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Opracowała: Małgorzata K. Frąckiewicz 

 

 

Znani przedstawiciele społeczności żydowskiej – opisy osób na podstawie 

Księgi pamięci łomżyńskiej gminy żydowskiej1 

 

W oczekiwaniu na promocję Księgi pamięci łomżyńskiej gminy żydowskiej2 prezentujemy 

kolejne, wybrane postaci aktywne w społeczności miejskiej dawnej Łomży.  

 

Nr strony 

maszynopisu 

Fragment z Księgi pamięci łomżyńskiej gminy żydowskiej 

14-17  

 

Reb Eliezer 

Mianował w jesziwie na stanowiska inspektorów (maszgijach) ludzi 

oddanych i podniósł uczelnię na wysoki poziom. Także sam reb Eliezer 

objawiał wielkie zdolności pedagogiczne i znano jego siłę ducha. Miał 

wielki wpływ na uczniów. W młodości prowadził w jesziwie szczególnie 

wartościowe dyskusje dotyczące nauk etycznych. W późniejszych latach 

zaprzestał swoich błyskotliwych wykładów w jesziwie, tak odnośnie Tory, 

jak i nauk etycznych. Jednak wszystko znajdowało się pod jego nadzorem. 

Miał zwyczaj kierować wszystkimi sprawami osobiście i nie polegać na 

innych. Obrał sobie w jesziwie specjalny pokój, w którym codziennie 

przyjmował studentów. Bywało, że przechadzał się tam i z powrotem, 

badając, jak zachowuje się każdy uczeń. I nawet nocami nie zaprzestawał 

nadzorowania jesziwy, często ją nawiedzając. W czasie modlitwy stał 

naprzeciw zgromadzenia i obserwował wszystkich bystrymi oczyma. 

                                                 
1 Tłum. E. Wroczyńska, maszynopis w posiadaniu ŁTN im. Wagów w Łomży. 

2 Niniejszy materiał opiera się na tekścize pinkasu łomżyńskiego przed korektą wydawniczą. 
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Czasami zaskakiwał uczniów, odwiedzając ich w pokojach, tak w samej 

jesziwie, jak i na kwaterach, i nic nie uszło jego uwagi. 

Znany był ze szczególnego stosunku do wybitnych studentów. 

Mimo iż zrezygnował z wykładów w jesziwie, wieczorami, w specjalnie 

wyznaczonych terminach, schodzili się u niego w domu wybitnie zdolni i 

utalentowani studenci, a on odsłaniał przed nimi tajniki swojej wiedzy o 

naukach etycznych. Studenci opowiadali, że mówił całymi godzinami z 

wielką płynnością, niczym wezbrane źródło, a słowa jego jak miecz 

przeszywały serca słuchaczy, którzy wychodzili stąd wstrząśnięci i 

przemienieni.  

W tym okresie, gdy reb Eliezer powołał do życia łomżyńską 

jesziwę, przystąpił także do tworzenia sieci małych jeszybotów w okolicy, 

które miały stać się placówkami przygotowującymi do studiów w wielkiej 

jesziwie. Dążył do tego, aby żadne ważne żydowskie osiedle w tej okolicy 

nie pozostało bez małej jesziwy. Założył jakieś dwanaście jeszybotów, w 

tym w takich miastach,  jak: Ostrów, Grajewo, Wizna, Jedwabne, Maków, 

Zambrów, Nowogród, Stawiski, Kolno, Szczuczyn i innych. Zwrócił się 

do chasydzkich rabich i pomagał im tworzyć jeszyboty w ich siedzibach. 

W ten sposób została założona wielka jesziwa pod protektoratem rabiego 

z Góry Kalwarii. Nawiązał kontakt z reb Awrahamelą z Sochaczewa, 

rabim z Aleksandrowa i innymi przywódcami chasydów. Wszystkie małe 

jeszyboty znajdowały się pod bezpośrednim kierownictwem reb Eliezera. 

Nic się bez niego nie obyło. Jego wpływy rozciągały się nad wszystkimi 

placówkami, tak w dziedzinie administracji, jak i wychowania. Miał 

zwyczaj wizytować raz w miesiącu każdą małą jesziwę, aby zlustrować 

przebieg studiów i metody wychowawcze. Czasami także zaskakiwał 

wizytą w środku nocy, przychodząc incognito. Przed każdą jego wizytą 

czyniono wielkie przygotowania. Uczniowie siedzieli, czuwając i 

powtarzając sobie przerobiony materiał, aby zdać egzamin celująco i 

zyskać uznanie w oczach reb Eliezera. Ten system przynosił dobre owoce. 

Cała troska o finansowe utrzymanie jesziwy i jej licznych filii 

spoczywała na jego barkach. Stale był on uwikłany w długi, czy to w 
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związku z wydatkami na budowę, czy to na bieżące potrzeby [s.130]. 

Długi te sięgały ogromnych sum, toteż zmuszony bywał szukać pomocy w 

wielkich miastach u znanych dobroczyńców żydowskich. Dopisywało mu 

w tym szczególne szczęście. Miał wszędzie powodzenie i przyjmowano 

go z honorami, spełniając chętnie prośby o wsparcie. Szczególnie pomogli 

mu reb Chaim Lejb ze Stawisk; reb Eljahu Chaim Majzel –  rabin Łodzi, 

który wcześniej był rabinem Łomży; reb Israel Meir Ha-Kohen i inni. 

Wysyłał także prośby za granice do wszystkich krajów i wszędzie 

znajdował sobie przyjaciół i sprzymierzeńców. Godzi się między innymi 

wspomnieć rabina dra A. Hildshajmera – rabina Berlina; rabina dra 

Brojera – rabina Frankfurtu; Barucha Rotszilda z Frankfurtu i innych. 

Bywały też lata niedostatku, gdy trudności stawały się nie do zniesienia. 

Dręczyli go wierzyciele, od których nie mógł się wymigać, a wśród nich 

obcokrajowcy, którzy mu zaufali i uwierzyli (pewna matrona pożyczyła 

mu trzy tysiące rubli z intencją, aby ją pobłogosławił). Doszło raz do tego, 

że reb Eliezer postanowił zamknąć jesziwę. Kiedy wieść ta dotarła do 

uszu reb Chaima Lejba ze Stawisk, natychmiast pospieszył do Łomży. 

Zanim zaczął z nim rozmowę o jesziwie, zaprosił reb Eliezera na 

przechadzkę po mieście o późnej nocnej porze. Gdy tak spacerowali, reb 

Chaim Lejb podprowadzał go umyślnie pod okna miejscowych synagog, 

wspinał się na gzymsy i zaglądał do środka. Oczywiście wewnątrz było 

pusto i ciemno. Gdy zbliżyli się do jesziwy, której okna błyszczały od 

światła i rozjaśniały wszystko wokół, a głosy studiujących Torę przebijały 

się przez mury i rozchodziły daleko, zapytał znienacka reb Eliezera: „Co 

to za głosy ? Co ja słyszę?” A reb Eliezer zdziwił się tym pytaniem i 

odpowiedział: „Przecież to jest jesziwa!” Zatrzymał się reb Chaim Lejb i, 

zwracając się do niego, przemówił takimi słowami: „Otóż widzisz, że 

przeszliśmy obok wszystkich synagog w mieście i wszystkie były ciche i 

puste, i tylko tutaj jest jeszcze żydowskie miejsce, skąd można usłyszeć 

głos Tory. Zatem jak i skąd przyszedł ci do głowy pomysł, aby zamknąć 

na klucz także i ten dom?” Słowa płynące z kochającego, zatroskanego 

serca poruszyły reb Eliezera, a kiedy jeszcze reb Chaim Lejb zapewnił o 

swojej pomocy, odstąpił od zamiaru zamknięcia jesziwy i postanowił dalej 



 4 

dźwigać to jarzmo. 

Nie brakło  przeciwności i sporów, z reguły wśród przedsiębiorców 

i przywódców gminy. Na początku zakładania jesziwy spadł na niego 

gniew miejscowych mełamedów, którzy twierdzili, że uderza w podstawy 

ich utrzymania. I chociaż reb Eliezer nie uznawał ich za osoby właściwe 

do pracy w jesziwie, zmuszony był spełnić ich żądania i przyjąć 

niektórych jako wychowawców do tej placówki. W ten sposób znaleźli się 

tam chasydzi, którzy w ogóle byli przeciwnikami litewskich jeszybotów, 

w których uczniowie siedzieli w krótkich ubraniach, z przyciętymi 

pejsami i brodami. Reb Eliezer bardzo pilnował tego, aby uczniowie z 

Polski, którzy studiowali w murach jesziwy, nie zmieniali swoich ubiorów 

i zwyczajów. Kiedy widział u kogoś taką zamianę, kazał mu natychmiast 

wracać do dawnego sposobu ubierania się. Nie wszyscy jednak 

wytrzymywali próbę i nie zawsze udawało mu się to powstrzymać, co w 

wiadomych kręgach sprzyjało fałszywym oskarżeniom. 

