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Obrazy z historią  

 
 

  W Księdze pamięci łomżyńskiej gminy żydowskiej1 znajdujemy słowny i utrwalony na 

fotografiach obraz Rybaków – kiedyś miejscowości w otulinie Łomży. To dawne osiedle 

zostało szczególnie zapisane we wspomnieniach społeczności łomżyńskiej żydowskiego 

pochodzenia. Do dziś też trwa w świadomości wielu mieszkańców miasta nad Narwią 

skojarzenie dawnej dzielnicy żydowskiej Rybaki z mieszkańcami wyznania mojżeszowego. 

Nadal mówi się, że ten czy ów łomżanin mieszka na Rybakach, chociaż tak naprawdę mieszka 

przy ulicy Rybaki.  

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę odtworzenia obrazu tego miejsca, jaki po 

wojnie wydobyli z pamięci niektórzy jego dawni mieszkańcy. Składa się on z subiektywnych, 

zachowanych w pamięci różnych osób elementów świata, którego aurę oddają opowieści o 

miejscach i ludziach. W kilku ich fragmentach zachowała się dawna Łomża i jej mieszkańcy. 

Przywróćmy o nich pamięć. 

 

„(…) Dziewięćdziesiąt procent mieszkańców osiedla Rybaki, niegdysiejszej dzielnicy rybaków, 

stanowili Żydzi. Reszta, dziesięć procent, to ci którzy Żydami nie byli i w większości 

zamieszkiwali domy Polaków przy szosie do Piątnicy i należeli do „półświatka”, 

podejrzewanego o kradzieże i rabunki, nierząd i pijaństwo, gry karciane i pośrednictwo w 

sprawach przestępczych. A żydowscy mieszkańcy w większości byli ludźmi ciężkiej pracy. Do 

takich należeli: przekupnie, którzy od rana do wieczora kręcili się po targach ze swoim towarem 

albo cały dzień wystawali na rynku  przy straganie z owocami, latem spieczeni od słońca, zimą 

pokryci szronem i śniegiem, tragarze, mieszkańcy malutkich i ciemnych  izdebek, furmani z 

mizernymi końmi zaprzężonymi do długich wozów, do przewożenia ładunków itp. 

Furmani sprowadzali i rozdzielali do hurtowni i sklepów worki z mąką z młyna Giełczyńskiego, 

cukier z domu handlowego Butkowskiego i Mosze Aarona Hepnera. Wśród nich osiągnął 

znaczną pozycje woźnica Zewł ze swoim bratem i ojcem. Do mieszkańców osiedla, którzy mieli 

                                                      
1 Obecnie staraniem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży i Polskiego Towarzystwa 

Historycznego Oddział w Łomży jest ona przygotowywana do druku. Księgi pamięci są nazywane pinkasami. 

Pinkas łomżyński powstał, głównie, w oparciu o relacje żydowskich świadków historii jako wyraz pamięci o 

żydostwie polskim i zawiera swego rodzaju syntezę dziejów żydowskiej Łomży. 
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źródło utrzymania w zaułku Chewra Szas należał ojciec  Herszla Medeka2, Żyd z krótką czarną 

brodą, o wschodniej urodzie, który całe życie siedział w domu handlu naftą Jakobiego i synów, 

w towarzystwach ekspedycyjnych  i innych, a na koniec  wyemigrował do Ameryki, gdzie dożył 

końca swoich dni, spędzając je na studiowaniu  Tory i służbie Bożej w jednym z klojzów. Tutaj 

mieszkali po trosze wszyscy dostarczyciele wody w mieście. I było tym woziwodom wygodnie 

w pobliżu czerpalni wody, czyli „wodokaczki”, w bliskości rzeki, w której poili swoje konie, 

zanurzali i myli je w świeżych wodach Narwi. W szabaty i letnie noce znajdowali tu dla swych 

chudych koni skrawek pastwiska z trawą i sitowiem, prowadzili je na brzeg rzeki to tu, to tam. 

