyd z Anglii 
Gość 

Kobieta Ili 
Zjawa 
Anka 

Ojciec 

Demonstracja w Nowym Jorku 

Przyby_cie Wattenbrgów do Nowego Jorku 
JJ Barbara Kobrzyńska - Eleonora Wallner 
~Małgorzata Boratyńska - Alina Świdowska 
- Jolanta Muszyńska 
- Anna Maria Komorowska 
- Leopold Matuszczak - Jerzy Złotnicki 

Przedsionek wolności 
- learbara Kobrzyńska - Eleonora Wallner 
-\)v'lałgorzata Boratyńska - Alina Świdowska 
- j{rystyna Horodyńska 
--11Barbara Kobrzyńska - Eleonora Wallner 
...{/Aleksandra Koncewicz 
~Leopold Matuszczak - Jerzy Złotnicki 
-VAndrzej Chudy 
-\,Bożena Miefiodow 
- Sława Przybylska 
-Wolanta Muszyńska 
- Y';nna Maria Komorowska 
41 Leopold Matuszczak - Jerzy Złotnicki 

SCENA IV Między piekłem a rajem 
Mary 
Matka 
Rutka 
Bronka 
Oficer Gestapo 
Kobieta I 
Policjant granatowy 
Edka 
Rabinowa 
Anka 

Kobieta Ili 
Oraz 

-..Małgorzata Boratyńska - Alina Świdowska 
-\IBarbara Kobrzyńska - Eleonora Wallner 
-1/~lina Świdowska - Małgorzata Boratyńska 
-i;łvlaria Durys 
-Andrzej Precigs 
.4/Krystyna Horodyńska 
-Wacek Bielenia 
-!Elżbieta Kamińska-Reszke 
- Sława Przybylska 

Jolanta Muszyńska 
~nna Maria Komorowska 
..../Bożena Miefiedow 
- 1Marek Bartkowicz 

Andrzej Chudy 
arian Czarkowski 

-\/Cezary Domagała 
-Jvlariusz Domaszewicz 
-V Aleksandra Koncewicz 

ałgorzata Machalica 
- Wiesław Paduch 
- Janusz Sent 
...!J Bogdan Zieliński 
- Wiesław Stefaniak 

SCENA V 
Matka 
Mary 
Bronka 
Romek 

SCENA VI 
Czerniaków 
Interesanci 
Oficer Gestapo 
Tadek 
Kobiety 

Operator 
Mężczyźni 

Pożegnanie z Romkiem 
:J/earbara Kobrzyńska - Eleonora Wallner 
-Vllilałgorzata Boratyńska - Alina Świdowska 
-Viviana Durys 
- I.Marian Czarkowski 

Filmowanie getta 
- Józef Fryźlewicz 
.Vleopold Matuszczak - Jerzy Złotnicki 
-{,Andrzej Precigs 
J.cezary Domagała 
-Vl\łlałgorzata Boratyńska 
-IA<rystyna Horodyńska 
~arbara Kobrzyńska 
- Aleksandra Koncewicz 
JIAnna Maria Komorowska 
-(,Małgorzata Machalica 
~olanta Muszyńska 
- Jolanta Sabok - gościnnie 
- lAlina Świdowska 
-1.iEleonora Wallner 
1,Uacek Bielenia 
-{.Marek Bartkowicz 
-i. }łogdan Zieliński 
-lleopold Matuszczak 
- Wiesław Stefaniak 

SCENA VII Kawiarnia „ Nowoczesna" 
Michał Znicz -\,Andrzej Chudy 
Arkadi Asto "°'Wiesław Paduch 
Władysław Szpilman - Janusz Sent 

CZĘŚĆ li 

SCENA VIII Młodzież getta i prezes Czerniaków 
Rutka 
Mary 
Bronka 
Inżynier Jaszuński 
Czerniaków 
Anka 

Mietek 
Misza 
Harry 
Romek 
Ola 
Edka 
Tadek 

- Alina Świdowska - Małgorzata Boratyńska 
~ałgorzata Boratyńska - Alina Świdowska 
4/Maria Durys 
-4t'leopold Matuszczak - Jerzy Złotnicki 
- Józef Fryźlewicz 
-4.Jolanta Muszyńska 
-ło'Anna Maria Komorowska 
--v'Marek Bartkowicz 
...l.9ogden Zieliński 
- ..Dacek Bielenia 
-\,/Marian Czarkowski 
- fłiałgorzata Machalica 
4.elżbieta Kamińska-Reszke 
- ./:;ez.ary Domagała 



SCENA/X 
Mary 
Bronka 
Rutka 
Anka 

Mietek 
Misza 
Harry 
Edka 
Tadek 
Romek 
Ola 

SCENA X 
Szeng el 
Vera Gran 
Skrzypek 
Pianista 

SCENA XI 
Matka 
Mary 
Bronka 
Rutka 
Romek 
Anka 

Wujek Abie 
Ojciec 
Tadek 
Misza 
Mietek 
Harry 
Ola 
Szengel 
Vera Gran 
Edka 
Arkadi Flato 

Sylwester 31.Xll.1941 
J/Małgorzata Boratyńska - Alina Świdowska 
i Maria Durys 
-~lina Świdowska - Małgorzata Boratyńska 
-\Anna Maria Komorowska 

~ lenta Muszyńska 
- arek Bartkowicz 

Bogdan Zieliński 
{)Jacek Bielenia 
-\,Elżbieta Kamińska-Reszke 
-(.Cezary Domagała 
- \Marian Czarkowski 
_lt(,,ałgorzata Machalica 

Ca fe „ Sztuka" 
-\jllariusz Domaszewicz 
- Sława Przybylska 
-\Wiesław Paduch 
- Janusz Sent 

Szesnaste Urodziny 
-V~arbara Kobrzyńska - Eleonora yvallner 
-"Małgorzata Boratyńska - Alina Swidowska 
Y Maria Durys 
...llAlina Świdowska - Małgorzata Boratyńska 
--Uvlarian Czarkowski 
-\Anna Maria Komorowska 
- Jolanta Muszyńska 
- Wiesław Stefaniak 
-t.leopold Matuszczak - Jerzy Złotnicki 
--\itezary Domagała 
f p?gdan .Zieliński 
-"Marek Bartkowicz 
-:\(lacek Bielenia 
~ałgorzata Machalica 
- \Mariusz Domaszewicz 
- Sława Przybylska 
-\Elżbieta Kamińska-Reszke 
-\JWiesław Paduch 

Władysław Szpilman 
Michał Znicz 

- Janusz Sent 
..Vł'ndrzej Chudy 
- \krystyna Horodyńska Kobieta I 

Kobieta li 
Kobieta Ili 
Czerniaków 
Matka Helena 

-~leonora Wallner - Barbara Kobrzyńska 
--1/eożena Miefiedow 
- Józef Fryilewicz 
-VAleksandra Koncewicz 

• 