Zdarzało się, że spotykały go przykrości także w filialnych małych 

jeszybotach. Reb Eliezer chciał, aby wszystko odbywało się zgodnie z 

jego duchem, według zasad przekazanych przez reb Israela Salantera. Nie 

wszędzie jednak słuchano jego wskazówek. Szczególnie głośny stał się 

spór pomiędzy nim a jednym z kierowników jeszybotów imieniem reb 

Natel. Reb Eliezer mianował go kierownikiem małej jesziwy w 

miasteczku Makowie. Reb Natel był bardzo szanowanym rabinem, 

uczonym i kaznodzieją. Obu łączyła przyjaźń jeszcze z okresu, gdy 

przebywali w Białymstoku i Łomży. Kiedy reb Natel przybył do Makowa, 

tamtejsi Żydzi uznali go za cadyka i swego przywódcę, a on przyjął te 

zaszczyty i zbudował sobie wysoką pozycję. Nie było to po myśli reb 

Eliezera, który pilnował tego, aby wszystkie małe jesziwy pozostawały 

całkowicie pod jego zarządem. Dlatego obawiał się, że wynikną trudności 

i wszystko obróci się przeciwko niemu, a jego dzieło upadnie. Rozgorzał 

spór. Posłańcy biegali od jednej do drugiej strony. W końcu reb Eliezer 

zwołał arbitrażowe zebranie, w którym uczestniczyli wielcy uczeni 

talmudyści: reb Eljahu Chaim Majzel, reb Chaim Lejb, reb Israel Meir 
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Ha-Kohen i reb Mordechaj ze Słonimia. Wydali oni werdykt na korzyść 

reb Eliezera i polecili, aby postępował z całą stanowczością i mocą. Ale 

reb Eliezer unikał wikłania się w otwartą wojnę. Tymczasem złożyła go 

długa, trwająca kilka miesięcy choroba, przez co wiele z jego dzieł 

zlikwidowano. 

Kiedy wybuchła walka przeciwko naukom etycznym, w latach 

657-658 / 1897-1898 atakowano w gazetach także reb Eliezera, którego 

uważano za jednego z przywódców tego ruchu. Także w 666 r./1906 r. 

wystąpili niegodziwcy i opublikowali przeciwko niemu paszkwil oraz 

różne oszczerstwa w białostockiej gazecie „Der Weg”. 

Ciekawe, że dokładnie w tym czasie, gdy rzucano na reb Eliezera 

te kalumnie, pojawił się znienacka w Łomży reb Israel Meir Ha-Kohen 

wraz ze swoim zięciem reb Aaronem. Zastał tu wspomniane zamieszanie i 

wzburzenie. Zorganizował wnet naradę elity gminy żydowskiej w celu 

zbadania sprawy oczernień, a kiedy okazało się, że są pozbawione 

podstaw, wystąpił otwarcie z potępieniem autorów paszkwili i ich 

kłamstw.  

Tak spadały na reb Eliezera liczne utrapienia i spotykały go różne 

przykre zdarzenia, a on pośród tego wszystkiego kontynuował swoje 

wspaniałe dzieła i robił wielkie rzeczy w dziedzinie krzewienia Tory i 

nauk etycznych w świecie. 

Kiedy dorosły jego córki, wybrał sobie na zięciów wielkich 

uczonych talmudystów, a mianowicie reb Jechiela Mordechaja Gordona i 

reb Jehoszuę Zeliga Rucha, których mianował kierownikami w jesziwie. 

W 672 r./1912 r. inspektorem etycznym w jesziwie został mianowany reb 

Mosze Rozensztajn, jeden z największych wychowanków domu 

talmudycznego w Kelm. Wzięli oni na siebie obowiązki związane z 

funkcjonowaniem placówki i w ten sposób odciążyli barki reb Eliezera.  

20 W tych czasach, z górą pięćdziesiąt lat temu, kierownikiem 

jesziwy był reb Rafael z Piątnicy. Jego ojciec, prosty i bogobojny Żyd 

woził codziennie mleko z Piątnicy do Łomży i powracał z wozem 
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załadownym gnojem. Ciężko zarobionymi pieniędzmi wspierał mądrych 

uczniów, u niego stołowali się zawsze studenci jesziwy. Reb Rafael był 

zięciem łomżyńskiego bogacza reb Gołombka i miał opinię uczonego o 

bystrym umyśle, biegłego w nauce oraz krzewiciela Tory w Izraelu. Zmarł 

jednak w młodym wieku.  

22 Reb Israel Lejb przeprowadził się do Łomży i odtąd jesziwa stała 

się sensem jego życia. Służył jej z wiarą i oddaniem przez pięćdziesiąt lat, 

wpajając i krzewiąc Torę. Na początku pełnił służbę jako maszgijach i 

swoim nauczaniem oraz oddaniem dla nauk etycznych wpływał bardzo na 

kształtowanie charakteru łomżyńskiej jesziwy. Po kilku latach mianowano 

go kierownikiem jesziwy, nauczycielem i wychowawcą w drugiej klasie. 

Odtąd zwano go „Der Ałter Maszgijach”, czyli „Stary Maszgijach”. Był 

człowiekiem  o bystrym i czystym umyśle, wielkim i bogobojnym 

uczonym [s. 132]. Wpajał Torę wielu studentom i wykształcił tysiące 

uczniów zajmujących się potem studiowaniem Tory, wielu rabinów i 

wielkich uczonych. Był fanatykiem jesziwy i dbał o poziom naukowy i 

etyczny. Z całą mocą przeciwstawiał się nowym prądom, które pojawiły 

się w żydowskim społeczeństwie i zaczęły przenikać, czy to otwarcie, czy 

to w ukryciu, także do jesziwy. Tropił zapalczywie każdego młodzieńca z 

jesziwy, który zbaczał na drogę „haskali” (żydowskiego oświecenia). 

Wydalał z jesziwy każdego studenta, skłaniającego się do ruchu 

rewolucyjnego. Pragnął widzieć uczniów jesziwy nie szukających 

postępowych nurtów, tylko studiujących Torę. Przy tym wszystkim był 

człowiekiem pogodnym, towarzyskim i poważanym, rozmawiającym od 

serca ze swoimi uczniami także o sprawach świeckich, pozwalającym 

sobie na żarty, opowiadanie anegdot. Często uśmiech gościł na jego 

twarzy. Nie miał pociechy z synów po swojej pierwszej żonie, którzy 

prawie wszyscy byli maskilami i skłaniali się do idei rewolucyjnych. W 

czasie pierwszej wojny światowej, kiedy jesziwa została przeniesiona do 

Siemiatycz, reb Israel Lejb pozostał na swoim stanowisku i dalej dźwigał 

to brzemię. Jesziwa nie została zamknięta dzięki jego pracy i sile. A wtedy 

nie tylko nauczał, ale także jeździł do miasteczek, aby prosić o wsparcie 

pieniężne na utrzymanie jesziwy. Był bystry i umiał obstawać przy swoim. 
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Szanowali go wszyscy, którzy go znali. Jego najmłodszy syn reb Lejzer 

poślubił wnuczkę reb Eliezera Szułowicza i na krótko przed Zagładą 

otrzymał nominację na kierownika jesziwy. Jeden jego syn Menachem 

Egulski pozostał przy życiu i jest adwokatem w Tel Awiwie. Reb Israel 

Lejb umarł 4 dnia miesiąca kislew 696 r. (30 XI 1935 r.) w wieku 

osiemdziesięciu pięciu lat. 

24-25 W niedługim czasie wrócił do Łomży i otworzył własny cheder. 

Szybko zyskał sławę jako dobry mełamed, umiejący dobrze wykładać i 

objaśniać. Jego popularność utrzymywała się, chociaż Łomża odznaczała 

się wtedy działalnością tak znakomitych i poważanych mełamedów, jak 

Szlomo Zalman z Piątnicy, Awrahamel Mas, Jaakow Zeew, Josef 

Piontnicki i inni. W wolnym czasie reb Pesach Iser pisał objaśnienia do 

traktatów talmudycznych, których nauczał (kilka w rękopisie znajduje się 

do dziś u jego syna, piszącego te słowa). A kiedy w Łomży założono 

wielką jesziwę, nikt z łomżyńskich szanowanych Żydów nie miał 

wątpliwości, że reb Pesach Iser powinien otrzymać nominację na 

kierownika tej uczelni. Odtąd kierował wspaniale łomżyńską jesziwą 

przez kilkadziesiąt lat (od 1884 r. do około 1921 r.) i wykształcił setki 

uczniów, spośród których wielu zostało wielkimi uczonymi. 