Latem, w szabaty, po spożyciu ciepłego posiłku wychodzili dostawcy wody ze swoimi końmi, 

obrządzali je przy łące, pętali przednie nogi, aby nie uciekły i nie poniosły, a sami kładli się na 

trawie, pomiędzy krzakami i w cieniu wierzb, aby czytać psalmy i Przypowieści Ojców (Pirke 

awot), będąc na wpół we śnie, wpół na jawie. Mieszkała też na Rybakach społeczność 

żebraków, którzy krążyli po dużych miastach od drzwi do drzwi codziennie albo w określone 

dni, w wigilie szabatów i świąt, na początku miesiąca (rosz chodesz) i w dni świąteczne. Jedni 

byli prawdziwymi żebrakami, a inni byli ludźmi zamożnymi, którzy wyciągali rękę, a po ich 

śmierci znajdowano w dziurach i workach prawdziwy skarb… 

Jakby nie brakło tam zamieszania – obrała sobie na Rybakach miejsce także grupa kataryniarzy 

(katrinarżes”), którzy krążyli po ulicach i podwórkach miasta ze swoimi grającymi skrzynkami, 

z zieloną papugą na wierzchu. Jedną ręką kręcił kataryniarz specjalną korbką wystającą ze 

skrzynki i płynęły dźwięki melodii jakiegoś rosyjskiego walca, popularnej pieśni miłosnej 

„Naprjasno Wańka liubisz”. Drugą zaś rękę wkładał do małej puszki, gdzie znajdowały się 

karteczki z losami. Dziecko albo wieśniak na targu zapłacił grosik, a papuga przepowiadała mu 

przyszłość i wyciągała dziobem los, na którym było wypisane, co go czeka. Także nie 

brakowało w tej dzielnicy żydowskich rzemieślników naprawiających buty czy przerabiających 

ubrania, bednarzy i piekarzy, pilarzy i blacharzy. Byli to ludzie ciężkiej pracy, w pocie czoła 

zarabiający na kęs chleba. Stąd wyszli działacze ruchu robotniczego w Łomży: „Bundu” i 

„Poalej –Cijon”, komuniści i anarchiści. Ale ostrzegali synów biedaków, bo czasami z ich grona 

wychodził fenomenalnie zdolny uczony, wyróżniający się w jesziwie i przyszły rabin, mełamed 

albo sprawujący inne zaszczytne stanowisko w synagodze. A byli i tacy, którzy jeszcze w 

bardzo młodym wieku emigrowali do Ameryki z biletami, które otrzymali od ojca albo wujka, 

i tam dorastali, w dzień pracując jako przekupnie lub pucybuty, a wieczorami uczęszczali na 

wieczorowe kursy, do koledżów i w końcu zostawali lekarzami, inżynierami albo milionerami, 

jak bracia Werner z Hollywood, których dziadek był mieszkańcem Rybaków… 

                                                      
2 W Księdze… zapisano takie o nim słowa: „Godny wspomina jest Abraham Herszel Kanowicz, którego zwano 

Medek, a którego imię pozostanie związane z łomżyńską gminą żydowską. Był prostym chłopcem, synem woźnicy 

z Rybaków, który na swoim wozie przewoził ładunki z Czerwonego Boru do hurtowników w Łomży, takich jak 

Mosze-Aaron Hepner i inni.  Uczył się trochę w szkole religijnej „Talmud- Tora” i nie wyróżniał się w nauce, 

ponieważ już od wczesnego dzieciństwa pociągały go konie i wozy. 

Miał jednak duszę ludowego aktora i kto wie, do jakiego stopnia doszedłby, gdyby otrzymał odpowiednie 

wykształcenie w tym kierunku. Przybywa do Łomży cyrk – Medek wpychał się tam pierwszy i od cyrkowców 

uczył się ich sztuki, gimnastyki itp. i potrafił zgromadzić wokół siebie sympatyczne towarzystwo oraz pokazać im 

swój zapał. Był wiernym kinomanem i umiał nie tylko opowiadać o tym, co zobaczył, ale także naśladować parę 

rzeczy i odegrać wielkie role. Kiedy przybył kiedyś do Łomży żydowski siłacz Zisza Berajrbard,  nauczył się kilku 

numerów siłacza i sztuczek, jak: zginanie żelaza, podnoszenie ciężkich ładunków, łamanie żelaznych podków, 

wyciąganie gwoździ zębami itp. Zaczął jeździć po miasteczkach i na rynkach pokazywać wieśniaczej publiczności 

swoją siłę, zbierając pełen kapelusz drobniaków. Nauczył się tańczyć i otworzył sobie „salon tańców” na 

Rybakach. Kilkoro młodych  chłopców i dziewcząt pośpieszyło na wyścigi, aby uczyć się nowoczesnych tańców. 

