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Justyna Biernat
(Uniwersytet Jagielloński)

DE (NON) TOLERANDIS IUDAEIS

W swojej książce Pomysły o potrzebie reformy towarzyskiéy w ogolno-
ści, a mianowiciéy co do Izraelitów w Polszcze, wydanej w Paryżu 
w roku 1834, Antoni Jan hrabia Ostrowski podkreślał znaczący 

wpływ ludności żydowskiej na oświatę, moralność, handel oraz przemysł 
kraju, w którym przyszło tej ludności żyć1. Zamierzeniem Ostrowskiego 
było przygotowanie „kilku słów o starozakonnych ziomkach” i „potrzebie 
ogólnej poprawy towarzyskości”. Kreśląc panoramę życia społecznego 
Żydów na ziemiach polskich, Ostrowski odwoływał się także do własnych 
doświadczeń jako zarządcy Tomaszowa. Z charakterystyczną dla siebie 
emfazą i egzaltacją pisał o nim:

Mała to osadeczka kuźnicza położona była wśród lasów, wysokopiennych sosien 
i dębów, przeglądających się jakby po raz ostatni przed zgonem, w pysznym wód 
zwierciadle, ulanym przez pełną życia i ruchu rzekę Wolbórkę; ponad którą cie-
nistymi brzegami lęgły się niedawno jeszcze bobry, jak świadczą znajdywane 
ich misterne gniazda; a gdzie lęgną się dotąd sutym futrem okryte wydry (…) 
Z początku wszyscy rozumieli, żem dla jakowejś oryginalności, lub romanty-
zmem uniesiony, dziki punkt wybrał: to prawda, żem wolał w nowej materii, jak 
z wytartej i wypłowiałej krajać (…) Ze szczerą ochotą rzuciłem się z siekierą 
w ręku, w lesisty Tomaszów2.

1 A. J. hr. Ostrowski, Pomysły o potrzebie reformy towarzyskiey w ogolności, a mianowiciey co 
do Izraelitów w Polszcze, przez założyciela miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Paryż 1834, s. 3. 

2 Ibidem, s. 134–135.
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W myśl zasad: „świat Polski dla wszystkich otwartym zostawić należy” 
oraz „wolny przemysł dla wszystkich” Ostrowski budował osadę zróżnico-
waną etnicznie, kulturowo i religijnie, w której ważną i znaczącą część sta-
nowili Żydzi. Składająca się początkowo z zaledwie ośmiu domów, osada 
rozbudowywała się za sprawą napływających rzemieślników ze Śląska 
i Saksonii. Z biegiem lat Tomaszów stał się istotnym ośrodkiem włókien-
niczym z licznymi warsztatami służącymi nie tylko potrzebom Królestwa 
Polskiego, ale także rynkom dalekowschodnim. Dane z roku 1829 mówią, 
że wśród stałych mieszkańców najliczniejsi byli Niemcy (38,4%), właści-
ciele zakładów włókienniczych, następnie Żydzi (32,8%), parający się 
handlem i rzemiosłem, oraz Polacy (28,8%), właściciele nieruchomości3. 
Hrabia wychodził naprzeciw wymogom heterogenicznej ludności Toma-
szowa, przyczyniając się do rozwoju gmin wyznaniowych (katolickiej, ewan-
gelickiej i mojżeszowej), budowy kościołów i bóżnic, oraz założenia (począt-
kowo wielowyznaniowej) szkoły. Rozwijający się prężnie Tomaszów 6 lipca 
1830 roku zyskał prawa miejskie, aczkolwiek czas jego rozkwitu został 
przerwany wybuchem powstania listopadowego. Miasto potrzebowało 
wielu lat, aby podnieść się po upadku narodowego zrywu, którego pokło-
siem stała się konfiskata dóbr Ostrowskich. Pozbawieni swego protektora 
tomaszowscy Żydzi zaczęli uginać się pod ciężarem blokady przemysłu han-
dlowego. Nastąpił czas zahamowania dotychczasowej, intensywnej działal-
ności gospodarczej, która powróci dopiero w latach osiemdziesiątych XIX 
wieku. Antoni Jan hrabia Ostrowski nie doczeka już jednak tego okresu. 
Tęsknotę za Tomaszowem oraz troskę o jego mieszkańców będzie wyra-
żał w listach i pamiętnikach na emigracji we Francji, gdzie umrze 4 grudnia 
1845 roku.

W roku nadania Tomaszowowi praw miejskich, mieszkało w nim 3250 
osób4. Wolna od privilegium de non tolerandis Iudaeis5 osada cieszyła się 
dużym napływem ludności żydowskiej, która zamieszkiwała wszystkie 
rejony miasta. Dopiero akt wpisujący Tomaszów w poczet miast rządowych 

3 Dane z 1829 r. Zob. J. Kita, Osada fabryczna czy miasto? Dylemat Antoniego hr. Ostrowskiego 
w kwestii Tomaszowa Mazowieckiego, [w:] A. Kędzierski, W. Bogurat (red.), Rodzina Ostrowskich 
i miasto Tomaszów Mazowiecki w dobie powstania listopadowego, Tomaszów Mazowiecki 2010. 

4 Ibidem, s. 23.
5 Od XVI do XVIII wieku niektóre miasta królewskie obejmował przywilej nieakceptowania 

Żydów, zakazujący ludności żydowskiej wstępu do tych miast z wyłączeniem określonych dni, 
zwykle targów i jarmarków. Dokument nie dotyczył miast prywatnych. 
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(1844 rok) nakazywał wyznaczenie specjalnego rewiru dla mieszkańców 
żydowskiego pochodzenia. Skupieni w jednym miejscu starozakonni od roku 
1866 (na mocy carskiego ukazu) ponownie zaczęli zajmować różne obszary 
miasta. Przyczyniali się do rozkwitu Tomaszowa kapitalistycznego, zakłada-
jąc wiele nowoczesnych fabryk oraz czyniąc miasto silnym ośrodkiem prze-
mysłowym. Obok kościołów i bóżnic, wkrótce także cerkwi, następnie szkół 
wyznaniowych, pojawiają się w Tomaszowie miejsca spotkań kulturalnych. 
Od połowy XIX wieku następuje wzrost liczby ludności, w tym udziału pro-
centowego starozakonnych. W 1905 roku Żydzi stanowią aż połowę miesz-
kańców miasta, Polacy 30%, Niemcy około 20%, a Rosjanie nie więcej niż 
1%6. Silnie rozwijają się podtomaszowskie miejscowości, które zostaną 
włączone w obszar miasta w 1915 roku za sprawą zarządzenia łódzkiej 
policji niemieckiej7. Lata wojny oraz działania okupanta zdewastują dotych-
czasowe osiągnięcia tomaszowskiego przemysłu, który mimo wielu prób 
fabrykantów, nie odzyska po wojnie dawnej siły. W dobie kryzysu gospodar-
czego dodatkowo drastycznie wzrośnie stopień bezrobocia wśród warstw 
najuboższych, pojawią się liczne protesty i demonstracje osłabiające miasto. 
Jednocześnie nastąpi krótkotrwały wzrost działań oświatowych, podjęte 
zostaną próby zahamowania postępującego analfabetyzmu, zrodzą się spo-
łeczno-polityczne ugrupowania, niezwykle aktywna stanie się tomaszow-
ska (także w języku jidysz) prasa. Nadchodząca jednak II wojna światowa 
całkowicie zdegraduje Tomaszów jako kolebkę włókiennictwa oraz znisz-
czy jego wielokulturowy, bogaty charakter. W 1940 roku zostanie spalona 
Wielka Synagoga oraz bożnice, powstanie tomaszowskie getto, mieszczące 
oficjalnie 15 tysięcy Żydów z Tomaszowa i okolic8. Powtarzane i skuteczne 
akcje likwidacji ludności żydowskiej, prowadzone przez hitlerowskich 
okupantów, zostaną domknięte przekształceniem getta w obóz pracy przy-
musowej w roku 1942, do którego trafi zaledwie garstka Żydów, zaś tysiące 
pozostałych wyruszy do Treblinki.

6 K. Borkowski, Społeczeństwo Tomaszowa Mazowieckiego w latach 1918–1939, Piotrków 
Trybunalski 2010, s. 19.

7 Ibidem.
8 Stanisław (Samuel) Talman w swoich niepublikowanych Dziejach getta w Tomaszowie 

Mazowieckim (Archiwum Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Akta Jerzego Wojniłowicza, 
sygn. III 252) wspomina, że w rzeczywistości w tomaszowskim getcie przebywało od 17 do 
18 tys. Żydów. Talman był nauczycielem, policjantem żydowskim w tomaszowskim getcie, 
członkiem gettowego ruchu oporu i więźniem obozów koncentracyjnych. Zob. K. T. Witczak, 
Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź–Tomaszów Mazowiecki 2010, s. 248.
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Tomaszów Mazowiecki stanie się wkrótce kulturowym monolitem, tra-
cąc całkowicie dawną dynamikę, płynącą z wielości tradycji i języków jego 
mieszkańców. Ślady przebrzmiałego bogactwa etnicznego pozostaną jedy-
nie w materiałach fotograficznych, przekazach rodzinnych, niezburzonych 
pałacach fabrycznych i macewach tomaszowskiego kirkutu, a wreszcie 
nazwach ulic, opracowaniach naukowych oraz państwowych archiwach. 
Nieobecność tomaszowskich Żydów utrwalać będzie niepamięć mieszkań-
ców o dawnym Tomaszowie, tętniącym niegdyś życiem wielu kultur. Dopiero 
powojenne wspomnienia ocalałych, a także prace naukowe i przedsięwzię-
cia kulturalne powstające wokół spuścizny żydowskiej Tomaszowa pozwolą 
powrócić marginalizowanym historiom i nazwiskom.

Jedną z prób ożywienia zbiorowej i personalnej pamięci tomaszowian 
o wielokulturowej przeszłości ich miasta stał się projekt Pasaże Pamięci 
– spotkanie z kulturą tomaszowskich Żydów. W ramach, realizowanego przez 
Ośrodek Kultury „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim w dniach od 15 lipca 
do 30 października 2014 roku, projektu tomaszowianie mogli nie tylko 
poznać historię Tomaszowa Mazowieckiego, ale także w twórczy i aktywny 
sposób tę wiedzę przekształcić za sprawą podejmowanych działań arty-
stycznych. Celem projektu było wpisanie tomaszowskich Żydów zarówno 
w lokalny, jak i ogólnopolski dyskurs historyczny, przyjrzenie się ich kul-
turze i obyczajom, umocnienie więzi międzypokoleniowych oraz refleksja 
nad źródłami stereotypów i uprzedzeń na tle wyznaniowym, czy etnicznym. 
Pytanie o (nie)akceptowanie Żydów pojawiało się podczas licznych warsz-
tatów wielokrotnie i niemal zawsze wiązało się ono z pytaniem o świado-
mość żydowskiej obyczajowości, która zwykle wydawała się obca, odległa 
i niezrozumiała. Wolny niegdyś od wspomnianego privilegium Tomaszów 
celowo kształtowany był przez hrabiego Ostrowskiego na miejsce niejedno-
lite, w czym kryło się jego kulturalne oraz przemysłowe bogactwo.

Niniejsza książka jest kontynuacją myśli Antoniego hrabiego Ostrow-
skiego o akceptacji Żydów (de tolerandis Judaeis), zachęcającą do wejścia 
w świat starozakonnych tomaszowian opisujących we wspomnieniach swoje 
miasto. Jest także zaproszeniem do podjęcia prób edukacyjnych upowszech-
niających wiedzę o polsko-żydowskim Tomaszowie Mazowieckim, propo-
zycją pracy nad wybranymi zagadnieniami związanymi z Kulturą tomaszow-
skich Żydów oraz Edukacją kulturalną, które stały się tematami warsztatów 
edukacyjnych, realizowanych w czasie trwania projektu. Książka, będąca 
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owocem tych spotkań warsztatowych, pozwala nadać historii Tomaszowa 
rys indywidualności za sprawą poszczególnych autorów, ich doświadczeń 
i przeżyć. Jest mozaiką dawnych miejsc i zdarzeń, marginalizowanych opo-
wieści, zapomnianych praktyk. Staje się wreszcie zapisem nieistniejącego 
już, wielokulturowego Tomaszowa Mazowieckiego, które w oczach Ostrow-
skiego oraz jego przyjaciół było „zachwycającym siedliskiem”9, a które dla 
współczesnych badaczy miało „najciekawszą, zindywidualizowaną i prze-
myślaną koncepcję urbanistyczną w całym okręgu”10. Dawne, nowoczesne 
miasto swój wielki rozkwit zawdzięczało przede wszystkim zmysłom refor-
matorskim Ostrowskiego, ale także dzięki zróżnicowanej, wielokulturowej 
ludności, której ważną i znaczącą część stanowili Żydzi.

9 Słowa Juliana Ursyna Niemcewicza odwiedzającego Tomaszów Mazowiecki za rządów 
Antoniego hr. Ostrowskiego (1822–1830). Zob. A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz. Zapiski 
z początków towiańszczyzny, oprac. E. Z. Wichrowska, Gdańsk 2006, s. 22.

10 Ibidem, s. 20.



Ilustr. 2. Wielka Synagoga w Tomaszowie Mazo-
wieckim podczas I wojny światowej. 



Krzysztof Tomasz Witczak
(Uniwersytet Łódzki

Katedra Filologii Klasycznej
Zakład Latynistyki i Językoznawstwa)

PASAŻE PAMIĘCI
- WSPOMNIENIA TOMASZOWSKICH ŻYDÓW

Zydzi mieszkali w Tomaszowie Mazowieckim niemal od początków jego 
istnienia1. Kiedy Antoni Jan hr. Ostrowski, właściciel dóbr ujezdzkich 
i przyszły założyciel miasta Tomaszowa, postanowił przekształcić 

niewielką osadę kuźniczą w osadę przemysłową (handlowo-sukienniczą), 
wysyłał zaproszenia do przyszłych kolonistów z Niemiec i Królestwa Pol-
skiego. Na jego apel odpowiedziała także ludność żydowska. Oto jak założy-
ciel miasta Tomaszowa Mazowieckiego opisuje udział Żydów w tworzeniu 
nowej osady:

Żydzi tedy poczęli osiadać w Tomaszowie i kwapić się z użyciem majątków. Rad 
im szczerze byłem. Poczęli ci, co [byli] ubodzy, od założenia magazynu bułek, 
obwarzanków; bogatsi wzięli się do wystawiania na sprzedaż śledzi, soli, fruk-
tów, trochę przy tym pieprzu, trochę kaszy; inni w szafkach rozstawili kra-
marskie towary. Bogatsi jeszcze zwieźli wańtuchy z różnymi gatunkami wełny, 
dostarczali przednich farb, oleju i wszelkich potrzeb fabrycznych.

Żydzi to pierwsi – przyznać im to muszę – pierwsi, którzy pospieszyli do wyty-
kanego wśród pustkowia i lasu obozu rękodzielników, zasilali pierwsze ich 
potrzeby, mało, nader mało w początkach do ręki biorąc gotowizny, najwięcej 
w kredyt…

1 Zob. K. T. Witczak, Społeczeństwo żydowskie Tomaszowa Mazowieckiego w okresie zaborów, 
[w:] A. Kędzierski (red.), Historia tomaszowskich Żydów, Tomaszów Mazowiecki 2012, s. 5–20. 

.



14 Pasaże pamięci. Śladami kultury tomaszowskich Żydów

Najbiedniejszego, jak się rzekło, a z chęcią pracowania oświadczającego się 
Żyda, od uczestnictwa do wielkiej mej kolonizacji nie oddalałem; wielu uprze-
dzonych, nielitościwych, nierozważnych doradców, a między tymi, moi ekono-
miczni oficjaliści, mruczeli na tę moją łatwość w przyjmowaniu – jak nazywali 
– żydowskiego tałatajstwa, na ów obiecujący porządniejszych zamieszkańców 
grunt Tomaszowa; lecz mało uważałem na tak mało filantropijne rady.

Jeżeli się nie martwiłem dla powodów finanso-
wych, gdy mi się sprowadzał jakowy poważny, 
10–15 tysięcy talarów majątku wskazujący 
Izraelita; innego rodzaju pociechy, a pod 
pewnym względem dla serca milszej jeszcze 
doznawałem, gdy mi się z chęcią zasiedlenia 
oświadczyła jakowa wyrobnicza chrześcijań-
ska lub żydowska rodzina. Tak jest! żydow-
ska nawet, obdarta, wyraz nędzy na twarzy 
nosząca familia.

Nieraz rzekłem do niej:
– I po cóż tu, biedaku, przychodzisz?
– Szukać zarobku jakiego.
– To musisz mieć pieniądze?
– Żadnych, Panie, ale Bóg dał mi dzieci dużo 
do żywienia, a ręce do pracowania. Słyszałem, 
że Pan miłościwy i biednych nie opuszczasz.

Prawdziwym się dla mnie te słowa wydały 
być balsamem dla duszy, nie raz smutkiem 
zatrzęsionej na widok tej nędzy, niedostatku, 
które trapią lud Izraela w Polsce2.

Właściciel dóbr ujezdzkich i założyciel miasta Tomaszowa Mazowiec-
kiego zawsze traktował ludność żydowską jako pełnoprawnych obywateli 
Królestwa Polskiego, domagał się przyznania jej pełni praw obywatelskich, 
pokładał zaufanie w ich kompetencje, a Żydzi zawsze podążali za nim z peł-
nym przekonaniem i serdecznością.

2 A. J. Ostrowski, Pomysły o potrzebie reformy towarzyskiey w ogolności, a mianowiciey co 
do Izraelitów w Polszcze, Paryż 1834, s. 150–152. Przedruk: S. Narewski, Z dziejów przeszłości 
miasta Tomaszowa i jego najbliższej okolicy, [w:] 50. jubileusz Tomaszowskiej Ochotniczej 
Straży Ogniowej (1877–1927), Piotrków Trybunalski 1927, s. 57–58. Tekst oryginalny został 
dostosowany do współczesnej ortografii. 

Ilustr. 3. Antoni Jan hr. Ostrowski 
(1785–1845). Źródło: T. Seweryn, Histo-
ria powstania i rozwoju m. Tomaszowa 
Mazowieckiego (1789–1900), „Echo 
Mazowieckie” R. 2, 1927, nr 33, s. 9.
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Antoni Ostrowski, właściciel miasta prywatnego, traktował wszystkich 
kolonistów jednakowo niezależnie od wyznawanej religii. Ewangelikom, 
katolikom, starozakonnym obiecał daleko idącą pomoc. Jeśli chodzi o two-
rzącą się gminę żydowską, to założyciel miasta w roku 1829 pisemnie zobo-
wiązał się

przeznaczyć wieczyście bez opłaty czynszu plac pod budowę bóżnicy i szpitala 
niedaleko od nowego rynku św. Antoniego, jako też szkołę żydowską i łaźnię, 
tudzież grunt na cmentarz grzebalny czyli kirkut w polu ogólnie morgów mag-
deburskich dwie wynoszący; dać materiał budowlany na bóżnicę i szpital bez 
zwózki następujący: 30 sztuk drzewa belkowego, 12.000 sztuk dachówek z Mał-
cza, 20.000 sztuk cegły, kamieni łupanych bez oznaczenia ilości3.

I rzeczywiście hrabia Ostrowski swoją obietnicę spełnił w takim stopniu, 
w jakim był w stanie tego dokonać przed przymusową emigracją po upadku 
powstania listopadowego (1831).

Rola ludności żydowskiej w rozwoju gospodarczym i społeczno-kultu-
ralnym miasta Tomaszowa Mazowieckiego była przeogromna4. Kiedy po 
upadku powstaniu listopadowego zabrakło patronatu i wsparcia hr. Anto-
niego Ostrowskiego, dalszy rozwój miasta po okresie zastoju i wegetacji był 
możliwy dzięki zaangażowaniu kapitału żydowskiego, dzięki umiejętno-
ściom organizacyjnym i finansowym fabrykantów żydowskich, a także dzięki 
stopniowemu osiedlaniu się inteligencji żydowskiej, handlarzy i rzemieślni-
ków żydowskich w naszym mieście. Praktycznie żadna inwestycja, ani też 
inicjatywa społeczna czy oświatowo-kulturalna w mieście nie mogła odbyć 
się bez udziału środowiska żydowskiego.

W Słowniku biograficznym Żydów tomaszowskich, wydanym w roku 20105, 
przedstawiłem biogramy stu kilkunastu postaci, które odegrały istotną rolę 
w dziejach miasta. Czy jest to wybór pełny i wyczerpujący? Bynajmniej. Bra-
kuje tu licznych biogramów osób zasłużonych dla miasta, jak choćby Michała 
Hertza i Feliksa Wiślickiego, założycieli i dyrektorów Tomaszowskiej Fabryki 

3 T. Seweryn, Historia powstania i rozwoju m. Tomaszowa Mazowieckiego (1789–1900), 
„Echo Mazowieckie” R. 2, 1927, nr 33, s. 13–14. 

4 Zob. S. Ostrowski, Żydzi w życiu gospodarczym Tomaszowa Mazowieckiego w okresie 
międzywojennym, [w:] A. Kędzierski (red.), Historia tomaszowskich Żydów, Tomaszów Mazowiecki 
2012, s. 21–36; M. Nartonowicz-Kot, Życie polityczno-społeczne żydowskiej ludności Tomaszowa 
Mazowieckiego w okresie międzywojennym, tamże, s. 37–54. 

5 K. T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź–Tomaszów Mazowiecki 2010. 
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Sztucznego Jedwabiu. Jestem w pełni świadomy, że wcześniej czy później 
będę zobowiązany przygotować kolejny tom tego słownika, który wydobę-
dzie z zapomnienia innych tomaszowian żydowskiego pochodzenia.

Otrzymawszy zaproszenie do prowadzenia warsztatów dotyczących 
kultury Żydów tomaszowskich i dziedzictwa żydowskiego w Tomaszowie 
Mazowieckim w ramach projektu Pasaże pamięci – spotkanie z kulturą 
tomaszowskich Żydów stanąłem przed dylematem, jak należy takie warsz-

taty poprowadzić. Ponieważ wychowałem się w zupełnie innej kulturze 
i w zupełnie odmiennej epoce, kiedy społeczności żydowskiej już w Toma-
szowie Mazowieckim nie było, a ślady jej obecności były już mocno zatarte6, 
zastanawiałem się, jak przedstawić ten niełatwy temat w taki sposób, by był 
on zrozumiały dla wszystkich uczestników warsztatów niezależnie od ich 
wieku, wiedzy czy doświadczenia. Zaiste trudno prezentować istotę kultury 
żydowskiej w sytuacji, gdy nigdy się w niej nie uczestniczyło, kiedy samemu 
nie obserwowało modłów, uroczystości i świąt żydowskich, nie odwiedziło 
Wielkiej Synagogi, bóżnic tomaszowskich, mykwy funkcjonującej w roli 

6 Por. choćby opracowanie rodowitego tomaszowianina Przemysława Seweryna 
Burcharda (1925–2008), rejestrujące Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, 
Warszawa 1990, s. 122–123. Pamięć o tomaszowskich Żydach przywraca też J. Podolska, 
Śladami Żydów ziemi łódzkiej. Spacerownik, Łódź 2010, s. 132–154. 

Ilustr. 4. Mykwa w Tomaszowie Mazowieckim. Fot. ze zbiorów Jerzego Pawlika.
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łaźni rytualnej (a nie jatki), a cmentarz żydowski w Tomaszowie Mazo-
wieckim widziało się w stanie dewastacji (a nie w trakcie jego naturalnego 
funkcjonowania).

Jak można przedstawić współczesnemu odbiorcy kulturę Żydów toma-
szowskich bez skrzywienia i nadużycia? Jak można przybliżyć różnobarwny 
świat wielokulturowego Tomaszowa Mazowieckiego z okresu zaborów 
i dwudziestolecia międzywojennego? Czy do tego celu wystarczą (przy-
padkowo zachowane) fotografie i ilustracje, anonse i reportaże prasowe, 
opracowania literackie lub naukowe?

Na szczęście, Żydzi tomaszowscy pozostawili frapujące i reprezenta-
tywne wspomnienia, w których opisują życie typowej tomaszowskiej rodziny 
wyznania mojżeszowego7. Zachowały się także ważkie zapiski w postaci 

7 Szczególnie cenne wydają się wspomnienia opublikowane przez Michała Piaseckiego 
pt. Z Tomaszowa do Magnitogorska, Warszawa 1995. Warto ponadto odnotować opracowanie 
literackie znanego pisarza żydowskiego Mosze Dłużnowskiego (1903–1977) pt. Tomaszów 
– meine ferne, meine nahe Heimatstadt [Tomaszów – moje odległe, moje bliskie miasto rodzinne] 
(YIVO, ME 17–200, Box 1, Folder 2, Papers of Moshe Dluznowski). Ojca Mosze Dłużnowskiego 

Ilustr. 5. Cmentarz żydowski w Tomaszowie Mazowieckim. Stan obecny (2013). Fot. 
Krzysztof Piasecki.
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dobrze datowanej korespondencji. Niektóre ze wspomnień nie zostały do 
tej pory wydane, inne ukazały się drukiem (choć niekoniecznie w języku 
polskim, co stanowi oczywistą przeszkodę dla przeciętnego tomaszowia-
nina), kolejne teksty wymagają odpowiednich komentarzy i objaśnień, żeby 
były w pełni zrozumiałe i przyswajalne. W tej sytuacji postanowiłem skorzy-
stać ze zbioru wspomnień napisanych przez Żydów tomaszowskich.

Należy jednak podkreślić, że stan zachowania dokumentów i relacji 
pamiętnikarskich jest bardzo nierównomierny. Liczne wspomnienia i zezna-
nia Żydów tomaszowskich dotyczą epoki zagłady gminy żydowskiej podczas 
II wojny światowej8. Zostały one spisane w różnych językach (po polsku, 
angielsku, niemiecku, w języku jidysz i po hebrajsku9). Wiersze dotyczące 
holokaustu pozostawili Mosze Wajsberg i Michał Piasecki10. Nieocenioną 
wartość dokumentacyjną mają listy z getta tomaszowskiego pisane przez 
Lutka Orenbacha (z dopiskami jego matki Rozy Orenbachowej) do ukochanej 
Edith Blau11.

i jego związki z Tomaszowem Mazowieckim opisuje H. Dunow, The Way Home: Scenes from 
a Season, Lessons from a Lifetime, New York 2001, s. 65–84. 

8 W formie książkowej wydano następujące relacje osobiste z okresu holokaustu: 
I. Bierzynski Burnett, In Footsteps of Memory, Sydney 1993; idem, My Life and My Struggle, 
Bondi 1996; G. Sten, Memoirs of a Survivor, Sydney 1996; Z. Neumark, Hiding in the Open: 
A Young Fugitive in Nazi-Occupied Poland, London 2006. W języku polskim ukazały się jedynie 
dwa tłumaczenia: I. Bierzyński-Burnett, Po śladach pamięci, przełożył R. Stiller, Warszawa 
1995; Z. Neumark, Jawnie w ukryciu. Niezwykłe losy młodego uciekiniera z hitlerowskiego obozu, 
przeł. S. Lenobel i A. Ambros, Warszawa 2008. W zbiorach Archiwum Żydowskiego Instytutu 
Historycznego zachowały się relacje-zeznania ocalonych Żydów tomaszowskich spisane 
w języku polskim: Marii Cymbalist (sygn. 301/1450), Izraela Frenkiela (sygn. 301/1756); 
Romana Goldmana (sygn. 301/5346); Ireny Mioduszewskiej (sygn. 301/3680); Eliasza 
Skórnickiego (sygn. 301/5361), Samuela Talmana (sygn. 301/3184; 301/4071); Franciszki 
Zylberowej (sygn. 301/6144). 

9 Bogatą kolekcję relacji i wspomnień z okresu holokaustu zawiera księga pamiątkowa 
gminy żydowskiej w Tomaszowie Mazowieckim, zob. M. Wajsberg (red.), Sefer Zikkaron le Kehilat 
Tomashow Mazowieck / Tomashow-Mazowieck. A Memorial to the Jewish Community of Tomashow-
Mazowieck, Tel Aviv 1969. Zostały one spisane w jidysz i po hebrajsku. Wersje angielskie 
niektórych relacji pojawiły się w internecie lub w późniejszych edycjach. 

10 M. Wajsberg, Żydzi oskarżają. Zbiór aktualnych wierszy o żydowskiej rzeczywistości, 
Monachium 1946. Egzemplarz tej książki udostępnił mi p. Jerzy Wojniłowicz, a wiersze 
M. Piaseckiego przekazała mi p. Urszula Trocha, za co składam obojgu serdeczne podziękowania. 

11 B. Engelking, Miłość i cierpienie w Tomaszowie Mazowieckim, [w:] B. Engelking, 
J. Leociak, D. Libionka, A. Ziębińska-Witek (red.), Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie 
historii w Polsce i we Francji, Lublin 2006, s. 57–74; K. T. Witczak, Listy z getta tomaszowskiego 
jako dokument historyczny obrazujący żydowskie życie artystyczne w okresie okupacji, „Rocznik 
Łódzki” 58, 2011, s. 161–182. 
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Niniejsze opracowanie składa się z sześciu partii. W pierwszej prezen-
tuję zwięzłe biografie autorów listów, wierszy i wspomnień (Benona Józefa 
Badowera, Izraela Aliuche Orenbacha i jego matki Ity Rajzly Orenbachowej, 
Henryka Piaseckiego oraz jego młodszego brata Michała Piaseckiego, Jerzego 
Bolesława Steinmana).

Druga partia mego opracowania jest poświęcona edukacji tomaszowskich 
Żydów, zarówno religijnej, jak i świeckiej. Posłużyłem się wspomnieniami 
dwóch braci – Henryka i Michała Piaseckich, których dzieliła nie tylko spora 
różnica wieku (14 lat), ale też odmienne doświadczenia życiowe. Pierwszy 
z braci ukazuje dwie szkoły religijne, istniejące w Tomaszowie Mazowiec-
kim przed wybuchem II wojny światowej (cheder przy ul. Bóżniczej oraz 
koncesjonowaną szkołę Abrama Hurwicza), szkołę świecką hebrajską oraz 
Gimnazjum Filologiczne (Humanistyczne). Drugi przybliża czytelnikowi 
dwie żydowskie szkoły powszechne istniejące w dwudziestoleciu między-
wojennym, a także swoją edukację w chederze „Talmud Tora”.

Trzecia część przedstawia tomaszowskich Żydów podczas pracy. Przyglą-
damy się oczami dziecka pracy krawca, piekarza i tkacza, oglądamy oczami 
poety i malarza ciężki trud młynarza, a także pochylamy nad katastrofalną 
sytuacją żydowskich robotników w trudnych czasach kryzysu gospodar-

Ilustr. 6. Żydzi handlujący na placu św. Józefa (obec. pl. T. Kościuszki). Fot. ze zbiorów 
Jerzego Pawlika.
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czego, a nadto przypatrujemy się losom żydowskiej młodzieży pozbawionej 
perspektyw życiowych w prowincjonalnym mieście przemysłowym.

Czwarta partia, przybliżająca życie religijne tomaszowskich Żydów, 
a także barwne święta żydowskie, opiera się na wspomnieniach Michała 
Piaseckiego, który na bazie własnych przeżyć i doświadczeń odkrywa przed 
czytelnikiem uroki rodzinnego domu.

W partii piątej opisane są niektóre organizacje kulturalne i społeczne. 
Wybrałem tu relacje odnoszące się do organizacji skautowskiej „Ha-Szo-
mer Ha-cair” (Młody Harcerz) oraz Bejtaru, a także prezentujące kluby 
sportowe działające w Tomaszowie Mazowieckim w dwudziestoleciu 
międzywojennym.

Opracowanie zamyka partia poświęcona losom ludności żydowskiej 
podczas II wojny światowej. Listy z getta tomaszowskiego przedstawiają 
przeżycia młodego, wykształconego Żyda Lutka Orenbacha, pracującego 
w gminie żydowskiej, ale wystawiającego też przedstawienia teatralne dla 
dorosłych i dzieci na terenie getta. Niektóre fragmenty pokazują postępu-
jącą pauperyzację ludności żydowskiej, drożyznę i niedostatek podstawo-
wych towarów i artykułów żywnościowych (listy Rozy Orenbachowej). 
Wspomnienia Jerzego Bolesława Steinmana (George’a Stena) opisują tra-
giczne warunki życia w getcie tomaszowskim oraz zbliżającą się zagładę 
żydowskich mieszkańców miasta.

Do odrobinie wahania dodałem w formie podsumowania osobny podroz-
dział odnoszący się do cmentarza żydowskiego w Tomaszowie Mazowiec-
kim, który mimo zdewastowania i agresywnej inwazji zieleni pozostaje do 
dzisiejszego dnia miejscem, którego żydowski charakter ujawnia się w naj-
bardziej oczywistej i spektakularnej formie: widzimy tu charakterystyczny 
wygląd nagrobków (macew), na których figurują typowe symbole zdobnicze 
oraz napisy w języku hebrajskim. Nie ma już na tym cmentarzu imponu-
jących nagrobków fabrykantów żydowskich, wykonanych w marmurze 
i różowym granicie, ale pozostały macewy wykonane z piaskowca, kryjące 
mniej zamożnych, ale za to bardziej ortodoksyjnych przedstawicieli Żydów 
tomaszowskich.

W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować wszystkim osobom i insty-
tucjom, które udostępniły fotografie i wspomnienia do niniejszej publikacji.



AUTORZY PUBLIKOWANYCH
LISTÓW, WIERSZY I WSPOMNIEŃ

Beno Józef Badower

Beno Józef Badower (1903–1942?), 
krypt. „B-wer”, pseud. „Furt”, „M. Furt”, han-
dlowiec, poeta, publicysta, dziennikarz, 
redaktor i wydawca czasopism tomaszow-
skich, badacz i popularyzator literatury 
polskiej, karykaturzysta, malarz, członek 
krakowskiej grupy „Niezależnych”, pracow-
nik etatowy gminy żydowskiej w getcie 
tomaszowskim.

Ur. w 1903 r. w Radomiu (lub wg innych 
źródeł w Tomaszowie Maz.) w śred-
niozamożnej rodzinie drobnych przed-
siębiorców pochodzenia żydowskiego. 
Był najstarszym synem Abrama Bado-
wera i Pessy z d. Wajcman. Tomaszow-
ska rodzina Badowerów posiadała naj-
większy w mieście młyn mechaniczny 
(przy ul. Warszawskiej), w którym zatrudniano 9 osób. Wg Józefa San-
dera, odbył B. studia plastyczne na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
ale żadna dokumentacja tego nie potwierdza. Prawdopodobnie był samo-
ukiem. W połowie lat dwudziestych mieszkał w Tomaszowie Mazowieckim. 
W latach 1926–1928 był redaktorem i wydawcą tygodnika tomaszowskiego 
„Echo Mazowieckie”. Współpracował w lokalną administracją i elitą intelek-

Ilustr. 7. Beno Józef Badower w karyka-
turze Lutka Orenbacha (1940). Źródło: 
Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. 
Kopia w posiadaniu autora.
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tualną miasta Tomaszowa. Był stale zapraszany w charakterze sprawozdawcy 
i korespondenta na obrady Rady Miejskiej. Na łamach czasopism tomaszow-
skich publikował B. reportaże, eseje, komentarze, a także liczne wiersze, m.in. 
Rytm („Echo Mazowieckie” 1926, R. 1, nr 1, s. 7), Uśmiech wichru („Echo Mazo-
wieckie” 1927, R. 2, nr 7), Zwycięstwo (ibidem, nr 9, s. 7), Jesień, Muzyka deszczu 
(nr 10, s. 7), Zwycięstwo (nr 13, s. 6), Jest mądrość odwieczna (nr 17), Ślepota 
(nr 18), W młynie (nr 19, s. 5), Za naszą pracę (nr 20, s. 6), Kobieta (nr 36, s. 6), 
Szeleszczą liście (nr 48), Nadzieja (nr 49), Symfonia żywa („Echo Mazowiec-
kie” 1928, R. 3, nr 1, s. 5). W esejach i artykułach publicystycznych nierzadko 
przybliżał czytelnikom literaturę polską i obcą. W eseju Lotnictwo w literaturze 
(„Echo Mazowieckie” 1926, R. 1, nr 1, s. 8) omówił wątki lotnicze w twórczości 
Stefana Żeromskiego, Kazimierza Andrzeja Czyżowskiego (powieść pt. Szalony 
lotnik z r. 1925), Jerzego Brauna (wiersz pt. Lotnik) i Jeana Cocteau. Apelował 
O żywą pamięć dla Stanisława Wyspiańskiego, wskazując na jego niedościgniony 
dorobek literacki i malarski („Echo Mazowieckie” 1927, R. 2, nr 48, s. 4). Wyko-
nał udane karykatury znanych postaci Tomaszowa Mazowieckiego, opatrzone 
fraszkami, które podpisywał pseud. „Furt”, „M. Furt”. 27 X 1928 r. w synago-
dze tomaszowskiej poślubił Romę Kolersztajn, córkę Szmula Moszka i Simchy 
z d. Rozenholc (ślubu młodej parze udzielił rabin m. Tomaszowa Samuel Brot). 
Po ślubie zaniechał wydawania „Echa Mazowieckiego”, przeniósł się do Kra-
kowa i poświęcił się całkowicie malarstwu. Incydentalnie zamieszczał eseje lub 
artykuły krytyczne dotyczące sztuki (zwł. malarstwa) w prasie tomaszowskiej, 
np. esej pt. O nową kulturę plastyczną („Tomaszów. Ilustrowany Miesięcznik 
Społeczno-Literacki” 1936, R. 1, nr 2, s. 10). W Krakowie związał się z tamtejszą 
grupą „Niezależnych”, został także członkiem Okręgu Krakowskiego Związku 
Zawodowego Polskich Artystów Plastyków (ZZPAP), a ponadto wiceprezesem 
Zrzeszenia Artystów Plastyków Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska. Na początku 
czwartej dekady XX w. zamieszkał w Sosnowcu, gdzie podjął się wykonania 
fresków w sosnowieckiej synagodze. (Freski te zostały zniszczone wraz 
z synagogą podczas okupacji hitlerowskiej). Jednocześnie wraz z grupą „Nie-
zależnych” lub samodzielnie wystawiał własne prace malarskie w różnych 
miastach Polski międzywojennej: w Katowicach (1931), Sosnowcu (1932; 
1933), Lwowie (1932), Lublinie (1933), Krakowie (1934), Łodzi (1934–1935), 
Warszawie (1936) i w Tomaszowie Maz. (1937). W latach 1932–1933 współ-
pracował z Teatrem Miejskim w Sosnowcu i dla jego potrzeb tworzył sceno-
grafię do wystawianych sztuk (m.in. do Warszawianki Wyspiańskiego, Panienki 
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z dancingu Stefana Krzywoszewskiego, Szczęścia od jutra S. Kydryńskiego, 
Męża naszej panienki Gustawa Beylina, Handlarzy sławy Marcela Pagnola). 
Stosował zaskakujące efekty świetlne i silny koloryt zarówno w dekoracjach, 
jak i kostiumach. Tworzył portrety na zamówienia (np. portret sangwiną 
H. Drohockiej, aktorki, ok. 1932–1933). Podczas wojny przebywał początkowo 
w Krakowie. Po zarządzeniu władz okupacyjnych, nakazującym Żydom opusz-
czenie miasta Krakowa, przeniósł się do getta w Tomaszowie. Tu w r. 1942 pra-
cował jako urzędnik etatowy w gminie żydowskiej (aż do dnia 1 VI 1942 r.). 
Nie są znane jego dalsze losy okupacyjne, ani okoliczności śmierci. Prawdopo-
dobnie w r. 1942 został wywieziony i zamordowany w Treblince. Niemal cały 
dorobek malarski Badowera zaginął podczas wojny. Zachowały się nieliczne 
obrazy w zbiorach prywatnych, w Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycz-
nego w Warszawie oraz w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

Izrael Aliuche („Lutek”) Orenbach

Izrael Aliuche („Lutek”) Orenbach 
(1920–1942), urzędnik-wolontariusz 
w getcie tomaszowskim, karykaturzy-
sta, aktor-amator, reżyser przedstawień 
teatralnych w getcie tomaszowskim, 
autor stu listów miłosnych, ofiara ekster-
minacji nazistowskiej.

Ur. 29 X 1920 r. w Tomaszowie Mazo-
wieckim. Był synem Szmula Binema Oren-
bacha (ur. 8 IV 1893 r. w Tomaszowie Maz.), 
kupca i pomocnika handlowego, w młodo-
ści aktora i reżysera przedstawień teatral-
nych, i Ity Rejdli (Rajzli) z domu Liber 
(ur. 8 VII 1898 r. w miasteczku Łomazy). 
Miał młodszą siostrę Belę (ur. 8 V 1925 r. 
w T. M.). Pochodził z rodziny Orenbuchów, 
był wnukiem Szlamy Zełmana Orenbu-
cha (1862–1935) i Rajzli z d. Szeps (ojciec 
otrzymał nazwisko Orenbach na skutek pomyłki urzędnika stanu cywilnego). 
Mieszkał w Tomaszowie Mazowieckim w budynku przy ul. Zgorzelickiej 14 

Ilustr. 8. Izrael Aliuche („Lutek”) Oren-
bach (1920–1942). Fot. ze zbiorów autora.
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(nr hipoteczny 153). Zapewne w rodzinnym mieście pobierał podstawową 
edukację w zakresie szkoły powszechnej i średniej. W późnych latach 
trzydziestych XX w. O. wyprowadził się wraz z rodzicami do Bydgoszczy 
(na ul. Królowej Jadwigi 29), gdyż Orenbachowie chcieli zapewnić dzie-
ciom lepsze wykształcenie. W Bydgoszczy zdał maturę (w maju 1939 r.) 
i tamże w okresie wakacyjnym 1939 r. poznał Edith Blau, o rok młodszą 
żydówkę z Gdańska. We wrześniu 1939 r. po zajęciu Bydgoszczy Orenbacho-
wie zdecydowali się powrócić do rodzinnego miasta. Do Tomaszowa Mazo-
wieckiego przybyli 9 X 1939 r. („Lutek” uczynił to dopiero 31 X). Rodzina 
Orenbachów zamieszkała ponownie przy ul. Zgorzelickiej 14. W rodzinnym 
mieście O. zaczął pracować jako woluntariusz (od maja 1940 r.), potem jako 
pracownik etatowy w gminie żydowskiej. Po utworzeniu getta tomaszow-
skiego przeniósł się wraz z rodziną w dniach 18–21 XI 1940 r. do budynku 
przy ul. Lewej 8. Udzielał się artystycznie, brał udział w przedstawieniach 
teatralnych jako aktor i reżyser. W czerwcu 1941 r. założył w getcie toma-
szowskim „Teatr Małych Form” („Kleinkunsttheater”). Prowadził burzliwe 
życie w gronie rówieśników. Należał też do miejscowego Koła Artystów 
(w jego skład wchodzili też znani malarze łódzcy: Henryk vel Henoch Bar-
czyński i Władysław vel Wojf Rejder). Uważał się O. za Polaka. Od grudnia 
1939 r. do grudnia 1941 r. prowadził intensywną wymianę korespondencji 
z Edith Blau. Listy pisał po polsku, jego ukochana odpowiadała po nie-
miecku. Korespondencja została przerwana na skutek wywiezienia Edith 
Blau do obozu pracy w Rydze, a następnie do obozu w Stutthofie, potem na 
wyspę Bornholm. W ostatnim zachowanym liście (z dnia 5 II 1942 r.), napi-
sanym w języku niemieckim, skierowanym do rodziny Edith Blau w Minden 
k. Bielefeld (w Niemczech), O. dopytywał się o losy ukochanej. W r. 1942 
jako urzędnik gminy żydowskiej pobierał pensję w wysokości 60 zł (do 
maja 1942 r.), potem 100 zł (VII–IX 1942 r.). Prawdopodobnie po ekstermi-
nacji najważniejszych członków tomaszowskiego Judenratu w dniach 6–7 V 
1942 r. awansował O. na wyższe stanowisko. Podczas likwidacji getta toma-
szowskiego O. został wywieziony wraz z rodzicami i siostrą Belą do obozu 
zagłady w Treblince, gdzie stracił życie.
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Ita Rajzla („Roza”) z Liberów Orenbachowa

Ita Rajzla („Roza”) z Liberów Orenbachowa 
(1898–1942) pochodziła ze znanej rodziny 
Liberów, która osiedliła się w Tomaszowie 
na początku XX w. Była córką Hersza Libera 
(1862–1940), przedsiębiorcy budowlanego, 
wykonawcy budynków Tomaszowskiej Fabryki 
Sztucznego Jedwabiu, wzniesionych w latach 
1910–1912 w Wilanowie.

Roza Orenbachowa urodziła się 8 VII 1898 r. 
w miasteczku Łomazy (pow. bielski), a dzie-
ciństwo i młodość spędziła w Tomaszowie 
Mazowieckim. W młodości działała w teatrze 
amatorskim. 25 III 1920 r. wyszła za mąż za 
Szmula Binema Orenbacha (1893–1942). Ślubu 
w synagodze tomaszowskiej udzielał podrabin 
tomaszowski Moszek Milsztajn. Urodziła dwoje 
dzieci: syna Izraela Aljuche („Lutka”) Orenba-
cha (1920–1942) i córkę Belę (1925–1942). Była autorką kilku wypowiedzi 
epistolarnych, dołączonych do korespondencji jej syna Lutka. Prawdopodob-
nie zginęła wraz z rodziną w obozie zagłady w Treblince.

Henryk Piasecki
(Izrael Chaim Pesses)

Henryk Piasecki (do 1945 r. Izrael Chaim Pesses) (1905–2003), ps. 
„Heniek”, „Feliks”, „Jerzy”, działacz polityczny, członek KZMP, KPP, ZPP, 
PPR i PZPR, wysoki funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej, 
oficer Wojska Polskiego, historyk, publicysta, badacz historii ruchu robot-
niczego w Polsce.

Ur. 4 IX 1905 r. w Tomaszowie w niezamożnej rodzinie rzemieślniczej 
pochodzenia żydowskiego. Był najstarszym dzieckiem Mordki vel Marka Pes-
sesa (1880–1942), tomaszowskiego krawca, i Rajzli vel Rozalii (1882–1942), 
c. Szlamy Zelmana Blankieta i Tauby z Lajzerowiczów (1859–1930). Kształcił 
się początkowo w miejscowej szkole talmudycznej. Należał do żydowskiej 
organizacji harcerskiej „Ha-Szomer Ha-Cair” (w latach 1922–1923). W r. 1923 

Ilustr. 9. Ita Rajzla („Roza”) z Libe-
rów Orenbachowa (1898–1942). 
Źródło: Archiwum Państwowe 
w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział 
w Tomaszowie Mazowieckim.
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zdał egzaminy kwalifikacyjne i został przyjęty do klasy IV ośmioklasowego 
Humanistycznego Koedukacyjnego Gimnazjum Stowarzyszenia Kupców 
w Tomaszowie Maz. W wieku szkolnym zetknął się z ruchem socjalistycznym 
i komunistycznym. W połowie 1925 r. przystąpił do Związku Młodzieży 
Komunistycznej w Polsce (który przemianowano w r. 1930 na Komuni-
styczny Związek Młodzieży Polskiej), a w maju 1926 r. do Komitetu Dzielni-
cowego Komunistycznej Partii Polski jako przedstawiciel ZMKP. W maju 

1926 r. podczas przewrotu majowego 
został aresztowany przez policję za dzia-
łalność wywrotową i uwięziony w Piotr-
kowie Tryb. Dzięki wstawiennictwu grona 
nauczycielskiego i pastora Leona Maya 
uzyskał za kaucją kilkudniową amnestię 
i przystąpił do matury. Egzamin dojrzało-
ści zdał z wynikiem dobrym. W paździer-
niku 1926 r. P. został uniewinniony (sąd 
nie dopatrzył się dowodów winy). 
W r. 1926 rozpoczął studia na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego 
(nr indeksu 24401). Od czerwca do listo-
pada 1927 r. był sekretarzem dzielnico-
wym KZMP w Tomaszowie Maz. Potem 
(w r. 1927) kontynuuje studia w UW, ale 

przenosi się na nowo powołany Wydział Humanistyczny, gdzie studiuje 
filozofię (prof. Władysław Tatarkiewicz 1886–1980), psychologię (prof. Wła-
dysław Witwicki 1878–1948) i pedagogikę (prof. Stefan Baley 1885–1952, 
Bogdan Nawroczyński 1882–1974). W Warszawie mieszkał u stryja Jakuba 
Pessesa (ul. Leszno 108). Studia zakończył w 1933 r., uzyskując absoluto-
rium. Stopnia magistra jednak nie uzyskał, gdyż w 1934 r. (z powodu wyroku 
karnego) został pozbawiony prawa studiów w szkołach akademickich. 
W trakcie studiów był aktywnym działaczem KZMP i KPP. W latach 
1929–1930 był sekretarzem Komitetu Dzielnicowego KZMP Warszawa-
-Wola (ps. „Heniek”), 1930–1931 sekretarzem Propagitu Warszawy Pod-
miejskiej i Warszawy (ps. „Feliks”), 1931–1933 sekretarzem Centralnego 
Propagitu i redaktorem pisma „Towarzysz” (ps. „Jerzy”). Po zawieszeniu 
studiów powrócił do Tomaszowa Maz., starał się o zatrudnienie w fabryce 

Ilustr. 10. Henryk Piasecki. Źródło: Archi-
wum Uniwersytetu Warszawskiego.
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Aronsona. Po nieudanych próbach poszukiwania pracy w rodzinnym mie-
ście przeniósł się do Warszawy i objął stanowisko naczelnego redaktora 
miesięcznika „Komunistyczny Związek Młodzieży w Polsce”, z którym już 
w czasie studiów współpracował jako dziennikarz. W okresie od listopada do 
marca 1934 r. działał czasowo jako sekretarz komitetów okręgowych KZMP 
w Łodzi, Siedlcach i Lublinie (ps. „Heniek”). Za działalność komunistyczną 
i publicystyczną, skierowaną przeciwko sanacji, został w r. 1934 skazany na 
3 lata więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych 
na lat 5. Wyrok odbywał w Lublinie, Warszawie i Łomży. W styczniu 1936 r. 
korzystając z amnestii wyszedł na wolność. Zamieszkał w Warszawie przy 
ul. Twardej 3 (od 18 IV 1936 r.). Od stycznia do lipca 1936 r. pracował w sekre-
tariacie KZMP i był członkiem odpowiedzialnym za tworzenie organu teore-
tycznego KZMP „Ugory” adresowanego do młodzieży wiejskiej. Od lipca do 
września 1936 r. był współpracownikiem Komitetu dzielnicowego KZMP 
w Tomaszowie Mazowieckim. Od października 1936 r. do marca 1937 r. pra-
cował w Gdyni jako buchalter, a następnie jako korespondent-biuralista 
w Warszawie (mieszkał tam przy ul. Pańskiej 26). Należał wtedy do Związku 
Zawodowego Pracowników Biurowych i Handlu. Wkrótce po wybuchu 
II wojny światowej opuścił Warszawę (7 IX 1939 r.) i udał się na wschód do 
Kowla. Od r. 1939 do 26 VI 1941 r. pracował jako nauczyciel historii w gimn. 
polskim w Kowlu. Po inwazji Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki 
został P. ewakuowany na wschód do wsi Łoznoje nad rz. Wołgą (70 km od 
Stalingradu). Tam (od listopada 1941 r.) pracował jako robotnik kołchozowy, 
potem jako budowniczy linii kolejowej z Astrachania do Wolska. W r. 1944 po 
interwencji Związku Patriotów Polskich trafił do Wojska Polskiego. Od 28 VIII 
1944 r. do 25 II 1945 r. pracował jako redaktor w Rozgłośni Kościuszkowskiej 
w Moskwie pod przybranym nazwiskiem Henryk Piasecki (oficjalna zmiana 
nazwiska nastąpiła na podstawie rozkazu nr 1145 z dnia 27 X 1953 r.). Stam-
tąd w roli korespondenta powrócił w lutym 1945 r. do Polski. Zamieszkał 
w Warszawie i został funkcjonariuszem Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego. Uznany za oficera „inteligentnego”, „obowiązkowego”, legitymu-
jącego się „poważnym wykształceniem marksistowskim” P. szybko awanso-
wał na kolejne stanowiska. Od 1 III 1945 r. zastępcą kierownika Sekcji 2 
Wydziału III Departamentu III MBP, od 1 VII 1945 r. kierownikiem Sekcji 1 
Wydziału III Departamentu I MBP, od 26 XI 1945 r. naczelnikiem Wydziału 
I Departamentu V MBP, który od 7 XI 1949 r. pozostawał w dyspozycji 
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gen. Romana Romkowskiego. Od sierpnia 1949 r. jako zaufany funkcjonariusz 
resortu nadzorował śledztwo i przesłuchania Hermana Fielda, aresztowa-
nego na osobiste polecenie Bolesława Bieruta. Osiągał kolejno stopnie oficer-
skie WP: porucznika (16 XI 1945 r.), kapitana (17 IV 1946 r.), majora (20 XII 
1946 r.), podpułkownika (18 VII 1949 r.). Od 15 I 1950 r. pełnił funkcję naczel-
nika Wydziału I Departamentu V MBP, od 1 III 1950 r. do 30 XI 1951 r. 
drugiego wicedyrektora Biura Specjalnego MBP. 1 XII 1951 r. został zastępcą 
dyrektora, utworzonego na podstawie rozkazu nr 0168 MBP z dnia 30 XI 
1951 r., Departamentu X MBP (pełnił tę funkcję do 30 XI 1953 r.) – nadzoro-
wał prace kontrwywiadu, tj. Wydziału II Departamentu X MBP, zajmującego 
się „kontrolą i walką z wywiadem zagranicznym” w PZPR. Następnie miano-
wany na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Szkolenia MBP 
(od 1 XII 1953 do 9 XII 1954 r.), następnie (od 1 I 1955 r.) zastępcą dyrektora 
Departamentu Kadr i Szkolenia Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicz-
nego (w tej roli przebywał w marcu 1955 r. w Budapeszcie). 31 XII 1956 r. 
został zwolniony z tego stanowiska w stopniu podpułkownika WP. Po 
zwolnieniu ze służby bezpieczeństwa bezskutecznie starał się o przyznanie 
renty inwalidzkiej. Na nowo poświęcił się pracy dziennikarskiej. W latach 
1957–1958 mieszkał P. w Olsztynie, pełniąc funkcję redaktora naczelnego 
„Gazety Olsztyńskiej”. Potem powrócił do stolicy i podjął współpracę z czaso-
pismami warszawskimi, m.in. z nowo powstałym (w r. 1958) czasopismem 
„Z Pola Walki” i z „Trybuną Ludu”. Od maja 1959 r. pracował jako dziennikarz 
etatowy „Życia Partii”. Kilkakrotnie odwiedzał rodzinne miasto, czego owo-
cem były artykuły prasowe, m.in. znakomity esej o Niebieskich Źródłach 
(A źródła są wciąż błękitne, „Polityka” 1960 nr 16 s. 5). W latach 60-tych 
rozpoczął pracę naukową jako etatowy pracownik Żydowskiego Instytutu 
Historycznego. W latach 1964–1968 pracował też w Zakładzie Historii Partii. 
Efektem wytężonej działalności naukowej były dwie ważne publikacje książ-
kowe: Żydowska organizacja PPS 1893–1907 (1978) i Sekcja Żydowska PPSD 
i Żydowska Partia Socjalno-Demokratyczna 1892–1919/1920 (1982). Trzecia 
pozycja książkowa Komunistyczna Partia Polski wobec przewrotu majowego 
i dyktatury Józefa Piłsudskiego (złożona do druku w wydawnictwie „Książka 
i Wiedza”) nie ukazała się z powodu wydarzeń marcowych 1968 r. Od maja 
1968 r. przebywał na emeryturze, zwolniony z redakcji na skutek wydarzeń 
marcowych. Opublikował P. wiele artykułów naukowych dotyczących historii 
(polsko-żydowskiego) ruchu robotniczego na łamach „Biuletynu Żydow-
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skiego Instytutu Historycznego” (BŻIH), m.in. Feliks Perl, historyk i działacz, 
(BŻIH 1974, nr 4/92), Herman Diamand w latach 1890–1918 (BŻIH 1978, 
nr 2/106), Herman Diamand w okresie II Rzeczypospolitej (listopad 1918 – maj 
1926) (BŻIH 1979, nr 3/111), Herman Diamand w okresie II Rzeczypospolitej 
(maj 1926 – luty 1927) (BŻIH 1980, nr 1/111), Przeciwieństwa ideologiczne 
i polityczne między Poalej-Syjon a Bundem w latach 1901–1907 (BŻIH 1986, 
nr 3–4), Śladami Polskiego Związku Żydowskiej Socjaldemokratycznej Partii 
Robotniczej Poalej-Syjon w latach rewolucji 1905–1907 (BŻIH 1987, nr 2). 
Zmarł 17 IV 2003 r. w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu żydow-
skim przy ulicy Okopowej w Warszawie (kw. 8, rz. 22, m. 14). Poślubił Judytę 
(Jadwigę) Dąb (ur. 18 XII 1903 r. w Łowiczu), córkę Chaima (Henryka) i Bajli 
(Balbiny), archiwistkę, pracownika MBP i MSW, z którą miał syna Ernesta 
(ur. 26 III 1941 r. w Kowlu), fizyka, specjalistę od zagadnień jądrowych, 
pracownika Instytutu Badań Jądrowych, profesora Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W latach 1945–1955 był P. wielokrotnie odznaczany, m.in. Srebrnym 
Krzyżem Zasługi (dwukrotnie), Medalem Zwycięstwa i Wolności, Odznaką 
Grunwaldzką, Orderem Odrodzenia Polski V klasy, Orderem Odrodzenia Pol-
ski IV klasy, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Odznaką „10 lat w Służbie 
Narodu”.

Michał Piasecki
(Mojsze Pesses)

Michał Piasecki (do 1945 r. Mojsze Pesses) (1919–2002), krawiec, 
tokarz, inżynier budownictwa, pisarz-amator, autor wspomnień dotyczą-
cych Tomaszowa Mazowieckiego.

Ur. 28 VI 1919 r. w Opocznie jako najmłodsze dziecko Mordki vel Marka 
Pessesa (1880–1942), tomaszowskiego krawca, i Rajzli vel Rozalii z Blankie-
tów (1882–1942). Był młodszym bratem Henryka Piaseckiego vel Izraela 
Chaima Pessesa, wnukiem tomaszowskiego piekarza Szlamy Zełmana Blan-
kieta. Dzieciństwo i okres szkolny przeżył w Tomaszowie. Ukończył 7 klas 
szkoły powszechnej. Chodził także do Prywatnej Szkoły Religijnej „Talmud 
Tora” przy ul. Polnej 22/24, ale jej nie ukończył. Ze względów ekonomicz-
nych nie kontynuował edukacji. Pod koniec 1933 r. został uczniem w zakła-
dzie fryzjerskim Manusa Rozena (przy ul. Kramarskiej). Po trzech miesią-
cach (wiosną 1934 r.) zrezygnował z zawodu fryzjera i podjął u ojca praktykę 
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krawiecką. W latach 1934–1938 miał należeć do KZMP, ale brak bliższych 
możliwości zweryfikowania tej informacji. W styczniu 1937 r. wyjechał na 
naukę nowoczesnego kroju do Warszawy. Mieszkał tam u wuja Jakuba Pes-
sesa (ul. Leszno 108). Od 3 IV 1939 r. odbywał praktykę krawiecką w Łodzi. 
Po wybuchu II wojny światowej powrócił przez Rawę Mazowiecką do Toma-
szowa. W listopadzie 1939 r. udał się wraz z trzema innymi tomaszowianami 

pochodzenia żydowskiego na wschód i prze-
kroczył granicę sowiecką. W Kowlu odna-
lazł brata, ale udał się do Białegostoku. Stam-
tąd w grudniu 1939 r. wyjechał transportem 
kolejowym do Magnitogorska, dokąd dotarł 
8 I 1940 r. Początkowo pracował przy budo-
wie torów kolejowych. W kwietniu 1940 r. 
podjął ucieczkę na Ukrainę, ale został aresz-
towany przez NKWD. W więzieniu spędził 
3 miesiące. Od lipca 1940 r. pracował na kolei 
jako pomocnik tokarza. W czerwcu 1941 r. 
zachorował na szkorbut i trafił do szpitala. 
Po napaści hitlerowskiej na ZSRR i ewaku-
acji zakładów zbrojeniowych z Ukrainy do 
Magnitogorska został pomocnikiem maszy-
nisty. Potem pracował dorywczo w miejsco-
wej piekarni. Ostatecznie został zatrudniony 

jako palacz w kotłowni. W r. 1942 w towarzystwie kolegi wyruszył nielegal-
nie z Magnitorska do Turkmenii, by zaciągnąć się do armii gen. Władysława 
Andersa. Po pełnej przygód podróży dotarł do Tokmaku w Turkmenii, gdzie 
zachorował na tyfus. W szpitalu spędził 2 tygodnie. Następnie przez krótki 
okres pracował jako robotnik niewykwalifikowany przy układaniu instalacji 
wodnej. Nie mogąc dotrzeć do polskiego punktu werbunkowego powrócił do 
Magnitogorska, gdzie ponownie znalazł zatrudnienie w kotłowni. W marcu 
1943 r. został powołany do pomocniczej służby wojskowej, pracował w wal-
cowni huty w Magnitogorsku. Jako specjalista niezbędny w przemyśle został 
ze służby wojskowej oficjalnie zwolniony. Wyczerpany ciężką pracą fizyczną 
został oddelegowany do pracy na suwnicy, potem do narzędziowni. Wkrótce 
zatrudnił się w miejscowej spółdzielni krawieckiej „Atelie Mod”. Tam jako 
krawiec odniósł znaczny sukces i stał się cenionym fachowcem. 17 III 1945 r. 

Ilustr. 11. Michał Piasecki. Źródło: 
Archiwum Państwowe w Piotrkowie 
Trybunalskim, Oddział w Tomaszo-
wie Mazowieckim.
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zapisał się do Magnitogorskiego Oddziału Związku Patriotów Polskich. Rok 
później (17 III 1946 r.) P., dostawszy dokumenty repatriacyjne, opuścił Magni-
togorsk i pociągiem repatriacyjnym przyjechał na Ziemie Odzyskane do 
Wałbrzycha. Odwiedził brata w Warszawie, a następnie Tomaszów Mazo-
wiecki, ale nie zdecydował się osiedlić w rodzinnym mieście. Po powrocie do 
Warszawy w 1945 r. posługiwał się już nazwiskiem Piasecki, choć w oficjalnych 
dokumentach nie informował o zmianie nazwiska. Członek PZPR (od 1952 r.). 
Absolwent Politechniki Warszawskiej (specjalność: budownictwo lądowe) 
w 1960 r. – w zachowanej  dokumentacji paszportowej jako datę ukończenia 
studiów podawał także lata 1954 i 1956. Pracował kolejno w Przedsiębior-
stwie Budownictwa „Stolica” (1952–1953, technik), na Politechnice Warszaw-
skiej (1954–1955, starszy asystent), w Instytucie Organizacji i Mechani-
zacji Budownictwa (1955–1960, zastępca kierownika pracowni), Biurze 
Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miasto Projekt Warszawa” 
(1960–1977, projektant), Zakładzie Projektowania Kombinatu Budownictwa 
Miejskiego „Warszawa-Północ” (1977–1979, starszy projektant, specjalista 
ds. dokumentacji), Przedsiębiorstwie Robót Termoizolacyjnych i Antykoro-
zyjnych „Termokor” (od 1979–1980, specjalista) i Przedsiębiorstwie Handlu 
Zagranicznego „Intraco” w Warszawie (1980–1984, specjalista ds. dokumen-
tacji). Od 1984 r. przebywał na emeryturze. Wiele podróżował turystycznie 
i służbowo, m.in. do ZSRR (1975), Indii (1974, 1976, 1977), Libanu (1976), 
Afganistanu (1977), Belgii (1978), na Wyspy Karaibskie (1980), do Tajlandii 
(1978, 1981), Wietnamu (1983), RFN (1978, 1981, 1984, 1987), Mon-
golii (1985), na Kubę (1986), do Korei Północnej (1987), Egiptu i Izraela 
(1988), Szwajcarii (1990). W r. 1995 opublikował tom oryginalnych wspo-
mnień pt. Z Tomaszowa do Magnitogorska, w których zawarł barwny obraz 
środowiska żydowskiego Tomaszowa Mazowieckiego przed okresem holo-
kaustu. Potem kilkakrotnie odwiedzał rodzinne miasto. Tworzył i publikował 
utwory poetyckie, niekiedy nawiązujące do dawnych, tomaszowskich prze-
żyć, np. wiersze Sen, Szabas, Żydowski cmentarz w Tomaszowie, Przy pomniku 
Bohaterów Getta (1996), Świadek (2000). Zmarł 29 IV 2002 r. w Warszawie. 
Pochowany tamże w dniu 2 V 2002 r. na cmentarzu żydowskim przy ul. Oko-
powej 49/51 (kw. 2, rz. 14, m. 14). W pogrzebie uczestniczyła 3-osobowa 
delegacja Towarzystwa Przyjaciół miasta Tomaszowa Maz. (m.in. p. Urszula 
Trocha). W małżeństwie z Alicją Augustyniak (ur. 9 V 1928 r.), c. Franciszka, 
pozostawił jedyną córkę Annę Piasecką (ur. 21 III 1957 r. w Warszawie), 
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przebywającą od sierpnia 1984 r. w RFN, obecnie zamieszkałą w Minneapolis 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Znał P. jęz. rosyjski i niemiecki oraz 
słabo jęz. angielski. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1974).

George Sten
(Jerzy Bolesław Steinman, Jerzy Żabiński)

George Sten, początkowo Jerzy Bolesław 
Steinman, w okresie okupacji i w Pol-
sce Ludowej Jerzy Bolesław Żabiński 
(1923–2011), prawnik, adwokat, pracow-
nik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu 
Łódzkiego, twórca firmy prawniczej w Syd-
ney, autor wspomnień z okresu II wojny 
światowej.

Ur. 16 IX 1923 r. w Tomaszowie Mazo-
wieckim. Był jedynym synem Henryka 
Steinmana (1900–1924), działacza niepod-
ległościowego, instruktora POW, uczestnika 
wojny polsko-sowieckiej, studenta prawa, 
dziennikarza, redaktora czasopisma „Kurier 
Tomaszowski”, poety, pisarza, posiadacza 
cennej biblioteki prywatnej, i Henryki Ste-
fańskiej z d. Landsberg (1900–1990), biura-
listki. Pochodził ze znanej rodziny fabrykanc-

kiej, silnie spolonizowanej, której członkowie działali na rzecz niepodległości 
Polski co najmniej od połowy XIX wieku. Był wnukiem Samuela Steinmana 
(1869–1933), fabrykanta sukna, promotora sportu żydowskiego, działacza 
municypalnego i sportowego1. Wychowywał się w Tomaszowie Mazowieckim 
w rodzinnym domu Steinmanów przy ul. Krzyżowej 17. Wcześnie stracił ojca, 
który zginął w wypadku podczas kawaleryjskich ćwiczeń wojskowych. Edukację 
pobierał początkowo w domu, następnie w szkołach tomaszowskich. W r. 1939 
ukończył I klasę Liceum Stowarzyszenia Szkolnego (ob. I LO) w Tomaszowie 
Mazowieckim. Od r. 1936 był wychowywany przez ojczyma Michała Kahane, 
technika włókienniczego.

1 K. T. Witczak, Słownik biograficzny…, s. 221–223, 230–231.

Ilustr. 12. Jerzy Bolesław Steinman. Źró-
dło: Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego.
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We wrześniu 1939 r. po napaści Niemiec na Polskę rodzina S-a przesie-
dliła się do Lwowa. Tam w 1941 r. S. uzyskał świadectwo dojrzałości (wydane 
przez Ludowy Komisariat Oświaty URSR z 16 VI 1941 r.) jako absolwent 
22 Szkoły Średniej m. Lwowa z polskim językiem wykładowym. Po wkro-
czeniu Niemców do Lwowa ojczym S-a został aresztowany, a następnie 
stracony. S. wraz z matką i babcią powrócili nielegalnie do Generalnego 
Gubernatorstwa i zamieszkali w getcie tomaszowskim. Po ucieczce do War-
szawy S. wyrobił fałszywe dokumenty na nazwisko „Jerzy Żabiński” i zaczął 
pracować jako monter samochodowy w firmie Diesel-Survice. W r. 1943 
został wywieziony do Wilna do pracy przymusowej, skąd uciekł do oddziału 
partyzanckiego. Walczył w III Brygadzie Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego 
AK, awansując do stopnia kaprala. W sierpniu 1944 r. po oswobodzeniu 
Wileńszczyzny S. wstąpił do Wojska Polskiego. W stopniu kaprala jako Jerzy 
Bolesław Żabiński przeszedł kampanię frontową (Nysa–Budziszyn–Dre-
zno) jako żołnierz III (Drezdeńskiej) Brygady Pancernej wchodzącej w skład 
Samodzielnego Korpusu Pancernego WP. Za udział w walkach otrzymał 
liczne odznaczenia wojskowe (6 medali, w tym Srebrny Medal „Zasłużonym 
na Polu Chwały”, nadany przez dowódcę Korpusu).

Po demobilizacji w r. 1945 S. osiedlił się w Łodzi (przy ul. Bandurskiego 12, 
potem przy ul. Mickiewicza 10 m. 12) i zaczął pracować jako szofer w Cen-
trali Zbytu Przemysłu Papierniczego (CZPP) w Ł., a potem (od 1946) w Filmie 
Polskim (Wytwórnia Filmów Fabularnych w Ł.) kolejno jako radiotechnik 
i montażysta filmowy (1946–1950), kontroler techniczny (1950–1954) i kie-
rownik działu zaopatrzenia (1954–1957). Od r. 1946 należał do Związku 
Zawodowego Pracowników Kultury. W latach 1947–1948 należał do PPS, 
a następnie do PZPR. W r. 1951 został wykreślony z partii za przynależność 
do AK i za mieszczańską (fabrykancką) przynależność klasową dziadka.

W 1948 r. S. rozpoczął studia prawnicze w Uniwersytecie Łódzkim, które 
ukończył w r. 1952 (nr albumu A–1998/P). Uzyskał stopień magistra prawa 
(nr 1806). W latach 1953–1958 pełnił funkcję radcy prawnego w Inwa-
lidzkiej Spółdzielni „Czujność” w Łodzi. W r. 1955 złożył pracę kandydacką 
(doktorską) pt. Małżeństwa wspólność ustawowa. 26 VI 1956 r. decyzją 
Rady Wydziału Prawa UŁ S. otrzymał stopień kandydata nauk prawnych 
(doktora prawa). Decyzja ta została zatwierdzona 28 III 1957 r. przez Cen-
tralną Komisję Kwalifikacyjną dla Pracowników Nauki. Następnie w roku 
akademickim 1956–1957 S. pracował na stanowisku starszego asystenta 
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w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa UŁ. W sierpniu 1957 r. 
S. poprosił o zwolnienie z pracy w UŁ, gdyż planował wyjazd do Australii 
na pobyt stały.

W Australii nostryfikował dyplom i po zdaniu egzaminów uzupełniają-
cych z prawa prywatnego międzynarodowego (Private International Law) 
w r. 1962 uzyskał zgodę na wykonywanie zawodu adwokata. Należał do Izby 
Adwokackiej w Sydney. W r. 1968 S. stworzył w Sydney firmę adwokacką 
specjalizującą się we wszelkich sprawach o charakterze kryminalnym 
(George Sten & Co. Criminal Lawyers in Sydney). W r. 1996 opubliko-
wał własnym sumptem wspomnienia z okresu holokaustu pt. Memoirs 
of a Survivor. Zm. 2 II 2011 r. w Sydney. Pozostawił żonę Wandę Danutę 
z d. Szumlak (poślubioną w 1947 r.) i jedyną córkę Margareth (Maggie) Sten 
(dawn. Małgorzatę Żabińską), prawniczkę (ur. w 1951 r. w Łodzi). Na cmen-
tarzu żydowskim w Tomaszowie Mazowieckim zachowały się zniszczone 
nagrobki dziadka i ojca (nagrobki nr 32.158, 32.159).



EDUKACJA ŻYDOWSKA

Henryk Piasecki
(Izrael Chaim Pesses, 1905–2003)

Wspomnienia szkolne

Gdy ukończyłem pięć lat1, zaczęto w domu przebąkiwać o posłaniu 
mnie do chederu2. Ojciec3 był za wczesną nauką, matka4 uważała, że 
[jest] jeszcze czas tym bardziej, że byłem słabej kondycji, ciągle nie-

dożywiony z powodu „braku apetytu”. W rezultacie Mama odwojowała dla 
mnie jeszcze jeden roczek wolności i zabaw na podwórku i w alei kasztanów, 
którymi wysadzona była cała ulica Piotrkowska5.

Kiedy jednak ukończyłem sześć lat, zaprowadzili mnie do chederu. Znaj-
dował się on na ulicy Bożniczej6, na podwórku graniczącym z rytualną rzeźnią 
ptactwa domowego, niedaleko bóżnicy.

1 Autor urodził się 4 IX 1905 r. w Tomaszowie Mazowieckim jako Chaim Izrael Pesses. 
Pozostawił cenne wspomnienia dotyczące złożonych i kontrowersyjnych losów swego długiego 
życia. Henryk Piasecki był działaczem komunistycznym, więźniem politycznym, oficerem Wojska 
Polskiego, wysokim funkcjonariuszem aparatu bezpieczeństwa, dziennikarzem, historykiem, 
publicystą, badaczem dziejów ruchu robotniczego w Polsce, zob. K. T. Witczak, Słownik 
biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź – Tomaszów Mazowiecki 2010, s. 180–184. Drukowane 
tu wspomnienia szkolne odnoszą się do wczesnych lat szkolnych (1911–1912). 

