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Z KSIĘGI PAMIĘCI ŻYDOWSKIEJ GMINY CIECHANOWIEC1 

(fragmenty) 

ŻYDZI Z DZIELNICY WOLA2 

[s.186-202] 

 
Pamięci moich rodziców Icchaka i Fejgi 

oraz mojej siostry Szejndl. 

Bóg pomści ich krew. 

 

1. 

 Rzeka Nurzec była granicą, nie tylko geograficzną, między dwiema częściami 

miasteczka. „Naj-Sztot” czyli „Nowe Miasto” należało pod względem administracyjnym do 

gminy Klukowo i figurowało w urzędowym rejestrze jako osada. Spis mieszkańców 

znajdował się w Klukowie i tam sporządzano i przechowywano świadectwa urodzin, ślubów i 

zgonów. Podział ten istniał także przed odrodzeniem Polski, jako niepodległego państwa, po 

pierwszej wojnie światowej. 

 Na plac rynkowy „Woli”, będący wprowadzeniem do miasteczka od strony „Naj-

Sztot”, wiodły cztery drogi: 

1) droga główna, łącząca Ciechanowiec ze stacją kolejową w Czyżewie. 

2) droga Uszyńska, prowadząca do pobliskich wsi (droga ta była przez Żydów Woli 

komentowana jako przekleństwo, ponieważ w tym miejscu znajdował się nowomiejski 

cmentarz. Kiedy mówiono „pójdź drogą Uszyńską”, oznaczało to, uchowaj Boże, że 

„poprowadzą cię na wieczny spoczynek”). 

3)droga Kuczyńska, miejsce będące skupiskiem duchowo-religijnym polskiej 

ludności. 

4) zaułek Zadrożne od imienia jednego goja, który tu zbudował pierwszy dom. W tym 

zaułku zamieszkali Żydzi Woli po tym jak miasteczko spłonęło w czasie pierwszej 

wojny światowej. Mieszkali obok siebie, nierzadko razem w jednym domu. Stosunki z 

polskimi sąsiadami były wtedy poprawne. Każdy Polak szukał obrony u Żyda ze 

strachu przez niemiecką okupacją. Żydzi Woli szybko postawili sobie drewniane 

domy, kryte dachówką, odnowili warsztaty rzemieślnicze, pootwierali sklepy i życie 

powróciło na dawne tory. 

 W niedzielę widać było katolicki charakter miasteczka. Tego dnia Polacy nie 

pozdrawiali swoich żydowskich sąsiadów, ponieważ zdążali tłumnie do kościoła na Starym 

                                                           
1 Cichanowic; mechoz Bialistok, sefer edut we-zikaron= Ciechanoviec (Bialystok District), 

memorial and records [ Ciechanowiec; region białostocki, księga wspomnień i pamięci], red. Eliezer 

Leoni, Irgunim szel Jocej Cichanowic be-Israel u-we- Arecot ha-Berit = The Ciechanovtzer Immigrants 

Association In Israel and the USA [Ziomkostwa Ciechanowca w Izraelu i USA], Tel Awiw 1964, ss. 

936, 78, faks., il., mapa, portr. (hebr., jid., ang.) 
2 Wola - jest to niewielki teren pomiędzy ulicami Kuczyńską, Czyżewską i Łomżyńską, który nie ma 

zabudowy mieszkalnej (obecnie jest tu usytuowana stacja PKS). Nazwa Wola widnieje w tym miejscu na mapie 

z 1795 roku. Fakt ten każe przypuszczać, że dotyczyła większego obszaru, być może korzystającego z ulg 

pańszczyźnianych. (prof. dr hab. Irena Maryniakowa Instytut Slawistyki PAN ) 

http://www.ciechanowiec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1926 (przypis tłumacza). 
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Mieście (Alt-Sztot), niosąc na plecach obuwie. Zupełnie inaczej prezentowali się wieśniacy z 

okolicznych wsi, w czapkach z błyszczącymi daszkami i wypolerowanych wysokich butach. 

Wyglądali stanowczo i godnie.  

 W godzinach wieczornych, przed modlitwą, ulica żydowska jakby pustoszała i tylko 

popołudniami życie wracało do normy. [s.187] Chociaż Żydzi nie stanowili większości 

mieszkańców Woli, przecież w szabaty i żydowskie święta czuło się na ulicach ich wyrazistą 

obecność. Ojcowie z synami podążali na modlitwę w „minjanach”, które były swego rodzaju 

klubami, gdzie roztrząsano wspólne sprawy, rozmawiano o polityce i w ten sposób łagodziły 

się nieporozumienia i malały przedziały między ludźmi. 

 Także niewiasty Woli wychodziły w szabatowe popołudnia, aby trochę odetchnąć na 

ławeczce przed domem, na ganku, balkonie czy po prostu na schodkach przed wejściem. 

Obserwowały spacerowiczów udającym się do lasu: tych z Nowego Miasta i tamtych ze 

Starego Miasta. 

 Owi ludzie przechodzili przez szpaler pod biczem krytyki bystrych kobiet z Woli. 

Rzeczywiście, była to, w tamtych czasach, jakby namiastka rewii mody i wyborów miss 

piękności. Prawdę mówiąc, odbywała się tu swoista rywalizacja pomiędzy kunsztem Chaji 

Ginies, najważniejszej krawcowej Nowego Miasta, a dokonaniami krawcowej ze Starego 

Miasta. „Jurorki” szacowały wiek, stanowisko i pozycję rodziców. Taki „test” był czasami 

powodem do nadania komuś przezwiska albo sympatycznego przydomka. Koło tych 

szczególnych „stanowisk obserwacyjnych” ludzie naprawdę bali się przechodzić. 

 Żydzi Woli byli ludźmi prostymi. Znajdowali się wśród nich drobni kupcy, handlujący 

ze swymi polskimi sąsiadami, a także rzemieślnicy, żyjący z ciężkiej pracy własnych rąk. 

Byli także rolnicy, uprawiający poletka dzierżawione od sąsiadów oraz tacy, dla których 

praca na roli stanowiła dodatek do głównego zajęcia, jakim był handel. 

 Wśród Żydów Woli znajdowali się także właściciele majątków ziemskich. Na zawsze 

pozostanie w pamięci rodzina Lewin, duma ciechanowieckich Żydów. Do znanych postaci 

należeli właściciele majątków z Dumnikowa(?) oraz rodzina Rosochackich, którzy uprawiali 

tysiące mórg ziemi. Chociaż byli „dziedzicami” w każdym calu, to jednak mieli na wskroś 

demokratyczny stosunek do swoich żydowskich sąsiadów i polskich pracowników, co w 

tamtych czasach należało raczej do rzadkości. 

 Wśród mieszkańców Woli spotykamy także żydowskie rodziny pozostające w stałych 

kontaktach handlowych z właścicielami majątków. Przedmiotem tego handlu było zboże, 

drewno i części lasów, kupowane dla wycinki drzew. W okresach, gdy posiadacze majątków 

przeżywali gospodarcze niepowodzenia, kiedy nie mogli sprostać swoim zobowiązaniom albo 

nie mieli możliwości oddania otrzymanych zaliczek czy pożyczek z odsetkami, przekazywali 

w zamian części swojej ziemi. W ten sposób rozwinął się w środowisku żydowskim stan 

pracujących na roli, małych i wielkich właścicieli gruntów zarazem. Do takich należeli: 

Jankiel Gutmanes, Josil Jarmus, Płoński, Meszel Rubinsztajn oraz Icie Senders. Obrabiali 

swoją ziemię wraz z rodziną i przy pomocy najemników. Niekiedy praca była powierzana 

wyłącznie zatrudnianym robotnikom. Rodziny te miały także niewielkie stadko zwierząt 

gospodarskich, krowy, drób oraz konia i wóz. W latach poprzedzających wybuch drugiej 

wojny światowej, ta gałąź gospodarstwa bardzo się rozwinęła. 

