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Byle się mieniło

Adela Biber siedzi przy drewnianym stole w Tel Avi-
vie i robi pierogi. Liczy je po polsku: – Jeden pieróg, 
dwa pierogi, jedz synku. Trzy pierogi, cztery pierogi, 
jedz, bardzo smaczne, z Polski.

Co to w ogóle znaczy, że się skądś jest? Albo że się 
gdzieś przynależy? Adela mieszka w Tel Awiwie, ale 
tak jak pierogi, pochodzi z Polski – z Międzyrzeca. Do 
tej pory nie może przyzwyczaić się do izraelskiego 
klimatu. Tęskni za polską zimą. Mówi po hebrajsku, 
ale podobno język ojczysty to ten, w którym liczymy.

Jej syn, Shlomo, pochodzi z Tel Awiwu, jego żona 
jest Żydówką z  Syrii, a  jej siostra wyszła za Żyda 
z Egiptu. Wszyscy razem jedzą pierogi w barze Vegas 
w Międzyrzecu, a Adela, której zdrowie nie pozwoli-
ło na przyjazd, przez komunikator internetowy uczy 
ich, jak liczyć po polsku. Właściciel baru Vegas tłuma-
czy – na migi, bo nie zna angielskiego – jak dojść do 
starego cmentarza żydowskiego.

Albo taka Agata Sawczuk. Mieszka w Międzyrze-
cu prawie sześćdziesiąt lat, ale urodziła się w Pucha-
czach, pobliskiej wsi. Rodzina jej mamy pochodzi ze 
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wsi Szachy, jej wujek nadal tam mieszka. – I dla mnie 
to jest właśnie najpiękniejsze miejsce na świecie. 
Tam czuję się jak w domu – mówi.

A Magda Oleksiuk? Pochodzi ze wsi Jelnica. Przez 
osiemnaście lat mieszkała w Warszawie, teraz wróci-
ła na Podlasie, do Międzyrzeca. – Takie to nasze Pod-
lasie, wymieszane. Ludzie przyjeżdżają, wyjeżdżają – 
mówi Magda.

W czasie wojny przez pięć lat zniknęło 75 procent 
rodowitych mieszkańców – Żydów. Dziś Międzyrzec 
Podlaski to miasto złożone z przyjezdnych z okolicz-
nych miejscowości. I  jeszcze Ukraińcy, Białorusini. 
Tkanka społeczna ciągle się kształtuje.

Brokaciki, cekiny, syrenki

Architektura Międzyrzeca odbija porwaną tkankę 
społeczną. Na międzyrzeckim rynku stoją: rzeźba 
Jana Pawła II, pomnik poświęcony pamięci pomor-
dowanych Żydów pt. „Modlitwa” (jak go odsłaniali, 
władze miejskie postawiły przy nim całonocny patrol 
policji, ale nic się nie wydarzyło), kawiarenka „Z Klo-
nowej” oraz taksówki. Taksówkarzy w Międzyrzecu 
jest czterech. Głównie odwożą pijaków do domów. – 
Lepsza taka robota niż żadna. Niech on chociaż tych 
pijaków wozi i  pięć złotych zarobi, byleby chłop 
w domu nie siedział, bo wtedy jest nie do wytrzyma-
nia – wzdycha żona jednego z nich.
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A z tą robotą różnie bywa. Według spisu ludno-
ści z 2016 roku w Międzyrzecu mieszkają 16 993 oso-
by, z czego dziesięć procent to bezrobotni. A pokus 
konsumpcyjnych jest sporo: mieszkańcy mają do 
dyspozycji trzy Biedronki, Tesco, Carrefoura, Lidla. 
Kosmetyki można kupić w Rossmannie, można też 
skorzystać z  pięćdziesięciu zakładów piękności.  – 
Tutejsze panie zawsze mają zrobione paznokcie, nie 
tylko od święta – mówi Magda, która w Warszawie 
miała własny salon fryzjersko-kosmetyczny. – I za-
wsze chcą, żeby było kolorowo. W Warszawie to mało 
która klientka robiła sobie zdobienia na paznokciach. 
A tutaj brokaciki, cekiny, syrenki – byle się mieniło.

Ławeczka przed blokiem

Jak się bardzo chce znaleźć w Międzyrzecu pracę, to 
można. Jest fabryka ciastek Doktora Gerarda, zatrud-
nia 500 osób. Podobno tam się jeździ na wrotkach, 
takie są tereny. Są zakłady drobiarskie Wipasz. Jest 
Meprozet, gdzie produkują maszyny rolnicze.