Kiedy zostało założone pierwsze w Łomży towarzystwo autobusów przez panów Goldbrucha i Goldwasera, 

zatrudnił się Abraham – Herszel jako konduktor. Całą drogę z Łomży do Warszawy rozweselał podróżnych swoim 

śpiewem i tańcami, żartami i sztuczkami (…)”. Por. Księga pamięci…, dz. cyt., s. 586-587.  
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Byli tam i tacy mieszkańcy, którzy powoli wydostawali się z osiedla i przenosili do mieszkania 

w samym mieście, z początku przy ulicy Woziwodzkiej albo na zboczu kapucyńskim, a w końcu 

przy ulicy Dwornej, Długiej czy nawet przy Nowym Rynku…”3 

 

W innym miejscu łomżyńskiego pinkasu czytamy o historii zasiedlenia Rybaków: 

 

„(…) Handel rozwijał się i trudno było kupcom i rzemieślnikom chrześcijańskim doczekać się 

przybycia Żydów, częstokroć przez wiele dni. Przeto po staraniach i odpowiedniej, skrytej 

opłacie, znaleźli oni osiedle bliżej miasta, wieś rybaków nad rzeką Narwią „Rybaki”. Wieś ta 

była z początku daleka od miasta, wznosząca się na wzgórzu i nie została włączona do miasta, 

aż dopiero w XIX w. Miejsce to – ziemia bagienna i w czasie opadów deszczu a szczególnie 

topnienia śniegów – niebezpiecznie było zamieszkiwać, ze względu na powodzie. Niemal co 

roku na wiosnę, miejsce to zmieniało się w wielki jezioro, kiedy wzbierały wody Narwi. Nieraz 

zalane zostały domy mieszkalne, stajnie i magazyny. Były także ludzkie ofiary i trupy 

zwierzęce. 

Tu zamieszkało kilkadziesiąt rodzin żydowskich i kontynuowało stosunki wzajemne z 

mieszkańcami Łomży legalnie lub nielegalnie. Dwie bramy miasta, zbudowane w swoim czasie 

dla potrzeb obrony przed napaścią Prusaków, Kozaków, Kurpiów i Tatarów, zaczęto zwać 

„Żydowskimi bramami”, gdyż strzeżone były każdego dnia, przed wieczorem, przed 

wkradaniem się i wejściem Żydów wraz z nastaniem ciemności. Jedna z bram była z żelaza ze 

strony wsi Skowronki, a druga w kształcie kamiennego muru ze strony wsi Giełczyn. Wieś 

Rybaki stała się miejscem rozwojowym. Żydzi kupowali place, budowali duże domy, 

gdzieniegdzie podnieśli poziom ziemi nad brzegiem Narwi dla ochrony przed  powodzią, 

zbudowali magazyny na zboże, tartaki dla przecierania drzew, a na drodze do wsi Szur, na 

miejscu, gdzie niegdyś stała bożnica i dom gminy w XV w. przed wygnaniem, od nowa 

wybudowali bożnicę i odnowili cmentarz. Miejsce to, które znane było potem jako „Stary 

cmentarz” było kluczowym między miastem i osiedlem żydowskim „Rybaki”. 

I jeszcze jedną zaletę miało to miejsce. Stanowiło główną drogę między Starą Łomżą i Łomżą, 

gdyż we wsi Stara Łomża mieszkali Żydzi, którzy mieli związki z miastem. 

Warunki topograficzne osiedleńców żydowskich we wsi Rybaki nie były nadzwyczajne. 

Chrześcijańscy rybacy mieli tutaj swoje źródło utrzymania. Żydzie mieszkali tam z 

konieczności, a nie ze względu na zajęcie lub dla potrzeb materialnych. Także w Rybakach 

skupiali się blisko siebie, jak to czynili zawsze, aby nie być rozproszonymi między gojami. Na 

ile też było można, oddalali się od brzegu rzeki i zamieszkiwali na zboczach góry, bliżej miasta. 