 Poniedziałki i czwartki każdego tygodnia były dniami targowymi. W tych dniach 

mieszkańcy Woli wychodzili spotykać okolicznych rolników, przywożących na sprzedaż 
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swoje produkty. Kupowały je kobiety, które czym prędzej przekazywały towar spółce, 

nazywanej „Kompania” albo „Warszawniki”. „Kompania” skupowała produkcję rolniczą, aby 

wywozić ją do wielkich miast. 

[s.188] „Kompania” na zmianę dzieliła się i jednoczyła. W okresie podziału istniała 

konkurencja między dwoma odłamami i ceny towaru szły w górę. Natomiast w czasie 

zjednoczenia, spadały i pośrednicy nie osiągali znaczących zysków. 

Fundamentem „Kompanii” były dwie rodziny: Blutman i Kagan. Wokół nich skupiała 

się cała reszta wspólników. Niekiedy ich liczba sięgała od szesnastu do dwudziestu osób. 

Przed pierwszą wojną światową członkowie „Kompanii”, głównie w miesiącach zimowych, 

docierali ze swym towarem także na Ukrainę. Skupowali tam gęsi i na wozach eksportowali 

do Niemiec. Po pierwszej wojnie światowej handel ograniczył się jedynie do wymiany 

pomiędzy Ciechanowcem a Warszawą. 

 Przy tej spółce utrzymywały się dziesiątki rodzin. Istniał specjalny rodzaj drobnych 

handlarzy, określanych mianem „dorfs –kremer”. Od rana do wieczora krążyli na furmankach 

po wioskach i skupowali od chłopów płody rolne. Dostarczali je następnie do „Kompanii”, 

która niezwłoczne wysyłała towar do Warszawy. Istniał także spory odsetek wdów i mężatek, 

których mężowie chorowali. Musiały same utrzymywać swoje rodziny  

Pieniądze ze sprzedaży swoich produktów wydawali wieśniacy częściowo w sklepach 

na Woli, [s.189] częściowo w sklepach na targu. Na Woli były skoncentrowane warsztaty 

rzemieślnicze: kuźnie, stolarnie, warsztaty stelmachów wyrabiających furmanki, farbiarzy 

nici, blacharzy, szklarzy i szwalnie, w których szwaczki szyły koszule dla chłopów z 

wytworzonego przez nich płótna. 

Jeszcze jedną gałęzią gospodarki na Nowym Mieście był handel drzewny. Sprawne 

ręce rzemieślników z drewnianych kloców wytarzały belki i deski. Drewno służyło jako 

budulec, jako że wszystkie domy na Nowym Mieście były drewniane. 

W końcu lat dwudziestych wytwarzano także drewniane skrzynie, w których wysyłano 

towary do Warszawy. W magazynie Icie Sendersa, jedynego dostarczyciela takich skrzyń, 

pracowało wielu chaluców, przygotowujących się do aliji. Ich pracy towarzyszyły śpiewy 

takich pieśni jak: „Praca jest naszym życiem”(„Ha-awoda hij chajejnu”), „Baw się 

marzeniami”( „Sachki, sachki al ha-chalomot”). 

Obok tego istnieli „chałupnicy” czyli rzemieślnicy, którzy dostawali zamówienia od 

hurtowników, przeważnie w branży odzieżowej i obuwniczej. Pracowali z całymi swymi 

rodzinami i kiepsko im się powodziło. 

Byli także handlarze końmi oraz furmani, utrzymujący komunikację miasteczka ze 

stacją kolejową w Czyżewie, oddaloną o osiemnaście kilometrów, z Białymstokiem i 

Warszawą. Do przewożenia towarów posługiwano się wozami zaprzężonymi w konie. Także 

komunikacja między Ciechanowcem a pobliskimi miasteczkami odbywała się na furmankach. 

Komunikacja samochodowa funkcjonowała tylko w celu dowożenia podróżnych na 

stację kolejową. Ludzie, w ręku których skupiała się ta dziedzina działalności, nie byli 

właścicielami wozów, tylko administratorami miasteczka. Znali stałych podróżnych i 

wiedzieli o ustalonych terminach wyjazdów i powrotów kupców. Znali wszystkich chorych i 

wiedzieli o ich chorobach. Wiedzieli, kto wyjeżdża do wielkich miast, głównie do Warszawy, 

aby się tam leczyć. Tak samo znali uczniów, wyjeżdżających na naukę i powracających do 

domu na wakacje. Wiedzieli o każdym nowym człowieku, który przybył do miasteczka, czy 
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jest to gość potrzebujący noclegu czy też ktoś, kto planuje tu zamieszkać. Wykładowca albo 

kaznodzieja przyjeżdżający do miasteczka przechodził pod biczem ich krytycznej obserwacji. 

Wyrabiali sobie opinię o przybyszach natychmiast po ich przybyciu. Orientowali się dobrze, 

komu należy okazać szacunek, kogo zabrać z domu i odstawić z powrotem, albo kogo można 

przymusić, żeby poszedł na stałe miejsce zbiórki podróżnych, nawet jeśli miał daleko do 

przystanku. Podróżnych określali terminem: „farszojnen”, co było w języku jidysz pojęciem 

dwuznacznym. Ogłaszali: „mamy tylko trzech- czterech „farszojnen”, przyglądajcie się więc 

uważnie i patrzcie!”. 

Właściciele wozów stanowili poważną siłę obronną Żydów miasteczka. Pamiętamy 

przywódców tej grupy w Ciechanowcu – Mojszke Mutija Hersze i jego brat Dawidcze, obaj 

wysocy, dobrze zbudowani i odważni. Utkwił mi w pamięci epizod związany z tymi mężnymi 

ludźmi. Było to podczas wejścia polskiego legionu do miasteczka, w momencie 

„bezkrólewia”, między jedną władzą a drugą. Polscy sąsiedzi zanim jeszcze wyswobodzili się 

z jarzma swoich kuratorów, już przygotowywali się do zamanifestowania swojej mocy. Żydzi 

siedzieli zamknięci w swoich domach w trwodze i oczekiwaniu, co przyniesie dzień. Przez 

szpary w okiennicach, widzieli opustoszałą ulicę. I nagle pojawił się Mojszke z kolegami. 

Weszli w zaułek gojowskich sąsiadów i zaledwie po upływie godziny, wyszli stamtąd w 

towarzystwie polskich chłopaków, znanych im od dawna. Teraz oni wyszli zademonstrować 

swoją siłę. Przeszli przez plac na Woli. [s.190] Na przedzie, miarowym, pewnym krokiem, 

szedł Mojszke. Miał na nogach długie, sięgające kolan, buty i spodnie bryczesy, a na głowie 

kaszkiet z błyszczącym daszkiem. Wyglądał jak jeden z miejscowych Polaków. 

Za każdym razem, gdy kompania ta pokazywała się na ulicy, żaden łobuz nie śmiał 

podnieść ręki na Żyda. Bardzo ceniliśmy tych prostych ludzi i okazywaliśmy im szacunek. To 

była pierwsza siła obronna, jaką zapamiętałam w naszym miasteczku. 