Ale w  fabrykach pracują głównie przyjezdni  – 
Ukraińcy i Białorusini. Polacy nie chcą. A co zdolniejsi 
młodzi wyjeżdżają. Magda: – Jak się ma dziewiętna-
ście lat, to człowiek chce coś zobaczyć, przeżyć. Wszy-
scy wyjeżdżali, to ja też. Wszyscy studiowali zarzą-
dzanie, to ja też. Strata czasu i pieniędzy, ale widzę 
to dopiero dzisiaj. Jak wyjeżdżałam, to tutaj niczego 
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nie było. Do głowy by mi nie przyszło zakładać wła-
sną firmę. W międzyczasie się pozmieniało. Teraz jest 
jak wszędzie – jak się chce pracować, to się znajdzie 
robotę. A jak się nie znajdzie fajnej roboty, to można 
otworzyć coś swojego. Ale żeby zdać sobie z tego spra-
wę, musiałam wyjechać do Warszawy. Warszawa była 
taka szybka, przytłaczająca, anonimowa. Wprawdzie 
mówi się, że tam wszystko jest dostępne – ale tutaj 
też jest! Brakowało nam przestrzeni, zwłaszcza jak 
się dzieci urodziły. Mieszkaliśmy na szóstym piętrze 
w bloku na Ochocie, w małym mieszkaniu. Jak nie 
było dzieci, to się pracowało dzień i noc i jakoś to ży-
cie przelatywało. Mąż pracował w dużej korporacji, 
miał menedżerskie stanowisko, ja miałam swój gabi-
net manikiuru. Ale w pewnym momencie powiedział: 
„Ja nie chcę umierać sam na ławeczce pod blokiem”. 
Przez osiemnaście lat mieszkaliśmy w tym samym 
mieszkaniu, a nawet nie znaliśmy sąsiadów! Do głowy 
by mi nie przyszło, żeby na przykład pożyczyć od nich 
cukru albo jajek. No więc mąż odszedł z pracy, ja sprze-
dałam gabinet. Wszystko na jedną kartę. I wróciliśmy.

Jakby nigdy ich nie było

Jeśli stanie się plecami do kawiarenki, na prawo 
od rynku widać stare, kamienne domy. Stoją jak 
wyrzut sumienia, przypominają o  tych, których już 
nie ma. Tam właśnie podczas wojny było getto i  to 
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prawdopodobnie do jednego z nich w 1945 roku za-
pukała Shoshe wraz z mężem i trzyletnią córeczką 
Adelą, kiedy wróciła z Rosji do Międzyrzeca. Ale to 
nie był już jej dom ani jej miasteczko.

Shoshe pochodziła z zamożnej międzyrzeckiej ro-
dziny żydowskiej. Zajmowali się wyrobem i sprzeda-
żą futer. Te futra zresztą stały się ich przekleństwem. 
Nikt z rodziny nie chciał zostawiać pracowni, sklepu, 
ani pięknego domu – dlatego ocalała tylko Shoshe 
i  jej siostrzyczka Dima, która poszła odprowadzić 
siostrę nad rzekę. W ostatniej chwili zdecydowała się 
uciec razem z nią do Rosji, gdzie urodziła się Adela.

Z 12 tysięcy Żydów, którzy przed wojną stanowili 
75 procent mieszkańców miasteczka, ocalała zaled-
wie setka. Reszta zniknęła, jakby nigdy ich nie było. 
Shoshe zaraz po wojnie próbuje odzyskać swój dom, 
ale bezskutecznie. W jaki sposób? O tym nie chce mó-
wić. Płacze, ale zaciska zęby i po kilku miesiącach, 
na początku 1946 roku, wyjeżdża. Nowy polski rząd 
przydziela jej mieszkanie w Legnicy.

W dzisiejszym Międzyrzecu niby wiedzą, że wcze-
śniej mieszkali tu Żydzi. Stoi pomnik, raz w roku przy-
jeżdżają wycieczki z Nowego Jorku. Ale jak spytać się 
o  opracowanie historyczne albo zwyczajnie wspo-
mnienia, to nikt nic nie wie. Nikt się tym nie zajmuje.

Właściciel baru Vegas chce, żeby rodzina Adeli 
znalazła drogę do cmentarza, ale nie dodaje już, że 
cmentarz jest zaniedbany. Wprawdzie w  2010 roku 
miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna zorganizowała 
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akcję odzyskania macew i uporządkowała cmentarz, 
ale ostatnio zmarł pan, który się nim opiekował – za 
drobną opłatą od międzyrzeckich Żydów z Nowego 
Jorku – i teraz nie ma kto się nim zająć.