Przy każdej sposobności władcy miasta rozszerzali swoje granice aż coraz bardziej zbliżali się 

do zachodnich wejść miasta. Osiedle żydowskie w Rybakach otrzymało potem nazwę ulicy 

Żydowskiej. Pierwsze domy żydowskie, które znalazły się w obrębie  miasta były zbudowane 

na zboczach góry Kapucyńskiej, na obrzeżach ulicy Woziwodzkiej i zbaczały w lewo w 

kierunku pompy wodnej, która powstała po pewnym czasie i przez długi  czas dostarczała 

miastu z rzeki oczyszczoną wodę do picia. Między Piątnicą a Rybakami istniały zawsze żywe 

więzy. Rzeźnicy, rabin i inni związani z rytuałem religijnym z Piątnicy mieli także pod swoją 

opieką Rybaki. Trzeba jednak zauważyć, że w Piątnicy mieszkali bogatsi Żydzi, którzy 

znajdowali czas także na naukę, a w Rybakach skupiał się element żydowski uboższy. Drobni 

                                                      
3 Księga pamięci gminy Łomża, redakcja  Jom-Tow Lewiński, tłumaczenie z hebrajskiego Ewa  Wroczyńska, 

maszynopis, s. 664-666. 
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kupcy, rzemieślnicy – i oprócz nielicznych – dzięki swym drobnym interesom zmuszeni byli 

zamieszkać w pobliżu rzeki”4.  

 

Poniżej są prezentowane fotografie, które utrwalają to przyległe do Łomży osiedle. Widzimy 

na nich rzeźbę terenu, rozmaite zabudowania, rzekę i ludzi. Wszystkie te elementy 

współtworzyły tę charakterystyczną przestrzeń. Zachowały je stare zdjęcia.  

 

 

Fot. z Księgi pamięci łomżyńskiej gminy żydowskiej z podpisem: Osiedle rybaków – Rybaki, 

które zostało włączone do miasta i stało się osiedlem żydowskim. 

 

                                                      
4 Księga pamięci gminy Łomża, Sefer zikaron li-kehilat Łomza = Lomże; a izker-buch= Lomza; In memory to the 

Jewish community [Księga pamięci gminy Łomża]. Irgun Olej Lomza be-Israel Ziomkostwo Łomży w Izraelu], 

redakcja  Jom-Tow Lewiński, tłumaczenie z hebrajskiego Adam Bielecki, Tel Awiw 1952. 
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Fot. z Księgi pamięci łomżyńskiej gminy żydowskiej z podpisem: Żydowska ulica w osiedlu  

nad brzegiem Narwi 

 

 
Fot. z Księgi pamięci łomżyńskiej gminy żydowskiej z podpisem: Osiedle żydowskie Rybaki  

na brzegu rzeki 
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W Księdze… w kontekście miejsca, jakim były Rybaki, znajdujemy także wspomnienia o  

ludziach, m.in. o „olejarce” Marcus: 

 

 „Na osiedlu Rybaki nazywano ja z szacunkiem „Olejarką” i wszyscy wiedzieli do kogo się 

zwrócić: do tej kobiety, właścicielki małej wytwórni oleju, czyli olejarni nad brzegiem Narwi. 

Była tłustawa, średniego wzrostu, miała piękne oczy, delikatną i stateczną twarz. Urodziła się 

w Zambrowie. Jej mąż był człowiekiem spokojnym i skromnym i całe życie wykonywał swoje 

rzemiosło, a ona wychowywała piękne córki i jedynego syna, absolwenta jesziwy. Córki dorosły 

i wydała je za uczonych i dobrych mężów. A jedna z nich Rejzel zawędrowała nawet bardzo 

daleko, do Paryża. We wszystkie dni „Olejarka”, oprócz troski o dom, który prowadziła 

doskonale i z wielką dbałością, zajmowała się pomocą potrzebującym i obdarowywaniem w 

sekrecie ludzi, którym źle się wiodło na co dzień. Z wielkim talentem odkrywała piękne rodziny, 

które cierpiały niedostatek i wstydziły się prosić o pomoc. Posyłała im pieniądze i żywność. 

Kiedy przybyli tu uchodźcy wojenni, troszczyła się dniem i nocą o zaspokojenie ich potrzeb, 

posyłała żywność, ubrania, znajdowała mieszkania tymczasowe i stałe, a także pracę dla głów 

rodzin.  