Widzę was, Żydzi Woli, ludzi bystrych, pilnych, ciężko pracujących, którzy toczyli 

zaciętą walkę o swój byt. Wspomnę takich jak: Icze Fajweles, Szajke der Szejker, Szmuel 

Lichtenberg, Simcha der Farber, Icze Senders, Szajke der Stelmach oraz Jankiel Markles, 

którzy po skończonej robocie, wychodzili o wieczornej porze – ten w sprawach handlowych,  

tamten, aby podliczyć rachunki, inny znów szedł studiować stronę Gemary w „Chewra Szas”, 

jeszcze ktoś udawał się do pracy społecznej w towarzystwach dobroczynnych „Ahawat 

Achim", „Bikur Cholim”, „Chewra Kadisza”, ktoś inny, jak nakazuje święty zwyczaj, 

spieszył na modlitwę przedwieczorną „mincha”, żeby odpowiedzieć „amen”. Tak biegły ich 

ścieżki, upływały lata, a oni uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach żydowskiego życia, 

każdy na swój sposób. Aż okrutna ręka przerwała nić ich życia. 

Pamiętam was, niewiasty Woli, oddane matki, wdowy, żywicielki rodzin, strzegące 

przykazań i tradycji, wstające ze snu o świcie i kładące się spać o późnej porze. Niewiasty 

obarczone troskami utrzymania rodziny, obowiązkiem wychowania dzieci i pracami 

domowymi. 

Dokąd odeszłyście – Rachelo dy Milchikern, Alte-Riwko, Szejno-Dworo, Etke dy 

Bekerin, Chajo dy Kacawte i wam podobne. Byłyście także działaczkami społecznymi i 

wiedziałyście, komu trzeba udzielić pomocy w trudnym czasie, komu brakuje na godne 

świętowanie szabatu i kogo wesprzeć w chorobie. To wszystko czyniłyście ze skromnością i 

w ukryciu, jak to było we zwyczaju u Żydów w tamtych czasach. Nikt was nie wybierał i nikt 
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was nie posyłał, a wykonywałyście swoją sprawiedliwą pracę nie dla nagrody. W mojej 

pamięci wyryło się kilka postaci z Woli i pragnę je uwiecznić na kartach naszej księgi. 

 

2. 

Zacznę od Fejgi Markeles. Tak ją nazywano od imienia męża: Markel. Jej synom 

nadano przezwisko „Dy Markelojkes” – imię drogie i znane wszystkim Żydom miasteczka i 

okolic. Fejga miała trzynaścioro dzieci, z których dziesięcioro założyło swoje rodziny  

(synowie i córki) i w większości mieszkało na Woli, oprócz tych, którzy wyemigrowali z 

czasem do Ameryki. Doczekała się trzydzieściorga dwojga wnucząt. Synowie Fejgi byli 

wysocy i krzepkiej budowy, odznaczali się inicjatywą, dobrocią serca i bystrością. 

Sama Fejga była kobietą krzepką i wysokiego wzrostu. Wyglądem wyróżniała się 

spośród niewiast Woli. Miała ciemną twarz i ciepłe spojrzenie, mówiła wyraźnie i spokojnie. 

Słuchano jej słów, ponieważ wypowiadała je zdecydowanym tonem, budzącym zaufanie. 

Cytowano ją: „ona powiedziała”; „ona zapewniła”; „taka jest cena”; „inaczej nie będzie”. 

Była wspólniczką w handlu płodami rolnymi, wysyłanymi do Warszawy. [s.191] Po śmierci 

męża nie załamała rąk, ale została pełnoprawnym wspólnikiem wśród różnych wspólników i 

swoich synów. 

 Interesy handlowe prowadziła Fejga energicznie i stanowczo, także względem swoich 

synów. Nie ustępowała, ani nie rezygnowała ze swego, nawet w najmniejszej sprawie, 

chociaż była uosobieniem oddanej matki, która wszystko poświęcała dla swoich dzieci, 

karmiła je i wychowywała, aby stały się zupełnie samodzielne. Wielka miłość do synów 

przejawiała się w tym, jak o nich mówiła: „majn” (mój): „majn Moszel”, „majn Chaim” itp. 

„Majn” jest chory, „majn” wrócił”, „majn” ożenił się. Potrafiła w oryginalny sposób wyrazić 

rysy charakteru swoich dzieci – pozytywne i negatywne. 

 W przypadkach sporów i konfliktów między mieszkańcami, Fejga komentowała i 

zaznaczała: „Czyżbyś go nie znał: uparciuch, narwaniec, czy to coś dla was nowego?”. Fejga 

mieszkała w sercu Woli, na wzgórzu między domami chrześcijańskich sąsiadów, w chatce z 

malutkimi oknami. Przychodzący od strony miasta, widzieli z daleka najpierw szeroki dach, 

małe okienka i niskie wejście, w którym trzeba było mocno się schylić, aby wchodząc, nie 

zaczepić głową o futrynę. W domu była Fejga władczynią absolutną, niczym „Mirele Efros”3.  

Wszystkie dzieci i wnuki udzielały jej wsparcia hojną ręką i odnosiły się do niej z wielkim 

szacunkiem. Podobnie szanowali ją także chrześcijańscy sąsiedzi. 

 Kiedy kilkoro jej dzieci wyemigrowało do Ameryki, pojechała za nimi. Jednak szybko 

wróciła. „To nie dla mnie. Tylko tutaj jest moje miejsce. Tutaj jestem Fejgą Blutman, a nie 

jakąś emigrantką” – powiedziała. Do drugiej wojny światowej, faktycznie do ostatnich dni, 

nie mieszkała Fejga w tym swoim domku, który już został sprzedany, lecz w małym pokoiku, 

a w ciągu dnia przebywała u jednego z synów. Stamtąd wyszła, razem z czterema rodzinami 

swoich synów i trzynaściorgiem wnuków, do transportu do Treblinki. W wagonie śmierci 

zachęcała wnuka Cwi, aby wyskoczył z pociągu. Żądała tego z całej siły i tak mu 

powiedziała: „Wiemy dobrze, dokąd nas zawiozą. Ty musisz pozostać przy życiu i 

                                                           
3 Mirele Efros – bohaterka sztuki Jakuba Gordina, napisanej w 1898r. w języku jidysz i granej w wielu 

żydowskich teatrach. Mirele Efros – to bogata wdowa, trzymająca rodzinę silną ręką (przypis tłumacza). 
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opowiedzieć światu o naszych dziejach. Opowiedz prawdę o nas”. Z tymi słowami wypchnęła 

go z wagonu przez okno.  

 Z ust tego wnuka Cwi dowiedzieliśmy się, że Fejga zakończyła życie w krematorium 

w Treblince. Miała blisko osiemdziesiąt lat. Z całej rozgałęzionej rodziny w Izraelu pozostali: 

córka z rodziną i wnuk Cwi Blutman z rodziną, który przeszedł przez obóz śmierci. W ten 

sposób zostało spełnione życzenie Fejgi. Cwi ocalał i rozwija straszny zwój księgi o zagładzie 

Żydów Ciechanowca. 

 

3. 