2 Cheder (hebr. ‘sala, pokój, izba’) to żydowska szkoła religijna. 
3 Mordka vel Marek Pesses (1880–1942), krawiec tomaszowski, rodem z Opoczna. 
4 Rajzla vel Rozalia z Blankietów Pessesowa (1884–1942), żona Mordki Pessesa, wywodząca 

się z pobliskiego miasteczka Będkowa. 
5 Obecnie al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
6 Obecnie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. 
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Jednoizbowa szkółka religijna, czyli cheder, nie miała ławek szkolnych, 
lecz jeden duży stół, przy którym urzędował brodaty „mełamed”, tj. bakałarz 
– najniższego stopnia nauczyciel religii7, którego podstawowa funkcja pole-
gała na nauczaniu dzieci abecadła „Łoszen kodesz”, tj. świętego języka hebraj-
skiego, w którym pisane są modlitewniki i Pięcioksiąg Mojżesza. Żydow-
ska religia wprowadziła od niepamiętnych czasów powszechny obowiązek 
nauczania czytania. Był to program minimum edukacji chederowej, w rezul-
tacie której każdy Żyd młodociany od 6-ego roku życia uczył się samodziel-
nie czytać modlitewnik i Pięcioksiąg Mojżesza. Następny z kolei stopień 
edukacji przewidywał tłumaczenie na język żydowski tekstu hebrajskiego Pię-
cioksięgu. Metoda nauczania była średniowieczna, tj. oparta na pamięciowym 
powtarzaniu słów usłyszanych od mełameda, a nawet na wbijaniu w pamięć 
przy pomocy… kańczuga z ośmioma pocięglami bykowymi zakończonymi 
kopytkiem koźlim… wiszącego na ścianie chederu jako groźne memento…

Mełamed posługiwał się zazwyczaj pomocnikiem tzw. „belfrem”, który 
miał za zadanie… przygotowanie zastruganych drewienek zwanych „taaters”, 

7 Wśród mełamedów obowiązywała także swego rodzaju hierarchia: dardakiej był 
nauczycielem młodszych dzieci, a gmara był nauczycielem, pod kierunkiem którego 
przerabiano Talmud. 

Ilustr. 13. Ulica Kaliska (obec. al. Marsz. J. Piłsudskiego) w Tomaszowie Raw-
skim (Mazowieckim). Na dalszym planie nieistniejąca dziś cerkiew prawo-
sławna (rozebrana w r. 1925). Żydzi tomaszowscy tradycyjnie nazywali tę ulicę 
Piotrkowską (Piotrkower gase), gdyż prowadziła ona do Piotrkowa Trybunal-
skiego. Pocztówka ze zbiorów Jerzego Pawlika..
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tj. wskaźników, którymi wodził po literach dla ułatwienia malcom śledze-
nia za poszczególnymi literami abecadła. Belfer ćwiczył czytanie z każdym 
uczniem, odgrywając rolę korepetytora pod dozorem mełameda. Kiedy 
belfer uznał, że uczeń już opanował te lub owe elementy czytania, prowa-
dził go przed oblicze mełameda, który go egzaminował. Tłumaczenie tekstu 
należało wyłącznie do mełameda. Przez ten czas, w którym mełamed zajęty 
był poszczególnym uczniem, reszta (wynosząca kilkanaście lub nawet kilka-
dziesiąt) chłopców miała siedzieć spokojnie na ławie stojącej pod ścianą, ale 
praktycznie biegali wszyscy, bądź kucali, bądź siedzieli na podłodze, nie bar-
dzo czystej, najczęściej zarzucanej papierkami od karmelków i bawili się, np. 
w guziki, w podrzucanie monety na „orioł” i „rieszka” lub nawet w „szlachet-
nego”. Na podwórzu dzieci chederowe, przeważnie starsze, bawiły się w „klipę” 
lub „palanta”. Okna były zamknięte, zaś drzwi to się zamykały, to otwierały. 
Powietrze w izbie chederowej osiadało gęstą zawiesiną idącą z kuchni, gdzie 
żona mełameda gotowała, prażyła, prała bieliznę, szatkowała kapustę itp. 
Podczas gdy na podwórzu domu, w którym mieszkaliśmy rosły drzewa, tu nie 
widziałem ani jednego drzewka. Kiedy otwierano drzwi, dochodziły odgłosy 
przedśmiertnego trzepotania skrzydeł zarzynanych w rzeźni kur. Słowem, 
było to otoczenie nader ponure. Nie podobali mi się nowi towarzysze nauki 
i zabaw. Byli jacyś inni niż dzieci z ulicy Piotrkowskiej: mniej kulturalni, 
bardzo źle ubrani, przeważnie w łachmanach, nędzni, brudni, słowem – plebs. 
Ja im też się nie podobałem, bo byłem też inny: lepiej ubrany od nich, nosiłem 
nowe „wprost od igły” ojca nowe ubranko, uszyte specjalnie dla początku-
jącego ucznia, byłem umyty, miałem chusteczkę w kieszeni, czego nie każdy 
chłopiec chederu miał, jak zauważyłem, byłem schludny na wzór niemiec-
kich dzieci sąsiadującego z nami niemieckiego piekarza Grunerta8 – na nich 
Mama moja wzorowała się, jeśli chodzi o czystość i kulturę – słowem byłem 
dla tych dzieci chederowych obcym ciałem i dali mi to odczuć z właściwym 
dzieciom okrucieństwem. Już pierwszego dnia pobytu w chederze ukradli 
mi śniadanie, czego nie żałowałem, ale wraz ze śniadaniem zabrali mi kozik, 
który otrzymałem w darze od babci opoczyńskiej, tj. matki ojca, Brajndli9. 
Przywiozła mi ten kozik w worku na plecach, wypełnionym pestkami sło-
necznika. A kozik ów kupiła na odpuście opoczyńskim specjalnie dla mnie, 

8 Grunert – piekarz tomaszowski o niemieckich korzeniach. 
9 Brajndla Pessesowa (1840–1923), stała mieszkanka miasta Opoczna. 
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na intencję rozpoczęcia nauki w chederze, żebym sobie „okrawał pajdę 
chleba, a nie łamał go jak gojim10”. Była to próba wychowania kulturalnego 
na miarę opoczyńską, a nawet chłopską, niepasująca do kultury miejskiej 
Tomaszowa – miasta przemysłowego, ale pomyślana była jako dar pedago-
giczny przez zacną staruszkę, kobietę z ludu żydowskiego, żyjącą i pracującą 
w otoczeniu chłopskim. Żal mi było tego kozika otrzymanego w darze od 
dzielnej babci.

Gdy tylko wróciłem 
z chederu do domu, 
oświadczyłem, że więcej 
tam nie wrócę. Próbowali 
mnie przekonać dobrym 
słowem i groźbami, ale 
nic nie wskórali. Nie spo-
dziewali się takiego oporu 
i takiej uporczywości. 
Zaczęli się zastanawiać. 
Powstała dyskusja mię-
dzy ojcem i matką. Tym 
razem matka była za tym, 
żeby mnie zmusić do cho-
dzenia do chederu, no 
bo „co z niego wyrośnie!”. 

Ojciec natomiast, zazwyczaj surowszy od Mamy – tym razem zreflektował 
się i powiedział: „Tak, mój syn nie nadaje się do chederu… Trzeba pomyśleć 
o czymś innym”. Myślał, czy może radził się kogoś – podejrzewam, że „Wyso-
kiego Nachmana”11 – i po pewnym czasie oświadczył, że nie będę chodził do 
chederu, że zapisze mnie do prawdziwej szkoły. Jesienią 1911 roku znala-
złem się rzeczywiście w szkole.

10 Nazwa gojim (liczba pojedyncza goj) określała w języku jidisz populację nieżydowską, 
tj. wszystkich ludzi nienależących do gminy żydowskiej i niewyznających religii mojżeszowej. 
Wyraz został zapożyczony z języka hebrajskiego. Por. E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych, 
Warszawa 2002, s. 398, s.v. goj. 

11 Nachman Herszkowicz (1857–1918), syn Chila i Sury z Poznańskich, kupiec i właściciel 
domu przy ul. Piotrkowskiej 7, w którym mieszkała rodzina Pessesów. Herszkowicz urodził się 
30 VI 1857 r. w Pabianicach, a do Tomaszowa Mazowieckiego przesiedlił się 4 V 1897 r. 

Ilustr. 14. Budynek przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
(dawnej Kaliskiej) 7. Pessesowie mieszkali w nieistniejącej 
dziś oficynie, będącej dawnym budynkiem pofabrycznym. 
Fot. K. T. Witczak.
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Była to prywatna szkoła niejakiego Hurwicza /„Litwaka”/12 podlegająca 
państwowej inspekcji rosyjskiego inspektoratu szkół ludowych o bardzo 
specyficznym programie nauczania. Językiem wykładowym był jidysz. Głów-
nym przedmiotem były nauki judaistyczne, a więc „Tanach”, tj. Pięcioksiąg, 
Prorocy i Pisma13. Drugim według war-
tości przedmiotem był język hebrajski ze 
szczególnym uwzględnieniem gramatyki. 
Trzecim przedmiotem nauczania w tej 
szkole była arytmetyka, z rosyjska zwana 
„arifmetiką”. Wreszcie przedmiotem obo-
wiązkowym był język rosyjski.

Szkoła mieściła się w pokoju dwu-
izbowego mieszkania, którego jedną izbę 
zajmował nauczyciel i dyrektor w jednej 
osobie wraz ze swoim synem jedynakiem 
„Saszą”14 – uczniem „Aleksandrówki” – 
państwowego gimnazjum rosyjskiego 
w Tomaszowie. Mieszkanie Hurwicza znaj-
dowało się naprzeciw jatek, niedaleko 
rzeczki Wolbórki, przepływającej przez 
miasto. Od rzeczki tej dzieliła nas tylko 
wąska ulica Tkacka.

W izbie szkolnej Hurwicza były normalne ławki szkolne (nieznane 
w chederach). Dzień szkolny podzielony był na „godziny” lekcyjne obwiesz-
czane dzwonkiem kołatanym ręką samego Hurwicza. Uczniowie mieli prawo 
opuścić izbę na 15 minut i wyjść na podwórze, by pohasać i pobawić się. 
Ale zazwyczaj wędrowaliśmy z podwórza na brzeg Wolbórki, gdzie podzi-

12 Abram Hurwicz, kierownik koncesjonowanej szkoły żydowskiej (chederu), mieszczącej 
się przy ul. Tkackiej 4, wywodził się ze wschodnich dzielnic dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Żydów pochodzących spoza Królestwa Polskiego, dobrze znających język rosyjski, nazywano 
„litwakami”. 

13 Tanach składa się z Tory, Proroków i Pism. Nazwa TaNaCh jest akronimem utworzonym od 
słów hebrajskich Tora (dosł. ‘prawo’), Newiim (Prorocy), Ketuwim (Pisma). Por. Z. Borzymińska, 
Biblia hebrajska, [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski (red.), Polski słownik judaistyczny, t. 1, 
Warszawa 2003, s. 187–188; J. H. Schoeps (red.), Nowy leksykon judaistyczny, Warszawa 2007, 
s. 123–124, s.v. Biblia hebrajska. 

14 Rubin Hurwicz, zwany „Sasza” (Aleksander), syn Abrama Hurwicza. 

Ilustr. 15. Budynek przy ul. Tkackiej 4 
(wygląd obecny). Na pierwszym pię-
trze tego budynku mieściła się pry-
watna szkoła Abrama Hurwicza. Fot. 
K. T. Witczak.
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wialiśmy młodzieńców wiosłujących w łódkach (tzw. „berlinkach”) w towa-
rzystwie dziewcząt.

Była również w tej szkole czarna tablica 
wisząca na ścianie – instrument nauczania 
nieznany w chederze. Dzień nauki trwał cały 
dzień, praktycznie od rana do zachodu słońca 
z przerwą obiadową, trwającą około 2 godzin. 
Ponieważ Hurwicz był libertynem, pozwalał 
na jedzenie lekkiego śniadania, np. bułeczki 
z masłem przed modlitwą poranną, co 
w chederze byłoby uznane za grzech niedo-
puszczalny. Wprawdzie siedziało się w czap-
kach, jak w chederze ze względu na święte 
księgi, których nie można było przecież pro-
fanować gołą głową, ale na podwórku można 
było bawić się bez nakrycia głowy, co było 
wielką ulgą zwłaszcza latem podczas skwaru 

lipcowego czy sierpniowego. Wśród uczniów Hurwicza nie było dzieci 
z pejsami ani w długich kapotach. Wszyscy włącznie z nauczycielem ubrani 
byli po europejsku.

Ale była tu jedna pozostałość 
po średniowiecznej pedagogice: 
„łapa”, zastępująca chederowy 
kańczug. Ten „instrument peda-
gogiczny” miał służyć umacnianiu 
pamięci. Sam go doświadczyłem 
jak i jego skuteczności… Było to tak. 
Sylaby hebrajskie nie mają znaków 
samogłoskowych. Alfabet hebraj-
ski w zasadzie zna tylko spółgłoski, 
ale jako namiastkę samogłosek słu-
żyły kreski i kropki umieszczone 
pod spółgłoską. Tak np. spółgło-
ska „CH” ze znakiem „patach” ( _ ) 
wymawia się cha. Z jednym wszakże wyjątkiem: gdy „ch” znajduje się na 
końcu wyrazu, wymawia się go nie: „cha”, ale „ach”. Zdarzyło się, że czytając 

Ilustr. 17. Widok współczesny z podwórza przy 
ul. Tkackiej 4 na park nad rzeką Wolbórką. W 1911 r. 
zaraz za podwórzem znajdowało się sztuczne 
jeziorko, utworzone przez spiętrzenie wody na 
rzece Wolbórce. Fot. K. T. Witczak.

Ilustr. 16. Podwórze budynku przy 
ul. Tkackiej 4, gdzie mieściła się 
szkoła Abrama Hurwicza (wygląd 
obecny). Fot. K. T. Witczak.
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werset z „Tanachu” zapomniałem o tym wyjątku i odczytałem „cha”, pomimo 
że było ono na końcu słowa. Dostałem niezwłocznie za to „łapą”, tj. szerokim, 
płaskim arszynem uderzenie „płazem” w otwartą dłoń od strony wewnętrz-
nej. Nigdy już potem nie zapomniałem, jak się czyta „chet” na końcu słowa. 
Trzeba przyznać w tym miejscu, że gdy w 20 lat później studiowałem psycho-
logię, znakomity profesor Uniwersytetu Warszawskiego Stanisław Witwicki 
dowodził, że wrażenie skojarzone z bólem fizycznym, bądź ze smutnym prze-
życiem utrwala się w pamięci najmocniej. Z tego wynika, że żydowska stara 
pedagogika nie była całkiem bezzasadna. Ale wstydu najadłem się wówczas 
co niemiara. Był to pierwszy i ostatni wypadek kary cielesnej w tej szkole tym 
boleśniejszy, że wymierzonej publicznie ku przestrodze innych. I tego Hurwi-
czowi nigdy nie wybaczyłem.

Uczniem byłem niezgorszym, choć jednostronnie uzdolnionym. Szybko 
chłonąłem i przyswajałem sobie przedmioty humanistyczne, natomiast „arif-
metiku” [arytmetykę] z trudem pojmowałem. Należałem do czołówki 3–4 
uczniów, w której przodował Jakub Flapan, z którym byłem zaprzyjaźniony. 
Do grupy tej należeli jeszcze: Srulek Auerbach – syn faktora, Mietek Wajnreb 
– syn komiwojażera, Abram Steinman – syn buchaltera fabrycznego, Kolerstein 

Ilustr. 18. Szkoła żydowska (cheder) nowszego 
typu. Dzieci ubrane są z europejska i siedzą 
w ławkach, nauczyciel (mełamed) nosi strój tra-
dycyjny i brodę. Jest to obraz francuskiej malarki 
Myriam Fogiel-Rozenblum (1936–2008), która 
była córką tomaszowianina Chaima Fogiela 
(ur. 1 VI 1909 r.) i Zysli z Warzagerów Fogielo-
wej (ur. 10 II 1911 r. w Tomaszowie Mazowiec-
kim). Malarka kontynuowała chlubne tradycje 
artystyczne tomaszowskiej rodziny Warzage-
rów (artystów-malarzy), wywodzącej się od 
Dawida Warzagera (1838–1925), powstańca 
styczniowego, malarza wystroju synagogi toma-
szowskiej. Była siostrzenicą znanego mala-
rza żydowskiego Zajnwela Bera Warzagera 
(1912–1988), tomaszowianina z urodzenia. 
Źródło: http://myriamr.chez.com/galerie.htm.
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(imienia nie pamiętam15) – także syn komiwojażera. Wajnreb i Kolerstein 
byli dobrymi znawcami rosyjskiego, ja i Steinman oraz Flapan celowaliśmy 
w hebrajskim i „Tanach”. Jakub Flapan był celującym [uczniem] w każdym 
przedmiocie bez wyjątku. W przeciwieństwie do chederu, do którego uczęsz-
czały dzieci z nizin społecznych, w szkole Hurwicza byli uczniowie zamoż-
niejszego drobnomieszczaństwa, za wyjątkiem mojej własnej osoby. Byłem 
bowiem jedynym przedstawicielem rzemieślników. Szkoła ta była intere-
sująca nie tylko i nie tyle ze składu socjalnego uczniów, była nader ciekawa 
ze względu na poglądy bardziej postępowe, bardziej tolerancyjne, a nawet 
w pewnym sensie – wolnomyślne, które tam pasowały. Bo też program tej 
szkoły był do pewnego stopnia wzorowany na szkołach haskalistycznych 
(żydowskiego Oświecenia) Rosji i Litwy, których głównymi orędownikami 
w końcu XIX wieku byli Litwacy. Wiele lat później zadawałem sobie pytanie 
wielokrotnie, skąd wziąłem się w szkole, która była dość daleka od mojego 

15 Prawdopodobnie chodzi o Henryka Kolersztajna (ur. 28 III 1906 r.), syna Szmula Moszka 
i Symchy z Rozengoldów. 

Ilustr. 19. Indeks Izraela Chaima Pessesa, autora wspomnień. Źródło: Archiwum 
Uniwersytetu Warszawskiego.
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środowiska socjalnego. Była to całkowita zasługa Ojca, który, choć obcy 
socjalnie, był bardzo bliski temu środowisku pod względem wyznawanego 
światopoglądu. Był bowiem wrogiem fanatyzmu religijnego, a zwolenni-
kiem tolerancji, czyli znajdował się w pierwszej klasie emancypacji, od której 
każdy Żyd zaczynał swą drogę emancypacji w ogóle. Prawdopodobnie pozo-
stawał pod wielkim wpływem gospodarza domu „Wysokiego Nachmana”, 
który był gorącym zwolennikiem Oświecenia i wręcz wojującym libertynem, 
który miał też odwagę, oczywiście w wąskim gronie znajomych, sąsiadów itp., 
wprost zaprzeczać istnieniu Boga i życia pozagrobowego. Mój ojciec zaś, dla 
którego „Wysoki Nachman” był autorytetem, często powtarzał jego powie-
dzonka, [powiedzonka] żydowskiego heretyka. Jedno z nich pamiętam, „Czy 
wiecie, moi kochani, co zabierzecie sobie na tamten świat, gdy będziecie bar-
dzo, bardzo nabożni? – odwróciwszy się do ściany powiedział: „O, dupę!”. 
[Nachman Herszkowicz] miał to podobno powiedzieć na łożu śmierci16. 
Taki to był zatwardziały bezbożnik. Chyba te poglądy, pod wpływem któ-
rych ojciec pozostawał, zdecydowały, że skierował swego pierworodnego do 
szkoły oświeconej. Nie wykluczam oczywiście, że żywił aspiracje ponad swój 
stan i mogło mu imponować, że jego syn, bądź co bądź syn krawca, znajdzie 
się wśród kolegów ze „sfer wyższych”. Słowem snobizm też mógł podziałać.

Ojciec był dumny z moich postępów, zwłaszcza z przyswojenia sobie 
języka hebrajskiego, a także ze znajomości „Tanachu”. Raz w tygodniu pro-
wadził mnie na przesłuchanie do sąsiada, który był uważany za „łamdena”, 
tj. uczonego w Piśmie Świętym. Ten wydał o mnie pochlebną opinię, z jed-
nym wszakże zastrzeżeniem: czytam biblię, ba nawet tłumaczę ją na jidysz 
w dialekcie „litwackim”. Fonetyka litwacka była dla polskiego, ortodoksyj-
nego Żyda niemiła uchu, obca, niemal trefna. Ortodoksyjni traktowali bowiem 
Litwaków jako element wnoszący ferment umysłowy, prowadzący do here-
zji. Próbował nawet przekonać Ojca, że powinien zmienić nauczyciela, ale 
nie przekonał Ojca, który pozostał gorącym zwolennikiem szkoły Hurwicza 
i kultury tam panującej, właśnie oświeconej i świeckiej. Wszak wykładano tam 
przedmioty świeckie i to pod kuratelą rządowego inspektoratu szkolnego.

16 Nachman Herszkowicz zwany „Wysokim Nachmanem” zmarł 8 X 1918 r. w Łodzi. 
Pozostawił wdowę Złotą z Goldwasserów Herszkowiczową (ur. 21 V 1862 r. w Tomaszowie Maz.) 
oraz trzech synów urodzonych w Tomaszowie Mazowieckim: Hilela (ur. 17 VIII 1889 r.), Izraela 
(ur. 13 VII 1891 r.) i Majera (ur. 20 V 1892 r.). 
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Wielkie wrażenie sprawiła na mnie wizyta inspektora rosyjskiego, która 
miała miejsce w 1912 roku. Zaskoczyła ona nas wszystkich, a najwięcej – kie-
rownika szkoły Hurwicza. W tym samym momencie bowiem, kiedy inspek-
tor otwierał drzwi, Hurwicz w najlepsze… cerował pończochy. Na szczęście 
robił to nad otwartą szufladą stołu (nauczycielskiego), który zastępował 
pulpit. Gdy tylko usłyszał rosyjskie słowa przywitania: „Zdrawstwujtie” 
[Witajcie], rzucił do szuflady kompromitującą pończochę, kłębek wełny 
wraz z wielgachną igłą do cerowania i zatrzasnął ją z łoskotem. Inspektor 
zdążył zauważyć niepasujące do szkoły zajęcie pedagogiczne nauczyciela – 
kierownika w czasie zajęć szkolnych, ale zachował się, jakby nic nie zauważył. 
Przedstawił się oficjalnie jako państwowy inspektor szkolny. Był on ubrany 
nie w mundur inspektora, a nosił cywilne ubranie dość dziwnej mody, jak 
na inspektora rosyjskiego. Nosił czarną pelerynę i czarny kapelusz z przy-
płaszczonym denkiem o szerokim rondzie. Zamiast krawatu w motylka nosił 
szeroką wstążkę z czarnego aksamitu zawiązaną luźnie a fantazyjnie.

Rosyjskie słowa przywitania, a zwłaszcza tytuł „inspektor” podziałały 
jak wystrzał rewolwerowy na starcie zawodników. „Wstać! Szapki dałoj!” 
[Wstać! Czapki z głów!] – usłyszeliśmy komendę Hurwicza. Staliśmy więc 
z obnażonymi głowami, w ciszy i napięciu pełnym oczekiwania i niepokoju. 
Co to będzie? – myślał chyba każdy obecny, uczniowie i nauczyciel. Wreszcie 
sympatyczny inspektor kazał nam usiąść i zapowiedział, że będzie zada-
wał pytania, na które odpowiadać może każdy, kto chce. Ponieważ nie 
było ani jednego chętnego, inspektor kierował pytania do Hurwicza, a ten 
podpowiadał mu nazwisko ucznia, który zechce odpowiedzieć. Pierwsze 
pytanie brzmiało: „Kto eto?” [Kto to jest?] i towarzyszyło mu wskazanie 
smukłym palcem inspektora na portret wiszący na ścianie. Hurwicz wybrał 
do odpowiedzi na to pytanie Mietka Wajnreba. Ten rezolutnie odpowiedział 
po rosyjsku: „Eto car, Nikołaj wtoroj” [To jest car Mikołaj drugi].

„Nieprawilno” [Nieprawidłowo] – powiedział inspektor, nie tak się tytu-
łuje cara i poprawił. „Eto Car Wszechrassyji, Kniaź Finłandii, Karol Korole-
stwa Polskawo” [To jest Car Wszechrusi, Książę Finlandii, Król Królestwa 
Polskiego] itd. itd., recytował długo, długo, a ja byłem szczęśliwy, że inspek-
tor mnie wyręcza tak pięknie, bo nigdy bym tego nie potrafił przecież! 
Następnie zadał drugie pytanie, wskazując jednocześnie na wiszący obok 
cara portret kobiety.
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Tu nastąpiła pełna kompromitacja szkoły, bo ani Kolerstein, którego 
nazwisko podpowiedział inspektorowi Hurwicz, ani nikt z kolejnych zapy-
tanych uczniów nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Car – tak, caryca 
dla nas nie istniała. Być może dlatego, że to nie była szkoła koedukacyjna 
– wszak uczyli się w niej sami chłopcy – w wieku 7–8 lat nie było jeszcze 
zainteresowania postacią niewieścią. Dla inspektora jednak była to niemal 
profanacja świętości władzy najwyższej. Na szczęście dla szkoły, wypadły 
nieźle odpowiedzi z języka rosyjskiego, a bardzo dobrze z „arifmetiki” [aryt-
metyki]. Szkoła nie została zamknięta, a Hurwicz pomimo gafy z cerowa-
niem pończoch wyszedł jakoś obronną ręką.

Car w Tomaszowie

Kontakt z państwem carskim, już nie sporadyczny, a systematyczny, utrzy-
mywany był w tej szkole17 na drodze dość częstych „galówek”, tj. oficjalnych 
świąt państwowych. Była to nasza wielka wygrana w porównaniu z dziećmi 
z chederów, bo w rezultacie świętowano podwójnie, obchodząc święta 
żydowskie i rosyjskie, a więc korzystaliśmy z dni wolnych od nauki.

17 Tj. w koncesjonowanym chederze Abrama Hurwicza.

Ilustr. 20–21. Car Mikołaj II Romanow i jego żona – caryca Alicja (Aleksandra). 
Źródło: Wikimedia Commons.
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W tymże 1912 roku mieliśmy nadprogramową galówkę: z intencji pobytu 
cara Mikołaja II w Tomaszowie Rawskim [Mazowieckim]. Car bowiem miał 
pod Tomaszowem rezydencję letnią w słynnych lasach spalskich, oddalo-
nych od naszego miasta o jakieś 7 kilometrów.

Dla wygody cara i jego świty 
łowieckiej, polującej tu na jelenie, 
zbudowano oddzielną linię kole-
jową, będącą odgałęzieniem linii 
Tomaszów–Opoczno do stacji „Jeleń”, 
specjalnie wybudowanej w tym celu 
wyłącznie dla świty carskiej. Nazwa 
tej stacji pochodziła od rezerwatu 
jeleni, które tu specjalnie hodowano 
dla cara. Otóż car, podczas swego 
pobytu w Spale raczył zaszczycić swą 
obecnością cerkiew prawosławną, 
w której postanowił uczestniczyć 
w uroczystej mszy odprawianej, nie 
pamiętam z jakiej intencji18. Wyda-
rzenie to wywołało istne trzęsienie 
ziemi w Tomaszowie – mieście tak 
nazwanym od hrabiego Tomasza, 
który był ojcem właściciela tych ziem 
Antoniego Ostrowskiego, a zarazem 
założyciela miasta przemysłowego 
Tomaszów. Cała ludność, dorosła 
i niedorosła, Polacy, Żydzi i Niemcy 

wyległa na ulice, aby ujrzeć oblicze władcy życia i śmierci, każdego podda-
nego imperium rosyjskiego. I ja byłem wśród niej.

Cerkiew zwieńczona spiętrzeniem cebulastych, niebieskich bań, wzno-
siła się w samym środku głównego Rynku. Od domu na ulicy Piotrkowskiej, 
w którym mieszkaliśmy, do jej wylotu na Rynek, dzielił nas tylko jeden kwar-
tał, tj. w sumie około 250 lub 300 metrów. Trudność dla siedmioletniego 
chłopca polegała na tym, jak przeniknąć mur ciżby dorosłych ludzi, zasłania-

18 Car Mikołaj II Romanow modlił się o zdrowie swego syna Aleksego, cierpiącego na 
hemofilię. 

Ilustr. 22. Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy 
zbudowana w latach 1899–1901 w Tomaszo-
wie Rawskim (dziś Mazowieckim) na Rynku 
św. Józefa (obec. pl. Kościuszki) wg projektu 
Włodzimierza N. Pokrowskiego. Widok na wej-
ście do świątyni.
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jących mi widoczność samym swoim wzrostem. Tylko z wysoka można było 
cokolwiek zobaczyć. Na szczęście była ówczesna aleja kasztanowa, biegnąca 
środkiem Piotrkowskiej, ogrodzona sztachetą. Na tę sztachetę u samego 
wylotu alei udało mi się wgramolić w tym miejscu, gdzie kończy się ulica, 
a zaczyna Rynek, na której królowała cerkiew prawosławna.

Z tej pozycji 
obserwując, widzia-
łem przede wszyst-
kim nieprzeliczone 
tłumy, gęsto spraso-
wane, wzdłuż ulic 
wiodących na Rynek, 
a przede wszyst-
kim środkiem Piotr-
kowskiej, maszero-
wały Straż Ogniowa 
w błyszczących heł-
mach, z złotkami 
przy pasie. Na czele 
szła orkiestra dęta, 
grająca bardzo skocznego i melodyjnego „Marsza japońskiego”. Za Strażą 
Ogniową szły kolumny niemieckiego „Turnvereinu” i takiegoż żydowskiego 
Stowarzyszenia Gimnastycznego o tej samej nazwie19.

Samego cara chyba nie dojrzałem, gdyż szedł w zwartej świcie pod bal-
dachimem, z którego zwisały złote frędzle, zasłaniające twarz. Pod tym 
baldachimem car przyjmował chleb i sól z rąk przedstawicieli miasta, repre-
zentujących trzy społeczności narodowe, prawie jednakowo liczne w tym 
mieście. Wśród ciżby pełno było szeptów i głośnych okrzyków, na przemian 
opisujących wygląd cara i komentujących każdy jego ruch, rzeczywisty czy 
domniemany. „Idzie, bierze chleb i sól, mówi…”, – „Co mówi?”, – „Nie wiem”. 

19 Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe „Turnverein” zostało założone 
w 1911 r. przez Samuela Steinmana (1869–1933), fabrykanta tomaszowskiego i ojca sportu 
żydowskiego w Polsce („Vater der jüdischen Sportwesens in Polen”). Był to pierwszy klub 
żydowski założony na terenie Królestwa Polskiego. ŻTGS posiadało kilka sekcji: gimnastyczną, 
lekkoatletyczną, kolarską, pingponga, piłki nożnej i piłki siatkowej. Dzięki funduszom 
S. Steinmana klub miał halę sportową (przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 37 – obecnie Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3), a nadto własną bibliotekę i orkiestrę. 

Ilustr. 23. Widok na cerkiew tomaszowską (przed r. 1914). Wzdłuż 
ul. Kaliskiej (Piotrkowskiej) ciągnie się ogrodzenie (płot), na któ-
rym stał autor wspomnień. Fot. ze zbiorów Muzeum Antoniego 
hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.
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Z tej odległości słowa nie mogły dotrzeć, a zgromadzony lud oczyma fan-
tazji raczej widział i słyszał to lub owo, przeważnie to, co chciał widzieć 
i słyszeć. Tak czy inaczej, było to wielkie przeżycie dla mieszkańców Toma-
szowa, który gościł cara wielkiego imperium rosyjskiego.

Było w tym oprócz ciekawości uczucie dumy z uczestnictwa w widowisku 
historycznym, które widocznie i mnie się udzieliło, chociaż termin „widowi-
sko historyczne” nie było mi jeszcze znane. Byłem niewątpliwie zafrapowany 
tym i zaangażowany osobiście, kiedy wśród maszerujących ujrzałem mojego 
Wujka, ulubionego brata Mamy, Motełe20 (późniejszego Maksa), ubranego, jak 
wszyscy gimnastycy żydowskiego „Turnvereinu”, w kremowe, uprasowane 
na kant spodnie i granatowe marynarki, które czyniły go nad wyraz zgrab-
nym, a który i bez tego był w moich oczach bardzo urodziwym.

Szkoła hebrajska. Judaistyka i Bar-Micwa

Kontynuowałem wówczas21 naukę hebrajskiego, ale już nie prywatnie22, ale 
w prawdziwej, normalnej hebrajskiej szkole świeckiej „Hatchijah” („Zmar-
twychwstanie”), powstałej w Kongresówce po raz pierwszy legalnie za 
zezwoleniem władz niemieckich w końcu 1916 roku23. Program tej szkoły 
obejmował wszystkie normalne przedmioty świeckie (arytmetyka, przyroda, 
geografia, języki obce – niemiecki) z językiem wykładowym hebrajskim.

Miałem wówczas 11 lat, a pierwszy moim językiem nauczonym był hebraj-
ski. Pierwsze świeckie książki czytane przeze mnie były hebrajskie, pierw-
szą książką przygodową była książka Defoe’a o Robinsonie Kruzoe w języku 

20 Wuj autora Motełe, czyli Mordka Blankiet, wyjechał za pracą do Stanów Zjednoczonych 
i tam otrzymał (za sprawą urzędnika emigracyjnego) nowe imię i nazwisko: Max Blanc.

21 W okresie I wojny światowej (1914–1918). 
22 Kiedy wszystkie szkoły zostały zamknięte na skutek działań wojennych (1914), autor 

wspomnień uczył się języka hebrajskiego u prywatnego nauczyciela Wolfa Wortmana, 
samouka. Jak uwydatnia sam Henryk Piasecki: „Nieźle się zaczęło powodzić naszej rodzinie, 
skoro ojciec mógł sobie pozwolić na opłacenie prywatnego nauczyciela. Prawdopodobnie była 
to zasługa Dziadka [tj. Szlamy Zełmana Blankieta], który wspierał materialnie naszą rodzinę, 
która urządzając się od nowa, znalazła się ponownie na dorobku”. Poprawa (czasowa) sytuacji 
finansowej mogła wiązać się z faktem, że ojciec autora wspomnień (z zawodu krawiec) zajmował 
się m.in. przemytem towarów z austriackiej strefy okupacyjnej do niemieckiej strefy okupacyjnej 
i odwrotnie, tj. z Opoczna do Tomaszowa przemycał żywność, z Tomaszowa do Opoczna towary 
przemysłowe. Działalność ta w dobie okupacji mogła przynosić znaczne korzyści. 

23 Męska Szkoła Hebrajska „Hatchijah” miała charakter świecki, choć językiem wykładowym 
był język hebrajski. Dostępne opracowania informują, że szkołę otwarto w 1915 r. (a nie 
w końcu 1916 r.). 
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hebrajskim. Wypożyczył mi ją z własnego księgozbioru nauczyciel hebrajskiego 
w „Hatchijah” Żuk24 („Litwak”), z synem którego wypadło mi chodzić do gim-
nazjum wiele lat póź-
niej25. Mając już za 
sobą szkołę Hurwi-
cza byłem hebraistą 
celującym i zamiło-
wanym. W szkolnym 
kółku miłośników 
teatru brałem udział 
jako aktor i gra-
łem rolę Beniamina 
w sztuce hebrajskiej 
„Sprzedanie Józefa 
do Egiptu”. Sztukę 
tę wystawiliśmy 
w sali kinematografu 
„Modern”, a reżyserował ją mój dawny nauczyciel prywatny hebrajskiego – 
Wolf Wortman26. W owym czasie myślałem po hebrajsku.

24 Abram Ajzyk Żuk vel Żukowski (ur. 1871 r. w Małeczu, pow. prużański, zm. 1940 w getcie 
tomaszowskim), nauczyciel języka hebrajskiego w Szkole Hebrajskiej Męskiej „Hatchijah” 
w Tomaszowie Mazowieckim.

25 Dawid Żuk (1905–1942?), kandydat praw, członek gminy żydowskiej w getcie 
tomaszowskim. Ur. 10 V 1905 r. w Tomaszowie Rawskim (Maz.). Był synem Abrama Ajzyka 
Żuka (Żukowskiego), nauczyciela języka hebrajskiego, i Łai z domu Rotenberg (ur. 1871). 
Nauki pobierał w domu i w Żydowskiej Miejskiej Szkole Powszechnej Męskiej w Tomaszowie 
Mazowieckim. Potem uczęszczał do miejscowego Gimnazjum Humanistycznego.

26 Wołek vel Wolf Wortman (1856–1940), nauczyciel prywatny, hebraista i talmudysta, 
szkólnik żydowskiej gminy wyznaniowej, samouk. Ur. 13 II 1856 r. w Tomaszowie 
Mazowieckim. Był synem Zelmana i Mariem z Konów. Otrzymał gruntowną edukację religijną 
w tomaszowskim chederze. Studia nad językiem hebrajskim i Talmudem kontynuował 
samodzielnie podczas pobytu w Drzewicy, wykorzystując posag żony Rajli Zameczkowskiej. 
Jako samouk osiągnął wysoką biegłość w języku hebrajskim i po powrocie do Tomaszowa 
Mazowieckiego utrzymywał się z nauczania hebrajskiego jako nauczyciel prywatny. 
Reprezentował też gminę żydowską, występując jako świadek przed urzędnikiem stanu 
cywilnego. W Tomaszowie Mazowieckim mieszkał przez wiele lat (od 1896 aż do 1938 r.) 
w kamienicy przy ul. Tkackiej 10/12 (m. 3). W przededniu II wojny światowej i podczas 
okupacji W. jako wdowiec mieszkał przy ul. Polnej 6, Bóżniczej 11 i ponownie Tkackiej 12. 
Zm. 7 IV 1940 r. w okupowanym Tomaszowie Mazowieckim.

Ilustr. 24. Budynek gimnazjum hebrajskiego w Tomaszowie Mazo-
wieckim (al. Marsz. J. Piłsudskiego 17). Źródło: M. Wajsberg (red.), 
Sefer Zikkaron le Kehilat Tomashow Mazowieck, Tel Aviv 1969, s. 155.
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Dziadek27 postanowił wówczas judaistyczną edukację moją, ograniczoną 
dotąd do „Tanachu”, poszerzyć o Talmud. Najpierw przyjął dla mnie pry-
watnego nauczyciela, u którego studiowałem trzy razy w tygodniu po dwie 
godziny. Następnie w miarę osiągniętych postępów przyłączył mnie do grupy 
chłopców studiujących Talmud u znanego talmudysty, Gedali Szocheta (rytu-
alnego rzezaka), mieszkającego w tym domu co dziadek28. Uczyłem się bez 
trudności, jeśli chodzi o Misznę29, która jest redagowana w hebrajskim, 
natomiast Gemara30 pisana po aramejsku nastręczała mi niemałe trudno-
ści. Zarówno prywatny talmudysta, jak i Szochet byli ze mnie zadowoleni, bo 
wśród ich zwykłych uczniów nie było znawców hebrajskiego, byłem pew-
nego rodzaju monopolistą w tej dziedzinie.

27 Szlama Zełman Blankiet (1854–1924), zwany popularnie „będkowskim piekarzem”, piekarz, 
chasyd i zwolennik cadyka z Aleksandrowa Łódzkiego. Zmarł na zapalenie płuc 15 IV 1924 r. 
w Tomaszowie Mazowieckim w wieku 70 lat. Zob. K. T. Witczak, Słownik biograficzny…, s. 54–55. 

28 Ul. Jerozolimska 5. 
29 Miszna (hebr. ‘powtarzanie, nauka’) – kompendium żydowskiego prawa religijnego, 

zredagowane przez Jehudę ha-Nasiego, składające się z 6 porządków i 63 traktatów.
30 Gemara – część tradycji literackiej składającej się na Talmud, zapisana po części w języku 

hebrajskim, po części w aramejskim. 

Ilustr. 25. Uczniowie i nauczyciele Szkole Hebrajskiej Męskiej „Hatchijah” 
w 1916 r. Siedzą od lewej: sekretarz szkoły – Majer Icek Wajs, nauczyciele – Wołek 
Wortman, Szymon Fizycki, Wajnsztein, Jakub Szwajcer, Hersz Icek Kahane. Być 
może autor wspomnień (Izrael Chaim Pesses) został uwieczniony na tej fotogra-
fii. Źródło: M. Wajsberg (red.), Sefer Zikkaron le Kehilat Tomashow Mazowieck, 
Tel Aviv 1969, s. 154.
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Tymczasem zbliżało się spełnienie 13 lat. Mój dziadek szykował mnie do 
„Bar-micwy”, tj. do konfirmacji. Odbyła się ona w jego, tj. dziadka „sztybeł”, 
tj. izbie modlitewnej aleksandryjskich chasydów31, którzy nie bez podziwu 
słuchali mego rytualnego odczytania ustępu Tory w dialekcie litwackim. 
Albowiem odczytałem ze zwojów Tory odpowiednie homilie, co wykonałem 
nie bez tremy po raz pierwszy w tałesie (chuście modlitewnej) wypożyczo-
nej mi przez Dziadka. Dziadek chwalił się przed swoimi chasydami, że jego 
wnuk zna na pamięć 40 stron Talmudu, co było lekką przesadą, ale fama 
o „niemieckim chłopcu”, który jest biegły w Talmudzie, rozeszła się w Toma-
szowie. Była to rzadkość w Tomaszowie, gdyż znajomość Talmudu posia-
dali tylko uczniowie szkół religijnych („Talmud–Tory”)32, a przede wszystkim 
– elewów jeszybotu33. Ja nie byłem ani jednym, ani drugim, byłem świeckim 
hebraistą, a wśród nich w owym czasie znajomość Talmudu nie była zjawi-
skiem często spotykanym.

Prywatny nauczyciel pięknej, polskiej wymowy

W ciągu dwóch lat mniej więcej od jesieni 1918 roku do jesieni 1920 znaj-
dowałem się poza wszelką szkołą. Miałem już piętnasty rok życia, a nie 
znałem języka polskiego. Z biedą czytałem żydowskie gazety, poduczywszy 
się jako samouk języka żydowskiego na książkach żydowskich wypożyczo-
nych z domowej biblioteki Pynchesa. Pierwszą – jak pamiętam – książką, 
którą przeczytałem z trudem i zrozumiałem dość powierzchownie, była 
historia Rewolucji Francuskiej – autora nie pamiętam.

Natomiast nauka języka polskiego zaczęła się dopiero wraz z pojawie-
niem się na terenie opoczyńskim bardzo ciekawego i poniekąd tajemniczego 
inteligenta żydowskiego nazwiskiem Wajsblat. Prowadził on działalność 
społeczno-polityczną jako organizator Związku Lokatorów. Zachowywał się 
dość dziwnie, w każdym bądź razie w opinii małomiasteczkowych łyków 

31 Niestety, nie potrafimy wskazać, gdzie w Tomaszowie Mazowieckim znajdował się dom 
modlitewny chasydzkich zwolenników cadyka z Aleksandrowa Łódzkiego. Prawdopodobnie 
każdy miejscowy odłam chasydów posiadał osobną salę modlitwy. 

32 Szkoły religijne „Talmud-Tora” były przeznaczona dla sierot i dzieci najuboższych 
rodziców. W szkołach tych nauka była z reguły bezpłatna, a mełamedzi byli opłacani 
z funduszów gminy żydowskiej lub ze środków organizacji dobroczynnych. 

33 Jeszybot (hebr. jesziwa, pl. jesziwot) – żydowska szkoła średnia o charakterze religijnym, 
przeznaczona dla absolwentów chederów lub szkół świeckich. Naukę w niej pobierali chłopcy 
w wieku 13–20 lat. 
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żydowskich – w sposób prowokujący. Żył „na wiarę” ze swoją przyjaciółką, 
co ja nieświadomie rozkonspirowałem, kiedy jako uczeń przybyłem do ich 
mieszkania, w którym zastałem jego przyjaciółkę prawie w negliżu i czy-
niącą ranną toaletę. Wajsblat nie znał żydowskiego (jak twierdził), ale to nie 
przeszkadzało Żydom zamieszkałym w tym domu, co ojciec, zaprosić go do 
„minien”34, tj. do dziesiątki – minimalnej liczby niezbędnej dla odprawienia 
kolektywnej modlitwy. Byłem obecny także na tych modłach i ze zdumieniem 
obserwowałem zachowanie się mojego nauczyciela języka polskiego. Siedział 
w kapeluszu i zaglądał do modlitewnika i zdawał się patrzeć ze zrozumie-
niem na pismo hebrajskie.

Również jako nauczyciel [języka] polskiego zachował się nie jak przeciętny 
nauczyciel domowy. Jego metoda nauczania była całkiem oryginalna. Zwra-
cał on uwagę na takie elementy mowy ludzkiej, której przeciętny nauczy-
ciel nie zauważy. Rozpoczynał on naukę języka od fonetyki poszczególnych 
sylab i głosek polskich i zwracał uwagę na intonację itp. Jemu to zawdzię-
czam czystą, polską wymowę bez intonacji żydowskiej, która bardzo razi 
ucho Polaków. Zwracał też uwagę na stronę artystyczną czytania i mówienia. 
Uczył mnie modulowania głosu, akcentów i pauz. On mnie uczył recytowania 
i deklamowania polskich wierszy i w ogóle odczytywania poezji. Z początku 
oponowałem utrzymując, że nie będę przecież aktorem. Na to on:

– „A skąd wiesz, że nie będziesz?”
– „Bo nie mam takich uzdolnień – odpowiedziałem.
– „Otóż właśnie, że masz” – twierdził z całym przekonaniem.
Wajsblat uporczywie zadawał mi wiersze do recytacji na pamięć i żądał 

właśnie artystycznego ich odtwarzania. Skarżyłem się Ojcu, mówiąc, że nie-
potrzebnie czas tracę i prosiłem, żeby porozmawiał z nim w tej sprawie. 
Wynik tej rozmowy doszedł mnie dzięki Mamie. Okazało się, że główną 
inspiratorką „artystycznego” wychowania mnie była jego [sc. Wajsblata] 
przyjaciółka, która to odkryła we mnie te zdolności przypadkowo, kiedy 
przeczytała moje wypracowanie na wolny temat pt. „Burza”, które to wypra-
cowanie Wajsblat zabrał był do domu do poprawienia. Miała ona wówczas 
powiedzieć: „Ależ ten chłopak ma duszę artystyczną!”. Po interwencji Ojca 
Wajsblat zaczął mi zadawać lekcje z historii Polski, wymagając, abym stresz-

34 Minien (jid. < hebr. minjan ‘liczba’) – zgromadzenie złożone z dziesięciu Żydów płci 
męskiej, niezbędne do odprawienia modłów i niektórych ceremonii w synagodze, bóżnicy lub 
domu modlitwy.



53Edukacja

czał rozdziały z książki nie tylko dokładnie, ale także w pięknej narracji. To 
mnie już całkiem wyprowadziło z równowagi i nie wiadomo, jakby się ten 
spór o metodę zakończył, gdyby Wajsblat nie znikł z areny opoczyńskiej 
równie nagle, jak się pojawił. Z perspektywy lat wydaje mi się, że Wajsblat 
był radykalnym działaczem politycznym, być może z SDKPiL lub PPS-Lewicy, 
który zwiał z terenu zaboru niemieckiego na teren zaboru austriackiego, aby 
z kolei przenieść się gdzie indziej.

Uczniowie i koledzy gimnazjalni

Środowisko uczniowskie tomaszowskiego Gimnazjum Filologicznego (później 
Humanistycznego35) przy ulicy  Pilicznej 2236 było mieszane pod względem 
narodowościowym. Do szkoły tej chodzili Polacy, Niemcy i Żydzi bodajże w tym 
samym składzie procentowym, co sama ludność Tomaszowa, w którym istniała 
znakomita równowaga liczebna, wynosząca mniej więcej po 13 000 dusz z każ-
dej wymienionej narodowości. Moje stosunki osobiste z kolegami polskimi 
układały się poprawnie, ale zażyłości nie było. Bliższe stosunki, które usiłowa-
łem zadzierzgnąć w czasie wspólnego odrabiania lekcji z niektórymi Polakami, 
nie przeistoczyły się w przyjaźń. Nie było wspólnego języka, a czasami okazy-
wano mi ostentacyjny chłód. Czułem się obcym na terenie szkolnym.

Tak np. próbowałem kolegować się z chłopem ze wsi pow. rawskiego, nieja-
kim Kubackim, mieszkającym kątem na strychu w rodzinie robotniczej. Odra-
białem z nim lekcje przez kilka wieczorów, po czym zaczął stronić ode mnie 
tłumacząc się, że jego gospodarze pytali się, czy jestem Żydem. Był to pretekst, 
ponieważ z dala od gospodarza, bo w szkole… na korytarzu i na podwórku 
w czasie pauz też unikał obcowania ze mną. Bywało, że rano, gdy zdążałem do 
szkoły po drodze, spotykałem kolegów polskich, a oni szli ze mną rozmawiając, 
jak mi się zdawało po koleżeńsku, aż dochodziliśmy do kościoła św. Anto-
niego, gdzie już nasze drogi się rozstawały. Nie tylko dlatego, że wszyscy bez 

35 Gimnazjum, do którego chodzi Izrael Chaim Pesses (maturzysta z 1925 r.), początkowo 
nosiło nazwę: Ośmioklasowe Koedukacyjne Gimnazjum Filologiczne Stowarzyszenia Kupców 
w Tomaszowie Mazowieckim (1917–1922), a od 1923 r. przybrało miano: Ośmioklasowe 
Humanistyczne Koedukacyjne Gimnazjum Stowarzyszenia Kupców w Tomaszowie Mazowieckim, 
wreszcie Gimnazjum Humanistyczne Stowarzyszenia Kupców w Tomaszowie Mazowieckim 
(1924–1933). Zob. T. Kawka, Szkoła, która przeszła do historii. Encyklopedyczny słownik 
znanych absolwentów, nauczycieli i rodziców uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława 
Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim 1901–2001, Tomaszów Mazowiecki 2001, s. 326.

36 Obecnie ul. Prez. I. Mościckiego 22. 
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wyjątku Polacy w drodze do szkoły wstępowali do kościoła, żeby uklęknąć 
i pomodlić się, ale przede wszystkim dlatego, że moja emancypacja zaczęła 
się od religii i nie byłem w stanie zrozumieć, jak można pogodzić naukę 
z religią, ponieważ w tym czasie byłem już całkowicie wolnomyślnym. 
Odmienność moja dawała się we znaki nawet w luźnych rozmowach, gdy 
tylko odchodziliśmy od tematyki szkolnej: ja chętnie mówiłem o książkach, 
o literaturze pięknej, o sprawach społecznych, politycznych, słowem o ide-
ach i problemach, podczas gdy wśród moich polskich kolegów za wyjątkiem 
Tadeusza Stępniewskiego, nie znalazłem do takich rozmów chętnych, ani 
nawet zainteresowanych taką tematyką. Byłem obcy wśród kolegów polskich.

Dołączyła się do tego obcość klasowa. W gimnazjum filologicznym przy 
ul. Pilicznej 22 były wyraźnie zaznaczone klasy społeczne uczni dzieci 
fabrykantów i ich dyrektorów, oraz dzieci chłopskie i drobnomieszczań-
stwa (miejskiego). Pierwsza grupa uczniów stanowiła elitę, która trzymała 
się razem i nie mieszała się z plebsem. Siedzieli zazwyczaj na pierwszych 
ławkach i wyróżniali się ponadto ubiorem lepszym, także kulturą języka 
i układnością z „kindersztube”. Na ostatnich zaś ławkach siedzieli z reguły 
chłopi, przeważnie średniozamożni i bogaci, ale zdarzali się i biedni spod 

Ilustr. 26. Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Tomaszowie Mazowieckim (wzniesiony w 1903 r. z funduszy fabrykantów żydowskich 
Landsbergów), dawniej Gimnazjum Filologiczne. Wyk. Maria Bunzel. Ze zbiorów I LO. 
Fot. K. T. Witczak. 
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tomaszowskich wsi. W środku klasy uplasowali się średniozamożni Polacy, 
Żydzi i Niemcy, synowie kupców i sklepikarzy, urzędników poczty i koleja-
rzy, synowie rzemieślników i aptekarzy. Jeśli dwa krańcowe środowiska nie 
mieszały się ze sobą, to w środowisku drobnomieszczańskim, ograniczo-
nym zresztą do raczej czysto szkolnych kontaktów, narodowości nie były 
izolowane od siebie całkowicie. Widać to było wyraźniej podczas zabaw 
szkolnych. Uczniowie chłopscy stali i obserwowali, jak inni ich koledzy się 
bawią, ale sami nie tańczyli, zachowywali się tak jak chłopi z innej wsi na 
weselisku nie swojej wsi: zaglądają do chaty z zaciekawieniem, ale nie śmieli 
wejść do środka. Grupa fabrykancka towarzysko wyżywała się sama ze sobą 
i z nauczycielami, którzy chętni przebywali w ich towarzystwie (przynaj-
mniej niektórzy z nich, jak np. fizyk Zys37, przechrzta o kruczych włosach 
farbowanych na blond), aby ewentualnie być zaproszonym do domu fabry-
kanta czy bankiera, np. Landsberga czy Pechnika. Nauczyciele tańczyli więc 
także z ich córkami… Grupa średnia nieśmiało włączyła się do zabawy, ale 
chłopcy z tej grupy nie śmieli zapraszać do tańca koleżanek z grupy fabry-
kanckiej w obawie, aby nie narazić się na odkosz38 na oczach wszystkich. 
Grupa średnia bawiła się więc między sobą i wewnątrz tej grupy. Podczas 
zabawy przynajmniej granice narodowościowe, chociaż były widoczne, 
nie były nieprzekraczalne. W tym kręgu istniała większa tolerancja wza-
jemna, chociaż nie można mówić o symbiozie, o współżyciu na zasadach 
równości całkowitej.

Pośród żydowskich kolegów szkolnych pierwszym kolegą moim był 
B. Cygler, ale bardziej z przypadku niż ze świadomego wyboru czy z sympa-
tii. Po prostu wypadło nam siedzieć w jednej ławie szkolnej. Był on synem 
wdowy, która żyła z wyrabiania peruk dla żydowskich bogobojnych kobiet 
i miała na utrzymaniu jeszcze młodszego syna. Mieszkali na strychu, a ści-
ślej na antresoli strychu, na który prowadziły kręte drewniane schody. Jedna 
izba była w połowie zajęta pościelą leżącą na ławie, bo żadnych innych mebli 
prócz warsztatu nie widziałem, tak, że żadnych możliwości do odrabiania 
lekcji tam nie było. Cygler był nie tylko biednym, ale stale głodnym [kolegą], 
o czym ja na samym początku naszej znajomości pojęcia nie miałem, a dopiero 

37 Tadeusz Kawka na imiennej liście nauczycieli szkoły wylicza Ignacego Zysza, nauczyciela 
matematyki i fizyki w latach 1923–1925. Zob. T. Kawka, Zarys historii I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim 1903–1980, Tomaszów Mazowiecki 
1980, s. 122. 

38 Odkosz (przestarzale) oznacza odmowę, odrzucenie. 
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sam Cygler uświadomił mnie o tym, kiedy mnie poprosił o połowę porcji 
chleba, który zabierałem na drugie śniadanie do szkoły. Odtąd codziennie 
dzieliłem się z Cyglerem porcją chleba, którą otrzymywałem od mojej babci-
-piekarki39, która jednak – wstyd przyznać – chleb uprzednio ważyła, zanim 
mi go wręczała na drogę do szkoły. Sknerstwo babci było doprowadzone do 
karykatury, bo przecież nigdy nie ograniczała mnie w jedzeniu podczas reszty 
dnia pobytu w domu! Być może, że był to, po prostu, taki styl kupcowej, która 
nie mogła siebie przezwyciężyć, by uprzednio nie ważyć chleba, który dla 
niej był przede wszystkim towarem. Ale za każdym razem, kiedy robiła to na 
moich oczach, nie mogłem powstrzymać się od pogardliwego spojrzenia, sar-
kastycznego uśmiechu, z którym się nie kryłem i który ona dobrze widziała.

Koleżeństwo Cyglera nie trwało długo – krócej od czasu, przez który 
wspierałem go chlebem. Im bardziej go bowiem poznawałem, tym mniej 
mi się podobał. Raził mnie jego przypochlebny stosunek do dobroczyńców, 
którzy go wspierali pieniędzmi. W Tomaszowie wielkich fortun fabrykanc-
kich nie brakowało filantropów, a Cygler obnażył się w moich oczach jako 
człowiek, który dla kariery gotów był buty lizać swoim dobroczyńcom. Przez 
całe życie szedł pewnym krokiem karierowicza zmierzającego do celu, którym 
było zostać doktorem, tj. lekarzem za wszelką cenę. Nie podobał mi się jego 
niewolniczy stosunek do możnych tego świata, zraził mnie jego brak poczu-
cia godności osobistej. Do mnie odnosił się jak do niepoprawnego marzyciela 
i nie omieszkał mnie ostrzec, spotkawszy mnie po pierwszym opuszczeniu 
przeze mnie aresztu: „Z ciebie jest poeta w życiu, zginiesz!” – powiedział. 
I rozstaliśmy się na zawsze.

Ciekawszym moim kolegą szkolnym był Jakub Flapan40 – ten sam, 
którego znałem jeszcze z czasów szkoły Hurwicza. Przyjaźniłem się, ale przy-
jaźń to była specyficznego charakteru. Była to przyjaźń raczej bez udziału 

39 Touba Blankiet (1859–1930), żona Szlamy Zełmana Blankieta, „będkowskiego piekarza”, 
trudniła się sprzedażą chleba i innych wypieków. 

40 Abram Jakub Flapan (1906–1962), lekarz, doktor nauk medycznych, oficer Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ur. 28 I 1906 r. w Tomaszowie Rawskim (Mazowieckim) 
w rodzinie mieszczańskiej. Był najstarszym synem Izraela Arona Flapana (ur. 2 I 1886 r. 
w T. M.), kupca, i Dwojry z Baumgartów (ur. 31 XII 1884 r. w T. M.). Flapan zdał maturę 
w r. 1925 w miejscowym gimnazjum. Z powodu niemożności podjęcia studiów w Polsce, 
udał się na studia medyczne do Paryża (Francja). W r. 1936 uzyskał stopień doktora nauk 
medycznych. Po studiach podjął praktykę w Maroku. W r. 1939 wstąpił na ochotnika do 
polskich sił zbrojnych tworzonych na Zachodzie (we Francji). Trafił do Samodzielnej Brygady 
Strzelców Karpackich i wraz z ochotnikami polskimi z obszaru Francji udał się do Syrii, 
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uczucia, przyjaźń intelektualna. Wymienialiśmy poglądy na kwestie wyczy-
tane w książkach, a mieliśmy autora, którego obaj uwielbialiśmy. Był nim 
Anatol France41, którego postawa zawsze wątpiąca, doskonale sceptyczna, 
bardzo nam obydwu odpowiadała, chociaż każdy z nas inne wyciągał prak-
tyczne wnioski dla wytyczenia sobie dalszej drogi życia. Dla mnie był scep-
tycyzm France’a krokiem do rewizji wszelkich dogmatów i w ogóle zasta-
nego porządku społecznego. Rozeszliśmy się, gdy ja postawiłem kolejny 
krok naprzód od powątpiewania do pozytywnego udziału w przekształceniu 
życia, znalazłszy klucz do historii w postaci marksizmu – jak wówczas sądzi-
łem – i pozytywne wskazanie dla działalności, które zawdzięczam książce 
Kautskyego Etyka w świetle materialistycznego pojmowania historii42. Kiedy 
wstąpiłem na drogę rewolucjonisty, rozstałem się z Flapanem, który pozo-
stał na całe życie bezpartyjnym, filozofującym, a jednocześnie praktycznym 
inteligentem żydowskim. Wkrótce zresztą wyjechał do Paryża na studia, 
a stamtąd do Maroka na praktykę medyczną.

[W czasie drugiej wojny światowej Flapan Jakub znalazł się w polskich for-
macjach wojskowych walczących na Bliskim Wschodzie. W Anglii ożenił się 
z Polką, emigrantką z Poznania, z którą miał dwoje dzieci – córkę, która uważa 
się za katoliczkę i syna wychowanego na Żyda. Brat Flapana – Szyja (Symcha) 
mieszka w Izraelu i jest członkiem KC Mapamu43].

gdzie na francuskim obszarze mandatowym organizowano jednostkę. W czerwcu 1940 r. po 
kapitulacji Francji jednostka przyłączyła się do sił brytyjskich stacjonujących w Palestynie. 
W r. 1941 uczestniczył F. w obronie Tobruku i w zdobywaniu twierdzy Bardija. Od r. 1942 
służył w stopniu podporucznika w 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Był oficerem sanitarnym 
w 2 Karpackim Pułku Artylerii Lekkiej. W maju 1944 r. brał udział w bojach pod Monte Cassino 
i w wyzwoleniu Włoch. Po zakończeniu II wojny światowej Flapan służył w Wojsku Polskim we 
Włoszech (1945–1947), potem w Wielkiej Brytanii (1947–1948). W r. 1948 po demobilizacji 
jednostki F. osiedlił się w Londynie. Prowadził tam praktykę prywatną. Zm. 7 XII 1962 r. 
w swoim własnym domu w Londynie po krótkiej chorobie.

41 Anatol France (1844–1924), wybitny francuski poeta, powieściopisarz i krytyk literacki, 
przedstawiciel postawy racjonalistycznej i sceptycznej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury w 1921 r. 

42 Karl Kautsky (1852–1938), niemiecki działacz robotniczy, marksista, teoretyk 
demokratycznego socjalizmu, opublikował książkę pt. Ethik und materialistische 
Geschichtsauffassung w 1907 r. Polska edycja pojawiła się kilka lat później: K. Kautsky, 
Etyka w świetle materialistycznego pojmowania historii, Warszawa 1911, przedruk 1959. 

43 Abram Jakub Flapan, kolega szkolny Izraela Chaima Pessesa, miał siostrę Rywkę Łaję 
(ur. 1 VIII 1912 r. w Tomaszowie Maz.) oraz dwóch młodszych braci – Szyję Dawida (ur. 7 VIII 
1908 r. w Tomaszowie Maz.) oraz Szymchę Arię Flapana (ur. 27 I 1911 r. w Tomaszowie Maz.). 
Autor wspomnień zapewne zapamiętał średniego z braci Szyję Dawida, którego zdaje się 
identyfikować z najmłodszym z braci: Szymchą Arią Flapanem (1911–1987), historykiem, 
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Ciało pedagogiczne Gimnazjum Humanistycznego

Spośród nauczycieli gimnazjum największą indywidualnością tej szkoły był 
pastor kirchy ewangelickiej May44. Wywierał on wielki wpływ na dyrekcję 
oraz kolegów gremium nauczycielskiego, a także na uczniów jako wycho-
wawca. Zdawałem u niego egzamin z łaciny na piątkę i od tego momentu 
zdobyłem jego sympatię. Przez cały czas uczęszczania do szkoły byłem celu-
jącym [uczniem] z łaciny do tego stopnia, że w wyższych klasach pastor pole-
cał mnie jako swego najlepszego ucznia na korepetytora z łaciny. Brałem po 
2 złote, a nawet od synów i córek fabrykantów (np. u Aronsona45) 3 złote 

dziennikarzem, publicystą, pisarzem, izraelskim działaczem politycznym, sekretarzem 
generalnym partii MAPAM, zwolennikiem pojednania żydowsko-palestyńskiego, laureatem 
nagrody Brunona Kreisky’ego. Szymcha w wieku lat 17 przeniósł się do Bydgoszczy 
(wymeldowany z Tomaszowa 24 IV 1928 r.) i tam zdał maturę (maj 1930 r.). Niebawem 
(w r. 1930) wyemigrował do Palestyny. W latach 1954–1981 Szymcha Flapan był sekretarzem 
generalnym lewego skrzydła partii Syjonistycznej Mifleget Ha-Poalim Ha-Meuhedet (MAPAM), 
czyli Zjednoczonej Partii Robotników, a także dyrektorem MAPAM ds. arabskich. Stał się 
zwolennikiem i orędownikiem pokojowego współistnienia ludności żydowskiej i palestyńskiej 
na obszarze Izraela. F. był także założycielem i redaktorem naczelnym miesięcznika New 
Outlook, propagującego pokojowe stosunki na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza pomiędzy 
Żydami i Palestyńczykami. Opublikował kontrowersyjną książkę pt. Zionism and the 
Palestinians [Syjonizm i Palestyńczycy] (London 1979), głoszącą potrzebę pokojowego 
współistnienia ludności żydowskiej i arabskiej. F. był także aktywistą w Instytucie Żydowsko-
Arabskim i w Izraelskim Instytucie Badań Pokojowych. Był lektorem w Centrum Studiów 
Międzynarodowych Uniwersytetu Harwardzkiego, następnie profesorem kontraktowym 
w Centrum Studiów Bliskowschodnich tegoż Uniwersytetu oraz w Królewskim Instytucie 
Studiów Międzynarodowych w Londynie. W listopadzie 1981 r. uzyskał nagrodę Brunona 
Kreisky’ego za wielorakie działania na rzecz pojednania żydowsko-palestyńskiego. Zmarł 
w kwietniu 1987 r. W sierpniu 1987 r. (pośmiertnie) ukazała się najważniejsza w dorobku 
Szymchy Flapana monografia pt. The Birth of Israel: Myths and Realities [Narodziny Izraela: 
mity i rzeczywistość] (New York 1987), która obalała fałszywe mity głoszone przez władze 
Izraela, iż do wybuchu konfliktu izraelsko-palestyńskiego przyczynili się Arabowie. W oparciu 
o oficjalne źródła izraelskie polemizuje Flapan z siedmioma historycznymi mitami, m.in. 
z rozpowszechnioną w izraelskich oficjalnych źródłach wersją, iż 750 tysięcy Palestyńczyków 
w latach 1948–1949 opuściło „z własnej woli” swoje domy, gdyż nakłonili ich do tego 
kroku przywódcy arabscy. Tymczasem ówczesna izraelska strategia polegała na zmuszeniu 
Palestyńczyków do przymusowej emigracji. Książka F-a stała się biblią i drogowskazem dla 
pokolenia tzw. nowych historyków (izraelskich), którzy wystąpili z ostrym oskarżeniem 
wobec rządzących elit Izraela. 

44 Ks. Leon Witold May (1874–1940), długoletni (w latach 1913–1940) proboszcz parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Aresztowany we wrześniu 1939 r. 
przez hitlerowców i zesłany do obozu koncentracyjnego. Zm. 19 XII 1940 r. w Dachau. 

45 Artur Aronson (1883–1933), fabrykant sukna, działacz municypalny, miał troje dzieci: 
syna Alfreda Joachima, przemysłowca (ur. 30 I 1909 r. w Tomaszowie Maz.), córkę Romanę 
(ur. 14 VI 1913 r. w Tomaszowie Maz.) i Marię zam. Wejman (ur. 21 II 1924 r. w Tomaszowie Maz.). 
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za godzinę, co stanowiło wówczas potrójną stawkę korepetytora. Dzięki 
temu mogłem opłacać część czesnego (nauka w gimnazjum była płatna), 
zaś drugą część kasowali mi w drodze ulgi dla niezamożnych uczniów.

Pastor uważał się nie tyle za nauczyciela, co 
za wychowawcę i taką też postawę istotnie miał. 
Nigdy nie wykorzystywał całej godziny lekcyjnej 
dla nauczania, przynajmniej ⅓, a czasami i pół 
godziny przeznaczał na sprawy wychowawcze, 
wykraczając poza wychowanie szkolne w ści-
słym tego słowa znaczeniu, a sięgające spraw 
kształtowania charakteru uczni w życiu pozasz-
kolnym. Uważał się za dobrego psychologa 
dzięki temu, że – jak mawiał – hodował z zami-
łowania rasowe psy myśliwskie (był zawołanym 
myśliwym), a kto potrafi rozumieć psa i kształ-
tować go, ten może także zgłębić psychikę czło-
wieczą, bo człowiek jest tylko udoskonalonym 
produktem świata zwierzęcego, z którego bie-
rze początek. Pastor bowiem był darwinistą, 
a kiedy uczeń katolik, najlepszy uczeń chłop-
skiego pochodzenia Żenczykowski, upatrując 
w tym odstępstwie od tego, czego uczy go na lekcjach religii ksiądz Goździk46, 
pytał obcesowo, czy to prawda, że człowiek pochodzi od małpy – wtedy 
pastor, który był dowcipnisiem, po niemiecku odpowiedział: „Nie spotka-
łem dotąd żadnej małpy, któraby się przeobraziła w człowieka, ale widziałem 
już wielu ludzi, którzy stają się małpami”. W istocie był Pastor bardzo oświe-
conym człowiekiem i postępowym. W istocie kontrastowały jego poglądy 
z wierzeniami religijnymi. Pastor pozwalał sobie na lekcjach łaciny nawet na 
frywolne dowcipy libertyńskie, np. na temat wszechobecności Boga przyto-
czył „naiwne” pytanie początkującego studenta teologii, które brzmiało po 
niemiecku: „Ist Gott auch im Loche meiner Mutter anwesend?” – nie tłuma-
cząc na polski dwuznacznego wyrażenia „Loche”47.

46 Ks. Józef Goździk był nauczycielem religii rzymsko-katolickiej w latach 1920–1928. 
Zob. T. Kawka, Zarys historii…, s. 123. 

47 Por. niem. Loch n. ‘dziura, otwór, jama; nora, marne mieszkanie; loch, paka, więzienie; 
otwór’, w sensie wulgarnym ‘tyłek’. 

Ilustr. 27. Pastor tomaszowski Leon 
Witold May (1874–1940). Źródło: 
Archiwum Państwowe w Piotrko-
wie Trybunalskim, Oddział w Toma-
szowie Mazowieckim.
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Uchodziło mu to wszystko dzięki temu, że osłaniał się jowialnością nie-
mieckiego Michałka, chociaż wywodził się nie z chłopów, ale artystycznych 
Niemców kurlandzkich, a na uniwersytecie w Dorpacie48 ukończył studia 
teologiczne. Nie ulega wątpliwości, że był rzeczywiście znawcą ludzi. Tak 
np. przepowiedział wielką naukową karierę w dziedzinie ekonomii Oskara 
Langego49 (który kończył gimnazjum w tym czasie, kiedy ja wstępowałem 
do niego50), wywodzącego się z podupadłej rodziny niemieckich fabrykan-
tów. Pomimo że już wówczas Lange był znany jako zwolennik Marksa51, 
Pastor nie krył swego uznania dla niego. Mnie osobiście przepowiedział tra-
giczny los rewolucjonisty, mówiąc w klasie: „Obawiam się, Izraelu Chaimie 
(w takich wypadkach nie mógł sobie odmówić przyjemności podkreślania 
mojej żydowskości), że Ty z Twoimi …izmami zajdziesz wysoko, tj. zakoń-
czysz żywot tam, gdzie kończył mój kolega uniwersytecki, którego powiesili”. 
A ja wówczas nie należałem jeszcze bynajmniej do KPP52, byłem zaledwie 
komunizującym radykałem. Pastor tak mówiąc, wcale mi źle nie życzył, czego 
dowiodło jego zachowanie się po moim areszcie w kilka lat później. Walczył 
jak lew, żeby mnie wypuścili na wolność za kaucją, dzięki czemu mogłem zdać 
maturę. Kiedy wypuścili mnie na kilka tygodni na wolność, Pastor spotkaw-
szy mnie, klepał mnie po ramieniu, szepcąc mi do ucha, żeby nikt nie słyszał: 
„Dobrze żeś nie sypnął, przecież na pewno nie byłeś sam. Zadowolony jestem 
z ciebie!” – i serdecznie ściskał mi dłoń.

[W czasie okupacji poniósł on śmierć męczeńską za wystąpienie antyhi-
tlerowskie na kazaniach. Pastor May figuruje na tablicy pamiątkowej księży 
zamordowanych przez Hitlera, umieszczonej w gmachu zboru ewangelic-
kiego w Warszawie (gdzie obecnie odbywają się koncerty Bacha itp.)].

Ciekawym człowiekiem był nauczyciel historii nazwiskiem Majewski, 
którego uczniowie nie szanowali, ponieważ Majewski nie potrafił panować 
nad klasą. Kpili z jego roztargnienia, które skłonni byli przypisywać stanowi  
zakochania. Podpatrzyli nawet przedmiot jego rzekomych marzeń – była nią 

48 Leon Witold May studiował teologię ewangelicką w Uniwersytecie Niemieckim 
w Dorpacie (obecnie Tartu w Estonii) w latach 1896–1906. 

49 Oskar Ryszard Lange (1904–1965), wybitny ekonomista polski, polityk o komunizujących 
poglądach, członek Rady Państwa PRL. 

50 Oskar Lange ukończył tomaszowskie gimnazjum filologiczne w 1922 r. Zob. T. Kawka, 
Szkoła, która przeszła…, s. 118. 

51 Karol Marks (1818–1883), filozof, ekonomista, działacz robotniczy, twórca ideologii 
komunistycznej. 

52 KPP – Komunistyczna Partia Polski, utworzona w r. 1918. Zdelegalizowana w 1937 r. 
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niejaka Zosia Żebrowska, piękna właścicielka sklepu cukierniczego na ulicy 
św. Antoniego. Kiedy chcieli mu dokuczyć, wołali wręcz: „Zośka, Zośka!”. 
Pewnego razu udało się Majewskiemu zahipnotyzować niesforną klasę nie-
codziennym wykładem z historii starożytnej. Majewski w całkowitej sprzecz-
ności z oficjalnym tekstem podręcznika historii tłumaczył upadek Rzymu 
nie „upadkiem obyczajów” – nagminny komentarz ówczesnej historiozofii 
– ale przyczynami ekonomicznymi i konfliktami socjalnymi, walką niewol-
ników i podbitych narodów o wolność. Tego wykładu nigdy nie zapomnia-
łem, a dał mi asumpt do szukania książek traktujących wydarzenia histo-
ryczne w podobnym duchu. Bezpośrednim skutkiem tego było udanie się 
do biblioteki miejskiej, w której brałem książki, z prośbą o wypożyczenie 
książki traktującej o rewolucjach. Otrzymałem wówczas Rewolucję i kontrre-
wolucję w Niemczech Engelsa. Po przeczytaniu tej książki czułem się jakby 
nowooświeconym.

W wyższych klasach nauczycielem polskiego, ściślej literatury polskiej, 
był bardzo inteligentny polonista, który sam próbował twórczości na polu 
poezji – Alojzy Dzięciołowski53. Były legionista wyniósł z walk kulę, która 
utkwiła mu w grzbiecie tak, że zawsze był nieco pochylony54. Był namiętnym 
pijakiem mocnej kawy z likierem firmy Baczewskiego do tego stopnia, że był 
cały przesycony zapachem napitków.