Życie na godzinę

Mniej więcej w  tym samym czasie, kiedy Shoshe 
dociera na Ziemie Odzyskane, w  Puchaczach, wsi 
nieopodal Międzyrzeca, na świat przychodzi Agata 
Sawczuk. Ma trójkę rodzeństwa. Są dużą, szczęśliwą 
rodziną. Rodzice to rolnicy. Tata choruje, dzieci mu-
szą więc pomagać w gospodarstwie. Wypasają krowy. 
Jest biednie, ale Agata czuje się szczęśliwa i kocha-
na. Tylko że chce się uczyć, chociaż serce jej pęka, 
kiedy musi opuścić swój rodzinny dom – drewniany, 
ciepły, przypominający dworek. Chce iść do liceum, 
a najbliższe – w Międzyrzecu, z internatem. Dojechać 
do miasta wtedy można było żeleźniakiem, wozem 
konnym. Teraz nie ma już żeleźniaka, nie ma zresztą 
też PKS-ów, zlikwidowano kilka lat temu.

Jak dojeżdżają do miasta mieszkańcy okolicz-
nych wsi? Magda Oleksiuk: – Większość ma samo-
chody, kupione za dopłaty unijne i ,,500+”. Są też pry-
watne busiki. A jak kogoś nie stać na samochód albo 
na prywatny busik? To nie jeździ, po prostu.

– Wyfrunęłam z domu i już nie wróciłam. Zawsze 
chciałam świat naprawiać i stąd pomysł, żeby zostać 
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radcą prawnym – mówi Agata. I tak od 54 lat praca 
wyznacza jej rytm życia.

A po pracy? – Wie pani, ja to nie mam za dużo 
wolnego czasu. Ale moje koleżanki chodzą na kick-
boxing, Ninka jest najlepsza, mimo że wśród uczest-
niczek najstarsza! Kiedyś chodziłam na kijki, czasem 
pływałam na basenie. Halinka nadal chodzi. A u mnie 
forma już nie ta, co dawniej.

Agata namówiła też koleżanki na warsztaty ma-
larskie organizowane przez lokalny dom kultury. – 
Ja też chodziłam, ale denerwowało mnie, że tam też 
muszę być na godzinę. Całe życie na godzinę: u mnie 
w  kancelarii, a  wcześniej na punkcie granicznym 
w  Terespolu, gdzie też pracowałam. To była ciężka 
praca. Siedem dziewczyn się wykruszyło, a ja zosta-
łam. Moja siostrzenica, Madzia, jest artystką. Bo dla 
mnie malarka to taka, która jeździ w plener, a artyst-
ka to taka, która z duszy maluje. Madzia namalowała 
mój portret z taką grubą, silną szyją. Powiedziała, że 
właśnie tak mnie widzi – że ja niby jestem taka silna.

Szczepienia i gwiazdy

Magda Oleksiuk wozi dzieci do przedszkola na wieś, 
pod Międzyrzec.  – Mój starszy syn jest niepełno-
sprawny, ma zespół Downa. W Międzyrzecu w jednej 
grupie jest trzydzieścioro dzieci, tam o połowę mniej. 
I dodatkowo dostał panią opiekunkę, która się nim 
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zajmuje. Syn się rozwija, lubi tam chodzić. To jest 
normalne, państwowe przedszkole. Jest mu bardzo 
dobrze – opowiada. – Ma tu dużo lepiej niż w War-
szawie. Przedszkole jest obok lasu sosnowego, są dwa 
place zabaw. Magda śmieje się, że prawie jak amery-
kańska szkoła w Konstancinie pod Warszawą – tyl-
ko laptopów nie mają. W ogóle z dziećmi łatwiej żyć 
w Międzyrzecu niż w dużym mieście. – Na nic nie 
muszę czekać, szczepienia od ręki – jak się przyszłam 
zapisać, to pielęgniarka mi się zaśmiała w twarz. Jest 
dużo bezpiecznej, dzieci biegają po podwórku, starsze 
po ulicach. Domu się czasem nie zamyka. Wprawdzie 
ukradli nam rower, ale był bardzo ładny, a garaż był 
otwarty dobrych kilka tygodni – śmieje się Magda. 
Nagle poważnieje.  – W  Międzyrzecu nie ma się do 
czego śpieszyć. Wyjdzie pani na podwórko, popa-
trzy. Nocą widać gwiazdy. W  Warszawie nie widać 
gwiazd – mówi z powagą w głosie. – Kilka lat temu 
takie argumenty by mnie nie przekonały. Bardzo dużo 
z moich znajomych też wyjechało. Ale zauważyłam, 
że jak pojawiają się dzieci, to oni wracają. Albo cho-
ciaż częściowo – budują domy i dojeżdżają na week-
endy. Tu się łatwiej żyje po prostu.