 Do krajobrazu Woli należał także listonosz Josele, jak nazywano go w początkach 

jego kariery. Po latach stał się reb Josele. Upływ czasu nie zatarł tej postaci w mojej pamięci i 

także teraz widzę ją w całym blasku, jak kroczy ulicą na Nowym Mieście, ubrany w długą 

kapotę, z kieszeniami grubo wypchanymi listami. Torby na listy bowiem nie nosił. Twarz 

okalała mu czarna broda. Jego ciepłe, inteligentne spojrzenie przenikało każdego, kto z nim 

rozmawiał. [s.192] Latem chodził po cienistej stronie ulicy, ciągle przebierając palcami po 

kopertach. Segregował listy według ważności i uznania, które z nich są najpilniejsze, a nie 

według kolejności numerów domów. Wiedział, kto czeka z niecierpliwością na list; kto już 

prawie stracił wszelką nadzieję na odpowiedź; gdzie trzeba przystanąć i odczytać, co zostało 

napisane, ponieważ odbiorca listu nie umie czytać i pisać; do kogo przyjdą pieniądze od 

dzieci, które rodzinę utrzymują; kto dostanie odpowiedź, że został przyjęty do szkoły albo 

otrzyma propozycję pracy z centrali towarzystwa „Tarbut”. 

 Letni dzień dłuży się bez końca. Słońce praży niemiłosiernie, ogrzewając malutkie 

drewniane domki i brukowaną ulicę. W sklepach pustki, gdyż nie jest to dzień targowy, ani 

wigilia święta. Tylko tu i tam, w małym sklepiku albo na straganie, jakiś młodzik kupuje loda 

za grosz. Tu i tam ktoś próbuje wystawić głowę zza okiennicy albo przez przymknięte drzwi, 

oczekując na listonosza reb Josela, czy przyjdzie i czy przyniesie dobrą nowinę, a może nagłą 

wiadomość, że powiększyła się pula pozwoleń na emigrację do USA, albo wiadomość, że 

wyszły nowe prawa, ułatwiające wyjazd do tego „Eldorado”. Kobiety czekające z roku na rok 

na spotkanie ze swymi mężami, dzieci, które nie pamiętają swoich rodziców i prawie 

przepadła wszelka nadzieja, że wrócą i zobaczą ich chociaż raz, chaluce, modlący się o 

skasowanie ograniczeń aliji do Ziemi Izraela – o tym wszystkim Josel będzie wiedział 

pierwszy. 

  Ze względu na swoje stanowisko był reb Josel dla miejscowych Żydów doradcą, 

adwokatem, reporterem i rozmówcą. Rozdzielał listy z zadziwiającą dokładnością. Według 

niego ludzie regulowali swoje zegary. Kiedy sąsiadka spytała swoją koleżankę, „która 

godzina?”, oznaczało to: „czy Joseł już przeszedł?”  

 I oto nadchodzi. Widzą go z daleka przy domu Mojszela Markelesa – w prostej linii, 

skąd można zobaczyć całą Wolę. Wchodzi do domu, zatrzymuje się, niknie w podwórzu i 

znowu wychodzi. Ktoś zatrzymuje go na drodze i pyta niekoniecznie o list, tylko zagaduje o 

sprawy wojny i pokoju, podboju czy kapitulacji. Wszystko zgodnie z aktualną sytuacją 

polityczną. Reb Joseł odpowiada z godnością i szacunkiem, czasami gestykulując, czasami 

żartobliwie – najważniejsze, żeby było dobrze! Dla Żydów nie czytających gazet, był reb 

Josel swego rodzaju mówiącą gazetą. 
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 Z drugiej strony ulicy słychać głos: „Reb Josel. Ihr hot epes cu mir?” (Reb Joseł, ma 

pan coś dla mnie?) 

 - „Chas we- chalila, k’hob cu ojch gornicz” („Uchowaj Boże, nie mam nic dla pana”) 

– i po tym jak tamten mówi, że nastawił się na to, że będzie miał list, reb Josel odpowiada: 

„Tak i nie! Jest tu jakaś pocztówka, zerknąłem na nią, ale nic tam szczególnego nie ma…” 

 U reb Josela można było otrzymać wiadomości z pierwszej ręki, takie jak: co piszą 

chaluce z naszego miasteczka, którzy wyemigrowali do Ziemi Izraela, kto wstąpił do kibucu, 

kto przyłączył się do brygady pracujących, kto wreszcie zszedł w dolinę i wspiął się do Hajfy, 

kto jest zadowolony ze swego wyboru, a kto się rozczarował. Cytowanie reb Josela służyło 

jako materiał do dyskusji w domach rodzinnych, w czasie podejmowania decyzji w sprawie 

aliji do Ziemi Izraela. 

 W furtce stoi wdowa Libe i reb Josel czyta jej list, który przyszedł z daleka. Libe 

płacze, ociera oczy rąbkiem fartucha i mówi: „Lang leben zolt , reb Josel” (Obyś długo żył, 

reb Josel), „Ihr hot mir dy neszama derhalten” (Przywróciłeś mnie do życia). 

 [s.193] – Ale, na chwałę Bożą, napisz mu natychmiast odpowiedź, on się o ciebie 

martwi – mówi reb Josel. 

 Tak to reb Josel przechodził przez miasteczko i oprócz listów, przynosił także 

wiadomości i dobre wieści dla Izraela i wszyscy wyczekiwali go z utęsknieniem nie tylko 

dlatego, że miał w swoim ręku klucz do wielkiego świata, ale także dla dobrego serca i 

wielkiego ducha, nadziei i wiary, które ze sobą przynosił. 

 

4. 

 „Tojbe dy Farberke”. Tak ją nazywali Żydzi Woli, ponieważ utrzymywała się z 

farbiarskiego rzemiosła. Była małego wzrostu, okrągła, o ciemnej twarzy, która upodobniała 

ją do żydowskich kobiet z Jemenu. Dłonie miała uwalane w farbie, która nigdy nie dawała się 

zmyć do końca.  

 Okoliczni chłopi przywozili jej do farbowania wełniane i lniane nici. W sezonie, przez 

wszystkie dni tygodnia, z podwórza jej domu unosił się dym. Miedziane kotły na trójnogach, 

wrzały i bulgotały, a Tojbe uwijała się przy robocie. Goje wchodzili i wychodzili, ważyli 

wełnę i targowali się o cenę. Nazywali ją „Moszkowa”, od imienia męża, który wtedy już nie 

żył, ale imię wspominano niczym legendę. 

 Poznałam Tojbe i zapamiętałam, kiedy była już starą kobietą i nie zajmowała się 

farbowaniem. Jej zajęcie kontynuował syn Simcha. Jednak z powodu wielkiego przywiązania 

do tego rzemiosła, krążyła między pertraktującymi stronami, w lnianym ubraniu, tak 

rozpowszechnionym i wytwarzanym przez gojów. 

 Także w swojej starości nie zrezygnowała z pracy. Pilnowała wnuki, szczególnie w 

dni targowe i jarmarki, żeby uchowaj Boże, nie wpadły pod koła furmanek. Zawsze otaczały 

ją dzieci, z jej rodziny i z sąsiedztwa. Latem wysiadywała przed domem, dlatego znały ją 

wszystkie dzieci z okolicy, a ona także je znała. Wiele spośród nich mówiło na nią „babcia” – 

to były jej wnuki i prawnuki. Wiele natomiast mówiło na nią „ciocia” – to potomkowie 

dziesięciorga synów i córek Blutmanów. 