Reb Pesach Iser był także człowiekiem towarzyskim. Miał status 

domownika rabina Malchiela i z jego opinią liczyły się władze gminy. 

Mieszkał wiele lat przy ulicy Senatorskiej, naprzeciwko instytucji 

kahalnych: szpitala i wielkiego bejt midraszu. Dopiero w ostatnich latach 

życia przeprowadził się do mieszkania w jesziwie. Był gorliwym, 

pobożnym Żydem, przestrzegającym przykazań. Na każde święto Pesach 

miał zwyczaj schodzić do rzeki Narwi, aby zaczerpnąć wody do wypieku 

macy [s.133]. Woda przez noc trzymana była w domu („nasza woda” hebr. 

majim szelanu). A nazajutrz sam osobiście szedł wypiekać świąteczną 

macę. Przy tym czerpaniu wody zawsze towarzyszył mu student jesziwy. 

Wczesną wiosną 1900 r.  Narew była jeszcze skuta lodem. Musieli się 

więc nachylić nad przeręblem i w tym momencie lód załamał się pod 

nimi, a Pesach Iser wpadł do wody. Na szczęście, złapał się obiema 
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rękami krawędzi lodu, a chłopak zaczął głośno wzywać pomocy. Krzyki 

dobiegły do domu rodziny Kurnickich, stojącego nad brzegiem Narwi i 

ktoś wybiegł z długą liną. Okręcili linę wokół ramion tonącego i 

wyciągnęli go z wody, po czym zabrali do domu Kurnickich. Tam 

przygotowali gorącą kąpiel, a nazajutrz, kiedy poczuł się lepiej, 

odprowadzili do domu. Odtąd reb Pesach Iser został wiernym 

przyjacielem rodziny Kurnickich i zawsze studiował fragmenty Miszny w 

intencji ich zdrowia. Po wielu latach , gdy w Nowym Jorku spotkałem 

jednego z Kurnickich, opowiedział mi ze szczegółami całą tę historię. 

Studenci jesziwy szanowali reb Pesacha Isera i kochali go bardzo, chociaż 

był surowym nauczycielem. Na każde święto posyłali mu podarunki. 

Szczególnie na Purim uczniowie tłumnie odwiedzali go w domu, 

przynosili prezenty i tańczyli. 

Był urodziwym Żydem, postawnym i wysmukłym jak palma. Miał 

piękną, długą, białą brodę. Zawsze chodził starannie i czysto ubrany. 

Poruszał się statecznie, stąpał pewnie i z godnością. Z całej postaci 

emanowało dostojeństwo.  

Swoich lekcji udzielał zwykle w piwnicy budynku jesziwy i 

prawie przez wszystkie lata był tam nauczycielem w pierwszej klasie. Na 

początku istnienia niepodległej Polski ludzie z oddziału generała Hallera 

 ( halerczikes) dokuczali łomżyńskim Żydom. Grupa żołnierzy wtargnęła 

go domu Pesacha Isera. Kiedy zobaczyli Żyda z patriarchalną brodą, nie 

mogli się powstrzymać. Zaczęli targać go za brodę, krzycząc: „Nawet 

jeden włos nie zostanie”. Reb Pesach Iser był już wtedy bardzo stary i 

słaby, miał bowiem siedemdziesiąt pięć lat. Stał więc przed nimi całkiem 

bezbronny. Jednak jego żona staruszka błogosławionej pamięci Nechama 

Złata schwyciła nożyce i podała im mówiąc: „Po co macie wyrywać po 

jednym włosku? Macie tu nożyce i utnijcie!”. Wzięli więc od niej te 

nożyce i obcięli mu połowę brody... 

W tym czasie Pesach Iser przerwał swoje lekcje w jesziwie i 

całymi dniami przesiadywał nad Torą. Piszący te słowa i jego brat 

wysyłali mu co miesiąc wsparcie z Ameryki, dlatego nie cierpiał 
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niedostatku. Bardzo pragnął wyjechać na stałe do Ziemi Izraela razem z 

żoną, towarzyszką jego życia, aby umrzeć w Ziemi Świętej. Jednak 

marzenie nie spełniło się. Spadła na niego troska o córkę, która owdowiała 

i pozostała z ośmiorgiem dzieci. Reb Pesach Iser musiał zadbać o ich 

utrzymanie i wychowanie. Serce nie pozwoliło mu ich opuścić i do końca 

swoich dni był dla nich ojcem. 

Umarł dnia 13 miesiąca elul 687 r.(10 września 1927 r.) w noc 

szabatu. Wieść o tym rozniosła się natychmiast po całym mieście i 

zewsząd napływali ludzie, aby oddać mu cześć i odmawiać psalmy za jego 

duszę. Zorganizował się honorowy komitet złożony z jego uczniów, 

których w Łomży było wielu. Porozwieszali na ulicach żałobne ogłoszenia 

po hebrajsku i po polsku, a potem urządzili wielki pogrzeb, w którym 

uczestniczyły setki osób. Jego uczniowie i rabini wygłosili żałobne mowy 

w domu zmarłego, w jesziwie oraz nad grobem. 

28 MILCZĄCY REB ELIEZER 

 W środowisku jesziwy reb Eliezer znany był jako milczek. W 

każdy szabat latem po południu, a zimą wieczorem po zakończeniu 

szabatu (mocaej szabat) schodził do „piwnicy”, aby być obecnym przy 

cotygodniowych egzaminach studentów. Siedział tam całe godziny prawie 

bez ruchu i bez wypowiedzenia jednego słowa. Niektórzy mawiali: „To 

jest mędrzec, który zapomniał swojej nauki”. Inni mówili coś 

przeciwnego: „To jest tajemniczy uczony, który zna na pamięć cały 

Talmud z komentarzami”.  

 I rzeczywiście, był on wielkim uczonym, co pokazały jego prace, 

które wydał drukiem pod koniec życia oraz pozostałe po nim rękopisy. 

Jest autorem wielkiego dzieła o przymiotach człowieka oraz zbioru prawa 

tradycyjnego (Halachy) i innowacji do rozdziału talmudycznego Ejzehu 

neszech („Jaki procent”) z traktatu Bawa Mecja („Brama środkowa”) z 

Porządku Szkody (Seder Nezikin), który uznano za rodzaj talmudycznej 

encyklopedii do tego rozdziału. Wobec uczniów był skromny i 

powściągliwy, nie wymagał dla siebie honorów, a nawet unikał tego. W 
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bejt midraszu nie chwalił się swoimi dokonaniami na rzecz jesziwy, a 

kiedy pytali go, kim jest, odpowiadał: „Jestem prostym Żydem z Łomży” 

( w jidysz: A pszuter Jid fun Łomże”). Kiedy potem stał się znaną osobą i 

wiedziano już, kim jest, prawie noszono go na rękach jako wielkiego 

człowieka. 

 W jesziwie plotkowano, że wydaje za dużo pieniędzy i na jego 

stole codziennie jest pieczona kaczka. To było jednak kłamstwo, które go 

bolało, ponieważ właśnie żył skromnie i oszczędnie, a wszystkie swoje 

pieniądze przeznaczał na potrzeby jesziwy. Pewnego razu jego żona 

przyszła do rabina Chefec Chaim z prośbą, aby wpłynął na reb Eliezera, 

żeby ten dołożył jej na utrzymanie domu jeszcze jednego rubla, ponieważ 

ciągle przychodzą do niej goście , a ona nie ma grosza przy duszy. Jednak 

reb Eliezer nie zgodził się. Jeśli dodałby swojej żonie jeszcze jednego 

rubla tygodniowo, musiałby dołożyć też wszystkim nauczycielom w 

jesziwie i wyniosłoby to osiem dodatkowych rubli tygodniowo, a takiej 

kwoty przecież nie posiadał... 

30 Abraham Mosze, pełniący w jesziwie posługę szamesa. Dbał on o majątek 

jesziwy. Kiedy widział młodzieńców kłócących się albo zajmujących 

sobie nawzajem pulpity (w jidysz sztender), reagował i udzielał 

moralnych pouczeń, jak należy szanować majątek jesziwy i mówił werset 

z Gemary: „Sprzęty jesziwy – to prawdziwy łup !”  

 Żył bardzo ubogo i nieraz, w trudnych czasach, nie dostawał nawet 

swojej skromnej pensji – rubla czy dwóch na tydzień. 

44 W ostatnich latach udało się nam wciągnąć do tej pracy panią Ester 

Sztajnberg z fabryki wody sodowej i panią Dziubkiewicz. Po roku pani 

Dziubkiewicz zrezygnowała z tej pracy, natomiast pani Sztajnberg 

wytrwale kontynuowała działalność i prawie wszystkie siły i całą uwagę 

poświęcała placówce, stając się matką sierot. Znała wszystkie problemy 

każdego dziecka i razem z członkami kierownictwa walczyła o 

wprowadzenie nowych metod pedagogicznych. Od rana do wieczora 

poświęcała swój czas wychowaniu dzieci niczym ich prawdziwa matka. 
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Kiedy chorowały, odwiedzała je w szpitalu, a w wakacje przyjeżdżała do 

nich na kolonie, zostawiając daleko  w mieście swoją rodzinę. 