W szkole pracowała również jego małżonka w charakterze sekretarki. 
Zwracała ona powszechną uwagę swą postacią: była ona od stóp do szyi 
polską Kaśką Kariatydą, zaś twarz miała bardzo pięknej rasowej brunetki 

53 Alfons Wojciech Dzięciołowski (w tekście wspomnień Alojzy Dz.) (1891–1944), 
dziennikarz, redaktor czasopism, poeta, nauczyciel szkół średnich, działacz społeczny i polityczny, 
członek Polskiej Organizacji Wojskowej i Polskiej Partii Socjalistycznej, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim (w latach 1928–1931). Od r. 1921 mieszkał wraz 
z rodziną w Tomaszowie Mazowieckim (przy ul. Gustownej 50) i do r. 1928 był nauczycielem 
języka polskiego i historii w miejscowym Gimnazjum Humanistycznym Stowarzyszenia 
Kupców. Jednocześnie był opiekunem teatru szkolnego. Został (od 31 V 1925 r.) współtwórcą 
i głównym redaktorem „Tomaszowskiego Kuriera Polskiego”. Był czynnym członkiem PPS, często 
udzielającym się jako znakomity mówca i agitator na wiecach wyborczych. Wygłaszał liczne 
prelekcje o tematyce literackiej na tzw. Uniwersytecie Robotniczym. 17 XII 1927 r. z rekomendacji 
PPS został przewodniczącym Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Funkcję tę pełnił 
z wielkim zaangażowaniem przez ponad trzy lata. 25 II 1931 r. wyprowadził się z Tomaszowa 
Mazowieckiego i powrócił do rodzinnej Warszawy.

54 Alfons Dzięciołowski uczestniczył jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej (w latach 
1920–1921). Był bardzo poważnie ranny. Otrzymał Krzyż Niepodległości za „Cud nad Wisłą”. 
Po demobilizacji został skierowany do pracy nauczycielskiej w Tomaszowie Mazowieckim. 
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żydowskiej55. Była ponoć córką rabina. Dzięciołowski lubił mnie. Stosunki 
między nami wykraczały poza zwykły stosunek między nauczycielem 
a uczniem. Dzięciołowski często zapraszał mnie do siebie do domu, gdzie 
przy kolacji, którą celebrowała jego nadobna żona, rozmawialiśmy o literatu-
rze, sprawach społecznych i polityce, przy czym wymienialiśmy między sobą 

55 Jadwiga Maria Dzięciołowska (1897–1971), córka rabina Szymona Neuteicha i Felicji 
z Bachów, przybyła do Tomaszowa Mazowieckiego wraz z mężem w połowie 1921 r. Początkowo 
pracowała jako sekretarka, buchalterka i bibliotekarka szkolna w Gimnazjum Humanistycznym 
Stowarzyszenia Kupców w Tomaszowie Mazowieckim. Była propagatorką czytelnictwa, poezji 
i muzyki, krzewicielem kultury polskiej. Przygotowywała spotkania z pisarzami i kombatantami 
walk niepodległościowych. Organizowała obchody rocznicowe, m.in. urodzin Adama Mickiewicza, 
Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina. Założyła w Tomaszowie Mazowieckim Towarzystwo 
Miłośników Literatury. W latach 1926–1931 należała do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Młodzieży przy Gimnazjum Humanistycznym. 14 VI 1928 r. decyzją Rady Miejskiej Tomaszowa 
Mazowieckiego została mianowana kierownikiem nowo powołanej Biblioteki Miejskiej. 
Doskonale wywiązała się z nałożonych obowiązków. 16 VIII 1928 r. uruchomiła Bibliotekę 
Miejską (mieszczącą się przy ul. Prez. Ignacego Mościckiego 6), udostępniając czytelnikom 1700 
pozycji skatalogowanych i opracowanych zgodnie z międzynarodowymi zasadami klasyfikacji. 
21 III 1929 r. otwarła czytelnię, zawierającą księgozbiór podręczny, prasę lokalną i 20 tytułów 
gazet i czasopism ogólnokrajowych. Obowiązki kierownicze pełniła przez 3 lata. W r. 1931 
wyprowadziła się wraz z mężem do Warszawy. Bibliotekę przekazała swojej zastępczyni Esterze 
Małce Rozenblum (1901–1942). Zob. K. T. Witczak, Słownik biograficzny…, s. 84–85. 

Ilustr. 28–29. Alfons Wojciech Dzięciołowski (1891–1944), poeta, nauczy-
ciel, działacz municypalny, i jego żona Maria Jadwiga z Neuteichów Dzię-
ciołowska (1897–1971), sekretarka, organizatorka i kierowniczka Biblio-
teki Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Źródło: Archiwum Państwowe 
w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.
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książki. Tak np. ja go uraczyłem Teorią materializmu dziejowego Bucharina. 
To już było w roku 1925 lub 1926.

W naszym gimnazjum było wśród nauczycieli 
dwóch byłych Żydów, tj. przechrztów, i jeden 
Żyd. Matematyk Rozenfeld-Różycki56 o idealnie 
okrągłej jak globus głowie, swoim bardzo jasnym 
i logicznym wykładem nawet mnie – antytalent 
wszelkiego rachowania zachęcił i zapalił do alge-
bry. Drugi, Zys, którego Pan Bóg obdarzył bardzo 
żydowskim tj. czarnym zarostem, usilnie pracował 
nad swoim wyglądem, zwłaszcza nad kruczymi 
wąsami, które na siłę farbował na blond i które 
nie chciały być blond, ciągle zdradzając pocho-
dzenie rasowe swego właściciela. Zys był pozerem 
i udawał, że stosuje bardzo postępową metodę 
dydaktyczną, modną wówczas heurystykę, która 
w jego beztalenciu pedagogicznym zamieniała się 

56 Adolf Henryk Rozenfeld-Różycki (1883–1942), ps. „Kuc”, inżynier mechanik, nauczyciel 
matematyki i fizyki, dziennikarz, wydawca i redaktor czasopism tomaszowskich. Studiował na 
Wydziale Mechanicznym w Wyższej Szkole Technicznej. Dyplom ukończenia uczelni otrzymał 
15 IX 1912 r. Najpierw pracował jako inż. mechanik w Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego 
Jedwabiu. Potem kierował Fabryką Maszyn i Narzędzi Rolniczych „Sarmatia”, produkującą brony, 
wialnie, młockarnie i realizującą zamówienia dla wojska. Od maja 1916 r. był członkiem Zarządu 
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych. 1 X 1916 r. należał do członków-
założycieli Tomaszowskiego Koła Polskiej Macierzy Szkolnej, w wyborach został powołany 
do Zarządu TK PMS, ale po roku na własne żądanie ustąpił z Zarządu. W latach 1919–1939 
był R. nauczycielem matematyki i fizyki w Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym (przy ul. św. 
Antoniego 29) oraz w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym Stowarzyszenia Szkolnego 
(przy ul. Prez. I. Mościckiego 24). W r. 1921 redagował (wspólnie z Henrykiem Steinmanem) 
tygodnik „Kurier Tomaszowski”, pierwszą polskojęzyczną gazetę w mieście. W r. 1925 objął 
redakcję „Tomaszowskiego Kuriera Polskiego” (VI–X 1925). Współpracował z tygodnikiem „Echo 
Mazowieckie” (1926–1928). Był jednym z redaktorów opracowujących specjalny numer „Echa 
Mazowieckiego” (R. 2, nr 33, z dn. 20 VIII 1927 r.), przygotowany na oficjalne otwarcie ratusza 
w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Współpracował z licznymi pismami lokalnymi. 
Pisywał teksty dotyczące m.in. dziejów Tomaszowa Maz., np. artykuł Z dziejów Tomaszowa. 
Pierwszy komin fabryczny („Tomaszów. Ilustrowany miesięcznik społeczno-literacki” 1936, R. 1, 
nr 1, s. 9) dotyczący najstarszej osady hutniczej w Tomaszowie. Mieszkał R. w Tomaszowie Maz. 
przy ul. Tkackiej 4 m. 3, od r. 1938 przy ul. Prez. Mościckiego 20 m. 16. Podczas okupacji brał udział 
w tajnym nauczaniu początkowo w mieście, potem na terenie getta (1940–1942). 1 VIII 1940 r. 
przesiedlony z rodziną do getta. Został rozstrzelany 7 X 1942 r. w Tomaszowie Mazowieckim 
w akcji hitlerowskiej wymierzonej przeciw inteligencji żydowskiej. Pochowany w zbiorowej 
mogile na tomaszowskim kirkucie. 

Ilustr. 30. Inż. Adolf Henryk 
Rozenfeld-Różycki (1883–1942). 
Źródło: Archiwum Państwowe 
w Piotrkowie Trybunalskim, 
Oddział w Tomaszowie Maz.
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w zwykłą farsę. Zamiast prowadzić ucznia 
w ten sposób, żeby ten samodzielnie docho-
dził do pewnych wniosków, Zys wykładał 
fizykę w ten sposób, że po prostu przygo-
towywał uprzednio kilku swoich pupil-
ków spośród fabrykanckich synów i córek, 
w salonach których bywał gościem, o jedną 
lub dwie lekcje wcześniej, a później tak 
przygotowanych wywoływał do tablicy, a ci 
rzekomo bez jego udziału sami odkrywali 
prawidłowości rządzące przyrodą i dowo-
dzili ich istnienia.

Trzecim był nie tylko Żyd, ale dumny 
Żyd. Był nim nauczyciel religii żydow-
skiej, a właściwie historii Żydów – Moj-
żesz Sanina57. Był on autorem podręcznika 
szkolnego dla wykładów historii Żydów, 
oficjalnie zatwierdzonego dla szkół śred-
nich przez Ministerstwo Wyznań i Oświe-
cenia Publicznego. Na naszych wykładach 

religii mojżeszowej w rzeczywistości religii nie było ani krzty. Była wyłącz-
nie historia Żydów i to w ujęciu racjonalistycznym. Sanina był to człowiek 
mądry, taktowny, smukły i ładnie zbudowany, bardzo dbający o swoją euro-
pejską powierzchowność.

57 Mojżesz Sanina (1863–1942), nauczyciel, urzędnik stanu cywilnego, działacz społeczny. 
W r. 1883 ukończył seminarium nauczycielskie w Wymyślinie (pow. lipnowski). W r. 1903 osiadł 
na stałe w Tomaszowie Rawskim (Mazowieckim). Wlatach 1903–1912 pełnił funkcję kierownika 
Żydowskiej Miejskiej Szkoły Powszechnej Męskiej. Potem był długoletnim nauczycielem 
religii mojżeszowej w szkołach średnich: w Gimnazjum Filologicznym, Gimnazjum Realnym 
oraz w Prywatnym Gimnazjum Anny Wajkselfiszowej. Sanina pełnił wiele funkcji publicznych 
i społecznych, m.in. był członkiem Dozoru Szkolnego, sekretarzem Zarządu Gminy Żydowskiej 
i sekretarzem Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości. W latach 1923–1927 zasiadał w Radzie 
Miejskiej. Należał do Stronnictwa Żydów Postępowych. Był współzałożycielem i członkiem 
Zarządu Żydowskiego Banku Ludowego. W latach 1915–1918 pełnił obowiązki urzędnika stanu 
cywilnego dla ludności żydowskiej. Od sierpnia 1928 r. Sanina ponownie został urzędnikiem stanu 
cywilnego i sumiennie pełnił tę funkcję do wybuchu II wojny światowej i w czasie okupacji. Został 
zastrzelony podczas likwidacji getta, w drodze do dworca kolejowego w Tomaszowie, w którą 
wyruszył ubrany w rytualną koszulę zakładaną zmarłym. Zob. J. Wojniłowicz, Sanina Mojżesz 
(1863–1942), [w:] Tomaszowski Słownik Biograficzny, z. 3, Tomaszów Mazowiecki 1999, s. 28–29. 

Ilustr. 31. Mojżesz Sanina (1863–1942), 
nauczyciel szkół średnich, autor pod-
ręczników, działacz społeczny, urzędnik 
stanu cywilnego w Tomaszowie Mazo-
wieckim. Źródło: Archiwum Państwowe 
w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział 
w Tomaszowie Mazowieckim.
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[Sanina zginął podczas okupacji. W dniu likwidacji getta tomaszowskiego, 
będąc w grupie Żydów prowadzonych przez gestapowców na śmierć Sanina 
szedł ubrany w „tachrichim”, tj. w rytualną koszulę śmiertelną, w jakiej 
zazwyczaj chowali zmarłych Żydów].

Michał Piasecki
(Mosze Pesses, 1919–2002)

W szkole i szkółce58

(wspomnienia szkolne z lat 1926–1933)

Publiczna Szkoła Powszechna nr 6

Zaopatrzony w tornister, elementarz Mariana Falskiego, pióro i ołó-
wek, poszedłem do szkoły do „Głuchego Sztajnmana”59. Była to jedna 
z trzech siedmioklasowych szkół, w których uczyły się wyłącznie dzieci 

żydowskie60. Nasza była na końcu alei, wśród starych kasztanów zasłaniają-
cych widok na piotrkowski las. A las był blisko, tak blisko, że kusił zapachem 
igliwia. Obszerny budynek z ogrodzonym placem do gry w piłkę widoczny 
nawet z daleka. I tym nasza szkoła się wyróżniała, gdyż pozostałe dwie mie-
ściły się w zwykłych czynszowych kamienicach, w części zamieszkanej przez 
lokatorów. Kierownik i jednocześnie nauczyciel rachunków i rysunków miał 

58 Źródło: M. Piasecki, Z Tomaszowa do Magnitogorska, Warszawa 1995, s. 37–43. W niniejszym 
opracowaniu usunięto dostrzeżone błędy druku. 

59 Abraham Józef (Abram Josek) Steinman (1873–1942), zwany „Głuchym Sztajnmanem”, 
nie posiadał wysokich kwalifikacji pedagogicznych. Ukończył on jedynie czteroklasową 
Aleksandrowską Szkołę Miejską w Tomaszowie Mazowieckim. Później uzyskał patent 
nauczyciela domowego. Od 1908 r. pracował jako nauczyciel arytmetyki i rysunku 
w miejscowych szkołach żydowskich, pełniąc już w 1913 r. (przejściowo) funkcję kierownika 
szkoły. W okresie dwudziestolecia międzywojennego kierował jedną z tomaszowskich szkół 
publicznych. Odszedł na wcześniejszą emeryturę z powodu utraty słuchu. Zm. 15 III 1942 r. 
w getcie tomaszowskim. 

60 W roku szkolnym 1938/1939 istniały trzy 7-klasowe żydowskie szkoły edukacji 
podstawowej: Publiczna Szkoła Powszechna nr 6 (al. Marsz. J. Piłsudskiego 37); Publiczna 
Szkoła Powszechna nr 7 (ul. Stolarska 33) oraz Prywatna Szkoła Powszechna Towarzystwa Szkół 
Żydowskich (ul. Wieczność 34). Zob. Spis szkół i nauczycieli w Tomaszowie Mazowieckim w roku 
szkolnym 1938/39, zebrał i opracował J. Wojniłowicz, Tomaszów Mazowiecki 1998, s. 8–9, 11. 
Taka sama sytuacja istniała dekadę wcześniej. Mosze Pesses uczęszczał do obu Publicznych Szkół 
Powszechnych (nr 6, potem nr 7) przeznaczonych dla uczniów pochodzenia żydowskiego. 
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nieco przytępiony słuch i stąd przydomek tej szkoły: „U głuchego Sztajn-
mana”. A taki kierownik to nie lada atrakcja.

W naszej klasie dzieci dobrze rozumiały polską mowę, ale pan Sztajnman 
posługiwał się czasem mieszaniną obu języków. Bardzo nas to śmieszyło. 
Gdy głośno dawaliśmy temu wyraz, złościł się. A że był z natury cholerykiem, 
pienił się, potrząsał pękiem kluczy i bił „po łapach” linijką.

Pierwsze lekcje rachunków odbywały się metodą wizualną; na palcach obu 
rąk lub za pomocą zapałek bądź kasztanów, które po drodze zbieraliśmy w alei. 
Kasztany miały tę zaletę, że można było nimi nie tylko rachować. Na lekcji 
rysunków było spokojnie, gdyż kierownik wyręczał się swym synem Bolkiem, 
wówczas maturzystą61. Bolek rysował kredą na tablicy domek w perspekty-
wie, z kominem, z którego unosił się dym. Sugestywny był to rysunek, skoro do 
dziś go zapamiętałem. Wiele lat później na niezbyt interesujących wykładach, 
zamiast esów-floresów zawsze rysowałem ten domek w notatniku.

61 Berek (vel „Bolek”) Steinman (1914–1942?), nauczyciel szkół żydowskich. W r. 1933 
ukończył Gimnazjum Humanistyczne Stowarzyszenia Kupców w Tomaszowie Mazowieckim. 
W rozpatrywanym okresie Berek Steinman był gimnazjalistą, a nie maturzystą. 

Ilustr. 32. Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Powszechnej nr 6 (ul. Marsz. 
J. Piłsudskiego 37) w roku szkolnym 1931/1932. W rzędzie środkowym siedzą 
od lewej nauczyciele: Samuel Meldung, Salomea Łopaterówna, Janina Lisicka, 
Hinda Jägerówna, Rywka Kikonowa, Ejdel Türkiszerówna, kierowniczka szkoły 
Franciszka Zylberowa, Tebcia Żemańska, Dwojra Rubinkowa. Źródło: M. Wajs-
berg (red.), Sefer Zikkaron le Kehilat Tomashow Mazowieck, Tel Aviv 1969, s. 163.
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Z pierwszego roku nauki zapamiętałem jeszcze, że „Ala ma kota”62 
i modlitwę „Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki…” Wkrótce konfliktowy 
kierownik poszedł na zasłużoną emeryturę i szkołę przejęła dostojna pani 
Kikon63. Nastał czas powagi i szacunku dla nauczycieli, szczególnie dla pani 
Tosi Żemańskiej, uczącej nas języka polskiego64.

Śpiewu i religii uczył nas pan Meldung65. Na lekcje śpiewu przychodził 
zawsze ze skrzypcami, które jednak nigdy nie wydały żadnego dźwięku. 
Skrzypce miały uwiarygodnić śpiewanie do – re – mi, zaś smyczkiem regu-
lował odpowiednie tempo. Natomiast religia w wydaniu pana Meldunga 
niewiele miała wspólnego z wyznaniem wiary. Oparta była na książce prof. 
Saniny Historia Żydów w zarysie66. Trudno jednak oddzielić historię Żydów 
od Starego Testamentu. Stąd opowiadania o królu Salomonie, o Goliacie, 
którego zwyciężył król Dawid uzbrojony w zwykłą procę.

62 Tak zaczynała się jedna z czytanek w elementarzu Mariana Falskiego. 
63 Rywka Kikon (ur. 13 V 1895 r. w Tomaszowie Maz.), córka Abrama Idela Bornsztajna i Nachy 

z Opatowskich, nauczycielka szkół żydowskich. Była żoną Hermana Kikona, biuralisty (ur. 30 XII 
1897 r. w Stryju). Urodziła jedynego syna Juliusza Jakuba Kikona (ur. 18 V 1925 r. w Tomaszowie 
Maz.). Przebywała w getcie tomaszowskim. Zapewne zginęła w Treblince w 1942 r. 

64 Tebcia Żemańska (wziąwszy urlop bezpłatny) wyjechała w grudniu 1937 r. do Stanów 
Zjednoczonych, por. J. Wojniłowicz, Spis szkół…, s. 8. Do Polski przed wybuchem II wojny światowej 
nie powróciła. 

65 Samuel (Szmul Lejzor) Meldung (1902–1980), nauczyciel szkoły powszechnej, członek 
Judenratu, więzień obozów koncentracyjnych, po wojnie sekretarz Komitetu Żydowskiego 
w Tomaszowie Mazowieckim. Ur. 12 I 1902 r. w Tomaszowie Lubelskim. Był synem Jankiela 
(vel Jakuba) Meldunga i Ruchli (Racheli) z d. Kenig (König). W październiku 1928 r. osiedlił 
się w Tomaszowie Mazowieckim. Przybył z Otwocka. Zamieszkał przy ul. Krzyżowej nr 16. 
Pracował tu jako nauczyciel śpiewu i religii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 (przy al. Marsz. 
J. Piłsudskiego 37). Potem także w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej (ul. Tkacka 11). 
Od 17 VII 1930 r. mieszkał wraz z żoną Ruchlą przy ul. Tkackiej 9. W okresie okupacji M. pracował 
w gminie żydowskiej. W getcie tomaszowskim był starszym Rady Ludności Żydowskiej (Judenratu). 
Po likwidacji getta tomaszowskiego trafił w listopadzie 1942 r. do żydowskiego obozu pracy 
przymusowej w Tomaszowie Maz. Pracował w zarządzie obozowym. Odpowiadał za zaopatrzenie 
żywnościowe obozu. W maju 1943 r. został wraz z żoną wysłany do obozu koncentracyjnego 
w Bliżynie, a stamtąd w r. 1944 do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 26 I 1945 r. został 
wywieziony z Auschwitz do Buchenwaldu. 5 X 1945 r. powrócił z obozu do Tomaszowa Mazowieckiego 
i został przewodniczącym i sekretarzem miejscowego Komitetu Żydowskiego. 15 IX 1946 r. opuścił 
Tomaszów Mazowiecki i zdecydował się na emigrację, początkowo przebywał w krajach Europy 
Zachodniej, potem udał się do Ameryki Południowej, a następnie do Kanady. W r. 1969 opublikował 
wspomnienia z czasów okupacji pt. Wojenne epizody w wydanej w Izraelu Księdze Pamięci Gminy 
Żydowskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Zm. 4 III 1980 r. w Quebec (Kanada). 

66 Mojżesz Sanina, nauczyciel tomaszowski, opracował i wydał (według ustaleń Jerzego 
Wojniłowicza) dwa podręczniki szkolne: Nauka religii izraelskiej na klasę wstępną (wyd. 2, Łódź 
1917) i Opowiadania z pisma świętego. Podręcznik do nauki religii mojżeszowej (cz. 1–2, Łódź 1917). 
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W ciągu pierwszych dwóch lat nauki najciekawsze były jednak kasztany, 
a zimą ślizganie się w alei. Trwało to nieraz bardzo długo.

Publiczna Szkoła Powszechna nr 7

Po trzech latach naszą klasę przenieśli „za wodę”, do szkoły pana Głogow-
skiego67. Mieściła się w obskurnej kamienicy adaptowanej na potrzeby szkoły, 
bez żadnego zaplecza, jeżeli nie liczyć podwórka. Dopiero w ostatnim roku 
szkołę przenieśli do nowego budynku przy ulicy Stolarskiej.

Czego nauczyłem się w ciągu tych lat? Z języka 
polskiego – podstaw gramatyki, pisowni i pewnego 
zamiłowania do książek. Przedsmak dawała nowelka, 
fragment powieści, wiersz wyuczony na pamięć.

Na lekcjach historii uczono postawy patriotycz-
nej i miłości do ojczyzny, wyzwolonej spod pano-
wania zaborców zaledwie kilkanaście lat temu. 
Dawaliśmy nawet osobliwy wyraz temu przy-
wiązaniu do ojczyzny. Na urodziny Marszałka 
cała klasa kupowała karty z Jego wizerunkiem. 
Podobno wszystkie wysłano do Belwederu.

Najbardziej lubiłem matematykę i fizykę. Tych 
przedmiotów uczył pan Szpigiel68, który spacero-
wał po ulicach z wielkim wilczurem, a klapę jego 
marynarki zdobił znaczek Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego. Dla starszych klas orga-
nizował wycieczki do pobliskiej Spały, Teofilowa 
lub Inowłodza. Pamiętam, jak nad brzegiem Pilicy, 
przy ruinach zamku opowiadał dzieje Kazimierza 

67 Szmul Lejb Głogowski (1888–1942), kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej nr 7 
(ul. Stolarska 33). Wyraźnie utykał, gdyż nosił protezę. Nogę stracił podczas wojny polsko-
sowieckiej. Zm. 11 IX 1942 r. o godz. 17 w getcie tomaszowskim. 

68 Józef Szpigiel (ur. 12 IV 1895 r. w Łodzi), syn Gołda i Cecylii z d. Orbach, nauczyciel 
matematyki i fizyki, członek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W Tomaszowie Maz. 
pracował w latach 1930–1932. W lipcu 1932 r. wyprowadził się do Łodzi, ul. Sienkiewicza 29. 
Wśród tomaszowskiej inteligencji działał niejaki Józef Szpigiel, członek Komunistycznej Partii 
Polski, którego prawdopodobnie należy kojarzyć z nauczycielem. Zob. B. Wachowska (red.), 
Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, Warszawa–Łódź 1980, s. 304, 587. 

Ilustr. 33. Szmul Lejb Głogow-
ski (1888–1942), nauczyciel, 
kierownik Publicznej Szkoły 
Powszechnej w Tomaszowie 
Mazowieckim. Źródło: Archi-
wum Państwowe w Piotrkowie 
Trybunalskim, Oddział w Toma-
szowie Mazowieckim.
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Wielkiego, wielkiego króla, który zbudował zamek dla pięknej Esterki69. 
Uczył nas miłości do przyrody, a zamiłowanie do turystyki zawdzięczam 
właśnie jemu. Ale nie tylko do turystyki, również do matematyki i fizyki. 
Matematyki było niewiele i skończyła się na prostych działaniach na 
ułamkach.

Pan Szpigiel potrafił zainteresować fizyką, głównie dzięki demonstrowa-
niu jej praw w specjalnej pracowni. Tylko jedna była na użytek wszystkich 
szkół, ale świetnie – jak na owe czasy – wyposażona. Robiliśmy doświadcze-
nia z ciepła, optyki, tarcia, elektryczności. Wszystko stawało się jasne dzięki 
jego prostym doświadczeniom.

Szczególnie zainteresowała mnie pręd-
kość rozchodzenia się fal dźwiękowych, 
chociaż nie była demonstrowana doświad-
czeniem. Łatwo obliczyć drogę od miejsca, 
skąd widać błyskawicę, do ucha obserwa-
tora, jeśli zna się różnicę czasu obu obiek-
tów i prędkość rozchodzenia się fal dźwię-
kowych w powietrzu. Miałem jednak pewne 
wątpliwości co do ścisłości tego rachunku 
i podzieliłem się nimi z moim nauczycielem: 
– W tym rachunku nie jest uwzględniony 
czas, jaki upłynie od powstania błyskawicy 
do momentu postrzeżenia jej przez nasze 
oko, więc droga powinna być nieco dłuższa 
– zauważyłem z nieukrywaną dumą, jakby ta 
właśnie błyskawica rozjaśniła mój umysł.

Pan Szpigiel pochwalił moją dociekliwość i stwierdziwszy, że różnica jest 
niewielka, dodał: – W fizyce obowiązuje ścisłość, masz więc rację. Po lekcji, 
już w drodze do domu, odbyłem z nim bardzo interesującą rozmowę. Przede 
wszystkim powiedział mi, dlaczego pominęliśmy czas przebiegu światła. 
Prędkość światła jest przeogromna, największa jaka tylko może być, wynosi  

69 Esterka – legendarna Żydówka niezwykłej piękności, rzekoma kochanka Kazimierza 
Wielkiego, króla polskiego w latach 1333–1370. Legenda łączyła Esterkę m.in. z miastem 
Opoczno, gdzie działał jej dziad jako kupiec i lekarz. Zob. Ch. Shmeruk, Legenda o Esterce 
w literaturze jidysz i polskiej. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji, 
Warszawa 2006. 

Ilustr. 34. Albert Einstein w 1947 r. 
Źródło: Wikimedia Commons.
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300 tys. km na sekundę i żaden zegarek tej różnicy nie wskaże. Kto zatem 
stwierdził tę prędkość światła? W odpowiedzi usłyszałem: – Amerykański 
uczony Michelson70, za pomocą specjalnego urządzenia. – I jeszcze jedno 
nazwisko wtedy wymienił: Albert Einstein71.

– Ten uczony, największy fizyk naszych czasów – mówi pan Szpigiel – 
wykorzystując doświadczenia Michelsona, wynalazł wzór, który ma ogromne, 
wprost niewyobrażalne znaczenie.

– To musi być bardzo skomplikowany wzór – powiedziałem.
– Nie – odrzekł pan Szpigiel – bardzo prosty: E=mc2. Na tym rozmowa się 

skończyła, ale sam problem długo jeszcze rozbudzał moją wyobraźnię.
Edukację w Tomaszowie skończyłem w szkole podstawowej72, tak jak – 

z nielicznymi wyjątkami – wszyscy z naszej klasy. Dalsze kształcenie było już 
przywilejem zamożnych.

W Tomaszowie istniały wtedy dwie szkoły średnie: gimnazjum filolo-
giczne oraz matematyczno-przyrodnicze zwane realnym73. Istniało rów-
nież prywatne gimnazjum żydowskie74. Ale na drodze do szkoły średniej 
były wysokie progi, dla mnie nie do przekroczenia, za naukę trzeba było 
płacić czesne. Poza tym, mając czternaście lat musiałem myśleć o zarabianiu 
na chleb, nie mogłem być ciężarem dla rodziców. Bolałem nad tym i próbo-

70 Albert Abraham Michelson (1852–1931), amerykański fizyk, wynalazca interferometru – 
przyrządu do dokładnych pomiarów prędkości światła, laureat Nagrody Nobla w zakresie fizyki 
w 1907 r. za konstrukcję precyzyjnych instrumentów optycznych i za dokonania w zakresie 
metrologii i spektroskopii. Warto zaznaczyć, że uczony urodził się w rodzinie żydowskiej 
na ziemi polskiej, w Strzelnie na Kujawach. Dość wcześnie opuścił nasz kraj emigrując wraz 
z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. 

71 Albert Einstein (1879–1955), wybitny fizyk, laureat Nagrody Nobla w 1921 r. w dziedzinie 
fizyki za prace w zakresie fizyki teoretycznej, zob. J. H. Schoeps (red.), Nowy leksykon…, s. 218. 

72 W 1933 r. 
73 Gimnazjum Filologiczne (tj. Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne Stowarzyszenia 

Szkolnego, ul. Prez. I. Mościckiego 24) było kierowane przez dyr. Adama Pawłowskiego, natomiast 
gimnazjum realne (tj. Miejskie Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne, ul. św. Antoniego 29) przez 
dyr. Antoniego Jargockiego. 

74 Żydowskie Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Szkół Żydowskich powstało 
w 1921 r. z połączenia gimnazjum męskiego (Męskiej Szkoły Żydowskiej) „Hatchijah”, 
założonego w 1915 r. przy ul. Kaliskiej 17, z Prywatnym Gimnazjum Żeńskim Anny 
Wajkselfiszowej (założonym w 1904 r.) Gimnazjum było kierowane przez Annę 
Wajkselfiszową (która odeszła na emeryturę w 1937 r.). Szkoła mieściła się początkowo przy 
ul. Kaliskiej 15/17, a następnie (w latach trzydziestych) przeniosła się do nowego budynku 
przy ul. Wieczność 42. Dopiero w 1936 r. uzyskała prawa gimnazjum państwowego. Od 
1937 r. dyrektorem tej szkoły był Iser Borenstein.
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wałem uzupełnić wiedzę za pomocą książek z miejskiej wypożyczalni. Nie 
była to jednak wiedza przyrodnicza, do której miałem zamiłowanie. Książki 
ograniczały się do literatury pięknej, głównie współczesnej. Nie żałuję, że 
przez kilka lat niemało książek przeczytałem, choć wiele z nich nie doczyta-
łem do końca, a innych w ogóle nie rozumiałem. Pewną rolę odegrał zwykły 
snobizm, aby koleżankom pokazać się z książką pod pachą. Do nauki powró-
ciłem późno, dopiero po piętnastu latach; najpierw w szkole średniej dla 
dorosłych, a później na Politechnice Warszawskiej.

Prywatna Szkoła Religijna „Talmud Tora”

W Tomaszowie chodziłem nie tylko do siedmioklasowej szkoły powszechnej. 
Uczyłem się również w chederze. Mało kto dzisiaj wie – jak sądzę – co to jest 
cheder, a właściwie był, gdyż zniknął w czasach Zagłady. Była to żydowska 
szkółka religijna, prywatna, o szczególnym kolorycie75. Najpełniej oddaje to 
bardzo stara piosenka. A któż jej nie śpiewał? Przytoczę początek ilustrujący 
nastrój w chederze:

Ofn pripecik brent a fajerł,
In im sztyjb is hejs.
In der rebe lernt
Kleine kindełech
Deim alef bejs.

(Na przypiecku tli się ogienek, / W izbie gorąco / Rebe76 uczy / małe dzieci 
 / hebrajskiego ABC).

Wypada dodać, iż w chederze uczyli się wyłącznie chłopcy w wieku 
od pięciu lat, podzieleni na dwie grupy: od pięciu do ośmiu i od ośmiu do 
dwunastu lat.

Na ulicy Polnej, blisko naszej kamienicy, przycupnęło kilka starych, odrapa-
nych domków, a w jednym z nich był właśnie cheder. Nim zostałem uczniem 

75 Według ustaleń Jerzego Wojniłowicza, Spis szkół…, s. 11–12, w Tomaszowie Mazowieckim 
w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej działały cztery żydowskie szkoły religijne: 
1. Jesodot Tora (ul. B. Joselewicza 8) przy Wielkiej Synagodze; 2. Prywatna Szkoła Religijna 
„Talmud Tora” (ul. Polna 22/24). Kierownik szkoły: Icek Warszawski; 3. Prywatna Szkoła Religijna 
Jakuba Tenenbauma (ul. Polna 3). Kierownik szkoły: Jakub Tenenbaum (1889–1942); 4. Szkoła 
Rabina (ul. Krzyżowa 19). 

76 Rebe (dosł. ‘mistrz, uczony, nauczyciel’) – tytuł honorowy, wyrażający respekt i poważanie, 
używany w stosunku do nauczycieli religijnych, przewodników duchowych i cadyków. 
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tej szkółki, wiele razy zaglądałem przez okienka do dwóch izb. W jednej 
mieścił się magiel i stąd nazwa – „U maglarza”, w drugiej izbie, tej mieszkal-
nej, uczyły się dzieci, tak jak w tej piosence.

Maglem zajmowała się żona rebego – niska, tęga kobieta, człapiąca 
w buciorach, kołysząca się przy tym jak kaczka. Złośliwi mówili, że to rezul-
tat wiązania dwóch butów jednym sznurowadłem. Zapewne przesadzali, ale 
daleko jej było do przystojnego małżonka, – mężczyzny w średnim wieku 
z czarną, okalającą pociągłą twarz bródką.

Wiedziałem więc już wcześniej, jak ten cheder wygląda. Nie było w nim 
przypiecka – to już inne czasy. Ale stał żelazny piecyk z rurą wypuszczoną 
przez okienko i mały stół z dwoma prostymi ławkami. Na jednej siedzi rebe 
i wodzi patyczkiem po rozłożonej księdze, obok dziecko czytające tekst. 
W tym czasie inne dzieci, w oczekiwaniu na przesłuchanie swoich umiejętno-
ści, czymś się zabawiają.

Rodzice od dawna przynaglali, że już czas na naukę łoszen kojdesz77. 
Ja jednak nie miałem na to ochoty, obraz oglądany przez okienko nie był  
zachęcający. – Nie, nie pójdę do chederu! – wciąż powtarzałem. I nie 

77 Jid. łoszen ha-kojdesz (‘język święty’) jest opisowym określeniem języka hebrajskiego, 
stosowanym w literaturze rabinicznej dla wyraźnego odróżnienia od używanego w mowie 
potocznej języka jidysz (jid. mame-łoszen ‘język matczyny’). 

Ilustr. 35. Parterowe domki (obecnie rozebrane) przy ul. Polnej 22/24, których 
właścicielem w okresie dwudziestolecia międzywojennego był Alter-Aron Wort-
man (1869–1942?). Tu w okresie dwudziestolecia międzywojennego mieściła się 
Prywatna Szkoła Religijna „Talmud Tora” prowadzona przez Icka Warszawskiego. 
Fot. Józef Gołębiewski.
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pomagały argumenty w rodzaju: „Co z ciebie wyrośnie?”, a także prośby 
i nagany. Kiedy miałem już prawie dziewięć lat78, w końcu uległem i na dwie 
godziny dziennie chodziłem do „maglarza”.

Chłopcy w moim wieku już dawno czytali Chumesz (Pięcioksiąg), a ja 
znalazłem się w grupie maluchów, powtarzając z nimi ów alef bejs. Starsi 
kpili ze mnie, a średniacy dokuczali wskazując na opóźnionego w rozwoju.

W izbie panował zaduch, nierzadko 
smród. Dzieci puszczały nieraz „bąki”, 
a okienka nie można było otwierać, bo 
uczniowie mogliby się przeziębić. Cza-
sem słyszałem: – Srulek znowu śmierdzi 
– tak twierdził jakiś donosiciel. Chłopak 
się bronił, że to nieprawda. Podchodziliśmy 
wówczas do niego i wąchaliśmy ramię. Nie 
ulegało wątpliwości… Ale rebe nie wyda-
wał się zaskoczony; był przygotowany 
na taką okoliczność. Wyciągał z kieszeni 
chałata kostkę cukru, przypalał zapałką 
i za chwilę cukrowe kadzidło znakomicie 
neutralizowało nieprzyjemny zapach.

Po dwóch miesiącach nauczyłem się 
abecadła, kilku podstawowych słów 
i krótkiej modlitwy. Z tym było pół biedy. 
Najgorzej, że rebe od razu przystąpił do 
czytania Tory i tłumaczenia na codzienny 
język jidysz. Pomijam już, że czyta się 
na odwrót, czyli z prawa na lewo, że samogłoski zastępują kropki i kreski. 
Fatalnie mi idzie, nie mogę przyswoić sobie intonacji, a bez tego słowa tracą 
sens. Rebe czyta, ja tłumaczę, potem na odwrót. Rebe nie jest zadowolony 
i każe powtarzać od początku. Jak w tej samej piosence:

Zugtze noch a muł,
In take noch a muł…

(Powiedz jeszcze raz, / I właśnie jeszcze raz)

78 Tj. w 1928 r. 

Ilustr. 36. Icek Warszawski (1901–1942), 
nauczyciel religii i języka hebrajskiego, 
kierownik szkoły żydowskiej „Talmud-
-Tora”. Fot. z 1938 r. Źródło: Archiwum 
Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, 
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.
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Teraz on czyta i tłumaczy, ja zaś powtarzam. Ale brak mi wyczucia staro-
żytnego języka, nie rozumiem sensu zdania, coś dukam, dostaję wypieków na 
twarzy, zatyka mnie. Rebe to widzi:

– No, dosyć na dziś, jutro będzie lepiej – uspokaja. Nazajutrz rzeczywiście 
jest lepiej, ba – nawet wesoło. Magiel się zepsuł, ruchoma część wyskoczyła 
z prowadnicy. Rebe szamoce się z tym, próbuje naprawić, a starsi chłopcy 
starają się mu pomóc. Wyciągamy balast – polne kamienie z ogromnej skrzyni, 
żeby ją odciążyć. Wreszcie wszystko wraca na swoje miejsce. Zawzięcie krę-
cimy korbą i magiel znowu toczy się ze zgrzytem po drewnianych wałkach. 
Nie pierwszy to raz, ale zawsze mamy uciechę.

A tu znowu ten Chumesz! Już prawie rozumiem, że był potop, że zbudo-
wano arkę, lecz po co te szczegóły: z czego była zrobiona, jak ją wykonano, ile 
czasu to trwało? Na co mi to potrzebne? – podpowiada przekora. Rebe jest 
innego zdania i znowu zaczyna od początku.

Próbuję – „noch a muł” – czytać i tłumaczyć, ale chyba znowu bez sensu, 
skoro nauczyciel marszczy czoło, krzywi się, jakby słuchał zgrzytu krzesiwa 
po szkle. W końcu bezradnie rozłożył ręce. Mimo wszystko był wyrozumiały, 
jakby wiedział, że nie będzie miał ze mnie pociechy. Nie bije linijką po łapach, 
jak nakazuje zwyczaj. W końcu powiada: – Mój drogi, muszę porozmawiać 
z rodzicami, tak dalej być nie może.

Nie mam do niego pretensji, że poskarży się. Powie zapewne – szkoda 
pieniędzy. Właściwie to jest mi go żal, bo musi się ze mną męczyć. Pogar-
dliwa opinia o mełamedach nie odnosi się do naszego rebego. On cieszy się 
wyjątkowym szacunkiem, bowiem po zajęciach w chederze powierzają mu 
kopiowanie świętych tekstów. Zapisuje zwoje pergaminu, które nawijane na 
dwa wałki zakończone rączkami stanowią właśnie Sofer Torę79, największą 
świętość każdej synagogi i bóżnicy, każdego domu modlitwy.

Kopista to bardzo odpowiedzialny zawód; tu nie może być żadnej pomyłki 
ani poprawki. Gdyby – nie daj Boże – coś takiego się przydarzyło, cała robota 
na nic, zwój pergaminu trzeba wyrzucić. O „maglarzu” mówią jak o cenionym 
fachowcu. Widziałem jego wprawki na skrawki pergaminu, jak gęsim piórem 
cyzelował małe hebrajskie litery ustawione w szyku kilku linijek. Nie były to 
jednak nikomu niepotrzebne, jak mogło się zdawać, skrawki pergaminu. Pisał 
je na zamówienie dla kogoś, kto zwinie w ruloniki, każdy oprawi w trwały 

79 Sofer Tora – jeden z małych traktatów talmudycznych, przynoszący m.in. teksty 
związane z liturgią.
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futeralik i sprzeda jako gotowe mezuzy80. I będą latami, niczym talizman, 
chronić od złych mocy żydowskie mieszkania.

„Maglarz”, jak zapowiedział, 
przyszedł na rozmowę z rodzicami. 
Mogłem się tylko domyślać, do 
czego doszli w tej rozmowie, skoro 
do chederu więcej nie poszedłem. 
Widocznie przekonał ich, że nigdy 
nie nauczę się hebrajskiego. Parę 
dni później, gdy miałem już pra-
wie trzynaście lat, rodzice znowu 
do tego wrócili. Przypomnieli, że 
zbliża się bar micwa81.

– Wiesz, synu, co to oznacza – 
mówi do mnie mama – wiesz, że 
będziesz już dorosły, staniesz się 
odpowiedzialny wobec prawa, 
odpowiedzialny za swe uczynki.

– Wiem, wiem, mówili o tym 
w chederze. Nawet wolno mi się 
będzie ożenić – odpowiedziałem 
rumieniąc się od własnych słów.

Do rozmowy włączył się ojciec: 
– Zeszłej soboty byłem świadkiem 
bar micwy w naszej bóżnicy. Syna mego kolegi wezwali po raz pierwszy do 
odczytania większego fragmentu akapitu Tory, później urywka z ksiąg pro-
rockich. Na koniec wygłosił własny komentarz. Wszyscy cmokali z zachwytu, 
a niektórym z rodziny popłynęły łzy radości.

80 Mezuza – specjalny futerał, zawierający przepisaną na pergaminie modlitwę, 
przytwierdzany do framugi drzwi w domach żydowskich. Pobożni Żydzi przy wchodzeniu 
i wychodzeniu z pomieszczenia dotykali mezuzy z czcią palcami prawej ręki, a następnie je 
całowali. 

81 Bar micwa (po aramejsku ‘syn przykazania’) albo konfirmacja – określenie uroczystości 
związanej z uzyskaniem pełnoletności przez chłopca żydowskiego, który ukończył 13 lat i jeden 
dzień. Podczas nabożeństwa chłopiec musi przeczytać odpowiedni fragment Tory i sformułować 
odpowiedni do niego komentarz. Z okazji bar micwy rodzina urządza przyjęcie, świętując wstą-
pienie chłopca do dorosłej społeczności gminy żydowskiej. 

Ilustr. 37. Modlitwa hebrajska przepisana na per-
gaminie odnaleziona w mezuzie kilka lat temu 
w Tomaszowie Mazowieckim w kamienicy przy 
ul. Jerozolimskiej 5. W tymże budynku mieściła się 
piekarnia Szlamy Zelmana Blankieta, dziadka Hen-
ryka i Michała Piaseckich. To jedna z nielicznych 
pozostałości kultury żydowskiej w Tomaszowie 
Mazowieckim. Fot. K. T. Witczak.
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– Niech się przynajmniej nauczy nakładania tefilin (filakterii82) i poran-
nej modlitwy – przerywa mama proponując skromniejszy program mojej 
edukacji.

I znowu „maglarz” mnie uczył, ale nie w chederze, tylko w domu83. Sztuka 
nakładania owych tefilin zainteresowała mnie, wzbudziła nawet spore 
emocje. Rebe zdobi moje czoło czarnym sześciennym pudełkiem zawierają-
cym święty tekst. Nie spadnie z czoła, skórzany pasek ciasno obejmuje głowę. 
Drugie pudełko, też oprawione w cienką skórę, ale z długim paskiem, mocuje 
do lewego przedramienia. Tym paskiem owija rękę i dłoń, a palce w szcze-
gólny sposób. Rebe każe teraz odwrócić dłoń. Na wewnętrznej stronie paski 
ułożyły się w kształcie litery szin84, pierwszej litery słowa „Szaddaj” 
(Wszechmocny)85. Za chwilę bez trudu sam dokonałem tej sztuki, ale 
z modlitwą nie posunąłem się ani o cal do przodu.

Niedługo trwała zabawa w tefilin, było bowiem jasne, że nie traktuję 
tego z należytym szacunkiem i powagą. Rodzice dali mi wreszcie spokój. 
Skończyłem trzynaście lat86, ale bar micwa się nie odbyła. Nie byłem nale-
życie przygotowany do publicznego wystąpienia i ojciec nie mógł narażać 
się na kompromitację.

Kilka dni po moich urodzinach dowiedziałem się, że pojadę na wieś, 
gdzie spędzę wakacje. Rodzice naszego nowego terminatora, Bolka Kwa-
śnego87, zapraszają mamę i mnie do swojego domu w Karolinowie88.

82 Tefilin (inaczej filakteria) – dwie czarne szkatułki, wykonane z jednego kawałka rytualnie 
czystego (koszernego) zwierzęcia, w których znajdują się ustępy Tory. Mężczyźni żydowscy 
zakładali tefilin przy porannej modlitwie, odpowiednio przymocowując je rzemykami do czoła 
i lewego przedramienia. 

83 Rodzina Pessesów mieszkała wtedy w kamienicy przy ul. Żwirki i Wigury 4 (m. 1), 
położonej u zbiegu z ul. Polną, ale frontem zwróconą w kierunku parku im. Jana Rodego. 
W niedalekiej odległości od skrzyżowania dwóch ulic mieściła się szkoła religijna „Talmud Tora” 
(ul. Polna 22/24). 

84 Litera hebrajska szin ma następujący wygląd: ׁש.
85 El Szaddaj (dosł. ‘Bóg wszechmocny’) – jedno z głównych określeń boga. Słowo Szaddaj 

umieszcza się na tefilinach i mezuzach w celu uwydatnienia ich opiekuńczej i dobroczynnej mocy. 
86 Trzynaste urodziny Mosze Pessesa (Michała Piaseckiego) przypadały w dniu 28 VI 1932 r. 
87 Bolek Kwaśny, chłopak wiejski z Karolinowa, był terminatorem u mistrza krawieckiego 

Mordki Pessesa (1880–1942), ojca Izraela Chaima Pessesa (Henryka Piaseckiego, 1905–2003) 
i Mosze Pessesa (Michała Piaseckiego, 1919–2002). 

88 Karolinów – dawna wieś nadpiliczna, obecnie położona nad Zalewem Sulejowskim 
w gminie Tomaszów Mazowiecki (pow. tomaszowski). Wieś znajduje się obecnie w obrębie 
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. 
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Dobrze pamiętam tę niewielką wieś blisko Tomaszowa, gdyż przez 
kolejne kilka lat w tej wiosce cieszyłem się urokiem lasu, słońca i wody. 
Za sztachetami ogradzającymi ogródek przed domem rosły malwy, a pod 
okapem strzechy jaskółki uwiły sobie gniazda.

Gospodarze odstąpili świąteczną izbę mamie, ja spałem w stodole na 
sianie pachnącym kwieciem. Zżyłem się z rodzeństwem Bolka, hołubiła 
mnie jego matka, a z dziadkiem przesiadywałem nad Pilicą, gdy łowił ryby.

Podziwiałem Bolka gołębie-krymki i wajsfligle, jak w locie fikały koziołki, 
a po deszczu zbierałem grzyby w okalającym wieś sosnowym lesie. Rychło 
przylgnęła do mnie miejscowa gwara, zbladła fascynacja prędkością świa-
tła, a cheder „U maglarza” stał się już zamierzchłą przeszłością.



Ilustr. 38. Menora, świecznik żydowski, jest 
symbolem świadomości narodowej Żydów.



PR ACA

Benon Józef Badower
(1903–1942)

W młynie1

Szum kamieni młyńskich w szalonych obrotach,
Poświst pasów rytmiczny,
Stali migotanie na „szajbach” w rozpędzie,
Warkot trybów hukliwy,
Bulgotanie wody w studni pracującej turbiny
W „łubinie” zgrzyt ziarna stękliwy
I miarowy stuk – chaos składowych części – –

Z mgły siny – białego kurzu
Niby torpedowiec wynurza się młynarz,
Z czoła pot perlisty rękawem zagarnia,
Za linę pociąga –
Jakiemś kółeczkiem zakręca –
Robi to – i owo –
Stuk. Zgrzyt. Stęk ostatni – i cicho –
Maszyny stoją.
(W głowie huk – ciągły jeszcze warkot)
Wszystko gotowe. –

W końcu
„Ktoś” mąkę zabiera wyszczerzając zęby,
Zadowolony gładzi brzuch swój tłusty,
Chód elastyczny, ostrożny (nuż surdut zamączy)
W każdy kąt zagląda – wymani otręby,
Niezliczone razy palce w mące zanurza.

1 Pierwodruk: W młynie, „Echo Mazowieckie” R. 2, 1927, nr 19, s. 5. Podpis: B. J. Badower.
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W ustach je zaślini, zaciaści,
Aż pod nosem coś szwargocząc
Odchodzi z triumfem – –

We młynie cicho…
Kurz się wiecznie kłębi,
(W głowie huk – ciągły jeszcze warkot)
A młynarz flegmą plując krwistą
Na workach zasypia.

Komentarz

Wiersz napisany zgodnie z postulatem Awangardy Krakowskiej, dzia-
łającej w latach 1922–1927 przy czasopiśmie „Zwrotnica”. Awan-
garda propagowała hasło trzech M („Miasto, masa, maszyna”). 

Dziennikarz, poeta, karykaturzysta i artysta-malarz Beno Józef Badower, 
który był związany ze środowiskiem artystycznym miasta Krakowa, barwnie 
„odmalowuje” hałas, ruch i zapylenie panujące w młynie. Używa słów cha-
rakterystycznych dla terminologii młynarskiej („szajba”, „łubin”). Następnie 
ukazuje spoconego i znużonego młynarza, który kończy pracę, i zadowolo-
nego właściciela (względnie klienta), sprawdzającego jakość mąki i otrąb. 
Końcowy akord ma dwuznaczną, prawdopodobnie prospołeczną wymowę. 
Tematyka wiersza wynika zapewne z faktu, iż rodzina Badowerów posiadała 
młyn mechaniczny w Tomaszowie Mazowieckim (przy ul. Warszawskiej). 
Wiersz ma charakter nowoczesny (brak rymów i standardowych zwrotek).

Ilustr. 39. List do (Benona) Józefa 
Badowera, przebywającego w getcie 
tomaszowskim. Zbiory prywatne. 
Kopia w posiadaniu autora. 
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Henryk Piasecki
(Izrael Chaim Pesses, 1905–2003)

W domostwie tomaszowskiego krawca

Kto u schyłku lat nie wraca myślą do domu rodzinnego, do dzieciństwa 
spędzonego wśród najbliższych? – Jakże schodzą się dwa przeciwle-
głe krańce życia! Owe odległe a przecież bliskie źródło, skąd wypłynął 

potok mego życia, wzywa do siebie: wróć! Wiem, że życiodajne źródło wyschło, 
zasypane ręką złoczyńcy. A jednak wracam tam, posłuszny temu odwiecznemu 
a potężnemu wezwaniu. Nachylam się nad źródłem i widzę w jego zwierciadle 
wód swój własny wizerunek. Jakże on zmieniony! Mimo woli wyrywa mi się 
okrzyk: „Czy to ja jestem tym samym chłopięciem, które ongiś”…

Najdalej sięgająca, najgłębiej w toń pamięci napuszczona sonda wyławia 
obraz następujący: oto prowadzę siostrzyczkę swą Felę2 po drewnianych scho-
dach wiodących do domu. Siostrzyczka chodzi, a raczej gramoli się na czwo-
rakach. Daje mi to uczucie przewagi nad nią i zarazem postawę opiekuńczą. 
Siostrzyczka jest o dwa lata młodsza ode mnie3. Na pewno przekroczyła już 
co najmniej roczek, a ja trzy lata. Wynika z tego, że względnie wierna pamięć 
moja sięga lat 1908–1909, jako że urodziłem się 24 września 1905 roku4.

Drewniane, sterane i wąskie schody, po których wznosimy się do mieszka-
nia, mają dwie kondygnacje. Powyżej naszego mieszkania schody prowadzą 
już tylko na strych, zamknięty na kłódkę.

2 Fajga „Fela” Pessesówna (1907–1942?), młodsza siostra autora wspomnień, dwukrotnie 
wychodziła za mąż i dwukrotnie zmieniała nazwisko: 1o voto Gingoldowa, 2o voto Kenigsztajnowa. 
Pierwszy związek Fajgi z Abramem (Awrumem) Gingoldem, tkaczem, nie doczekał się potomstwa 
i zakończył się rozwodem. Po raz drugi Fajga wyszła za mąż za Moszka vel Maksa Kenigsztajna 
(ur. 30 VIII 1906 r. w Tomaszowie Mazowieckim), tkacza i szofera, syna Chaima i Mindli. 
Małżeństwo doczekało się córki Ewy. Po wybuchu II wojny światowej Kenigsztajn uciekł na 
tereny wschodnie i dzięki temu ocalał. Fajga Kenigsztajnowa i jej małoletnia córka, które zostały 
zamknięte w getcie tomaszowskim, prawdopodobnie zginęły w listopadzie 1942 r. w obozie 
zagłady w Treblince. 

3 „Fela” Pesses urodziła się 14 VIII 1907 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Była zatem 
o prawie dwa lata młodsza od autora wspomnień. 

4 Niniejsza deklaracja autora stoi w jawnej sprzeczności z danymi archiwalnymi, które 
jednomyślnie stwierdzają, iż Izrael Chaim Pesses urodził się 4 IX 1905 r. w Tomaszowie 
Mazowieckim. Rodzinna tradycja utrzymywała jednak, iż taki zapis archiwalny jest niepoprawny. 
Z tego też powodu na nagrobku Henryka Piaseckiego pojawiła się data urodzenia: 24 IX 1905 r. 
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W mieszkaniu naszym – zgiełk warsztatu krawieckiego. Stuka rytmicz-
nie maszyna do szycia, przy której siedzi Ojciec5 nachylony do szkapiej 
głowy szyjącego mechanizmu, ręką nawodzi pod tańczącą igłę płat sukna 
płynącego rzeką jakby na koło młyńskie, napędzane jednak nogami Ojca, 
naciskającego pedał maszyny. Kroplisty pot występuje Mu na czole obnażo-
nej głowy, krótko przystrzyżonej „na jeża”, a spiczasta ryża bródka podry-
guje w takt wibrującej maszyny. Wibrują również cewki z czarną i białą 
nicią, stojące na wąskich „warsztatach”. Brzegi warsztatów były obrębione 
listewką, by cewki, naparstki i tym podobne instrumenty nie staczały się 
pod nogi pracującym. Cała niemal kuchnia wypełniona jest pracownią 
krawiecką. Oprócz maszyny do szycia stoją w niej dwa „warsztaty”: majster-
ski, przy którym siedzi Ojciec, i czeladniczy, przy którym siedzi młodzie-
niec w czarnej, okrągłej „żydowskiej” czapeczce, gdyż pochodzi z prowincji, 
gdzie panują jeszcze stare obyczaje.

W kuchni stoi też długi, mocny stół o szerokim, grubym blacie, zheblowa-
nym, ale bez politury. Pod nim leżą kozły do prasowania rękawów i podłu-
gowate, wypełnione wełną poduszki do prasowania wypukłości odzieży. 
Prasowaczem podobnież jak maszynistą jest Ojciec. Istny zachwyt wywo-
ływał we mnie, kiedy łyknąwszy wody z kwarty, rozpryskiwał ją w formie 
lejkowatego strumienia rozpylonych kropelek na grube płótno lniane, okry-
wające prasowane sukno. Kiedy opuszczał ciężkie, rozpalone do czerwo-
ności niemal kilkufuntowe żelazko, a para z sykiem wydobywała się spod 
żelazka, wówczas podnosił płótno, przyklepywał sukno płaską deską, 
używaną do prasowania nogawic. Ojciec nie używał żelazek ogrzewanych 
węglem drzewnym – „takie żelazka – mawiał nie bez tonu pogardy – są 
dobre dla krawców damskich, a nie dla nas krawców męskich”. Żelazko było 
bądź z jednolitego żelaza, bądź wydrążone i wypełnione dyszą, rozżarzoną 
na węglu kamiennym w kuchni. To Matka przygotowywała je i wyciągając 
z fajerki podawała na stół roboczy ojcu. Uwijała się zatem matka przy kuchni, 
bladolica, o regularnych rysach twarzy, o złotych włosach „di szajne Rajzełe” 
(Piękna Różyczka, Rajzla), subtelna i dobra6. Gdy zamaszystym ruchem 
Ojciec opuszczał ciężkie żelazko krawieckie na stół, rozlegał się łoskot, który 
wstrząsał ścianami mieszkania, dygotały szyby okien i tylko dlatego cewki  
i naparstki nie pospadały ze stołów warsztatowych, że drewniane listewki, 

5 Mordka Pesses (1880–1942), krawiec tomaszowski. 
6 Rajzla z Blankietów Pessesowa (1884–1942), matka autora wspomnień. 
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okalające brzeg warsztatów zatrzymywały je. Ale duże nożyce krawieckie 
zawsze odpowiadały rozdygotanym podźwiękiem.

Najwięcej imponował mi ojciec jako krojczy. W tej funkcji występował 
nie w kuchni, a w pokoju stołowym, gdzie nad długim stołem polerowanym 
na brązowy połysk królował ojciec, trzymając w ręku zamiast godła arszyn 
w jednej i specjalnie przystrugane mydełko w drugiej ręce. Co mnie najbar-
dziej zastanawiało, to jak to się dzieje, że przedziwne esy-floresy, które Ojciec 
rysuje owym mydełkiem zaostrzonym, na suknie rozpostartym na płasz-
czyźnie stołu, w rezultacie przybierają kształt wypukły, na obraz i podobień-
stwo człowieka. Było to pierwsze czarodziejstwo pracy, które obserwowałem 
z wielkim podziwem. Taki był dzień powszedni domu rodzicielskiego.

Natomiast całkiem inny był dzień sobotni. Witał on nas dzieci, błogim 
spokojem i ciszą. Gdy otwierając powieki, sen jeszcze władał mną na jawie, 
nie przestawałem się dziwić, że cały otaczający mnie świat jest całkowicie 
odmieniony. Nie słychać trzasku żelazka o stół, ani równomiernego stuku 
maszyny, nie widzę podskakujących cewek na warsztatach. Znikły wszyst-
kie instrumenty krawieckie: kozły, poduchy wełniane, żelazko wielofuntowe, 
lekki arszyn i nawet wszystkie „warsztaty” i stoły robocze. Pokryte szczel-
nie białymi prześcieradłami ukrywają pod nimi krawieckie instrumenta, 
cewki, nici, igły i naparstki. Tak jak pod śniegiem pierwszego dnia zimy 
znikają brudne kałuże na chodnikach i „kocie łby” brukowanej jezdni ulicy 
Piotrkowskiej, przy której mieszkamy, tak znikły pod dotykiem soboty wszyst-
kie wytwory rąk ludzkich dnia powszedniego i trudu mozolnego. Tryb życia 
został odmieniony. Nawet rodzice uwijają się, zaaferowani trudem; śpią dzisiaj 
dłużej – wszak to Sobota. Całe mieszkanie wypełnione jest specyficznym zapa-
chem soboty: gotowanej ryby, cynamonu, którym przyprawiony jest „cymes” 
(deser) z marchewek7, wina rodzynkowego własnej domowej roboty.

Leżeliśmy jeszcze w łóżkach, gdy zjawiła się pełna tkliwości i słodyczy 
mama z dwoma kubkami wina rodzynkowego i porcjami „łejkech” (ciasta)8 
również przez Mamę własnoręcznie upieczonego. Podając nam do łóżka 
smakołyki, nie omieszkała upomnieć: „Tylko nie baraszkujcie za głośno, bo 
jak się przebudzi ojciec, będzie krzyczał”. Matka nigdy nie krzyczała. Była 

7 Cymes (jid. < niem. zum Essen) – w tradycyjnej kuchni żydowskiej legumina (potrawa 
warzywno-owocowa) podawana do uroczystych posiłków, zwłaszcza do wieczerzy 
rozpoczynającej szabas. Skład cymesu, do którego dodawano często cynamon i miód, jest 
uzależniony od lokalnej tradycji i od zamożności rodziny. 

8 Łejkech – tradycyjne żydowskie ciasto biszkoptowe. 
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cicha i promieniowała z niej cicha macierzyńska tkliwość, która czyniła mnie 
szczęśliwym, gdy czytałem w jej niebieskich oczach uznanie i nieszczęśli-
wym, gdy spostrzegałem w nich naganę.

Od krawca do przemytnika, kupca i fabrykanta.

Perypetie zawodowe tomaszowskiego rzemieślnika 
w okresie I wojny światowej

Lata 1916–1918 pod okupacją niemiecką w Tomaszowie [Mazowieckim] 
były bardzo ciężkie, jeśli chodzi o aprowizację. Niemcy zaprowadzili system 
kartkowy, ale to nie pomogło – nie było co jeść. O krawiecczyźnie nie było 
mowy. Źródła zarobkowe rodziny były nieokreślone i niepewne. Zdaje się, że 
przez jakiś czas ojciec próbował przemycać towary przez granicę niemiecko-
-austriacką, zakreślaną rzeką Pilicą w ten sposób, że Tomaszów leżał po 
stronie zaboru niemieckiego, a Opoczno – austriackiego. Ojciec szmuglował 
towary sukienne do Opoczna, za które płacono wysokie ceny, a z powrotem 
przemycał artykuły żywnościowe, których w Tomaszowie nie było w ogóle. 
Rychło się jednak przekonał, że nie nadaje się do tej procedury, kiedy się oka-
zało, że bez porozumienia ze strażą graniczną przemyt nie może się udać, 
a kontaktów z władzami okupacyjnymi bał się jak ognia. Zrezygnował zatem 
z uprawiania przemytu i postanowił przenieść się do Opoczna, gdzie łatwiej 
było o wyżywienie rodziny.

Po przeprowadzce do Opoczna zamieszkaliśmy w jednoizbowym miesz-
kaniu, położonym blisko placu targowego, w którym to mieszkaniu urodził 
się mój młodszy brat Michał („Moniek”)9. Źródłem utrzymania rodziny był 
handel przemycanymi towarami tomaszowskimi przez zawodowych 
przemytników, które sprzedawano kupcom przyjeżdżającym z Radomia 
i Lublina. Finansował całe to przedsiębiorstwo iście wojenne – Dziadek10, 
który wyłożył stosunkowo poważną sumę 1200 rb. W ten sposób ojciec 
z krawca (poprzez etap przemytnika) przedzierżgnął się w kupca manufak-
tury. Ja zaś zostałem w Tomaszowie u Dziadka, była to również forma wspo-
magania naszej rodziny będącej ciągle na dorobku.

9 Mojsze „Moniek” Pesses, od 1945 r. Michał Piasecki urodził się 28 VI 1919 r. w Opocznie. 
10 Szlama Zełman Blankiet (1854–1924), zwany „będkowskim piekarzem”, był ojcem Rajzli 

z Blankietów Pessesowej, matki autora wspomnień. Por. K. T. Witczak, Słownik biograficzny 
Żydów tomaszowskich, Łódź – Tomaszów Mazowiecki 2010, s. 54–55. 
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[…] Nauka przedmiotów świeckich, w szczególności języka polskiego 
u znakomitego nauczyciela domowego Wajsblata przypada na okres naj-
większego powodzenia materialnego naszej rodziny, kiedy to Ojciec upra-
wiał handel hurtowy manufakturą. Prosperity wojenne trwało jednak 
krótko. Okazało się, że powodzenie było pozorne, albowiem pieniądz tak 
szybko tracił na wartości na skutek galopującej inflacji, że towar sprzedany 
z zyskiem, od momentu sprzedaży do momentu ponownego zakupu, kur-
czył się gwałtownie do tego stopnia, że „skład” towaru, który na początku 
1917 roku zajmował całe dwie szafy i jedną komodę, ku końcowi 1918 roku 
skurczył się do jednej komody, by w roku 1919/1920 zajmować tylko jedną 
szufladę w komodzie bieliźnianej. Kiedy się ojciec spostrzegł, było już za 
późno i nie było z czego żyć, dosłownie panował głód. Mama chodziła do 
pokoju i płakała, że nie ma czym nakarmić najmłodszego dziecka. Znów 
ratował sytuację Dziadek, łożąc kapitał zakładowy na… fabrykę. Cała ta 
„fabryka” mieściła się w jednej izbie, rozporządzała jedną maszyną, obsłu-
giwaną przez jednego robotnika – majstra. Właścicielem tej „fabryki” była 
spółka, w skład której wchodzili: Dziadek (jako „finansista”), kupiec nazwi-
skiem Landsberg11, który miał prowadzić operacje handlowe, tj. kupować 
surowiec i sprzedawać gotowe wyroby (nie miał on nic wspólnego z boga-
tym fabrykantem Landsbergiem), oraz mój ojciec, którego główna funkcja 
sprowadzała się do pilnowania, by nikt nie wykradł „fabryki” – maszynki, 
jako że znajdowała się w ruderze opuszczonego mieszkania na przedmie-
ściu Opoczna. Wkrótce okazało się, że Landsberg był nierzetelnym wspól-
nikiem, wszystkie wpływy kasowe za realizację wyrobów sam zabierał, nie 
dzieląc się z nikim. Kiedy ojciec zauważył, że Landsberg uczynił z niego, 
wspólnika, dozorcę fabryczki, tj. ściślej maszynki do robienia gilz, było już za 
późno. Fabryczka została całkowicie zjedzona. Ów Landsberg był w dodatku 
chasydem i ojciec, który miał od dawna awersję do chasydów, zapałał 
nienawiścią do wszystkich chasydów, których utożsamiał ze świętoszko-
watymi oszustami.

11 Prawdopodobnie owym kupcem i zarazem wspólnikiem Mordki Pessesa był kupiec 
tomaszowski Berek Landsberg (ur. 28 XI 1857 r. w Inowłodzu, zm. 27 III 1928 r. w Tomaszowie 
Mazowieckim), syn Izraela i Chany z domu Lipszyc. Przed wybuchem I wojny światowej mieszkał 
on w kamienicy Nachmana Herszkowicza („Wysokiego Nachmana”) przy ul. Kaliskiej 7 (obec. 
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7), był zatem sąsiadem i zapewne dobrym znajomym tomaszowskiego 
krawca Mordki Pessesa. Berek Landsberg nie miał nic wspólnego z fabrykancką rodziną 
Landsbergów. 
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I tak przybył Ojciec swą drogę wojenną: od krawca do szmuglera, od 
szmuglera do kupca, od kupca do „przemysłowca” i z powrotem od przemy-
słowca do krawca. Innego wyjścia nie było, chociaż ojciec bronił się przed 
tą perspektywą, ponieważ – jak twierdził – w czasie wojny zapomniał już 
wiele z tego, co umiał jako krawiec, i stracił nawyki rzemieślnika.

Wujo Motełe – tkacz fabryczny

Wuj Motełe12 był z zawodu tkaczem fabrycznym i babcia z dumą opowiadała, 
jak to Motełe swoim sprytem i dowcipem znalazł uznanie w oczach fabry-
kanta, który uległ jego urokowi i przyjął go do fabryki. Nie była to sprawa ani 
prosta, ani łatwa. W Tomaszowie w owym czasie srożył się kryzys i panowało 

bezrobocie. Kiedy Motełe zgłosił się do fabryki 
z ofertą pracy, fabrykant spytał go, czy jest kawa-
lerem, czy żonatym. Gdy wszechmocny Aleksan-
der Landsberg13 usłyszał, powiedział: „Nie mogę 
cię przyjąć, młodzieńcze, pierwszeństwo w tych 
ciężkich czasach mają żonaci, przecież muszą 
rodziny utrzymywać!”. Na to Motełe: „Przysię-
gam Panu, Panie Landsberg, że ożenię się”.

Fabrykant był tak ujęty dowcipną ripo-
stą petenta, że przyjął go do fabryki. Jednakże 
w następnym roku, tj. 1913 przy kolejnym kry-
zysie i redukcjach, Motełe znalazł się na bruku. 
Wówczas założył w domu, tj. u dziadka, krosno 
i sam tkał kołdry pluszowe, na zielonym i bordo 
tle w deseń z kwiatami. Krosno stało w kuchni, 
a było to krosno ręczne. Maks sam zakładał 
osnowę („ketę”), nogami wprawiał w nożycowy 
ruch grzebień z „ketą”, a lewą ręką pociągał za 

dźwignię, którą wystrzeliwał czółenko z wątkiem. Z wielkim zachwytem obser-
wowałem szalone śmiganie wahadłowym biegiem czółenka między dwiema 
splecionymi osnowami, obserwowałem jak wuj Motełe pękatym nożem 

12 Mordka Blankiet (Moe Blanc, 1885–1965), zwany zdrobniale „Motełe” lub „Maks”, 
z zawodu tkacz. 

13 Aleksander (Abram Lajb) Landsberg (1859–1928), przemysłowiec, działacz społeczny, 
wieloletni dyrektor zarządzający Fabryki Sukna H. Landsberg. 

Ilustr. 40. Aleksander Landsberg 
(1859–1928), dyrektor zarządza-
jący Spółki Akcyjnej Fabryk Sukna 
H. Landsberg w Tomaszowie Mazo-
wieckim. Źródło: Muzeum Anto-
niego hr. Ostrowskiego w Toma-
szowie Mazowieckim.
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tkackim przecinał środek dwóch warstw tkaniny, dzięki czemu powstawała 
szczecinka pluszu. Kochałem tę robotę.

Maks zabierał mnie też do kawalerki swego kolegi Heinricha, syna wła-
ściciela domu Duwida „Blacharza”, w którym mieszkali. Heinrich jak i Maks 
należeli do żydowskiego stowarzyszenia miłośników muzyki „Hazomir”14 
i razem z Maksem – tak nazywał się teraz Motełe – grali duet na bałałajce 
i mandolinie z nut umocowanych spinaczami w poprzek całej kawalerki 
na jedwabnym sznurku. Zasmakowałem w muzyce i Maks zostawił mi ową 
mandolinę wraz z nutami, gdy w 1913 roku emigrował do USA15 na „szyf-
kartę” przysłaną mu przez starszego brata Rafaela16. Ten ostatni opuścił 
Polskę w roku, w którym ja się urodziłem, tj. w 1905 roku. W USA Maks 
zmienił imię i nazwisko na Moe Blanc.

14 Żydowskie Muzyczno-Literackie Stowarzyszenie „Hazomir” powstało w 1908 r. z inicjatywy 
fabrykanta Wilhelma (Wolfa) Landaua. Działały tu trzy głównie sekcje: muzyczna, dramatyczna 
i literacka. W lokalu stowarzyszenia przy ul. Kaliskiej 20 (obec. al. Marsz. J. Piłsudskiego 20) 
odbywały się cotygodniowe wieczorki muzyczne, niekiedy też familijne. Zob. S. Narewski (red.), 
Tomaszów bohaterowi narodowemu, Warszawa 1918, s. 51. 

15 Mordka Blankiet wypłynął z Hamburga na statku „President Lincoln” i dotarł do Ellis 
Island 10 I 1914 r. 

16 Rafael Blankiet (1882–1960), syn Szlamy Zełmana i Touby, introligator, emigrował do 
Stanów Zjednoczonych Ameryki w 1905 r. Pozostawił córkę Doris. 

Ilustr. 41. Fabryka Sukna H. Landsberg w Tomaszowie Mazowieckim. Zbiory Muzeum 
Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.
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Będkowski piekarz

W dni świąteczne rozszerzał się zasięg naszej rodziny, przede wszystkim 
o dziadka i babcię oraz ich dzieci, czyli braci i siostry mojej matki17. Dziadek 
był piekarzem, który przybył do Tomaszowa Mazowieckiego z małego mia-
steczka Będkowa18 i znany był powszechnie jako „będkowski piekarz”.

Pracował sam – oddzielnie z pomocą 
czeladnika „kulawego Fajwla” i członków 
swej rodziny, synów i córek. On sam mie-
sił własnoręcznie ciasto w wielkich dzie-
żach, które zajmowały całą długość ściany 
izby, w której mieścił się piec. Dziadek też 
wynosił na podwórze i wnosił deski, na 
których spoczywało po osiem bochen-
ków urobionego ciasta dla fermentacji 
na powietrzu, rąbał wielkie bierwiona 
na długie szczapy, które rzucał do rozpa-
lonego pieca i sam długą łopatą wycią-
gał z pieca gotowy wypiek. Podziwiałem 
jego siłę fizyczną, słuszny wzrost i smu-
kłość jego figury, piękną, długą, szpako-
wata brodę i wąsy, spod których wyglą-
dały małe, koralowe usta, które miały 
w dotyku słodki malinowy zapach, gdy 
całowały. A miłość między nami była 

wzajemna (czego nie mogę powiedzieć o babci). Co piątek dziadek obdarzał 
mnie kopiejkowym miedziakiem, z którym spieszyłem na rynek, gdzie kupowa-
łem bądź „marozonnoje”, tj. lody w formie dwu płytek prostokątnych wafli, bądź 
wodę różową ze słoja, w której pływały płaty cytryny i kawałki lodu – prototyp 
późniejszej lemoniady.