 Zdobywała dziecięce serca cudownymi opowieściami z dawnych czasów. Każdą 

rozpoczynała od słowa „farcajtns” czyli „dawno temu”. Dzieci czuły, że po tym słowie będą 

przerażające historie, od których jeży się włos na głowie. Babcia Tojbe pogrążała się w 
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otchłani swoich wspomnień i snuła opowieści o polskim powstaniu w 1863 r., o wojnie, 

zarazach, pożarach, wielkim głodzie, o dziedzicach i „Francuzach”. Opowiadania te nie były 

dla niej wystarczająco jasne, a co dopiero dla dzieci. 

 Szczególny urok miały opowieści o jej życiu, z okresu dzieciństwa, kiedy 

towarzyszyła rodzicom na żydowskich weselach i słuchała różnych pieśni. Zapamiętała pieśń, 

którą śpiewano na cześć panny młodej i narzeczonego. Brzmiało to tak: 

[s.194] 

 

Dla panny młodej: 

Tanc, tanc, tanc, 

szokelt zich der kranc, 

 szokelt zich der morgensztern, 

 Chanele wet a kale wern, 

brojt mit puter szmirn, 

Chaneln cu der chupe fihrn, 

 fun der chupe ojf  a bank, 

wet men szrajen drosze- geszank, 

drosze – geszank  in szejnem sztejger, 

wet men gebn a goldenem zejger. 

 

dla pana młodego: 

Kasze, kasze in tepele, 

Tora, Tora, in kepele, 

brojt mit puter szmirn, 

un dem chatan cu der chupe fihrn. 

 

 

 

dla panny młodej: 

Tańcz, tańcz, tańcz, 

kołysze się wieniec, 

kołysze się strój na twojej głowie, 

Chanele będzie panną młodą,  

chleb smarują masłem, 

Chanele prowadzą do chupy,  

a z chupy na ławę, 

będą wykrzykiwać weselne kazanie, 

świąteczną naukę w pięknym stylu, 

dadzą złoty zegarek. 

 

dla pana młodego: 

Kasza, kasza w garnuszku,  

Tora, Tora w główce, 

chleb smarują masłem, 
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i narzeczonego prowadzą do chupy. 

 

W jej opowiadanich o własnym życiu szczególne miejsce zajmowała opowieść, o tym, 

jak sama wychowała swoje dzieci. Owdowiała w młodym wieku i na starość postać męża 

zatarła się w jej pamięci. Wiedziała, że nazywali go „tajemniczym” i „milczkiem”. Był 

wielkim uczonym talmudystą i z jego ust nie wyszło żadne świeckie słowo. Z czasem nałożył 

na siebie post milczenia. Milczał całymi dniami, miesiącami – przez cały czas. Kiedy 

zachorował na nogi, synowie Simcha i Szajka, nosili go na plecach z domu do chasydzkiej 

bożnicy („chasidim sztibl”), pokonując znaczną odległość. 

[s.195] I Tojba czekała na tę szczęśliwą godzinę, w której jej dusza powróci do 

Stwórcy Świata i znowu połączy się ze swoim mężem. Wielką tęsknotę do tej chwili wyrażała 

tymi słowami: 

Az s’wet dy szaa 

im irce Ha-Szem 

un Got wet cunejmen di neszome 

 

Kiedy nadejdzie ta godzina,  

jeśli zechce Bóg 

i weźmie moją duszę. 

 

Gdy ta godzina przyjdzie, spotka się ze swym mężem w Ogrodzie Edenu. Przecież 

niewątpliwie on tam na nią czeka i dusza jego wyrywa się do niej. Przez wiele lat 

przygotowywała się na dzień swojej śmierci. Śmiertelny całun został uszyty zawczasu. 

Słysząc słowo „całun”, przerażone dzieci uciekały od niej gdzie pieprz rośnie. I Tojbe, widząc 

to, łagodziła swoje opowiadanie, mówiąc, na przykład, że przygotowuje się do ślubu, a nie na 

śmierć. Jednak śmiertelny całun spoczywał w skrzyni „bezużyteczny” przez wiele dni. W 

przypadku czyjejś nagłej śmierci oddawała go jako „dobroczynny dar”, ale natychmiast 

zamawiała sobie następny, żeby być gotową na ten spodziewany dzień. 

Tymczasem „Tojbe dy Farberke” długo jeszcze czekała i czekała, uzbrojona w dobre 

uczynki, otoczona rodziną i sąsiadami. Jednak tam, na Wysokościach, zapomnieli o niej i nie 

zapraszali do wiecznego mieszkania. Minęło wiele lat, synowie się postarzeli, wnuki pożeniły 

i na świat przyszły prawnuki. A Tojbe dalej wypatrywała „zaproszenia” Najwyższego. Ale 

jakby na przekór temu, Stwórca wszystkich dusz „odmawiał” zabrania do siebie jej duszy. 

Z powodu postępującej starości przestała opiekować się wnukami i prawnukami, 

skurczyła się i pomarszczyła, oczy zapadły, straciła pamięć i wyschło źródło jej opowieści. 

Przestała także oczekiwać spotkania z mężem, bo myśl o śmierci już jej nie zajmowała. 

Dreptała po mrocznym świecie i mamrotała do siebie jakieś niejasne słowa. Kiedy 

wychodziła z domu, sąsiedzi ją przestrzegali, ponieważ nie umiała potem znaleźć powrotnej 

drogi. Dzieci okazywały jej wielką cześć, mieszkańcy Woli kochali ją i widzieli w niej 

człowieka zaufania i prawdy, ale w ich oczach należała już do „wiecznego świata”. W końcu 

jednak Pan Bóg przypomniał sobie o jej duszy. Kiedy skończyła setny rok życia, powróciła 

do swego Stwórcy. 

 

5. 
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Nosiwoda Mosze – Lejb. Nikt nie wiedział ile miał lat, ani gdzie było jego stałe 

mieszkanie. Tu odpoczął, tam przytulił się na nocleg w kuchni jakiegoś obywatela 

miasteczka, od służącej dostał resztki obiadu i to mu wystarczało. 

Od rana do wieczora krążył wokół studni na wzgórzu, z nosidłami i wiadrami na 

ramionach. Miał gładką twarz i tylko na końcu podbródka widniała rozdwojona kępka 

włosów. Patrzył na wszystkich śmiejącymi się oczyma, z których wyzierała dobroć serca. 

Latem, kiedy piasek był mokry, wokół studni zbierały się dzieci z całej Woli, aby się 

pobawić. [s.196] I Mosze – Lejb, który był człowiekiem samotnym, przyłączał się do nich. 

Odstawiał na bok nosidła z wiadrami i przysiadał sobie na piasku między dzieciakami. To 

było dla niego czymś w rodzaju przerwy na odpoczynek, w różnych godzinach dnia. Dzieci 

patrzyły na niego jak na sympatycznego obdartusa. 

Twarz jego wyrażała spokój, a oczy śmiały się. 

Zasłynął wśród dzieci jako miasteczkowy wierszokleta. 

-Powiesz nam, Mosze – Lejb, coś ze swej nauki? 

- Powiesz – nie wierz! Pytajcie – a odpowiem. 

I zaczynał: 

- Zog najn, 

- zol dir arojs di cajn. 

- Zog gut. 

-Zolstu szpajen mit blut. 

-Mit azelche gramen, 

zol men dir fun der sztot arojsramen. 

- Ojw s’iz a swore 

-zolstu zajn di jidysze kappore. 

-Hostu jorn iz recht, 

-aniszt – iz wej un szlecht. 

 

Powiedz dziewięć. 

Niech ci wypadnie ząb.  

Powiedz dobrze. 