51 Centralną postacią w kole amatorskim był Herszele Wołowicz, 

interesujący człowiek, posiadający wiele umiejętności muzycznych i 

teatralnych. Urządzał koncerty, zakładał chóry, pisał, komponował. W 

czasach znanego chazana Hirszowa był dyrygentem chóru w wielkiej 

synagodze. Niskiego wzrostu, garbaty, był jednocześnie pełen tragizmu i 

subtelnego humoru, reżyserował przedstawienia z dużą znajomością 

rzeczy. Sam grał w sztukach główne role z taką żywotnością i prawdziwie, 

że widzowie zapominali, że mają przed sobą grającego garbusa, ale 

myśleli, że tylko  gra on rolę garbusa. Niejeden raz zawodowi aktorzy 

zazdrościli Wołowiczowi poziomu gry. 

51 W kole amatorskim każdy aktor był „gwiazdą” w swoim rodzaju. Jaakow 

Młynarczyk ( właściciel zakładu fotograficznego „Bernardi”) grał role 

„amantów” ze względu na zdolności wyrażania silnych dramatycznych 

uczuć i był także jednym z najważniejszych działaczy w dziedzinie 

teatralnej. Hinda Rotszyld wyróżniała się w rolach troskliwych matek. 

Sara Goldsztajn, ulubienica publiczności, grała z serdecznością i 

subtelnym wyczuciem. Rajzka Mazur (obecnie pani Wysocka w Izraelu ) 

miała wyczucie i dźwięczny, sopranowy głos. Jeszinowski, człowiek 

skromny, aktor i sufler, Jaakow Najmowicz, znakomity sufler, bez którego 

żaden aktor nie mógłby spełnić swojej roli. 

52 Eliezer Szapiro był inicjatorem powstania żydowskiego koła 

dramatycznego w Łomży, które skupiało najlepszych działaczy, o których 

wyżej wspominaliśmy. Wystawili w ramach tego koła kilka sztuk, w tym 

także dramę Eliezera Szapiro.  

 

53 

CHAIM WOŁOWSKI 

 Chaim był jednym z najbardziej uzdolnionych muzyków 

żydowskich  w Łomży. Już jako młodzieniec został zaproszony, aby grać 

na skrzypcach w polskim kinie „Miraż”, a także uczestniczył w kilku 
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koncertach razem ze swoim kolegą i nauczycielem Fidlerem. 

 Chaim Wołowski odziedziczył po ojcu pochodzącym z Piątnicy, 

zwanym „ Joelke der Badchan”3 (Joelke Żartowniś ) i sławnym w całej 

okolicy, talenty artystyczne i  od czasu do czasu brał udział w amatorskich 

przedstawieniach. Jak jego ojciec weselny, Badchan, który stał się sławny 

z popisów mimicznych na ślubnych uroczystościach, parodiując różne 

postaci i ich miny, także i syn pokazywał się na scenie i z wielkim 

talentem odgrywał role, naśladując mimiką  twarzy jakichś typowych 

osobników. Kiedy Herszele Wołowski wyemigrował do Ameryki, Chaim 

stał się ożywczym duchem, który organizował i reżyserował 

przedstawienia, instruował i wprawiał w ruch środowisko amatorów 

teatralnych w ogóle. Z wielkim powodzeniem kierował studiem 

dramatycznym  przy „Poalej- Cijon”, przyciągając doń takie znaczące siły 

jak: Ester Wołowicz (obecnie w USA), Icchak Mazur, Alter Zalanc, Maks 

Tuchweber (obecnie w Izraelu, w Ramallah) i w końcu Altke Firsztenberg, 

o której będzie mowa poniżej. Pod jego przewodnictwem studio 

dramatyczne ośmieliło się wystawić sztuki: „Uroczyste przyrzecznie” 

(„Tkijat kaf”) , „Inteligent” Pereca Hirszbajma, „Złodzieje” i „Ukryte 

siły” (Dy Farborgene kochot) autorstwa Bimko, „Joel”, „Pusta karczma” 

(Dy Puste kerczme), „Król Lir”,  „Ubój” (Ha-Szechita), „Sierotka Chesia” 

i inne 

 

SPOŁECZNICY 

                                                 
 

Strona Fragment 

2 RACHEL CÓRKA SZMUELA GLINKA 

Była młodą i pełną wdzięku dziewczyną o inteligentnych oczach. Angażowała się 

aktywnie w pracę na rzecz ruchu syjonistycznego. Ukończyła wieczorowe kursy 

języka hebrajskiego. Przez kilka lat była członkinią komitetu „Odrodzenia” (Ha-
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Techija), brała udział w kwestach na rzecz narodowych funduszy żydowskich. 

Była w gronie założycieli organizacji chalucowej ogólnosyjonistycznej pod 

opieką „Odrodzenia”. Na krótko przed swoją aliją do Ziemi Izraela została 

wybrana jako przedstawicielka z Łomży na konferencją syjonistyczną w Polsce. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

MOSZE FRIDMAN 

Mosze Fridman jest zaliczany do grona ojców przemysłu brukarskiego i 

betonowych elementów budowlanych w Ziemi Izraela. Urodził się w Łomży w 

1873 r. Jego ojciec był przedsiębiorcą w branży betonowej i przekazał swój fach 

synowi. Chociaż nie było to przyjęte w tamtych czasach, będąc jeszcze 

młodzieńcem, zdał egzamin cechowy w Łomży i otrzymał dyplom specjalisty 

brukarza i murarza. Już za młodu stał się sławny w kręgach władzy i powierzono 

mu realizację kilku robót w dziedzinie kanalizacji, brukowania szos, układania 

rur, chodników itp. 

Dzięki tym pracom miał okazję bywać w domach wysokich urzędników i 

oficerów, którzy okazywali mu szacunek. Wykorzystał to także w działalności na 

rzecz ubogich i dla dobra innych ludzi. 

Jako jeden z pierwszych przyłączył się do ruchu Miłośników Syjonu (Chibat 

Cijon) w Łomży, nabył wiele akcji „skarbu osiedla żydowskiego”, a kiedy dorósł 

jego pierworodny syn, zapragnął wysłać go do Ziemi Izraela. Zamyślał posłać 

syna do gimnazjum „Herclija, które wówczas powstawało w Warszawie, a 

samemu pracować w swoim zawodzie, w budownictwie i kanalizacji. Jednak pan 

Menachem Szejnkin, do którego zwrócił się z prośbą o opinię, odwiódł go od 

emigracji do Ziemi Izraela, ponieważ w  tamtych czasach możliwości 

zarobkowania i uzyskania dochodów były tam niewielkie i nie mógłby utrzymać 

swego syna ani przysyłać pieniędzy pozostawionej w Łomży rodzinie. Nie mając 

innego wyjścia, posłał syna na naukę do gimnazjum rosyjskiego. Otrzymał 

zezwolenie od kierownictwa tego gimnazjum, aby wprowadzić tam nauczyciela 

religii żydowskiej, tak jak było to przyjęte w stosunku do uczniów z rodzin 

katolickich i protestanckich. Jednak sprzeciwiła się temu większość żydowskich 

rodziców. 

W 1920 r. zwinął interes i postanowił przenieść się z rodziną do Ziemi Izraela. 
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Waśnie w tym czasie otrzymał w Łomży propozycje państwowych prac 

budowlanych, które mogłyby zapewnić mu duże dochody. Jednak on dał 

władzom taką odpowiedź: Jadę, aby budować swój kraj i swoją ojczyznę. W 

urzędzie Ziemi Izraela w Warszawie poradzono mu, aby nie sprzedawał 

wszystkich swoich narzędzi i całego sprzętu, ale przewiózł to do Ziemi Izraela za 

pośrednictwem towarzystwa przeprowadzkowego Ha-Maawir. Tymczasem 

jednak towarzystwo zbankrutowało, a narzędzia dotarły w złym stanie 

technicznym i prawie nie nadawały się już do użytku. Była to dla niego wielka 

strata. Jednak szybko się pozbierał i jako pierwszy w Ziemi Izraela zaczął 

wytwarzać posadzki i chodniki, rury i dachówki, betonowe płyty itp.  Produkty 

jego warsztatu zyskały wielki rozgłos i on sam stał się sławny. Uwikłał się jednak 

w spór ze związkiem pracowniczym, co stało się przyczyną wielu niepowodzeń i 

sprawiło mu dużo przykrości. A tymczasem przyjął do siebie wielu uczniów, 

których uczył zawodu brukarza i prac z betonem. Z czasem zakładali oni własne 

warsztaty, które działały z powodzeniem. Pan Fridman pozostał osamotniony w 

swoim przedsiębiorstwie ponieważ jego synowie nie poszli w ślady ojca i 

zupełnie nie angażowali się w tej dziedzinie. W czasach urzędowania Blocha-

Blumenfelda na stanowisku burmistrza, kierownik wydziału technicznego w 

magistracie Eliezer Kapłan przerwał prace Fridmana na rzecz magistratu, które 

zlecano mu przedtem za pośrednictwem miejskiego inżyniera Hirszkowicza. A 

kiedy pan Fridman przeciwstawił się wskazówkom inspektora prac publicznych 

w mieście, został także na miesiąc osadzony w więzieniu. Jednak Mosze Fridman 

nie poddał się. Jednak, będąc sam, bez następców, nie mógł rozwijać swego 

zakładu ani wprowadzać doń nowych maszyn, zgodnie z wymogami czasu i 

produkcji, jak robili to jego uczniowie. W końcu pan Fridman postanowił  

zlikwidować swój warsztat.  