17 Rodzina Blankietów pochodziła z Będkowa. Większość dzieci mieszkała jednak 
w Tomaszowie Mazowieckim lub w Piotrkowie Trybunalskim. Niektórzy (Rafał, Mordka, 
Bluma) zdecydowali się na odległą emigrację. 

18 Będków – wieś (niegdyś miasto) w powiecie tomaszowskim nad rzeką Wolbórką. 
W XIX wieku istniał tu osobny kahał i bóżnica. W późniejszym czasie Żydów będkowskich 
przyłączono do gminy żydowskiej w Ujeździe. 

Ilustr. 42. Bluma („Bronia”) Blankiet 
(1890–1925). Fot. ze zbiorów rodzinnych.
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Spośród dzieci dziadka najbliższa była mi ciocia Bronia19 – najmłodsza 
córka, piękna brunetka roznosząca w szerokim koszu wiklinowym bułki do 
domów stałych klientów dziadka. Bronia rozpieszczała mnie czekoladkami 
i zabierała często z domu do dziadka. Często też zabierała mnie na spacery, 
w których uczestniczył obcy mi mężczyzna. Raz jej partner, który towarzyszył 
Broni w drodze do naszego mieszkania, dokąd odprowadzała mnie do domu, 
tak długo się żegnał z piękną brunetką – a była to sroga zima –, że odmrozi-
łem sobie palce u nóg, za co Matka czyniła stale wyrzuty Broni. Ciocia Bronia 
przychodziła też często do naszego mieszkania, które wykorzystywała jako 
salę tańca… Uczyła się bowiem tańca towarzyskiego u prywatnego nauczy-
ciela, który udzielał jej lekcji w naszym pokoju stołowym. Czyniła to w wiel-
kiej tajemnicy przed dziadkiem i babcią, którzy by nigdy jej nie wybaczyli… 
takiej rozpusty!… Byli konserwatystami, co się zowie.

W przeciwieństwie do nich ojciec mój był postępowym „Niemcem”20, to 
jest nosił się z europejska i modlił się codziennie, a w główne święta udawał 
się do synagogi, uważał się za postępowca. Ubranie ojca nie różniło się od 
ubrania rzemieślnika polskiego czy niemieckiego, a w soboty i święta zakła-
dał nawet elegancki czarny melonik i żakiet z jedwabnymi wyłogami oraz 
spodnie sztuczkowe i lakierki.

W przeciwieństwie do ojca dziadek był „chasydem”21, nosił długą 
kapotę22 z szarego cajgu w dzień powszedni, a w soboty i święta zakładał 
czarną bekieszę z atłasu i okrągłą czapkę z takiego samego materiału. Modlił 
się nie w „niemieckiej” synagodze23, ale w „sztybeł” (dosłownie w „izbie” 
modlitewnej) zazwyczaj mieszczącej się w prywatnym mieszkaniu chasyda, 

19 Bluma („Bronia”) Blankiet (1890–1925) wyemigrowała w 1913 r. do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej.

20 „Niemiec” – Żydzi aszkenazyjscy, mieszkający na terytorium Niemiec, chętnie adaptowali 
się do europejskiego sposobu bycia i ubierania się. Żydzi ortodoksyjni ubierali się tradycyjnie 
i z niechęcią patrzyli na pobratymców odstępujących od tradycyjnego ubioru i wzorca 
wychowania.

21 Chasyd (hebr. chasid ‘pobożny’, pl. chasidim) – określenie tradycyjnego, ortodoksyjnego 
Żyda, odznaczającego się głęboką pobożnością, opartą na talmudycznym judaizmie i kabale, 
a także przywiązaniem do tradycyjnych strojów i obyczajów żydowskich. Każdy chasyd był 
związany z jakimś odłamem chasydyzmu, skupionym wokół cadyka z konkretnej miejscowości 
(np. z Góry Kalwarii, Radoszyc, Aleksandrowa Łódzkiego). 

22 Kapota (jid. kapote) jest popularnym określeniem chałatu, tradycyjnej długiej szaty 
wierzchniej, zapinanej z przodu, noszonej przez Żydów polskich (od XVIII w.). 

23 Synagoga tomaszowska została zbudowana przez fabrykantów, zwolenników haskali, 
dlatego była przez ortodoksyjnych Żydów odbierana jako zbyt postępowa. 
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zwolennika aleksandryjskiego rebego, tj. cadyka24, mającego swój dwór 
w Aleksandrowie (Kujawskim?)25. W mieszkaniu dziadka stała duża szafa 
oszklona, zawierająca komplet ksiąg Talmudu26. W sobotę rano z rzemieśl-
nika od ciężkiej harówki przemieniał się dziadek w pełnego dystynkcji 
badacza ksiąg świętych. Stał zagłębiony w czytaniu i medytowaniu w oknie 
piwnicznej izby piekarni (gdzie mieścił się piec), cały w czarnym lśniącym 
atłasie, a na parapecie głęboko wyciętego okna w grubym murze leżał foliał 
Talmudu, nad którym medytował. Jednocześnie wypijał niezliczoną ilość 
szklanek herbaty, którą nalewał sobie z miedzianego kotła zakończonego 
lejkiem jak u czajnika – naczynia specjalnie przystosowanego do grzania 
herbaty w piecu piekarskim. Nikogo wówczas nie widział i nie słyszał, co się 
naokoło niego dzieje. Te godziny kontemplacji trwały mniej więcej od świtu 
aż do porannej modlitwy, która u chasydów zaczynała się około [godziny] 
jedenastej, tj. wtedy, kiedy nie-chasydzi o tej porze już byli ukończyli 
sobotnią modlitwę poranną i przystępowali już do sobotniej uczty. Zanim 
jeszcze wiedziałem, co owe grube księgi zawierają, szanowałem je i jeszcze 
więcej dziadka, którego dwoista niejako osobowość – zdolna do ciężkiej 
pracy fizycznej w dzień powszedni i głębokiej medytacji w dzień świą-
teczny – budziła we mnie podziw i respekt.

Szafa z księgami pochodziła z czasów młodości dziadka, kiedy to oddawał 
się wyłącznie studiom talmudycznym, nie będąc jeszcze żonatym. Kiedy 
się ożenił, dostał w posagu „propinację”, tj. prawo arendy karczmy w Będ-
kowie27, skąd pochodziła babka z domu Łajzerowicz (dziadek wywodził 
się prawdopodobnie z Tarczyna28, gdzie mieszkał jego brat). „Złote czasy” 

24 Rebe (‘mistrz’) – osoba czcigodna, dobrze wykształcona w Talmudzie; cadyk (hebr. 
caddik ‘sprawiedliwy’) – osoba stojąca na czele wspólnoty wiernych i pośrednicząca w ich 
kontaktach z Bogiem, uważana za boskiego wybrańca, mesjasza i cudotwórcę. Na terenie 
Polski istniało wiele odłamów chasydzkich i kilkunastu cadyków. 

25 Chodziło oczywiście o Aleksandrów Łódzki, który był siedzibą sławnych cadyków z rodu 
Danzigerów: Jechiela (1878–1894), Jerachmiela Izraela Izaaka (1894–1910), Szmuela Cwi-Hirsza 
zwanego Tiferes Szmuel (1910–1923) oraz Izaaka Menachema Mendela (1923–1939). Zob. np. 
T. Pietras, Dziwni turyści. Chasydzi z Aleksandrowa Łódzkiego, „Wędrownik”, R. XLVI, 2002, nr I 
(371), s. 35–37; tenże, Nasi chasydzi. Z żydowskich dziejów Aleksandrowa, „Aleksandrów Wczoraj 
i Dziś”, t. 20, 2002, s. 8–11; A. Walaszczyk, Tajemniczy świat chasydów, Łódź 2009, s. 106; J. Podol-
ska, Spacerownik. Śladami Żydów ziemi łódzkiej, Łódź 2010, s. 8–24.

26 Talmud – zbiór przepisów judaistycznych o charakterze religijno-prawnym, uzupełniających 
Biblię, a spisanych w pierwszych wiekach n.e. 

27 Karczma w Będkowie znajdowała się w centralnej części miasteczka. 
28 Tarczyn – miasto w województwie mazowieckim (pow. piaseczyński), zamieszkałe 

niegdyś przez znaczną populację żydowską. 
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propinacji trwały niedługo, aż do czasu bankructwa miejscowego dziedzica, 
u którego dziadek ulokował cały swój majątek w gotówce. Zrujnowany wów-
czas doszczętnie, musiał emigrować do Tomaszowa Mazowieckiego, wówczas 
zwanego Rawskim, gdzie imał się różnych środków zarobkowania. Wreszcie 
idąc za radą mieszkającej w Tomaszowie siostry babki Szyfry29, został pieka-
rzem-samoukiem. Wkrótce Załmen – „piekarz będkowski” zasłynął jako naj-
lepszy piekarz w Tomaszowie. Resztki dawnej zamożności pozostały w domu 
dziadka w postaci miedzianych kinkietów zdobiących ściany izby stołowej, 
mosiężnej patelni i rondli pokrywających ściany kuchni i ogromnej ciężkiej misy 
miedzianej wraz z kwartą, która służyła do rytualnego mycia rąk. Stały one przy 
jego łóżku i dziadek używał ich tuż po przebudzeniu się, dokonywał nad misą 
obrzędowej ablucji palców i przetarcia oczu. Uratowała ona ponoć dziadka od 
kradzieży, gdyż usłyszawszy o świcie podejrzany obcy szmer, dziadek postano-
wił wyskoczyć z łóżka, aby pognać za złodziejem i ująć go, ale zgodnie z rytu-
ałem rozpoczął od ablucji… Chyba ze zdenerwowania ciężka kwarta miedziana 
wypadła mu z rąk do miedzianej misy, w rezultacie czego powstał taki rumor 
jak dudnienie dzwonów kościelnych, co przeraziło z kolei złodziei do tego stop-
nia, że uciekli porzuciwszy nawet po drodze srebrne lichtarze sobotnie, przy 
których co piątek babcia modliła się rzewnie, zakrywając sobie twarz dłońmi. 
Potem babka zawsze mawiała, że to Pan Bóg wynagrodził jej męża za to, że 
gorliwie wykonywał wszystkie nakazy boże, uchroniwszy go przed złodzie-
jami. Oprócz ozdób z miedzi i mosiądzu oraz srebrnych lichtarzy był jeszcze 
w domu dziadkowym piękny chanukowy ośmioramienny lichtarz miedziany30 
oraz – co mi się najbardziej podobało – pięknie wycyzelowana srebrna szka-
tułka do wąchania kadzideł tzw. balsamiczka. Dziadek podawał ją do wąchania 
dzieciom tj. wnukom w sobotę wieczór po zapaleniu kolorowej świecy na znak 
pożegnania soboty („mojco szabas”, dosł. – zakończenia soboty31).

29 Szyfra Szufman (1865–1935) – siostra Tauby Blankietowej, była stałą mieszkanką 
Tomaszowa Mazowieckiego. 

30 Chanuka – ośmiodniowe święto żydowskie, podczas którego odbywał się rytuał 
zapalania świateł (codziennie o jedno więcej). W świeczniku chanukowym, zwanym chanukija 
(zob. ilustr. 50), umieszcza się dziewięć świec. Ważną rolę w obrzędzie odgrywa dziewiąta, 
dodatkowa świeca, zwana szamasz (hebr. ‘sługa’), od której zapala się wszystkie pozostałe 
podczas kolejnych dni święta Chanuki. 

31 Żydowski dzień świąteczny zwany szabas (hebr. šabbat, jid. szabas) zaczynał się w piątek 
wieczorem (od zachodu słońca), a kończył w sobotę wraz z zachodem słońca. U schyłku dnia 
świątecznego zapalano wraz z nastaniem zmierzchu świecę, która była sygnałem zakończenia 
szabasu (jid. mojco szabas). 
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Tomaszów fabryczny i robotniczy32

Wystarczyło wyjść na ulicę i place Tomaszowa, żeby spostrzec rzucające 
się w oczy różnice w ubiorze, zachowaniu się, w kulturze mieszkań. Sze-
reg pięknych pałaców zdobiło miasto, a obok nich skupiały się zaniedbane 
domki robotnicze. W latach 1921–1925 Tomaszów cierpiał na bezrobocie. 
Większość kominów fabrycznych wtedy nie dymiła, część najbardziej 
w nędzy pogrążonych robotników zajęta była przy robotach publicznych 
– zasypywaniem kanału Wolbórki33 w celu zwężenia nabrzeża, dzielącej 
miasto na dwie części, natomiast część fabrycznych robotników-włókniarzy 
pracowała 2–3 dni w tygodniu. Inna część pracująca w fabrykach dość czę-
sto ogłaszała strajki, którym towarzyszyły burzliwe wiece i demonstracje 
połączone z atakami policji. Wiece, które były z udziałem posłów pepesow-
skich, np. Z. Zaremby34 lub komunistycznych, np. Stefana Królikowskiego35, 
w 1924 roku odbywały się zazwyczaj na placu Straży Ogniowej36. Bywałem 
na tych wiecach – całą duszą po stronie krzywdzonych robotników. Słucha-
łem posła komunistycznego – Królikowskiego, widziałem próbę demonstra-
cji robotniczej, do której usiłował przemawiać inny poseł komunistyczny 
Czeszejko-Sochnacki37, a policja odgradzała go od demonstrantów, cho-
ciaż nie ruszyła go, bo przecież formalnie był jako poseł nietykalny. Byłem 
też świadkiem obrzucania kamieniami magistratu tomaszowskiego przez 

32 Autor w tym fragmencie odwoływał się do publikowanych wcześniej wspomnień: 
H. Piasecki, A źródła są wciąż błękitne, „Polityka”, R. IV, nr 16 (163), 16 IV 1960 r. Praca 
przygotowana na konkurs „Moje miasto”. 

33 Rzeka Wolbórka, lewy dopływ Pilicy, tworzyła w XIX wieku i na początku XX wieku 
rozległe rozlewisko zwane Wielkim Stawem, nad którym znajdowały się liczne fabryki 
tomaszowskie. Rzeka uchodziła z tego stawu trzema kanałami i dzieliła miasto na dwie 
części. W okresie dwudziestolecia międzywojennego starano się podejmować próby 
uregulowania rzeki. 

34 Zygmunt Zaremba (1895–1967), działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, publicysta, 
działacz emigracyjny, od 1922 r. długoletni poseł na sejm II Rzeczypospolitej Polskiej 
z ramienia PPS. Od 1945 r. przebywał na emigracji we Francji, gdzie zmarł. 

35 Stefan Królikowski (1881–1937), działacz PPS-Lewicy i Komunistycznej Partii Polski, 
w latach 1922–1925 poseł na sejm II Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1929 r. przebywał 
w Moskwie. Aresztowany podczas „wielkiej czystki”, skazany i stracony (21 VIII 1937 r.). 

36 Przed budynkiem Straży Ogniowej (przy ul. Pałacowej) mieścił się dość obszerny plac, na 
którym bardzo często zbierali się manifestanci w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 

37 Jerzy Czeszejko-Sochacki (1892–1933), polski działacz socjalistyczny i komunistyczny, 
w latach 1926–1928 poseł na sejm II Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1930 r. działał w Kominternie 
w Moskwie. 13 VIII 1933 r. aresztowany i oskarżony o współpracę z polskim kontrwywiadem. 
4 IX 1933 r. popełnił samobójstwo. 
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bezrobotnych, którym nie dawano dostatecznej pomocy, lub dla których bra-
kło zajęcia na robotach publicznych. Robotnicza ulica Tomaszowa była nie-
spokojna, czasami burzliwa, a zawsze pełna napięcia. Nawet, kiedy się nic nie 
działo, kiedy tylko grupki permanentnie bezrobotnych robotników-włók-
niarzy, którzy rozłożywszy karty na murawie okalającej plac byłych sadów 
hrabiego Ostrowskiego, przylegających do placu Straży Ogniowej, kopcili 
papierosy i grali w karty, pozornie beztrosko gawędzili, nierzadko przecho-
dzili do ostrych sporów, zatargów, kłótni i bicia: wszyscy byli podminowani.

Pewna część robotników fabrycznych, nie mogąc znaleźć zajęcia 
w fabryce, szukała zastępczych zajęć, takich jak rybołówstwo, w pracy na 
działkach, wydzielanych robotnikom przeważnie na piaszczystych gruntach, 
z których niewiele było pożytku, poszczególni imali się handlu domokrąż-
nego po wsiach, np. obrazami, niektórzy nawet zeszli na drogę graniczącą 
z kryminalnymi zajęciami, słowem proletariat pauperyzował się i w pew-
nym stopniu ulegał demoralizacji „lumpenproletariatu”, gdyż nieróbstwo 
przymusowe i systematyczne musi oddziaływać deprawująco.

Bezrobocie w tym czasie było zjawiskiem powszechnym w Polsce, ale 
w Tomaszowie [Mazowieckim] było szczególnie wielkie, ponieważ przemysł 
włókienniczy tego miasta w czasie Królestwa Polskiego, cały nastawiony na 
wywóz do Rosji (tak zresztą jak cała gubernia łódzka), po odzyskaniu nie-
podległości od rynku tego został odcięty. Ostrość bezrobocia w Tomaszo-
wie wynikała także z jednostronnego rozwoju przemysłowego tego miasta, 
którego wszystkie prawie fabryki wyrabiały sukno wełniane bądź z wełny cze-
sankowej, bądź z wełny zgrzebnej zwane „Kammgarn” i „Streichgarn” – były 
to terminy z technologii przemysłowej włókiennictwa, będące powszechnie 
na terenie Tomaszowa w użyciu, niemieckie, gdyż wszystkie posady majstrów 
farbiarskich („Farbermeister”), majstrów warsztatowych („Stulmeister”) 
i majstrów wzornictwa („Mustermeister”) obsadzone były wyłącznie przez 
Niemców, którzy prawie nikogo nie przyjmowali na uczniów poza krew-
nymi swoimi, tj. Niemcami. Właścicielami fabryk byli przeważnie spolonizo-
wani Żydzi, częściowo Niemcy, a w mniejszości Polacy. Podział pracy między 
fabrykami był taki, że niektóre miały tylko krosna, ale bez aparatury wykoń-
czeniowej, inne nie posiadały farbiarni, niektóre zaś nie posiadały przę-
dzalni. Gdy więc w jednej [fabryce] nie pracowano, odbijało się to na innych. 
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Zakłócenia były częste. Niektóre zakłady najpotężniejsze, np. H. Landsberga38, 
D. Bornsteina39, Zakłady Starzyckie S. Akc.40 miały rozbudowane wszystkie 
działy, poczynając od farbiarni i przędzalni aż do aparatury wykończeniowej. 
Do nich było najtrudniej się dostać robotnikom.

Inne, zupełnie wyjątkowe warunki panowały w Tomaszowskiej Fabryce 
Sztucznego Jedwabiu41, należącej do wielkiego koncernu międzynarodowego 
o kapitale belgijsko-angielskim i amerykańsko-japońskim, w którym pano-
wały najnowsze metody wyzysku, stosowane tylko w Ameryce w zakładach 

38 Spółka Akcyjna Fabryk Sukna H. Landsberg w Tomaszowie Mazowieckim – jedna 
z największych tomaszowskich fabryk sukienniczych, założona w 1857 r. nad rzeką Wolbórką 
przez Hilarego (Hilela) Landsberga (1834–1898). 

39 Tomaszowska Fabryka Sukna D. Bornstein została założona w 1879 r. nad rzeką 
Wolbórką przez przedsiębiorcę Dawida Bornsteina (1860–1933). W okresach świetności 
zatrudniała około 350 robotników. W latach dwudziestych produkcja i zatrudnienie spadły 
o 60%, a w czasie kryzysu gospodarczego fabryka została kompletnie unieruchomiona. 

40 Starzycka Fabryka Wyrobów Sukiennych Z. Bornstein Sp. Akc. – fabryka założona 
w 1857 r. przez Zusmana Bornsteina, a w 1887 r. przeniesiona z Tomaszowa Mazowieckiego 
do pobliskiej wsi Starzyce na rzeką Czarną. 

41 Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu (TFSJ) została zbudowana w latach 1910–1912 
na peryferiach miasta, w podtomaszowskiej wsi Wilanów. 

Ilustr. 43. Przedsiębiorca tomaszowski Hilary (Hilel) Landsberg (1834–1898), siedzący 
pośrodku, w otoczeniu majstrów założonej przezeń fabryki sukna. Zbiory Muzeum Anto-
niego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.
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Forda, np. ruchoma taśma i inne współczesne metody racjonalnej organizacji 
produkcji, ale zdrowotne warunki pracy były tam najgorsze, albowiem odby-
wały się w oparach siarczku węgla, niezbędnego przy produkcji sztucznego 
jedwabiu metodą zwaną wiskozową, która wypierała metodę koloidalną, 
ponoć mniej szkodliwą. Tylko bardzo odporni chłopi ze wsi wytrzymywali te 
warunki i to nie wszyscy, gdyż wypadki zatrucia, oślepienia, a nawet utraty 
zmysłów były nagminne, a choroby płuc były też częste. Pomimo to stały pod 
kantorem fabrycznym w Wilanowie długie kolejki chętnych i każdy, któremu 
udało się dostać do tej fabryki, czuł się szczęśliwy, albowiem była to jedyna 
fabryka w Tomaszowie, która zawsze była w ruchu, nigdy ani minuty nie stała, 
ba, nigdy nie przestawano jej rozbudowywać! Płacono tam stawki o wiele 
wyższe niż w fabrykach włókienniczych i co najważniejsze – praca i płaca 
była stała. Uprzywilejowany robotnik, który się dobrze sprawował, otrzymy-
wał kawałek gruntu wraz z drzewostanem na ziemiach będących własnością 
hr. Ostrowskiego42 prawie za bezcen, bo od 50 groszy do 1 złotego za 1 m2, na 
którym mógł od razu przystąpić do wzniesienia domku, bo miał gotowy budu-
lec. Toteż w tej fabryce nigdy nikt nie strajkował aż do lat trzydziestych. Ale 
dostać się do tej fabryki było tak trudno, jak zwykłemu śmiertelnikowi do raju. 
Zależało to od policji, która wystawiała świadectwo prawomyślności, od maj-
stra, który brał okup pieniężny, a jeżeli to była kobieta atrakcyjna – to w natu-
rze, i od protekcji administracji, od inżynierów do dyrektorów włącznie.

Tomaszów należał do tych rzadkich w Polsce miast, w których istniał też 
żydowski proletariat fabryczny i to już dziedziczny. Ale podczas gdy robot-
nik polski cierpiał jako bezrobotny, gdy stracił pracę, to robotnik żydowski, 
nawet fabryczny, wykwalifikowany tkacz, który, gdy pracował, mógł zaro-
bić od 40 do 80 złotych tygodniowo, nigdy prawie nie pracował przez cały 
rok bez przerwy. Do Fabryki Sztucznego Jedwabiu w ogóle nie przyjmowano 
Żydów, a fabryki włókiennicze pracowały sezonami i w ogóle z przerwami 
spowodowanymi brakiem rynków, brakiem kupujących. Takim był np. narze-
czony mojej siostry Awrum Gingold43, który, gdy pracował, zarabiał niczym 

42 W okresie dwudziestolecia międzywojennego dziedzicem rozległej fortuny rodu 
Ostrowskich był Jan Chrzciciel Krystian Tadeusz Juliusz hr. Ostrowski (1894–1981), znany 
dendrolog i działacz społeczny, syn Juliusza Karola Ignacego Stanisława Kostki hr. Ostrowskiego 
(1854–1917). Zob. R. Kotewicz, Ród Ostrowskich w dziejach Tomaszowa i Rzeczypospolitej, 
Tomaszów Mazowiecki 1991, s. 19–20. 

43 Abram („Awrum”) Mordka Gingold (ur. 19 XI 1904 r. w Tomaszowie Maz.), tkacz 
tomaszowski, syn Jakuba Dawida i Estery z d. Zylberberg, mieszkał w kamienicy przy 
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arystokrata robotniczy, ale rzadko pracował, częściej bywał bezrobotnym. 
Jego kolega Hersz-Dawid Wajsberg44, ongiś tkacz, tak długo był bezrobot-
nym, że nawet przestał się już starać o pracę, stał się zawodowym bezrobot-
nym, którego zawsze można było spotkać na ulicy Tomaszowa spacerującego 
i dyskutującego na tematy polityczne (był komunistą) i trudno było mi odpo-
wiedzieć, z czego żył. Zdaje się, że wspierali go dwaj bracia, z których jeden 
był nauczycielem, a drugi szewcem. Takich wykolejeńców zawodowych, jak 
mówiono: „szlifierzy bruków”, było wielu w tym czasie. I to nie tylko pośród 
robotników. Jeszcze większa bodaj nędza istniała wśród rzemieślników: kraw-
ców, szewców, stolarzy, wśród czeladników i terminatorów rzemiosła, którzy 
po zdobyciu fachu nie mogli znaleźć zastosowania dla swoich umiejętności, bo 
stawali się bezrobotnymi, zanim jeszcze się stali najemnymi robotnikami. To 
była wielka klęska dla młodzieży żydowskiej, która nie tylko, że była całkowi-
cie pozbawienia możliwości urządzenia się, ale nawet nie miała perspektywy 
na urządzenie sobie życia.

Tak samo bez widoków na urządzenie się była młodzież pochodzenia 
kupieckiego, których ojcowie zostali zrujnowani polityką fiskalną ministra 
Skarbu Grabskiego45 w latach 1924–1925, która to polityka spowodowała, 
że wielką część sklepów musiano zamknąć, wielka część sklepikarzy spau-
peryzowała się, a ich dzieci szukały wyjścia w… emigracji do obu Ameryk 
i Palestyny. Na tym tle rosły też wpływy syjonizmu46 wśród pewnej części 

ul. Miłej 31 (m. 19). 29 XII 1929 r. w Tomaszowie Mazowieckim Gingold poślubił Fajgę 
(„Felę”) Pessesównę (ur. 14 VIII 1907 r. w Tomaszowie Maz.), córkę Mordki i Rajzli Pessesów. 
Małżeństwo było bezdzietne i niezbyt dobrane pod względem charakterów. Kryzys 
gospodarczy lat trzydziestych spowodował, że Gingold pozostawał przez wiele miesięcy 
bez pracy, co pogłębiało niesnaski i doprowadziło do ostatecznego rozpadu związku, 
zakończonego rozwodem po sześciu latach małżeństwa (1935). 

44 Hersz-Dawid Wajsberg, tkacz, działacz i aktywista komunistyczny, członek Komitetu 
Dzielnicowego Komunistycznej Partii Polski w Tomaszowie Mazowieckim. Został zwolniony 
z pracy za przynależność do organizacji wywrotowej. Mimo usiłowań nie mógł dostać pracy 
w zawodzie. Pozostawał przez wiele lat na bezrobociu, utrzymując się z pomocy rodziny 
(głównie braci). W działalności politycznej nie uznawał konspiracji, na ulicy jawnie podchodził 
do każdego komunisty i wszczynał z nim rozmowę. 

45 Władysław Dominik Grabski (1874–1938), polityk i ekonomista, minister skarbu, 
dwukrotnie premier Rzeczypospolitej Polskiej, znany jako twórca reformy walutowej mającej 
na celu zdławienie galopującej inflacji. Reforma ta miała istotne reperkusje w środowisku 
żydowskim, albowiem zrujnowała drobnych kupców i sklepikarzy. Handel i kupiectwo były 
dominującymi zajęciami ludności żydowskiej.

46 Syjonizm – nacjonalistyczna ideologia żydowska ukształtowana na początku XX 
wieku na gruncie judaistycznych koncepcji narodu „wybranego”, dążąca do utworzenia 
państwa żydowskiego w Palestynie. Syjonizm zakładał odrodzenie języka hebrajskiego 
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drobnomieszczaństwa żydowskiego. Pewna część młodzieży zaczęła przy-
sposabiać się do pracy na roli w syjonistycznych farmach tzw. organizacji 
„Hechaluc”47. Ale na emigrację też trzeba było mieć środki i nie każdego 
było stać na to; tak więc większa część bezrobotnej młodzieży, nawet tej 
syjonistycznej pozostawała w kraju w sytuacji bez wyjścia. I na ulicach 
Tomaszowa roiło się od żydowskich robotników bez pracy, rzemieślników 
bez pracy, inteligentów bez posad, bo na państwowe, ani nawet komunalne 
[posady] Żydów nie przyjmowano. Szlifowali więc ulice Antoniego i Piłsud-
skiego (d. Piotrkowska) i zapełniali lasy Tomaszowa (bo każda prawie ulica 
wylotowa Tomaszowa kończyła się lasem). Młodzież żydowska była bardzo 
rozpolitykowana. Działali wśród niej syjoniści, bundowcy, „poalej-syjo-
niści”, komuniści, a nawet anarchiści. Dyskutowali ze sobą zawzięcie na 
ławkach ulic, alei, pod drzewami lasów iglastych i na ławkach cienistego 
parku Rodego48. Jednym z namiętnych dyskutantów byłem ja, zaś moje 
audytorium mieściło się w szkole.

jako narodowego. Po utworzeniu państwa Izrael (1948) syjonizm stał się fundamentem 
ideologii państwowej.

47 He-Chaluc (hebr. ‘pionier’) – młodzieżowa organizacja syjonistyczna o charakterze 
pionierskim, przygotowująca młodzież żydowską do życia i pracy w Palestynie. Szkolenia 
odbywały się na farmach zakładanych na terenach rolniczych, głównie w Galicji. 

48 Park Rodego – park w centralnej części miasta Tomaszowa Mazowieckiego, nazwany 
na cześć dra Jana Serafina Rodego (1849–1915), zasłużonego lekarza, działacza społecznego 
i filantropa. W 1930 r. w parku postawiono pomnik ozdobiony popiersiem Jana Rodego. 



Ilustr. 44. Plac T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.



ŚWIĘTA

Michał Piasecki
(Mojsze „Moniek” Pesses, 1919–2002)

Święta w rodzinnym domu1

Przywołując z pamięci wczesne lata młodości, zawsze nasuwają mi 
się obrazy z rodzinnego domu i nie może być inaczej, gdy miało się 
normalne dzieciństwo. Ale z tego domu, oprócz wspomnień o rodzi-

cach i rodzeństwie, wyniosłem coś szczególnego, co do dziś mam utrwalone 
w pamięci. Przede wszystkim są to reminiscencje związane ze świętami, 
a także z każdą sobotą. Wiele było okazji do świętowania, ba – każdy rado-
sny dzień zapisał się w pamięci jako święto. Wszystko na tle niepowtarzal-
nego środowiska, niepowtarzalnych obyczajów, wierzeń i tradycji; nie zawsze 
w czterech ścianach domu – również u sąsiadów, krewnych, a nawet na ulicy. 
Pewne uroczystości wykraczały bowiem poza dom.

Święta w rodzinnym domu jawią mi się dziś jako barwne obrazy. Te 
obrazy pokryła patyna czasu, tło z lekka zamglone, ale postacie całkiem 
wyraziste, jakbym teraz był wśród nich i przeżywał przygodę z dalekiego 
egzotycznego kraju.

Gdy byłem dorosły, świąteczne obrzędy z wolna przesuwały się na dalszy 
plan, traciły na atrakcyjności. Teraz, gdy przypominam sobie rodzinny dom, 
ten z dawnych lat, widzę…

1 Źródło: M. Piasecki, Z Tomaszowa do Magnitogorska, Warszawa 1995, s. 25–36. 
W niniejszym opracowaniu usunięto dostrzeżone błędy druku. 
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Jest sobota, wczesne przedpołudnie. W śródmieściu senna cisza, sklepy 
pozamykane. Żydzi – odświętnie ubrani – idą do domów modlitwy. Zamożni 
do synagogi2, plebs do ogólnodostępnej bóżnicy3, zwanej gwarowo – 
besmedrysz4. Najwięcej podąża do domowych bóżniczek, do sztybłech5. 

2 Synagoga (z gr. συναγωγή f. ‘zebranie, zgromadzenie’, także ‘miejsce zebrań’) – miejsce 
gromadzenia się miejscowej wspólnoty żydowskiej (hebr. bet ha-kneset ‘dom zgromadzenia’), 
zazwyczaj osobna budowla murowana, dawniej pełniąca funkcje obronne, wyraźnie 
wyróżniająca się wielkością i wysokością nad innymi domami w dzielnicy żydowskiej. Synagoga 
była często przedmiotem dumy mieszkańców. Tomaszowska synagoga zwana Wielką Synagogą 
została zbudowana przy ulicy Handlowej 7 (obec. Berka Joselewicza 7) w latach 1864–1878 
z inicjatywy fabrykantów żydowskich i miała charakter synagogi postępowej. Chodzili do niej 
bogaci fabrykanci i przedstawiciele miejscowej inteligencji. 

3 Drewniana bóżnica tomaszowska została wzniesiona w latach 1830–1831 tuż przy 
skrzyżowaniu dawnej ul. Bóżniczej (obec. Bohaterów Getta Warszawskiego) i ul. Jerozolimskiej. 
W jej wnętrzu mieścił się także besmedrysz, tj. miejsce studiów talmudycznych. Obok znajdowała 
się rytualna rzeźnia, a także ogólnodostępny cheder (szkoła religijna), do którego uczęszczały 
dzieci niezamożnych Żydów tomaszowskich.

4 Besmedrysz (z hebr. bet ha-midrasz ‘dom nauki’) jest żydowską nazwą ‘szkoły, akademii 
talmudycznej’, gdzie studiowano święte księgi i odbywano modły, a następnie ‘synagogi’ 
lub ‘bóżnicy’, przy której usytuowany był „dom nauki”. Drzwi do besmedryszu pozostawały 
otwarte przez całą dobę, by umożliwić prawowiernym Żydom spędzanie czasu nad foliałami 
Talmudu o dowolnej porze dnia i nocy. Besmedrysz pełnił niekiedy rolę domu noclegowego, 
gdzie wędrujący Żydzi mogli spędzić noc w razie potrzeby. 

5 Sztybeł (jid. sztybł ‘izba, pokój’, pl. sztybłech) oznacza izbę modlitewną, zorganizowaną 
w prywatnym domu, stanowiącą centrum życia społecznego chasydów, niekiedy także 
żydowskich wspólnot zawodowych (cechów). Sztybłech były domami modlitewnymi, typowymi 
dla chasydyzmu, ruchu religijnego o podłożu mesjanistycznym rozpowszechnionego w Europie 
wschodniej. 

Ilustr. 45. Wielka Synagoga w Tomaszowie Mazowieckim. Zbiory własne autora.
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Uczęszczają do nich Żydzi związani wspólnotą zawodową lub wyznawcy 
swojego cadyka6.

Mam niewiele lat i – jak przystało na grzecznego chłopca – towarzyszę 
ojcu do bóżniczki cechu krawców przy ulicy Tkackiej. Ojciec ubrany jest 
w ciemny garnitur, jaśnieje przypięty do koszuli nakrochmalony gors z piki, 
na głowie melonik, na szyi czarna muszka. Spotykanych znajomych wita 
ukłonem, rozlega się: „A’gitn szabas, a’gitn szabas” – ale nakrycia głowy 
nikt nie uchyla.

Dotrzymuję ojcu kroku i wzorem innych chłopców niosę aksamitną 
teczuszkę, w której znajduje się tałes7. Przed rozpoczęciem modłów ojciec 
nałoży ten tałes na ramiona, a z każdego z czterech rogów tałesu zwisać 
będą pęczki frędzli8. I będzie biel zakłócona tylko czarnymi pasami.

6 Cadyk (hebr. caddik ‘sprawiedliwy’) – powszechnie poważany przywódca chasydów, 
uważany przez wiernych za mesjasza, pośrednika między bogiem a Żydami. 

7 Tałes – szal modlitewny używany podczas porannej modlitwy wraz z filakteriami. 
8 Frędzle zwane cyces (jid. < hebr. cicit) są niezbędnym elementem tałesu. Są one 

przymocowywane do czterech rogów. 

Ilustr. 46. Ulica Handlowa (obec. Berka Joselewicza) w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. W tle widnieje Wielka Synagoga w Tomaszowie Mazowieckim. 
Fot. ze zbiorów rodzinnych. Kopia w posiadaniu autora.
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Nim wejdziemy do środka, każdy dotknie ręką mezuzy9, przymocowa-
nej z prawej strony do framugi, i palce muśnie wargami. Mezuzę widać 
na framudze każdego żydowskiego mieszkania – tym jest ono znaczone. 
Zawiera zwitek pergaminu z fragmentem Tory. Tu zamocowana jest za 
wysoko, nie dosięgam jej nawet stojąc na palcach, więc ojciec podsadza 
mnie wyżej.

W pomieszczeniu jest kilkadziesiąt osób, wszyscy się znają, a mnie – 
w dowód uznania – niejeden pociąga za ucho. Uwagę przykuwa ozdobna 
kotara, za którą znajduje się święta szafa zwana aron hakodesz10, a w niej 
– Tora. Z kotary spoglądają dwa lwy oparte łapami o tablice z dziesięcior-
giem przykazań. To jedyny element dekoracyjny i może dlatego tak bacz-
nie obserwuję groźne lwy. Wkrótce zniknęły w fałdach kotary, bo z pięk-
nie rzeźbionej szafy wyjmują zwoje Tory. Nim rozłożą pergamin na stole, 
Sofer-Tora – ubraną w aksamitną sukienkę ozdobioną złotymi haftami – 
obnoszona będzie wśród wiernych, aby każdy mógł uczcić Święte Pismo 
i – jak mezuzę – ucałować. Wkrótce następuje odczytywanie przypada-
jącego na ten dzień ustępu z Tory. Ktoś czyta akapit donośnym głosem, 
potem na zmianę inny, i jeszcze inny. Wszyscy modlą się, niektórzy spoglą-
dając do modlitewników.

Nie biorę w tym udziału, gdyż nie znam hebrajskiego. Wstyd się przy-
znać, ale nic nie rozumiem. Chłopcy w moim wieku modlą się na równi 
ze starszymi. Ojciec spogląda na mnie karcącym wzrokiem, więc próbuję 
powtórzyć zasłyszane słowa. Później znowu mi przypomni, że najwyższy 
czas nauczyć się chociaż najprostszej modlitwy, by nie przynosić mu wstydu 
– wszyscy przecież patrzą. Z niecierpliwością oczekuję końca, by jak naj-
szybciej znaleźć się w domu. Wreszcie ojciec chowa tałes do teczuszki, 
ale przed wyjściem wychyli jeszcze malutki kieliszek spirytusu i jak inni 
zakąsi kawałkiem biszkoptowego ciasta. I ja spróbowałem…

A w domu już czeka szabasowy obiad – tradycyjny, jak w każdą sobotę 
faszerowana ryba na słodko z rodzynkami i migdałami (gefilte fisz), a także  

9 Mezuza – ozdobny futerał mocowany do prawej futryny drzwi, zawierający pergamin 
z modlitwą. Żydzi wchodząc lub wychodząc z domu dotykali prawą ręką mezuzy, na następnie 
całowali tę dłoń. 

10 Aron ha-kodesz (hebr. ‘święta skrzynia; arka’) – bogato zdobiona szafa ołtarzowa lub 
zabudowana wnęka we wschodniej ścianie synagogi, bóżnicy lub izby modlitewnej (sztybła). 
W szafie tej przechowywano Torę. 
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czulent, żydowski specjał z kartofli prażonych w wołowinie11. Sam zanosi-
łem garnek do piekarza w piątek przed zmrokiem, a siostra niedawno przy-
niosła go do domu.

Największą atrakcją są jednak święta. Nie-
które wymagają specjalnych przygotowań i one 
dostarczają najwięcej wrażeń. Na przykład święto 
Sukot, zwane też Świętem Szałasów lub Kuczki12. 
Na początku października wszyscy wyciągają 
z komórki deski, dyktę, stare drzwi i na całej ulicy 
rozlega się stuk młotków. Będą szałasy (sykes). To 
na pamiątkę budowania szałasów w czasie pobytu 
Żydów na pustyni. Na naszym podwórku będzie 
ich kilka. Ktoś postawi całkiem mały na balkonie, 
ale większość – dla oszczędności – buduje zespo-
łowo, dla dwóch, trzech rodzin. Tylko gospodarz 
domu13 oddzieli się od plebsu i wraz z synami 
zbuduje szałas z nowych desek.

11 Czulent – rodzaj zapiekanki z mięsem, spożywanej w szabas. Potrawę przygotowywano 
w piątek po południu i zostawiano w ciepłym miejscu na noc. Często zanoszono czulent do 
piekarni i zostawiano na noc w wygaszonym piecu piekarskim. 

12 Święto Szałasów, zwane po hebrajsku Sukot (dosł. ‘szałasy, budy, kuczki’), w jidysz Sykes, 
Sukes, niekiedy też Kuczki (z ros.), było świętem rolniczym obchodzonym dwa tygodnie po 
Nowym Roku. Zwykle święto Sukot przypadało na początek października i trwało siedem 
dni, podczas których mieszka się, spożywa posiłki i nocuje w szałasach. W chłodniejszym 
klimacie noclegi nie są obowiązkowe. Szałasy budowano zazwyczaj na podwórkach, niekiedy 
na werandach lub balkonach. 

13 Właścicielem domu przy ul. Polnej 11 był Abram Gostyński (1867–1942?), garbarz, 
handlarz skórami, właściciel domu i garbarni. Ur. 22 VII 1867 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Był 
synem Zycla Gostyńskiego i Chany Fajgi z d. Bleiberg (ur. w 1844 r. w T. M.). W szopie na zapleczu 
tej nieruchomości uruchomił garbarnię, z której unosił się przykry zapach niewyprawionych skór 
dostarczanych z rzeźni. Gostyński wyprawiał skóry bydlęce i prowadził nimi handel. W pamięci 
Michała Piaseckiego Gostyński utrwalił się jako „dostojny pan ze starannie ufryzowaną brodą 
i wyglądzie podkreślającym jego wysoki status nie tylko kamienicznika, lecz i kupca z branży skór 
bydlęcych. […] zawsze elegancko ubrany: w surducie, w sztywnym białym kołnierzyku, w getrach, 
w czarnym kaszkiecie. Ma wypielęgnowane paznokcie, tchnie świeżością, a na plebs patrzy z góry”, 
zob. M. Piasecki, Z Tomaszowa…, s. 77–78. Podobno Gostyński był znany z romansów i utrzymanek, 
który mieszkały przy tej samej ulicy. Poślubił Marjem Goldberg (ur. 24 XII 1866 r. w Piątku), córkę 
Mordki i Estery z Bleibergów. Miał z nią troje dzieci: córkę Esterę Łaję (ur. 13 I 1898 r.) i dwóch synów 
Hersza Mordkę „Henryka” (ur. 19 I 1904 r. w Tomaszowie Maz.), dziennikarza, i Hilela (ur. 15 VII 
1908 r. w Tomaszowie Maz.). Syn „Henryk” ukończył miejscowe Gimnazjum Humanistyczne, został 
stałym korespondentem „Expressu Wieczornego” w Tomaszowie Mazowieckim, potem zastępcą 
redaktora naczelnego w Łodzi i redaktorem naczelnym tej gazety w Lublinie. 

Ilustr. 47. Abram Gostyński 
(1867–1942?), właściciel kamie-
nicy przy ul. Polnej 11. Fot. 
z 1937 r. Źródło: Archiwum 
Państwowe w Piotrkowie Try-
bunalskim, Oddział w Toma-
szowie Mazowieckim.
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Z wyglądu szałasy przypominają komórki, chociaż to porównanie jest 
nieco uwłaczające. Różnią się od nich istotnym szczegółem: pokryciem dachu 
– niezwykłym, bo z trzciny. Mierne przykrycie, ale takie powinno być, żeby 
móc widzieć gwiazdy siedząc w środku. W każdym razie ja wchodziłem do 
szałasu jak do komnaty z bajki. Zestawiono kilka stołów, przykryto je obru-
sem, ustawiono krzesła. Dziewczyny starały się przyozdobić ściany materią 
i kolorowymi girlandami z krepiny, chłopcy przeciągnęli przewód elektryczny 
– pod trzciną zawisła żarówka i całe wnętrze jaśniało odświętnym blaskiem. 
Jaskrawe światło psuje jednak nastrój, nie widać gwiazd, może również 
ze względu na jesienną porę?

Mężczyźni będą w szałasie spożywać posiłki w ciągu ośmiu dni. Trzeba 
tylko prosić Boga, żeby nie padało, bo może się zdarzyć, że krople deszczu 
zmieszają się ze złocistym rosołem.

Dla chłopców najważniejsza jest uciecha przy budowie i pierwsza kolacja. 
Jak w każdą wigilię, będzie wystawna, a ta szczególnie się wyróżni.

Za wspólnym stołem zasiądzie 8–10 osób z kilku rodzin. Największe 
utrapienie mają kobiety. Niektóre przynoszą posiłki dla mężów i synów aż 
z trzeciego piętra. Fatalnie, że wszyscy widzą, co kto ma na talerzu. Kobiety 
nie mogą podać byle czego, toteż prześcigają się wzajemnie, aby wypaść nie 
gorzej od innych.

Ja też z tego korzystam. Po wspólnej kolacji długo jeszcze sączy się światło 
przez szpary między deskami. Rozlega się wesoły, rytmiczny śpiew. Biesiad-
nicy śpiewają zmires14, jak zwykle po świątecznej uczcie.

To święto – tak niepodobne do innych – odbywa się na podwórku, w nie-
powtarzalnej scenerii i może dlatego tak mile je wspominam. Wieczorem 
ostatniego dnia święta Sukot w domach modlitwy odbywają się uroczysto-
ści święta Tory, zwane Symches Tojre15. Żydzi radują się na pamiątkę otrzy-
mania Pięcioksiągu. Wszyscy – choćby tylko dotknięciem palców – wielbią 
Święte Pismo. Uhonorowani, dostojnym, a niekiedy i tanecznym krokiem 
obnoszą zwoje pergaminu, a po schowaniu Sofer-Tory do szafy i zasłonię-
ciu kotarą rozpoczyna się jakby cywilna zabawa. Mężczyźni biorą się za ręce, 
tworzą koła i śpiewając długo tańczą.

14 Zmires (jid. < hebr. zmirot) – pieśni biesiadne, śpiewane w szabas do tradycyjnych, 
żydowskich melodii, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 

15 Symches Tojre (jid. < hebr. Simchat Tora, dosł. ‘radość Tory’), uroczysta i radosna 
prezentacja świętych ksiąg Tory, obnoszonych siedem razy dokoła synagogi, bóżnicy lub domu 
modlitewnego. Nawet dzieci mogą dotknąć Tory podczas Szymches Tojre. 
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Pamiętam taką zabawę w naszym domu modlitwy cechu krawców. Dzieci 
dostały po dwa czerwone jabłuszka; jedno osadza się wraz ze świeczką na 
drzewcu chorągiewki, a drugie zwyczajnie się zjada. Na zakończenie dorośli 
wychylają „kojse” – mały kieliszek spirytusu – i rozlega się toast: „Lechaim”! 
„Szułym”! (Na zdrowie! Za pokój!).

Niekiedy zdarza się wyjątkowa uroczystość. Dzieci w moim wieku przeby-
wają często na ulicy, a tam dużo mogą zobaczyć. Pamiętam, jak któregoś dnia 
w sąsiednim domu u chasydów odbywał się chynech, uroczystość poświę-
cenia nowej kopii Tory. Przyjechał wtedy sam cadyk z Góry Kalwarii16, był 
duży ruch na ulicy, a nad bramą zapalono kolorowe lampiony. A późnym 
wieczorem, kiedy pod granatową kopułą nieba zaświecił księżyc w pełni, 
chasydzi, zwolennicy cadyka z Góry Kalwarii – miasteczka zwanego po 
żydowsku krótko Ger, zbierali się w gromadę na ulicy. Ubrani byli w atłasowe 
chałaty przewiązane czarnym, plecionym sznurem, na głowie mieli sztrajmłe, 
takie kapelusze obszyte futrem lisa lub u bogatych skunksa17. Modlili się 

16 Góra Kalwaria, zwana po żydowsku Ger, była jednym z centrów chasydyzmu. 
17 Sztrajmeł (inaczej lisiura) – nakrycie głowy w postaci futrzanej czapy, kołpaka, 

obszytego skórą lisa lub sobola. (Wydaje się, że Michał Piasecki pomylił skunksa, zwierzę 
typowo amerykańskie, z sobolem, którego piękne futro było szczególnie cenione w dawnej 
Polsce i Rosji). 

Ilustr. 48. Chasydzi z Góry Kalwarii, skupieni wokół cadyka z dynastii Ger. Źródło: 
Wikimedia Commons.
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żarliwie, głośno, co i raz zerkając roziskrzonymi oczami na ów złoty księżyc. 
Po modlitwie formowali się w koło, ujmowali za ręce i zapamiętale tańczyli. 
Głowy mieli uniesione w górę, a zwisające długie pejsy18 na kształt świder-
ków trzęsły się w takt rytmicznego śpiewu. W radosnej ekstazie jednali się 
z Bogiem. Wiele razy przypatrywałem się chasydzkim tańcom, ale ten na tle 
blasku księżyca był szczególnie urzekający.

Nie mniej wesoło zapowiadał 
się Purim – żydowski karnawał 
z przebierańcami, a miesiąc póź-
niej Pesach, najmilsze święto. 
Są też święta ponure, np. Sądny 
Dzień (Jom Kipur). To poważna 
sprawa, wtedy nie wolno jeść 
i trzeba zdać rachunek sumienia 
za cały rok. A jaki będzie wyrok 
Wiekuistego – nie wiadomo.

Siedem tygodni po Pesach 
wypada święto Szewijes19. To 
na pamiątkę objawienia Tory na 
Górze Synaj20, a zarazem święto 
pierwszych zbiorów. Okna przy-
ozdobione są tatarakiem, w domu 
pachnie bez. Wtedy mama piecze 
tradycyjny sernik i wyruszamy 
na pierwszą majówkę.

Między świętami są jesz-
cze „półświęta”, także radosne. 
Na przykład święto Chanuki21, 

18 Pejsy – długie, niestrzyżone pasemka włosów pozostawiane za uszami, u chasydów 
także na skroniach i bokach brody. 

19 Szewijes (jid. < hebr. Szawuot) – Święto Tygodni, upamiętniające nadanie Tory Mojżeszowi 
na górze Synaj.

20 Góra Synaj – góra w południowej części półwyspu Synaj (2285 m n.p.m.), na której 
Mojżesz otrzymał od Boga kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań. 

21 Chanuka – święto trwające osiem dni, w czasie którego zapala się na specjalnym 
świeczniku chanukowym świece. Pierwszego dnia – jedną, drugiego dnia – dwie, trzeciego 
– trzy itd. Codziennie zapala się nową świeczkę jako pierwszą. Świeczki powinny palić się co 
najmniej pół godziny. Święto Poświęcenia upamiętnia oczyszczenie świątyni jerozolimskiej 

Ilustr. 49. Henryk Barczyński, Kostiumowe święto 
Purim (Purim-Kostüm-Fest), drzeworyt, papier. 
Zbiory Muzeum Sztuki w Łodzi, nr inw. MS/SN 
/GR1329. Fot. Piotr Tomczyk.
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obchodzone na pamiątkę oczysz-
czenia świątyni przez Judę Macha-
beusza (164 rok p.n.e.) po jej zbez-
czeszczeniu przez Antiocha IV 
Epifanesa. Z tym świętem wiąże się 
obrzęd zapalania świeczek przez 
osiem kolejnych dni w specjalnym, 
ośmioramiennym świeczniku. Na 
zakończenie tego święta otrzymuje 
się od babci upragnione łakocie 
lub pieniążek. Albo Łagbojmer – 
święto dzieci i młodzieży22. Zawsze 
w tym dniu jest wycieczka na 
zieloną trawkę i zabawa.

Oprócz świąt bywają też nie-
przewidziane w kalendarzu uro-
czystości. Pamiętam, jak u naszej krewnej, córki wspomnianej już Szachnete 
Geni Nitenberg23, urodziły się bliźniaki – dwóch chłopców. Wkrótce odbyła 
się ceremonia obrzezania24, zaznaczona radosnym gwarem odświętnie 
ubranych gości. Szczęśliwemu małżeństwu składano gratulacje, ja zaś zbie-
rałem cukierki w kolorowych papierkach, którymi obsypywano obrzeza-
nych chłopców. Nieraz zaglądałem do biedaków na naszej ulicy, gdzie tylko 
kilkoro dzieci z podwórka uświetniało ten religijny obrzęd.

przez Judę Machabeusza w 164 r. p.n.e. po jej zbezczeszczeniu w 167 r. p.n.e. przez 
Antiocha IV Epifanesa, który złupił świątynię, umieścił w niej ołtarz i posągi greckich bogów, 
a ludowi żydowskiemu nakazał zmianę religii i przyjęcie wierzeń greckich. Wydarzenia te 
doprowadziły do wybuchu powstania Machabeuszy. W aspekcie symbolicznym święto jest 
wyrazem odrodzenia narodowego Żydów i ich przywiązania do religii mojżeszowej.

22 Święto Łagbojmer (jid. < hebr. Lag ba-Omer) – święto dzieci i młodzieży przypadające 
pomiędzy świętami Pesach i Szewijes. Chłopcy pobierający naukę w chederach tego dnia nie 
mieli zajęć edukacyjnych, lecz stawali się uczestnikami zorganizowanych wycieczek i zabaw, 
polegających na upamiętnieniu militarnych sukcesów Bar-Kochby.

23 Gołda („Gienia”) z Szufmanów Nitenbergowa (ur. 1903), bliska krewna autora wspomnień, 
córka Emanuela (Mnyla) Szufmana i Marii z Pudłowskich, przeżyła okupację. 

24 Obrzezanie (hebr. berit mila ‘przymierze obrzezania’) – praktykowany u ludów 
semickich, w tym także u Żydów, zwyczaj usuwania napletka członka noworodkom płci męskiej, 
dokonywany w ósmym dniu jego życia (także w szabas i w święto). Obrzędu obrzezania 
dokonuje mohel, specjalista (niekiedy lekarz) zatrudniany przez gminę żydowską, rzadziej 
ojciec lub szochet, tj. rzezak, zajmujący się ubojem rytualnym zwierząt. 

Ilustr. 50. Chanukija, świecznik żydowski 
zapalany podczas Chanuki. Źródło: Wikimedia 
Commons.
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A wesele siostry Feli25? – To też było święto. Sama szyła sobie granatową 
suknię z aksamitu wyszywaną białymi koralikami. Była „chupa” (baldachim 
na czterech drążkach)26, stłuczona szklanka i „Mazew tow!” (Na szczęście). 
Ciotka z Piotrkowa27 przywiozła tort ozdobiony wiśniami i przy dźwiękach 
patefonu do późna trwała weselna zabawa.

Najbliższy sercu był jednak każdy piątek, a właściwie jego wieczór (fratyg-
cynachts), który rozpoczyna sobotę – szabas. O tym dniu napiszę oddzielnie, 

w hołdzie mamie, która błogosławieniem świec zapalanych u schyłku dnia 
w szczególny sposób jednoczyła naszą rodzinę.

Najbardziej radosnym świętem – może ze względu na ich wiosenną porę – 
były święta Wielkanocne. Przygotowania trwały wiele miesięcy. Już jesienią 
poprzedniego roku zaczynano tuczyć gęś na smalec, a jeszcze wcześniej, bo 
w lipcu, napełniano gąsior porzeczkami – z myślą o winie na to święto. Nieco 

25 Fajga („Fela”) Pessesówna (1907–1942), z zawodu krawcowa, dwukrotnie wstępowała 
w związki małżeńskie. 29 XII 1929 r. w Tomaszowie Mazowieckim wyszła za mąż za Abrama 
Mordkę Gingolda, tomaszowskiego tkacza, z którym rozwiodła się po sześciu latach (1935). 
Następnie poślubiła Moszka („Maksa”) Kenigsztajna (1906–1984), tkacza i szofera, z którym 
miała córkę Ewę. Pamiętnikarz prawdopodobnie wspomina wesele siostry z 29 XII 1929 r. 

26 Chupa – baldachim, pod którym stawali żydowscy nowożeńcy podczas uroczystości 
ślubnej. Był niezbędnym atrybutem każdej oficjalnej ceremonii ślubnej. 

27 Fajga z Blankietów Szymszewiczowa (1875–1942), najstarsza córka Szlamy Zełmana 
i Tauby z Blankietów, była siostrą Rajzli z Blankietów Pessesowej i ciotką Mojsze Pessesa. Mąż 
Mojsze (Mojżesz) Szymszewicz (zm. 1942) był z zawodu kamasznikiem. 

Ilustr. 51. Mojsze i Fajga Szymszewiczowie z czworgiem dzieci. Fot. z r. 1913 
ze zbiorów rodziny Piaseckich. Kopia w posiadaniu autora.
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później szykowano sok z wiśni, a gąsiory spoczywały na szafie wraz z garn-
kami używanymi wyłącznie na tę okazję. Zakwaszano buraki na barszcz; 
tylko sześć tygodni dojrzewa ten świąteczny specjał. W tym czasie szykowano 
również wino na uroczystą wieczerzę zwaną Sederem. Było to zawsze wino 
z rodzynek. Nie ma co ukrywać, kosztowne to były święta i zawczasu skrzęt-
nie gromadzono pieniądze. Szczególnie atrakcyjnie zapowiadał się właśnie 
Seder – ceremonia odprawiana w określonym porządku, o niepowtarzalnym 
kolorycie. Warto o tym szerzej napisać, a także o bezpośrednich przygotowa-
niach do święta Pesach.

[Impresje ze Święta Pesach w 1925 roku]

Jest rok 1925, mam prawie sześć lat28. Minęła długa zima, za oknem wczesna 
wiosna. W domu czuje się nadchodzące święta.

Od wielu dni na Polnej i przyległych ulicach, a właściwie w całym śródmie-
ściu Tomaszowa panuje wzmożony ruch. Wszędzie mówi się tylko o świętach, 
które upamiętniają wyjście Żydów z niewoli egipskiej. Święta potrwają długo, 
całe osiem dni. Wprawdzie cztery z nich są robocze, ale i te będą inne od 
powszednich. Przez cały czas nie będzie w domu chleba. Nie będzie również 
makaronu, kaszy, ryżu. Krótko mówiąc, Żydzi w czasie świąt Pesach spoży-
wają inne potrawy, a zamiast chleba – macę. Są to okrągłe, o średnicy około 
40 cm, cieniutkie placki z przaśnego ciasta. Wyróżniały się wtedy tym, że 
były ręcznie wałkowane, a także ręcznie perforowane radełkiem zrobionym 
z kółka od ściennego zegara.

W wielu żydowskich piekarniach przez dwa tygodnie piekło się tylko 
mace. Zapotrzebowanie jest bowiem niebagatelne; macy musi wystarczyć 
dla 15 tysięcy tomaszowskich Żydów. Będzie również specjalna mąka – pro-
dukt zmielenia wybrakowanych kawałków macy.

Nie są to święta znaczone postem, wręcz przeciwnie, Każda rodzina stara 
się – w miarę swych możliwości – jak najbardziej uświetnić wielkanocny stół. 
Przede wszystkim ucztą w Sederową Noc. Potrawy są wtedy po prostu inne, 
o wiele bardziej atrakcyjne. Ale dzieci oczekują wtedy czegoś więcej. Cały rok 
czekały na nowe buciki, skarpety, ubranie. Coś dostaną, nie mogą być gorsze 
od innych. Nie rozumieją, jaki to wielki wydatek i często muszą się zadowolić 
tylko obietnicą.

28 Michał Piasecki urodził się 28 VI 1919 r. w Opocznie. 
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W tych latach nie było w naszym domu biedy. Zakład krawiecki pro-
sperował nieźle, zwłaszcza na wiosnę nie brakowało zamówień. Z ojcem 
pracuje czeladnik, pomaga też terminator. Czeladnik nazywa się Jerzy Ker-
ste. Od kilku lat jest naszym domownikiem, tu nauczył się fachu, a że do 
rodzinnej wsi ma daleko – u nas sypia. Wychował się w rodzinie gajowego, 
i może z tego względu różni się od wiejskich chłopaków. Gajowy ma we wsi 
wysoką pozycję.

Terminator nazywa się Wacek Głowa29. Mieszka w oddalonej o cztery 
kilometry wsi Smardzewice30, w rodzinie biednego chłopa. Matka obumarła 
go wcześnie i jej nie pamięta. Ojciec z czworgiem dorosłych dzieci gospo-
darzy na półtorej morgi piaszczystej ziemi. Klepią biedę, a że pracy w polu 
ma niewiele, prawie cały dzień spędza w miejscowym kościele, gdzie jest 
kościelnym31. Wacek po paru latach przystał do komunistów i trafił na rok 

29 Wacław Nikodem Głowa (1908–1948), krawiec, komunista, działacz Komunistycznego 
Związku Młodzieży Polskiej i Komunistycznej Partii Polski. Ur. 2 IX 1908 r. w Smardzewicach 
(gm. Unewel) w rodzinie chłopskiej. Był synem Jakuba Głowy, małorolnego rolnika, 
kościelnego w Smardzewicach, i Katarzyny z d. Zdonek. Od 1923 r. jako nastolatek praktykował 
w Tomaszowie Mazowieckim w zawodzie krawieckim u mistrza krawieckiego Mordki 
Pessesa (1880–1942). Zaprzyjaźnił się z jego starszym synem Izraelem Chaimem Pessesem 
(1905–2004), czołowym działaczem komunistycznym. W 1927 r. przystąpił do Związku 
Młodzieży Komunistycznej (ZMK). Niebawem założył komórkę KZMP w Smardzewicach. 
W 1931 r. wpadł w ręce policji wraz dowodami rzeczowymi. Dostał pół roku twierdzy. Po 
odsiedzeniu wyroku kontynuował nielegalną działalność polityczną. Od r. 1935 kierował 
komórką KPP w Smardzewicach. Jego podwładnymi byli m.in. Wacław Stefański, Antoni Dorach 
i Józef Dorach. Niebawem G. został członkiem Komitetu Dzielnicowego KPP w Tomaszowie 
Maz. W r. 1937 został ponownie aresztowany za działalność komunistyczną i osadzony na 
rok w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim. W czerwcu 1939 r. po opuszczeniu więzienia 
osiedlił się w Tomaszowie Maz. (ul. Rydza Śmigłego 29 m. 1). Po wybuchu wojny prowadził 
nielegalny handel pomiędzy niemiecką i rosyjską strefą okupacyjną. Niósł wydatną pomoc 
Żydom tomaszowskim. Okres drugiej wojny światowej przeżył w rodzinnych Smardzewicach. 
10 IV 1942 r. został wywieziony na roboty do Niemiec, skąd wkrótce zbiegł. Przez jakiś czas 
ukrywał się w rodzinnych stronach. Po wyzwoleniu osiedlił się w Tomaszowie Mazowieckim 
(przy ul. św. Antoniego 44 m. 12). Zm. 22 X 1948 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Poślubił 
Marię Rozalię Wenecką (ur. 10 XII 1914 r. w Tomaszowie Maz.), córkę Andrzeja Weneckiego 
i Józefy z Kieliszków, z którą miał troje dzieci: Elżbietę Joannę (ur. 24 V 1944 r. w Tomaszowie 
Maz.), Wojciecha Włodzimierza (ur. 5 VII 1945 r. w w Tomaszowie Maz.) i Bożenę Annę 
(ur. 23 II 1948 r. w Tomaszowie Maz.). Zob. B. Wachowska, Z dziejów jednolitego frontu 
w łódzkim okręgu przemysłowym, Łódź 1973, s. 181; Cz. Cyniak, Komunistyczny Związek 
Młodzieży Polski w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki 1982, s. 3, 12.

30 Smardzewice – historyczna wieś w powiecie tomaszowskim, położona nad Pilicą 
(obecnie nad Zalewem Sulejowskim). Obecnie popularna wieś letniskowa. Na zaporze 
w Smardzewicach działa elektrownia wodna. W pobliżu znajduje się Ośrodek Hodowli Żubrów. 

31 We wsi Smardzewice znajduje się kościół parafialny pod wezwaniem św. Anny, 
zbudowany według legendy w niedługi czas po tym, jak jednemu z miejscowych gospodarzy 
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do piotrkowskiego więzienia. A jego ojciec został do końca życia potępiony 
przez całą wieś. W Smardzewicach wychować syna na bezbożnika – rzecz 
niesłychana! W kościele nie chcieli go więcej widzieć, co było dla niego karą 
najbardziej dotkliwą i przygniotło ciężarem ponad siły starego człowieka.

Wtedy, gdy u nas w domu przygotowywano święta, Wacek miał niecałe 
15 lat32. Był nieśmiały i nie bardzo oswojony z miastem. Przed świętami 
powiedział, że jego szwagier Pilarz ma do sprzedania indyka. Ojciec dał mu 
pieniądze i Wacek po drodze wstąpił do Ludwikowa33, by kupić tego indyka. 
Rano otworzyły się drzwi i nagle wleciało coś dużego na podłogę. To Wacek 
rzucił indyka i w nogi. Ojciec biegł za nim po schodach wołając:

– Wacek, nie uciekaj! Co się stało?
Wacek zatrzymał się, blady i śmiertelnie przerażony, ale w końcu wrócił 

ze swym majstrem do domu. Słyszę, jak Wacek opowiada, ledwie opanowu-
jąc łkanie:

– Koledzy ze wsi od dawna opowiadali, że Żydzi na Wielkanoc potrzebują 
do macy chrześcijańskiej krwi. Obleciał więc go strach. Nie, lepiej tego dnia 
nie wchodzić do domu. Ale indyka obiecał przynieść, więc…

Wszystko jasne. Wacka bardzo lubimy. Jest cichy, spokojny, przykłada 
się do nauki. On też dobrze się u nas czuje. Wie, że nauczy się fachu, będzie 
czeladnikiem jak Jerzy, a w przyszłości nie będzie już na schedzie po ojcu 
orał skrawka ziemi. Wacek wreszcie się uspokoił, nawet lekko się uśmie-
cha, jakby chciał zatrzeć wrażenie, że stchórzył. Wziął się za robotę, a że 
bardzo ładnie dzierga dziurki, więc majster powinien być z niego zadowo-
lony. Wacek zapewne myśli, dlaczego miałby go majster zarzynać? Przecież 
ma już z niego pożytek. A majstrowa jest łagodna, czasem jakby mu własną 
matkę zastępowała.

Po półgodzinie Wacek powiada do Jerzego:
– Wiesz, byłem głupi.
A Jerzy na to:
– Jesteś ciemny jak tabaka w rogu i głupi jak but.

objawiła się Święta Anna. Wydarzenie, uznane za cud, miało jakoby miejsce w 1620 r. 
32 Wacław Głowa w 1925 r. ukończył 16 lat. Nie jest wykluczone, że autor wspomnień 

kontaminuje święto Pesach z 1924 r. (kiedy umarł jego dziadek, a Wacław Głowa miał istotnie 
15 lat) ze świętem roku następnego. 

33 Ludwików – osada założona w XIX wieku przez kolonistów niemieckich, nazwana tak na 
cześć Ludwiki Choromańskiej (1818–1880), właścicielki pobliskich Białobrzegów. Obecnie jest 
to willowa dzielnica miasta Tomaszowa Mazowieckiego, położona po prawej stronie rzeki Pilicy. 
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Wszyscy się śmiejemy z Wacka. Tylko mama nie śmieje się… i częstuje nas 
dopiero co przyniesioną macą. Bardzo smakuje ten szczególny specjał, ale za  
kilka dni będę już tęsknić za zwykłym chlebem. Wacek przygląda się macy. 
Pierwszy raz widzi coś takiego; próbuje jeść, ale myślami wrócił chyba do 
Smardzewic.

Tymczasem trwają przygotowania do świąt. Mama piecze ciasto bisz-
koptowe, zwane po żydowsku łejkech. Długo ubija pianę z cukrem, potem 
dodaje żółtka i wreszcie mąkę. Ale nie zwykłą, lecz kartoflaną. Takie ciasto 
to rarytas, piecze się je raz w roku. W ciągu ośmiu dni dostaniemy co rano 
po kawałku.

W wigilię świąt już od rana w kuchni jest jak w łaźni. Płyta kuchenna 
rozpalona do białości, bulgocze wrzątek, z paleniska wyciągnięto kamień 
polny. Rozgrzany kamień mama wkłada do dużego naczynia z wrzątkiem 
i tym ukropem wszystko „koszeruje” – czyni koszernym na Wielkanoc. 
Unoszą się kłęby pary, parzy się i szoruje naczynia, aby pozbyć się tzw. 
chumec, czyli tego, co może zawierać choćby śladowe ilości chleba, kaszy lub 
mąki. Rezultat jest taki, że wszystko lśni czystością. Nawet stalowe obręcze 
na beczce z wodą połyskują metalicznym blaskiem. Są to wiosenne porządki 
do kwadratu. Około południa, przycupnięci gdzieś w kącie, jemy skromny 
posiłek. Trzeba uważać, żeby nie uronić, broń Boże, okruszyn chleba, bo za 
chwilę to już będzie chumec. Resztki – w paru miejscach celowo położone, 
jak trutki na myszy – zmiata się dokładnie gęsim skrzydełkiem w starą warzą-
chew, zawija szmatą, zawiązuje sznurkiem i wręcza… mnie. Na podwórzu pali 
się już ognisko i wraz z moimi rówieśnikami mamy uciechę: palimy chumec. 
Od tej pory w ciągu ośmiu dni nie może być w domu niczego, co ma jakiś 
związek z chlebem.

Jestem już odświętnie ubrany, wszystko na sobie mam nowe: czarne poń-
czochy, granatowe spodenki i marynarską bluzę z dużym kołnierzem. Na 
nogach nowe pantofle, lakierowane, ale pył z ogniska na nich osiada. Stoję 
więc na przemian, to na jednej, to na drugiej nodze i zawzięcie glansuję lakier 
o pończochy. Podpatrzyłem, jak inne dzieci to robią.

Nie mogę się doczekać Sederu, tej niezwykłej kolacji, bo połączonej ze 
swoistym spektaklem. Skoro ma być spektakl – będzie inscenizacja, będą 
rekwizyty i oczywiście aktorzy. Mnie przypadnie jedna z głównych ról.
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Pokój, który wczoraj był warsztatem, zamieniono dziś na scenę. Długi, 
ciężki stół krawiecki, nakryty białym obrusem, dosunięto do kanapy. To 
istotny szczegół, bo wyjątkowo w ten wieczór głowa rodziny nie będzie sie-
dzieć jak zwykle na krześle, lecz w pozycji jakby półleżącej. Tak każe tradycja.

Są oczywiście jajka na twardo, jak to na Wielkanoc, ale nie pisanki. 
Na środku stołu stoi duży talerz, a na nim różne gorzkie zioła, chrzan, jajko 
w skorupce, a także lekko przypalona kość – na pamiątkę składania przez 
pasterzy ofiary z pierworodnego baranka. Na innym talerzu specjalna potrawa 
przyrządzona z cynamonu, orzechów i migdałów o wyglądzie i konsystencji 
gliny. Ma ona przypominać surowiec budowlany i ciężką, niewolniczą pracę 
w Egipcie. Na półmisku – obrane ze skorupek jaja w słonej wodzie. Na stole, 
w miejscu, przy którym usiądzie głowa rodziny, położono trzy mace. Właśnie 
trzy, które też coś symbolizują, ale nie pamiętam co. Zapamiętałem tylko, że 
mace umieszczono w pięknie haftowanej poszewce zwanej macetasz.

Właśnie wrócił ojciec z bóżnicy. Przyszedł z gościem, z człowiekiem, który 
jest samotny, a w ten wieczór powinien być w rodzinie.

Porządek długiej ceremonii – tradycyjnego obrządku – odbywa się zgod-
nie z niezmiennym scenariuszem, odczytywanym przez ojca z hebrajskiej 
księgi. Niewiele z tego rozumiem, ale nie martwię się. Najciekawsze, że ojciec 
w pewnym momencie wyjmuje środkową macę, łamie ją na pół i część chowa 
tak, „żeby nikt nie widział”. Ta część nazywa się afikojme. Jak dzieci ją znajdą, 
otrzymają prezenty. Bez trudu znajdujemy i prezenty mamy zapewnione. 
Teraz każdy dostaje do spróbowania gorzkich korzeni i tej „gliny”, która nie 
jest taka zła.

Nie pamiętam już szczegółów całego ceremoniału. Jednego wszakże nie 
zapomniałem – mojej roli najmłodszego „aktora”. W myśli powtarzam swoje 
pytania w przyszłym dialogu z ojcem. Mam trudną rolę; dwa tygodnie uczy-
łem się tych pytań na pamięć w języku hebrajskim i w tłumaczeniu na 
używany w domu język jidisz.

Wreszcie nadeszła pora na owe „ma-nysztane”, czyli „Cztery Pytania”, 
jakie w Sederową Noc zadaje ojcu najmłodszy syn. Przezwyciężam tremę 
i w dwóch językach, ale niemal jednym tchem, zadaję pytanie:
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– Dlaczego zawsze je się chleb lub macę, a na Wielkanoc wyłącznie macę?
Ojciec natychmiast odpowiada:
– To na pamiątkę, kiedy Żydzi, uciekając z wielowiekowej niewoli, na nagły 

sygnał Mojżesza zabrali ze sobą ciasto, które nie zdążyło sfermentować, było 
więc przaśne, i z tego ciasta piekli na pustyni placki.

Gładko poszło, odsapnąłem i już zadaję następne pytanie:
– Co znaczą gorzkie zioła, chrzan i potrawa z cynamonem i migdałów?
Ojciec odpowiada:
– To aby przypomnieć gorzkie czasy niewoli egipskiej, kiedy tysiące Żydów 

ginęło przy faraońskich budowlach.
Po chwili trudniejsze pytanie:
– Dlaczego na stole są twarde jajka w słonej wodzie?
Ojciec odpowiada:
– Kiedy Żydzi po ucieczce z Egiptu wędrowali przez pustynię, w końcu doszli 

do „wielkiej wody”, przy której się zatrzymali. Ale ścigały ich wojska faraona 
i Mojżesz rozkazał wejść do tej wody. Wtedy morze się rozstąpiło i Żydzi prze-
szli suchą stopą, a ścigające ich wojska pochłonęła powracająca fala.

Było jeszcze jedno pytanie, którego już dziś nie pamiętam. Wtedy znałem 
je wszystkie, i wypadłem nie najgorzej.