I pamiętam, jak jednego dnia znikła chora psychicznie synowa wyżej wspomnianej Chaji- 

Hindy Brzozy, Była młoda i piękna, rodem z Ostrołęki. Dostała pomieszania zmysłów i jej mąż 

adwokat i dzieci z wielkiego wstydu przeprowadzili się do innego miasta. Chora kobieta kręciła 

się po ulicach, krążąc obok swego opustoszałego domu i obrzucając go pełnym boleści niemym 

spojrzeniem. Ale jak nikt nie widział zabrała ją „Olejarka” do swego domu, zamknęła na 

poddaszu i trzy lub cztery razy dziennie przynosiła jedzenie i zaspokajała wszystkie potrzeby. 

Nawet jej córki przez pewien czas nie wiedziały o ludzkim i szlachetnym postępku swej 

matki…”5 

 

Inną postacią związaną z Rybakami, jako miejscem swego urodzenia, był Jehuda Blumenfeld. 

 

„Pośród szanowanych obywateli Jerozolimy, sławnych ludzi z drugiej polowy XIX w. znajduje 

się reb Jehuda Blumenfeld, albo jak go nazywano Judel Łomżer. Urodził się w 1822 r. w Łomży 

na osiedlu Rybaki. Kiedy miał dziewięć lat osierocił go ojciec. Jehuda wyjechał do Amsterdamu 

i studiował w małej jesziwie na koszt braci Akiwy i Dowa Leharin. W wieku szesnastu lat w 

1836 r. wyemigrował Jehuda do Jerozolimy. Według innego podania pojechał tam razem z 

dziadkiem, starcem, który przeniósł się do Ziemi Izraela, aby tam umrzeć i być pochowanym. 

Jehuda wstąpił w Jerozolimie do jesziwy i szybko stał się sławny jako wielki erudyta i uczony. 

Był młodzieńcem o pięknym wyglądzie, mocnym jak dąb i odważnym. Znało go całe żydowskie 

środowisko Jerozolimy. Żydzi, którzy w drodze do Ściany Zachodniej  albo do Grobu Racheli 

bali się przechodzić przez dzielnice  arabskie, prosili Judela Łomżera, aby im towarzyszył. I nie 

jeden raz odpierał napadających siłą swego ramienia”6. 

 

 

                                                      
5 Tamże, s. 669-670. 
6 Tamże, s. 569-570. 
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We wspomnieniu o znanym w Łomży lekarzu Karbowskim7 również przywołano w pinkasie 

Rybaki, lecz w kontekście miejsca, z którym był on związany zawodowo i społecznie. 

  

„(…) Jehuda Karbowski był jego (czyli swego ojca) beniaminkiem i kiedy ten ukończył 

uniwersytet w Warszawie i Petersburgu w 1894 r., stary Karbowski wpłynął na syna, aby 

pozostał w Łomży. Ojciec kupił mu wszystkie potrzebne nowoczesne instrumenty medyczne 

oraz urządził piękny gabinet lekarski. Przez trzy lata leczył Karbowski ubogich chorych za 

darmo i za to wszyscy go pokochali, a zasłynął również jako doświadczony lekarz. Szczególnie 

odznaczył się w chirurgii. Dzięki hojności ojca mógł Jehuda poświęcić się wiedzy medycznej, 

a też nie musiał w pierwszych latach pracować zarobkowo. Kiedy został przyjęty do starego 

szpitala żydowskiego jako lekarz pomocniczy starszego od siebie doktora Kacenelenbogena, 

wkładał wiele wysiłku, aby przyspieszyć budowę nowego szpitala i dzięki finansowemu 

poparciu swego ojca zaczął także nabywać nowoczesne instrumenty dla tej placówki, urządzał 

zabawy taneczne i kwesty na rzecz szpitala. Był również lekarzem w kilku stowarzyszeniach 

pomocy socjalnej i nie oczekiwał za to żadnej nagrody. Był ulubieńcem ubogich z dzielnicy 

Rybaki i znał tam wszystkich. Pewnego razu został wezwany do chorego: schodząc po stopniach 

wzdychał i mówił: „Oni są w niebezpieczeństwie życia!” Zaniepokojeni ludzie pytali: „Kto 

taki?”, a on im na to: „Te stopnie...”8 

 

Rybaki były miejscem także tragicznych zdarzeń. Oto opis jednego z nich: 

 

„Drugi „historyczny” pożar wybuchł dnia 19 czerwca 1678 r. Po wielu latach Łomża znowu 

przypomniała sobie o pożarach. W 1865 r. „Gazeta Polska” poinformowała o wielkim i groźnym 

pożarze, który wybuchł w Łomży w dzielnicy żydowskiej Rybaki. Około dwustu rodzin zostało 

bez dachu nad głową. Spaliła się wówczas także wielka fabryka cukru Mosze Nowińskiego, a 

ponad dwustu robotników straciło chleb”9. 