Śmierć syna Szlomo, adwokata, na polu bitwy we Włoszech, jako żołnierza 

brygady ( 26 ijar 705 r./9 maja 1945 r.) spadła na niego niczym grom z jasnego 

nieba i rozdarła jego duszę.  

Pan Fridman pozostał wierny sztandarowi syjonizmu, poprzez czasy Hercla i 

wszystkie kryzysy, zmiany i przemiany w tym ruchu. 

Zmarł w Tel Awiwie 6 dnia miesiąca aw 712 r. ( 28 lipca 1952 r.) w całkowitym 
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osamotnieniu.  

5 Motel Biały 

Motelowi (jego podobizna znajduje się powyżej na s. 29 oryginału)) przypadł w 

spadku podobny tartak w Łomży, który był znanym zakładem. W młodych latach 

przejmował się bardzo losem żydowskiego robotnika i przystał do ruchu „Bund”, 

stając się jednym z jego przywódców od 1904 r. aż do samego końca. 

Wielu ludziom wydawał się dziwnym człowiekiem: bliski przywódcom gminy 

żydowskiej, uczęszczający do domu modlitwy i czasami także wzywany do 

czytania Tory na bimie, ksiąg prorockich (Maftir), hojną ręką wspierający 

synagogę, zaprzyjaźniony z syjonistami nie zabraniał swojej żonie być działaczką 

„Odrodzenia” (Ha-Techija) i WIZO oraz ofiarowywać wielkie i ważne kwoty na 

rzecz żydowskich funduszy narodowych, a raz próbował nawet nabyć posiadłość 

w Ziemi Izraela. W tym samym czasie był pracodawcą robotników i przywódcą 

„Bundu”, któremu z wielkim oddaniem poświęcał wiele wysiłku i pieniędzy. 

Wszyscy go szanowali, tak Żydzi,  jak i chrześcijanie. Kilkakrotnie był członkiem 

rady miejskiej, parnasem kahału i skarbnikiem komitetu pomocy z Ameryki, jako 

mąż zaufania syjonistów i „Bundu”.  Przepadł w okolicy Słonimia, jak 

przypuszcza się od miecza nazistów. Matkę wyprawił do Ziemi Izraela na swój 

rachunek,  zmarła w Tel Awiwie. Pomógł także swojej ukochanej siostrze Chawie 

Fejgin wyemigrować do Ziemi Izraela, natomiast najbliższa jego sercu siostra 

Złata Brzozowska, żona przewodniczącego związku kupieckiego reb Nachuma 

Brzozowskiego, zginęła razem z dziećmi w łomżyńskim getcie. 

6 W Łomży krążyły pogłoski o biedakach, którzy wyemigrowali do Ameryki i 

wzbogacili się. Do takich należał Lui Altsziler. Był związany z miastem i oprócz 

stałego wsparcia swojej rodziny, co roku przed świętem Pesach przysyłał kilkaset 

dolarów, aby rozdać potrzebującym. Podobnie udzielał wsparcia każdej instytucji 

dobroczynnej w mieście, wysyłając  kwotę stu dolarów rocznie. Altsziler kilka 

razy odwiedził Łomżę. Podarował wielkie sumy narodowym funduszom 

żydowskim. Przekazał kiedyś Nachumowi Sokołowowi czek na dwadzieścia 

tysięcy dolarów na rzecz funduszu Keren Ha-Jesod .Odwiedziłem go w 1928 r. w 

jego rezydencji koło Nowego Jorku. Chciałem zgromadzić kilku dawnych 
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łomżan, którzy tutaj w Ameryce doszli do bogactwa, aby podjąć z nimi dzieło dla 

dobra żydowskich instytucji w Łomży. 

7 Dawid Rozenblum  

Mój ojciec był wielkim znawcą Tory i już w dzieciństwie nazywano go „erudytą z 

Goworowa”. Nie chciał przyjąć na siebie posługi rabina, pomimo że otrzymał 

kilka propozycji z ważnych gmin. Wybrał zajęcie kupieckie i nie chciał ze swojej 

nauki uczynić narzędzia zarobkowania.  Poślubił najstarszą córkę rabina 

łomżyńskiego Naomi Cynowicz i osiedlił się w Różanie nad Narwią, gdzie 

znalazł godziwe utrzymanie jako zaopatrzeniowiec wojska. W czasie pierwszej 

wojny światowej Różan, który był miastem ufortyfikowanym, został zburzony. 

Ojciec musiał uchodzić stamtąd z całą rodziną tak jak stał. Przybył do Łomży i 

zamieszkał przy swoim teściu rabinie.  

Ojciec zaczął tu budować swoje życie od nowa z licznymi trudnościami. 

Ustanowił codzienne godziny studiowania Tory, pościł w każdy poniedziałek i 

czwartek do modlitwy popołudniowej mincha, spełniał dobre uczynki wobec 

potrzebujących i w tym duchu starał się wychowywać swoje dzieci. Pomagała mu 

w tym bardzo moja rodzona matka, błogosławionej pamięci pani Naomi. 

8 SZAUL LEWIN 

Pochodził z Wilna i był szwagrem Hirsza Epsztajna. Po pierwszej wojnie 

światowej osiedlił się w Łomży i pomimo starczego wieku szybko pozyskał sobie 

duże grono przyjaciół, a zwłaszcza młodzieży, która słuchała jego nauk, jako że 

Szaul Lewin był wielkim uczonym i potrafił w przystępnej formie prowadzić 

wykłady dla robotników. Młodzież poznawała z jego wykładów literaturę i 

historię, nauki przyrodnicze, filozofię i ekonomię polityczną. Zgodnie ze swoim 

kosmopolitycznym poglądem uważał się przez całe życie za obywatela świata i 

przyjaciela wszystkich narodów i religii. Jednak w wieku siedemdziesięciu lat 

przeżył nawrócenie i zrozumiał, że jest nikim innym jak tylko Żydem bez praw 

obywatelskich i przyłączył się całym sercem i duszą do ruchu syjonistycznego. 

Był członkiem redakcji „Łomżer Sztime” i jego artykuły popularnonaukowe 

przydawały gazecie poczytności i były przedrukowywane w kilku innych 
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gazetach i magazynach. 

Zmarł w wieku 82 lat w 1938 r. Po śmierci jego pamięć uczciły kręgi 

syjonistyczne, a także robotnicze.  

9 ISRAEL MENDEL KILIAN 

(Der Kopytkowicz) 

Był typem Żyda szczególnego rodzaju. Nazywano go w mieście „zbliżonym do 

kręgów władzy”, ponieważ był przedsiębiorcą  robót publicznych, a także z 

ramienia władz dzierżawcą podatku drogowego pobieranego od wszystkich 

wozów wjeżdżających do Łomży od strony Piątnicy. Był to podatek obliczany od 

liczby końskich kopyt, czyli „kopytkowe” i dlatego Israela Mendla Kiliana 

nazywano „ Der Kopytkowicz” 

Na jego temat żartowano, że pobierał myto od biednego woźnicy czy chłopa, 

jednak odkąd w mieście pokazały się samochody, nie może pobierać od nich 

takiego podatku, ponieważ nie mają koni ani kopyt… 

Był rodowitym łomżaninem od kilku pokoleń i razem z żoną Rywką spełniał z 

zaangażowaniem uczynki dobroczynne, działał w bractwach religijnych i 

dobroczynnych: Chewra Thilim (Bractwo Psalmów), Chewra Tora (Bractwo 

Tory), Hachnasat Kala (Wydawanie za mąż ubogich dziewcząt) i urządzał w 

swoim domu dla członków tych bractw uczty purimowe, „kidusz” itp.  