Po tych pytaniach i odpowiedziach ojciec nalewa z karafki rodzynkowe 
wino własnej roboty – pełne kieliszki dla całej rodziny i gościa. Tylko ja 
dostaję trochę słodkiego soku z wiśni. Ale oto nalewa jeszcze wino dla nie-
obecnej osoby, chyba bardzo ważnej, gdyż nie do zwykłego kieliszka, lecz do 
dużego srebrnego kubka. To dla proroka Eliasza. Matka uchyla drzwi wej-
ściowe, a ojciec wznosi toast na cześć oczekiwanej osoby, która właśnie ma 
się zjawić. Ale nikt nie wchodzi. Przestraszony myślę, że może tak lepiej. 
A może duch proroka jednak przyszedł, bo duchy są przecież niewidzialne?

Teraz następuje uczta, jakby na przekór głodnym czasom niewoli egipskiej, 
i nie mniej głodnej czterdziestoletniej wędrówce przez pustynię. Jest ryba na 
słodko i „knajdłech”, czyli pulpety z macowej mąki w rosole Wacusiowego 
indyka. W ogóle obiadamy się do późnych godzin nocnych, jak nigdy w ciągu 
całego roku. Sederową ucztę ojciec kończy sakramentalnym zdaniem: – Do 
zobaczenia za rok w Jerozolimie. – Żydzi w Sederową Noc powtarzają to 
zdanie niezmiennie przez dwa tysiące lat w nadziei, że ten dzień w końcu 
nadejdzie.
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Po wieczerzy, gdy ze stołu wszystko już jest sprzątnięte, wciąż pozostaję 
na kanapie i rozpamiętuję miniony spektakl. Najbardziej zaprząta moje myśli 
osoba proroka Eliasza. Symbolika do mnie nie dociera, chciałbym wiedzieć: 
przyszedł czy nie przeszedł?

Swój debiut zagrałem z wewnętrznym przekonaniem, lecz u ojca najwy-
raźniej zabrakło emocjonalnego zaangażowania. Czyżby i tego wieczoru nie 
pozbył się codziennych trosk? Jego twarz rozjaśniła się dopiero wtedy, gdy 
brat opowiedział tradycyjną rymowaną opowiastkę, jedną z tych, zwanych 
Hagadą.

W tej historyjce główną postacią jest niewinne jagniątko, na które rzucił 
się wielki kot i zjadł je. Później tego kota rozszarpał pies, psa zabił kij, ten kij 
spopielił ogień, ogień ugasiła woda, wodę wypił wół, wołu zarżnął rzezak, 
a w tego rzezaka uderzył piorun. A wszystkiemu zawiniło jedno jagniątko, 
czyli chad gadia, właśnie chad gadia.

Wszyscy się śmieją, a mnie jakoś smutno. Obserwuję mamę. Wydaje mi 
się, że wciąż spogląda na zamknięte już drzwi. A może otworzą się i pro-
rok Eliasz jednak przyjdzie? Wiem, że mama bardziej od ojca przywiązana 
jest do wierzeń religijnych, dziadek34 był przecież chasydem, zwolennikiem 
cadyka z Aleksandrowa. W rodzinnym domu mamy wszystko, co działo się 
w doczesnym życiu, było zawsze z woli Boga. Tylko od mamy mogłem się 
dowiedzieć, jaką misję ma spełnić prorok Eliasz. Gdy usiadła przy mnie, 
zmęczona całodziennymi przygotowaniami do Sederu, zadałem jej to drę-
czące mnie pytanie. Niestety, próba wyjaśnienia roli proroka Eliasza zeszła 
na inny, bardziej ogólny temat. Oto, co zapamiętałem z opowieści mamy:

Naród żydowski od bardzo dawna żyje „in gułys”, czyli w diasporze, 
w rozproszeniu, na wygnaniu. Tylko Mesjasz i tylko On – wybawiciel – może 
z woli Boga wybawić Żydów i sprowadzić ich z powrotem do „Erec Israel”, 
czyli dosłownie do Ziemi Izraela.

Niewiele z tego zrozumiałem. Jedno wszakże mnie bulwersowało – 
słowo „gułys”. Skojarzyło mi się ono – na podstawie podobnego brzmienia 
– z innym słowem: „a’guło”. Miałem bowiem świeżo w pamięci tragiczne 
wydarzenie, którego byłem świadkiem. Zaledwie dwa dni temu zmarła 
nagle nasza sąsiadka. Zobaczyłem ją leżącą na podłodze, przykrytą czymś 

34 Szlama Zełman Blankiet (1854–1924), zwany „będkowskim piękarzem”, był ojcem Rajzli 
z Blankietów Pessesowej, matki autora wspomnień. Por. K. T. Witczak, Słownik biograficzny 
Żydów tomaszowskich, Łódź – Tomaszów Mazowiecki 2010, s. 54–55. 
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czarnym, z nogami w kierunku drzwi; u wezgłowia paliły się świece w lich-
tarzach. Nazywała się Tuszyńska. Osierociła kilkoro dzieci i wszystkimi 
wstrząsnęła ta tragedia. Widziałem, jak zwłoki zwinięte w prześcieradło 
znosili po schodach na ulicę. Stała tu właśnie „guła”, czyli karawan w kształ-
cie dużej zamkniętej skrzyni. Z tej skrzyni wysunięto mniejszą, do której 
włożono ciało zmarłej sąsiadki i na skrzypiących rolkach wsunięto do tej 
„guły”. Wtedy był głośny lament i żałobny orszak ruszył za karawanem 
zaprzęgniętym w dwa konie aż na ulicę Smutną „ofn gitn ort” („na dobre 
miejsce”).

Dziwne. Dlaczego cmentarz nazywają dobrym miejscem?
Kilka tygodni temu grzebali tam mego dziadka35, a mama nad otwartą 

mogiłą głośno płakała. Zapamiętałem taką scenerię: głęboki prostokątny 
dół, po bokach deski. Dziadka ubranego w długą pośmiertną koszulę, dwóch 
z Chewre Kadisze (Bractwa Pogrzebowego) układa na gołej ziemi. Pod głowę 
– woreczek z piaskiem, na powiekach – skorupy z glinianego garnka, w dło-
niach dwa patyki (do podpierania się w drodze do Jerozolimy w dniu, gdy 
przyjdzie Mesjasz); mamie nacinają scyzorykiem kawałek odzieży tuż przy 
kołnierzu, a zmarłego przykrywają deskami. O te deski dudnią potem duże 
grudy ziemi, spadające z łopaty grabarza. Lecą jeszcze małe grudki z rąk naj-
bliższych, ale tych nie słychać. Grabarz o przydomku Hojche Jos36 uwija się. 
Ma wprawę, odziedziczył ten zawód po ojcu i zapewne przekaże synowi37. 
Jakiś mężczyzna rozpoczyna modlitwę od słów „El molea rachamim”38. Jego 
donośny głos góruje nad lamentem, jakby torował zmarłemu drogę do nieba. 
I po wszystkim. Pozostała mogiła, przy której postawią wkrótce macewę39.

35 Szlama Zełman Blankiet, dziadek Henryka i Michała Piaseckich, zmarł na zapalenie 
płuc w czwartek 10 IV 1924 r. o godz. 18, czyli na rok przed opisanym świętem Paschy. Został 
pochowany dnia następnego (w piątek 11 IV 1924 r.) na cmentarzu żydowskim w Tomaszowie 
Mazowieckim przy ul. Smutnej. Macewa (nr 03.098) zachowała się do dnia dzisiejszego. 

36 Hojche Jos to Josek Lejbuś Ajzenman, grabarz tomaszowski. 
37 Ostatnim kierownikiem tomaszowskiego kirkutu był Ichel Ajzenman (1895–1942), syn 

Joska Lejbusia Ajzenmana. Został on zamordowany przez nazistów na cmentarzu żydowskim. 
Zob. K. T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów…, s. 27. 

38 Słowa El molea rachamim (hebr. ‘Boże pełen miłosierdzia’) rozpoczynają tradycyjną 
modlitwę żydowską upamiętniającą zmarłych.

39 Macewa – charakterystyczny nagrobek żydowski, w formie stojącej płyty kamiennej 
(rzadziej drewnianej lub żeliwnej), o prostokątnym lub półokrągłym przekroju, skierowana 
na wschód. Na tomaszowskim cmentarzu żydowskim nie zachowały się macewy drewniane 
lub żeliwne. 
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Wszyscy odeszli już od stołu, a ja wciąż widzę „gułę” zaprzęgniętą 
w dwa konie ubrane od łba do pęciny w czarną narzutę. Tylko oczy i ogon 
widoczne. Ten ponury obraz nie bardzo mi pasuje do tylko co przeżytego 
wspaniałego Sederu.

Tyle wrażeń! Miesza mi się prorok Eliasz z Mesjaszem, niewola egipska 
ze współczesną misją wyzwolenia Żydów z diaspory, „gułys” z „gułą”, która 
wiezie zmarłych na „dobre miejsce”.

Tyle dziwnych i sprzecznych skojarzeń w głowie sześcioletniego chłopca! 
Długo tej nocy męczyły mnie koszmarne sny – rezultat natłoku wrażeń z nie-
zwykłego spektaklu i być może przeładowanego żołądka po sutej wieczerzy.

Henryk Piasecki
(Izrael Chaim Pesses, 1905–2003)

Niecodzienna „kuczka” w Tomaszowie Mazowieckim

Mieszkanie nasze przy ulicy Piotrkowskiej numer 7 mieściło się 
w oficynie, która nosiła ślady dawnego budynku fabrycznego. Na 
strychu leżał jeszcze wał krosna tkackiego, okna były małe, jakie 

zwykle widziano w tomaszowskich włókienniczych fabrykach, w każdej 
ramie okiennej było pół tuzina szyb i jeden lufcik. Na podwórzu rosły dwa 
okazałe drzewa: akacja w głębi podwórka i orzech włoski tuż obok stałej 
„kuczki” – szałasu rzecz rzadko spotykana, bodaj jedyna w Tomaszowie. 
Owa kuczka była faktycznie dużą stodołą wiejską, która przez pomyłkę, 
jakby zabłąkana, trafiła do miasta, gdzie z początku zamieniono ją na szopę 
gospodarską, a później uskrzydlono, zmieniając jej słomą kryty dach na papę 
tak, że imitował szałas, ponieważ rozwierał się na każde święto Sukot40, 
ukazując pod nim prawdziwy dach z trzciny. Pod tym dachem z trzciny 
właśnie siedzieliśmy i ucztowali w święto Sukot zgodnie z wymogami tra-
dycji żydowskiej. Mama znosiła potrawy z drugiego piętra do szałasu, gdzie 
wokół dużego stołu pokrytego białym jak śnieg obrusem zebrani byli wszyscy 
żydowscy lokatorzy domu wraz z jego gospodarzem „Wysokim Nachma-
nem” Herszkowiczem i ich rodzinami in gremio.

40 W maszynopisie dwukrotnie pojawia się zapis: Sukoth. 
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Jedynie dwie rodziny w tym domu były polskie: księgarz Służewski41, 
który miał sklep wychodzący na ulicę Piotrkowską42, mieszkał zatem w czę-
ści frontowej domu i dozorca, którego córeczkę tylko pamiętam. Było jej 
na imię Walerka – dziewczynka lat ok. 10–11, która zimą paliła w soboty 
w piecu, otrzymując za to od każdego lokatora datki, które stanowiły zna-
czącą część nędznej gaży otrzymywanej przez swego ojca z tytułu dozorstwa.

41 Prawdopodobnie chodzi tu o Nikodema Służewskiego (1887–1964), księgarza i fotografa, 
który wraz ze starszą siostrą Leokadią Walerią Służewską (1876–1938) prowadził od 1905 r. 
księgarnię i wypożyczalnię książek przy ul. Kaliskiej (obec. al. Marsz. J. Piłsudskiego). W 1930 r. 
księgarnię Służewskich nabyła na publicznej licytacji Maria Aniela Służewska (1896–1958), 
żona Nikodema, która prywatną księgarnię prowadziła do 1930 r. 

42 Księgarnia Służewskich mieściła się przy ul. Piotrkowskiej (Kaliskiej a. Marszałka 
J. Piłsudskiego) 2. 

Ilustr. 52. Pocztówka ukazująca księgarnię Służewskich przy al. Marsz. J. Piłsud-
skiego 2. Zbiory Jerzego Pawlika.
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Henryk Piasecki
(Izrael Chaim Pesses, 1905-2003)

Haszomer hacair (Młody Harcerz)

Gimnazjum1 o tak wyraźnie zaznaczonych przedziałach klasowych 
i narodowościowych było dla mnie prawdziwą szkołą życia i cho-
ciaż nie całkiem jasno to sobie wówczas uświadomiłem, przyczyniło 

się ono walnie do ukształtowania ze mnie homo politicus2. Jednocześnie im 
bardziej czułem się obcym w szkole, tym więcej lgnąłem do młodzieży 
pozaszkolnej, wśród której mógłbym się wyżyć jako społecznik. Takim 
środowiskiem był Haszomer Hacair3.

Była to pierwsza organizacja społeczna, do której wstąpiłem. Nie była ona 
wyraźnie zorientowana politycznie, ale przeważały w niej nastroje prosy-
jonistyczne o zabarwieniu radykalnym typu socjalizmu utopijnego. Metody 
wychowawcze wzorowane na angielskim skautingu były dość atrakcyjne dla 

1 Gimnazjum Humanistyczne Stowarzyszenia Kupców w Tomaszowie Mazowieckim, 
do którego chodził autor wspomnień, zostało zbudowane w 1903 r. z funduszy żydowskiej 
rodziny fabrykanckiej Landsbergów. W okresie dwudziestolecia międzywojennego miało 
ono charakter koedukacyjny i wieloetniczny. Ze względu na wysokie czesne uczyły się 
w nim głównie dzieci z rodzin fabrykanckich i inteligenckich, w mniejszym stopniu z rodzin 
rzemieślniczych, robotniczych czy chłopskich. 

2 Homo politicus – jednostka mocno zaangażowana w sprawy i działania polityczne. 
3 Ha-Szomer Ha-Cair – lewicowa organizacja skautowa o charakterze syjonistycznym 

i pionierskim, utworzona w r. 1917 w Częstochowie. Skupiała głównie młodzież z rodzin 
robotniczych i rzemieślniczych. Była jedną z popularniejszych organizacji żydowskiej młodzieży 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Dążyła do rozwoju szkolnictwa hebrajskiego 
i przygotowania młodzieży do życia w Palestynie, przede wszystkim do pracy na roli. 
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młodocianych Żydów, przeważnie ludowego i inteligenckiego pochodzenia. 
Obcowanie z naturą, np. w postaci wycieczek krajoznawczych do lasów toma-
szowskich i do cudownych Błękitnych Źródeł4, było czymś nowym, czego na 
ogół młodzież żydowska dawniej nie znała.

Haszomer, poprzez gimnastykę i różne sporty, dostarczane młodzieży, 
dawał podstawy wychowania fizycznego dość zaniedbanego u Żydów od 
wielu pokoleń. Nie bez znaczenia było towarzyskie obcowanie chłopców 
i dziewcząt, częste imprezy kulturalno-artystyczne, zabawy w lokalu i na wol-
nym powietrzu. Dla oczytanej starszej młodzieży dodatkową atrakcją były 
pogadanki w trybie samokształceniowym na najrozmaitsze tematy, w tym 
i polityczne. Ponieważ obowiązywała całkowita tolerancja i nie było tema-
tów tabu, można było uczestniczyć w pogadankach ludzi sympatyzujących 
z komunizmem i anarchizmem, z bundowcami5, syjonistami, względnie 

4 Błękitne Źródła (a. Niebieskie Żródła a. Modre Wody) – naturalne źródła krasowe 
w okolicy Brzustówki i Ludwikowa, obecnie rezerwat przyrody w obrębie m. Tomaszowa 
Mazowieckiego. Autor wspomnień opisywał ich piękno i malowniczość przy innej okazji, 
zob. H. Piasecki, A źródła są wciąż błękitne, „Polityka”, R. IV, 1960, nr 16 (163), z dn. 16 IV 1960 r.

5 Bundowcy – członkowie i sympatycy Ogólnożydowskiego Związku Robotniczego 
„Bund” na Litwie, w Polsce i w Rosji, powstałego w 1897 r. w Wilnie. W 1915 r. utworzono 
na ziemiach Polski odrębną organizację. Bund był najsilniejszą, żydowską partią robotniczą, 

Ilustr. 53. Budynek Gimnazjum Humanistycznego Stowarzyszenia Kupców 
w Tomaszowie Mazowieckim (obec. siedziba I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim). Fot. ze zbiorów Józefa 
Gołębiewskiego.
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„poale-syjonistami”6. Pogadanki wygłaszane bądź w hebrajskim, bądź 
w polskim języku, ale w żadnym wypadku po żydowsku7, ponieważ 
w środowisku Haszomer Hacair pogardzano tym językiem jako językiem 
nieszczęsnego golusu, tj. diaspory. Pierwsza pogadanka, jaką wygłosiłem, 
była na temat religioznawczy i brzmiała: „Cuda w religii”. Dowodziłem, że 
cudów nigdy nie było i że każde ziarenko prawdy, które mieści się w legen-
dzie o cudzie, daje się wytłumaczyć całkiem racjonalistycznie.

Bohaterem mojej drugiej pogadanki był B. Spinoza8, który wbrew „chejre-
mowi”9 (bojkotowi) bronił odważnie i godnie swojej wolnomyślnej prawdy. 
Trzecią pogadankę wygłosiłem na temat Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 
a kolejną – o poglądach Krapotkina. Słowem lektura zaczerpnięta z bogatej 
biblioteki domowej Pynchesa [Pessesa]10 przydała mi się. Pomimo jednak 

która konsekwentnie przeciwstawiała się programowi syjonizmu jako całkowicie utopijnemu 
i opowiadała się za rozwiązaniem kwestii żydowskiej w drodze autonomii kulturalno-
narodowej Żydów i socjalistycznej przemiany ustrojowej. Aktywiści Bundu sądzili, że narodowe 
i społeczne wyzwolenie mas żydowskich nastąpi wraz z upadkiem kapitalizmu. W 1930 r.
Bundowcy przystąpili do II Międzynarodówki. Z powodu radykalnych postaw Bundowcy byli 
prześladowani zarówno przez władze carskie, jak i sanacyjne. 

6 Syjoniści – zwolennicy i aktywiści syjonizmu, czyli ideologii odrodzenia narodowego 
Żydów na obszarze Palestyny. 

7 Jidysz, język codzienny społeczności żydowskiej, nie był poważany w środowisku 
syjonistów, ani też ortodoksów. Hebrajski był świętym językiem i powszechnie szanowanym 
przez wszystkich Żydów. 

8 Benedykt (Baruch) Spinoza (1632–1677) – holenderski filozof żydowski, jeden 
z najwybitniejszych myślicieli epoki nowożytnej. Za szerzenie racjonalistycznych 
i materialistycznych „herezji” został on w 1656 r. wykluczony z gminy żydowskiej. 

9 Chejrem – klątwa religijna prowadząca do wykluczenia ze społeczności żydowskiej, 
nakładana na członków gminy za przestępstwa natury religijnej. Chejrem zwykle rzucali 
rabini na polecenie zarządu gminy na Żyda, który bezceremonialnie łamie obyczaje żydowskie 
lub nie chce płacić podatków. Wyklęty traktowany był od tej pory jako goj (nie-Żyd) i nie 
przysługiwał mu pochówek na cmentarzu żydowskim. Terminem chejrem określano także 
bojkot społeczny lub środowiskowy, który nie wynikał z klątwy religijnej. 

10 Pinkus („Pynches”) Pesses (ur. 1889 r. w Opocznie), bliski krewny („kuzyn”) autora 
wspomnień, introligator zamieszkały w Opocznie przy ul. Kuligowskiej 16, mający dość 
radykalne, rewolucyjne przekonania. Był on najstarszym synem Berła Pessesa (1866–1941), 
piekarza, i Chany Łai z Kimmelfeldów (zm. 1940). W 1905 r. Pinkus Pesses stał na czele 
organizacji Bundu i został z tego powodu aresztowany wraz z grupą towarzyszy. Przebywał 
w więzieniu radomskim. Ubierał się po europejsku i nie przestrzegał tradycji żydowskiej. 
W swoim domu miał własną kolekcję literatury polityczno-społecznej. Jego żona Estera Łaja 
z d. Grinwald (ur. w 1891 r.) także ubierała się z europejska i nie nosiła peruki (jak to było 
wymagane od mężatek z ortodoksyjnych rodzin). W 1914 r. dziewięcioletni Izrael Chaim 
Pesses z wielką estymą wspominał pierwsze odwiedziny u kuzyna Pynchesa: „Zarówno strona 
zewnętrzna, jak i atmosfera domu Pynchesa wywarła na mnie niezapomniane wrażenie. 
Mieszkanie było dwuizbowe. Kuchnia – pracownia i izba gościnna. Na ścianie wisiał duży obraz 
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sympatii dla ruchów radykalnych nie miałem jeszcze wyklarowanego poglądu, 
któryby się mieścił w programie określonej partii.

Tematyka powyższa bardzo interesowała młodzież. Nigdy nie było wysłu-
chania referatu bez dyskusji. Wszelkie ruchy wyzwoleńcze o charakterze 
społecznym czy narodowym wywoływały gorący oddźwięk i żywą reak-
cję w postaci namiętnej dyskusji. Ponadto nurtowały młodzież zagadnienia 
stosunku między płcią żeńską i męską, w szczególności stosunki seksualne. 
Miłość i prostytucja, rodzina i wolna miłość – to tematy nie tylko referowane, 
ale codziennych niemal dyskusji między harcerzami i harcerkami, a także 
wymiany ocen i komentarzy z przeczytanych książek na te tematy. W tym 
okresie dla mojej generacji charakterystyczne były bestsellery: Kobieta 
i  socjalizm Bebla, Zagadnienia  seksualne Forela, Płeć  i  charakter Weinin-
gera, Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju społecznego Krapotkina, Histo-
ria  socjalizmu Beer, Rozwój  chrześcijaństwa Kautskyego. Byłoby przesadą 
twierdzenie, że tematyka wyżej wspomniana daje profil myśli, uczuć i dążeń 
przeciętnego harcerza z Haszomer Hacair. Raczej odnosiło się to do elity 
Haszomera i elity inteligenckiej, radykalnej młodzieży w ogóle. Jeśli jed-
nak taki był świat myśli, uczuć i dążeń elity, która obcowała z młodzieżą, to 
nie mógł on nie oddziaływać na szersze kręgi młodzieży, na ogół wrażliwej 
i chłonnej.

W tomaszowskim Haszomerze zawiązały się moje pierwsze koleżeń-
stwa, przyjaźnie i sympatie z chłopcami i dziewczętami. Tu zbliżyłem się do 
Eigera, chłopca myślącego kategoriami społecznymi, który radykalizował się, 
ale jakoś nie dotrzymał mi kroku na mojej drodze, zatrzymawszy się w poło-
wie drogi. Zaprzyjaźniłem się z Jakubem Łaznowskim11, synem dorożkarza 

kroczącego w zadumie żydowskiego filozofa Borucha Spinozy, w którego tłum wyrostków 
rzucał kamieniami. Wszędzie naokoło – szafy i etażerki z książkami – cała biblioteka. Mnóstwo 
książek. Stały szeregami w szafkach i leżały na etażerkach. Były to książki przeważnie 
żydowskie i wiele z nich poświęcone były ruchowi socjalistycznemu, m.in. historii Rewolucji 
Francuskiej. Zarówno Pynches jak i jego żona ubrani byli po europejsku – zjawisko rzadkie 
wśród Żydów w Opocznie owego czasu. Rozmowa z nim – to była wycieczka w inny świat, 
dotąd mi nieznany. Nie byłem jeszcze przygotowany do percepcji tego świata, ale zajrzałem 
jakby za utajoną kurtynę i ujrzałem coś bardzo atrakcyjnego, z czego jeszcze nie zdawałem 
sobie sprawy, co jednak wywarło na mnie niezatarte wrażenie, jakieś ziarenko padło na grunt, 
które miało zaowocować wiele lat później” (fragment wspomnień Henryka Piaseckiego). 

11 Jakub vel Jankiel Łaznowski (1903–1942), zecer, pracownik Tomaszowskiej Fabryki 
Sztucznego Jedwabiu, twórca szyldów i reklam, działacz polityczny i związkowy, członek PPS-
Lewicy i Komunistycznej Partii Polski, prezes Związku Robotników Przemysłu Chemicznego 
w Tomaszowie Mazowieckim, ofiara eksterminacji nazistowskiej. Ur. 30 XI 1903 r. w Tomaszowie 
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(odziedziczył własny domek drewniany, mieszczący się akurat naprzeciw 
mojego gimnazjum przy ulicy Pilicznej 22), obdarzony talentami manual-
nymi, które pozwalały mu zarabiać na życie malarstwem szyldów i reklam. 
Zbliżył się on później do ruchu komunistycznego dzięki swojej późniejszej 
żonie Edzie Gawron12, działaczce młodzieżowej, pozyskanej przeze mnie 
dla ruchu komunistycznego. Na terenie Haszomeru poznałem Rafała Ger-
bera13, którego w szkole Weikselfiszowej14 nazwano Grynbaumem, ponieważ 
w modnej wówczas zabawie szkolnej w parlamenty Rafał Gerber przyjął rolę 

Mazowieckim w wielodzietnej rodzinie robotniczej. Był synem Joska (Józefa) Łaznowskiego, 
dorożkarza i właściciela drewnianego domu przy ul. Pilicznej 13 (ob. Prez. I. Mościckiego), 
i Chany z d. Wald. Miał kilku braci: Abrama Icka (ur. 1886), Moszka Mordkę (ur. 1899), Dawida 
(ur. 1900), Wolfa (ur. 1907). W młodości działał w lewicującej organizacji harcerskiej „Ha-Szomer 
Ha-Cair”, by później związać się z młodzieżowym ruchem komunistycznym. Początkowo pracował 
Łaznowski w Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego Jedwabiu. Tu zaangażował się w działalność 
związkową i został wybrany prezesem Związku Robotników Przemysłu Chemicznego. 
Jednocześnie był członkiem PPS. W styczniu 1927 r. wystąpił PPS i wraz ze Stanisławem 
Palińskim stworzył Komitet Organizacyjny PPS-Lewicy. W Komitecie pełnił funkcję sekretarza. 
Początkowo urzędował w mieszkaniu prywatnym prezesa KO PPS Stanisława Palińskiego, 
potem (od VII 1927 r.) w lokalu Związku Zawodowego Robotników Drzewnych. Aktywnie działał 
w ruchu lewicowym o charakterze komunistycznym (w l. 1927–1928). Został aresztowany 
29 VII 1929 r. przez policję. W jego mieszkaniu przeprowadzono staranną rewizję. Po miesięcznym 
pobycie w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim Łaznowski został zwolniony i oddany pod 
dozór policyjny. Prawdopodobnie w tym okresie wstąpił do KPP. Utraciwszy stałą pracę zajął się 
malowaniem szyldów i reklam. W poszukiwaniu pracy wyjechał do Wejherowa, skąd powrócił 
24 X 1931 r. W marcu 1933 r. był jednym z organizatorów strajku powszechnego (z ramienia 
KPP). Aresztowany pod koniec kwietnia (prewencyjnie) po wydaniu odezwy pierwszomajowej. 
Ze względu na kryzys gospodarczy i trudności ze znalezieniem pracy wyemigrował Łaznowski 
do Gdańska (27 V 1934 r.), a stamtąd do Francji, gdzie osiedliła się jego bliska rodzina, m.in. brat 
Wolf Łaznowski (ur. 19 V 1907 r. w Tomaszowie Maz.), z zawodu krawiec. Do wybuchu II wojny 
światowej Łaznowski mieszkał w Paryżu. 13 VIII 1942 r. został aresztowany wraz bratem Wolfem 
i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Do obozu trafił 26 VIII 1942 r. Zm. 
25 X 1942 r. po dwóch miesiącach pobytu w Auschwitz. 

12 Etla Gawryn („Eda Gawron”), działaczka młodzieżowa i komunistyczna, żona Jankiela 
(Jakuba) Łaznowskiego.

13 Rafał Gerber (1909–1981), historyk, archiwista, wydawca źródeł, dyrektor naczelny 
Archiwów Państwowych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W 1927 r. zdał maturę 
w Gimnazjum Humanistycznym Stowarzyszenia Kupców w Tomaszowie Mazowieckim, 
a następnie podjął studia historyczne w Uniwersytecie Warszawskim. Studia te ukończył 
w 1933 r. Szerzej życiorys i dokonania Rafała Gerbera przedstawia K. T. Witczak, Słownik 
biograficzny…, s. 99–101. 

14 Anna z Hirszhornów Wajkselfiszowa (Weichselfisch), nauczycielka szkół średnich, 
założycielka i przełożona Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego, później dyrektorka Żydowskiego 
Gimnazjum Koedukacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim. W 1937 r. przeszła na emeryturę 
i wyprowadziła się do Łodzi. Zob. K. T. Witczak, Słownik biograficzny…, s. 258–259. 
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popularnego syjonistycznego posła Grynbauma15. Był on bardzo utalento-
wanym gawędziarzem, a ponieważ był lubiany i budził zaufanie, znał wiele 
plotek w mieście. Od najmłodszych lat interesował się historią pochłania-
jąc wszelkie powieści historyczne, co z czasem przerodziło się w poważne 
historyczne badania późniejszego historyka. W Haszomerze odnowiłem też 
dawną znajomość z czasów szkoły Hurwicza16 ze Srulkiem Auerbachem17, 
dość oczytanym, ale człowiekiem małostkowym o chwiejnym charakterze.

Co się tyczy przyjaźni z dziewczętami, to mają one taką właściwość, że 
przekraczają zazwyczaj sferę koleżeństwa ujawniając tendencję do flirtu, 
jeśli nie do miłości. Tak właśnie ułożyły się stosunki między mną a Heleną 
Katz, moją sąsiadką z domu, w którym mieszkaliśmy (Polna 11). Bardzo 
jasna blondynka o różowej karnacji skóry, była ona nieodrodnym dzieckiem 
swojej rodziny drobnomieszczańskiej, z którą dzieliła wszystkie jej poglądy 
i przesądy. Dla niej, jak większości dziewcząt z tego środowiska, istniały 
tylko dwa sposoby wyżycia się miłosnego: albo prostytucja, albo małżeń-
stwo usankcjonowane baldachimem („chupą”18). Ja zaś byłam jak najdalej 
od jednej i drugiej instytucji – duża w tym była zasługa Bebla. Nie widziałem 
siebie jako żonkosia. Dla Katzówny zaś wolna miłość była tak samo nie do 
przyjęcia, jak dla ortodoksyjnego Żyda spożywanie świniny. Tak więc flirt 
między nami, który trwał dość długo, pewnego dnia urwał się na zawsze.

Był więc Haszomer Hacair środowiskiem, w którym młodzież żydowska, 
w tym i ja, bardzo aktywnie wyżywała się w sensie kulturalnym i towarzyskim, 
nie angażując się jednak bezpośrednio w działalność polityczną. Wszakże 
z jednym jedynym wyjątkiem: w okresie wyborów do Sejmu Ustawodaw-
czego. Wtedy byłem po raz pierwszy w życiu obecny na wiecu politycznym, 
odbytym na terenie Haszomer Hacair. Występowali tam z przemówieniami 

15 W tekście wspomnień dwukrotnie: Grynberg (zamiast Grynbaum), co w obu miejscach 
poprawiono. Nie ulega wątpliwości, że Rafał Gerber naśladował w szkole Izaaka Grünbauma 
(1879–1970), prawnika, literata, działacza syjonistycznego, w okresie II Rzeczypospolitej 
Polskiej wieloletniego posła na Sejm. W 1932 Grünbaum jako zdeklarowany syjonista wyjechał 
na stałe do Palestyny. W 1948 r. był jednym z sygnatariuszy deklaracji o powołaniu państwa 
Izrael. Po wyborach w 1949 r. wycofał się z życia politycznego i zajął się pisaniem wspomnień 
i publikacji, dotyczących m.in. kwestii polityczno-społecznych w odrodzonej Polsce. 

16 Koncesjonowana szkoła Abrama Hurwicza działała w okresie zaborów. Autor wspomnień 
opisał ją szczegółowo w innym miejscu swoich wspomnień, zob. rozdział EDUKACJA ŻYDOWSKA. 

17 Srul Auerbach, długoletni znajomy autora wspomnień. 
18 Chupa – baldachim, pod którym stawali nowożeńcy podczas uroczystości ślubnej. 

Symbolizował on dom pana młodego i był niezbędnym atrybutem ceremonii ślubnej. 
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przedstawiciele różnych stronnictw politycznych od syjonistów do komuni-
stów. Syjonistyczny mówca – Dawid Jakubowicz, stojący na czele Haszomeru 
– uzasadniał potrzebę i konieczność głosowania na blok mniejszości narodo-
wych, który wówczas powstał i w skład którego wchodzili Ukraińcy, Biało-
rusini, Niemcy i Żydzi. Występował też bundowiec, prawdopodobnie Chaim 
Zachariasz19, pamiętam wrażenie, jakie na mnie zrobił: jego argumentacja 
jaskrawo klasowa nie przekonała mnie, była zbyt uproszczona, nie pasująca 
do rzeczywistości żydowskiej.

Natomiast pamiętam mówcę komunistycznego, był to szczupły, blady 
student, który przyjechał z Warszawy po studiach pedagogicznych, niejaki 
Wajsberg (późniejszy nauczyciel ludowy). Pamiętam także mówcę, bardzo 
radykalnego, który reprezentował „Poalej Syjon-lewicę”, studenta Cymer-
mana, syna szewca, który przyjechał wówczas na wakacje do domu bardzo 
ubogiego. Pamiętam, że wówczas przeżywałem pierwszy może konflikt 
między sympatią do „Poalej-Syjonisty” i komunisty a racją taktyczną Bloku 
mniejszości narodowych, który wydawał mi się wówczas politycznie słuszny. 
Ale w owym okresie jeszcze nie byłem politycznie zdecydowany i długo jesz-
cze nie będę przynależnym do żadnej partii. Wszakże w grudniu 1922 roku 
rozległ się śmiertelny strzał Eligiusza Niewiadomskiego20 do pierwszego 
prezydenta Polski niepodległej Gabriela Narutowicza21 i strzał ten uśmiercił 
także moje wahania i konflikty. Strzał, a jeszcze więcej motywy, wyłuszczone 
przez mordercę na procesie, że „polski prezydent wybrany przez Żydów jest 
ujmą dla honoru narodu polskiego”, był dla mnie takim wstrząsem, który 
ostatecznie pchnął mnie w kierunku wyjścia poza zaklęte kręgi narodowo-
ściowe. Szukałem rozwiązania uniwersalnego. Szukałem, ale nie od razu do 
tego doszedłem. To był proces i – jeśli mnie pamięć nie myli – dojrzałem do 
tego (tzn. do uniwersalizmu) między 1924 a 1925 rokiem. W 1925 roku sam 
organizowałem wewnątrz Haszomeru opozycję złożoną z 19 osób, które 

19 Chaim Zachariasz (1895–1939), tkacz, działacz robotniczy i socjalistyczny, aktywista 
Bundu. Jako doskonały mówca porywał za sobą tłumy. Był stałym reprezentantem Bundu 
na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. Pogrzeb Zachariasza w styczniu 1939 r. zamienił się 
w wielką manifestację proletariatu żydowskiego. Zob. K. T. Witczak, Słownik biograficzny…, 
s. 270–271. 

20 Eligiusz Józef Niewiadomski (1869–1923), artysta-malarz, krytyk sztuki i wykładowca 
akademicki, z przekonania nacjonalista-antysemita. 16 XII 1922 r. w gmachu Zachęty oddał 
w kierunku prezydenta Gabriela Narutowicza trzy strzały, zabijając go na miejscu. 

21 Gabriel Narutowicz (1865–1922), pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamordowany piątego dnia po zaprzysiężeniu przez fanatyka-nacjonalistę. 
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podpisały Deklarację (której motorem byłem ja), wyłuszczającą powody 
wystąpienia z Haszomeru.

W Deklaracji secesjonistów wskazywaliśmy na konflikt między rzeczy-
wistością a głoszonymi zasadami i, podkreślając utopijność głoszonych 
haseł Haszomeru, stwierdzaliśmy niezdolność Haszomeru do rozwiąza-
nia istotnych bolączek młodzieży żydowskiej w ramach tej organizacji, jak 
również niezdolność ruchu socjalistycznego do rozwiązania wszystkich 
bolączek Żydów. Ponieważ pierwszy projekt Deklaracji miał akcent anty-
syjonistyczny, nie znalazł wielu zwolenników. Aby mogła pozyskać szer-
sze kręgi, zmieniliśmy ten tekst w sposób dość oportunistyczny, czyniąc 
ustępstwo prawemu skrzydłu tej grupy reprezentowanemu przez Żuka22, 
który zażądał umieszczenia post scriptum, głoszącego, że i po wystąpieniu 
chłopcy będą nadal pracować na rzecz swych dawnych ideałów. To post 
scriptum pomogło później, już po wystąpieniu odsiać elementy konserwa-
tywne od postępowo-radykalnych tak, że część z Jakubem Łaznowskim na 
czele znalazła się później, tj. w roku 1926/27 w młodzieżowym ruchu komu-
nistycznym. Przy pierwszej poważnej akcji politycznej nie zabrakło impon-
derabiliów komicznych. Jeden z secesjonistów, Srul Auerbach, w ostatniej 
chwili zawahał się, a chcąc się wykręcić sianem, odmówił podpisania dekla-
racji pod pretekstem, że – jak powiedział – „dzisiaj sobota, to ja nie mogę 
podpisywać”. Powiedziałem mu wówczas, że „ja biorę na siebie ten grzech 
i ja podpiszę go w jego obecności w jego imieniu”. Zgodził się...

Deklaracja 19 secesjonistów Haszomeru została podpisana i wszyscy 
jak jeden mąż opuścili „Haszomer Hacair”. Była to pierwsza i ostatnia orga-
nizacja, do której należałem poza ruchem komunistycznym. Tak więc moje 
zaangażowanie społeczno-polityczne, jak również stosunki towarzyskie 
i koleżeńskie kształtowały się na bazie dwu środowisk: polskiego w szkole 
i żydowskiego w Haszomerze. Trzecie środowisko – robotnicze – miałem 
dopiero zdobyć.

22 Dawid Żuk (1905–1942?), kolega szkolny autora wspomnień, syn nauczyciela Abrama 
Ajzyka Żuka (Żukowskiego), nauczyciela języka hebrajskiego w Męskiej Szkole Hebrajskiej 
„Hatchijah” i w Żydowskiej Miejskiej Szkole Powszechnej Męskiej w Tomaszowie Mazowieckim. 
Po zdaniu matury podjął studia prawnicze. W okresie okupacji był członkiem Rady Starszych 
Ludności Żydowskiej (Judenratu) w Tomaszowie Mazowieckim. 
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Michał Piasecki
(Mojsze Pesses, 1919-2002)

Bejtarowcy w Tomaszowie Mazowieckim23

W parterowej oficynie24 mieści się organizacja o charakterze wojsko-
wym lub raczej paramilitarnym, w szczególnym wydaniu syjoni-
stycznym. Organizacja nazywa się „Bejtar”25, od hebrajskiej nazwy 

„Betar”, twierdzy z czasów powstania Bar-Kochby26 w Judei27 na początku 
naszej ery. Członkowie „Bejtaru” noszą brązowe mundury i – jak to w wojsku 
– odróżnia się wśród nich starszych rangą.

Zaglądam do środka. Na ścianie wisi duży portret wodza tej organizacji 
w mundurze wojsk angielskich – Włodzimierza Żabotyńskiego28. Obok por-
tret innego młodego bojownika o nazwisku Trumpeldor29. Mówią o nim, że 
zginął bohaterską śmiercią w ostatnich latach w Palestynie30. Umierając miał 
powiedzieć: „O, jak słodko umierać za Ojczyznę!”31. Nie mogłem tego pojąć. 
Wyraziłem na głos wątpliwość, czy umieranie może być słodkie?

23 M. Piasecki, Z Tomaszowa…, s. 49–50. 
24 Parterowa oficyna znajdowała się przy ul. św. Antoniego 24 za tzw. „pałacem notariusza”, 

zbudowanym przez Jana Różyckiego. 
25 Bejtar – Organizacja „Brith Josef Trumpeldor” (w skrócie: Bejtar) powstała w 1923 r. 

w Rydze z inicjatywy Włodzimierza (Zeewa) Żabotyńskiego. Komenda Bejtaru w Tomaszowie 
Mazowieckim została utworzona w 1932 r. 

26 Powstanie Bar-Kochby – wojna narodowo-wyzwoleńcza podjęta przez Żydów 
pod dowództwem Szymona bar Kochba w latach 132–135 n.e., mająca na celu zrzucenie 
zwierzchnictwa Cesarstwa Rzymskiego nad Judeą. 

27 Judea – górzysta kraina geograficzna, zamieszkała w starożytności przez Żydów, 
z Jerozolimą jako centralnym ośrodkiem. Obecnie wchodzi częściowo w skład państwa Izrael, 
częściowo w obręb Autonomii Palestyńskiej. 

28 Włodzimierz (Zeew) Żabotyński (1880–1940), żydowski lider syjonistyczny, dziennikarz 
i pisarz, założyciel Legionu Żydowskiego działającego podczas I wojny światowej u boku Anglików. 
W 1922 r. w Rydze utworzył syjonistyczną organizację skautową „Brit Joseph Trumpeldor” 
(Bejtar), nazwaną tak na cześć poległego w 1920 r. przyjaciela Josefa Trumpeldora. 

29 Josef Trumpeldor (1880–1920), aktywista syjonistyczny, organizator Legionu 
Żydowskiego walczącego po stronie Brytyjczyków podczas I wojny światowej. W 1906 r. 
uzyskał stopień oficerski jako pierwszy Żyd w armii rosyjskiej. W 1911 r. wyemigrował do 
Palestyny. W 1915 r. stworzył wraz z Włodzimierzem Żabotyńskim Legion Żydowski. Zginął 
w 1920 r. w walce z Arabami, broniąc osiedla żydowskiego Tel Chaj przed atakami islamistów. 

30 Palestyna – kraina geograficzna na terenie Azji Mniejszej, zawdzięczająca swą nazwę 
ludowi Filistynów, którzy ją zamieszkiwali przed przybyciem Żydów. 

31 Słowa, wypowiedziane przez umierającego J. Trumpeldora, parafrazują znaną frazę Horacego 
(Od. III 2, 13): Dulce et decorum est pro patria mori „słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę”. 
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Wyszedłem, a za mną poleciały słowa: „Taki 
przemądrzały długo nie pożyje”. Ale to „wojsko” 
odbywa musztrę na podwórku, komenda oczy-
wiście w języku hebrajskim, a zamiast karabi-
nów – długie, dwumetrowe kije. Niby na wzór 
Legionu Żydowskiego, który stworzył ich wódz 
w czasie pierwszej wojny światowej u boku 
wojsk angielskich. Taka to tylko namiastka tego 
Legionu. Wizytuje ich przywódca tomaszow-
skich „bejtarowców”, otyły pan Sztajman32, 
niemłody, wyglądający na 45 lat. Są też dziew-
czyny ubrane w takie same wojskowe mun-
dury. „Wojsko” imponuje, nie ma się czemu 

dziwić, mimo że „armia” nie jest liczna: kilkana-
ście osób w szeregu. Z czasem przylgnie do nich 

nazwa żydowskich narodowców. Poczują się dotknięci takim epitetem, gdyż 
uważali się za prawdziwych syjonistów, za bojowników własnej ojczyzny 
w Palestynie. O Żabotyńskim mówią, że obrał za wzór drogę Józefa Piłsud-
skiego. Może dlatego, że ich wódz też był w Japonii i własne państwo też 
zamierza wskrzesić orężem?

32 Abram Arie Steinman (1904–1942?) pracownik biurowy, oficer rezerwy Wojska 
Polskiego, przywódca Bejtaru w Tomaszowie Mazowieckim. Ur. 9 XI w Tomaszowie 
Mazowieckim jako najstarszy z czworga dzieci Nuchema Wolfa Steinmana (1881–1942?), 
przewlekacza, potem buchaltera fabrycznego, i Chany Bliny (1885–1942?), córki Jankiela 
Wolfa Fiszofa i Ruchli Łai z domu Szczupak. Nauki pobierał w chederze Abrama Hurwicza, 
gdzie posiadł dobrą znajomość języka hebrajskiego i rosyjskiego. Był kolegą szkolnym 
Izraela Chaima Pessesa vel Henryka Piaseckiego. W r. 1920 w wieku 16 lat wstąpił na 
ochotnika do armii polskiej. Uczestniczył w wojnie sowiecko-polskiej. W wojsku stał się 
zwolennikiem doktryny Włodzimierza Żabotyńskiego (1880–1940), dążącej do utworzenia 
legionu żydowskiego walczącego o wyzwolenie Palestyny. Od r. 1923 był działaczem 
Związku Skautowego im. kapitana Josefa Trumpeldora. Tworzył podstawy tej koedukacyjnej 
organizacji skautowej, opartej na wzorcach i strukturach wojskowych. W Tomaszowie 
Mazowieckim zorganizował ośrodek i centrum szkolenia Bejtaru. W latach trzydziestych 
XX w. stał się niezaprzeczalnym przywódcą tomaszowskich skautów-bejtarowców. Często 
pojawiał się na uroczystościach i manifestacjach w brązowym mundurze na czele młodych 
bejtarowców. W r. 1942 poślubił Różę Fersztenberg (1905–1942?), z zawodu krawcową, 
córkę Moszka i Fajgi z domu Merin. Prawdopodobnie w listopadzie 1942 r. został wraz 
z żoną wywieziony do Treblinki, gdzie poniósł śmierć męczeńską. 

Ilustr. 54. Josef Trumpeldor 
(1880–1920). Źródło: Wikimedia 
Commons.
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Chętnie bym się z nimi pobawił, ale jestem 
za młody. Gdy dorosłem, stroniłem od nich, 
nie miałem predyspozycji do wojaczki. Dziew-
czyny też nie były najładniejsze. W końcu i ja 
uznałem ich za nacjonalistów, choć nie bar-
dzo wiedziałem, dlaczego. Pamiętam, kiedy 
Żabotyński przyjechał na wizytację swojej 
organizacji. Co się wtedy działo w Tomaszo-
wie – trudno opisać! Musiała interweniować 
policja, bo syjoniści pobili się między sobą. 
Tu pozwolę sobie na małą dygresję.

Gdy w latach siedemdziesiątych premie-
rem państwa Izrael został Menachem Begin33, 
przypomnieli mi się tomaszowscy „bejta-
rowcy”. Premier pochodził z Polski i wywodził 
się z „Bejtaru”.

33 Menachem Begin (1913–1992), prawnik, polityk, działacz syjonistyczny, premier Izraela 
w latach 1977–1983, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1978 r., urodził się w Brześciu nad 
Bugiem jako Mieczysław Biegun. W młodości (od 16 roku życia) był członkiem Bejtaru. 

Ilustr. 57. Abram Arie Steinman (1904–1942?), 
dowódca tomaszowskich Bejtarowców, pod-
czas służby wojskowej w Wojsku Polskim. 
Fot. ze zbiorów rodziny Steinmanów. Kopia 
w posiadaniu autora.

Ilustr. 56. Komenda tomaszowska Bejtaru. Od lewej strony 
siedzą: Icek Kirszbaum, Abram Arie Steinman, Aron Zieliń-
ski. Fot. ze zbiorów rodzinnych. Kopia w posiadaniu autora.

Ilustr. 55. Włodzimierz (Zeew) 
Żabotyński (1880–1940). Źródło: 
Wikimedia Commons.
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Ilustr. 58. Oficjalne pismo do Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego z 13 VI 1932 r., infor-
mujące o wyborze 11-osobowej Komendy Bejtaru w Tomaszowie Mazowieckim. Źródło: 
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.
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Tomaszowskie kluby sportowe
w okresie dwudziestolecia międzywojennego34

Specyficznym „wykresem” ilustrującym złożony podział narodowościowo-
-klasowy społeczeństwa Tomaszowa były liczne kluby sportowe. Wówczas 
w tym małym mieście istniało ich aż 12; głównie były to kluby piłki nożnej, 
wszystkie klasy „C”. Ta liczba świadczy – jak sądzę – nie tylko o zamiłowa-
niu do sportu, świadczy o mozaice mieszkańców Tomaszowa, o sympatiach 
i antypatiach politycznych, w których jedni dopatrywali się podziału klaso-
wego, inni – etnicznego.

Do dziś pamiętam nazwy tych klubów oraz ich sponsorów:

• „Lechia” – koła rządowe,
• „Hakoah” – fabrykanci żydowscy,
• „Tomaszowianka” – fabryka w Starzycach,
• „Strzelec” – kombatanci legioniści,
• „Sokół” – Narodowa Partia Robotnicza,
• „Victoria” – mieszczaństwo niemieckie,
• „ŻTGS” [Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe, zwane także 

„Turnverein”] – burżuazja żydowska,
• „Hapoel” – syjoniści-socjaliści,
• „Orlę” – Młoda Polska (?),
• „TUR” – PPS,
• „Młot” (jedyny klub, w którym nie zwracano uwagi na etniczne pocho-

dzenie zawodników) – komunizujący związek zawodowy stolarzy,
• „Jutrznia” – Bund.

Liczba kibiców poszczególnych drużyn też jest testem układu sił, nie 
gorszym niż np. wybory do władz miejskich. Najważniejsze, że trzy narodo-
wości żyją w zgodzie, jeśli nie liczyć drobnych incydentów antysemickich 
o charakterze chuligańskim.

Byłem kibicem Młota, klubu w czerwonych koszulkach; niestety, zazwy-
czaj plasował się on na szarym końcu. W Młocie grał świetny piłkarz, Mun-
dek; grał na lewym skrzydle. Gdy biegł za piłką i mrugał do niej wesoło, 
wszyscy wiedzieli, że będzie gol. W ostatniej chwili scentrował, a grający 
na pomocy Jakubowicz zastopował i bramka była murowana. Jakubowicz, 

34 M. Piasecki, Z Tomaszowa…, s. 47–48. 
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niestety, przeniósł się do Hakoah. Za cenę dostania pracy u Landsberga 
zmienił barwy klubu. Najlepiej jednak grali w Lechii trzej bracia Gadaje oraz 
stojący na „beku” obrońca, którego nazywali „Żelazną nogą” lub „Rączką”. 
Zamiast prawej ręki miał bowiem protezę, ale nogi miał zdrowe; każde 
uderzenie przenosiło piłkę pod bramkę przeciwnika.

Sport to piękna rzecz, ale nie z niego żyli ludzie. Miejsc pracy oczy-
wiście dostarczał tradycyjny przemysł włókienniczy, a ostatnio również 
produkcja „sztucznego jedwabiu”, którą należy zaliczyć raczej do przemysłu 
chemicznego35.

35 Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu (TFSJ) zorganizowała własny klub 
sportowy, o którym autor wspomnień nie informuje. 



ZAGŁADA TOMASZOWSKICH ŻYDÓW

Izrael Aljuche („Lutek”) Orenbach (1920–1942)
Ita Rajzla („Roza”) Orenbachowa (1898–1942), matka Lutka

Listy z getta tomaszowskiego do Edith Blau
(napisane w czerwcu 1941 r.)

Opracowanie i przypisy: Krzysztof Tomasz Witczak.
Dodatkowe uwagi dotyczące Bydgoszczy:
Maciej Dęboróg-Bylczyński.

Tomaszów Maz. 3 czerwca1 1941

Moja najdroższa Edith2!

1 W manuskrypcie skreślono błędnie wpisane słowo: maja.
2 Edith Blau (ur. 1921) była młodą Żydówką niemiecką rodem z Gdańska. W latach trzy-

dziestych XX wieku Edith przeprowadziła się wraz z rodzicami do Bydgoszczy, uchodząc przed 
prześladowaniami Żydów ze strony nazistów. Latem 1939 r. zakochała się z wzajemnością 
w Lutku Orenbachu, maturzyście z 1939 r. Wybuch II wojny światowej rozdzielił kochanków na 
zawsze. Edith Blau przeniosła się wraz z matką do niemieckiego miasteczka Minden koło Biele-
feld. Pracowała w miejscowej fabryce zbrojeniowej aż do grudnia 1941. Młodzi utrzymywali ze 
sobą kontakt listowny. Korespondencja ma dość szczególny charakter. Edith Blau pisała listy po 
niemiecku, a Lutek Orenbach odpowiadał jej po polsku. Pod koniec 1941 r. Edith została wraz 
z matką wysiedlona do getta w Rydze. Potem trafiła do obozu w Sztutowie (niem. Stutthof), 
a stamtąd została ewakuowana na wyspę Bornholm. Tam obie panie Blau doczekały wyzwo-
lenia. Powróciły do Minden, gdzie odzyskały listy Lutka pieczołowicie przechowywane przez 
nieżydowskich krewnych Edith Blau. Po wojnie Edith Blau wyjechała wraz z matką do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pod koniec życia (już jako Edith Brandon) przekazała zbiory 
korespondencji z czasów okupacji (w tym pisane do niej listy z getta tomaszowskiego) do 
Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.
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Otrzymałem dziś Twoją paczkę3 i dziękuję Ci stokrotnie. To jest po prostu 
prezent. Rodzice4 się bardzo cieszyli i Mama śpieszy Ci już z odpowiedzią5.
Ja tam się na tym nie znam, gadajcie sobie o tym Wy, kobiety, i mnie dajcie 
spokój. Musisz mi wybaczyć moja kochana, że tak długo kazałem Ci czekać, 
ale – po pierwsze – mamy przecież rewię6, a to jest ciężka praca przy takich 
jeszcze upałach.

Ty w ogóle nie wiesz i nie zdajesz sobie sprawy, jaki wspaniały sukces ta 
rewia zdobyła. Przedstawienie idzie już dziewiąty raz (bo mamy taką małą 
salę, że zaledwie 50 ludzi się mieści, a trzeba przecież zadowolić wszystkich 
znajomych). Gmina zainteresowała się bardzo tą imprezą i stara się dla nas 
o lokal. Ludzie wychodzą z „teatru” zaczarowani i nie mogą uwierzyć, że tu 
mogło coś takiego powstać; w mieście patrzą na nas jak na bogów. W ogóle 
– tylko Ciebie, Ciebie, Ciebie nie ma! Nie wiem, od czego Ci tu zacząć recen-
zję; o sobie nie chcę mówić, a Bela7 – to chyba rozumiesz, wzbudza ogromny 
podziw swoim talentem i wdziękiem. Ludzie (i to „znawcy”, inteligencja) 
powiadają, że możemy występować na warszawskiej scenie (zwariowali!) 
Jeden pan z Wiednia (Wien8) mówi do mnie: „Si haben eine grosse Zukunft, sie 
mussen sprach lernen”9 (nie wiem, czy dobrze napisałem). No, ale dosyć, prze-
ślę Ci zdjęcia, żebyś mogła się zorientować trochę w rolach (między innymi 
gram Szatana w jednej parodii). Mało tego, że zdobyliśmy w Tom[aszowie] 
popularność, ale zarabiamy jeszcze forsę. Wypada mniej więcej10 40 zł za 
wieczór (a gdyby była większa sala to miałbym 100 zł za wieczór), tak że 

3 Chodzi o paczkę żywnościową przesłaną do getta tomaszowskiego z Minden. W 1941 r. 
(na terenie getta tomaszowskiego) odczuwano już drastyczne braki żywnościowe. Wielu 
tomaszowskich Żydów (także dzieci) było niedożywionych, a biedota tomaszowska umierała 
z głodu, zwłaszcza w miesiącach zimowych. 

4 Rodzicami Lutka Orenbacha byli Szmul Binem Orenbach (1893–1942?) i Ita Rajzla 
(„Roza”) z Liberów Orenbachowa (1898–1942?). 

5 List Rozy Orenbachowej, matki Lutka, został opublikowany poniżej. 
6 W getcie tomaszowskim Izrael Aliuche („Lutek”) Orenbach i jego współpracownicy 

wystawili rewię i liczne przedstawienia teatralne. 
7 Bella („Bela”) Orenbach (ur. 8 V 1925 r. w Tomaszowie Mazowieckim), młodsza siostra 

Lutka, piękna nastolatka, utalentowana śpiewaczka i aktorka-amatorka występująca w licz-
nych przedstawieniach wystawianych w getcie tomaszowskim. Prawdopodobnie zginęła wraz 
z rodziną w listopadzie 1942 r. w obozie zagłady w Treblince. 

8 Jeden z transportów Żydów z Wiednia trafił do Tomaszowa Mazowieckiego zamiast do 
Łodzi. Prawdopodobnie chodzi o przedstawiciela wiedeńskiej inteligencji. 

9 Poprawny tekst niemiecki: Sie haben eine groβe Zukunft, Sie müssen Sprachen lernen 
(‘Ma Pan wielką przyszłość, musi się Pan uczyć języków’). 

10 Pisownia oryginalna: mniejwięcej. 
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za dziesięć wieczorów mogę mieć jakieś 300 – do 400 zł, Bela jakieś 200 zł. 
Jednym słowem zaczynam zarabiać jako aktor. Z początku11 się trochę wsty-
dziłem, że tak tanio sprzedaję „sztukę”, ale co tam, trzeba sobie radzić jak 
można. Nie będziesz zła na mnie, że się zaczynam sprzedawać? Napisz o tym 
koniecznie. No, ale już doprawdy pomówmy o czym innym. Jak tam humo-
rek, moja kochana? W ogóle uważam, że za dużo mówiłem o sobie, a zapomi-
nam zapytać Cię, jak tam Twoje zdrowie, bo ostatnio coś narzekałaś w liście, 
a jak Ty już zaczynasz mówić, że jesteś chora12, to naprawdę musi być źle. No, 
bo jesteś niegrzeczna, przecież mówiłem i prosiłem, żebyś w tej fabryce nie 
pracowała, bo to nie dla Ciebie. Powiadam Ci: masz jeść dużo i odpoczywać 
i o niczem nie myśleć (fajne rady, co?), bo to nieładnie być taką chudą. Na 
mnie już wprawdzie tylko skóra i kości, ale ja przecież – mężczyzna. Humor 
zmieniam jak koszule. Teraz mogę być smutny, smutny – do samobójstwa, 
a za chwilę mogę tańczyć i skakać, skakać jak te nasze ceny – co mi tam. Metr 
kartofli w Warszawie – 1000 zł, za tydzień tak będzie w Tomaszowie, chleb 
– w Warszawie 50 zł, w Tomaszowie 30, 35, za tydzień – 50 zł, za dwa tygo-
dnie 100 zł, za trzy 1000, za cztery 50 000… Słońce mocno grzeje (słońce 
na razie za darmo – 0 zł). Zieleni pełno; leży się w ogrodzie, patrzy w niebo 
i wspomina las Gdański13 i jedną dziewczynkę. Wieczory są wspaniałe, wspa-
niaaaałe (takie były „wtedy”14), nasze oczy (jak Ty to cudnie powiedziałaś) 
spotykają się na gwiazdach; lato, lato – nasze lato. Gwiazdy wszystko wiedzą, 
drzewa (tam w Bydgoszczy) też wiedzą i opowiadają sobie historię o dziw-
nej miłości, a dzwony kościoła (na placu Piastowskim)15 przypominają 
im. Drzewom tęskno, i dzwonom, i kościołowi, i ławkom w tamtym parku 
i mnie tęskno i tobie i … Eh, bo się rozpłaczę, a chłopiec nie powinien pła-
kać (dlaczego?). Boże, jak długo można czekać? Przecież można uschnąć. Czy 
te drzewa w „tamtym” parku zielenią się, czy czekają? czy dzwony w „tam-
tym” kościele biją, czy czekają? czy czas idzie – czy czeka na nas? powinien 
czekać ten czas, czekać, czekać, czekać… Ależ nic! – nie czekać, nie czekać, 

11 Pisownia oryginalna: Spoczątku. 
12 Edith Blau pracowała w fabryce zbrojeniowej. 
13 Las gdański – kompleks leśny pod Bydgoszczą (objaśnienie Macieja Dęboroga-Bylczyń-

skiego). Rodziny Orenbachów i Blauów mieszkały przed wybuchem II wojny światowej w Byd-
goszczy. Tam w maju 1939 r. rozgorzała gwałtowna miłość pomiędzy Edith i Lutkiem. Bydgoszcz 
jawi się autorowi listów jako typowy locus amoenus, czyli miejsce przyjemne, pełne uroku. 

14 „Wtedy” czyli w okresie, gdy kwitła miłość pomiędzy Lutkiem i Edith (latem 1939 r.). 
15 Chodzi o kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. (obj. Macieja 

Dęboroga-Bylczyńskiego). 
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tylko pędzić, lecieć na zbity łeb, prędzej, prędzej, prędzej – bo ja jeszcze chcę 
Ciebie zobaczyć!

Czy masz jeszcze kwiaty we włosach, czy czekasz na mnie? Ja już kończę. 
Trzeba iść zaraz spać. Ty już chyba też jesteś śpiąca. Więc żegnaj najdroższa 
i pozwól się najserdeczniej ucałować, mocno, mocno uściskać

Twój zawsze Lutek

Przyjmij serdeczne pozdrowienia dla Twojej Mamy

P.S. Ten list pójdzie expressem, żebyś tak długo nie czekała.

Ilustr. 59. Podziękowania Rozy Orenbachowej dla Edith Blau, załączone do 
listu Lutka. Źródło: Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Kopia w posia-
daniu autora opracowania.
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Tomaszów–M. 3/VI 1941.

Kochana Edith,

Dziękuję bardzo za taką pamięć i nie wiem doprawdy, kiedy się odwdzięczę. 
Cieszyłam się strasznie otwierając paczkę i przypomniało mi się, jak to było 
kiedyś w B.16 w schronie razem z twoimi rodzicami17. Ale nie wspominajmy 
lepiej. Odpowiem Ci teraz na Twoje pytania, pragniesz wiedzieć, co nam jest 
potrzebne – Otóż żeby tak prawdę powiedzieć to – potrzebne jest wszystko, 
bo nie ma niczego, a jeżeli jest – to potwornie drogie. Najważniejsze i naj-
droższe to cukier, mąka, ryż, grysik18 i wszelkie kasze. Ale słuchaj, moja droga, 
napisz koniecznie, czy czegoś nie potrzebujecie może coś z bielizny, bo i my 
chcemy się zrewanżować, rozumiesz? Może mamusia coś potrzebuje. Napisz 
proszę wszystko. Jeszcze raz dziękuję za wszystko.

Zasyłam serdeczne pozdrowienia i całusy
Proszę serdecznie pozdrowić Mamę

Wasza oddana
Róża Orenbachowa

P.S. Przyślij mi adres Ruth19, bo ja w przyszłym tygodniu pojadę do War-
szawy i chciałbym do niej wstąpić. Mam coś do załatwienia w Warszawie. 
Tymczasem czekam na mamę. Przyślij mi również zdjęcie.

16 Tj. w Bydgoszczy. 
17 Rodziny Blauów i Orenbachów przyjaźniły się ze sobą i w pierwszych dniach II wojny 

światowej podczas nalotów lotniczych przebywały w jednym schronie. 
18 W liście zapis: grisik. 
19 Ruth Goldbarth, bliska koleżanka Edith i znajoma Lutka z Bydgoszczy, przebywała 

w getcie warszawskim (ul. Kapucyńska 15/17 m.15) i prowadziła intensywną korespondencję 
z przyjaciółmi. Zob. K. P. Friedrich, Die Brombergerin Ruth Goldbarth im warschawer Getto, 
1940/41, „Kwartalnik Historii Żydów” 2008, nr 1, s. 35–46. 
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Tomaszów Maz., 10.6.1941

Moja najdroższa Edith!

Przedwczoraj przyszedł Twój list – a dziś paczka. Mój Boże! – nie masz poję-
cia – co za radość. Mama jest szczęśliwa i mówi ciągle: „cudowna paczka”. 
My o takich rzeczach już dawno zapomnieliśmy – to jest wszystko pierwszo-
rzędne, a ten chleb – wspaniały! Tylko mnie jest bardzo przykro, że nie mogę 
Ci się zrewanżować. Ale za to przyślę Ci duże zdjęcie (jutro lecę do fotografa), 
portret malowany przez Władka Rejdera20 (teraz wisi w lokalu, gdzie gramy 
rewię), no i zdjęcia z przedstawienia.

List Twój sprawił mi niewymowne wzruszenie. Znowu tyle wspomnień. 
Nasze myśli są często tak podobne. Ten pierwszy, symboliczny pocałunek 
zabiorę chyba do grobu. Oddałbym pół życia, żeby te czasy wróciły. Wczo-
raj był taki duży, czerwony, teatralny księżyc i ten mi wszystko zawsze musi 
przypomnieć.

Przecież to już drugi rok, jak ciebie nie widziałem. I dziwię się sam sobie, 
jak to może być, że ja się tu kręcę, robię jakieś rzeczy nieważne, prowadzę 
jakieś głupie, nieważne, bezsensowne życie, a przecież mogę zwyczajnie 
wejść do pociągu i pojechać do Ciebie i będzie wszystko jak dawniej. Albo 
dlaczego nie siedzisz w oknie naprzeciwko21 i czeszesz włosy, albo patrzysz 
przez lornetkę do mnie? Przecież to może wszystko być. Ale myśmy zupełnie 
zwariowali. Ty sobie gdzieś tam, po diabła, pojechałaś i pracujesz w jakiejś 
fabryce, a ja zostałem sam jak kołek i tęsknię.

Czy myśmy doprawdy zwariowali?
Nie. To świat zwariował.
Czasem, gdy tak leżę w słońcu, ogarnia mnie dziwna tęsknota, „tamte” 

chwile przychodzą jak żywe, czuje się prawie pocałunki, zaczyna dusić coś 
w gardle, łzy do oczu przychodzą – że to wszystko był sen, piękna złuda i że 
to (Bóg wie) chyba nie wróci.

20 Władysław vel Wolf Rejder (ur. 7 VI 1917 r.), młody artysta-malarz z Łodzi, przesie-
dlony do getta tomaszowskiego. Był on synem Załmana Rejdera, drukarza, i Sonii z d. Szugał. 
W 1942 r. pracował jako policjant żydowski (członek Żydowskiej Służby Porządkowej) w getcie 
tomaszowskim. 

21 Pisownia oryginalna: na przeciwko. Prawdopodobnie mieszkania rodziny Blauów 
i Orenbachów w Bydgoszczy były w bliskim sąsiedztwie i zakochani mogli się obserwować. 
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Słuchaj, przecież Ty jesteś poetka – dlaczego Ty nie piszesz? Pytasz 
się dziwnie, czy masz spisać te Twoje myśli. Po co to pytanie? Koniecz-
nie! Musisz pisać! Dlaczego masz zaniedbywać talent? I właśnie teraz, gdy 
wszystko naokoło się pali, gdy burza trwa, powinnaś się zamknąć w sobie 
i pisać. W ten sposób osiągnąć można spokój wewnętrzny, który pozwala na 
zwalczanie tej strasznej rozpaczy, jaka się rodzi wobec tragicznych wypad-
ków zewnętrznych. I ja ostatnio staram się trochę zwalczać niepokój sztuką. 
Malować nie mogę jakoś, przestało to mnie ciągnąć, ale za to myślę zupełnie 
poważnie o teatrze – bo to mi jest bliższe – to leży w mojej krwi i zdaje się, że 
przyszłość moja będzie tylko w teatrze. Strasznie trudno jest mi się skupić, 
ta cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość!… Jedno zdanie trzeba przeczytać po 
kilka razy, żeby je zrozumieć. Nerwy są bardzo poszarpane.

Nasz „Klein Kunst Teater”22 ma możliwość rozwoju, tylko, że warunki są 
okropne. Materiału nie ma, a trzeba brać, co jest pod ręką. A znowu wiel-
kiej Literatury Polskiej nie można ruszać, bo natrafia się na wielkie trudności 
techniczne (przede wszystkim – kostiumowe). W każdym razie taka praca 
daje coś, ćwiczy trochę i pozwala zmierzyć talent.

No i co Ci tu napisać jeszcze. Jak tam Twoje zdrowie? Pilnuj się, bo cho-
roba dzisiaj to okropność. Napisałem do Ruth, bo już dawno nie słyszałem, 
co u niej się dzieje. Lolo23 jeszcze musi nieco poczekać, bo nie mogę się jakoś 
zabrać do pisania (stary leń ze mnie), ale w każdym razie napiszę. No, na 
razie24 kończę. Za kilka dni napiszę jeszcze raz, żebyś nie krzyczała, że masz 
mało listów (zwracam uwagę, że teraz mamy pocztę żydowską i listy chodzą 
trochę dłużej). Żegnam. Najgorętsze [całusy]

[…] Twój Lutek

22 Poprawnie: Kleinkunsttheater – teatr małych form (niem.). 
23 Lolo Nusbaum – znajomy Edith i Lutka, pochodzący z Bydgoszczy, kilkakrotnie wspomi-

nany w listach z getta tomaszowskiego. W 1939 r. przesiedlił się do Lwowa. Prawdopodobnie 
w obawie przed NKWD przeniósł się do Generalnego Gubernatorstwa jeszcze przed inwa-
zją hitlerowskich Niemiec na Rosję (22 VI 1941 r.). Odwiedził getto warszawskie w czerwcu 
1941 r. i zamierzał udać się do getta tomaszowskiego. 

24 Pisownia oryginalna: narazie. 
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Tomaszów Maz., 17 czerwca 1941

Moja najdroższa Edith!

W tych dniach przyszedł Twój list, chyba najbardziej wzruszający ze wszyst-
kich. Zawaliłaś mnie taką masą pytań, że musiałem się uśmiać. Napiszę Ci 
dziś niedużo, ograniczę się tylko do paru informacji, które interesują Cię spe-
cjalnie. Przede wszystkim jak wygląda organizacja naszego teatrzyku. Jest 
zarząd, który składa się z następujących osób: 1. prezes (jest nim pewien 
inżynier chemii, lat 35), 2. sekretarz, 3. kasjer, 4. kierownik artystyczny 
(ja), 5. kierownik literacki (młody poeta, lat 17), 6. kierownik muzyczny 
(Fredek25), 7. kierownik techniczny i dekorator. Poza tym spełniam również 
funkcje reżysera, trudniejsze rzeczy reżyseruje ojciec.

Materiał zbiera kierownik literacki i artystyczny, oni też układają program. 
Potem są próby (które zdzierają nerwy, doprowadzają do kłótni i niesnasek). 
Kierownik artystyczny ma najwięcej roboty, musi dbać o poziom artystyczny, 
omawiać dekoracje z dekoratorem, rekwizyty z inspicjentem, a nawet pio-
senki z kierownikiem muzycznym. Jednym słowem – teatr w miniaturze, 
burza w szklance wody. Sprawy administracyjne i finansowe załatwia tzw. 
Zarząd administr. (prezes, sekretarz, kasjer). Ile to wszystko kosztowało 
czasu, kłótni, „intryg”, zanim to się ułożyło i dobrało odpowiednich ludzi, 
bo przedtem to był okropny bałagan. A jeżeli chodzi o Gminę, to ona się do 
naszych spraw absolutnie nie wtrąca, spełnia raczej rolę „protektora” i zała-
twia sprawę legalizacji. Pieniądze rozdziela się według tabeli procentowej. 
Pokoik mamy bardzo mały. Mieści się zaledwie 50 ludzi, scenka miniatu-
rowa, kurtyna, kotara (od p. Ryczke26), dekoracje prymitywne, ale oryginalne, 
reflektor dosyć dobry, a nastrój „gemütlich”27. Za kulisami wesoło. Dowcipy, 
kawały, grandy. Nastrój nie zawsze odpowiada, czasem się gra mechanicznie, 

25 Alfred Rotberg (ur. 20 IV 1915 r. w Łodzi), utalentowany muzyk, był kuzynem Lutka 
Orenbacha, synem Icka Rotberga i Chany Perli z d. Liber. Jako żołnierz Wojska Polskiego uczest-
niczył w wojnie obronnej 1939 r., trafił do niewoli niemieckiej jako jeniec wojenny. Zwolniony 
z niewoli po zakończeniu kampanii wrześniowej udał się do dziadków Liberów w Tomaszo-
wie Mazowieckim (jego rodzice pozostali w Łodzi). W getcie tomaszowskim dawał koncerty 
i pracował jako kierownik muzyczny gettowego teatru. Był uzdolniony muzycznie, grywał na 
fortepianie i innych instrumentach, tworzył aranżacje. 

26 Pani Ryczke, Żydówka z Wolnego Miasta Gdańska, przesiedlona wraz z córką do getta 
tomaszowskiego. 

27 Przyjemny (niem.). 
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a czasem przeżywa się na nowo (na przykład na dwunastym wieczorze gra-
łem o wiele lepiej i czułem się też lepiej niż na pierwszym, na drugim czułem 
się lepiej niż na czwartym itd.).

Ale dużo zależy od publiczności. Oto masz krótką „charakterystykę” naszej 
„Bühne”28, resztę napisze Ci Bela w następnym liście. Mama też chciała dopisać, 
ale już śpi, a ja nie chcę czekać, odpowie Ci więc w następnym liście. (Nie rób 
sobie kłopotu z tym cukrem29, to nie jest tak strasznie ważne). Załączam parę 
zdjęć (niezbyt udanych). Jedno z roli Szatana z pewnej parodii, drugie z komedii 
Antoniego Czechowa: „Oświadczyny”. Za kilka dni otrzymasz drugi list, obszer-
niejszy i jeszcze parę zdjęć. W tych dniach wysyłam fotos. Ciągle tęsknię za Tobą. 
Jakiś napad tęsknoty. „Aus Liebe wird die Sehnsucht geboren…”, tak jest w pio-
sence… „und auch der Schmerz…”30. Dobranoc. Jutro rano wyślę list expressem, 
bo mi za długo czekasz. Mama bardzo dziękuje za dopisek, te „Graupen”31 jej się 
strasznie podoba, zresztą napisze Ci o tym, to nie moja rzecz. Pozdrów serdecz-
nie Twoją mamę od nas wszystkich. Żegnam i ślę najmocniejsze całusy.

Twój Lutek

Tomaszów-Maz., 26.VI.1941 r.

Kochana Edith!