Będziesz spluwał krwią. 

Z takimi rymami, 

Niech cię wyrzucą z miasta. 

Jeśli tak sądzisz, 

Powinieneś iść na żydowską pokutę. 

Dobrze, gdy masz lata. 

Jeśli nie – to boli i jest źle.4 

                                                           
4 Można ułożyć z tego taki wierszyk po polsku: 

Powiedz dąb. 

Niech ci wypadnie ząb. 

Powiedz  lew. 

Poleci ci z nosa krew. 

Kto takie rymy kleci, 

Na zbity łeb z miasta wyleci. 

Jeśli to myślenie głupie, 
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I powtarzał w kółko, a dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem. Chociaż rodzice 

znali „naukę” Mosze – Lejba, nie przeszkadzali dzieciom spotykać się z nim i słuchać jego 

rymowanek. Po takim występie, kiedy popisał się już składaniem rymów i nawlekaniem 

paciorków wiersza, nagle podnosił się i ogłaszał: dość! Wystarczy tego dobrego! 

 

-Co ja powiem moim gospodyniom? 

-I co powiedzą służące? 

I będą miały rację! 

Idź, Mosze – Lejbie! 

Nie bądź głupcem! Idź swoją drogą! 

Z dzieci – nie wyżyjesz! 

Święta trzódka odpowie: me! 

A ty Mosze – Lejbie przebieraj nogami i idź, 

Przebieraj nogami i idź, przebieraj nogami i idź! 

 

Tak przynaglał sam siebie, zarzucając na ramiona nosidła z wiadrami, i ruszał w rytm 

refrenu: przebieraj nogami i idź, przebieraj nogami i idź! I ciężar jego życia stawał się przez 

to lżejszy. A lata mijały i coraz więcej ich przybywało. 

 

6. 

[s.197] Obok chederów i szkoły religijnej „Talmud Tora” były placówki, które w 

różnych okresach gromadziły dziewczynki z Nowego Miasta. Placówki te poprzedziły 

założenie szkoły hebrajskiej. 

W polskiej szkole powszechnej, do której również mogły uczęszczać żydowskie 

dzieci, uczyły się wyłącznie żydowskie dziewczęta. Polski kierownik, który miał jedno ramię 

wyższe od drugiego, czarną brodę i chytre oczka, pełnił także funkcję głównego nauczyciela 

w tej szkole. Znany był jako zdecydowany antysemita, ale jednocześnie miał spokojne i ciche 

usposobienie. Lubił towarzystwo, interesował się wszystkim, co się działo dokoła. 

Mam dotąd w pamięci początek działalności małych szkół, najpierw w prywatnym 

domu rodziny Majzler. Woźną była Szejncza Majzler, a nauczycielem jej ojciec Alter 

Majzler. Przez krótki czas pracowali tu jako nauczyciele: Chaim Kagan i Joel Lichtenberg, 

który po pewnym czasie otworzył własne kursy. Byli także inni nauczyciele. W późniejszym 

czasie przeszli do szkoły hebrajskiej na Starym Mieście. Wykładano tam język hebrajski i 

jidysz, a także niemiecki (w okresie niemieckiej okupacji) i polski, gdy powstało odrodzone 

polskie państwo. Nauczanie jidysz nie było związane z żadnym ruchem, np. CISZO5. Nie 

miało też na celu przekazania wiedzy filologicznej. Chodziło jedynie o nabycie praktycznej 

umiejętności czytania i pisania na potrzeby dnia powszedniego, a głównie po to, aby móc 

pisać listy do krewnych w Ameryce oraz czytać gazety. Uczennicami były w większości 

                                                                                                                                                                                     
Idź do Żydów na pokutę. 

Lepiej liczyć lata stare, 

Niż nie licząc – przebrać miarę. 

(przypis tłumacza) 
5 CISZO – Centralna Żydowska Organizacja Szkolna, będąca świecką organizacją oświatową Żydów w 

Polsce. Powstała w latach dwudziestych XX w.  i kładła nacisk na nauczenie w języku jidysz. Miała zabarwienie 

lewicowe (przypis tłumacza). 



12 
 

dorosłe dziewczęta, które nie kwalifikowały się już do polskiej szkoły, ani do małych 

hebrajskich szkółek.  

Mam w pamięci postać jednej z nauczycielek tych dziewcząt. Chanele była córką 

mełameda Mordechaja, uczonego talmudysty, który prowadził cheder dla chłopców, podczas 

gdy ona uczyła dziewczęta. Miała wrodzony talent pedagogiczny, spokojny charakter, takt i 

dawała osobisty przykład. Uczennice ufały jej i zwierzały ze wszystkiego. Chanele pisała 

także listy za niepiśmienne matki i osamotnione żony, których mężowie wyemigrowali do 

Ameryki. 

Dopiero po latach zrozumiałam jak ważną rolę odgrywała Chanele w życiu 

żydowskiej społeczności. Z jaką bezgraniczną cierpliwością przekazywała swoim dorosłym 

uczennicom umiejętność pisania i czytania. W naszych czasach nazywa się to specjalną 

opieką nad osobami opóźnionymi w rozwoju. Była samoukiem i swoją wiedzę zdobyła 

pracowitością i pilnością. Jej „szkoła” mieściła się w małym pokoiku z glinianą podłogą, w 

jednym z domów należącym do polskiego gospodarza. 

Chciałabym zatrzymać się dłużej nad jeszcze jednym chederem tego rodzaju. „Bube 

dy Mełamedke” prowadziła cheder, w którym uczyły się dziewczęta w różnym wieku. Była 

kobietą szczupłą i wysoką. Miała drobną twarz, haczykowaty nos i żywe, błyszczące oczy. 

Długimi, cienkimi palcami niespokojnie wodziła po zapisanych wierszach. Miała dodatkowy 

zawód, będący raczej rodzajem „hobby”. Otóż spełniała pobożną posługę jako „zogerin”, 

czyli przewodniczyła modlitwom na cmentarzu. Codziennie chodziła na cmentarz z 

kobietami, które miały „jorcajt”, czyli rocznicę śmieci kogoś bliskiego. Kiedy stamtąd 

wracała, twarz jej przybierała odmienny wygląd: oczy były zapuchnięte od płaczu, a nos – 

czerwony. Latem policzki miała ogorzałe od słońca, a zimą sine od mrozu. 

W zależności od pory roku, przynosiła w fartuchu zielone gruszki albo wysuszone 

szyszki. Wbiegała po schodach prosto do chederu, gdzie czekały na nią [s.198] uczennice. 

Były wśród nich pięcioletnie dziewczynki, uczące się modlitwy „mode ani” („dziękuję Ci, 

Boże”) oraz piętnastoletnie dziewczęta, których uczyła czytania z modlitewnika codziennego 

„sidur”. Również pomiędzy nimi znajdowały się takie, które dotąd jeszcze składały sylaby 

albo ledwo umiały coś tam wymamrotać. Dziewczęta nie traciły czasu nawet gdy „rabanit” 

była nieobecna. Grały w hacele („pięć kamyków”) albo w kostki, słuchały opowiadań. 

Najmniejsze dziewczynki wprowadzano w odmawianie błogosławieństw przed jedzeniem, 

„szema” oraz „mode ani” z pamięci, według metody nauczycielki „Gnende dy Blinde”. 