 

12 JEHUDA SZADCHAN 

Jehuda Szadchan vel Jehuda Magid był sympatycznym ludowym typem 

żydowskim. Nie był tajnym wykładowcą, lecz tylko „magidem”, czyli 

„kaznodzieją’” w ważnych dobroczynnych instytucjach społecznych, jak: 

Hachnasat Orchim, Haszgachat Jetumim, Gemilut Chasadim itp. Niejeden raz 

zapraszano go, aby był „meszulachem”, czyli wysłannikiem reprezentującym 

interesy jesziwy lub innej instytucji. Gdy przyjmował na siebie ten obowiązek, 

wypełniał wiernie i uczciwie powierzone zadanie.  Miał wesołą twarz, umiał 

opowiadać dowcipy i okraszać swoje wypowiedzi oraz nauki przypowieściami 
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naszych błogosławionej pamięci mędrców i tym zaskarbiał sobie serca ludzi. 

Dlaczego nazywano go „szadchanem” czyli „swatem”? Pewnie dlatego, że 

zabiegał o wyżywienie studentów jesziwy w systemie jamim, czyli kojarząc ich z 

poszczególnymi domami, których gospodynie podejmowały się stołować u siebie 

studiujących chłopców. Znał wszystkie gospodynie i wiedział, jak gotują, jak 

odnoszą się do przychodzących studentów. Z tego powodu ciągnęli do niego 

ubodzy studenci jesziwy ze wszystkich miasteczek i oblegali jego drzwi w  święta 

Pesach czy Sukot, aby znalazł im miejsce przy żydowskich stołach we wszystkie 

dni tygodnia, dzięki czemu mogliby [s. 292] studiować w spokoju i ciszy przez 

cały semestr. A kiedy dowiadywał się, że któryś ze stołowników został w czymś 

pokrzywdzony przez jakąś gospodynię, natychmiast szedł i upominał ją, aby 

zmieniła swoje niegodziwe postępowanie. Dzięki temu, że znał on wszystkich 

studentów jesziwy, wiedział wszystko o ich życiu, charakterach i postępach w 

nauce, przychodzili do niego bogaci właściciele domów z bliższych i dalszych 

miasteczek, aby zasięgnąć rady, którzy z chłopców nadają się na mężów ich 

córek. Reb Jehuda Szadchan zawsze umiał znaleźć odpowiedniego młodzieńca.  

Niewielu także wiedziało, że Jehuda Szadchan, oprócz organizowania 

wyżywienia dla chłopców z jesziwy w domach żydowskich, przez co mogło w 

Łomży rozwijać się studiowanie Tory, zajmował się także budzeniem ludu 

Izraela, aby wstawali do pełnienia Bożej służby. Przez czterdzieści lat w noc 

szabatu z piątku na sobotę wstawał przed świtem i krążył od domu do domu, 

budząc śpiących do służby Bożej. Znał wszystkich osobiście i każdego wzywał 

po imieniu: reb Baruch, reb Zalman, wstawaj, oj, wstawaj do służenia Stwórcy! 

Tę świętą pracę zawsze wykonywał pilnie i dokładnie także w wietrzne i 

deszczowe dni, w śnieżnych i mroźnych okresach i ani razu nie zrezygnował z 

tego zadania. Po tym, jak obudził już wszystkich, zaczynał krążyć po domach 

modlitwy bractw i towarzystw: Mesilat Jeszarim,  Szomer Cholim, Gemilut 

Chasadim i Poalej Cedek, aby ujrzeć owoce swego trudu i sprawdzić, czy aby 

nikt broń Boże nie zachorował i nie mógł wstać na służbę Stwórcy. A po 

modlitwie szedł do chorego ze słowami otuchy: „Już niedługo wyzdrowiejesz”.  

Kiedy musiał wyjechać na szabat do jakiegoś miasteczka, aby głosić tam nauki, 

wyznaczał innego człowieka i opłacał swoimi pieniędzmi, aby chodził w noc 
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szabatową i przed świtem budził śpiących.  

13-14 Dziadek błogosławionej pamięci reb Dawid Cwi Żotkiewicz, ojciec mojego 

ojca, był człowiekiem zamożnym, właścicielem dużego majątku we wsi Giełczyn 

położonej w odległości około siedmiu kilometrów od Łomży. Do uprawy swoich 

rozległych pól zatrudniał robotników. Część ziemi wydzierżawiał także polskim 

chłopom.  Był uczonym i bogobojnym Żydem, utrzymywał w swoim domu 

„minjan” dla modlących się Żydów ze wsi, na potrzeby których napisał Księgę 

Tory. Oznaczał się gościnnością w stosunku do przejezdnych odwiedzających 

przypadkiem jego dom. Miał zwyczaj w każdy czwartek przyjeżdżać do miasta, 

aby wspierać ubogich przed szabatem.  

Po śmierci babci Rywki (błogosławionej pamięci) dziadek pozostał samotny i 

postanowił pojechać do Ziemi Izraela. Sprzedał zatem swój majątek, resztę 

swojego mienia zebrał i rozdzielił między czworgiem dzieci, dwoma synami i 

dwiema córkami, a sobie pozostawił pewną kwotę, która umożliwiłaby mu 

utrzymanie do końca życia. Przed wyjazdem do Ziemi Izraela część pieniędzy 

wydał na cele dobroczynne i na swój koszt wyposażył  schronisko  Hachnasat 

Orchim w łóżka, materace i kołdry. Nie chciał jechać w pojedynkę i nakłonił 

swego pierworodnego syna, ojca jedynaka, żeby sprzedał dom, zlikwidował 

interesy i towarzyszył mu drodze. W 1909 r. ruszyli w drogę, mając przy sobie 

zwój Tory. W Ziemi Świętej szczęście im nie dopisało. Nie zdołali 

zaaklimatyzować się w Jerozolimie i cały czas chorowali. Mój stryj skłaniał się 

do powrotu, aby ratować swego jedynego syna. Na nic zdały się usilne prośby i 

błagania błogosławionej pamięci dziadka, aby pozostali razem z nim w Ziemi 

Izraela. W rezultacie z ciężkim sercem i złamany na duchu musiał powrócić do 

Łomży z synem i domownikami. Zwój Tory pozostawił na przechowanie w 

jesziwie Mea Szearim w Jerozolimie, gdzie znajduje się po dziś dzień.  

Dziadek zamyślał wracać do Jerozolimy z jednym ze swoich dzieci albo wnuków, 

gdy te dorosną. A tymczasem zajmował się spełnianiem Bożych przykazań i 

dobrych uczynków. Codziennie odwiedzał szpital i dokarmiał chorych, 

przynosząc im zdrowe potrawy, owoce i konfitury. Kiedy wybuchł konflikt 

między gabajami szpitala a Israelem Nachumem, którego plac graniczył ze 

szpitalem (chcieli zbudować chłodnię szpitalną, co mogłoby naruszyć granice 
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posesji Israela Nachuma), kupił dziadek za swoje pieniądze ten plac i na swój 

koszt postawił potrzebną szpitalowi chłodnię. Z czasem został wybrany na 

głównego gabaja szpitala i spędzał w nim całe dnie. Miał powierzony sobie pęk 

kluczy od wszystkich magazynów szpitala i rozdzielał każdemu potrzebne 

artykuły i materiały, a kiedy zachodziła konieczność, wydawał wielkie sumy ze 

swojej kieszeni, kupując na rzecz szpitala i chorych wszystko, co należało.  

Chociaż był z natury pedantyczny, lekarze i wszyscy pracownicy umieli go 

docenić i uszanować za jego prawe serce i uczciwość. 

Zmarł w Łomży w dobrej sławie w wieku osiemdziesięciu sześciu lat 3 dnia 

miesiąca tamuz 681 r. ( 9 lipca 1921 r.) 

14 MORDECHAJ SYN AARONA JARZĄBEK 

Mój drugi dziadek, ojciec matki, pochodził z prostego ludu. Żył prosto i skromnie 

i nie cisnął się do wschodniej ściany w synagodze, chociaż był człowiekiem 

zamożnym. Handlował ziarnem, owocami sezonowymi, które sprowadzał z 

Warszawy i rybami, sprowadzanymi z Prus. Dzierżawił pola, zasiewał ogrody 

warzywne itp. Był uczciwy w swoich poczynaniach. Kiedy usłyszał, że ktoś 

uskarżał się na niego, że nie zarobił u niego na ostatniej transakcji, zapraszał go 

do domu, wypijał z nim „lechajim” i zwracał kwotę z wyrazami przyjaźni. 