W tej chwili otrzymaliśmy Twoją paczuszkę i oczywiście bardzo się cieszy-
liśmy. Dziękujemy serdecznie, same dobre rzeczy. Jak Ci już pisałam, wysy-
łaj, co chcesz, wszystko jest dobre, o ten cukier nie potrzebujesz się znowu 
martwić; nie jest to takie ważne.

Ja tylko proszę, żeby jeszcze było dobrze i byśmy się mogli znowu zoba-
czyć. Ja jeszcze ciągle mam tę nadzieję.

Szkoda, żeś nie widziała tej rewii. Moi artyści spisują się bardzo dobrze, ale 
cóż z tego, że się marnują i zamęczają. Kończę te parę słów, bo jest strasznie 
gorąco. Przesyłam wraz z podziękowaniem serdeczne pozdrowienia i całusy. 
Pozdrów Twoją Mamusię od nas wszystkich

Wasza oddana Orenbachowa.

28 Scena teatralna (niem.). 
29 Prawdopodobnie kolejna paczka żywnościowa, przesłana z Minden do getta tomaszow-

skiego, nie zawierała cukru i Edith starała się usprawiedliwić w jakiś sposób ten brak. 
30 „Z miłości rodzi się tęsknota...”, „a także ból...” (niem.).
31 ‘Kasze (perłowe), krupy’ (niem.).
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Tomaszów Maz., 25.VI.1941

Moja kochana, kochana Edith!

Wczoraj w nocy śniłaś mi się, a rano 
przyszedł Twój kochany list, po dłu-
gim oczekiwaniu. Znalazłem sobie teraz 
chwilę czasu – ostatnio mam tak zapeł-
niony dzień, że wprost nie znajduję 
chwili czasu dla siebie – żeby pogadać 
trochę z Tobą. Wiesz zapewne, że Lolo ma 
zamiar przyjechać32, w ogóle zrobił się 
strasznie niegrzeczny, u Ruth już był, lada 
dzień chyba przyjedzie.

Ostatnio jestem w dobrym nastroju 
i chciałbym, żeby to lato się nigdy nie 
skończyło. Jest bardzo gorąco, nic nie 
można robić, po duszy rozlewa się takie 
przyjemne omdlenie. Trudno to opisać. 
Strasznie przyjemnie jest spacerować, 
pod drzewami, w zupełnej ciszy; przy 
takim lekkim wietrzyku. Uciekam wtedy 
poza czas i wspominam Ciebie. I wszystko 

pachnie Tobą i tak mi się wydaje, że jesteś bardzo blisko, że zaraz się spotkamy, 
że już niedługo wróci cała poezja miłości. Jakaś cisza rozpływa się we mnie i ja 
rozpływam się w ciszy. Znowu zaczynam odczuwać w sobie wiele siły, mło-
dość gra wszystkimi akordami. Chodzimy prawie razem i opowiadamy sobie 
milczeniem zły sen przeszłości. Lekkie obłoczki na niebie, poszum drzew nad 
głową i tyle słońca w szybach, w trawie, na twarzach dzieci – to wszystko 
jakby jakiś cichy, a mocny wstęp do szczęścia, jakaś cicha, a mocna uwertura. 
Wieczorem – jeszcze większa cisza; wdycham głęboko pachnące powietrze, 
jakbym wdychał Ciebie, wszystko mi się wydaje piękne – zupełnie czarna syl-
wetka Beli w oknie (Bela marzy, marzy, marzy…), obok piękna, mocna głowa 
Fredka (Fredek marzy, marzy, marzy…), z daleka jakieś odgłosy, niebo czyste 
jak łza… Zapalić papierosa i leżeć, tylko leżeć tak i błądzić oczyma po niebie, 

32 Do getta w Tomaszowie Mazowieckim. 

Ilustr. 60. Edith Blau, ukochana Lutka. 
Źródło: Muzeum Holokaustu w Waszyn-
gtonie. Kopia w posiadaniu autora.
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nic nie myśleć, nic nie robić, tylko czuć, odczuwać, (co? nie wiadomo); odczu-
wać jakieś rzeczy nieuchwytne, nieokreślone… Dlaczego Ciebie nie ma?

Godzina dziewiąta wieczór. Piszę w ogrodzie. Przed chwilą odeszła Mira33, 
napisała do Ciebie parę słów, które załączam. Jest znowu jeden z tych cudow-
nych wieczorów letnich. Wszystko pachnie i czeka na Ciebie. Czy dostałaś 
moją fotografię? Przesyłam Ci w niej uśmiech, specjalnie dla Ciebie. (Fotograf 
kazał mi się śmiać). I proszę Ciebie o Twój uśmiech. Niech się nasza młodość 
uśmiecha i niech uśmiechem odpowiada na wszystkie tragedie.

Nasza rewia skończyła się wresz-
cie. Było 13 wieczorów. Potem był 
mały bankiecik. Teraz trzeba robić coś 
nowego. Zostałem zaproszony jako 
reżyser do małych dzieci34. W następ-
nym liście przyślę Ci jeszcze parę zdjęć. 
Co do listów, to idą one przez Gminę. 
Polecone (einschreiben) przez Pocztę 
Główną. Do Niusi35 już nie napiszemy.

W ogrodzie zbiera się już coraz 
więcej sąsiadów, zaczynają prze-
szkadzać. Pożegnam Cię na razie. 
Odpisz zaraz. Pozdrów najmocniej 
od nas wszystkich Mamę. Zawsze 
przy Tobie, całuję Cię mocno, mocno 

Twój Lutek

PS.36 Do Ruth napisałem niedawno i otrzymałem pocztówkę, napiszę jesz-
cze raz w tych dniach.

33 Mira Ryczke, koleżanka Edith Blau z Wolnego Miasta Gdańska. Jako Żydówka została prze-
siedlona z Gdańska do getta tomaszowskiego i tu nawiązała kontakt z Lutkiem Orenbachem. 

34 W getcie tomaszowskim Lutek Orenbach przygotował także przedstawienia teatralne 
dla dzieci, które następnie opisał w liście do Edith Blau. 

35 Niusia – prawdopodobnie koleżanka Edith i Lutka poznana w Bydgoszczy. 
36 Po post scriptum (PS) Lutek przekreślił słowo: Załączam. 

Ilustr. 61. Autokarykatura Lutka Orenbacha. 
Źródło: Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.
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Tomaszów Maz. 30/VI.41

Kochana Edith!

Wczoraj otrzymałem Twoją pocztówkę i już spieszę Cię uspokoić. Możesz być 
zupełnie spokojna, będę Ci pisał często. Bardzo się cieszę, że otrzymałaś moje 
zdjęcie i nie wiem, czemu się tak zachwycasz. Mam nadzieję, że dostanę od 
Ciebie też parę zdjęć. Boję się bardzo o Nusię, może jej się to samo przytrafić 
co Twojej Shongy. Humorek dzisiaj pod psem. Smutno, nudno. Wszystko po 
staremu. W najbliższych dniach napiszę list, nie mam teraz nerwów i czekam 
na lepszy humor, żeby i Tobie go nie popsuć. Mira już tak długo czeka na Twój 
list, a Ty nie odpisujesz. Żegnam Cię na razie. Pozdrów ode mnie Mamę,

Bywaj zdrowa
Twój Lutek

Ilustr. 62. Ulica Jerozolimska w Tomaszowie Mazowieckim podczas okupacji hitlerow-
skiej (ok. 1941–1942). W głębi widać wysoki, drewniany płot oddzielający getto toma-
szowskie od reszty miasta. Po prawej stronie maszeruje grupa tomaszowskich Żydów 
kierowana do prac przymusowych. Fot. ze zbiorów Jerzego Pawlika.
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Ilustr. 63. Kartka pocztowa do Edith Blau, wysłana 1 VII 1941 r. z getta tomaszow-
skiego, a napisana ostatniego dnia czerwca (30 VI 1941 r.). Źródło: Muzeum Holo-
kaustu w Waszyngtonie. Kopia w posiadaniu autorów (awers).

Ilustr. 64. Kartka pocztowa do Edith Blau, wysłana 1 VII 1941 r. z getta tomaszow-
skiego, a napisana ostatniego dnia czerwca (30 VI 1941 r.). Źródło: Muzeum Holo-
kaustu w Waszyngtonie. Kopia w posiadaniu autorów (rewers).
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Jerzy Bolesław Steinman
(George Sten, 1923–2011)

Pamiętnik ocalałego (wybrane fragmenty)

Przekład z języka angielskiego37: Konrad Kowalski
Opracowanie i przypisy: Konrad Kowalski, Krzysztof 
Tomasz Witczak

Rozdział I: Lwów (vi-x 1941)

W roku 1941 mieszkałem razem z moją rodziną, w leżącym we wschodniej 
Polsce Lwowie. Był to obszar zachodniej Ukrainy, który został odebrany Pola-
kom we wrześniu 1939 roku, i przyłączony do Związku Radzieckiego. Mia-
łem wtedy 17 lat38. Moja rodzina składała się z mojej mamy [Henryki z domu 

37 Tytuł oryginalny: G. Sten, Memoirs of a Survivor, Sydney 1996. 
38 Autor niniejszych wspomnień – Jerzy Bolesław Steinman (od r. 1939 J. B. Żabiński, po 

osiedleniu się w Australii: George Sten) urodził się 16 IX 1923 r. w Tomaszowie Mazowieckim. 
W połowie czerwca 1941 r. miał on 17 lat i 9 miesięcy. 

Ilustr. 65. Zdobyty przez Niemców sowiecki czołg na ulicach Lwowa, 1941 r. 
Źródło: http://www.dobroni.pl/fotka,sowieckie-wraki,45049.
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Landsberg]39, mojego ojczyma [Michała Kahana]40 oraz babci ze strony mamy 
[Eleonory Landsberg], która w moim mniemaniu była bardzo sędziwa – miała 
ponad 70 lat41.

Wiosna zawitała we Lwowie. Śniegi stopniały, drzewa i kwiaty zaczęły 
rozkwitać w unoszącej się wszędzie woni lilii. Pomimo tej cudownej wiosen-
nej pogody, nie byłem szczęśliwy. Powodem była moja pierwsza prawdziwa 
miłość – dziewczyna o imieniu Ada, która pozostała w swoim rodzinnym 
mieście Łucku, oddalonym o kilkaset kilometrów od Lwowa. Od dawna jej 

39 Henryka z Landsbergów Stefańska (1900–1990), 1o voto Steinmanowa, 2o voto Kaha-
nowa, biuralistka. Ur. 21 XI 1900 r. w Tomaszowie Mazowieckim w fabrykanckiej rodzinie 
Landsbergów. Była córką Abrama Lajba vel Aleksandra Landsberga (1859–1928), prze-
mysłowca, działacza społecznego i Łai vel Eleonory z d. Landsberg (1862–1942). Otrzy-
mała staranne wykształcenie w zakresie szkoły powszechnej i średniej. Około r. 1917 
związała się uczuciowo z młodym poetą, patriotą i romantykiem Henrykiem Steinmanem-
-Kamińskim (1900–1924), synem tomaszowskiego fabrykanta Szmula (Samuela) Steinma-
na, który nazywał ją czule „Jusią” (skrót od zdrobnienia Heniusia). 29 XI 1922 r. w Toma-
szowie Mazowieckim S. wyszła za mąż za Henryka Steinmana-Kamińskiego. Wkrótce 
urodziła syna Jerzego Bolesława (ur. 16 IX 1923 r. T. M.). Rok później S. została niespodzie-
wanie wdową (Henryk Steinman zmarł 3 XII 1924 r. w Warszawie na skutek upadku podczas 
ćwiczeń konnych rezerwistów 3 Pułku Ułanów). Śmierć ukochanego męża była poważnym 
ciosem, z którym młoda matka i wdowa z trudem sobie radziła. Następne lata S. poświęciła 
na wychowanie syna. 9 VII 1935 r. w Krakowie poślubiła Michała Kahana (1902–1941), 
majstra tkackiego z Tomaszowa Mazowieckiego. Po agresji hitlerowskiej na Polskę, prze-
niosła się do Łucka (1939–1940), potem do Lwowa (1940–1941). Okres okupacji spędziła 
w getcie tomaszowskim (1941–1942), a potem w Warszawie i Milanówku pod przybra-
nym nazwiskiem Henryki Stefańskiej. W r. 1942 próbowała wraz z synem ocalić krewnych 
(w tym swoją 80-letnią matkę) znajdujących się w getcie tomaszowskim. Do Tomaszowa 
Mazowieckiego S. powróciła po II wojnie światowej. Pracowała w rodzinnym mieście jako 
biuralistka. Potem przeniosła się do Łodzi. 31 VII 1949 r. na mocy zezwolenia Prezydenta 
m. Łodzi zmieniła po przyjęciu chrztu nazwisko Steinman na nazwisko Stefańska. Wyjechała 
do syna do Australii. Po kilku latach powróciła do Polski i zamieszkała w Łodzi. Mieszkała 
na ul. Piotrkowskiej. Utrzymywała się z comiesięcznych przekazów przesyłanych przez syna 
z Australii. Zm. 9 V w Łodzi. 11 V 1990 r. została pochowana na cmentarzu rzymsko-katolickim 
p.w. św. Rocha w Łodzi (na Radogoszczu) (N11, rz. 4, kw. 3). W tym samym grobie spoczy-
wa jej ukochany brat Marceli Landsberg (1890–1951), lekarz, specjalista w zakresie chorób 
wewnętrznych i zakaźnych, profesor Akademii Medycznej w Łodzi.

40 Michał Kahan (1902–1941), ur. 20 XI 1902 r. w Tomaszowie Maz. jako syn Natana 
(Nasona Lejba) i Doroty z d. Neufeld, był z zawodu majstrem tkackim. Miał młodszego brata 
Zdzisława Arnolda (ur. 6 VII 1911 w T.M.), praktykanta tkackiego. 9 VII 1935 r. w Krakowie 
poślubił Henrykę Steinmanową z domu Landsberg, córkę Aleksandra i Lei z d. Landsberg. Lata 
1939–1941 spędził pod okupacją sowiecką w Łucku i we Lwowie. W 1941 r. po wkroczeniu 
Niemców do Lwowa został aresztowany i po kilku dniach rozstrzelany. 

41 Łaja (Lea) vel Eleonora z Landsbergów Landsbergowa (1862–1942), córka Hilela Lands-
berga (1834–1898), fabrykanta tomaszowskiego, wdowa po Aleksandrze (Abramie Lajbie) 
Landsbergu (1859–1929), była faktycznie wiekową matroną. W 1941 r. ukończyła 79 lat. 
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nie widziałem. Strasznie za nią tęskniłem. We Lwowie byliśmy traktowani 
jako uciekinierzy ze wschodu i teoretycznie powinniśmy zostać deportowani 
na Syberię, ale dzięki trzysturublowej łapówce udało nam się tego uniknąć. 
Wtedy była to dla nas najlepsza opcja, jednak przez to, co się wydarzyło póź-
niej, sądzę, że lepszym wyjściem byłaby deportacja na Sybir niż późniejsza 
niemiecka okupacja.

Wieści przychodzące z zachodu nie były pocieszające. Niemcy kontynuowali 
prześladowania Żydów. Tworzone były getta i dochodziły nas słuchy o obo-
zach koncentracyjnych, jednakże na tym etapie nic nie wiedzieliśmy o ostatecz-
nych zamysłach hitlerowców. Byliśmy pełni wiary w to, że w jakiś sposób uda 
nam się przetrwać wojnę na terenach należących do Sowietów, którzy w prze-
ciwieństwie do Niemców nie zajmowali się prześladowaniem Żydów.

Gdy skończyła się moja edukacja w liceum42, otrzymałem w czerwcu 
[1941 roku] wezwanie do wojska. W lipcu [1941 roku] miałem dołączyć do 
Armii Czerwonej. Zadowalająco zdałem maturę43, jednocześnie starając się 
uniknąć poboru.

Wkrótce rozpętało się piekło. Pod koniec czerwca [1941 roku] Niemcy 
zaatakowali Związek Radziecki i w ciągu kilku dni byli pod Lwowem44. Gło-
śniki znajdujące się na ulicach wychwalały Armię Czerwoną za postępy, 
jednak rzeczywistość była całkowicie inna. Armia Czerwona zamiast napie-
rać na zachód, wycofywała się w nieładzie. Ukraińscy snajperzy strzelali 
z dachów okolicznych domów, zabijając każdego, kto znalazł się w zasięgu, nie 
zależnie od tego, czy był to Rosjanin, czy cywil. Na niektórych ulicach oddziały 
Armii Czerwonej stawiały opór snajperom, nie odnosząc jednak żadnych 

42 Autor wspomnień podczas okupacji sowieckiej, hitlerowskiej i w okresie Polski Ludo-
wej używał nazwiska Żabiński. Ukończył 22. Szkołę Średnią m. Lwowa (rejonu czerwono 
-armiejskiego nr 13) z polskim językiem wykładowym. We Lwowie uzyskał świadectwo doj-
rzałości wydane 16 VI 1941 r. przez Ludowy Komisariat Oświaty Ukraińskiej Radzieckiej 
Socjalistycznej Republiki (URSR). 

43 Jerzy Bolesław Żabiński otrzymał na świadectwie dojrzałości następujące oceny: celu-
jąco – ze sprawowania, języka polskiego, literatury polskiej, algebry, historii, konstytucji ZRSR 
i URSR, fizyki, chemii i z kultury fizycznej, dobrze – z geometrii, trygonometrii, języka obcego 
(niemieckiego), kreśleń i z przysposobienia wojskowego, dostatecznie – z języka ukraińskiego, 
literatury ukraińskiej, języka rosyjskiego, literatury rosyjskiej, przyrodoznawstwa i z astrono-
mii. Oryginalne świadectwo maturalne zachowało się w Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, 
Akta osobowe nr A–1998/P. 

44 Niemcy hitlerowskie dokonały inwazji na Związek Radziecki 22 VI 1941 r. Po kilku 
dniach (30 VI) wojska niemieckie wkroczyły do Lwowa. 
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sukcesów. Wojska Związku Radzieckiego wycofywały się w coraz większej 
panice, pomimo ciągłych informacji z głośników o ich zwycięstwach nad 
Niemcami.

Po kilku latach rosyjsko-niemieckiej przyjaźni, rosyjska propaganda 
odwróciła się o 180 stopni. Od teraz Niemców nazywano skrajnymi faszy-
stami, nikczemnymi kryminalistami oraz mordercami. W naszym regionie 
niemieckie bombowce nie dokonały zbyt wielu nalotów, prawdopodobnie 
siły niemieckie wolały zachować bomby na front. Nagle powietrze przesią-
kło obrzydliwym zapachem. Cuchnący zapach palonego ludzkiego mięsa 
i martwych ciał wypełnił okolicę. Okazało się, że rosyjscy strażnicy więzienni 
rozpoczęli egzekucję więźniów. Brak czasu, który był następstwem napierają-
cej armii niemieckiej, sprawił, iż całe więzienie stanęło w ogniu, paląc osadzo-
nych żywcem. Ponoć nie działo się tak tylko we Lwowie, ale również w innych 
miastach dokonywano tak straszliwych zbrodni. Tak wyglądała rosyjska poli-
tyka, nie zostawiająca żadnego żywego wroga [politycznego] za sobą.

Powoli kończyły nam się zapasy żywności, nie mieliśmy już żadnego 
chleba i nawet jednego papierosa. Wszystkiego zaczynało brakować. Sklepy 
były zamknięte, międzymiastowe linie telefoniczne były zniszczone. Dzięki 
Bogu, że wciąż mieliśmy wodę i prąd.

Gdy usłyszeliśmy wystrzały z potężnych dział, mieliśmy pewność, że to 
odgłosy nadchodzącej armii niemieckiej. Wkrótce na ulicach [Lwowa] były 
widoczne niemieckie motocykle, później czołgi, a na koniec wkroczyła pie-
chota, pozdrawiana przez uszczęśliwionych Ukraińców, machających w ich 
stronę niebieskimi flagami i kwiatami. Niemcy zabijali każdego sowieckiego 
żołnierza, któremu nie udało się zbiec na czas. Sowieci byli łapani przez ukra-
ińskich bojowników, z których po wkroczeniu armii niemieckiej został ufor-
mowany oddział uzbrojony w karabiny.

Egzekucja polskich wykładowców i profesorów wraz z ich rodzinami 
była pierwszą rzeczą wykonaną przez Niemców po zajęciu Lwowa45. Wśród 
nich był były premier46. Niemcy mieli [przygotowaną] listę z nazwiskami 

45 Aresztowanie 22 profesorów lwowskich nastąpiło w nocy z 3 na 4 VII 1941 r. Zamor-
dowano ich o świcie 4 VII 1941 r. na zboczu Kadeckiej Góry przy ul. Wuleckiej we Lwowie. 

46 Kazimierz Władysław Bartel (1882–1941), profesor Politechniki Lwowskiej i pięcio-
krotny premier II Rzeczypospolitej Polskiej (w latach 1926–1930), został aresztowany 2 VII 
i rozstrzelany 26 VII 1941 r. we Lwowie na osobisty rozkaz Heinricha Himmlera. Pochowano 
go w zbiorowej mogile zamordowanych profesorów lwowskich. Śmierć nastąpiła z dwutygo-
dniowym opóźnieniem, gdyż okupant hitlerowski chciał powołać Bartela na szefa marionet-



150 Pasaże pamięci. Śladami kultury tomaszowskich Żydów

i adresami, otrzymaną głównie od swoich informatorów i od Ukraińców. 
Było to częścią planu likwidowania polskiej inteligencji. Niemcy chcieli 
przekształcić naród polski w nację niewolników niezdolnych do samodziel-
nego myślenia. Profesorowie zostali wywleczeni z własnych domów, po 
czym zostali rozstrzelani na ulicach bez jakiegokolwiek procesu. Najbar-
dziej jednak zdumiało mnie to, iż żołnierze niemieccy wyglądali na o wiele 
lepiej wyposażonych, ubranych i wyżywionych niż Armia Czerwona. Sowieci 
wyglądali jak żebracy w porównaniu do Niemców.

Rozpoczynało się życie pod rządami Niemców, z Ukraińcami szaleją-
cymi po miastach. Plądrowano i podpalano domy, na nowo rozpoczynały 
się spory o dawne sprawy pomiędzy Ukraińcami, Polakami i Żydami. Żydzi 
byli niemiłosiernie zabijani. Wykonano setki egzekucji. Wyglądało na to, że 
Niemcy nie chcieli mieć w tym większego udziału. Pozwalali wykonywać te 
egzekucje posłusznym ich rozkazom Ukraińcom.

Wkrótce przestaliśmy słyszeć armatnie wystrzały. Najwyraźniej „Nie-
zwyciężona Armia Czerwona” wciąż się wycofywała, gdyż front przesuwał 
się na wschód. Niemcy posuwali się dość szybko. Ulice świeciły pustkami, 
widoczni byli jedynie plądrujący okoliczne domy i sklepy Ukraińcy. Opaski 
w narodowych barwach noszone na ramionach oraz oznaki z trójzębem 
były ich znakami rozpoznawczymi. Rzadko pojawialiśmy się na ulicach, 
głównie z jednego powodu – nie chcieliśmy zostać pobici albo aresztowani 
przez ukraińską milicję, albo Niemców. Powoli kończyły nam się pieniądze 
i jedzenie.

Pewnego poranka moi polscy koledzy przyszli po mnie i zabrali mnie na 
spacer, by – jak powiedzieli – zobaczyć zachowanie Niemców. Nie bardzo mi 
to odpowiadało, ale pomyślałem, że w ich towarzystwie będę bezpieczny, 
więc wyszliśmy na ulicę. Przechadzaliśmy się jedną z głównych ulic [Lwowa], 
kiedy nagle usłyszeliśmy straszne krzyki, i zobaczyliśmy grupę około trzy-
stu albo czterystu Żydów prowadzonych środkiem ulicy przez ukraińskich 
milicjantów, którzy wraz z przechodniami rzucali w Żydów kamieniami, bili 
ich drewnianymi kijami oraz pięściami. Wszędzie była krew. Najprawdo-
podobniej Żydzi byli prowadzeni do więzienia, albo do jednego z niemiec-
kich obozów. Później dotarły do nas wiadomości, że zostali straceni. To było 
okropne. Piekło Dantego było placem zabaw w porównaniu do tego, co się 

kowego rządu polskiego. Po dwukrotnej odmowie współpracy z nazistami prof. K. W. Bartel 
został rozstrzelany. 
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tutaj działo. Nigdy nie zapomnę krzyków ukraińskiego motłochu zachowu-
jącego się gorzej niż zwierzęta. Jak ludzie mogą być tak nieludzcy dla siebie? 
Nigdy tego nie zrozumiem. Tłum nigdy nie potrzebował zachęty. Rozkoszo-
wali się swoim okrucieństwem. Co ciekawe, nigdzie nie widziałem Niemców. 
To wszystko było wykonywane przez ukraińskich nacjonalistów. Krew zale-
wała całą ulicę. Na własne oczy widziałem pokrytych krwią Żydów z połama-
nymi kończynami, i rozbitymi czaszkami. Nigdzie jednak nie było martwych 
ciał – mordowano ich dopiero w więzieniach. Po kilku minutach patrzenia 

na ten straszliwy spektakl uznaliśmy, że lepiej będzie, jak stamtąd znikniemy. 
Gdy wróciliśmy do mojego domu, byłem bardzo przestraszony i naprawdę 
nie wiedziałem, co powiedzieć, ani co zrobić. Pomyślałem sobie, że jeżeli nikt 
tego nie powstrzyma, moje życie zakończy się w ciągu kilku kolejnych dni.

W domu było coraz gorzej. Kiedy nie było mnie w domu, portier powie-
dział Ukraińcom, że jesteśmy Żydami. Dwóch milicjantów weszło na pierwsze 
piętro, gdzie mieszkaliśmy. Zabrali mojego ojczyma, pozwalając jednak zostać 
mojej matce i babce. Na razie nie chcieli żadnych kobiet, brali tylko męż-
czyzn. Od dnia, w którym zabrano mojego ojczyma, nikt z nas więcej go nie 
zobaczył. Po kilku dniach dotarła do nas wiadomość o tym, że Niemcy wraz 
z Ukraińcami dokonali egzekucji na kilku tysiącach Żydów. Bez żadnego 

Ilustr. 66. Jedno z najbardziej znanych zdjęć prezentujących masakrę polskich 
Żydów we Lwowie w 1941 r. Źródło: https://www.youtube.com/watch?v= 
KS7CxfWLWIs&feature=youtu.be.
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procesu. Bez żadnej możliwości obrony. Nic nie mogliśmy zrobić. Nikt nie 
mógł złożyć apelacji.

Moja matka płakała i zdałem sobie sprawę, że całe jej życie było prze-
siąknięte nieszczęściem. Mój ojciec [Henryk Steinman]47 zmarł, kiedy miała 
26 lat, ja wtedy byłem trzyletnim dzieckiem48. Nawet go nie pamiętam. Moja 
matka jako młoda wdowa poślubiła mojego ojczyma [Michała Kahana]49, 
a teraz i on został jej odebrany. Ponownie była wdową50. Naprawdę nie wie-
działem, jak mogę jej pomóc.

47 Henryk Steinman (1900–1924), pseud. „Kamiński Henryk”, uczestnik wojny polsko-
-sowieckiej, dziennikarz, redaktor czasopisma „Kurier Tomaszowski”, poeta tomaszowski, 
posiadacz cennej biblioteki prywatnej. Ur. 26 III 1900 r. w Tomaszowie w spolonizowanej 
rodzinie żydowskich przemysłowców. Był synem Samuela vel Szmula Steinmana (1869–1933), 
fabrykanta sukna, działacza społecznego i municypalnego, promotora sportu i założyciela klubu 
sportowego, i Pelagii z d. Makow. Uczęszczał do szkół tomaszowskich. Edukację kontynuował 
w gimnazjum w Warszawie. Należał do organizacji niepodległościowych. Niebawem rozpoczął 
studia prawnicze w Uniwersytecie Warszawskim. W listopadzie 1918 r. brał udział w rozbra-
janiu Niemców w Warszawie, a zaraz potem wstąpił do nowo formowanego 3. Pułku Ułanów 
(im. „Dzieci Warszawy”) i w styczniu 1919 r. ruszył na front do Galicji. Uczestniczył w walkach 
z siłami ukraińskimi pod Bełzem. W IV–VI 1919 r. walczył z sowietami o Mińsk, m.in. w potycz-
ce koło Łohiszyna. Jesienią 1919 r. uzyskał urlop akademicki i powrócił na studia. W r. 1920 
powrócił do pułku i w stopniu podchorążego wziął czynny udział w wojnie polsko-sowieckiej. 
Walczył pod Unorzycą, dotarł do Kijowa i Dniestru. Stamtąd wraz z 3. Pułkiem Ułanów wycofał 
się za Bug, osłaniając odwrót piechoty. Walczył następnie w bitwie pod Cycowem (15–16 VIII 
1920 r.). Przeżył cud nad Wisłą. Potem brał udział w kampanii litewskiej. Był poważnie ranny. 
Po powrocie z kampanii bolszewickiej w listopadzie 1920 r. ogłosił pod ps. „Henryk Kamiński” 
tomik 100 wierszy refleksyjno-patriotycznych pt. Z doli i niedoli Pułku 3 Ułanów «Dzieci War-
szawy» (Łódź 1920, s. 107). Tomik zadedykował „Jusi” („Heniusi”), czyli Henryce Landsberg, 
swej przyszłej żonie. Równocześnie wystąpił z inicjatywą wydawania gazety o charakterze 
lokalnym. Wydawał „Kurier Tomaszowski”, pierwszą polskojęzyczną gazetę w mieście. Uka-
zało się tylko 10 numerów (nr 1 z 16 I 1921 r., nr 10 z 6 II 1921 r.). W r. 1921 pod ps. Henryk 
Kamiński wydał S. zbiorek wierszy pt. Auto-da-fé (opublikowany jako dodatek do „Kuriera 
Tomaszowskiego”). Niebawem (29 XI 1922 r. w T.M.) poślubił rówieśnicę Henrykę z Landsber-
gów (ur. 21 XI 1900 r. w T. M.). Wkrótce wydał (także pod pseudonimem) kolejny tomik poezji 
Kokainezy (Kalisz 1922). W zapowiedziach wydawniczych pozostały: powieść kokainowa 
66 i zbiór poezji pt. Jesień. Posiadał S. cenną bibliotekę prywatną, zaopatrzoną w ekslibrisy. 
Zm. 3 XII 1924 r. w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu żydowskim w Tomaszowie 
Maz. (macewa nr 32.159) tuż obok ojca Samuela (macewa nr 32.158). 

48 Autor popełnia pomyłkę: w chwili śmierci ojca (3 XII 1924 r.) matka miała 24 lata, a on 
sam dopiero rok i 3 miesiące. Prawdopodobnie, wg przekonania autora wspomnień, Henryk 
Steinman zmarł w 1926 r. Taki sam rok został podany w innych oficjalnych dokumentach pod-
pisanych przez autora. 

49 Henryka z Landsbergów Stefańska (1900–1990) zawarła małżeństwo 9 VII 1935 r. 
w Krakowie po 10 latach wdowieństwa. 

50 Henryka, matka Jerzego Bolesława Steinmana, była żoną Henryka Steinmana przez dwa 
lata (1922–1924), a Michała Kahana przez sześć lat (1935–1941). Nie wyszła po raz trzeci za mąż. 
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Po omówieniu paru spraw zdecydowaliśmy z matką, że powinniśmy spo-
tkać się z bratem mojej mamy [Marcelim Landsbergiem]51, który miesz-
kał w innej części Lwowa ze swoją żoną [Marią z Sachsów Landsbergową] 
i dwiema córkami [Anną i Elżbietą]52. Przed wojną był on znanym lekarzem 
w Warszawie. Teraz zajmował wysoką pozycję w szpitalu [żydowskim we 

51 Marceli Landsberg (1890–1951), lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych 
i zakaźnych, profesor Akademii Medycznej w Łodzi. Ur. 28 III w Tomaszowie Mazowieckim 
w rodzinie fabrykanckiej żydowskiego pochodzenia jako młodszy syn przemysłowca Alek-
sandra (Abrama Lejba) Landsberga i Łaji vel Eleonory, córki przemysłowca tomaszowskiego 
Hilela vel Hilarego Landsberga i Chany z Mendelsburgów. Uczęszczał do Gimnazjum Realne-
go w Piotrkowie Trybunalskim. W r. 1905 brał udział w strajku szkolnym na rzecz wprowa-
dzenia języka polskiego do szkół średnich, za co został relegowany. Szkołę średnią ukończył 
w Odessie, gdzie zdał maturę. W r. 1908 podjął studia medyczne na Uniwersytecie w Berli-
nie, skąd przeniósł się do Fryburga Badeńskiego. Tamże w r. 1913 otrzymał stopień dokto-
ra nauk lekarskich „magna cum laude” na podstawie dysertacji pt. Studien zur Lehre von der 
Blutgerinnung [Studia nad zagadnieniem krzepnięcia krwi], opublikowanej na łamach czaso-
pisma „Biochemische Zeitschrift“ (1913, R. 50). W l. 1912–1914 zdobywał specjalizację jako 
wolontariusz w klinice chorób wewnętrznych we Fryburgu Badeńskim, potem w Greifwaldzie. 
W r. 1914 nostryfikował dyplom lekarski na Uniwersytecie Kijowskim. Podczas pierwszej 
wojny światowej służył w armii carskiej jako lekarz polowy. Od r. 1918 do 1926 praco-
wał jako st. asystent w 2. Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warsz., następnie 
(w l. 1926–1934) był lekarzem-wolontariuszem w szpitalu na Czystem w Warszawie i w Pań-
stwowym Zakładzie Higieny. W l. 1934–1939 łączył funkcję ordynatora i kierownika oddzia-
łu wewnętrznego w szpitalu na Czystem. Po wybuchu drugiej wojny światowej uciekł do 
Lwowa. Początkowo był ordynatorem w sowieckim szpitalu polowym, potem (od VII 1941 do 
IV 1942 r.) był ordynatorem w szpitalu żydowskim we Lwowie. W maju 1942 r. przedostał się 
nielegalnie do getta w Warszawie, gdzie przebywała jego rodzina. W szpitalu getta dobrowol-
nie pełnił obowiązki konsultanta internistycznego. Brał także udział w tajnych szkoleniach 
dla lekarzy i studentów medycyny. Jesienią 1942 r. uciekł z getta warszawskiego wraz z córka-
mi. Ukrywał się pod przybranym nazwiskiem, pracował jako pielęgniarz i lekarz. Brał udział 
w pracy konspiracyjnej. Po wojnie osiedlił się w Łodzi. W VI 1945 r. został ordynatorem w Szpi-
talu Zakonu Bonifratrów na Chojnach, jednak wkrótce opuścił to stanowisko z powodu złego 
stanu zdrowia (choroba serca). Po odbyciu kuracji objął (w XI 1946 r.) funkcję ordynatora 
w szpitalu na Radogoszczu. Od roku akad. 1948/1949 prowadził L. wykłady i ćwiczenia z dzie-
dziny chorób wewnętrznych dla studentów Wydziału Stomatologicznego Akademii Medycznej 
w Łodzi. W styczniu 1949 r. habilitował się na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego na 
podstawie rozprawy O wlewaniach wody do jelita grubego w przypadkach azotemii (zob. „Pol-
ski Tygodnik Lekarski” 1948, nr 37/38, s. 1105–1110). Wkrótce uzyskał tytuł docenta na pod-
stawie dotychczasowego dorobku naukowego (ok. 50 prac w pięciu językach). 1 X 1950 r. objął 
kierownictwo Kliniki Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Łodzi, a 11 IV 1951 r. został 
profesorem nadzwyczajnym chorób zakaźnych Wydziału Lekarskiego AMŁ. Był sekretarzem 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Opublikował ponad 50 prac 
naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Zm. 25 VI 1951 r. w Łodzi.

52 Żoną lekarza Marcelego Landsberga była Maria Landsbergowa z domu Sachs (ur. 28 X 
1894 r. w Łodzi). Mieli oni dwie córki: Annę zamężną Haar (1922–1983) i Elżbietę Janinę 
(ur. 8 III 1925 r. w Warszawie).
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Lwowie] i myśleliśmy, że powinniśmy oddać babcię pod jego opiekę. Kate-
gorycznie nam odmówił, a jego żona [Maria] dostała napadu histerii, gdy 
powiedzieliśmy jej o naszych planach.

Na szczęście w ubiegłym [1940] roku Rosjanie wydali mi paszport, który 
świadczył o moim polskim obywatelstwie. Kiedy byłem zatrzymywany i pro-
szony o dokumenty, pokazywałem swój paszport, w którym stwierdzono, 
że jestem Polakiem, nie Żydem53. To uratowało mi życie. Nie miałem poję-
cia, jak to się stało, że w moim paszporcie były takie dane. Zapamiętałem 
jedynie, że gdy urzędnik w rosyjskim urzędzie paszportowym zapytał mnie 
o religię, przyznałem, że jestem Żydem, natomiast gdy zapytał o narodowość, 
powiedziałem: Polak. Paszport radziecki nie stwierdzał religii – jedynie imię 
i nazwisko, adres, kolor oczu i włosów, oraz narodowość.

53 Paszport – jak należy przypuszczać – został wystawiony na nazwisko Żabiński (a nie 
Steinman). 

Ilustr. 67. Rodzina Landsbergów (fot. z 1922 r.). Ostatnia para po prawej stronie: Henryk Stein-
man i jego żona Henryka z Landsbergów Steinmanowa. W środku siedzi babcia Jerzego – Eleonora 
Landsberg (obok męża Aleksandra Landsberga). Druga para od lewej to: dr Marceli Landsberg 
i jego żona Maria z córką Anną na ręku. Czwarta para to Alfred Cichocki i Wanda z Landsbergów 
Cichocka, ciotka Jerzego. Fot. ze zbiorów Joanny Kulmowej.
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Ilustr. 68. Dr Marceli Landsberg, człowiek pogodny i stale 
uśmiechnięty. Fot. ze zbiorów Joanny Kulmowej.

Zacząłem rozglądać się za odpowiednią osobą, która pomogłaby mi zor-
ganizować ciężarówkę, która zabrałaby nas z powrotem do Tomaszowa 
Mazowieckiego – naszego rodzinnego miasta. Miasta położonego w zachod-
niej Polsce54, około 120 od Warszawy, i około 50 kilometrów od Łodzi. Żyli-
śmy tam aż do wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku, jednak zdecydowali-
śmy się przenieść na wschód, by uniknąć kontaktu z atakującymi Niemcami. 
Wylądowaliśmy w mieście Łucku, leżącym we wschodniej Polsce, która 
znalazła się pod okupacją rosyjską. Zostaliśmy tam aż do lata 1940 roku, po 
czym przenieśliśmy się do Lwowa. Teraz razem z matką uznaliśmy, że czas 
wrócić do naszego rodzinnego miasta, położonego w zachodniej Polsce.

Nie mogliśmy jechać 
pociągiem, gdyż babcia 
była bardzo słaba fizycznie 
– prawie nie mogła chodzić. 
Tak czy inaczej, i tak nasze 
żydowskie pochodzenie 
zostałoby wtedy wykryte 
i zostalibyśmy zastrze-
leni. Dzięki moim kolegom, 
uzyskałem kontakt z pol-
skim buntownikiem, który 
przekupił dwóch Niemców 
posiadających ciężarówkę. 
O ile dobrze pamiętam, 
Polak wraz z przekupionymi Niemcami chciał 5000 rubli albo marek, teraz 
już nie pamiętam, jaka to była waluta. Moim zadaniem było znalezienie 
odpowiedniej liczby Żydów, chcących podjąć to ryzyko i jednocześnie zdol-
nych pokryć koszta podróży do stolicy. Chodziłem pytać pod każdy znajomy 
mi adres, a dzięki mojemu polskiemu paszportowi mogłem się swobodnie 
poruszać [po Lwowie] bez obawy o to, że zostanę pobity, aresztowany albo 
zastrzelony.

Po kilku dniach poszukiwań, miałem listę około szesnastu albo sie-
demnastu ludzi chcących jechać z nami do Warszawy. Pieniądze musieli-
śmy zapłacić z góry. Nie mieliśmy wyboru. Niemcy byli jednak uczciwi i nas 
zabrali. Była czwarta albo piąta rano, gdy wsiedliśmy do ciężarówki. Droga 

54 Tomaszów Mazowiecki znajdował się w zachodniej części Polski międzywojennej. 
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do Warszawy była koszmarem. Babcia siedziała na specjalnie dla niej przy-
niesionym krześle, a w razie potrzeby musiała korzystać z nocnika, ponie-
waż nie mogła chodzić. Od czasu do czasu ciężarówka się zatrzymywała, 
byśmy i my mogli sobie ulżyć. W ciężarówce nie mieliśmy za dużo jedzenia 
i było przenikliwie zimno – w końcu był już początek października. Naszym 
niemieckim kierowcom nie bardzo się spieszyło. Przybycie do Warszawy 
zajęło nam dwa dni i jedną noc. Mieliśmy szczęście, że nie było po drodze ani 
jednego punktu kontrolnego. Nikt nas nie pytał o dokumenty, nikt nawet nie 
zaglądał na tył ciężarówki. Niemiecka policja tylko rozmawiała z naszymi 
niemieckimi kierowcami.

Obiecano wyrzucić nas gdzieś w pobliżu Tomaszowa. Nie chcieliśmy 
jechać z resztą Żydów do Warszawy.

Wysiedliśmy w małym miasteczku koło Tomaszowa, złapaliśmy pociąg 
i po około dwóch godzinach byliśmy na miejscu. Za bilety zapłaciłem nie-
mieckimi markami. Bałem się, że nasze żydowskie pochodzenie może 
zostać rozpoznane, ale mieliśmy szczęście. Stacja kolejowa w Tomaszowie 
była oddalona o około trzy kilometry od centrum miasta. Musiałem wziąć 
powóz, by tam się dostać. W końcu wyczerpani, brudni, głodni i zmarznięci 
byliśmy na miejscu.

Rozdział II: Getto w Tomaszowie Mazowieckim
(x 1941 – x 1942).

W Tomaszowie już było getto55, więc tam właśnie się udaliśmy. Wyglą-
daliśmy tak strasznie, że ludzie w getcie wzięli nas za duchy. Nawet mój 
stryj56 mnie nie rozpoznał. Nasze mieszkanie zostało przejęte przez jakichś 
uchodźców, więc musieliśmy zamieszkać z rodzinami moich dwóch stryjów 
(na szczęście nie mieli dzieci)57 oraz z moją babcią [Pelagią Steinmanową 
z domu Makow]58. Życie w niemieckim getcie nie miało porównania do życia 

55 Getto w Tomaszowie Mazowieckim zostało powołane 3 V 1940 r. Formalnie getto toma-
szowskie powstało jednak 15 XII 1940 r. 

56 Jerzy Bolesław Steinman miał dwóch żyjących stryjów: Alfreda Steinmana (1891–1944), 
tomaszowskiego przemysłowca, i Mieczysława Steinmana (1896–1944). Nie wiadomo, o którego 
z nich tu chodzi. 

57 Obaj stryjowie Jerzego Bolesława Steinmana byli żonaci i bezdzietni. 
58 Babcia Steinmanowa (?) to Pelagia Steinmanowa z domu Makow, wdowa po Szmulu 

(Samuelu) Steinmanie.
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pod władzą Rosjan we Lwowie. Wpadliśmy z deszczu pod rynnę. Po całej tej 
podróży spałem przez dwa dni. Bez przerwy.

Życie w getcie [tomaszowskim] było 
koszmarem. Za opuszczenie getta bez 
odpowiedniego pozwolenia udzielonego 
przez Niemców groziła kara śmierci. Co 
kilka tygodni musieliśmy im płacić cięż-
kie pieniądze, albo oddawać wszystkie 
wartościowe przedmioty takie jak biżu-
teria czy futra. Jedzenie było towarem 
deficytowym, szerzył się tyfus. Jedliśmy 
koninę, marmoladę z buraków oraz obrzy-
dliwy czarny chleb robiony z mieszaniny 
mąki i piasku. Niektórzy chłopcy próbo-
wali przeszmuglować ziemniaki czy inną 
żywność do getta, jednak Niemcy zabi-
jali ich bez żadnego zastanowienia. Byli 
jak dzikie bestie. To było jak polowanie, 
tylko że zamiast jeleni czy saren polowali 
na małe żydowskie dzieci. W okolicy wej-

ścia do getta zawsze leżało parę ciał. Żyliśmy w ciągłym, panicznym strachu. 
Bezpodstawne aresztowania, egzekucje, zesłania do obozu były na porządku 
dziennym. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy o tym, że te obozy nie były obo-
zami pracy, lecz obozami zagłady.

Na początku nie pracowałem. Nie było pracy dla Żydów, może z wyjąt-
kiem darmowego przewożenia ciał na cmentarz. Okazało się, że mój stryj 
(starszy brat mego ojca) [Alfred Steinman]59 w początkowej fazie niemiec-
kiej okupacji w Tomaszowie zarobił trochę pieniędzy. Duża liczba Niemców 
była skorumpowana, dzięki czemu wielu Żydów – w tym mój stryj – dobi-
jało z nimi targów. Po pewnym czasie Niemcy wyrzucili żydowskich fabry-
kantów, wywłaszczyli ich fabryki i ustanowili niemieckie kierownictwo, 

59 Alfred Steinman (1891–1944), przemysłowiec, ofiara zbrodni nazistowskiej. Ur. 9 III 
w Tomaszowie Mazowieckim w żydowskiej rodzinie fabrykanckiej. Był synem Szmula 
(Samuela) Steinmana i Pelagii z domu Makow. Mieszkał przy ul. św. Tekli 9. Zm. 5 III 1944 r. 
w obozie koncentracyjnym w Bliżynie koło Radomia. Jego młodszy brat Mieczysław Stein-
man (1896–1944) zmarł tamże 15 IV 1944 r. 

Ilustr. 69. Alfred Steinman, stryj Jerzego 
Bolesława Steinmana. Źródło: Archiwum 
Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, 
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.
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by te pracowały z korzyścią dla Niemiec. Matka poprosiła o pomoc stryja 
[Alfreda], który zaczął dawać nam pieniądze. Oczywiście nie były to wielkie 
sumy, wciąż żyliśmy na skraju głodu.

Getto w Tomaszowie Mazowieckim składało się tylko z kilku ulic. 
Był tam mur oddzielający getto od strony aryjskiej, który biegł z getta w kie-
runku rynku. Na tyłach getta nie było ani murów, ani płotów, a ulice prowa-
dziły na pola pszenicy, kukurydzy i do domów chłopów mieszkających na 
obrzeżach miasta.

Niemcy stworzyli żydowską policję60. Część z członków była w porządku, 
większość, niestety, była przekupna i sadystyczna. Chcieli udowodnić swoje 
oddanie i za nic bili biednych Żydów. Oczywiście przynależność do żydow-
skiej policji była w pewnym sensie gwarancją dłuższego utrzymania się przy 
życiu. Jednakże ostatecznie okazało się to bezskuteczne. Przeżyło tylko kilku, 

60 Policja żydowska, poprawnie Żydowska Służba Porządkowa (niem. Jüdischer Ordnungs-
dienst), podlegała zasadniczo Judenratom, ale wykonywała polecenia okupacyjnych władz 
niemieckich. Z tego powodu policjantów żydowskich uważano powszechnie za nazistowskich 
kolaborantów. Dokumenty tomaszowskiego Judenratu z 1942 r. rejestrują 42 odmanów, czyli 
policjantów żydowskich. 

Ilustr. 70. Policjant żydowski (odman) Majer Erlich, który sprawuje „opiekę” nad 
grupą Żydów tomaszowskich zatrudnionych w zakładach Todt. Źródło: M. Wajsberg 
(red.), Sefer Zikkaron le Kehilat Tomashow Mazowieck, Tel Aviv 1969, s. 362.
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którym udało się zawczasu uciec. Nie należałem ani do żydowskiej policji, 
ani do Rady Żydowskiej61, ponieważ byłem za młody.

Kilku członków Rady również było skorumpowanych. Zawierali oni pota-
jemne umowy z Niemcami, handlowali w różnych walutach. Myśleli, że to 
uratuje życie im i ich rodzinom. To jednak nic nie dało. Większość z nich 
skończyła w tych samych komorach gazowych, co reszta niewyróżniających 
się Żydów. Ani pieniądze, ani znajomości nie dawały poczucia bezpieczeń-
stwa w getcie. Oczywiście było łatwiej przetrwać z pieniędzmi niż bez nich, 
ale widziałem bogatych ludzi, którzy byli rozstrzeliwani przez Niemców albo 
ich podwładnych. Widziałem również biednych ludzi pozbawionych pienię-
dzy, którym udało sie przetrwać. Ja również nie miałem pieniędzy. Miałem 
jedynie swój niesemicki wygląd i masę szczęścia.

Spotkałem kilku dawnych kolegów, z którymi przed wojną chodziłem do 
szkoły62. Część mojej klasy już nie żyła. Udało mi się uniknąć przymusowej 
pracy narzuconej przez Niemców i większość czasu spędzałem grając z chło-
pakami w brydża. Nigdy nie byłem dobrym graczem, ale przez tygodnie 
zwykliśmy grać przez 6–7 godzin dziennie. Od tego czasu gra w brydża prze-
stała sprawiać mi radość.

W marcu 1942 roku, kiedy podniosła się temperatura zacząłem praco-
wać w komisji przy żydowskim szpitalu w getcie63. Moją funkcją, jak i funk-
cją innych członków tej komisji, była inspekcja domów, by sprawdzić, czy nikt 
nie choruje na tyfus. Ludzie chorzy musieli zostać odizolowani w szpitalu, by 
zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii [na terenie getta]. Oczywiście cho-
rzy wcale nie chcieli iść do szpitala. Szpital wcale ich nie leczył, nawet nie 
miał odpowiednich środków medycznych. Ludzie umierali tam jak muchy. Nie 
mam pojęcia, ile setek ludzi tam umarło z powodu tyfusu, z pewnością było 

61 Rada Starszych Ludności Żydowskiej (Judenrat) w Tomaszowie Mazowieckim została 
powołana w październiku 1939 r. Zasadniczo weszli do niej członkowie Gminy Żydowskiej 
w Tomaszowie Mazowieckim, aktywni przed 1939 r. Pierwszym prezesem Rady Starszych był 
Bolesław (Boruch) Szeps (1884–1940), drugim Lajbuś Warzager (1881–1942), trzecim Jakub 
Granat (1902–1942). 

62 W roku szkolnym 1938/1939 autor wspomnień ukończył I klasę Liceum Humanistycznego 
Stowarzyszenia Szkolnego (ob. I Liceum Ogólnokształcące) w Tomaszowie Mazowieckim. Fakt ten 
oficjalnie potwierdził Jakub Aleksander Bylczyński (1881–1954), nauczyciel i wicedyrektor tegoż 
Liceum (por. zaświadczenie z 22 III 1950 r.). Wcześniej prawdopodobnie ukończył tutejsze Gimna-
zjum Humanistyczne Stowarzyszenia Szkolnego. 

63 Szpital żydowski w getcie tomaszowskim powstał w 1940 r. z polecenia Borucha vel 
Bolesława Szepsa (1884–1940), pierwszego prezesa tomaszowskiego Judenratu. Organizato-
rem szpitala był dr Efroim Mordkowicz (1892–1943). 
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ich wiele. Niemcy bali się tej choroby. Nie wchodzili do domów czy mieszkań, 
przed którymi znajdowała się informacja o osobach zakażonych wewnątrz. 
Każdego ranka można było zobaczyć ciała ludzi, którzy zmarli wskutek głodu, 
zimna albo różnych chorób. W każdym miejscu była masa żebraków w łach-
manach, proszących o okruchy lub o drobną zapomogę.

Ciągłe niemieckie patrole 
przechadzały się ulicami 
getta i każda osoba wyglą-
dająca podejrzanie w ich 
oczach była od razu mordo-
wana. Nie sprawiali nawet 
pozorów działania według 
jakichś zasad. Fanaberie nie-
mieckich żandarmów były 
najwyższym prawem. Spe-
cjalizowali się oni głównie 
w strzelaniu do młodych 
chłopców, którzy próbowali 
przemycić odrobinę jedze-
nia ze strony aryjskiej. Wszy-
scy byli strasznie przekupni, 
jednakże zdarzało się i tak, 
że nawet po wzięciu ogrom-
nych łapówek, jak gdyby 
nigdy nic strzelali do prze-
pełnionych nadzieją ludzi.

Okrucieństwo Niemców było ponad wszelką wyobraźnię. Z wielką roz-
koszą robili zdjęcia egzekucji, zabijanych nieuzbrojonych mężczyzn, kobiet 
i dzieci. Przed wojną w Tomaszowie mieszkało wielu Niemców, zwanych 
Volksdeutschami. Kiedy armia niemiecka wkroczyła do Tomaszowa, pra-
wie wszyscy zadeklarowali swoje niemieckie pochodzenie i swoją lojalność 
wobec Hitlera. Ci ludzie byli gorsi od prawdziwych Niemców. Znali oni mia-
sto oraz miejscowych ludzi. Była to dla nich szansa na załatwienie własnych 
interesów oraz na zniszczenie każdego, kogokolwiek tylko chcieli zniszczyć. 
Nie wszyscy jednak byli tak sadystyczni, ale większości z nich plądrowanie 
i zabijanie sprawiało wielką satysfakcję.

Ilustr. 71. Zaświadczenie o ukończeniu I klasy Liceum Huma-
nistycznego Stowarzyszenia Kupców (ob. I LO) w Tomaszowie 
Mazowieckim. Źródło: Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego.
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Byłem bardzo zmęczony pracą w komisji sanitarnej. Na szczęście udało 
mi znaleźć coś poza granicami getta. Pewnego dnia spotkałem polskiego 
budowlańca, który przed wojną pra-
cował w fabryce mojego dziadka64, 
którego bardzo szanował i lubił. Zaofe-
rował mi posadę swojego pomocnika, 
co było dla niego świetnym interesem, 
ponieważ mnie – jako Żydowi – płacił 
o wiele mniej niż Polakowi. Wykony-
wał prace budowlane dla jedynego 
browaru w Tomaszowie Mazowiec-
kim, należącego do niemieckiej rodziny 
[Knothe]65. Dostałem przepustkę umoż-
liwiającą mi wyjście z getta, a syn mojego 
nowego szefa zawsze zabierał mnie do 
miejsca pracy, później odprowadzając 
mnie aż pod bramę getta.

Była to ciężka praca fizyczna, ale 
bardzo się z niej cieszyłem. W końcu 
choć na parę godzin mogłem się uwol-
nić od getta i panującej w nim trującej 
atmosfery. Polscy pracownicy w browarze niczym się ode mnie nie różnili, 
a moi przełożeni mieli do mnie przyjazny stosunek. Pewnego dnia przy-

64 Z tekstu nie wynika jasno, czy chodzi o Samuela Steinmana (1869–1933), dziadka ze stro-
ny ojca, czy raczej o Aleksandra (Abrama Lajba) Landsberga (1859–1928), dziadka ze strony 
matki. Obaj byli znanymi fabrykantami tomaszowskimi, właścicielami fabryk sukienniczych. 

65 Browar tomaszowski w pierwszej połowie XX wieku należał do rodziny Knothe, która 
pochodziła ze Zgorzelca (niem. Görlitz), a w Tomaszowie Mazowieckim osiedliła się w latach 
dwudziestych XIX wieku. W posiadaniu rodziny była manufaktura sukiennicza „Bracia Kno-
the”, potem średniej wielkości fabryka sukna. Około 1900 r. bracia Adolf Fryderyk Knothe 
(1865–1920), Oskar Knothe (ur. 1874) i Herman Knothe (ur. 1879), trzej synowie Hermana 
Fryderyka Knothego (1836–1889), przedsiębiorcy i właściciela ziemskiego, i Marii z domu 
Steinhagen, utworzyli w Tomaszowie Mazowieckim browar „A. O. H. Knothe”. W okresie I woj-
ny światowej browar ten został zamknięty i zdewastowany przez okupanta niemieckiego. Pro-
dukcję piwa uruchomiono dopiero w lipcu 1920 r. Po śmierci starszego brata Adolfa Fryderyka 
(zm. 15 III 1920 r. w Warszawie) dyrektorem i głównym właścicielem browaru został Oskar 
Knothe (udziałowcami firmy byli przedstawiciele rodziny Knothe). W latach trzydziestych 
XX w. firma nosiła nazwę “Browar parowy O. Knothe”. W browarze produkowano piwo i wody 
gazowane (m.in. lemoniadę, oranżadę), głównie na potrzeby lokalne. W okresie okupacji firmą 
zarządzał Ryszard Knothe (ur. 2 VII 1905 r.), syn Oskara i Klary z d. Fürstenwald (ur. 1882). 

Ilustr. 72. Policjant niemiecki nad ciałem 
młodego Żyda zastrzelonego na terenie 
tomaszowskiego getta. Źródło: M. Wajsberg 
(red.), Sefer Zikkaron le Kehilat Tomashow 
Mazowieck,  Tel Aviv 1969, s. 368.
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szła do mnie nawet matka właściciela browaru66, by ze mną porozmawiać. 
Powiedziała, że znała mojego ojca bardzo dobrze, ojca o wiele przystojniej-
szego ode mnie, czego nie omieszkała powiedzieć na samym początku roz-
mowy. Gdy wróciłem do babci [Steinmanowej?] i opowiedziałem jej o tym, 

odpowiedziała mi: „Ach, ależ oczywiście. 
Twój ojciec miał z nią romans, zanim jeszcze 
poznał i poślubił twoją matkę”.

Właściciele browaru byli dobrymi 
ludźmi. Później, gdy uciekłem z getta 
i zamierzałem pojechać pociągiem do War-
szawy, na peronie spotkałem jednego z wła-
ścicieli67. Znał mnie bardzo dobrze, a jednak 
gdy mnie zobaczył, odwrócił głowę w drugą 
stronę, nic nie robiąc. Mógł przecież zawołać 
jakikolwiek niemiecki patrol, który by mnie 
natychmiast aresztował. Był przyzwoitym, 
uczciwym Niemcem68.

Praca w browarze miała również inne 
zalety. Gdy byłem poza gettem, mogłem spo-
tykać się z innymi ludźmi. Kiedy budowa się 
zakończyła, zostałem zatrudniony do pracy 
przy myciu butelek po piwie. Była do tego 
specjalna maszyna, która używała gorą-
cej wody i ruchomych szczotek. Od czasu do 

czasu butelki pękały, więc zawsze miałem zadrapania na dłoniach. Mogłem 
jednak pić tyle piwa, ile mi się tylko podobało, pod warunkiem, że nie wyniosę 
niczego poza teren browaru.

66 Prawdopodobnie chodzi tu o Klarę z Fürstenwaldów Knothową (ur. 20 VIII 1882 r. 
w Tomaszowie Maz.), od 22 IV 1904 r. żonę Oskara Knothe, a matkę Ryszarda Knothe 
(ur. 1905), właściciela browaru w okresie okupacji hitlerowskiej. Była ona o 18 lat starsza od 
Henryka Steinmana (1900–1924). Nie ma pewności, czy istniał jakiś romans pomiędzy nią 
a Henrykiem Steinmanem. 

67 Chodzi tu bez wątpienia o Oskara lub Ryszarda Knothe. 
68 Rodzina Knothe należała do wysoce szanowanych familii w Tomaszowie Mazowiec-

kim. Więcej informacji na jej temat czytelnik odnajdzie w pracy: M. E. Steinhagen, Tomaszów: 
Knothowskie dzieci, Warszawa 2001. Tomaszowianie dobrze znają kamienicę fabrykancką 
rodziny Knothe (pl. Kościuszki 19), w której obecnie mieści się dział młodzieżowy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. 

Ilustr. 73. Henryk Steinman-Kamiń-
ski (1900–1924), ojciec Jerzego Bole-
sława, w mundurze ułana Wojska 
Polskiego. Źródło: Archiwum Uniwer-
sytetu Warszawskiego.
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Jednego dnia podczas przerwy obiadowej odwiedziła mnie moja nie-
miecka guwernantka [Teta]69. Przyniosła mi prawdziwy obiad i wyznała mi 
swą miłość i przywiązanie. Była przy mnie – gdy mieszkaliśmy w Tomaszo-
wie – aż do czasu, gdy ukończyłem siedem lat. Gdy byłem dzieckiem, dzięki 
niej lepiej mówiłem po niemiecku niż po polsku. Nauczyła mnie odpowied-
niego zachowania i manier. Jednak gdy miałem siedem lat, matka zdecydo-
wała się ją zwolnić, gdyż nie była nam już potrzebna. Mieszkając w Tomaszo-
wie, poślubiła Rosjanina. Podczas okupowania Tomaszowa przez Niemców, 
zadeklarowała swoje niemieckie pochodzenie, dzięki czemu ocalała. Słysza-
łem plotki o tym, że jest podłą suką, która bez powodu nasłała na swojego 
męża gestapo. Został on aresztowany i zesłany do obozu pracy w Niemczech, 
z którego nigdy nie powrócił. Poza obiadem moja eks-guwernantka nie zaofe-
rowała mi żadnej pomocy, a gdy wyszła, nigdy więcej jej nie ujrzałem.

Innym razem jeden z moich polskich kolegów ze szkoły przyszedł mnie 
odwiedzić. Chciał mnie zabrać nad wodę, by popływać. Odmówiłem mu. 
Według mnie, był to głupi pomysł. Niemcy mogliby nas w każdej chwili 
zastrzelić. Mnie za przebywanie bez pozwolenia poza gettem, a jego za 
obcowanie z Żydem. Chciałem się od niego dowiedzieć, czy w Tomaszowie 
są jakiekolwiek grupy oporu. Niestety, nie miał o nich pojęcia. Może to była 
prawda, a może po prostu nie chciał mi powiedzieć prawdy. Mówił, że powi-
nienem jak najszybciej zapomnieć o jakimkolwiek przyłączaniu się do pol-
skiego ruchu oporu. Rzekł, że większość członków grup oporu należy do 
Armii Krajowej. Mieli oni poglądy antysemickie i z tego powodu nie chcieliby 
mieć Żyda w swych szeregach. W ich mniemaniu, Żyd jest o wiele bardziej 
wrażliwy i podatny na aresztowanie przez Niemców. Bali się, że aresztowany 
Żyd wyda ich, by ratować własną skórę. Przyjaciel powiedział mi, że jeśli chcę 
walczyć, powinienem szukać jakiejś grupy oporu poza Armią Krajową, o ile 
taka istnieje. Było to dla mnie gorzkim rozczarowaniem. Chciałem walczyć, 
miałem wręcz obsesję na punkcie walki z Niemcami. Chciałem zemścić się 

69 „Teta” – niemiecka guwernantka Jerzego Bolesława Steinmana, pojawia się w książce 
Joanny Kulmowej, Topografia myślenia, Warszawa 2001, s. 100–101: „Jerzyk [scil. Jerzy Bole-
sław Steinman – KTW] też nie jest całkiem szczęśliwy, bo wychowywała go Teta, która mówiła 
z nim po niemiecku. Stąd bierze się pewnie jego potrzeba uwolnienia się przez język niezależny 
od nianiek. Od germańskiej wymowy „r” nie uwolni się jednak nawet w leśnym oddziale, w pod-
wileńskich jądrach gęstwiny, aczkolwiek instynkt życiowy pozwoli mu do perfekcji opanować 
tam prawo mimikry”. 
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za całą mękę, którą Niemcy sprowadzili na nas. Chciałem pomścić mego 
ojczyma oraz wszystkich innych, których znałem.

Pewnej nocy [6 lub 7 maja 1942]70 wystrzały z pistoletów i z karabi-
nów śmiertelnie przeraziły wszystkich w getcie. Gestapo i niemiecka policja 
chodziła od domu do domu, szukając ważnych członków Rady Żydowskiej 
– żydowskich prawników, lekarzy oraz byłych bogatych właścicieli fabryk. 
Zabijali ich na miejscu, wraz z ich rodzinami. Ciała zostawiano przed domami 
i w przydomowych ogródkach, prawdopodobnie celowo, gdyż Niemcy pró-
bowali zastraszyć nas tak, jak to tylko było możliwe. Wielu moich kolegów 
zostało zabitych w ten sposób71. Wiadomości o obozach śmierci i komorach 
gazowych zaczęły się do nas przedostawać, lecz większość z nas nie chciała 
w to wierzyć. Zwykli mówić, że to niemożliwe, aby naród Goethego oraz 
Beethovena był zdolny do popełnienia tak straszliwych zbrodni. Był to, rzecz 
jasna, nonsens. Ja natomiast zacząłem wierzyć w coś innego. Uważałem, że 
jeżeli nie uciekniemy z getta, wszyscy zostaniemy prędzej czy później zabici, 
a wszystko wskazywało na to, że stanie się to prędzej.

Posłaniec z Warszawy przeniknął do browaru, by ze mną porozmawiać. 
Był to Polak, przysłany przez moją ciotkę Wandę72. Polecił on nam próbę 
ucieczki z getta [tomaszowskiego] do domu Wandy w małym miasteczku 
pod Warszawą73, która w jakiś sposób dobrze sobie radziła, będąc chroniona 
przed Niemcami. Rozpoczęły się rodzinne narady. Mój stryj74 uważał, że to 
szalony pomysł. Był przekonany, że zostanę złapany, zabity bądź wysłany do 
obozu koncentracyjnego. Wierzył, że w jakiś sposób przetrwamy w getcie. 
„Niemcy nie mogą zabić wszystkich Żydów”. Jak bardzo się mylił, jednakże 
w ten sam sposób myślało 95% Żydów. Niewiarygodnie ciężko jest opisać 

70 Nocą z 6 na 7 V 1942 r. i ponownie w następnej nocy (z 7 na 8 V) w getcie tomaszowskim 
miały miejsce dwie akcje eksterminacyjne: pierwszej nocy naziści mordowali żydowską inte-
ligencję i oficerów rezerwy, a kolejnej najważniejszych członków tomaszowskiego Judenratu. 
Autor wspomnień zdaje się pamiętać tylko o jednej z tych akcji. 

71 Mamy wiadomości o kilku Żydach tomaszowskich, będących mniej więcej w wieku Jerze-
go Bolesława Steinmana (ur. 1923), a rozstrzelanych w trzech kolejnych akcjach ekstermina-
cyjnych, poprzedzających likwidację getta tomaszowskiego (27 IV, 6 V, 7 V 1942 r.). Można tu 
wskazać m.in. Alfreda Hirschsprunga (ur. 1922) i jego brata Jerzego Hirschsprunga (ur. 1924). 

72 Wanda z Landsbergów Cichocka (1894–1982), starsza siostra Henryki Steinmanowej 
(1900–1990), była ciotką Jerzego Bolesława Steinmana. 

73 Konkretnie: w Milanówku pod Warszawą. 
74 W tekście angielskim pojawia się forma uncle, która jest dwuznaczna (wyraz oddaje pol-

ski sens ‘wuj’, ‘stryj’, ‘mąż ciotki’). 
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prawdziwy horror naszego codziennego życia w getcie. Ciągły strach przed 
zastrzeleniem, wysłaniem do obozu albo po prostu pobiciem przez Niemców 
bądź ich podwładnych – żydowskich, później ukraińskich i łotewskich poli-
cjantów. Ogarniało nas poczucie przebywania w pułapce bez wyjścia.

W getcie mieliśmy tylko namiastkę 
normalnego życia. Były co prawda 
rodziny z małymi dziećmi, kobiety 
w ciąży, ale nie było żadnych szkół, 
jedynie nielegalne prywatne zajęcia. 
Żadnych klubów, restauracji, kin czy 
teatrów75. Zawsze była godzina poli-
cyjna. O ile dobrze pamiętam, prze-
bywanie poza domem było zakazane 
od 8 wieczorem do 6 rano. Każdy czło-
wiek zauważony na ulicy ginął na miej-
scu, zabity przez Niemców. Wdowy 
i wdowcy, których małżonkowie zostali 
zastrzeleni albo zesłani do obozów, 
szybko tworzyli nowe związki.

Pracowałem nad planem ucieczki. 
Problemem była mama i babcia [Lands-
bergowa], która nie mogła już chodzić. 
Sporym problemem było przeniesienie 
jej z krzesła na łóżko. Byłem bezradny. 
Nie chciałem jej zostawiać bez jakiej-
kolwiek próby ucieczki. Ciocia Wanda 
z Warszawy przysłała nam posłańca z dokumentami i z dość małą ilością 
pieniędzy, by pomóc nam w organizacji ucieczki. Fałszywe dokumenty były 
niekompletne, z czego każdy niemiecki czy polski policjant zdałby sobie 
sprawę w ułamku sekundy, jednak wtedy nie mieliśmy o tym pojęcia.

75 Inne dostępne źródła poświadczają, że istniał teatr żydowski w getcie tomaszowskim. 
Odbywały się też koncerty muzyki klasycznej. Ostatni z nich odbył się niemal w przededniu 
likwidacji getta. 

Ilustr. 74. Trzy tomaszowskie panny Lands-
berżanki: Henryka (matka Jerzego), Janina 
i Wanda (ciotki Jerzego). Fot. ze zbiorów 
Joanny Kulmowej.
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Mama i babcia zdecydowały, że spróbują ucieczki razem ze mną. Nawią-
załem kontakt z moją mamką [Bronisławą]76, która mieszkała w domku 
letnim mojej babci [Pelagii Steinmanowej] na obrzeżach Tomaszowa77. Obie-
cała załatwić transport na dworzec dla mojej babci i mamy, obiecała również, że 
pojedzie z nimi. Była bardzo odważną kobietą. Pomagała nam wiedząc, że karą 
za pomoc Żydom jest śmierć. Wielu ludzi przed wojną znało naszą rodzinę, więc 
łatwo mogliśmy zostać rozpoznani. Zdecydowaliśmy się pojechać po zmroku.

Po getcie krążyły plotki, jakoby niebawem miała nastąpić jego likwidacja78. 
Ukraińcy i Łotysze mieli już być w drodze, by otoczyć getto, by nikt nie mógł 
uciec. Pogrążyliśmy się w strachu i uczuciu nadchodzącej katastrofy. Sprze-
daliśmy, co się tylko dało, całą resztę spakowaliśmy do dwóch niewielkich 
walizek. Resztę pieniędzy wydałem na parę butów przeznaczonych do jazdy 
konnej i na zimową kurtkę z futrzanym kołnierzem. Były to rzeczy niezwy-
kle trudne do zdobycia, gdyż zarówno buty, jak i futrzany kołnierz miały być 
symbolem przynależności do innej narodowości niż żydowska79.

Pewnej październikowej nocy 1942 roku, wyruszyłem z mamą i babcią 
na umówione miejsce spotkania, gdzie czekała na nas mamka, a transport 
nie był daleko. Tym razem jednak mi się nie udało. Niestety. Ciągnęliśmy 
niezdolną do marszu babcię, więc w pewnym momencie podszedł do nas 
polski policjant, jednak udało nam się go przekupić. Babcia nie podołała. 
Powiedziała, że woli wrócić do getta i tam spokojnie umrzeć. Kierowca 

76 Bronisława [?], zwana „Biombą”, pochodziła ze wsi Nagórzyce i mieszkała w drewnianej 
willi, należącej do rodziny Steinmanów, zwanej w rodzinie „Jerzykowem”. Postać tę świetnie 
charakteryzuje Joanna Kulmowa, kuzynka Jerzego Bolesława Steinmana: „Tymczasem [Jerzyk] 
jeździ do swojego „Jerzykowa”, drewnianej willi w nagorzyckich lasach, gdzie rezyduje Kleofas, 
mąż następnej opiekunki, Broni, zwanej przez Jerzyka czule Biombą. Bronia jest okrąglutka, aż 
miło patrzeć, i roześmiana, aż miło słuchać; a z „Jerzykowa” dwa kroki do szeroko uśmiech-
niętej Pilicy, gdzie kąpią się wszyscy prócz mnie, bo mnie oczywiście nie wolno” (J. Kulmowa, 
Topografia myślenia, Warszawa 2001, s. 101). 

77 Domek letni rodziny Steinmanów był położony we wsi Nagórzyce, która obecnie stała 
się peryferyjną dzielnicą Tomaszowa Mazowieckiego. 

78 Wiadomości o likwidowaniu gett i eksterminacji ludności żydowskiej na terenie Gene-
ralnego Gubernatorstwa przynieśli do getta tomaszowskiego członkowie młodzieżowego 
ruchu skautowego „Akiwa”, zaangażowani w konspirację. Judenrat tomaszowski nie dał im 
wiary, uznając je za pozbawione potwierdzenia plotki. Jednak likwidacja wiodących członków 
Judenratu w maju 1942 r. pokazała trzeźwo myślącym ludziom, że te „plotki” mogą mieć realne 
uzasadnienie. 

79 Zgodnie z poleceniem władz hitlerowskich, Żydzi tomaszowscy musieli w 1940 r. zdać 
wszelkie futra i skórzane obuwie. Od tej pory futro i obuwie ze skóry stało się wyróżnikiem 
ludności nieżydowskiej. 
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nie chciał już dłużej czekać. Wepchnąłem matkę do samochodu, który za 
chwilę ruszył na dworzec, a sam wróciłem z babcią do getta. To pożegnanie 
było niesamowicie bolesne, ale cóż mogłem zrobić? Wiedziałem tylko to, 
że następnego dnia muszę uciekać sam, 
by uniknąć śmierci. Pozostanie z babcią 
nic by nie dało. Nie mogłem jej w żaden 
sposób pomóc. W getcie znalazłbym 
tylko śmierć. Zatrudnienie w browarze 
nie zostałoby potraktowane jako praca 
niezbędna dla niemieckiej armii, a tylko 
w tym była szansa na ocalenie. Ja został-
bym wysłany [do obozu zagłady] jak 
wszyscy inni.

Wróciliśmy do mieszkania. Sąsiedzi 
obiecali zająć się babcią. Cokolwiek to 
miało znaczyć. Zostawiłem jej troszkę 
pieniędzy i następnego dnia wyruszy-
łem w drogę. Nie wiedziałem, co powie-
dzieć na pożegnanie, babcia [Landsber-
gowa] nic nie powiedziała. Nie prosiła, 
by z nią zostać, wiedziała, co się stanie. 
Po tym wydarzeniu przez długi czas 
miałem koszmary.

Rozdział III: Po stronie aryjskiej. Warszawa,
Milanówek (x 1942).