Gnende była ślepa. W przeciwieństwie do Bube była niska i staromodna. Goliła sobie 

twarz. Jeżeli tego nie zrobiła, na brodzie widać było siwy zarost. Włosy miała zebrane w kok 

z przedziałkiem pośrodku. Siadywała zazwyczaj na środku pokoju, na niskim krześle i 

zajmowała się robieniem filcowych pantofli, które splatała z pasków z zadziwiającą 

zręcznością. Paski filcu wyciągała wielkim szydłem, niewidzące oczy mając utkwione w 

przestrzeń. Na nogach układała sterty pasków, po jednej stronie w kolorze beżowym, po 

drugiej zaś w barwach zielono-czerwonych. Kolorowe paski były węższe od beżowych i po 

tym je rozpoznawała. [s.199] Jednak nie polegała w zupełności na sobie, tylko prosiła o 

pomoc swoje uczennice. Kiedy sięgała po odpowiednie kolory, pytała: „ Dobrze? To jest 

czerwone?” Dziewczynki potwierdzały: „Dobrze! Dobrze!”. I tak zajmowała się swoją 

wyćwiczoną i zręczną robotą. 
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Gnende była starą panną. Przemieszkiwała w domu „Bube dy Mełamedke” i 

opiekowała się uczennicami w czasie, gdy ta posługiwała na cmentarzu. Uczyła odmawiać 

błogosławieństwa. Wymawiała je wolno i spokojnym tonem: zogt kinderłech (powiedzcie 

dzieci): „bore nafszot”. Trzeba dziękować Panu Bogu za jedzenie, które nam daje. Kiedy 

dorośniecie będziecie błogosławić potrawy dorosłych. „Mode ani” trzeba wypowiedzieć 

każdego ranka. To jest wyrażenie podziękowania Panu Bogu, niech będzie błogosławiony, za 

to że zwrócił nam nasze dusze. 

Do każdego błogosławieństwa miała odpowiednie wyjaśnienie, także swoje własne 

przemyślenia: zogt kinderłech, zogt: kto odmawia „krijat szema” nie śni złych snów, a kto 

wypowiada „bore nafszot” po jedzeniu, jest dłużej syty i jego dusza nie błądzi nocami w 

ponurych ciemnościach. „Krijat szema” [s.200] należy powiedzieć całe, ale jeśli Pan Bóg 

zechce, w noc sederu powiecie tylko pierwszy fragment, bo wtedy Święty Pochwalony On, 

swoją chwałą i potęgą czuwa nad każdym dziecięciem. 

Kiedy dochodziła do błogosławieństwa „mode ani”, odkładała na bok swoje szydło i 

składała dłonie na sposób modlitwy gojów. Chcąc jednak odróżnić się od ich modlitewnych 

gestów, zbliżała złożone dłonie do serca i wymawiała słowa ze szczególnym zrozumieniem, 

wznosząc gałki oczu do góry: „dzięki Ci składam, za to, że zwróciłeś mi moją duszę”. 

Dziewczynki nie rozumiały znaczenia słów tej modlitwy, ale żarliwość Gnende 

budziła w nich podziw i szacunek. Kiedy odmawiała to błogosławieństwo, wznosiła oczy ku 

górze i wówczas dziewczynki dostrzegały w nich osobliwą rzecz. Zupełnie nie było widać 

źrenic, a jedynie białka, które zatapiały się w nieskończoności obłoków. 

W tamtych czasach powiedzielibyśmy, że taka postać przeraża dziecko i szkodzi jego 

duszy i dobremu samopoczuciu. Jednak dziewczynki kochały Gnende i wiele czasu spędzały 

w jej towarzystwie, także po skończonych lekcjach. Ona kołysała się z boku na bok w 

ustalonym rytmie, wołała dziewczynki po imieniu i po odgłosach wyczuwała na odległość, 

czym któraś z nich zajmuje się w danej chwili.  

Jeśli „mełamedka” Bube długo nie wracała z modłów na cmentarzu, Gnende urządzała 

spacer nad rzekę, w czym miała swoją korzyść. Brała ze sobą dzbanek, wiadro i inne 

naczynia, którymi mogła zaczerpnąć wody. Dziewczynki podążały za nią wolno i dostojnie. 

W tym pochodzie Gnende wyglądała jak kaczka, kołysząca się na wszystkie strony i wodząca 

za sobą kaczęta. Także wtedy nie skąpiła uczennicom moralizujących, mądrych powiastek. 

Dotyczyły one różnych niebezpieczeństw, czyhających w wodach rzeki, wirów i głębin, w 

których nie wolno się kąpać. I trzeba najpierw poznać rzekę, wszystkie jej kaprysy i pułapki, 

aby można było wejść do wody. Mówiła to z wielkim przekonaniem i dziewczynki wierzyły 

jej bezgranicznie. 

Po latach miałam szczególną okazję wysłuchać wykładu profesora Wilbuszewicza z 

Uniwersytetu w Jerozolimie. Między innymi postawił takie pytanie: „Kto z was przestrzega 

odmawiania modlitwy „mode ani” ze swoim dzieckiem, jako ojciec czy matka, albo jako 

wychowawca?”. Zapanowała cisza i nikt z obecnych nie odpowiedział. „Wielka szkoda” – 

zauważył wykładowca, że nikt z was nie chce przekazać uczucia szczęścia, tak nam 

bliskiego”. I tu opowiedział o pewnym zdarzeniu, jak któregoś ranka, w słotną i zimną 

pogodę, spotkał na ulicach Jerozolimy półnagiego człowieka, błąkającego się bez celu i planu. 

Smagał go deszcz i wiatr. „Mimochodem – powiedział starzec – przywołałem te słowa na 
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moje usta”. „Dzięki Ci składam [Panie Boże], że zwróciłeś mi moją duszę”. To uczucie 

umiała przekazać swoim małym wychowanicom ślepa Gnende. 

„Bube dy Mełamedke” opuściła miasteczko i wyemigrowała do synów w USA. 

Podczas pobytu w Ameryce spotkałam się z Żydami pochodzącymi z naszego miasteczka, 

którzy wskazali mi kobietę, będącą potomkinią Bube. Opowiedziała mi z dumą o swojej babci 

„mełamedce”, specjalistce w dziedzinie judaizmu. „Ja idę drogą babci” – oznajmiła – „A 

także moje dzieci znają język hebrajski”. Kiedy tak rozmawiałyśmy, zawołała swego 

sześcioletniego synka, aby przyszedł i zademonstrował swój hebrajski.  „Nu” – powiedziała 

po angielsku – masz okazję porozmawiać po hebrajsku z panią z mojego miasteczka”. 

Chłopczyk odetchnął głęboko, otworzył usta i przemówił dźwięcznym uroczystym głosem z 

amerykańskim akcentem:[s.201] „Baruch ata adonaj elohejnu melech ha-olam ha-moci 

lechem min ha-arec” (Błogosławiony jesteś Panie Boże nasz Królu Wszechświata, który 

wydobywasz chleb z ziemi”)6. On rozmawiał po hebrajsku… 

 

7. 

Opowieść zakończę w jednym z drewnianych domów Woli, stojącym w grupie 

budynków na podwórzu. Od frontu prezentował się okazale: wielki dom otoczony gankami 

przystrojonymi rozmaitymi rzeźbionymi ornamentami. W obejściu znajdowała się stodoła, 

stajnia i oficyna dla służby. Była tu także studnia z drewnianą obudową. Woda z niej nie 

nadawała się za bardzo do picia, ponieważ miała żółtą barwę. Wszystkie budynki tonęły w 

krzewach, które kwitły na wiosnę i zaściełały podwórze kwietnym i zielonym dywanem. 