 

                                                      
7 W Księdze zapisano taką oto informację o tym człowieku: „Prawdziwym łomżyńskim lekarzem, który urodził 

się i wychowywał w Łomży, był doktor Jehuda Karbowski, albo jak go zwykle nazywano – Julian. Jego ojciec 

Lejbcze Karbowski, urodzony w Augustowie, był prostym Żydem, człowiekiem nieuczonym, który zaczynał jako 

kelner w jakiejś restauracji, z trudem czytał po hebrajsku, nie rozumiejąc znaczenia słów. Był jednak 

społecznikiem, z wiarą poświęcał się budowie nowego szpitala, budowie synagogi, a szczególnie przyozdobieniu 

jej Aronu Ha-Kodesz. Miał Lejb Karbowski czyste wyczucie estetyczne, chodził ubrany jak jakiś szlachcic, we 

fraku i cylindrze na głowie i troszczył się także o żydowskie instytucje społeczne, aby były czyste i eleganckie. 

Miał 8 synów i prawie wszyscy pokończyli gimnazja i uniwersytety, a potem zostali sławnymi lekarzami w 

Warszawie, Nowym Dworze i innych miastach Polski i Rosji, a jeden z nich, Jehuda – w Łomży. Jednakowoż 

stary Karbowski przestrzegał zasad koszerności i religii. W „tiszat ha-jamim” uważał, aby nie przynoszono do 

jego domu mięsa i to stało się legendą w mieście. W dni świąteczne wchodził na bimę razem ze wszystkimi 

synami, ponieważ należał do rodu kohenów (kapłanów) – i radowali swoim śpiewem cały dom modlitwy. Kiedy 

jego syn Julian ożenił się z córką Zajdenbojtlów z Warszawy, stary Karbowski przychodził  w szabasowe wieczory 

sprawdzić czy synowa zapala świece. 

Nie brakowało Lejbie pieniędzy, jako że był człowiekiem majętnym, a jego hotel o nazwie „Hotel Polski” 

słynął z piękna i elegancji w całej okolicy. Gościli tam możni tego świata.  Mówił, że: „nigdy rabin nie zatrzymał 

się w moim hotelu. Przybywają księża katoliccy, przybywają kapłani wiary prawosławnej, natomiast rabin jeszcze 

nie przekroczył mojego progu...” (zasłyszane od Abrahama Mizracha). Jehuda Karbowski był jego beniaminkiem 

i kiedy ten ukończył uniwersytet w Warszawie i Petersburgu w 1894 r., stary Karbowski wpłynął na syna, aby 

pozostał w Łomży. Ojciec kupił mu wszystkie potrzebne nowoczesne instrumenty medyczne oraz urządził piękny 

gabinet lekarski. Przez trzy lata leczył Karbowski ubogich chorych za darmo i za to wszyscy go pokochali, a 

zasłynął również jako doświadczony lekarz”. Por. tamże, s. 259-260. 
8 Tamże, s. 263. 
9 Tamże, s. 572. 
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Jak widać, miejsce to żyło swoim rytmem. Jego atmosferę przywołują kolejne opisy i 

opowieści. 

  

„Na osiedlu Rybaki na każdym kroku spotykało się kozy. Kozy i koźlęta. Na ulicy i w 

podwórkach. Kozy na trawie i na brzegu rzeki. Kozy na niskich daszkach i na zmurszałych 

płotach. Z kóz utrzymywali się Żydzi: w każdym domu była koza dająca mleko rodzinie i na 

handel, aby sprzedawać kozią produkcję w zaułkach miasta, gdzie kóz nie trzymano. Kozy 

karmiło się resztkami chleba i obiadu, obierkami z ziemniaków i owoców. Tego było pod 

dostatkiem. Na każdym kroku i w każdym miejscu, zwłaszcza w porze letniej, mogłeś natknąć 

się na kozie „bobki”, pokrywające podwórka i ulice przed domami niczym szyszki w lesie. 