Pieszo szedłem na stację, kupiłem bilet i pojechałem do Warszawy. Na miejscu 
byłem nad ranem, wziąłem rikszę i natychmiast wyruszyłem na ulicę Bracką. 
Mieszkał tam wielki przyjaciel i dobroczyńca Żydów [Jerzy Tredjakowski]80. 
Uratował on setki istnień ludzkich. Nie dla pieniędzy, po prostu z dobrego 
serca. Zawsze, gdy byłem po aryjskiej stronie, był moim opiekunem.

80 Wg informacji pani Joanny Kulmowej, w Warszawie przy ul. Brackiej mieszkał Jerzy Tre-
djakowski, członek PPS. Wraz z żoną Heleną, nauczycielką z Łodzi, pomagał wielu osobom 
zagrożonym aresztowaniem. Sam w razie potrzeby podrabiał dowody osobiste. W 1988 r. 
Helena i Jerzy Tredjakowscy otrzymali tytuł „Sprawiedliwi wśród narodów świata”. 

Ilustr. 75. Eleonora (Łaja) Landsberg. 
Źródło: Archiwum Państwowe w Piotrko-
wie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie 
Mazowieckim.
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Spojrzawszy na moje papiery, powiedział, że są straszną podróbką i że 
zorganizuje coś lepszego w ciągu kilku dni. W międzyczasie miałem siedzieć 
w domu ciotki. Dostałem śniadanie, po czym zostałem wysłany dalej. Podróż 
do ciotki Wandy trwała około godzinę.

To był początek mojego życia na fałszywych papierach po stronie aryj-
skiej i ponownie żyłem w ciągłym strachu, że zostanę rozpoznany jako Żyd.

Czekając na odpowiednie dokumenty od mojego opiekuna, byłem uziemiony 
w domu ciotki. Miałem czas na rozmyślania o przeszłości, o życiu w getcie. 
Podczas dwóch lat edukacji w bolszewickiej szkole [w latach 1939–1941], 
wypchano mi mózg bolszewickimi propagandami, prymitywnymi zasadami 
marksizmu i leninizmu81. Czcią dla wielkiego wodza – Stalina. Jako sceptyk nie 
wierzyłem w nawet jedno słowo i po wysłuchaniu tych wszystkich propagando-
wych bzdur stałem się jeszcze bardziej antykomunistą niż kiedykolwiek wcze-
śniej. Poznałem jednak częściowo język rosyjski i ukraiński, a także dowiedzia-
łem się wiele o historii Rosji82.

Niemiecka propaganda głosiła za to, że my – Żydzi jesteśmy gatunkiem 
podludzi, robactwa przeznaczonego do zagłady. Niemcy w swoim mniema-
niu byli nadludźmi. Myślę, że najgorszy wpływ na człowieka zamkniętego 
w getcie miało niszczące duszę poczucie przebywania w pułapce, bycia prze-
znaczonym na śmierć… Nie było drogi ucieczki. Strach przed pobiciem. Strach 
przed zastrzeleniem. Strach przed aresztowaniem. Strach przed zesłaniem 
do obozu. Strach przed wszechogarniającą śmiercią. To bardzo trudno opi-
sać. Niewiarygodną rzeczą jest to pojąć.

Dobrze pamiętam noc, w którą Niemcy zgładzili – tak zwaną – żydowską 
inteligencję: prawników, lekarzy, członków rady, wybitnych biznesmenów. 
Mój stryj Fred był jednym z członków Rady Żydowskiej83. Był przerażony 

81 Autor ma zapewne na myśli nie tylko przedmiot „konstytucja ZRSR i URSR”, ale dążenie 
do ujmowania wszelkiej edukacji wyłącznie w duchu komunistycznym. 

82 Przedmioty wykładane w 22. Szkole Średniej m. Lwowa zostały wymienione na świa-
dectwie dojrzałości Jerzego Bolesława Steinmana. 

83 Nie ma pewności, kim był wspomniany „uncle Fred”. W świetle danych archiwal-
nych, stryj Alfred Steinman (1891–1944) w 1942 r. nie należał do Rady Starszych Ludności 
Żydowskiej w Tomaszowie Mazowieckim i nie pełnił żadnej funkcji w getcie tomaszowskim. 
Por. APTM, Zespół nr 63: Akta Ubezpieczalni społecznej w Tomaszowie Maz., t. 180: Rada 
Starszych Ludności Żydowskiej w Tomaszowie Maz., Rok 1942. Wątpliwe jednak, żeby chodziło 
tu o wuja autora – Alfreda Joachima Aronsona (ur. 1909), przemysłowca, członka Żydowskiej 
Służby Porządkowej i zarazem członka Judenratu w getcie tomaszowskim, który podczas 
akcji eksterminacyjnej jako policjant żydowski („odman”) musiał stawić się do dyspozycji 
hitlerowców, a zatem nie mógł ukrywać się w piwnicy. Alfred Aronson, syn Artura Aronsona 
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myślą, że mogą przyjść też po niego. Zgromadziliśmy się w piwnicy i czekali-
śmy. Słyszeliśmy kroki Niemców chodzących na zewnątrz, oraz krzyki, gdyż 
Niemcy mieli zwyczaj wywlekania ludzi na ulice i zabijania ich na chodniku, 
tuż przed domem. To było przerażające. Słyszeliśmy żołnierzy wchodzą-
cych do domu, nie wiedząc, czy przyszli po nas. Nie wiedzieliśmy nawet, czy 
jesteśmy na niemieckiej liście ofiar. Po kilku minutach wyszli. Ze wszystkich 
wydobyło się westchnienie ulgi.

Ludzie, którzy wierzyli, modlili się. Muszę przyznać, że byłem osobą mało 
religijną. Nigdy nie miałem dużo wspólnego z religią. Dziadek ze strony ojca 
[Samuel Steinman]84 był człowiekiem głęboko wierzącym i nalegał, żebym i ja 
poszerzał swoją wiarę. Robiłem tak, jednak gdy dziadek umarł85, mój związek 

(1883–1933), a wnuk Raszy (Rozalii) Steinman, był jednym z wujów Jerzego Bolesława 
Steinmana (1923–2011). Aronsonowie byli nie tylko współwłaścicielami „Przędzalni Weł-
ny Czesankowej Samuela Steinmana i Artura Aronsona”, ale i bliskimi krewniakami znanych 
rodzin fabrykanckich: Steinmanów, Koralów i Landsbergów. 

84 Szmul (Samuel) Steinman (1869–1933), tomaszowski fabrykant sukna, promotor spor-
tu w Tomaszowie Mazowieckim, działacz społeczny, municypalny i sportowy. Ur. 3 X 1869 r. 
w Tomaszowie w zamożnej rodzinie żydowskiej jako syn Berka vel Berisza (ur. 1831 w Ujeź-
dzie) i Mariem (Marii) z d. Bornstein (ur. 1835). W r. 1888 założył fabrykę sukna, którą sukce-
sywnie rozwijał. Ok. r. 1900 zatrudniał już 100 pracowników. Należał do wysoce poważanych 
osób w środowisku tomaszowskich fabrykantów i Żydów. Od r. 1904 do 1918 aktywnie działał 
w Zarządzie Gminy Żydowskiej w Tomaszowie Maz. Pełnił także przy rosyjskim burmistrzu 
miasta doradczą funkcję ławnika (także w przeddzień wybuchu I wojny światowej). W r. 1908 
udatnie zrealizował fuzję z przedsiębiorstwem Artura Aronsona. W rezultacie tych kroków 
firma „Fabryka Sukna Samuel Steinman i Artur Aronson” wyprodukowała w r. 1914 tkaniny 
wełniane o wartości 700 tys. rubli. W fabryce pracowało wtedy aż 200 robotników na 82 
krosnach i 3840 wrzecionach. W r. 1911 założył S. „Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-
-Sportowe” (ŻTGS), którego był długoletnim prezesem. Działaniem tym wyprzedził środowi-
ska żydowskie w innych miastach Królestwa Polskiego, dlatego nazwano go „ojcem sportu 
żydowskiego w Polsce” („Vater des jüdischen Sportwesens in Polen”). Poniósł koszty budowy 
stadionu, boiska i budynków sportowych. Łożył znaczne sumy na działalność towarzystwo 
i na liczne sekcje sportowe (boks, lekkoatletyka, piłka nożna, tenis). Utrzymywał też orkie-
strę ŻTGS. W r. 1927 firma „Fabryka Sukna Samuel Steinman i Artur Aronson” posiadała przę-
dzalnię czesankową o 3640 wrzecionach i tkalnię o 70 krosnach. Zatrudniała 180 robotników. 
W r. 1930 na skutek kryzysu nastąpiły liczne zwolnienia, a w r. 1931 z powodu strat fabry-
kę całkowicie zamknięto. Po ustąpieniu kryzysu podjęto produkcję na stosunkowo niskim 
poziomie. W r. 1930 był S. (obok dra Stanisława Narewskiego) jednym z głównych inicjatorów 
budowy pomnika dra Jana Serafina Rodego. W małżeństwie z Pelagią z d. Makow miał synów: 
Alfreda (1894–1944), tomaszowskiego przemysłowca (zob.), Mieczysława (1896–1944) 
i Henryka (1900–1924), dziennikarza i poetę. 

85 Szmul (Samuel) Steinman zmarł 1 III 1933 r. w Tomaszowie Mazowieckim i został 
pochowany na miejscowym cmentarzu żydowskim (nagrobek nr 32.158). W chwili śmierci 
dziadka Jerzy Bolesław Steinman miał nieukończone dziewięć i pół roku. 
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z religią praktycznie zanikł. Gdy miałem piętnaście lat, dotarłem do książki 
Zarys filozofii monistycznej niemieckiego filozofa – Ernesta Haeckela w pol-
skim przekładzie86. Napisana w połowie XIX wieku była inspiracją, wiarą w to, 
że ludzki umysł pokona wszystko i rozwiąże wszystkie zagadki. Ta książka 
otworzyła mi oczy i stała się fundamentem mojego ateizmu. Teraz Haeckel 
jest prawdopodobnie całkowicie zapomniany. Nie jest nawet sklasyfikowany 
na liście filozofów w moim słowniku filozofii, wydanym w 1989 roku.

Aż do jesieni 1942 roku Żydzi przebywający w gettach nie wierzyli w „osta-
teczne rozwiązanie”. Otoczenie tomaszowskiego getta przez Ukraińców 
i Łotyszy – tuż po tym jak z niego uciekłem – stało się jego końcem. Później 
powiedziano mi, że ktoś widział moją babcię prowadzoną do pociągu przez 
sąsiadów87. Co się z nią stało później, do tej pory jest tajemnicą. Prawdopo-
dobnie zginęła w komorze gazowej albo udusiła się w pociągu. Niesamowicie 
trudno mi o tym mówić, sprawia mi to wiele bólu, ale nie mam z tego powodu 
poczucia winy. Nic więcej nie mogłem zrobić. Jeżeli bym z nią został, zginął-
bym jak wszyscy, coś pomiędzy piętnastoma a dwudziestoma tysiącami ludzi 
z getta w Tomaszowie. Tylko kilku osobom udało się uniknąć śmierci. Tylko 
kilkoro z wielu tysięcy przetrwało likwidację w październiku 1942 roku.

Poszukiwałem w getcie jakiegokolwiek ruchu oporu, ale prawdopodob-
nie takowy nie istniał. Niemcy nie wyrażali zgody na jakiekolwiek żydow-
skie radio, a szczerze wątpię, by ktoś odważył się stworzyć nielegalne. Polacy 
z pewnością mieli takie radia. Wiadomości, które posiadaliśmy, pochodziły 
głównie z polskich źródeł. Niestety, jakiekolwiek wiadomości z reszty świata 
pochodziły z proniemieckich gazet. Od czasu do czasu pojawiały się tylko tajne 
plotki o Rosjanach, którzy wreszcie zatrzymali wojska niemieckie, o tym, że 
Rosjanie zaczynają przeważać w wojnie z Niemcami. Moskwa i Leningrad 
wciąż pozostawały niezdobyte. To dawało nam malutki promyczek nadziei 
na to, że prędzej czy później Niemcy zostaną pokonani.

86 Zob. E. Haeckel, Zarys filozofji monistycznej, przetłumaczył K. S., Warszawa–Lwów 1905. 
Autor wspomnień dotarł do tej pozycji w r. 1938 lub 1939 w wieku piętnastu lat. 

87 Wg innej, prawdopodobniejszej wersji, Łaja vel Eleonora Landsbergowa (1862–1942) 
podczas likwidacji getta tomaszowskiego została jako osoba obłożnie chora wyrzucona wraz 
z łóżkiem przez okno z drugiego piętra budynku przy ulicy Krzyżowej 24. Z taką wersją śmier-
ci babci zapoznała się jej wnuczka Joanna Kulmowa z Warszawy, kuzynka Jerzego Bolesława 
Steinmana, zob. J. Kulmowa, Topografia myślenia, Warszawa 2001, s. 42: „Babcię Leosię zrzucą 
z łóżkiem z drugiego piętra domu przy ulicy Krzyżowej”. 
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Ustalenia w domu ciotki Wandy, gdzie przebywałem wraz z mamą, były 
dość nietypowe. Ciotka z mężem [Alfredem]88 i córką [Joanną]89 przeprowa-
dziła się z Łodzi [do Warszawy] tuż po rozpoczęciu wojny, gdy Łódź stała się 
częścią wielkiej Rzeszy Niemieckiej.

Obecnie przebywali w wynajętym domku w Milanówku – małym mieście 
oddalonym od Warszawy o godzinę jazdy pociągiem. Przed wojną Milanó-
wek był zaludniony głównie przez bogaczy z Warszawy, którzy mieli tu swoje 
wille. Podczas wojny było tam wielu uciekinierów z całej Polski, głównie ze 
względu na blisko położoną stolicę. Uświadomiłem sobie, że teraz w Mila-
nówku musi się ukrywać duża liczba Żydów z fałszywymi dokumentami. 
Ich liczba z pewnością wzrosła po likwidacji warszawskiego getta.

Ciocia miała dwie bogate żydowskie pensjonariuszki. Oczywiście, pozo-
stawały one w ukryciu, na fałszywych papierach. Miały one bardzo semicki 
wygląd, więc nie mogły nawet wychodzić na ulicę. Ze strony mojej ciotki 

88 Alfred Cichocki (1892–1944), mąż cioci Wandy, z zawodu handlowiec, był synem Edwar-
da (Eliasza) i Rozalii (Rojzy, „Rózi”) z Polakiewiczów. 

89 Joanna Kulmowa (ur. 25 III 1928 r. w Łodzi), córka Alfreda i Wandy z Landsbergów, 
honorowa obywatelka miasta Tomaszowa Mazowieckiego, była kuzynką Jerzego Bolesława 
Steinmana, młodszą od niego o cztery i pół roku. 

Ilustr. 76. Żydzi tomaszowscy prowadzeni na wywózkę do obozu koncentracyjnego 
(IX 1939 r.). Ludność żydowska Tomaszowa była w podobny sposób eskortowana na 
stację kolejową w październiku i listopadzie 1942 r. i wysyłana „na wschód” (tj. do 
obozu zagłady w Treblince). Zbiory Jana Pampucha.
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wzięcie tych kobiet pod opiekę było aktem wielkiej odwagi, ponieważ moja 
ciotka i cała jej rodzina była żydowska, a dla Żyda ukrywanie innych Żydów 
było wręcz zuchwałością. Obie te kobiety były bardzo bogate. Miały ame-
rykańskie dolary i carskie złote ruble i mogły pozwolić sobie, by płacić za 
wszystko. Kiedy zapytałem je, jak było podczas likwidacji getta [warszaw-
skiego], kiedy nie można było zdobyć chleba, odpowiedziały mi, że one jadły 
ciasteczka – była to odpowiedź, z której francuska królowa Maria Antonina 
byłaby bardzo dumna. Te dwie kobiety zostały jakoś przeszmuglowane z war-
szawskiego getta i przybyły, aby żyć w Milanówku wraz z moją ciotką. Zatem 
w pewnym okresie, wraz ze mną i moją matką, znajdowało się siedmiu Żydów 
ukrywających się w jednym domu. Pomyślałem sobie, że im wcześniej stąd się 
wydostanę, tym będzie lepiej.

W końcu mój opiekun [Jerzy Tredjakowski] zadzwonił do mnie z War-
szawy i powiedział, że uzyskał dobre, solidne dokumenty dla mnie i dla mojej 
matki. Mogłem teraz – jako Polak wyznania rzymskokatolickiego – rozpocząć 
zupełnie nowy rozdział w moim życiu.

Ilustr. 77. Grupa młodych tomaszowskich Żydów podczas pracy przymusowej na 
terenie jednostki wojskowej w czerwcu 1940 r. – posiłek więźniów. Zbiory Jana 
Pampucha.
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Rodzina mojego ojca, która pozostała w [tomaszowskim] getcie, nie oca-
lała. Przeżyła jedynie stryjenka90, żona młodszego brata mojego ojca, gdyż 
przebywała po aryjskiej stronie. Spotykałem ją w Warszawie przy kilku oka-
zjach. Miała wielu przyjaciół, którzy jej pomagali, a także posiadała tak zwany 
aryjski wygląd. Stryjenka zmarła po wojnie. Tak więc, oprócz mnie i mojej 
stryjenki, cała rodzina mojego ojca została wytępiona w 1942 roku91.

90 Franciszka Steinman (ur. w 1900 r.), córka Abrama, żona Mieczysława Steinmana 
(1897–1944), figuruje w dokumencie zatytułowanym „Wykaz Żydów urodz. w Tomaszowie 
i ocalałych po wojnie”, przygotowanym przez S. Talmana, sekretarza Komitetu Żydowskiego 
w Tomaszowie Mazoweckim w latach powojennych. 

91 Rok 1942 był istotną cezurą w życiu ludności żydowskiej, związaną z powszechną eks-
terminacją Żydów w trakcie likwidowania gett na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Należy 
jednak odnotować, że obaj stryjowie autora (Alfred i Mieczysław Steinmanowie) nie zostali 
wywiezieni do Treblinki, lecz trafili w listopadzie 1942 r. do Obozu Pracy Przymusowej dla 
Żydów w Tomaszowie Mazowieckim (czyli do tzw. „małego getta”). Następnie w maju 1943 r. 
zostali stamtąd przeniesieni do obozu pracy (potem obozu koncentracyjnego) w Bliżynie koło 
Radomia. Tam dopiero 5 III 1944 r. zmarł starszy z braci, a wkrótce po nim (15 IV tegoż roku) 
młodszy. Innymi słowy, obaj stryjowie żyli jeszcze w pierwszym kwartale 1944 r. Nie zmienia 
to, oczywiście, faktu, że podczas okupacji hitlerowskiej Jerzy Bolesław Steinman (alias Żabiń-
ski) stracił, pomijając stryjenkę, wszystkich krewnych ze strony ojca. Należy jednak podkre-
ślić, że większość krewnych autora ze strony matki przeżyła okres okupacji, ukrywając się na 
fałszywych papierach po stronie aryjskiej.

Ilustr. 78. Grupa młodych tomaszowskich Żydów podczas pracy przymusowej na 
terenie jednostki wojskowej w czerwcu 1940 r. – chwila odpoczynku. Zbiory Jana 
Pampucha.



Ilustr. 79. Tekst wiersza Michała Piaseckiego z podpisem autora i datacją.
Zbiory p. Urszuli Trochy.



CMENTARZ

Michał Piasecki
(Mojsze „Moniek” Pesses, 1919–2002)

Żydowski cmentarz
w Tomaszowie [Mazowieckim]

Bezbronne macewy wróg w ziemię wdeptał,
By służyć nadludziom w marszu na wschód.
Lecz Słowa przetrwały, piaskowiec się ostał
Żywym przypomnieć, kim był ów ród.

5   Długo czekają ukryte dla świata,
Chwasty oplotły, straszy zagłady cień,
Cmentarna hiena szuka złota
Mozolnie ryjąc, póki trwa dzień.

Różowy granit zawsze blaskiem kusił,
10   A pomnik, jak sarkofag Medyceuszy

Współczesnych wandali do pokory nie zmusił.
Porzucony na kirkucie ludzka siła nie ruszy.

Ten kirkut Żydzi „dobrym miejscem” zwali,
Tam chłopięce łzy na śniegu roniłem,

15   Gdy babcię, a potem dziadka grzebali.
Lecz po latach jedną tylko macewę zastałem.

Pustka została po granitach fabrykantów,
Pół wieku ślad zielskiem zarasta.
Wciąż dymią kominy Halpernów, Landsbergów,

20   Jak sto lat temu u kolebki miasta.
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Czy odżyje ten cmentarz w Tomaszowie,
Te macewy – polskie i żydowskie Słowa
I wieczne symbole w biblijnej mowie?
Czy przemówi historia – dawna i ta nowa?

25   Jak feniks z popiołów odrodzi się niebawem,
Pomoże ten, co rodzinny dom wspomina –
Marzy Mohikanin i Don Kichot zarazem.
Może Polka ze Szkolnej i Niemka z Berlina.

A ja stanę przy symbolicznym grobie –
30   Treblinka… piętnaście tysięcy przeczytają oczy.

Nie wiem, co działo się wtedy w niebie,
Pochylę głowę – spod powiek łza się potoczy.

Niespiesznie pójdę w stronę domu,
Popatrzę na te okna, które zmalały,

35   A po co przyszedłem, nie powiem nikomu,
Pelargonie przypomną, że kiedyś mnie żegnały.

Warszawa, 10.09.1996

Tytuł oryginalny: Żydowski1 cmentarz w Tomaszowie.
Pierwodruk: nieustalony.

Wiersz jest swoistym, na wskroś osobistym 
„pasażem pamięci”, utrwalonym dla przy-
szłych pokoleń przez jednego z przedstawi-
cieli Żydów tomaszowskich, którzy wycho-
wali się w tym mieście i odwiedzali cmentarz 
żydowski w czasach jego świetności, kiedy 
kilkunastotysięczna społeczność żydowska 
przemysłowego miasta odwiedzała regular-
nie miejsca pochówków swoich bliskich i nie-
ustannie dbała o jego wygląd i stan. Wiersz 
powstał 10 września 1996 roku w Warsza-
wie, prawdopodobnie wkrótce po kolej-
nej wizycie Michała Piaseckiego na kirkucie 
tomaszowskim.

1 W (załączonym) maszynopisie ewidentny błąd: Żadowski (zamiast Żydowski)..

Ilustr. 80. Okładka książki Michała 
Piaseckiego. Fot. K. T. Witczak.
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Warto w tym miejscu odnotować, że rok wcześniej w grudniu 1995 roku 
Michał Piasecki przyjechał do Tomaszowa Mazowieckiego na promocję 
swojej książki Z Tomaszowa do Magnitogorska (Warszawa 1995). Przy tej 
okazji odwiedził cmentarz żydowski. Od tamtej pory odwiedzał Tomaszów 
Mazowiecki kilkakrotnie.

Komentarze:

w. 1: Bezbronne macewy wróg w ziemię wdeptał – nagrobki żydowskie 
z kirkutu tomaszowskiego były wykorzystane podczas II wojny światowej do 
utwardzania ulic, a także do budowy ścieżek w willach wysokich urzędni-
ków nazistowskich. W roku 1999 na posesji przy ulicy prez. I. Mościckiego 
dr Roman Kijewski odkrył, że ścieżka prowadząca do jego domu została 
w okresie okupacji hitlerowskiej wyłożona macewami wywiezionymi z miej-
scowego cmentarza żydowskiego. W kwietniu 1999 roku dzięki inicjaty-
wie Beniamina Yaari-Walda macewy powróciły na dawne „dobre miejsce” 
i zostały wbudowane w ścianę muru cmentarnego w formie osobliwego 
lapidarium. Pierwotna lokalizacja tych macew na obszarze tomaszowskiego 
kirkutu nie została ustalona.

Przy lapidarium zainstalowano dwie tablice informacyjne (jedną w języku 
polskim, drugą po angielsku). Inskrypcja polska informuje, że

Nagrobki wywiezione / przez gestapo / z cmentarza żydowskiego, / odnale-
zione w posesji / przy ul. Mościckiego / i postawione na cmentarzu. / 30.04. 1999.

Podobną garść podstawowych informacji przynosi wersja angielska:

These tombstones have been / taken away by the Gestapo / from the Jewish Ceme-
tery / to Mościcki Street. / Now they were put back / to the cemetery / 30.04.1999.

w. 9: Różowy granit zawsze blaskiem kusił – nagrobki fabrykanckie, m.in. 
Aleksandra Landsberga, były wykonane w „różowym granicie”. Po wojnie 
zachował się jedynie fragment nagrobka małżeństwa Koralów wykonany 
w formie kamiennej trumny. Prawdopodobnie nietypowy kształt nagrobka 
spowodował, że został on porzucony na kirkucie.
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w. 13: Ten kirkut Żydzi „dobrym miejscem” zwali – w tym miejscu Michał 
Piasecki przywołał zwrot żydowski „ofn gitn ort” („na dobre miejsce”), odno-
szący się do cmentarza żydowskiego. Jako młody chłopiec zastanawiał się: 
„Dlaczego cmentarz nazywają dobrym miejscem?”2.

w. 15: Gdy babcię, a potem dziadka grzebali – pogrzeby odbywały się 
w odmiennej kolejności niż to sugeruje autor wiersza. Babcia Tauba Blan-
kietowa (1859?–1930) zmarła 26 maja 1930 roku3, gdy autor wiersza miał 
10 i pół roku. Natomiast dziadek Szlama Zełman Blankiet (1854–1924) 
zmarł za zapalenie płuc w czwartek 10 kwietnia 1924 roku o godz. 18 
i został pochowany dnia następnego na cmentarzu żydowskim w Toma-
szowie Mazowieckim4. Autor wiersza (wówczas 5-letni chłopiec) opisał 
ten pogrzeb ze szczegółami w książce wspomnieniowej Z Tomaszowa do 
Magnitogorska:

2 M. Piasecki, Z Tomaszowa do Magnitogorska, Warszawa 1995, s. 35.
3 Akta Stanu Cywilnego Tomaszowskiego Okręgu Bóżniczego, akt zgonu nr 40/1930. 
4 Akta Stanu Cywilnego Tomaszowskiego Okręgu Bóżniczego, akt zgonu nr 37/1924. 

Ilustr. 81. Brama cmentarza żydowskiego w Tomaszowie Mazowieckim (widok od 
strony ul. gen. S. Grota-Roweckiego). Fot. K. T. Witczak (2008).
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Kilka tygodni temu grzebali tam mego 
dziadka, a mama nad otwartą mogiłą gło-
śno płakała. Zapamiętałem taką scenerię: 
głęboki prostokątny dół, po bokach deski. 
Dziadka ubranego w długą pośmiertną 
koszulę, dwóch z Chewre Kadisze (Bractwa 
Pogrzebowego) układa na gołej ziemi. Pod 
głowę – woreczek z piaskiem, na powiekach 
– skorupy z glinianego garnka, w dłoniach 
dwa patyki (do podpierania się w drodze do 
Jerozolimy, w dniu, gdy przyjdzie Mesjasz); 
mamie nacinają scyzorykiem kawałek 
odzieży tuż przy kołnierzu, a zmarłego przy-
krywają deskami. O te deski dudnią potem 
duże grudy ziemi, spadające z łopaty graba-
rza. Lecą jeszcze małe grudki z rąk najbliż-
szych, ale tych nie słychać. Grabarz o przy-
domku Hojche Jos uwija się. Ma wprawę, 
odziedziczył ten zawód po ojcu i zapewne 
przekaże synowi. Jakiś mężczyzna rozpo-
czyna modlitwę od słów „El molea racha-
mim”. Jego donośny głos góruje nad lamen-
tem, jakby torował zmarłemu drogę do nieba. I po wszystkim. Pozostała mogiła, 
przy której postawią wkrótce macewę5.

w. 16: po latach jedną tylko macewę zastałem – autor wiersza poszukiwał 
po latach grobów dziadków, ale na zdewastowanym i gęsto zarośniętym 
cmentarzu żydowskim w Tomaszowie Mazowieckim zdołał odnaleźć jedynie 
macewę babci Tauby Blankietowej.

W roku 1971 na jej grobie umieścił wraz 
z bratem Henrykiem Piaseckim i bratankiem 
Erykiem Piaseckim symboliczną tablicę poświę-
coną pamięci członków rodziny Pessesów, 
zamordowanych podczas holokaustu. Tablica ta 
upamiętniała ojca, matkę, dwie siostry i maleńką 
siostrzenicę. Napis na tej tablicy głosił:

5 M. Piasecki, Z Tomaszowa…, s. 35–36.

Ilustr. 82. Macewa Szlamy Zełmana 
Blankieta (1854–1924), dziadka Hen-
ryka i Michała Piaseckich, na cmentarzu 
żydowskim w Tomaszowie Mazowiec-
kim. Fot. Krzysztof Piasecki (2013).

Ilustr. 83. Tauba Blankietowa (1859?–1930), babka autora 
wiersza. Fot. z 1929 r. Źródło: Archiwum Państwowe 
w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie 
Mazowieckim.
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Ilustr. 84. Górny fragment macewy Tauby Blankietowej (1859?–1930) 
zawierający jej imię i nazwisko zapisane w języku hebrajskim. Świecz-
nik symbolizuje grób kobiecy, gdyż kobiety zapalały świece podczas 
szabasu. Fot. K. T. Witczak.

Ilustr. 85. Macewa Tauby Blankiet i sym-
boliczny grób rodziny Pessesów w 1971 r. 
Przy grobie stoją: z lewej strony Michał Pia-
secki (Mojsze „Moniek” Pesses, 1919–2002), 
z prawej strony Henryk Piasecki (Izrael 
Chaim Pesses, 1905–2003) i jego syn Eryk 
Piasecki. Fot. ze zbiorów rodzinnych.

Ilustr. 86. Macewa Tauby Blankiet w 2013 r. 
Poniżej popękana, przesunięta i przewrócona 
płyta symbolicznego grobu rodziny Pesse-
sów. Przy grobie stoi: Krzysztof Piasecki, syn 
Eryka, praprawnuk zmarłej. Fot. Eryk Piasecki.
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w. 17: Pustka została po granitach fabrykantów – granitowe grobowce 
fabrykanckie zostały zrabowane i zniszczone już w okresie okupacji hitle-
rowskiej. Jak wspomina Joanna Kulmowa, Aleksander Landsberg był pocho-
wany w imponującym grobowcu marmurowym przy głównej alei cmentarza 
żydowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

w. 18: Pół wieku ślad zielskiem zarasta – po zakończeniu II wojny świa-
towej do Tomaszowa Mazowieckiego powróciło około 200 Żydów. Tylu 
tylko pozostało z wielotysięcznej społeczności Żydów tomaszowskich. 
Większość ocalonych z holokaustu, przekonawszy się o śmierci swoich 
bliskich, wyemigrowała zaraz po 
wojnie albo za granicę (głównie 
do Izraela), albo do większych 
ośrodków miejskich (Warszawy, 
Łodzi). Cmentarz żydowski, 
zdewastowany przez okupanta 
hitlerowskiego i niszczony przez 
wandali w okresie powojennym, 
popadał stopniowo w ruinę, 
ustawicznie zarastał chwastami 
i dziką roślinnością. W roku 1996 
upłynęło 50 lat od zakończenia 
II wojny światowej.

Ilustr. 87. Eryk Piasecki (ur. 1941) kładzie znicz 
na grobie prababki Tauby Blankiet w dniu 14 VII 
2013 r. Fot. Krzysztof Piasecki.

Ilustr. 88. Macewy na tomaszowskim kirkucie 
porośnięte bujną, dziko pleniącą się roślinnością. 
Fot. K. T. Witczak (2008).

Grób symboliczny

Pessesów, ofiar hitleryzmu

naszych kochanych rodziców

Mordechaja i Rajzli Blankiet

oraz sióstr

Broni i

Feli Koenigstein

z córeczką Ewą

Henryk, Michał i Maks

z rodzinami
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w. 19: Wciąż dymią kominy Halpernów, Landsbergów – w roku 1996 
fabryki, należące niegdyś do właścicieli żydowskich, jeszcze działały i produ-
kowały wyroby sukiennicze.

w. 21: Czy odżyje ten cmentarz w Tomaszowie [?] – retoryczne pytanie, 
które stawia autor wiersza. Istotnie, kirkut tomaszowski przed II wojną 
światową był powszechnie odwiedzany, a pochówki na nim odbywały się 
ustawicznie. Żydzi regularnie odwiedzali groby swoich przodków i krew-
nych, a czasami przy macewie spotykały się całe rodziny, jak to dokumentują 
fotografie ze zbiorów Seymoura Zimbalista.

Ilustr. 89. Macewy na cmentarzu żydowskim w Tomaszowie Mazowieckim 
w okresie międzywojennym. Fot. ze zbiorów autora.

Ilustr. 90. Rodzina 
Cymbalistów przy gro-
bie Miriam Cymbalist. 
Fot. ze zbiorów rodzin-
nych. Kopia w zbio-
rach autora.
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Po II wojnie światowej na cmentarzu żydowskim pochowano jedynie 
kilku Żydów tomaszowskich, którzy pragnęli spocząć obok swoich bliskich 
tu niegdyś pogrzebanych, m.in. dra medycyny Fabiana (Fajwela) Warszaw-
skiego (1887–1963), stolarza Chaima Szulema Kantorowicza (1897–1971), 
nauczyciela Stanisława (Samuela) Talmana (1912–1983).

w. 28: Polka ze Szkolnej – tomaszowianka Urszula Trocha gościła w swoim 
domu licznych Żydów (m.in. Beniamina Yaari-Walda) i Niemców pochodzą-
cych z Tomaszowa Mazowieckiego (m.in. Georga Thona), a także ich potom-
ków. Michał Piasecki wielokrotnie odwiedzał panią Urszulę i przez wiele lat 
z nią korespondował.

Niemka z Berlina – dr Beate Kosmala, 
Niemka z Berlina, badaczka złożonych rela-
cji polsko-żydowsko-niemieckich, napisała 
dysertację doktorską o Żydach i Niemcach 
żyjących wspólnie z Polakami w Toma-
szowie Mazowieckim, którą opublikowała 
drukiem w 2001 roku6. W trakcie zbierania 
materiałów do swojej dysertacji mieszkała 
w domu pani Urszuli Trochy przy ul. Szkol-
nej. Beate Kosmala przeprowadzała wywiad 
z Michałem Piaseckim na temat stosunków 
żydowsko-niemieckich w przedwojennej 
Polsce. Od 16 sierpnia do 8 września 1995 
roku czynnie uczestniczyła w porządkowa-
niu cmentarza żydowskiego w Tomaszowie 
Mazowieckim pod kierownictwem Benia-
mina Yaari-Walda i Szlomo Birensztoka, 
członków związku Żydów tomaszowskich 
w Izraelu. W pracach porządkowych poma-
gali tomaszowianie: Piotr Rybak, Michał 
Rzeźnik, Jerzy Wojniłowicz, Tadeusz Zarębski. W efekcie tych prac dokonano 
spisu zmarłych, których nazwiska zachowały się na macewach.

6 B. Kosmala, Juden und Deutsche im polnischen Haus. Tomaszów Mazowiecki 1914–1939, 
Berlin 2001. 

Ilustr. 91. Okładka książki Beniamina 
Yaari-Walda, wydanej w 1995 r., poświęco-
nej cmentarzowi żydowskiemu w Toma-
szowie. Na okładce widnieje pomnik 
upamiętniający masową eksterminację 
Żydów tomaszowskich. Fot. K. T. Witczak.
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W roku 1995 Beniamin Yaari-Wald wydał książkę, opisującą cmentarz 
żydowski i dokumentującą żydowską przeszłość przemysłowego miasta.

w. 29: przy symbolicznym grobie – po zakończeniu II wojny światowej 
Komitet Żydowski w Tomaszowie Mazowieckim, skupiający ocalałych 
mieszkańców pochodzenia żydowskiego, wystawił pomnik będący symbo-
liczną mogiłą 15 tysięcy Żydów wywiezionych do obozu zagłady w Treblince 
i tam okrutnie zamordowanych. Pomnik odsłonięto 1 listopada 1947 roku.

w. 30: Treblinka – obóz zagłady Treblinka powstał wiosną 1942 roku dla 
celów Operacji Reinhardt (rozwiązania kwestii żydowskiej poprzez planowe 
wymordowanie Żydów) obok wcześniej założonego karnego obozu pracy. 
Istniał do listopada 1943 roku. Był to drugi pod względem zamordowanych 
ofiar obóz zagłady. W obozie tym zagazowano 15 tysięcy Żydów tomaszowskich.

piętnaście tysięcy – w dniach 30 października i 1 listopada 1942 roku 
naziści wywieźli do obozu zagłady w Treblince niemal całą społeczność 
żydowską Tomaszowa Mazowieckiego i tam zamordowali wszystkich „wysie-
dlonych” Żydów – niezależnie od wieku i płci – dzieci, mężczyzn, kobiety, 
starców. Wśród zamordowanych byli najbliżsi autora wiersza – matka, ojciec, 
dwie siostry Fela i Bronia, a także maleńka siostrzenica Ewa.

Ilustr. 92. Przed Willą Gala w Smardzewicach stoją od lewej: Beniamin Yaari-
-Wald (1925–2004), przewodniczący Związku Tomaszowian w Izraelu, jego wuj 
Szlomo Birensztok, dr Beate Kosmala z Berlina, Urszula Trocha z Tomaszowa 
Mazowieckiego. Fot. z 1994 r., udostępniona przez p. Urszulę Trochę.
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Ilustr. 94. Macewy odnalezione na posesji dra Kijewskiego (widoczne po lewej 
stronie). Powróciły one po pięćdziesięciu kilku latach na „dobre miejsce”, na kir-
kut tomaszowski. Na zdjęciu stoją od lewej: Urszula Trocha, dr Roman Kijewski, 
dr Beate Kosmala z Berlina, realizatorzy przeniesienia odnalezionych macew na 
cmentarz żydowski. Fot. z 1999 r., udostępniona przez p. Urszulę Trochę.

Ilustr. 93. Macewy wywiezione przez nazistów z cmentarza tomaszowskiego, 
odnalezione przy ul. I. Mościckiego. Powróciły one na cmentarz tomaszow-
ski w kwietniu 1999 r. i zostały wmurowane w ścianę istniejącego ogrodzenia 
cmentarnego. Fot. K. T. Witczak.
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W mieście pozostawiono jedynie kilkuset młodych Żydów niezbędnych 
do pracy. W listopadzie 1942 roku utworzono w niewielkim sektorze daw-
nego getta Obóz Pracy Przymusowej dla Żydów.

Ilustr. 96. Stanisław (Samuel) 
Talman podczas uroczystości 
odsłonięcia pomnika ku czci 
15 tysięcy Żydów tomaszow-
skich. Fot. z 1 XI 1947 r. Zbiory 
Jerzego Wojniłowicza.

Ilustr. 95. Pomnik upamiętniający piętnastotysięczną społeczność Żydów tomaszow-
skich wywiezionych do Treblinki w dniach 31 X i 1 XI 1942 r. i tam w okrutny sposób 
zamordowanych. Na pomniku widać ślady bezmyślnego wandalizmu. Fot. K. T. Wit-
czak (2010).
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w. 33: w stronę domu – autor wiersza ma na myśli kamienicę (Schultza) 
przy ul. Żwirki i Wigury, niedaleko od ul. Polnej, naprzeciw Parku Rodego, 
gdzie kilkuosobowa rodzina Pessesów mieszkała w przededniu okupacji. Tu 
po raz ostatni Mojsze Pesses pożegnał się z rodzicami i siostrami, których już 
nigdy nie zobaczył.

w. 34: okna, które zmalały – Michał Piasecki uwydatnia relatywizację 
pamięci, jako że rzeczywiste rozmiary okien nie odpowiadają wielkością 
oknom kamienicy zapamiętanym w młodości.

w. 35: Pelargonie przypomną, że kiedyś mnie żegnały – pelargonie były 
ulubionymi kwiatami matki autora, które zawsze widywał w oknie miesz-
kania zajmowanego przez rodzinę Pessesów. Poeta sugeruje, że po danych 
mieszkańcach kamienicy (zarówno Żydach, jak i Niemcach) zostały już tylko 
pelargonie, które widziały jego wyjazd w październiku 1939 roku na teren 
okupacji sowieckiej. Te kwiaty zobaczył też Michał Piasecki po powrocie 
z dalekiego Magnitorska:

I wreszcie mój dom na rogu Żwirki i Wigury, gdzie przystanęła dorożka 
ostatniego dnia października , kiedy było ostatnie spojrzenie mamy i ostat-
nie słowo ojca. Popatrzyłem na trzy okna na parterze, na doniczki z pelargo-
niami z rozkwitającymi czerwonymi płatkami i serce podskoczyło do gardła. 
Przecież to ulubione kwiaty mojej mamy…!7.

7 M. Piasecki, Z Tomaszowa…, s. 324. 



Ilustr. 97. Pomnik ofiar obozu zagłady w Treblince.
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ZACHOWAĆ ŚLADY PAMIĘCI - WSTĘP DO
SCENARIUSZY ZAJĘĆ OBEJMUJĄCYCH WIEDZĘ

O SPOŁECZNOŚCIACH ŻYDOWSKICH

Od początku

Kiedy otrzymałam od Justyny Biernat propozycję przeprowadzenia 
szkolenia z edukacji międzykulturowej w ramach projektu Pasaże 
Pamięci – śladami tomaszowskich Żydów, poczułam ogromną radość. 

Wiedza, którą od ponad dwóch lat zdobywam na kierunku judaistyka w Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie jest bardzo rzetelnie przekazywana. 
Ponadto wielokrotnie przekładam ją na praktykę, ponieważ biorę czynny 
udział w popularyzacji życia żydowskiego w Krakowie. Interesuję się kulturą 
żydowską od wielu lat. Ten wzrost zaciekawienia był procesem wielowątko-
wym. Warto przypomnieć jego początki.

Pewnego lata spędzałam razem z mamą wakacje nad morzem w miejsco-
wości wypoczynkowej Krynica Morska. Byłam 15-letnią uczennicą gimna-
zjum i w głowie miałam już pierwsze miłostki, odkrywanie nowych, fascy-
nujących miejsc na mapie Polski i Europy, oraz naturalnie niekończące się 
spotkania z koleżankami. Na pewno nie spodziewałam się, że ten pozornie 
prosty wypoczynek odmieni cokolwiek w mojej świadomości.

Jeden z pracowników ośrodka, w którym się zatrzymałyśmy, zapropono-
wał wczasowiczom wycieczkę do Muzeum Stutthof w Sztutowie. Znajdował 
się tam hitlerowski obóz koncentracyjny z czasów II wojny światowej. Nigdy 
o nim nie słyszałam. Moja wiedza na temat Holokaustu była nikła, nie zgłę-
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białam jej nigdy w żaden sposób. Nie pamiętałam nawet, czy kiedykolwiek 
w szkole była o tym mowa. Mama zgodziła się na wycieczkę i wytłumaczyła 
mi, że jedziemy do miejsca pełnego okrutnej historii wojennej i na pewno 
dowiem się czegoś nowego. Ja niezrażona jej słowami, a zachęcona piękną, 
słoneczną pogodą, ubrałam na siebie modną w tamtym czasie dżinsową 
spódniczkę mini i bluzkę wzoru moro z dekoltem. Cieszyłam się, że czeka nas 
jakaś odmiana od nudnej już dla mnie plaży.

Niespodziewane zainteresowanie

Już od wejścia do Muzeum czekał na nas przewodnik. Rozglądałam się 
z podejrzliwością. Na pierwszy rzut oka na terenie obozu nic się nie znajdo-
wało. Była to niemal pusta przestrzeń otoczona drutem kolczastym. Domi-
nującym kolorem była piękna zieleń trawy iskrząca się w letnim słońcu. 
Ponadto śpiew ptaków tworzył przyjazną atmosferę. Lecz był to pozór. 
Pan przewodnik od razu rzucił nas na głęboką wodę opowiadając historię 
o tym, że koncepcja stworzenia obozu dla Polaków powstała jeszcze przed 
atakiem Niemiec na nasz kraj. Byłam tym faktem bardzo poruszona. Opro-
wadzający posiadał rozległą wiedzę. Odpowiadał na każde pytania bardziej 
zorientowanych osób, które nam towarzyszyły. Pokazywał nam eksponaty, 
a także napawającą przerażeniem komorę gazową. Doznałam szoku, że 
takie miejsce istniało nie tylko na północy Polski, ale i w jej innych rejonach. 
Także w Majdanku na terenie Lublina. Moja rodzinna miejscowość Kraśnik 
znajduje się ok. 50 km od tego miasta.

Zwiedzanie trwało kilka godzin. Wywiązywały się pełne emocji dysku-
sje między przewodnikiem a uczestnikami. Ja szłam w milczeniu. Słucha-
łam i przeżywałam tę dawkę wiedzy, którą mi zaoferowano. W drodze do 
ośrodka nie odezwałam się ani słowem. Od razu po powrocie położyłam się 
do łóżka. Chciałam zapomnieć o tym, co widziałam. Jednak po rozmowie 
z mamą zrozumiałam, że nie o zapomnienie chodzi.

– Jako młodzi ludzie powinniście szerzyć pamięć o ofiarach. W końcu 
w obozach zginęło wiele osób różnej narodowości, także Polaków. – Mama 
opowiedziała mi również o jej wujku, który był przez pewien czas na 
Majdanku. Na szczęście uratował się i przeżył wojnę.
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Dalsze poszukiwania

Kiedy wróciłam do Kraśnika, wykorzystałam kilka wolnych dni wakacji, 
by poszukać książek o Holokauście. Czytałam po kolei wszystko, co znaj-
dowało się w bibliotece. Głównie o Majdanku. Dowiedziałam się, jak wielu 
przedstawicieli społeczności żydowskich utraciło życie lub opuszczało 
swoje dzieci. Te, by mogły przeżyć wojnę, często kierowano do katolickich 
rodzin. Wieczorami płakałam, bardzo mocno odczuwałam tragedię tego 
narodu, lecz ani razu nie zrezygnowałam z przeczytania kolejnych kartek 
książek. Zapoznałam się ze wspomnieniami więźniów, opisami życia obozo-
wego, czasem okupacji, sytuacją ocalałych po wojnie. Było to straszne, lecz 
coraz bardziej mnie interesowało.

Poszerzałam swoją wiedzę, aż nadszedł czas wyboru klasy licealnej. 
Zdecydowałam się aplikować do II Liceum Ogólnokształcącego im. Miko-
łaja Reja w Kraśniku. W ofercie najbardziej zainteresowała mnie nowo-
utworzona klasa o profilu politologiczno-prawniczym, z rozszerzonym 
programem z języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Były 
to główne dziedziny, z którymi wiązałam swoją przyszłość naukową. Nauczy-
cielka dwóch ostatnich przedmiotów była pasjonatką kultury żydowskiej. 
Posiadała szeroką wiedzę na ten temat, którą przekazywała swoim uczniom. 
Wraz z grupą młodzieży, w której byłam i ja, założyła koło zainteresowań 
o nazwie Shalom Kraśnik. Jego głównym celem było zdobycie wiedzy o dzie-
dzictwie kulturowym kraśnickich Żydów. W roku 2007 w Wielkiej Syna-
godze przy ulicy Bożniczej w Kraśniku zorganizowany został pokaz filmu 
pod tytułem Lemel i Cypa, nakręconego przez uczniów gimnazjum w Ulano-
wie. Po pokazie filmu odbyła się dyskusja na temat konieczności ratowania 
dziedzictwa kulturowego kraśnickich Żydów. To wydarzenie, sama możli-
wość bycia w zrujnowanej wtedy jeszcze synagodze (obecnie zespół syna-
gogalny jest odnawiany) wprowadziło mnie na kolejny poziom zaintereso-
wania. Czytałam o zatrważających liczbach zmarłych w czasie wojny Żydów 
nie tylko z Warszawy, Krakowa, Lublina czy Łodzi. Wielu z nich pochodziło 
z mniejszych ośrodków miejskich. Kiedy próbowałam dowiedzieć się, gdzie 
jeszcze znajdują się synagogi i inne fizyczne ślady obecności Żydów, trafi-
łam na stronę Wirtualny Sztetl. Znajduje się tam baza miejsc wraz z opisa-
nymi historiami oraz zabytkami. Pomyślałam: – Wiem już bardzo dużo, być 
może nawet wszystko o Holokauście. Jaka jednak była historia tych, którzy 
zginęli? – Przecież mieszkali w Polsce, byli Polakami!
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Krakowski Kazimierz – skarbnica wiedzy

Tak rozpoczęło się moje dalsze odkrywanie, które trwa do dzisiaj. W tym 
momencie posiadam wiedzę, którą chętnie dzielę się z innymi. Instytut 
Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego daje ogromne możliwości naukowe. 
Prowadzący są ekspertami w konkretnych dziedzinach. Uczyć się od nich 
to przyjemność. Dodatkowo moja praca wolontariacka w JCC (Centrum 
Społeczności Żydowskiej) w Krakowie pozwala zobaczyć, jak wygląda życie 
żydowskie z bliska, w praktyce. Jestem tam od ponad dwóch lat i angażuję 
się w różnego rodzaju aktywności popularyzujące kulturę żydowską, która 
jest dla mnie bogata i piękna.

Posiadam potrzebę ciągłego zgłębiania informacji. Krakowski Kazimierz, 
miejsce, w którym spędzam mnóstwo czasu, to dawna dzielnica żydowska. 
Do czasów dzisiejszych zachowało się siedem synagog. Ponadto znajduje się 
tu wiele domów modlitwy mieszczących się w starych kamienicach, które 
same w sobie tworzą niesamowity kazimierski klimat. Żydowskie Muzeum 
Galicja, Centrum Kultury Żydowskiej, wspomniane przeze mnie JCC to insty-
tucje, dzięki którym wszyscy mogą odkrywać żydowskie bogactwo kultu-
rowe. Dodatkowo od lat organizowany jest w Krakowie znany już na całym 
świecie Festiwal Kultury Żydowskiej.

Dlaczego nauczać?

Nasuwa się wiele powodów lub argumentów, dla których warto nauczać 
o historii, religii, kulturze żydowskiej zarówno wśród wyznawców juda-
izmu jak i osób niezwiązanych z tą religią. Jednym z najważniejszych według 
mnie, jest zachowanie śladów pamięci, tak bardzo obecnych w naszym kraju. 
Uważam, że historia Polski wiąże się nierozerwalnie z historią żydowską. 
Przez wiele lat nasi przodkowie żyli obok siebie w większej lub mniejszej 
zgodzie. Są to fakty, którym nie sposób zaprzeczyć.

Przeciwników Żydów jest bardzo wielu. Często spotykam się z atakami 
nietolerancji wobec Żydów. Obawiam się, że w większości przypadków tego 
typu zachowania wynikają z braku wiedzy. No bo jak nauczać o Żydach? Czy 
jest to proste? Nie ma jednego przepisu na to, aby wszystko przekazać. Osoby, 
które znam, często dowiadują się o pochodzeniu już w dorosłym życiu. Dla 
nich również jest to trudne, aby zrozumieć. Jednak zrozumienie to klucz 
do sukcesu. Aby zrozumieć, należy wiedzieć. O ile wiem, nie posiadam 
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przodków pochodzenia żydowskiego w mojej rodzinie. Czuję jednak pew-
nego rodzaju misję popularyzowania kultury, przypominania o tym. Dla-
tego pragnę w pewien sposób podzielić się zdobytą przez siebie wiedzą 
oraz moim kilkuletnim doświadczeniem. Jako osoba młoda (mam dwadzie-
ścia trzy lata) zdaję sobie sprawę z tego, że wielu ludzi wie jeszcze więcej. 
Dlatego doceniam gorąco wzajemne uczenie się. Ja sama prowadzi-
łam swoje poszukiwania na zasadzie prób i błędów. Chodziłam, pytałam, 
odnajdywałam. Była to przygoda pełna emocji. Dzięki niej lepiej odkryłam 
siebie i swoje możliwości. Ponadto poznałam wielu ludzi takich jak ja, 
którzy zajmują się popularyzacją dziedzictwa kulturowego Żydów na grun-
cie zawodowym.

W roku akademickim 2014/2015 rozpoczęłam trzeci rok studiów na 
judaistyce. Podjęłam również studia magisterskie na Uniwersytecie Papie-
skim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna. Chcę w przyszłości połączyć obie pasje, jakimi jest popularyzacja 
kultury żydowskiej oraz pisanie. Ta publikacja jest żywym dowodem na to, 
że na razie wszystko jest na dobrej drodze do zrealizowania tego celu.



Ilustr. 98. Element gry miejskiej „Śladami tomaszow-
skich  Żydów”,  zorganizowanej  w  ramach  Pasaży 
Pamięci  (2014).  Na  tomaszowskim  bruku  figuruje 
cytat z utworu Joanny Kulmowej.
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SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Jak nauczać?

Proponowane przeze mnie scenariusze zajęć są przygotowane na pod-
stawie materiałów, które opracował profesor Krzysztof Tomasz Wit-
czak, redaktor niniejszej książki. Profesor opierał się na pamiętnikach 

Henryka Piaseckiego, Michała Piaseckiego oraz Jerzego Bolesława Steinmana. 
Ich wspomnienia przywołują obrazy tomaszowskiego sztetla, który był prze-
cież miastem specyficznym. Z jednej strony pełnym zakładów przemysło-
wych, dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem, z drugiej zaś otwartym na 
przedstawicieli wielu narodowości. Przy kreowaniu ćwiczeń korzystałam 
z wiedzy własnej zdobytej na studiach licencjackich na kierunku pedagogika: 
animacja społeczno-kulturowa. Sięgałam także do książki Czesława Kupi-
siewicza Podstawy dydaktyki ogólnej1. Ogromnie pomocny okazał się rów-
nież materiał przygotowany przez pana Mariusza Bieńka, nauczyciela histo-
rii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku. Jego 
publikacja Utracony świat Hani Pomeranc przedstawia tragiczne losy jednej 
z kraśnickich Żydówek2.

Zdaję sobie sprawę z tego, że czytelnikami tej książki mogą być nauczy-
ciele, pracownicy kultury, jak i nieformalni edukatorzy. Dlatego zawarłam 
oddzielny scenariusz z propozycjami ćwiczeń aktywizujących zarówno dla 

1 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Kraków 1974. 
2 M. Bieniek, Utracony świat Hani Pomeranc, Kraśnik 2012. Publikacja ta została 

udostępniona na stronie biblioteki multimedialnej: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/
Content/48587/Mariusz_Bieniek-Utracony_Swiat-Hani-Pomeranc.pdf.pdf. 
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grupy szkolnej, jak i dla osób, które wcześniej nie miały ze sobą kontaktu. Są 
to ciekawe, lekkie formy, które mogą stanowić doskonałe wprowadzenie oraz 
zakończenie zajęć.

Profesor Witczak opracował 
kilka tematów. Są to: Edukacja, 
Praca, Święta, Kultura, Zagłada. 
Do każdego z nich starałam się 
wyszukać urozmaicone ćwicze-
nia uwzględniając pracę z tek-
stem. Czas przeze mnie podany jest 
opcjonalny. Zajęcia mogą stanowić 
formę 45-minutowej lekcji jak rów-
nież dłuższego bloku zajęciowego. 
Scenariusz ma być elastyczny. To 
sugestia rozwiązań, jakie mogą być 
przydatne podczas nauki. Dodat-
kowo, chciałabym wspomnieć 
o wymaganiach zarówno wobec 
uczestników jak i osób prowadzą-
cych. Najważniejsza jest według 
mnie otwartość na coś nowego 
przy jednoczesnej wiedzy na 
temat historii. Dlatego wskazane 
jest przeprowadzenie dyskusji na 
temat dziejów Żydów w Tomaszo-

wie. Prowadzący mogą zdobyć tę wiedzę chociażby z rzetelnej publikacji 
pana profesora Witczaka Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich3. Liczę 
na kreatywność prowadzących, którzy dzięki moim scenariuszom przeniosą 
choć w niewielkim stopniu uczestników w dawny, żydowski świat, o którym 
wciąż należy pamiętać.

Obecnie mówi się, że cały świat żyje w międzykulturowym społeczeń-
stwie. Dawniej też tak było. II wojna światowa przyniosła ogromne straty 
ekonomiczne i społeczne. Należy odbudować świat w duchu wzajemnej 
tolerancji oraz pozytywnego spojrzenia w przyszłość.

3 K. T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź–Tomaszów Mazowiecki 2010. 

Ilustr. 99. Żydzi tomaszowscy w tradycyjnym 
stroju. Fot. ze zbiorów rodziny Steinmanów. 
Kopia w posiadaniu autora.
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Scenariusz Nr 1

Temat: Szkoła żydowska jako środowisko wychowania i edukacji.

Grupa docelowa: uczniowie szkoły gimnazjalnej, licealnej, studenci, dorośli (brak 
górnej granicy wiekowej)
Liczebność grupy: 15–30 osób
Skład: grupa polska
Czas trwania zajęć: 60–90 minut (czas opcjonalny)
Miejsce: klasa szkolna, sala gimnastyczna, dom kultury, sala konferencyjna (organi-
zacja przestrzeni dająca możliwość przeprowadzenia zajęć ruchowych, na przykład 
inscenizacji, a także teoretycznych – obecność stołów oraz krzeseł).

Cel ogólny zajęć:
• Poznanie specyfiki dawnej edukacji żydowskiej w Polsce.

Cele szczegółowe zajęć:
Uczestnik:

• wymienia typy żydowskich szkół i określa, jak wyglądał program kształcenia na 
poszczególnym szczeblu nauki,

• rozumie, że szkoła jest jednym z głównych środowisk socjalizacyjnych,
• potrafi pracować z tekstem źródłowym i wyciągać z niego wnioski,
• wskazuje podobieństwa i różnice między obecnym systemem edukacji w Polsce, 

a dawnym żydowskim.

Materiały: długopisy, flamastry, kartki A3, kartki A4, teksty źródłowe wydrukowane 
w kilku egzemplarzach.

Metody pracy:
• aktywizująca: inscenizacja, praca w grupach;
• objaśniająco-poglądowa: prezentacja multimedialna;
• podające: dyskusja, pogadanka;
• problemowa: praca z tekstem źródłowym.
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Przebieg zajęć

1. Faza wstępna (od 5 do 10 minut):
• prezentacja tematu: Edukacja żydowska. Wyjaśnienie pojęć: edukacja religijna, 

prywatna, publiczna,
• podział uczestników (cztery grupy),
• przedstawienie sposobu oceniania.

2. Faza właściwa (od 30 do 50 minut):

a) Praca z tekstem źródłowym: przeczytanie tekstów oraz stworzenie na ich pod-
stawie opisu szkół oraz planu dnia

• Cheder
• Szkoła prywatna u Hurwicza
• Publiczne szkoły powszechne
• Edukacja religijna: Bar Micwa oraz tefilin

b) Inscenizacja Jeden dzień z życia ucznia: grupy wybierają samodzielnie frag-
ment, na podstawie którego stworzą inscenizację.

3. Faza podsumowująca (od 5 do 15 minut):
• utrwalenie wiadomości: dyskusja,
• dzięki uzyskanej wiedzy praca w dwóch grupach: Podobieństwa i różnice współcze-

snej nauki w Polsce oraz nauki żydowskiej w dawnym Tomaszowie.

Załączniki:
• teksty źródłowe, zob. rozdział niniejszego opracowania pt. Edukacja żydowska 

(s. 35–77).

Bibliografia:
• A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, Łódź 1989: Wydawnictwo Łódzkie.
• Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, red. Z. Borzymińska, 

R. Żebrowski, Warszawa 2003: Prószyński i S-ka.
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Scenariusz Nr 2

Temat: W mieszkaniu naszym - zgiełk warsztatu krawieckiego. O profesjach Żydów 
w Tomaszowie Mazowieckim.

Grupa docelowa: uczniowie szkoły gimnazjalnej, licealnej, studenci, dorośli (brak 
górnej granicy wiekowej)
Liczebność grupy: 15–30 osób
Skład: grupa polska
Czas trwania zajęć: 60–90 minut (czas opcjonalny)
Miejsce: klasa szkolna, sala gimnastyczna, dom kultury, sala konferencyjna (organi-
zacja przestrzeni dająca możliwość przeprowadzenia zajęć ruchowych, na przykład 
inscenizacji, a także teoretycznych – obecność stołów oraz krzeseł).

Cel ogólny zajęć:
• Poznanie profesji, jakimi zajmowali się Żydzi w Tomaszowie Mazowieckim.

Cele szczegółowe zajęć:
Uczestnik:

• wymienia charakterystyczne zawody żydowskie i opisuje je,
• wyjaśnia, jaką wartość posiada praca,
• zna dawne miejsca pracy Żydów w Tomaszowie i wie, co się tam obecnie znajduje,
• potrafi pracować z tekstem źródłowym i wyciągać z niego wnioski.

Materiały: długopisy, flamastry, kartki papieru A3, materiały do kalamburów, teksty 
źródłowe wydrukowane w kilku egzemplarzach.

Metody pracy:
• aktywizująca: gra stymulacyjna: kalambury (praca w grupach);
• podające: pogadanka, dyskusja;
• problemowa: praca z tekstem źródłowym.
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Przebieg zajęć

1. Faza wstępna (od 5 do 15 minut):
• wyjaśnienie tematu zajęć, celów, zasad pracy,
• dyskusja z uczestnikami: Czym jest praca?

Wniosek: Ludzie pracują, by rozwijać się i utrzymywać siebie oraz rodzinę. Spo-
łeczności żydowskie również pracowały. W większości miast polskich istniał 
zakaz uprawy roli wśród Żydów, ponad to zasiedlali oni miasta, więc tam praco-
wali. Czy ktoś z uczestników słyszał o charakterystycznych zawodach wykony-
wanych przez Żydów?

• podział uczestników (pierwsze zadanie: 3 grupy, drugie zadanie: 4–5 grup),
• przedstawienie sposobu oceniania.

2. Faza właściwa (od 30 do 50 minut):
a) Praca z tekstem źródłowym: Rozdanie materiałów dla uczestników. Po przeczy-
taniu tekstów opisanie i zaprezentowanie:

• fragmentu W domostwie tomaszowskiego krawca: miejsca pracy; osoby 
krawca; relacji autora z krawcem,

• fragmentu Wujo Motełe – tkacz fabryczny: jaki zawód uprawiał Motełe; w jaki 
sposób otrzymał pracę w fabryce; jak wyglądała jego pracownia,

• fragmentu Będkowski piekarz: relacja autora i piekarza; w jaki sposób 
pracował.

b) Inscenizacje-kalambury: uczestnicy w grupach przedstawiają zawody żydowskie. 
Gra bez użycia słów, wykorzystanie dostępnych rekwizytów dozwolone.

3. Faza podsumowująca (od 5 do 10 minut):
• omówienie pracy Żydów oraz wskazanie miejsc w Tomaszowie, gdzie znajdowały się 

najsłynniejsze zakłady pracownicze Żydów,
• jeśli istnieje możliwość, zaplanowanie krótkiej wycieczki na kolejnych zajęciach 

w celu sprawdzenia, co się tam obecnie znajduje, jeśli nie – forma zadania domowego.

Załączniki:
• teksty źródłowe, zob. rozdział niniejszego opracowania pt. Praca (s. 81–91),
• materiały do gry w kalambury.

Bibliografia:
• P. Fijałkowski, Dzieje Żydów w Polsce: XI–XVIII wiek. Wybór tekstów źródłowych, 

Warszawa 1994: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
• Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, red. B. Woszczyński, V. Urbaniak, 

Warszawa 2001: Wydawnictwo DiG.
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Załącznik Nr 2
Gra w kalambury

Sprzedawca w sklepie spożywczym – wielu Żydów posiadało w mieście 
sklepy. Sprowadzali wysokiej jakości towary. Zaopatrywali się u nich przedsta-
wiciele religii żydowskiej jak i katolickiej. Jeśli Żyd sprzedawał mięso, musiało 
być ono koszerne, czyli odpowiednio przyrządzone zgodnie z zasadami prawa. 
Żyd nie oszukiwał, choć pozornie zależało mu na zysku. 

Handlarz materiałami na targu – handlarz zostawiał swoją rodzinę na pewien 
czas i wyjeżdżał w podróż do innych miejscowości, a nawet krajów by zaopatrzyć 
się w drogie materiały. Był to na przykład jedwab. Po powrocie sprzedawał to na 
lokalnych targach lub jarmarkach po okazyjnej cenie, zachwalając jakość towaru. 
Z tych materiałów kobiety mogły uszyć suknie a mężczyźni odświętne ubranie.

Rabin w synagodze – najwyższy przedstawiciel religijny, autorytet. Rabin stał 
na czele społeczności. Musiał być dobrze wykształcony. Był rektorem jesziwy 
(wyższej szkoły żydowskiej), pilnował czy w danym miejscu panuje porzą-
dek. Wygłaszał kazania w synagodze. Posiadał dom blisko bożnicy, ideałem 
rabinicznym było posiadanie licznej rodziny oraz kochającej małżonki. Dzięki 
temu inni mogli go naśladować. 

Mełamed – nauczyciel w chederze (tj. w żydowskiej szkole religijnej). Jego zada-
niem było przekazanie młodym uczniom elementarnej wiedzy takiej jak czytanie, 
pisanie oraz liczenie. Czuwał nad prawidłowym przebiegiem zajęć na lekcjach. 

Szewc – Profesje żydowskie nie zawsze dotyczyły religijnego elementu. Szewc 
naprawiał buty, w dawnych czasach nie było powszechne posiadanie wielu 
par obuwia, dlatego zawód ten był bardzo cenny i dobrze płatny. Zazwyczaj 
zakład szewski przechodził z ojca na syna. Wtedy to mistrz uczył adepta sztuki 
szewskiej.

Sofer – inaczej pisarz – była to osoba redagująca święte księgi w języku hebraj-
skim. Sofer obierał staranne wykształcenie. Spędzał wiele czasu nad przepisy-
waniem. Musiał to robić przy odpowiednim świetle, odmawiać specjalne bło-
gosławieństwo i był całkowicie skoncentrowany na swojej pracy. Służył Bogu 
i ta służba odzwierciedlała się w jego doskonałych dziełach. 
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Scenariusz Nr 3

Temat: A siódmego dnia odpoczniesz… Święta i obrzędy w tradycji żydowskiej.

Grupa docelowa: uczniowie szkoły gimnazjalnej, licealnej, studenci, dorośli (brak 
górnej granicy wiekowej)
Liczebność grupy: 15–30 osób
Skład: grupa polska
Czas trwania zajęć: 60–90 minut (czas opcjonalny)
Miejsce: klasa szkolna, sala gimnastyczna, dom kultury, sala konferencyjna (organi-
zacja przestrzeni dająca możliwość przeprowadzenia zajęć ruchowych, na przykład 
inscenizacji, a także teoretycznych – obecność stołów oraz krzeseł).

Cel ogólny zajęć:
• Poznanie najważniejszych świąt oraz obrzędów związanych z religią żydowską.

Cele szczegółowe zajęć:
Uczestnik:

• wskazuje podobieństwa i różnice między tradycją judaistyczną a chrześcijańską,
• zna podstawowe święta żydowskie i wyjaśnia ich pochodzenie (część z nich wynika 

z tradycji religijnej, inne obchodzone są na pamiątkę wydarzeń historycznych),
• tłumaczy, w jaki sposób Żydzi celebrują święta,
• potrafi określić przebieg ślubu żydowskiego.

Materiały: długopisy, flamastry, kartki papieru A3, krzyżówka, teksty źródłowe 
wydrukowane w kilku egzemplarzach.

Metody pracy:
• aktywizująca: gra stymulacyjna, inscenizacja, praca w grupach;
• podające: pogadanka, dyskusja;
• problemowe: krzyżówka, praca z tekstem źródłowym.

Przebieg zajęć

1. Faza wstępna (od 5 do 10 minut):
• wyjaśnienie tematu zajęć, celów, zasad pracy,
• wskazanie kalendarza żydowskiego i omówienie krótko świąt,
• podział uczestników (pierwsze zadanie: 3 grupy, drugie zadanie: 4–5 grup),
• przedstawienie sposobu oceniania.
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2. Faza właściwa (od 40 do 60 minut):

a) Praca z tekstem źródłowym: Rozdanie uczestnikom materiałów z opisanymi świę-
tami. Każda grupa na ich podstawie tworzy rysunek w taki sposób, aby jasno wytłu-
maczyć pozostałym uczestnikom grupy, jak wyglądają poszczególne święta żydowskie:

• Sukkot
• Simchat Tora
• Purim
• Pesach
• Jom Kippur
• Szawuot
• Chanuka
• Lag Ba-Omer.

b) Krzyżówka: praca indywidualna, następnie dyskusja nad hasłem.

c) Szabat: Każda grupa otrzymuje tekst z opisem szabatu i wspólnie tworzą taniec 
szabatowy zachowując czynności obrzędowe.

d) Ślub żydowski: Na podstawie opisu oraz wiedzy zdobytej od osoby prowadzą-
cej cała grupa z podziałem na role odgrywa obrządek ślubu. Następnie wymieniają 
podobieństwa i różnice między ślubem żydowskim, a katolickim.

3. Faza podsumowująca (10 minut):
• wspólne podsumowanie następuje za pomocą wypisania na tablicy nazw wszyst-

kich świąt i podania kilku skojarzeń z nimi,
• jakie są podobieństwa między świętami żydowskimi, a katolickimi? – dyskusja.

Załączniki:
• teksty źródłowe, zob. rozdział niniejszego opracowania pt. Święta (s. 99–118),
• kalendarz świąt żydowskich,
• krzyżówka (wersje dla uczniów i nauczyciela).

Bibliografia:
• A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, Łódź 1989: Wydawnictwo Łódzkie (w książce tej 

opisane są następujące święta: Szabat, Pesach, Rosz ha-Szana, Jom Kippur, Sukkot, 
Chanuka, Purym).

• Z. Greenwald, Bramy Halachy. Religijne prawo żydowskie, tłum. J. Białek, Kraków 
2012: Pardes Lauder.

• N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 2001: Wydawnictwo 
Cyklady.
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Załącznik Nr 2
Tabela świąt żydowskich

Wydarzenie 
 (święto) Nazwa miesiąca Dzień miesiąca

Odpowiednik 
w kalendarzu 

gregoriańskim

Rosz ha-Szana Tiszri 1–2 wrzesień–październik

Jom Kipur Tiszri 10 wrzesień–październik

Sukkot (7 dni) Tiszri 15–21 wrzesień–październik

Szemini Aceret Tiszri 22 wrzesień–październik 

Simchat Tora Tiszri 23 wrzesień–październik

Chanuka (8 dni) Kislew 8–25 grudzień–styczeń

Tu-Bi Szwat Szwat 15 styczeń–luty

Purim Adar 14 luty–marzec

Pesach (7–8 dni) Nisan 15–22 marzec–kwiecień

Lag Ba-Omer Ijar 17 kwiecień–maj

Szawuot Siwan 6–7 maj–czerwiec

Tisza Be-Aw Aw 9 lipiec–sierpień

Szczegółowe opisy świąt w języku polskim na stronie: http://the614thcs.com/ 
26.1367.0.0.1.0.phtml

Szabat
Do szczególnych dni świątecznych należy Szabat czyli siódmy dzień tygodnia, prze-
znaczony na odpoczynek, w którym obowiązuje zakaz wykonywania niektórych 
czynności.

Święta pielgrzymie
Wyróżnia się trzy święta pielgrzymie (hebr. szalosz regalim): Pesach, Szawuot i Suk-
kot. W starożytności w te święta pielgrzymowano do Świątyni w Jerozolimie i składano 
ofiarę z płodów ziemi.

Opracowane na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta 
_%C5%BCydowski
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Załącznik Nr 3a
Krzyżówka Święta i obrzędy żydowskie

1. Modlitwa odmawiana nad kielichem wina uświęcająca szabat.
2. Pesach, Szawuot i Sukkot. W starożytności w te święta pielgrzymowano do Świą-

tyni w Jerozolimie i składano ofiarę z płodów ziemi. Są to święta…
3. Głowa gminy żydowskiej, przełożony synagogi, dawniej rektor jesziwy.
4. Uroczystość, podczas której chłopiec staje się pełnoletni wobec prawa żydow-

skiego gdy ukończy 13 rok życia.
5. Imię żony Ahaszwerosa, kobiety pochodzenia żydowskiego, istotnej osoby obecnej 

w święcie Purim.
6. Święto Tygodni, upamiętnia nadanie Tory Mojżeszowi na Górze Synaj.
7. Pierwszy wieczór święta Pesach, inaczej: Porządek.
8. Na święto Sukkot budowane są specjalne konstrukcje zwane sukami. Po polsku tłu-

maczymy je jako…
9. Ośmioramienny świecznik używany w czasie Chanuki.
10. Wydarzenie, podczas którego dwie osoby stają pod chupą.
11. Przy okazji święta Tu Bi-Szwat sadzi się wiele…

12. Dzień Pojednania – święto o charakterze pokutnym.
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Załącznik Nr 3b
Krzyżówka Święta i obrzędy żydowskie

(wersja dla nauczyciela)

K I D U S Z

P I E L G R Z Y M I E

R A B I N

B A R M I C W A

E S T E R A

S Z A W U O T

S E D E R

S Z A Ł A S

C H A N U K I J A

Ś L U B

D R Z E W O

J O M K I P U R

1. Modlitwa odmawiana nad kielichem wina uświęcająca szabat.
2. Pesach, Szawuot i Sukkot. W starożytności w te święta pielgrzymowano do Świą-

tyni w Jerozolimie i składano ofiarę z płodów ziemi. Są to święta…
3. Głowa gminy żydowskiej, przełożony synagogi, dawniej rektor jesziwy.
4. Uroczystość, podczas której chłopiec staje się pełnoletni wobec prawa żydow-

skiego gdy ukończy 13 rok życia.
5. Imię żony Ahaszwerosa, kobiety pochodzenia żydowskiego, istotnej osoby obecnej 

w święcie Purim.
6. Święto Tygodni, upamiętnia nadanie Tory Mojżeszowi na Górze Synaj.
7. Pierwszy wieczór święta Pesach, inaczej: Porządek.
8. Na święto Sukkot budowane są specjalne konstrukcje zwane sukami. Po polsku tłu-

maczymy je jako…
9. Ośmioramienny świecznik używany w czasie Chanuki.
10. Wydarzenie, podczas którego dwie osoby stają pod chupą.
11. Przy okazji święta Tu Bi-Szwat sadzi się wiele…
12. Dzień Pojednania – święto o charakterze pokutnym.
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Scenariusz Nr 4

Temat: Zagłada społeczności żydowskich podczas II wojny światowej.