Przychodził ubogi, prosząc o datek, dziadek wkładał rękę do kieszeni, zawsze 

pełnej brzęczących monet i bez wahania dawał co potrzeba z uśmiechem na 

ustach. Nie było w mieście bractwa, którego by nie wspierał. Głównie wspomagał 

Gemilut Chasadim w środowisku najbiedniejszych warstw. Padł koń furmanowi i 

tracił on przez to źródło zarobku, czy też ktoś zachorował i potrzebna była 

operacja albo wyjazd na leczenie do Warszawy – wszyscy wiedzieli, że w takich 

przypadkach należało zwrócić się do reb Motke, jak powszechnie nazywano 

mojego dziadka. Przychodzili smutni i zgnębieni, a wychodzili weseli, bo 

otrzymali, o co prosili, czasami także bez konieczności zwracania. 

16-17 AWRAHAM CWI ROGANICKI 

Był to starzec otoczony sławą spełniania przykazań i dobrych uczynków. Był 

gabajem bractwa Chewra Thilim („Bractwo Psalmów”) i troszczył się o jego 

sprawy z całych sił. I jeśli w zimowym czasie przechodnie, woźnice i targowi 
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przekupnie, tragarze i rybacy znajdowali rozpalony piec, aby ogrzać zmarznięte 

ciało, a także odmówić wspólnie modlitwę popołudniową mincha i wieczorną 

maariw – z pewnością zawdzięczali to działaniu Roganickiego, który często za 

własne pieniądze kupował potrzebny opał. Także na jego utrzymaniu był rabi, 

który codziennie przesiadywał w bejt midraszu bractwa i udzielał gromadzącym 

się tam ludziom ciężkiej pracy nauk talmudycznych, wspaniale objaśniał psalmy, 

okraszając wywody przypowieściami naszych błogosławionej pamięci mędrców. 

Roganicki przewodniczył także modlitwom, stojąc przy pulpicie kantora, a w 

wielkiej synagodze miał przez wiele lat wyłączny przywilej odmawiania przed 

całym zgromadzeniem modlitwy neila na zakończenie Jom Kipur. Należał do 

udziałowców budowy synagogi i inwestował w nią środki ze swojego prywatnego 

majątku. Razem  z synem Gerszonem Wełwiłem  zaangażował się w odnowienie i 

ozdobienie aronu ha-kodesz, czym zasłużył sobie na wdzięczną pamięć 

wszystkich. Na zakończenie budowy synagogi gabaje uhonorowali go 

przywilejem modlitwy Neila i odtąd spełniał ten honor z całym oddaniem aż do 

swego wyjazdu do Ziemi Izraela. 

19 CHENOCH AJZENSZTAT 

Reb Chenoch Ajzensztat, urodzony w Grajewie, poślubił córkę Malinowicza z 

Łomży i został obywatelem tego miasta. Nie upłynęło wiele czasu, jak stał się 

jednym z przywódców społecznych. W Magen Awraham zaprowadził porządki i 

przekształcił go w twierdzę syjonizmu. Kiedy został wybrany parnasem gminy 

żydowskiej, ujawnił swoje zdolności i siłę w utrzymywaniu porządku i 

dyscypliny. Kiedy wyjechał z Łomży  senior kahału Sender Michel Brzoza, 

Ajzensztat zajął jego miejsce i służył na tym stanowisku kilka lat.  

21 MEIR ORŁOWSKI 

Meir Orłowski, urodzony w Pułtusku, przybył do Łomży około 1908 r. jako agent 

do spraw maszyn rolniczych polskich fabryk z ramienia swego brata. Jednak w 

tych dziedzinach on sam był specjalistą i przy tym człowiekiem bardzo 

pracowitym. Doszedł do wniosku, że lepiej będzie samemu wytwarzać takie 

maszyny. Z pomocą swego teścia M. Grosmana z Ostrołęki otworzył w Łomży 

fabryczkę odlewu elementów maszyn i mianował kierownikiem prac pana 
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Ruchlina, żołnierza zwolnionego ze służby w 14 pułku w Łomży. Przedsięwzięcie 

powiodło się i jego warsztat powiększał się, a w końcu stał się wytwórnią  sławną 

w Polsce, zatrudniającą ponad pięciuset robotników w kilku filiach w wielkich 

miastach. 

Do swoich polskich robotników i żydowskich urzędników odnosił się jak rodzony 

ojciec, przez co był przez nich szanowany. W swoich warsztatach przyuczał do 

pracy chaluców, zamierzających wyjechać na stałe do Ziemi Izraela. 

Jednak Orłowski był nie tylko przemysłowcem. Poświęcał się pracy 

syjonistycznej i należał do aktywistów związku „Odrodzenie” (Ha-Techija), 

pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego (patrz s. 219 oryginału). Był 

członkiem rady miasta i prezesem drużyny strażackiej (patrz s. 199 oryginału), 

wspierał datkami żydowski fundusz narodowy Keren Ha-Jesod i był członkiem 

komitetu krajowego w Polsce organizacji Ha-Poel Ha-Cijoni (Robotnik 

Syjonistyczny). 

Marzył o emigracji na stałe do Ziemi Izraela i przeniesieniu tam swojej fabryki. 

Jednak wskutek oporów rodzinnych nie osiedlił się w Ziemi Izraela, chociaż 

zakupił tam place ( na jednym z jego placów stoi dziś budynek WIZO w zaułku 

Bejt Ha-Szoewa). Wrócił do Łomży i zaczął tu rozszerzać swoje 

przedsiębiorstwo. Kupił  od pana N. Brzezińskiego kawałek ziemi obok swoich 

cegielni, otrzymał obietnicę poparcia ze strony rządu i rozpoczął budowę 

ogromnej fabryki dla tysiąca robotników. Potem wystąpiły trudności w realizacji 

przedsięwzięcia, ponieważ rząd nie dotrzymał obietnicy kredytowej. Orłowski 

borykał się z ogromnymi trudnościami. Jego synowie, inżynier Szmuel oraz 

Symcha (przywódca rewizjonistów w Łomży) pomogli mu w prowadzeniu 

interesów i działalności przemysłowej, dzięki czemu jego przedsiębiorstwo 

znowu odzyskało należne sobie miejsce.[s. 295]  Jeszcze marzył o emigracji na 

stałe do Ziemi Izraela ze swoimi maszynami jako właściciel fabryki, ale 

wybuchła wojna. Orłowski jako syjonista i przemysłowiec został zesłany na 

Syberię wraz z żoną, synową (żoną Simchy) oraz dwiema córkami. 

30-31 ELIEZER BOBROWSKI 

Wytworna postać na ulicach Łomży: na ramionach czarna peleryna, na głowie 
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kapelusz z szerokim rondem dodawały jej  majestatu i osnuwały legendą. Była to 

postać studenta jesziwy, który stał się heretykiem. Tak, jak był pedantyczny i 

dokładny w zachowaniu się i ubiorze, tak samo był dokładny i pedantyczny w 

słowach i rozmowie, przez co wielu szanowało go i uwielbiało. 

Był pierworodnym synem rodziny żyjącej z ciężkiej pracy i powodem dumy 

swoich najbliższych. Studiował w jesziwie, robił oko do nauk świeckich i był 

gorącym zwolennikiem Aszera Cwi Ginsberga, znanego pod pseudonimem Achad 

Ha-Am, wybitnego filozofa ruchu syjonistycznego, wiernym jego nauce „Władza 

rozumu” (Szilotn ha-sechel). Wykładał cierpliwie i ze zrozumieniem. Wielu 

słuchało go i skłaniało się do jego idei. 

Poświęcił się duchem i ciałem związkowi „Odrodzenie” (Ha-Techija). W okresie 

okupacji radzieckiej, kiedy groziły surowe kary każdemu syjoniście, trzymał w 

swoim domu bibliotekę „Odrodzenia” i ukrywał u siebie syjonistyczne archiwum. 

W jego domu gromadzili się syjoniści, przychodzili w każdy poniedziałek i 

czwartek wymieniać książki, a także uzyskać informacje o tym, co się dzieje w 

świecie syjonistycznym, przeczytać okólnik z gazety czy też broszurę z Ziemi 

Izraela.  

Także z rozszerzeniem się działalności „Odrodzenia” pozostał jednym z 

najważniejszych członków związku. Poślubił Dworę Muszyńską. Jednak śmierć 

zabrała go przed czasem.  

32 JAAKOW MILER 

Był jednym z teoretyków ruchu młodzieży syjonistycznej, wpływał na poglądy i 

opinie członków ruchu. Miał przed sobą wyraźny cel życia: założyć w Ziemi 

Izraela społeczeństwo pracy i sprawiedliwości. Był człowiekiem rozmowy i 

dyskusji. Potrafił zapalać serca propagandą na rzecz syjonizmu. Był absolwentem 

jesziwy, człowiekiem wykształconym w naukach świeckich, posiadającym 

szeroką wiedzę. Przez kilka lat kierował biblioteką „Odrodzenia” i umiał 

przyciągnąć czytelnika, poprowadzić go i służyć radą. 