Latem bywało tak, że dzieci schodziły do piwnicy, albo szły do zagrody i tam spały z kozami i 

koźlętami. 

Wyjątek stanowiły dwa domy, które trzymały krowy: dom kowala Niski i dom żony 

„Kapinozy”. Urozmaicali mlekiem swoje potrawy domowe, a także sprzedawali ludziom z 

wyższych sfer i wybrednym smakoszom.”10  

 

Tło przywoływanych w cytatach sytuacji przybliża realia życia miasta i jego mieszkańców, 

ukazując życie wspólnoty kulturowej, jej codzienność, warunki socjalne, ludzkie 

temperamenty, niezależny od człowieka bieg zdarzeń...     

 

„Przez wszystkie dni tygodnia na Rybakach panowała cisza i spokój. Ale w piątek, przed 

szabatem  idylliczna atmosfera zmieniała się. Już o świcie wszyscy mieszkańcy zrywali się na 

równe nogi. Z drugiej strony Narwi na szerokich polach rozlegały się głosy wieśniaków i 

wieśniaczek przybywającymi tu na swoich wozach obładowanych wszelkim dobrem płodów 

ziemi i przeznaczonych na „dzień targowy”. Na wszystkich drogach i szosach ciągnęły sznury 

furmanek trzeszczących od załadowanych na nich produktów. Na odgłos furmanek 

turkoczących po ulicach osiedla wyrywali się ze snu i wstawali robotnicy. Spieszyli w 

podskokach, bo przecież zbliżał się szabat. Każdy chciał zdążyć z zakończeniem swojej roboty, 

aby otrzymać tygodniową  pensję i pójść na targ, i zdążyć kupić u chłopów to, co potrzeba. 

Wszyscy mieszkańcy Rybaków byli zajęci i trudzili się: ci spieszyli po szabatowe zakupy, tamci 

spieszyli się z posługą w domach bogaczy. Kobiety-robotnice robiły swoje zakupy przeważnie 

wtedy, gdy zakończyły swoje prace w zamożnych domach: po południu kupowały resztki 

towarów i rzeczy wybrakowane za bezcen. Zgiełk i wrzawa, zamieszanie i krzyki, gdziekolwiek 

się obrócisz. Także nad Narwią panował zgiełk i wrzawa; wszystko zanurzano w wodach rzeki: 

kadzie i niecki, stoły i ławki, misy i garnki, talerze i grabie, worki i pokrywki, a na koniec dzieci 

chederowe. Wszystko oczyszczano i uświęcano na cześć szabatu… Wody rzeki płynące swoim 

korytem spokojnie  unosiły z prądem i zmywały cały brud sześciu dni pracy. 

W godzinach popołudniowych gospodynie, zarówno te biedne, jak i te bogate, zajmowały się 

przygotowaniem gorącej potrawy, czyli „czulentu”11 na cześć szabatu. Każdy garnek był 

przykryty i pięknie przewiązany ściereczką. Rzędy garnków z czulentem czekały na swoją 

kolejkę włożenia do piekarnika rozgrzanego, wielkiego pieca i, kiedy wykonały kobiety tę 

świętą czynność, natychmiast zabierały się za urządzenia i przygotowanie domu na cześć dnia 

odpoczynku. Dzieci przeganiano na ulicę, żeby nie przeszkadzały w domu i tam dokazywały 

                                                      
10 Tamże, s. 666. 
11 To tradycyjna potrawa żydowska, gulasz przyrządzany z koszernego mięsa i ciecierzycy, z cebulą, kaszą 

jęczmienną lub jaglaną, a niekiedy z innymi dodatkami. 
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długie godziny, ile dusza zapragnie. I oto zjawiał się żartowniś Chaskali o nieco zezowatych 

oczach, miał w ustach rodzaj szofaru zabawki z płuca, które przywłaszczył sobie w kuchni. 