UWAGA: Temat Zagłady dotyka nie tylko rejonów Tomaszowa, ale także całej Polski, 
Europy oraz świata. Przed przystąpieniem do realizacji tego tematu należy zorgani-
zować zajęcia wprowadzające. Uczestnicy powinni znać realia II wojny światowej, 
nazistowską politykę, wiedzieć, gdzie znajdowały się miejsca Zagłady, znać orienta-
cyjną liczbę straconych osób. Należy ich uwrażliwić, że Holokaust to piętno, które 
przetrwało do czasów obecnych.

Grupa docelowa: uczniowie szkoły gimnazjalnej, licealnej, studenci, dorośli (brak 
górnej granicy wiekowej)
Liczebność grupy: 15–30 osób
Skład: grupa polska
Czas trwania zajęć: 60–90 minut (czas opcjonalny)
Miejsce: klasa szkolna, sala gimnastyczna, dom kultury, sala konferencyjna (organi-
zacja przestrzeni dająca możliwość przeprowadzenia zajęć ruchowych, na przykład 
inscenizacji, a także teoretycznych – obecność stołów oraz krzeseł).

Cel ogólny zajęć:
• Zrozumienie problematyki Zagłady w kontekście historii polskiej oraz żydowskiej.

Cele szczegółowe zajęć:
Uczestnik:

• orientuje się, gdzie istniała w Tomaszowie dzielnica żydowska, a także getto,
• wskazuje na mapie Polski hitlerowskie obozy koncentracyjne oraz obozy zagłady 

i orientuje się, jak duża liczba osób została tam zgładzona,
• wie, w jaki sposób prześladowano ludność żydowską w czasie II wojny światowej,
• tłumaczy znaczenie pojęć: okupacja, getto, obóz koncentracyjny, obóz zagłady.

Materiały: atlasy historyczne, długopisy, flamastry, kartki A3, kartki A4, kontur mapy, 
Polski, plan Tomaszowa, teksty źródłowe wydrukowane w kilku egzemplarzach.

Metody pracy:
• aktywizująca: praca w grupach;
• podające: pogadanka, dyskusja;
• problemowe: praca z tekstem źródłowym, praca z mapą.
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Przebieg zajęć

1. Faza wstępna (od 5 do 10 minut):
• wyjaśnienie pojęć: okupacja, getto, obozy koncentracyjne, obozy zagłady,
• podział uczestników (cztery grupy),
• przedstawienie sposobu oceniania.

2. Faza właściwa (od 30 do 45 minut):

a) Praca z tekstem źródłowym: przeczytanie tekstu: Pamiętnik ocalałego 
(wybrane fragmenty: Rozdział I: Lwów (VI–X 1941) oraz odpowiedzenie na pytania:

• W jakich okolicznościach chłopiec znalazł się we Lwowie?
• Z kim tam mieszkał?
• Kto prześladował Żydów i w jaki sposób?
• Jak wyglądały represje na Polakach?
• Na który okres historii II wojny światowej przypadają opisane przez autora 

wydarzenia? Co się wtedy działo w Europie i na świecie?
• Dlaczego rodzina chłopca oraz inni Żydzi zdołali przedostać się do Tomaszowa?

b) Obozy koncentracyjne i obozy zagłady: Rozdanie map konturowych Polski. 
Uczestnicy mają za zadanie umiejscowić na niej obozy koncentracyjne oraz obozy 
zagłady zaznaczając je wybranymi przez siebie symbolami. Wskazują także na mapie 
miasto Tomaszów. Dozwolone korzystanie z atlasów historycznych.

c) Praca na podstawie tekstu źródłowego: Uczestnicy w dwóch grupach czytają 
Rozdział II: Getto w Tomaszowie Mazowieckim (X 1941 – X 1942). Pierwsi wcielają 
się w postać młodego Jerzego Bolesława Steinmana. Drudzy w jego polskiego kolegę 
z Tomaszowa żyjącego po aryjskiej stronie. Jako chłopcy piszą do siebie list. Jest to 
jednocześnie wyrażenie emocji uczestników po przeczytaniu relacji życia w getcie.

3. Faza podsumowująca (od 5 do 15 minut):
• Po aryjskiej stronie: Osoba prowadząca odczytuje na głos wspomnienie po ucieczce 

z getta,
• utrwalenie wiadomości: dyskusja,
• propozycja na kolejne zajęcia: Wycieczka szlakiem dawnej dzielnicy żydowskiej 

i tomaszowskiego getta.

Załączniki:
• tekst źródłowy, zob. rozdział niniejszego opracowania pt. Zagłada tomaszowskich 

Żydów (s. 146–173).
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Bibliografia:
• Dlaczego należy uczyć o Holocauście? red. J. Ambrosewicz-Jacobs, L. Hońdo, wyd. 2, Kraków 

2005: Uniwersytet Jagielloński, Centrum Europeistyki. On-line: http://www.europeistyka. 
uj.edu.pl/documents/3458728/61638470-e18e-4b77-a367-7f3315054559.

• E. Jedlińska, Sztuka po Holokauście, Łódź 2001: Tygiel Kultury.
• A. Eisenach, Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961: Książka i Wiedza.
• A. Skibińska, Źródła do badań na zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich. 

Przewodnik archiwalno-bibliograficzny, Warszawa 2007: Cyklady.
• Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, red. P. Chojnacki, Warszawa 2005: 

Instytut Pamięci Narodowej.

Ilustr. 100. Rysunek Mosze Wajsberga, upamiętniający marty-
rologię tomaszowskich Żydów. M. Wajsberg (red.), Sefer Zikka-
ron le Kehilat Tomashow Mazowieck,  Tel Aviv 1969, s. 1.



210 Pasaże pamięci. Śladami kultury tomaszowskich Żydów

Scenariusz Nr 5

Temat: Poznajemy kulturę żydowską.

Grupa docelowa: uczniowie szkoły gimnazjalnej, licealnej, studenci, dorośli (brak 
górnej granicy wiekowej)
Liczebność grupy: 15–30 osób
Skład: grupa polska
Czas trwania zajęć: 60–90 minut (czas opcjonalny)
Miejsce: klasa szkolna, sala gimnastyczna, dom kultury, sala konferencyjna (organi-
zacja przestrzeni dająca możliwość przeprowadzenia zajęć ruchowych, na przykład 
inscenizacji, a także teoretycznych – obecność stołów oraz krzeseł).

Cel ogólny zajęć:
• Praktyczne poznanie i zrozumienie wybranych elementów kultury żydowskiej.

Cele szczegółowe zajęć:
Uczestnik:

• wskazuje podobieństwa i różnice między językami hebrajskim i jidysz na podsta-
wie wybranych utworów muzycznych w tych językach,

• odróżnia stan wiedzy zasłyszanej z wiedzą faktyczną,
• wie, jakie jidyszyzmy weszły do obiegowego użycia w języku polskim,
• potrafi wykonać mezuzę lub hamsę i wskazuje, jakie symboliczne znaczenie mają 

one dla religijnego żydowskiego życia,
• wzrasta w poczuciu tolerancji dla wielokulturowości.

Materiały: długopisy, flamastry, kartki papieru A3, magnetofon; do wykonania 
hamsy: szablon, kartki A4, nożyczki, ołówki, kredki, linijki; do wykonania mezuzy: 
masa solna, farby, pędzle, kubki z wodą do moczenia w nich pędzli.

Metody pracy:
• aktywizująca: śpiewanie, prace manualne, praca w grupach;
• podające: pogadanka, dyskusja.
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Przebieg zajęć

1. Faza wstępna (od 5 do 10 minut):
• wyjaśnienie tematu zajęć, celów, zasad pracy,
• podział uczestników (grupy po 3–4 osoby),
• przedstawienie sposobu oceniania.

2. Faza właściwa (od 40 do 55 minut):

a) Kim jest Żyd? Każda grupa dostaje dwie kartki A3. Na jednej zapisuje jedynie pierw-
sze skojarzenia i obiegowe opinie o Żydach. Na drugiej wiedzę, jaką posiada na ich temat.

b) Hebrajski i jidysz: Każdy uczestnik otrzymuje kartkę z jidyszyzmami – dyskusja. 
Następnie prowadzący wyjaśnia różnicę między hebrajskim i jidysz. Na podstawie 
materiału z załącznika przekazuje, jak wygląda alfabet.

UWAGA: By osłuchać się z brzmieniem języków, proponowane jest zaśpiewanie piose-
nek. W Internecie pełno jest prostych tekstów, które łatwo zapamiętać. Dobrym pomy-
słem jest zaśpiewanie fragmentu utworu polskiej piosenkarki Kayah El Eliyahu, aby 
poznać język hebrajski. Do języka jidysz proponuję piosenkę Szolem Szolem. Dobrym 
przykładem jest także utwór Kol ha-Olam Kulo, którego wersja jest także śpiewana 
po polsku.

c) Wykonanie hamsy/mezuzy oraz sporządzenie z nich wystaw
UWAGA: Proponowane jest wykonanie mezuzy z masy solnej, podobnie można wyko-
nać hamsę, niekoniecznie używając szablonu.

3. Faza podsumowująca (od 5 do 10 minut):
• dyskusja o tym, jakie elementy kultury żydowskiej zostały przyswojone.

Załączniki
• lista jidyszyzmów,
• szablon do wykonania hamsy,
• wyjaśnienie różnicy między językiem hebrajskim i jidysz.

Bibliografia
• Atlas Historii Żydów Polskich, red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2010: Demart S.A.
• E. Bergman, J. Jagielski, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, War-

szawa 1996: Żydowski Instytut Historyczny.
• E. Geller, Jidysz język Żydów polskich, Warszawa 1994: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• M. i K. Piechotka, Bramy nieba: bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, 

Warszawa 2004: Instytut Sztuki PAN.



212 Pasaże pamięci. Śladami kultury tomaszowskich Żydów

Załącznik Nr 1
Lista jidyszyzmów

Oto przykładowa lista jidyszyzmów polskich wraz z ich źródłami w języku jidysz:

• bachor ‘niegrzeczne dziecko; dziecko z nieprawego łoża’ (< jid. bocher, hebr. bachur 
;(’chłopak‘ רוחב

• bajgiel (reg.) ‘rodzaj obwarzanka’ (< jid. dial. bajgl, jid. stand. bejgl לגייב ‘ts.’);

• bałaguła (reg.) ‘furman, woźnica’ (< jid. < hebr. baal-agālāh ‘pan wozu’);

• belfer (pot.) ‘nauczyciel’ (< jid. belfer רעֿפלעב ‘pomocnik nauczyciela w chederze’ 
< niem. Behelfer ‘pomocnik’);

• ciuch (pot.) ‘ubranie’, zazwyczaj ‘brudne, śmierdzące ubranie robocze’ (< jid. cich 
;(’poszwa‘ ךיצ

• cymes (pot.) ‘przysmak, rarytas; coś najlepszego, szczególnie cennego’ (< jid. 
cimes סעמיצ ‘słodkie danie kuchni żydowskiej, rodzaj deseru’ < śrwniem. zuomesse 
‘przysmaki’);

• czulent ‘potrawa szabasowa z mięsa, ziemniaków, kaszy i fasoli’ (< jid. dial. czulnt, 
jid. stand. czolnt טנלָאשט ‘ts.’);

• kapcan ‘1. (pot.) człowiek nieporadny, niedołęga, niezdara, niedorajda; 2. (prze-
starz.) człowiek ubogi, biedak’ (< jid.kapcn ןצבק ‘biedak, nędzarz’ < hebr. qabṣān ןָצְּבַק 
‘żebrak’);

• machlojka (pot.) ‘oszustwo, szachrajstwo, szwindel’ (< jid. machlojkes תקולחמ ‘kłót-
nia, sprzeczka, awantura, spór, zatarg’ < hebr. maḥăloqɛṯ תֶקֹלֲחַמ (maḥălōqɛṯ תֶקֹולֲחַמ) 
‘część, dział, podział, oddział; kłótnia, spór’);

• mecyje (pot.) ‘coś nadzwyczajnego, doskonałego, rarytas, specjał’ (< jid. mecie האיצמ 
‘okazja, gratka’ < hebr. məṣī’ā הָאיִצְם ‘znalezienie, znalezisko’);

• puryc (przestarz.) ‘bogaty i wpływowy człowiek, zwłaszcza bogacz żydowski’ (< jid. 
dial. purec || puryc, jid. stand. porec ץירּפ ‘pan, bogacz, właściciel ziemski, obszarnik’ 
< hebr. pārīṣ ץיִרּפ ‘rabuś, rozbójnik, zbójca, gwałtownik, drapieżnik’);

• rejwach (pot.) ‘hałas, zgiełk, harmider, zamieszanie’ (< jid. dial. rejwech || rej-
wach, jid. stand. rewech חוור ‘zysk, korzyść, dochód’ < hebr. rɛwaḥ חַוֶר ‘odstęp, ulga, 
wybawienie’);

• szajgec (przestarz.) ‘1. łobuz, hultaj, urwis; 2. nieżydowski chłopiec lub młodzie-
niec’ (< jid. dial. szajgec, jid. stand. szejgec ץעגייש ‘ts.’ < hebr. šɛqɛṣ ץֶקֶׁש ‘plugastwo, 
gad, ohyda, okropność’);

• szmonces (książk.) ‘dowcip, kawał żydowski’ (< jid. szmonces סעצנָאמש ‘bzdury, 
brednie, androny, banialuki’);
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• sztetl ‘prowincjonalne miasteczko żydowskie’ (< jid. sztetl לטעטש ‘miasteczko’);

• ślamazara (pot.) ‘człowiek powolny, flegmatyczny, guzdrała, niezdara’ (< jid. 
szlimazl לזמילש ‘nieszczęście, pech, niepowodzenie; nieszczęśliwiec, pechowiec, 
biedak; ktoś niedbały, niezdarny’);

• tałes ‘żydowski szal modlitewny, zwykle biały w czarne pasy, zaopatrzony we 
frędzle’ (< jid. tales תילט ‘ts.’ < hebr. ṭallīṯ תיִּלַט ‘okrycie, płaszcz’).

Bibliografia:
• M. Altbauer, Wzajemne wpływy polsko-żydowskie w dziedzinie językowej, wybór 

i opracowanie M. Brzezina, Kraków 2002.
• Bańkowski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1–2, Warszawa 2000.
• J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980.
• On-line: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jidyszyzm.

Ilustr. 101. Wycinanka żydowska typu Mizrach z końca XIX w., pochodząca prawdo-
podobnie z Polski. Źródło: Wikimedia Commons.
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Załącznik Nr 2
Szablon do wykonania hamsy

Ilustr. 102. Szablon do wykonania hamsy. Źródło: http://leifpodhajsky.com/Hamsa.
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Załącznik Nr 3
Język hebrajski oraz język jidysz

1. Język hebrajski
• używany od starożytności, posiadał rangę „loszn kodesz” czyli świętego języka 

modlitw oraz tworzenia Pism, stąd też mówi się o hebrajskim biblijnym
• pochodzi z grupy języków semickich, został stworzony na podstawie alfabetu 

fenickiego
• pod koniec XIX wieku za sprawą Eliezera Ben Jehudy nastąpił powrót języka hebraj-

skiego w użytkowaniu – hebrajski współczesny
• posiada alfabet składający się z 22 liter, bez odróżnienia wielkich i małych
• istnieje alfabet drukowany i pisany
• zapisuje się i czyta od strony prawej do lewej
• niektóre znaki posiadają swoje odpowiedniki sofit, tak zwane „końcowe”
• brak samogłosek, dlatego pod niektórymi literami stosuje się tak zwane znaki 

diakrytyczne, np. określone kropki czy kreski
• obecnie hebrajski jest językiem narodowym w Państwie Izrael, szacunkowo posłu-

guje się nim ok. 5 milionów osób.

2. Język jidysz inaczej język „żydowski”
• jego początki sięgają X wieku, rozwój zaś nastąpił w XIII–XIV
• zwany „mame loszn” językiem matczynym
• wykorzystał alfabet hebrajski, dodając jednak znaki takie jak np. sztumer alef, czy 

pasek alef służące za samogłoski
• powstał na bazie dialektu niemieckiego z okresu średniowiecza
• Żydzi w tym okresie zamieszkiwali dzisiejsze tereny Europy Środkowo-Wschodniej, 

dlatego jidysz posiada elementy języków hebrajskiego, niemieckiego, polskiego czy 
słowackiego

Ilustr. 103. Litery hebrajskie.
Źródło: http://pl.wikibooks.org/wiki/Jidysz/Zagadnienia_ podstawowe.
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• używany był w codziennym życiu, często negatywnie określany jako mowa niższych 
warstw społecznych (szczególnie w okresie emancypacji w XVIII wieku)

• przed wybuchem II wojny światowej Żydzi mieszkający w Polsce posługiwali się 
językami polski oraz jidysz.

• obecnie używa go ok. 3–4 miliony osób, głównie są to grupy chasydzkie zamieszkałe 
w USA oraz Izraelu.

Ilustr. 104. Pod kierunkiem Magdaleny Pulikowskiej, studentki judaistyki, uczestnicy 
warsztatów edukacyjnych uczyli się czytać i pisać najpopularniejsze hebrajskie słowa, 
m.in. pozdrowienie żydowskie Szalom! (hebr. ‘pokój’). Zdjęcie wykonano podczas gry 
miejskiej. Fot. Aleksandra Mieszczankowska. Źródło: https://www.facebook.com/pages 
/Pasa%C5%BCe-Pami%C4%99ci/1446320035648347?fref=ts.
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DODATKOWE ĆWICZENIA DLA GRUP

Poniżej przedstawione są propozycje ćwiczeń. Zostały one podzielone na trzy grupy. 
Dostosowane są zarówno do osób, które znają się jak i tych, którzy podczas zajęć 
spotkali się po raz pierwszy. Warto na zakończenie, już po podsumowaniu wykonać 
jedno z ćwiczeń rozluźniających.

Kiedy grupa się nie zna

1. Moje imię (czas ok. 5 minut)
Uczestnicy siedzą w kole. Prowadzący mówi swoje imię dodając do niego przymiot-
nik zaczynający się na tę samą literę, a w pewien sposób opisujący jego charakter, np. 
Aktywny Andrzej, Kreatywna Kasia. Ułatwia to zapamiętanie imion.
Inny wariant: Każdy z uczestników wypowiadając swoje imię przedstawia krótką 
historię, dlaczego został nazwany tym właśnie imieniem.

2. Imię z ruchem (czas ok. 5 minut)
Uczestnicy stoją w kole. Pierwsza osoba robi jeden krok do przodu. Mówiąc imię, 
wykonuje wybrany przez siebie ruch, np. występuje Ania, która podnosi prawą rękę 
do góry. Pozostali powtarzają zarówno jej imię, jak i ruch. Kolejna osoba przedstawia 
własne imię i swoją figurę.

3. Kto tak jak ja (czas ok. 10 minut)
Uczestnicy siadają na krzesłach w kole, lecz krzeseł ma być o jedno mniej. Prowadzący 
staje na środku i rozpoczyna. Mówi np. „Kto tak jak ja lubi jeździć na rowerze?” Jeśli ktoś 
podziela jego preferencje wstaje, a wtedy prowadzący zajmuje jego miejsce. Kolejna 
osoba pyta o coś innego. Wariantów jest wiele: „Kto tak jak ja ma na sobie zielone skar-
petki?” „Kto tak jak ja uczy się w liceum?” „Kto tak jak ja pisze prawą ręką?” I inne.

UWAGA: To ćwiczenie jest dobrym wstępem przed ćwiczeniem „Wywiad”, ponieważ 
umożliwia spontaniczne stworzenie nowych grup poprzez zamianę miejsc przez 
uczestników.

4. Wywiad (czas ok. 10 minut)
Uczestnicy dobierają się w pary. Jedna z nich jest osobą zadającą pytanie, druga odpo-
wiadającą. Zadający podaje trzy pytania, np. „Czym się zajmujesz w życiu?” „Jakie jest 
Twoje ulubione miejsce w Polsce i dlaczego?” „Czego oczekujesz po tych zajęciach?” 
Następnie uczestnicy zamieniają się rolami. Po upływie czasu przedstawiają pozosta-
łym, czego się dowiedziały.

UWAGA: Należy tworzyć pary osób, które znają się słabo lub wcale. Wybór pytań 
zależy od charakteru grupy, zajęć oraz osoby prowadzącej.
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Ćwiczenia aktywizujące

1. Minuta (czas ok. 5 minut)
Potrzebne materiały: zegarek, stoper. Uczestnicy siadają w kole w całkowitej ciszy 
i zamykają oczy. Osoba prowadząca mówi „Start”. Od tego momentu uczestnicy 
w myślach odmierzają minutę. Jeśli uznają, że już minęła, wtedy wstają i mogą otwo-
rzyć oczy. Gra kończy się wtedy, gdy wszyscy stoją.

UWAGA: Gra nie zostaje przerwana po upływie prawdziwej minuty. Osoba prowa-
dząca powinna obserwować uczestników, a po zakończeniu gry zainicjować dyskusję 
wskazując również, kto wstał pierwszy.

2. Sałatka owocowa (czas ok. 10 minut)
Uczestnicy siadają na krzesłach tworząc koło. Krzeseł jest o jedno mniej niż uczestni-
ków. Każdy przypisuje sobie imię – nazwę owocu (np. jabłko, śliwka, truskawka). Jedna 
osoba staje w środku kręgu. Podaje, że chciałaby zrobić sałatkę np. z maliny, banana 
i gruszki. Wtedy osoby posiadające swoje „imiona” zamieniają się miejscami. Uczest-
nik ze środka zajmuje wolne krzesło. Kolejna osoba stojąca w środku dalej wywołuje 
owoce. Na hasło „Sałatka owocowa!” wszyscy wstają i zamieniają się miejscami.

3. Kolana (czas ok. 15 minut)
Potrzebne materiały: talia do kart w gry. Uczestnicy siedzą na krzesłach tworząc koło. 
Każdy otrzymuje jedną kartę do gry i zapamiętuje kolor, który otrzymał (karo, pik, trefl, 
kier), po czym oddaje kartę osobie prowadzącej. Wtedy osoba ta mówi głośno jeden 
z kolorów. Ci, którzy mają ten kolor przesuwają się o miejsce w prawo. Jeśli tam ktoś już 
siedzi, trzeba mu usiąść na kolana. Prowadzący wywołuje kolejne kolory. Następuje ta 
sama sytuacja. Wygrywa ten, kto jako pierwszy dotrze z powrotem na swoje miejsce.

UWAGA: Jeśli zdarzy się, że ktoś ma na kolanach inną osobę, a zostanie wywołany jego 
kolor, nie może się przesunąć.

4. Story or die (czas ok. 10 minut)
W zależności od ilości uczestników, można podzielić się na grupy 5–6 osobowe. Każda 
z nich ma za zadanie opowiedzieć historię na wybrany przez pozostałych uczestników 
temat. Ustawiają się oni w rzędzie, a przed nimi siedzi lub stoi prowadzący. Wskazuje 
on na osobę, która opowiada kolejny fragment. Jeśli ktoś powtórzy kwestię wypo-
wiedzianą przez poprzedniego uczestnika, zająknie się lub nie będzie miał pomysłu, 
pozostali krzyczą: „Die”. Wtedy osoba ta odpada. Gra toczy się do momentu, aż prowa-
dzący zdecyduje, że temat historii został wyczerpany.
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Ćwiczenia na zakończenie zajęć

1. Tunel (czas ok. 5 minut)
Uczestnicy stają naprzeciwko siebie tworząc tunel. Jedna osoba staje na jego początku. 
Zamyka oczy i stara się przejść tunel, a pozostałe osoby pomagają jej w tym. Następnie 
staje ona na końcu. Kolejna osoba robi to samo. Ćwiczenie kończy się, kiedy wszyscy 
pomyślnie przejdą przez tunel.

2. Opowiadanie historii (czas ok. 10 minut)
Uczestnicy siedzą na krzesłach w kole. Wspólnie ustalają tytuł swojej historii. Pierwsza 
osoba rozpoczyna zaczynając opowiadanie od zdania na literę A. Kolejna tworzy dal-
szą część na literę B. Gra kończy się, aż zostaną wykorzystane wszystkie litery alfabetu.

3. Wspólny masaż (czas ok. 10 minut)
Uczestnicy siadają po turecku w kole, ustawiając się jeden za drugim. Dzięki temu 
każdy będzie masował plecy drugiej osobie. Osoba prowadząca wykonuje pewien 
ruch masażu, który wszyscy powtarzają. Następnie siedzący za nią pokazuje inny 
ruch, powtarzając poprzedni. W ten sposób powstaje układ masażu.

4. Węzeł gordyjski (czas ok. 10 minut)
Grupa formuje krąg. Uczestnicy zamykają oczy, wyciągają przed siebie ręce i powoli 
zbliżają się do środka okręgu, próbując swoją dłonią odnaleźć inne. Uczestnicy łapią 
się za ręce, przy czym jedną ręką można trzymać jedną rękę innej osoby. Każdy uczest-
nik ma trzymać dwie ręce różnych uczestników. Kiedy wszyscy złapią się za ręce, na 
znak prowadzącego otwierają oczy i starają się rozplątać węzeł.

UWAGA: Nie wolno tworzyć par. Prowadzący ma za zadanie pomóc odnaleźć dłoń 
uczestnikowi, który dalej poszukuje rąk do złapania.

Ilustr. 105. Gwiazda Dawida – narodowy symbol Żydów.
Źródło: Wikimedia Commons.



Ilustr. 106. Przykładowe hamsy wykonane przez uczestni-
ków warsztatów edukacyjnych w dniu 9 VIII 2014 r.



SŁOWNIK
TERMINÓW JUDAISTYCZNYCH

(opracowanie zbiorowe)

•	 Afikojme	 – zwyczaj chowania kawałka macy podczas wieczerzy sederowej. 
W nagrodę za jego odnalezienie dzieci otrzymują łakocie lub drobne prezenty.

•	 A’gitn	szabas	(Dobrego szabasu!) – tradycyjne pozdrowienie żydowskie podczas 
szabasu.

•	 Alef	 bejs	 – żydowska nazwa abecadła, utworzona od dwóch pierwszych liter 
hebrajskiego alfabetu.

•	 Aron	 ha-kodesz	 – bogato zdobiona szafa ołtarzowa, w której przechowuje się 
Torę; niekiedy też zabudowana wnęka we wschodniej ścianie synagogi, bóżnicy 
lub izby modlitewnej.

•	 Bar	micwa	a. Konfirmacja –	uroczystość religijna i rodzinna, związana z uzyska-
niem pełnoletności przez chłopca żydowskiego, który ukończył 13 lat i jeden dzień.

•	 Belfer	– pomocnik nauczyciela w chederze.

•	 Besmedrysz – miejsce swobodnych studiów talmudycznych, zwykle usytuowane 
przy synagodze lub bóżnicy.

•	 Bóżnica – polska nazwa domu modlitwy, do którego uczęszczała ortodoksyjna 
część społeczeństwa żydowskiego.

•	 Cadyk – przywódca religijny sekty chasydów, stojący na czele wspólnoty wiernych 
i pośredniczący w ich kontaktach z Bogiem, uważany za boskiego wybrańca, mesja-
sza i cudotwórcę.

•	 Chad	gadia	(‘jedno jagnię’) – opowieść alegoryczna o niewinnym jagnięciu, które 
przypadkiem prowadzi do katastrofy.

•	 Chałat	 a. Kapota – długa, sięgająca stóp szata wierzchnia, zapinana z przodu, 
noszona przez Żydów polskich (od XVIII w.).
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•	 Chanuka	(hebr. ‘poświęcenie’) – ośmiodniowe święto żydowskie, obchodzone na 
cześć zwycięstwa Machabeuszów nad Seleucydami i oczyszczenia uprzednio spro-
fanowanej świątyni jerozolimskiej.

•	 Chanukija – ośmioramienny świecznik używany w czasie Chanuki.

•	 Chasyd	 – określenie tradycyjnego, ortodoksyjnego Żyda, odznaczającego się 
głęboką pobożnością, opartą na talmudycznym judaizmie i kabale, a także przy-
wiązaniem do tradycyjnych strojów i obyczajów żydowskich.

•	 Cheder	– żydowska podstawowa szkoła religijna.

•	 Chejrem	– klątwa religijna powodująca wykluczenie ze społeczności żydowskiej, 
także bojkot społeczny lub środowiskowy.

•	 Chewre	Kadisze	(‘święte bractwo’) – bractwo pogrzebowe, zajmujące się bezin-
teresownie umierającymi członkami gminy żydowskiej, decydujące o pochówkach 
i uroczystościach pogrzebowych.

•	 Chumec	(‘zakwas’) – produkt fermentacji zboża, zakazany ze względów rytualnych 
podczas święta Pesach.

•	 Chumesz a. Pięcioksiąg	Mojżeszowy – główny objawiony tekst judaizmu, podsta-
wowa część Tory.

•	 Chupa	– baldachim na czterech drążkach, pod którym stają nowożeńcy podczas 
uroczystości ślubnej.

•	 Chynech	–	radosna uroczystość poświęcenia nowej kopii Tory.

•	 Cymes – słodkie danie kuchni żydowskiej, rodzaj deseru.

•	 Czulent	– tradycyjna potrawa szabasowa składająca się z mięsa, ziemniaków, kaszy 
i fasoli.

•	 Dobre	miejsce	– metaforyczne określenie cmentarza żydowskiego.

•	 Dom	modlitwy	– nazwa wszelkiego rodzaju budynków i pomieszczeń zaadapto-
wanych do zgromadzeń modlitewnych.

•	 Eliasz	– biblijny prorok żydowski, mający dar jasnowidzenia, uzdrawiania i czy-
nienia cudów, uznawany za boskiego herolda, który obwieści światu pojawienie 
się Mesjasza.

•	 Erec	Israel	(‘kraj Izraela’) – żydowska (hebrajska) nazwa Palestyny jako utraconej 
ojczyzny.

•	 Estera	– bohaterka Księgi Estery, żona Ahaszwerosa (króla Persji), która uchroniła 
społeczność żydowską przed zagładą ze strony Hamana. Obecna podczas święta 
Purim.
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•	 El	molea	rachamim	(‘Boże pełen miłosierdzia’) – modlitwa żydowska odmawiana 
podczas pogrzebu.

•	 Fratygcynachts	– wieczór piątkowy, po którym rozpoczyna się szabas.

•	 Gefilte	 fisz	 – faszerowana ryba na słodko z rodzynkami i migdałami, główna 
potrawa serwowana w szabas.

•	 Gemara	– część tradycji literackiej składającej się na Talmud, zapisana po części 
w języku hebrajskim, po części w aramejskim.

•	 Ger – żydowska nazwa Góry Kalwarii, jednego z głównych ośrodków chasydyzmu.

•	 Getto	(wł. ghetto) – część miasta przymusowo wyznaczona jako miejsce zamiesz-
kania dla mniejszości etnicznej. W okresie II wojny światowej zamknięta dzielnica 
żydowska, utworzona przez okupacyjne władze hitlerowskie.

•	 Goj	– człowiek nienależący do gminy żydowskiej i niewyznający religii mojżeszowej.

•	 Gołus	a.	Gułys	– diaspora, rozproszenie, wspólnota Żydów żyjących poza ojczyzną 
wśród innowierców.

•	 Guła	– żydowski wóz pogrzebowy, karawan w kształcie zamkniętej skrzyni.

•	 Gułys, zob. Gołus.

•	 Hagada	– część Talmudu składająca się z legend, opowiadań, alegorii i przysłów, 
czytana zazwyczaj w święto Pesach.

•	 Hamsa – w rejonach bliskowschodnich jest popularnym amuletem oraz rodzajem biżu-
terii. Występuje w kształcie otwartej dłoni, często z okiem umieszczonym pośrodku. 
Symbol hamsy ma za zadanie zapewnić jego właścicielowi dobre i pomyślne życie, 
ochronę przed złem.

•	 Haskala	(‘edukacja, oświecenie’) – popularny z XIX wieku ruch dążący do eman-
cypacji Żydów poprzez gruntowną oświatę, odejście od tradycyjnego ubioru, przy 
równoczesnym zachowaniu kultury i religii żydowskiej.

•	 Ha-Szomer	Ha-cair	(‘Młody harcerz’) – lewicowa organizacja skautowa propagu-
jąca treści syjonistyczne.

•	 Hebrajski (język) – święty język ksiąg biblijnych, obecnie oficjalny język państwa 
Izrael.

•	 He-Chaluc – młodzieżowa organizacja syjonistyczna o charakterze pionierskim, 
przygotowująca młodzież żydowską do życia i pracy w Palestynie.

•	 Jesziwa	a.	jeszybot – ortodoksyjna uczelnia dla żydowskiej młodzieży płci męskiej, 
w której odbywa się studia nad Talmudem.
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•	 Jidisz	 (język)	– język diaspory Żydów europejskich, pierwotnie Żydów aszkena-
zyjskich, potem Żydów polskich, powstały pod koniec I tysiąclecia n.e., oparty na 
języku średniogórnoniemieckim. Do zapisu języka jidysz służy alfabet hebrajski.

•	 Jom	Kipur	– Dzień Pojednania, święto o charakterze pokutnym.

•	 Judenrat	– popularne określenie Rady Starszych Gminy Żydowskiej, organizowa-
nej na polecenie niemieckich władz okupacyjnych podczas II wojny światowej.

•	 Kapota, zob. Chałat.

•	 Ketuwim	a. Pisma	– trzecia, najpóźniejsza część biblii hebrajskiej, składająca się 
z 11 ksiąg.

•	 Kidusz – modlitwa uświęcająca szabas, odmawiana nad kielichem wina.

•	 Knajdłech	– pulpety z macowej mąki podawane w rosole podczas święta Pesach.

•	 Kojse	– mały kieliszek spirytusu serwowany podczas Symches Tojre.

•	 Konfirmacja, zob. Bar	micwa.

•	 Koszerny – rytualnie czysty, zgodny z przepisami judaizmu o czystości przedmio-
tów lub pokarmów.

•	 Koszerować	 – utrzymywać przedmioty i potrawy w stanie rytualnej czystości. 
Przed święta Pesach koszerowano naczynia poprzez wyparzanie, a dom poprzez 
drobiazgowe porządki.

•	 Kuczka	– szałas pokryty trzciną, budowany na święto Sukot.

•	 Lechaim!	– toast żydowski: Na Zdrowie!

•	 Litwacki	 (dialekt)	– dialekt jidysz, rozpowszechniony na wschodnich terenach 
dawnej Rzeczypospolitej (głównie na Litwie i Białorusi).

•	 Litwak	– Żyd pochodzący z terenów dawnej Rosji, leżących na wschód od Króle-
stwa Polskiego.

•	 Łagbojmer – święto dzieci i młodzieży przypadające pomiędzy świętami Pesach 
i Szewijes.

•	 Łamden – Żyd uczony w Piśmie Świętym.

•	 Łejkech	– tradycyjne żydowskie ciasto biszkoptowe.

•	 Łoszen	ko(j)desz	(‘święty język) – opisowe określenie języka hebrajskiego.

•	 Maca	– okrągły, cienki placek z przaśnego, niekwaszonego ciasta, pieczony przez 
wyznawców judaizmu na święto Pesach.

•	 Macetasz	– pięknie haftowana poszewka, na której umieszczano mace podczas 
święta Pesach.
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•	 Macewa	– nagrobek żydowski, w formie stojącej płyty kamiennej, drewnianej lub 
żeliwnej, o prostokątnym lub półokrągłym przekroju, skierowanej na wschód.

•	 Ma-nysztane	 – cztery tradycyjne pytania zadawane ojcu przez najmłodszego 
z synów podczas nocy sederowej.

•	 Mazew	tow!	(Na szczęście!) – toast żydowski wygłaszany podczas wesela połą-
czony z tłuczeniem szklanki.

•	 Mełamed	– nauczyciel w żydowskiej szkole religijnej (tzw. chederze), uczący czy-
tania, pisania i liczenia.

•	 Mesjasz	 (‘pomazaniec’) – przepowiadany przez proroków boski wybawiciel 
Izraelitów.

•	 Mezuza – (hebr. „odrzwia”) zwitek pergaminu z dwoma fragmentami tekstu Księgi 
Powtórzonego Prawa, umieszczony w pojemniku z blachy lub drewna. Mezuza 
przybijana do framugi drzwi pełni rolę talizmanu.

•	 Minien	– zgromadzenie złożone z dziesięciu Żydów 
płci męskiej, niezbędne do odprawienia modłów 
i niektórych ceremonii w synagodze, bóżnicy lub 
domu modlitwy.

•	 Miszna	– kompendium żydowskiego prawa religij-
nego, zredagowane przez Jehudę ha-Nasiego, skła-
dające się z 6 porządków i 63 traktatów.

•	 Mojco	 szabas	 – zakończenie szabasu, podczas 
którego zapalano kolorową świecę.

•	 Newiim a. Prorocy – drugi, środkowy dział Biblii 
hebrajskiej, autorstwo którego przypisywane jest 
prorokom.

•	 Noch	 a	 muł	 (jeszcze raz!) – formułka używana 
w chederze przy nauce czytania i pisania w języku 
hebrajskim.

•	 Obrzezanie	– praktykowany u ludów semickich, w tym także u Żydów, zwyczaj 
usuwania napletka członka noworodkom płci męskiej, dokonywany w ósmym dniu 
ich życia.

•	 Odman	– policjant żydowski, członek Żydowskiej Służby Porządkowej w gettach 
zorganizowanych na rozkaz nazistów.

•	 Ofn	 gitn	 ort	 (‘na dobre miejsce’) – określenie ostatniej podróży zmarłego na 
żydowski cmentarz.

Ilustr.	107.	Mezuza. Źródło: Wiki-
media Commons.
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•	 Patach	 – horyzontalna linia umieszczana pod literą żydowską, sygnalizująca 
wartość [a].

•	 Pejsy	– długie, niestrzyżone pasemka włosów pozostawiane za uszami, na skro-
niach i na bokach brody.

•	 Pesach	– największe święto judaizmu, obchodzone przez siedem lub osiem dni na 
pamiątkę wyjścia Żydów z Egiptu.

•	 Pięcioksiąg	(Mojżeszowy), zob. Chumesz.

•	 Pisma, zob.	Ketuwim.

•	 Prorocy, zob. Newiim.

•	 Purim	– radosne święto żydowskie obchodzone na przełomie lutego i marca na 
pamiątkę ocalenia Żydów perskich, opisanego w biblijnej księdze Estery.

•	 Rabin	– najwyższy przedstawiciel religijny w społeczności żydowskiej, doskonały 
znawca języka hebrajskiego i świętych pism, dawniej rektor jesziwy.

•	 Rebe	(‘mistrz’) – osoba czcigodna, dobrze wykształcona w Talmudzie.

•	 Seder	– (dosł. ‘Porządek’), pierwszy wieczór święta Pesach.

•	 Sofer – osoba redagująca święte księgi w języku hebrajskim.

•	 Sofer-Tora	– jeden z małych traktatów talmudycznych, przynoszący m.in. teksty 
związane z liturgią.

•	 Sukot	 a. Sykes a. Święto	 Kuczki a. Święto	 Szałasów – siedmiodniowe święto 
o charakterze rolniczym obchodzone dwa tygodnie po Nowym Roku (na początku 
października), podczas którego Żydzi spożywają posiłki i nocują w szałasach.

•	 Syjonizm	– nacjonalistyczna ideologia żydowska ukształtowana na początku XX 
wieku na gruncie judaistycznych koncepcji narodu „wybranego”, dążąca do utwo-
rzenia państwa żydowskiego w Palestynie.

•	 Sykes, zob. Sukot.

•	 Symches	Tojre	(‘radość Tory’) – uroczysta i radosna prezentacja świętych ksiąg 
Tory, obnoszonych siedem razy dokoła synagogi, bożnicy czy domu modlitewnego.

•	 Synagoga – miejsce gromadzenia się miejscowej wspólnoty żydowskiej, zazwyczaj 
osobna budowla murowana, wyraźnie wyróżniająca się wielkością i wysokością 
nad innymi domami w dzielnicy żydowskiej.

•	 Szabas	 (hebr. szabbat) – siódmy, świąteczny dzień tygodnia, przeznaczony na 
odpoczynek i wymagający powstrzymania się od wielu czynności.
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•	 Szaddaj	 (‘wszechmocny’) – popularny epitet Boga umieszczany na mezuzach 
i tefilinach.

•	 Szewijes	(hebr. Szawuot) – Święto Tygodni, upamiętniające nadanie Tory Mojże-
szowi na górze Synaj.

•	 Szin	– jedna z liter alfabetu hebrajskiego.

•	 Szochet	– wykwalifikowany specjalista dokonujący uboju rytualnego.

•	 Sztetl	– prowincjonalne miasteczko żydowskie.

•	 Sztybeł	– izba modlitewna, zorganizowana w prywatnym domu, stanowiąca cen-
trum życia społecznego chasydów lub żydowskich wspólnot zawodowych.

•	 Sztrajmeł – noszone przez chasydów nakrycie głowy w postaci futrzanej czapy, 
kołpaka, obszytego skórą lisa lub sobola.

•	 Szułym! – toast żydowski: Za pokój!

•	 Święto	Kuczki, zob. Sukot.

•	 Święto	Szałasów, zob. Sukot.

•	 Taaters	– wskaźniki w formie zastruganych drewie-
nek, za pomocy których belfrzy wskazują uczniom 
w chederze litery hebrajskie.

•	 Tachrichim	– rytualna koszula śmiertelna, w której 
chowano zmarłych.

•	 Talmud	 – zbiór przepisów judaistycznych o cha-
rakterze religijno-prawnym, uzupełniających Biblię, 
a spisanych w pierwszych wiekach n.e.

•	 Tałes	– szal modlitewny o białym kolorze, zazwy-
czaj w czarne paski, zakończony frędzlami (cicit). 
Nakładany na szabat i święta. Bardzo pobożni 
Żydzi noszą na co dzień pod ubraniem tałes, tak 
zwany talit katan.

•	 Tanach	 – termin określający Biblię hebrajską. Nazwa TaNaCh jest akronimem 
utworzonym od słów hebrajskich Tora (dosł. ‘prawo’), Newiim (Prorocy), Ketuwim 
(Pisma).

•	 Tefilin	– dwie czarne szkatułki, wykonane z jednego kawałka skóry rytualnie czy-
stego (koszernego) zwierzęcia, w których znajdują się ustępy Tory. Mężczyźni 
żydowscy zakładają tefilin przy porannej modlitwie, odpowiednio przymocowując 
je rzemykami do czoła i lewego przedramienia.

Ilustr.	108.	Tałes. Źródło: http://
www.biblicalgallery.com.
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•	 Tora (z hebr. ‘wskazówka, pouczenie’) 
– najważniejszy tekst objawiony juda-
izmu. Zawiera Pięcioksiąg (Chumesz), 
czyli Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia, 
Księgę Liczb, Księgę Sędziów oraz 
Księgę Powtórzonego Prawa. Pierwot-
nie napisany w języku hebrajskim.

•	 Zmires	 – pieśni biesiadne, śpiewane 
w szabas do tradycyjnych, żydowskich 
melodii, przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie.

Ilustr.	109.	Tora. Źródło: Wikimedia Commons.

Ilustr.	110.	Pocztówka żydowska wydana w War-
szawie. Zbiory Jerzego Pawlika.
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Gimnazjum Koedukacyjnego Towa-
rzystwa Szkół Żydowskich, w którym 
w okresie okupacji zorganizowano 
szpital gettowy). Podobnie jak jego 
ojciec Adam Witczak (1934–1989), rodowity tomaszowianin, jest absolwen-
tem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszo-
wie Mazowieckim (fundatorami budynku i szkoły były żydowskie rodziny 
fabrykanckie Landsbergów i Halpernów). Studiował elektrotechnikę 
w Politechnice Łódzkiej (1979–1984) i filologię klasyczną w Uniwersytecie 
Łódzkim (1986–1992). Od 1984 r. pracował w Uniwersytecie Łódzkim, 
uzyskując kolejno stopień doktora (1996), doktora habilitowanego (2005), 
profesora nadzwyczajnego (2008) i tytuł profesora zwyczajnego (2012). 
W 2010 r. wydał Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich. Opublikował 
kilkanaście prac o tematyce żydowskiej.

e-mail: krzysztof.tomasz.witczak@gmail.com

Ilustr. 114. Krzysztof Tomasz Witczak.
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Konrad Kowalski

Urodzony i wychowany w Tomaszo-
wie Mazowieckim. W 2011 r. ukończył 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława 
Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowiec-
kim. Absolwent łódzkiej filologii angielskiej 
I stopnia ze specjalizacją metodyczną, obec-
nie realizuje studia magisterskie również 
z zakresu filologii angielskiej. Stażysta pro-
gramu Młodzi w Łodzi oraz wolontariusz 
w programie UŁDD – Uniwersytet Łódzki dla 
Dzieci. Tłumacz wspomnień George’a Stena 
(Jerzego Bolesława Steinmana) pt. Memoirs 
of a Survivor na język polski. Interesuje się 
historią Tomaszowa Mazowieckiego oraz 
metodyką nauczania języka angielskiego.

e-mail: konradkowalski1@gmail.com

Ilustr. 115. Konrad Kowalski.

Ilustr. 116. Godło Tomaszowa Mazowieckiego.
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Ilustr. 1. Żydowscy pracownicy dniówkowi oferujący usługi tragarza. Fot. z 1914 r. ze zbio-
rów Jerzego Pawlika.

Ilustr. 2. Wielka Synagoga w Tomaszowie Mazowieckim podczas I wojny światowej. Fot. ze 
zbiorów Jerzego Wojniłowicza. Pierwodruk: T. Seweryn, Historia powstania i rozwoju 
m. Tomaszowa Mazowieckiego (1789–1900), „Echo Mazowieckie” R. 2, 1927, nr 33, s. 14.

Ilustr. 3. Antoni Jan hr. Ostrowski (1785–1845). Źródło: T. Seweryn, Historia powstania i roz-
woju m. Tomaszowa Mazowieckiego (1789–1900), „Echo Mazowieckie” R. 2, 1927, nr 33, s. 9.

Ilustr. 4. Mykwa w Tomaszowie Mazowieckim. Fot. ze zbiorów Jerzego Pawlika.

Ilustr. 5. Cmentarz żydowski w Tomaszowie Mazowieckim. Stan obecny (2013). Fot. Krzysz-
tof Piasecki.

Ilustr. 6. Żydzi handlujący na placu św. Józefa (obec. pl. T. Kościuszki). Fot. ze zbiorów Jerzego 
Pawlika.

Ilustr. 7. Beno Józef Badower w karykaturze Lutka Orenbacha (1940). Źródło: Muzeum Holo-
kaustu w Waszyngtonie. Kopia w posiadaniu autora.

Ilustr. 8. Izrael Aliuche („Lutek”) Orenbach (1920–1942). Fot. ze zbiorów autora.

Ilustr. 9. Ita Rajzla („Roza”) z Liberów Orenbachowa (1898–1942). Źródło: Archiwum Pań-
stwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Ilustr. 10. Henryk Piasecki. Źródło: Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego.

Ilustr. 11. Michał Piasecki. Źródło: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, 
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Ilustr. 12. Jerzy Bolesław Steinman. Źródło: Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego.

Ilustr. 13. Ulica Kaliska (obec. al. Marsz. J. Piłsudskiego) w Tomaszowie Rawskim (Mazowiec-
kim). Na dalszym planie nieistniejąca dziś cerkiew prawosławna (rozebrana w r. 1925). 
Żydzi tomaszowscy tradycyjnie nazywali tę ulicę Piotrkowską (Piotrkower gase), gdyż 
prowadziła ona do Piotrkowa Trybunalskiego. Pocztówka ze zbiorów Jerzego Pawlika.
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Ilustr. 14. Budynek przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawnej Kaliskiej) 7. Pesseso-
wie mieszkali w nieistniejącej dziś oficynie, będącej dawnym budynkiem pofabrycznym. 
Fot. K. T. Witczak.

Ilustr. 15. Budynek przy ul. Tkackiej 4 (wygląd obecny). Na pierwszym piętrze tego budynku 
mieściła się prywatna szkoła Abrama Hurwicza. Fot. K. T. Witczak.

Ilustr. 16. Podwórze budynku przy ul. Tkackiej 4, gdzie mieściła się szkoła Abrama Hurwicza 
(wygląd obecny). Fot. K. T. Witczak.

Ilustr. 17. Widok współczesny z podwórza przy ul. Tkackiej 4 na park nad rzeką Wolbórką. 
W r. 1911 zaraz za podwórzem znajdowało się sztuczne jeziorko, utworzone przez spię-
trzenie wody na rzece Wolbórce. Fot. K. T. Witczak.

Ilustr. 18. Szkoła żydowska (cheder) nowszego typu. Dzieci ubrane są z europejska i sie-
dzą w ławkach, nauczyciel (mełamed) nosi strój tradycyjny i brodę. Jest to obraz francu-
skiej malarki Myriam Fogiel-Rozenblum (1936–2008), która była córką tomaszowianina 
Chaima Fogiela (ur. 1 VI 1909 r.) i Zysli z Warzagerów Fogielowej (ur. 10 II 1911 r. w Toma-
szowie Mazowieckim). Malarka kontynuowała chlubne tradycje artystyczne tomaszow-
skiej rodziny Warzagerów (artystów-malarzy), wywodzącej się od Dawida Warzagera 
(1838–1925), powstańca styczniowego, malarza wystroju synagogi tomaszowskiej. Była 
siostrzenicą znanego malarza żydowskiego Zajnwela Bera Warzagera (1912–1988), 
tomaszowianina z urodzenia. Źródło: http://myriamr.chez.com/galerie.htm.

Ilustr. 19. Indeks Izraela Chaima Pessesa, autora wspomnień. Źródło: Archiwum Uniwersy-
tetu Warszawskiego.

Ilustr. 20–21. Car Mikołaj II Romanow i jego żona – caryca Alicja. Źródło: Wikimedia 
Commons.

Ilustr. 22. Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy zbudowana w latach 1899–1901 w Tomaszo-
wie Rawskim (dziś Mazowieckim) na Rynku św. Józefa (obec. pl. Kościuszki) wg projektu 
Włodzimierza N. Pokrowskiego. Widok na wejście do świątyni.

Ilustr. 23. Widok na cerkiew tomaszowską (przed r. 1914). Wzdłuż ul. Kaliskiej (Piotrkow-
skiej) ciągnie się ogrodzenie (płot), na którym stał autor wspomnień. Fot. ze zbiorów 
Muzeum Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Ilustr. 24. Budynek gimnazjum hebrajskiego w Tomaszowie Mazowieckim (al. Marsz. J. Pił-
sudskiego 17). Źródło: M. Wajsberg (red.), Sefer Zikkaron le Kehilat Tomashow Mazowieck, 
Tel Aviv 1969, s. 155.

Ilustr. 25. Uczniowie i nauczyciele Szkole Hebrajskiej Męskiej „Hatchijah” w 1916 r. Siedzą od 
lewej: sekretarz szkoły – Majer Icek Wajs, nauczyciele – Wołek Wortman, Szymon Fizycki, 
Wajnsztein, Jakub Szwajcer, Hersz Icek Kahane. Być może autor wspomnień (Izrael Chaim 
Pesses) został uwieczniony na tej fotografii. Źródło: M. Wajsberg (red.), Sefer Zikkaron le 
Kehilat Tomashow Mazowieck, Tel Aviv 1969, s. 154.

Ilustr. 26. Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie 
Mazowieckim (wzniesiony w 1903 r. z funduszy fabrykantów żydowskich Landsbergów), 
dawniej Gimnazjum Filologiczne. Wyk. Maria Bunzel. Ze zbiorów I LO. Fot. K. T. Witczak.

Ilustr. 27. Pastor tomaszowski Leon Witold May (1874–1940). Źródło: Archiwum Pań-
stwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.
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Ilustr. 28–29. Alfons Wojciech Dzięciołowski (1891–1944), poeta, nauczyciel, działacz muni-
cypalny, i jego żona Maria Jadwiga z Neuteichów Dzięciołowska (1897–1971), sekretarka, 
organizatorka i kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Źródło: 
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Ilustr. 30. Inż. Adolf Henryk Rozenfeld-Różycki (1883–1942). Źródło: Archiwum Państwowe 
w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Ilustr. 31. Mojżesz Sanina (1863–1942), nauczyciel szkół średnich, autor podręczników, 
działacz społeczny, urzędnik stanu cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim. Źródło: Archi-
wum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Ilustr. 32. Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Powszechnej nr 6 (al. Marsz. J. Pił-
sudskiego 37) w roku szkolnym 1931/1932. W rzędzie środkowym siedzą od lewej 
nauczyciele: Samuel Meldung, Salomea Łopaterówna, Janina Lisicka, Hinda Jägerówna, 
Rywka Kikonowa, Ejdel Türkiszerówna, kierowniczka szkoły Franciszka Zylberowa, Teb-
cia Żemańska, Dwojra Rubinkowa. Źródło: M. Wajsberg (red.), Sefer Zikkaron le Kehilat 
Tomashow Mazowieck, Tel Aviv 1969, s. 163.

Ilustr. 33. Szmul Lejb Głogowski (1888–1942), nauczyciel, kierownik Publicznej Szkoły 
Powszechnej w Tomaszowie Mazowieckim. Źródło: Archiwum Państwowe w Piotrkowie 
Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Ilustr. 34. Albert Einstein w 1947 r. Źródło: Wikimedia Commons.

Ilustr. 35. Parterowe domki (obecnie rozebrane) przy ul. Polnej 22/24, których właścicie-
lem w okresie dwudziestolecia międzywojennego był Alter-Aron Wortman (1869–1942?). 
Tu w okresie dwudziestolecia międzywojennego mieściła się Prywatna Szkoła Religijna 
„Talmud Tora” prowadzona przez Icka Warszawskiego. Fot. Józef Gołębiewski.

Ilustr. 36. Icek Warszawski (1901–1942), nauczyciel religii i języka hebrajskiego, kierownik 
szkoły żydowskiej „Talmud-Tora”. Fot. z 1938 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Piotrko-
wie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Ilustr. 37. Modlitwa hebrajska przepisana na pergaminie, odnaleziona w mezuzie kilka 
lat temu w Tomaszowie Mazowieckim w kamienicy przy ul. Jerozolimskiej 5. W tymże 
budynku mieściła się piekarnia Szlamy Zelmana Blankieta, dziadka Henryka i Michała 
Piaseckich. To jedna z nielicznych pozostałości kultury żydowskiej w Tomaszowie Mazo-
wieckim. Fot. K. T. Witczak.

Ilustr. 38. Menora, świecznik żydowski, jest symbolem świadomości narodowej Żydów. 
Źródło: Wikimedia Commons.

Ilustr. 39. List do (Benona) Józefa Badowera, przebywającego w getcie tomaszowskim. 
Zbiory prywatne. Kopia w posiadaniu autora.

Ilustr. 40. Aleksander Landsberg (1859–1928), dyrektor zarządzający Spółki Akcyjnej 
Fabryk Sukna H. Landsberg w Tomaszowie Mazowieckim. Źródło: Muzeum Antoniego 
hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Ilustr. 41. Fabryka Sukna H. Landsberg w Tomaszowie Mazowieckim. Źródło: Muzeum Anto-
niego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Ilustr. 42. Bluma („Bronia”) Blankiet (1890–1925). Fot. ze zbiorów rodzinnych.
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Ilustr. 43. Przedsiębiorca tomaszowski Hilary (Hilel) Landsberg (1834–1898), siedzący 
pośrodku, w otoczeniu majstrów założonej przezeń fabryki sukna. Zbiory Muzeum Anto-
niego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Ilustr. 44. Plac T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Zbiory Jerzego Pawlika.

Ilustr. 45. Wielka Synagoga w Tomaszowie Mazowieckim. Zbiory własne autora.

Ilustr. 46. Ulica Handlowa (obec. Berka Joselewicza) w okresie dwudziestolecia między-
wojennego. W tle widnieje Wielka Synagoga w Tomaszowie Mazowieckim. Fot. ze zbio-
rów rodzinnych. Kopia w posiadaniu autora.

Ilustr. 47. Abram Gostyński (1867–1942?), właściciel kamienicy przy ul. Polnej 11. Fot. 
z 1937 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszo-
wie Mazowieckim.

Ilustr. 48. Chasydzi z Góry Kalwarii, skupieni wokół cadyka z dynastii Ger. Źródło: Wikimedia 
Commons.

Ilustr. 49. Henryk Barczyński, Kostiumowe święto Purim (Purim-Kostüm-Fest), drzeworyt, 
papier. Zbiory Muzeum Sztuki w Łodzi, nr inw. MS/SN/GR1329. Fot. Piotr Tomczyk.

Ilustr. 50. Chanukija, świecznik żydowski zapalany podczas Chanuki. Źródło: Wikimedia 
Commons.

Ilustr. 51. Mojsze i Fajga Szymszewiczowie z czworgiem dzieci. Fot. z r. 1913 ze zbiorów 
rodziny Piaseckich. Kopia w posiadaniu autora.

Ilustr. 52. Pocztówka ukazująca księgarnię Służewskich przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 2. 
Zbiory Jerzego Pawlika.

Ilustr. 53. Budynek Gimnazjum Humanistycznego Stowarzyszenia Kupców w Tomaszowie 
Mazowieckim (obec. siedziba I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Tomaszowie Mazowieckim). Fot. ze zbiorów Józefa Gołębiewskiego.

Ilustr. 54. Josef Trumpeldor (1880–1920). Źródło: Wikimedia Commons.

Ilustr. 55. Włodzimierz (Zeew) Żabotyński (1880–1940). Źródło: Wikimedia Commons.

Ilustr. 56. Komenda tomaszowska Bejtaru. Od lewej strony siedzą: Icek Kirszbaum, Abram 
Arie Steinman, Aron Zieliński. Fot. ze zbiorów rodzinnych. Kopia w posiadaniu autora.

Ilustr. 57. Abram Arie Steinman (1904–1942?), dowódca tomaszowskich Bejtarowców, 
podczas służby wojskowej w Wojsku Polskim. Fot. ze zbiorów rodziny Steinmanów. Kopia 
w posiadaniu autora.

Ilustr. 58. Oficjalne pismo do Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego z 13 VI 1932 r., infor-
mujące o wyborze 11-osobowej Komendy Bejtaru w Tomaszowie Mazowieckim. Źródło: 
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Ilustr. 59. Podziękowania Rozy Orenbachowej dla Edith Blau, załączone do listu Lutka. 
Źródło: Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Kopia w posiadaniu autora opracowania.

Ilustr. 60. Edith Blau, ukochana Lutka. Źródło: Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Kopia 
w posiadaniu autora.
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Ilustr. 61. Autokarykatura Lutka Orenbacha. Źródło: Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.

Ilustr. 62. Ulica Jerozolimska w Tomaszowie Mazowieckim podczas okupacji hitlerowskiej 
(ok. 1941–1942). W głębi widać wysoki, drewniany płot oddzielający getto tomaszowskie 
od reszty miasta. Po prawej stronie maszeruje grupa tomaszowskich Żydów kierowana do 
prac przymusowych. Fot. ze zbiorów Jerzego Pawlika.

Ilustr. 63. Kartka pocztowa do Edith Blau, wysłana 1 VII 1941 r. z getta tomaszowskiego, 
a napisana ostatniego dnia czerwca (30 VI 1941 r.). Źródło: Muzeum Holokaustu w Waszyn-
gtonie. Kopia w posiadaniu autorów (awers).

Ilustr. 64. Kartka pocztowa do Edith Blau, wysłana 1 VII 1941 r. z getta tomaszowskiego, 
a napisana ostatniego dnia czerwca (30 VI 1941 r.). Źródło: Muzeum Holokaustu w Waszyn-
gtonie. Kopia w posiadaniu autorów (rewers).

Ilustr. 65. Zdobyty przez Niemców sowiecki czołg na ulicach Lwowa, 1941 r. Źródło: 
http://www.dobroni.pl/fotka,sowieckie-wraki,45049.

Ilustr. 66. Jedno z najbardziej znanych zdjęć prezentujących masakrę polskich Żydów we 
Lwowie w 1941 r. Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=KS7CxfWLWIs&feature-
=youtu.be.

Ilustr. 67. Rodzina Landsbergów (fot. z 1922 r.). Ostatnia para po prawej stronie: Henryk 
Steinman i jego żona Henryka z Landsbergów Steinmanowa. W środku siedzi babcia Jerzego 
– Eleonora Landsberg (obok męża Aleksandra Landsberga). Druga para od lewej to: dr 
Marceli Landsberg i jego żona Maria z córką Anną na ręku. Czwarta para to Alfred Cichocki 
i Wanda z Landsbergów Cichocka, ciotka Jerzego. Fot. ze zbiorów Joanny Kulmowej.

Ilustr. 68. Dr Marceli Landsberg, człowiek pogodny i stale uśmiechnięty. Fot. ze zbiorów 
Joanny Kulmowej.

Ilustr. 69. Alfred Steinman, stryj Jerzego Bolesława Steinmana. Źródło: Archiwum Pań-
stwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Ilustr. 70. Policjant żydowski (odman) Majer Erlich, który sprawuje „opiekę” nad grupą 
Żydów tomaszowskich zatrudnionych w zakładach Todt. Źródło: M. Wajsberg (red.), Sefer 
Zikkaron le Kehilat Tomashow Mazowieck, Tel Aviv 1969, s. 362.

Ilustr. 71. Zaświadczenie o ukończeniu I klasy Liceum Humanistycznego Stowarzysze-
nia Kupców (ob. I LO) w Tomaszowie Mazowieckim. Źródło: Archiwum Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Ilustr. 72. Policjant niemiecki nad ciałem młodego Żyda zastrzelonego na terenie toma-
szowskiego getta. Źródło: M. Wajsberg (red.), Sefer Zikkaron le Kehilat Tomashow Mazow-
ieck, Tel Aviv 1969, s. 368.

Ilustr. 73. Henryk Steinman-Kamiński (1900–1924), ojciec Jerzego Bolesława, w mundurze 
ułana Wojska Polskiego. Źródło: Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego.

Ilustr. 74. Trzy tomaszowskie panny Landsberżanki: Henryka (matka Jerzego), Janina 
i Wanda (ciotki Jerzego). Fot. ze zbiorów Joanny Kulmowej.

Ilustr. 75. Eleonora (Łaja) Landsberg. Źródło: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybu-
nalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.
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Ilustr. 76. Żydzi tomaszowscy prowadzeni na wywózkę do obozu koncentracyjnego 
(IX 1939 r.). Ludność żydowska Tomaszowa Mazowieckiego była w podobny sposób eskor-
towana na stację kolejową w październiku i listopadzie 1942 r. i wysyłana „na wschód” 
(tj. do obozu zagłady w Treblince). Zbiory Jana Pampucha.

Ilustr. 77. Grupa młodych tomaszowskich Żydów podczas pracy przymusowej na terenie 
jednostki wojskowej w czerwcu 1940 r. – posiłek więźniów. Zbiory Jana Pampucha.

Ilustr. 78. Grupa młodych tomaszowskich Żydów podczas pracy przymusowej na terenie 
jednostki wojskowej w czerwcu 1940 r. – chwila odpoczynku. Zbiory Jana Pampucha.

Ilustr. 79. Tekst wiersza Michała Piaseckiego z podpisem autora i datacją. Zbiory p. Urszuli 
Trochy.

Ilustr. 80. Okładka książki Michała Piaseckiego. Fot. K. T. Witczak.

Ilustr. 81. Brama cmentarza żydowskiego w Tomaszowie Mazowieckim (widok od strony ul. 
gen. Grota-Roweckiego). Fot. K. T. Witczak (2008).

Ilustr. 82. Macewa Szlamy Zełmana Blankieta (1854–1924), dziadka Henryka i Michała 
Piaseckich, na cmentarzu żydowskim w Tomaszowie Mazowieckim. Fot. Krzysztof 
Piasecki (2013).

Ilustr. 83. Tauba Blankietowa (1859?–1930), babka autora wiersza. Fot. z 1929 r. 
Źródło: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie 
Mazowieckim.

Ilustr. 84. Górny fragment macewy Tauby Blankietowej (1859?–1930) zawierający jej imię 
i nazwisko zapisane w języku hebrajskim. Świecznik symbolizuje grób kobiecy, gdyż 
kobiety zapalały świece podczas szabasu. Fot. K. T. Witczak.

Ilustr. 85. Macewa Tauby Blankiet i symboliczny grób rodziny Pessesów w 1971 r. Przy gro-
bie stoją: z lewej strony Michał Piasecki (Mojsze „Moniek” Pesses, 1919–2002), z prawej 
strony Henryk Piasecki (Izrael Chaim Pesses, 1905–2003) i jego syn Eryk Piasecki. Fot. ze 
zbiorów rodzinnych.

Ilustr. 86. Macewa Tauby Blankiet w 2013 r. Poniżej popękana, przesunięta i przewrócona 
płyta symbolicznego grobu rodziny Pessesów. Przy grobie stoi Krzysztof Piasecki, syn 
Eryka, praprawnuk zmarłej. Fot. Eryk Piasecki.

Ilustr. 87. Eryk Piasecki (ur. 1941) kładzie na grobie prababki Tauby Blankiet w dniu 14 VII 
2013 r. Fot. Krzysztof Piasecki.

Ilustr. 88. Macewy na tomaszowskim kirkucie porośnięte bujną, dziko pleniącą się roślinno-
ścią. Fot. K. T. Witczak (2008).

Ilustr. 89. Macewy na cmentarzu żydowskim w Tomaszowie Mazowieckim w okresie 
międzywojennym. Fot. ze zbiorów autora.

Ilustr. 90. Rodzina Cymbalistów przy grobie Miriam Cymbalist. Fot. ze zbiorów rodzinnych. 
Kopia w zbiorach autora.

Ilustr. 91. Okładka książki Beniamina Yaari-Walda, wydanej w 1995 r., poświęconej cmenta-
rzowi żydowskiemu w Tomaszowie. Na okładce widnieje pomnik upamiętniający masową 
eksterminację Żydów tomaszowskich. Fot. K. T. Witczak.
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Ilustr. 92. Przed Willą Gala w Smardzewicach stoją od lewej: Beniamin Yaari-Wald 
(1925–2004), przewodniczący Związku Tomaszowian w Izraelu, jego wuj Szlomo Birensz-
tok, dr Beate Kosmala z Berlina, Urszula Trocha z Tomaszowa Mazowieckiego. Fot. z 1994 r., 
udostępniona przez p. Urszulę Trochę.

Ilustr. 93. Macewy wywiezione przez nazistów z cmentarza tomaszowskiego, odnalezione 
przy ul. I. Mościckiego. Powróciły one na cmentarz tomaszowski w kwietniu 1999 r. 
i zostały wmurowane w ścianę istniejącego ogrodzenia cmentarnego. Fot. K. T. Witczak.

Ilustr. 94. Macewy odnalezione na posesji dra Kijewskiego (widoczne po lewej stronie). 
Powróciły one po pięćdziesięciu kilku latach na „dobre miejsce”, na kirkut tomaszowski. 
Na zdjęciu stoją od lewej: Urszula Trocha, dr Roman Kijewski, dr Beate Kosmala z Berlina, 
realizatorzy przeniesienia odnalezionych macew na cmentarz żydowski. Fot. z 1999 r., 
udostępniona przez p. Urszulę Trochę.

Ilustr. 95. Pomnik upamiętniający piętnastotysięczną społeczność Żydów tomaszowskich 
wywiezionych do Treblinki w dniach 31 X i 1 XI 1942 r. i tam w okrutny sposób zamor-
dowanych. Na pomniku widać ślady bezmyślnego wandalizmu. Fot. K. T. Witczak (2010).

Ilustr. 96. Stanisław (Samuel) Talman podczas uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci 15 
tysięcy Żydów tomaszowskich. Fot. z 1 XI 1947 r. Zbiory Jerzego Wojniłowicza.

Ilustr. 97. Pomnik ofiar obozu zagłady w Treblince. Źródło: Wikimedia Commons.

Ilustr. 98. Element gry miejskiej „Śladami tomaszowskich Żydów”, zorganizowanej w ramach 
Pasaży Pamięci (2014). Na tomaszowskim bruku figuruje cytat z utworu Joanny Kulmowej. 
Fot. Justyna Biernat.

Ilustr. 99. Żydzi tomaszowscy w tradycyjnym stroju. Fot. ze zbiorów rodziny Steinmanów. 
Kopia w posiadaniu autora.

Ilustr. 100. Rysunek Mosze Wajsberga, upamiętniający martyrologię tomaszowskich 
Żydów. Źródło: M. Wajsberg (red.), Sefer Zikkaron le Kehilat Tomashow Mazowieck, 
Tel Aviv 1969, s. 1.

Ilustr. 101. Wycinanka żydowska typu Mizrach z końca XIX w., pochodząca prawdopodobnie 
z Polski. Źródło: Wikimedia Commons.

Ilustr. 102. Szablon do wykonania hamsy. Źródło: http://leifpodhajsky.com/Hamsa.

Ilustr. 103. Litery hebrajskie. Źródło: http://pl.wikibooks.org/wiki/Jidysz/Zagadnienia 
_podstawowe.

Ilustr. 104. Pod kierunkiem Magdaleny Pulikowskiej, studentki judaistyki, uczestnicy 
warsztatów edukacyjnych uczyli się czytać i pisać najpopularniejsze hebrajskie słowa, 
m.in. pozdrowienie żydowskie Szalom! (hebr. ‘pokój’). Zdjęcie wykonano podczas gry 
miejskiej. Fot. Aleksandra Mieszczankowska. Źródło: https://www.facebook.com/pages/
Pasa%C5%BCe-Pami%C4%99ci/1446320035648347?fref=ts.

Ilustr. 105. Gwiazda Dawida – narodowy symbol Żydów. Źródło: Wikimedia Commons.

Ilustr. 106. Przykładowe hamsy wykonane przez uczestników warsztatów edukacyjnych 
w dniu 9 VIII 2014 r. Fot. Justyna Biernat.

Ilustr. 107. Mezuza. Źródło: Wikimedia Commons.
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Ilustr. 108. Tałes. Źródło: http://www.biblicalgallery.com.

Ilustr. 109. Tora. Źródło: Wikimedia Commons.

Ilustr. 110. Pocztówka żydowska wydana w Warszawie. Zbiory Jerzego Pawlika.

Ilustr. 111. Tomaszowska rodzina Rozenbaumów w 1916 r. Fot. ze zbiorów Zenona Neu-
marka. Kopia w posiadaniu autora.

Ilustr. 112. Justyna Biernat.

Ilustr. 113. Magdalena Pulikowska.

Ilustr. 114. Krzysztof Tomasz Witczak.

Ilustr. 115. Konrad Kowalski.

Ilustr. 116. Godło Tomaszowa Mazowieckiego. Źródło: Wikimedia Commons.

Ilustr. 117. Ortodoksyjny Żyd tomaszowski odziany w chałat. Fot. ze zbiorów Jerzego 
Pawlika.

*  *  *

Na okładce i stronie tytułowej wykorzystano fotografię ze zbiorów Jerzego Pawlika, przedstawia-
jącą tomaszowskich Żydów handlujących na placu św. Józefa (obec. pl. T. Kościuszki) w 1914 r.
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Ilustr. 117. Ortodoksyjny Żyd tomaszow-
ski odziany w chałat. Fot. ze zbiorów Jerzego 
Pawlika.



Kto u schyłku lat nie wraca myślą do domu rodzinnego, do dzieciństwa 
spędzonego wśród najbliższych? – Jakże schodzą się dwa przeciwległe krańce 
życia! Owe odległe a przecież bliskie źródło, skąd wypłynął potok mego życia, 
wzywa do siebie: wróć! Wiem, że życiodajne źródło wyschło, zasypane ręką 
złoczyńcy. A jednak wracam tam, posłuszny temu odwiecznemu a potężnemu 
wezwaniu. Nachylam się nad źródłem i widzę w jego zwierciadle wód swój 
własny wizerunek. Jakże on zmieniony! Mimo woli wyrywa mi się okrzyk: „Czy 
to ja jestem tym samym chłopięciem, które ongiś”…    

W mieszkaniu naszym – zgiełk warsztatu krawieckiego. Stuka rytmicznie 
maszyna do szycia, przy której siedzi Ojciec  nachylony do szkapiej głowy szyją-
cego mechanizmu, ręką nawodzi pod tańczącą igłę płat sukna płynącego rzeką 
jakby na koło młyńskie, napędzane jednak nogami Ojca, naciskającego pedał 
maszyny. Kroplisty pot występuje Mu na czole obnażonej głowy, krótko przy-
strzyżonej „na jeża”, a spiczasta ryża bródka podryguje w takt wibrującej maszy-
ny. Wibrują również cewki z czarną i białą nicią, stojące na wąskich „warszta-
tach”. Brzegi warsztatów były obrębione listewką, by cewki, naparstki i tym 
podobne instrumenty nie staczały się pod nogi pracującym. Cała niemal kuch-
nia wypełniona jest pracownią krawiecką. Oprócz maszyny do szycia stoją w 
niej dwa „warsztaty”: majsterski, przy którym siedzi Ojciec, i czeladniczy, przy 
którym siedzi młodzieniec w czarnej, okrągłej „żydowskiej” czapeczce, gdyż 
pochodzi z prowincji, gdzie panują jeszcze stare obyczaje.           

                                                                                         Michał Piasecki
       



Niniejsza książka pozwala nadać historii Tomaszowa rys indywidualności 
za sprawą poszczególnych autorów, ich doświadczeń i przeżyć. Jest mozaiką 
dawnych miejsc i zdarzeń, marginalizowanych opowieści, zapomnianych prak-
tyk. Staje się wreszcie zapisem nieistniejącego już, wielokulturowego Tomaszo-
wa Mazowieckiego, które w oczach Ostrowskiego oraz jego przyjaciół było 
„zachwycającym siedliskiem”, a które dla współczesnych badaczy miało „najcie-
kawszą, zindywidualizowaną i przemyślaną koncepcję urbanistyczną w całym 
okręgu”. Dawne, nowoczesne miasto swój wielki rozkwit zawdzięczało przede 
wszystkim zmysłom reformatorskim Ostrowskiego, ale także dzięki zróżnico-
wanej, wielokulturowej ludności, której ważną i znaczącą część stanowili Żydzi. 

Justyna Biernat
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