To siedlisko, według świadectwa Szejny-Racheli, żony szynkarza Szajki „Szajke der 

Szenker”, którego przezywano „Szejczeche”, należało w latach siedemdziesiątych XIX w. do 

trzech sióstr, polskich szlachcianek, zwanych tu „prictes” czyli „dziedziczki”. 

Do karczmy Szejczechy zachodzili urzędnicy gminy Klukowo, zjeżdżający do 

miasteczka w celu spisania sprzedawanych domów i majętności, czy też wystawienia na 

przetarg, zgodnie z decyzją sądową. 

Nie wiem, jaki i kiedy siedlisko to przeszło na własność Dawida – Nachuma 

Złotołowa, gospodarza pedantycznie dbającego o porządek, który bardzo pilnował, aby 

lokatorzy pilnowali jego mieszkań. Przed pierwszą wojną światową posiadłość ta przeszła w 

ręce nowego właściciela. Mieszkaniec Starego Miasta, który zgromadził pieniądze w 

Ameryce, wrócił do miasteczka, aby nabyć majątek i wejść do grona ważnych właścicieli 

domów w Ciechanowcu. Jednak gotówka, którą dysponował nie wystarczyła na pokrycie 

długów zaciągniętych na zakup domów. Z tego powodu wrócił do Ameryki, a na miejscu 

pozostawił żonę, która nie przestawała płakać i narzekać na ciężar obowiązku włożonego na 

jej barki. Była to kobieta malutka i szczupła, a przez większość dnia musiała męczyć się 

oczyszczaniem rynsztoka z błota i bieleniem kamiennych krawędzi. Dlatego przeklinała swój 

los: „A niechby ten majątek spalił się, zanim go poznałam”. Wystarczy mi –mówiła – mój 

własny majątek. I odnosiła to do swojej córeczki Jentełe, sześciolatki, którą dzieci z Woli 

przezywały „Dos Majontekel”. Słysząc to przezwisko, dziewczynka nadymała się i zaczynała 

wrzeszczeć, aż można było ogłuchnąć. Z tej przyczyny, że rodzina ta przeprowadziła się ze 

                                                           
6 Jest to błogosławieństwo, które ojciec rodziny wypowiada nad chałkami w szabatowy wieczór 

(przypis tłumacza). 



15 
 

Starego Miasta do Nowego, członkowie jej byli zaliczani do „przybyszów” i nie za bardzo 

byli lubiani przez mieszkańców Woli. Nie minęło wiele czasu, a życzenia serca właścicielki 

domu spełniło się: majątek spłonął razem ze wszystkimi domami Woli w wielkim pożarze w 

1915 r. 

Długie lata place były opustoszałe. Po jakimś czasie przeszły na własność Icze 

Sendersa, który je kupił od właścicielki majątku przed jej podróżą do Ameryki. Na tym placu 

zbudowano drewniany dom. A było to tak: pewien goj, o nazwisku Cholewicki, mieszkający 

blisko naszego miasteczka, budował sobie dom. Kiedy skończył, doszedł do przekonania, że 

jest dla niego za mały. Postanowił zatem rozebrać go i materiał sprzedać mojemu ojcu. 

Założył, że po żniwach, kiedy będzie dużo wolnych rąk do pracy [s.202], przy pomocy ludzi 

ze swojej wsi, przeniesie dom do Ciechanowca i postawi na nowo na naszym placu. I tak się 

stało: chociaż nie był to dzień targowy, Wola zapełniła się furmankami. Wyładowano z nich 

materiał budowlany nowego domu, pachnący jeszcze żywicą i smołą. Konie cichutko rżały z 

radości, kiedy na szyjach zawieszono im worki z obrokiem. Nie mniejsza była radość 

chłopów, pozbywających się ładunku. Na nich bowiem czekał godziwy poczęstunek, zwany 

w miejscowym języku „tłoką”. Był on swego rodzaju zapłatą za przewóz. 

W naszym mieszkaniu stały już przygotowane misy pełne jaj na twardo, wędlin i 

wszelkiego rodzaju pieczywa, ciepłych chałek prosto z pieca. Była także wódka i piwo. 

Prawdziwie królewska uczta. W trakcie przyjęcia zdarzył się groźny wypadek, który mógł 

zakończyć się katastrofą. Jeden z chłopów usiłował połknąć naraz całe jajko. Utknęło mu w 

gardle i omal nie przyprawiło o śmierć. Dziecko, które przyszło przypatrzyć się biesiadzie, 

dało znać mojemu ojcu, że jeden goj leży w wybałuszonymi oczami. 

To cud prawdziwy, że ów goj wyszedł z tego cało. Gdyby tak się nie stało, rzuciliby 

się na Żydów pod pretekstem, że chcieli goja udusić.  

Dom został złożony na nowo przez dwóch żydowskich cieśli, wojennych uchodźców z 

Rosji. Byli to Srulik i Moszel Żołądź, piękni młodzieńcy, zręczni i uzdolnieni. Zdobyli 

„gojowski” zawód – rzemiosło budowlane, którego nauczyli się na rosyjskim wygnaniu. 

Bardzo szybko miejsce budowy stało się dla mieszkańców Woli miejscem spędzania 

czasu. Zbierali się tu, żartowali, opowiadali różne historie, a głównie „pomagali” pracującym, 

udzielając dobrych rad. Dom rósł i piękniał z dnia na dzień. Kiedy postawili więźbę dachową 

i przystroili zielonymi gałązkami – pozdrowili nas życzeniem: „mazł tow”, a Żydzi Woli 

napili się piwa. 

Dwaj młodzieńcy znaleźli się w centrum zainteresowania. Chociaż ich rodziny 

mieszkały na Starym Mieście, oni sami nie jeden raz zostawali u nas na nocleg, a także 

spędzali z nami święty szabat, aby nie wpaść w ręce władzy. W tym bowiem czasie Niemcy 

na Starym Mieście łapali żydowskich chłopaków i angażowali do prac przymusowych. Srulik 

i Moszel – czyż to nie ci bracia Żołądź, przedsiębiorcy budowlani, którzy są nam znani z 

Nowego Jorku? 

Kiedy osiedliliśmy się w tym domu, byliśmy pewni, że przyjdzie nam teraz żyć 

spokojnie na naszej schedzie. Wróciliśmy do Ciechanowca jako uchodźcy wojenni, po 

tułaczce w lasach na Białorusi. Przeżyliśmy okropności, jakie były udziałem uchodźców, 

ocaleliśmy z epidemii cholery, jaka nawiedzała miasteczka, w których przemieszkiwaliśmy. 

Przeszliśmy długą drogę. Zamknęli nas w Zambrowie w żołnierskich koszarach, 

opuszczonych przez wojsko. Kiedy przyszliśmy zamieszkać w naszym domu, po latach 
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tułaczki, ojciec mój uczynił ślub, że przenigdy nie opuści tego miejsca i nie stanie się więcej 

uchodźcą. Jeśli będzie mu przeznaczona śmierć – umrze w swoim domu. I rzeczywiście, tak 

się stało: ojciec mój i matka zostali zastrzeleni na podwórzu przy swoim domu, kiedy 

miasteczko już zostało opróżnione z Żydów.  

Taka to krótka opowieść o pewnym drewnianym domu, jakich dużo było w 

miasteczku.  

 

 

Tłumaczenie z hebrajskiego: Ewa Wroczyńska 