Kroczył niczym król na czele drużyny, a za nim wielkie wojsko bosych dzieci, których końce 

koszul świeciły przez dziurę w spodniach, a w rękach miały pajdy razowego chleba. Chaskali i 

jego wojsko maszerowało i śpiewało na cały głos, a w środku ich pochodu przeciskał się 

zwariowany Pietruszka12 i tańczył przed nimi taniec radości: towarzystwo przyjmowało go z 

radosnym trąbieniem i obaj, Chaskali i Pietruszka, maszerowali miarowo i cała ulica napełniła 

się świątecznym trąbieniem – tak dzieci na Rybakach witały Królową Szabat”13.  

 

 

Subiektywny obraz miejsca, które współtworzyła przestrzeń życia ludności łomżyńskiej 

żydowskiego pochodzenia, jego swoista architektura i ludzie, przywraca aurę przeszłości. Jej 

ślady do dziś można znaleźć na Rybakach, jak zwykli potocznie mówić o nim współcześni 

łomżanie. Warto odbyć tam spacer, któremu będzie towarzyszyć słowne wspomnienie z kart 

Księgi pamięci…, fotograficzny obraz i własna perspektywa oglądu przestrzeni i niełatwej 

historii.   

 

 

                                                      
12 W jego biogramie czytamy: „Z pozoru zachowanie się Nachuma Pietruszki było takie jak wszystkich ludzi. 

Spokojny i uprzejmy, odzywał się i odpowiadał na pytania bez najmniejszych oznak pomieszania zmysłów i 

napadów szaleństwa. Także ubranie, jakie miał na sobie, było schludne i kompletne. Jednak przy bliższym 

poznaniu zauważało się w źrenicach oczu dziwny ogień i tańczące błyski oraz melancholię rozlewającą się na 

twarzy. Jakiś psychiczny uraz, udręczenie i ciężkie umęczenie, jakiś niekończący się ból i ucisk przygniatały mu 

duszę i dlatego ujawniało się pomieszanie i zmącenie umysłu. Miłosierdzie i współczucie, jakie miał  w swoim 

sercu, wykorzenione i ułomne z jakiejś ukrytej przyczyny, przeniósł na przedmioty martwe, które postrzegał jako 

żyjące. W jego oczach wydawały się skazane na dożywotnie więzienie. Użalał nad ich zniewoleniem.  

Te oznaki szaleństwa ujawniły się u Nachumki, kiedy nie był już młodzieńcem, lecz doszedł do wieku 

dorosłego. Jakiś czas terminował u właściciela wytwórni kiełbas Jochanana Kristala. Żeberka z zarżniętego bydła, 

rozpłatane mięso, napychanie kiełbas oddziaływało na słaby i wrażliwy umysł Nachumki, który w każdej rzeczy 

zaczął widzieć okrucieństwo i czyny mordercze.  

Miał delikatną i bardzo wrażliwą duszę, a przy tym subtelne wyczucie muzyczne. Kiedy usłyszał melodię 

graną na fortepianie, skrzypcach czy na jakimkolwiek instrumencie, zatrzymywał się jak skamieniały i cały 

wsłuchiwał się w płynące dźwięki. Usłyszawszy jakąś melodię, natychmiast odtwarzał ją na swojej harmonijce. 

W dniach świąt narodowych, kiedy grała wojskowa orkiestra na Placu Sienkiewicza, ustawiał się Nachumke obok 

dyrygenta i swoją cienką laseczką naśladował jego ruchy, towarzysząc orkiestrze, i nikt go za to nie ganił. A kiedy 

orkiestra wracała do koszar, Nachumke kroczył na jej czele, gwizdał albo śpiewał marszowe melodie, wymachiwał 

laską, stawał na jednej nodze, a drugą podnosił do góry. 

Matka Nachumki czyniła wielkie starania, aż znalazła mu parę – jakąś ubogą starszą pannę, również trochę 

niespełna rozumu. Nachumke wiedział, że teraz dźwiga ciężar utrzymania rodziny i starał się odtąd wyżywić swoją 

żonę. Odtąd nie chciał już demonstrować swoich cudowności za darmo. Żądał zapłaty i ciekawscy wrzucali grosiki 

do jego czapki. Obchodził też domy bogaczy, tańczył przed nimi i prosił o zapłatę. Podejmował się także 

dźwigania ciężkich ładunków, worków gospodyń z targu za wynagrodzeniem.  

Nachumke został zabity przez nazistów…” Por. Księga pamięci…, dz. cyt., s. 612-613.  
13 Tamże, s. 667-668. 