Bezdomnych nie widać

Okazuje się, że jednak nie wszystkim. Agata Saw-
czuk: – Może ja mam skrzywiony obraz ludzkości, ale, 
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jak to się mówi, robię w problemach. Trudno mi więc 
optymistycznie patrzeć na ludzi. Widzę na przykład, 
że Polacy bardzo wykorzystują obcokrajowców. Na 
Ukrainie i Białorusi jest bieda, więc oni tu przyjeżdża-
ją. A nasi im nie płacą. Mam jednego takiego klienta, 
strasznie pechowy. Ciągle trafia na polskich praco-
dawców, którzy mu nie płacą. Ale Polak Polaka też po-
trafi skrzywdzić, oszukać. Powiem pani, że ludzie są 
podli. Przez te lata pracy napatrzyłam się na tyle nie-
szczęścia! Sama nie wiem już, co mam o tym wszyst-
kim myśleć. Robię swoje i  za dużo nie analizuję.

– W Międzyrzecu nie widać bezdomnych. Nawet 
największy pijak ma do kogo wrócić – mówi z prze-
konaniem Magda Oleksiuk. Ale to, że ich nie widać, 
nie znaczy, że ich nie ma.

4 lutego 2010 roku Dziennik Wschodni pisze: 
„W Domu Pomocy »Słoneczny« od tygodnia nie ma 
bieżącej wody. Do mycia naczyń i w toaletach miesz-
kańcy używają wody z  roztopionego śniegu”. „Sło-
neczny” znajduje się w Wysokim, na przedmieściach 
Międzyrzeca. Należy do Fundacji Tarkowskich i jest 
jedynym ośrodkiem tego rodzaju w okolicy. Najwięcej 
osób przebywa tam zimą – rekord to pięćdziesięciu 
sześciu mieszkańców. W ośrodku permanentnie bra-
kuje pieniędzy. Gmina tłumaczy, że nie może pomóc, 
bo to teren prywatny, należący do hrabiny Tarkow-
skiej, prezes Fundacji.

Ludzie więc przybywają do Międzyrzeca też 
w  poszukiwaniu pomocy. Jak mówi kierowniczka 
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„Słonecznego” Agata Tamasa, obecnie znajduje się 
w  nim dwadzieścia jeden osób  – bezdomnych, za-
gubionych albo zwyczajnie, po ludzku samotnych. – 
Przyjeżdżają do nas z całej Polski. Dlaczego? Mamy 
stronę na Facebooku, piszą, proszą o pomoc i normal-
nie, przyjeżdżają. No i dlatego nie dostajemy pomocy 
od gminy, bo oni mówią, że to nie ich bezdomni!

Świat nie jest czarno-biały

Agata Sawczuk zamieszkała w Międzyrzecu, bo tutaj 
mogła się uczyć i rozwijać. Magda za to zostawiła ka-
rierę zawodową i wróciła, żeby wychowywać tu swo-
je dzieci. Kierowniczka „Słonecznego” przyjechała, 
żeby pomagać i stworzyć dom tym, którzy nie mogą 
go znaleźć nigdzie indziej. Shoshe musiała stąd wy-
jechać – ale za to po latach do Międzyrzeca zawędro-
wał jej wnuk, Shlomo. Przyjechał, żeby opowiedzieć 
swoim dzieciom o Polsce, pokazać im korzenie. Wielu 
Żydów od razu po wojnie wyjechało do Izraela. Wtedy 
zostać w Polsce to była odwaga! Ale ich babcia, Sho-
she była odważna. W Legnicy mieszkała do 1956 roku, 
potem razem z  mężem wyjechała do Izraela, żeby 
pomóc w budowie nowego, żydowskiego państwa. – 
Chyba nigdy do końca się nie odnalazła w powojennej 
Polsce. Ale od razu w 1990 roku, jak upadł komunizm, 
moja mama Adela przyjechała odwiedzić Polskę  – 
Legnicę i Międzyrzec Podlaski – mówi Shlomo. Była 
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w  Polsce już pięć razy. Bardzo lubi tu przyjeżdżać. 
A teraz Shlomo pierwszy raz zabrał do Polski też swo-
je dzieci. – Chcę, żeby zrozumiały, że świat nie jest 
czarno-biały. Że można uciekać z Polski i do niej tę-
sknić, bać się Polaka i się z nim przyjaźnić. Że można 
mieszkać w Izraelu, ale być z Międzyrzeca.

*

Międzyrzec Podlaski, 99 km od Lublina, 17 003 miesz-
kańców. Pocztówkę z  Międzyrzeca można wysłać 
w placówce Poczty Polskiej zlokalizowanej w daw-
nym budynku poczty konnej. Przy plebanii jednej 
z miejskich parafii rośnie ponad dwustuletni dąb po-
sadzony dla upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 
3 maja.
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