Należał do grona działaczy, którzy położyli podwaliny socjalistycznego 

syjonizmu w Łomży, był członkiem komitetu Cejrej-Cijon od momentu jego 
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utworzenia. Uczestniczył w zebraniach dotyczących spraw politycznych, 

wyborów do instytucji miejskich i państwowych i zawsze wplatał swoją nutę: 

„wiedz, co masz odpowiedzieć”. Dopadła go ciężka choroba i przerwała wcześnie 

nić jego życia.  

33 ELJEZER KILJAN 

Człowiek skromny i prawy, który całe swoje życie poświęcił syjonizmowi. 

Jeszcze jako młodzieniec, uczeń małej jesziwy reb Icchaka Aarona Wierzby, 

pełnił powinności i funkcje w ruchu syjonistycznym. Kiedy dorósł, został 

pomocnikiem w sklepie spożywczym swoich rodziców. Nosił tam worki z 

chlebem, kosze z produktami spożywczymi i jednocześnie w tym samym okresie 

przeprowadzał kwesty na rzecz syjonizmu, na narodowy fundusz żydowski Keren 

Kajemet, propagował skarbonki na ten cel, umieszczane w żydowskich domach i 

dbał o ich opróżnianie, zbierał pieniądze na weselach i uroczystościach 

obrzezania, w domach modlitwy i przy każdej innej okazji. Pamiętam jego 

wielkie szczęście i radość, gdy od dra Maksa Bodenheimera z Kolonii, 

ówczesnego przewodniczącego żydowskiego funduszu narodowego Keren 

Kejemet Le-Israel, otrzymał list dziękczynny za swoją pracę i poświęcenie. I jak 

błyszczała jego twarz z radości, gdy odczytywano jego nazwisko w drukowanym 

sprawozdaniu z dochodów uzyskanych ze zbiórki „na tacę” w wigilię Jom Kipur, 

którą organizował i przeprowadzał każdego roku. 

Eliezer Kiljan organizował wieczornice syjonistyczne właśnie w kręgach ludzi 

ciężkiej pracy, a oni słuchali jego słów chętniej niż słów przedstawicieli 

inteligencji, ponieważ on sam był człowiekiem prostym i wykonywał ciężką 

pracę. Także piszący te słowa dzięki niemu wstąpił do związku „Odrodzenie” 

(Ha- Techija).  

34 PINCHAS KWAŚNY 

Pinchas Kwaśny, syn ludzi ciężkiej pracy, zachwycił się ideami syjonizmu, 

chociaż w domu nie było takiej atmosfery. Otrzymał tradycyjne żydowskie 

wychowanie, uczył się w chederach i w jesziwie, zdobył także wiedzę ogólną, 

nauczył się księgowości i handlu.  
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Z powodzeniem wspinał się po drabinie życia. Z natury był optymistą, nad 

każdym życiowym niepowodzeniem potrząsał głową i mówił: „Nie boję się 

żadnej klęski, lecz staram się przezwyciężać  życiowe trudności”. Ożenił się z 

Chają – Rachelą Cukerbrom, oddaną członkinią „Odrodzenia”. Został kupcem. 

Miał dobrą rękę do handlu i wzbogacił się.  

Działał aktywnie w związku „Odrodzenie” i był członkiem komitetu. Włączył się 

w działalność Cejrej - Cijon i przez kilka lat pełnił funkcję sekretarza organizacji, 

będąc zarazem jej ożywczym duchem. Kiedy Cejrej - Cijon rozdzieliło się na 

część, która przystąpiła do „Zjednoczenia” (Hitachdut) oraz na część, która 

połączyła się z syjonistami socjalistycznymi, Kraśny pozostał w „Zjednoczeniu” i 

razem z Naftalim Wajnbergiem należał do największych aktywistów organizacji.  

Przez kilka lat kierował wielką spółdzielnią spożywczą założoną przy związku 

„Odrodzenie”. Był członkiem komitetu i sekretarzem związku kupców, 

członkiem gminy żydowskiej i aktywnym członkiem kilku instytucji socjalnych i 

handlowych. 

 

34 NAFTALI WAJNBERG (KARMI) 

Był synem Jechezkela Wajnberga, uczonego Żyda, talmudysty i znawcy nauk 

świeckich, działacza społecznego. Na krótko przed pierwszą wojną światową 

Naftali wrócił z jesziwy Słobódka, przepełniony Torą i miłością Syjonu. Wstąpił 

do związku „Odrodzenie” (Ha-Techija) i całe życie należał do aktywnych jego 

działaczy. Jako człowiek z ludu przyłączył się do ruchu Cejrej – Cijon i został 

potem wierny prawemu skrzydłu „Zjednoczenia” (Hitachdut). Był członkiem 

redakcji „Łomzer Sztime”, przedstawicielem ruchu w kilku instytucjach 

społecznych i dobroczynnych w mieście. Zajmował się wygłaszaniem pogadanek 

i wykładów (patrz wyżej s. 154 oryginału), założył oddział Tarbut w Łomży i 

przez ostatnie dwa lata był sekretarzem i ważnym członkiem komitetu 

narodowego funduszu żydowskiego Keren Kajemet. Zginął z rąk nazistów. 

36 ICCHAK NOMBERG 

Był jednym z założycieli organizacji He-Chaluc i ruchu Poalej- Cijon prawicy w 
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Łomży, delegatem partii na konferencję zjednoczeniową w 1926 r., wiernym 

partii i jej sprawie. Reprezentował ruch syjonistyczny wobec nie – Żydów. Mówił 

płynnie po polsku i przez to najlepiej trafiał z ideami syjonizmu robotniczego do 

polskiego robotnika, umiał wytworzyć więź sympatii między narodami. 

Od samego początku przyłożył rękę do ruchu zawodowego w Łomży, służąc mu 

jako zaufany doradca. Redagował partyjną gazetę Łomżer Wort. Jako delegat 

partii w gminie żydowskiej, w magistracie i innych instytucjach zawsze 

pozostawał wierny sztandarowi i nie ugiął się nawet po uwięzieniu w Rosji. Po 

ogłoszeniu powszechnej amnestii zaciągnął się do odrodzonego wojska polskiego 

i ślad po nim zaginął. 

38 Pinchas Zajdensztat wrócił do Łomży. Dużo malował, urządzał wystawy przy 

ulicy Długiej, uczestniczył w przedstawieniach w teatrze i malował dekoracje do 

spektakli: „Dorsf-Jung” (Młody wieśniak), „Puste kreczme” (Pusta karczma), 

„Cwej kune lemlech” i innych. Uczestniczył także w przedstawieniach, grając 

ważne role. Nie zadowalał się tym, co już osiągnął, ale dążył do poszerzenia 

swoich umiejętności i wiedzy oraz rozwijania talentu.  

38 NACHUM KAC 

Pochodził z Jedwabnego i osiedlił się w Łomży w czasie pierwszej wojny 

światowej. Był jednym z działaczy ruchu Jugent przy Poalej - Cijon. Przyłączył 

się do ruchu jako szesnastolatek i poświęcił mu wszystkie swoje siły i inicjatywę. 

Nie miał wykształcenia poza uczęszczaniem do chederu. Jednak odznaczał się 

pomysłowością i zdolnościami organizacyjnymi w większym stopniu niż wielu 

innych wykształconych członków. Jego przemówienia i prelekcje na tematy 

partyjne przyciągały serca i pobudzały słuchaczy. 

Kiedy ożenił się z Simką Atłas, dom jego stał się miejscem narad politycznych 

wszystkich partii. Każda zbolała dusza znajdowała tu wytchnienie. W domu 

Nachuma odbywały się narady dotyczące działalności politycznej, pomocy 

więźniom, prześladowanym itp. Policja podejrzewała go i nieraz przeprowadzała 

u niego rewizje. Jednak umiał on zamydlić oczy i dom sprawiał wrażenie, jakoby 

był klubem gier karcianych czy domino. 
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48-51 TRAGARZ zwany „MESJASZEM” 

Któż nie znał tragarza „Mesjasza” ? Wysokiego wzrostu, o szerokich ramionach i 

dużej twarzy okolonej ciężką brodą, pokręconą jak pęczek lnu. Lewe oko, małe i 

zezowate, zakrywała biaława krzaczasta brew, prawe, większe i szare, wyrażało 

zuchwałość i gniew, jak u drapieżnego zwierza. Nosił połatane ubranie, a na 

brudnym fartuchu zrobionym z worka wisiały grube rzemienne liny – narzędzie 

jego pracy, przy pomocy których ładował na swoje plecy ciężar ważący dziesiątki 

pudów[ s. 304] i podnosił lekko niczym worek pierza. (...) Kiedy tragarz 

„Mesjasz” utkwił w kimś swoje oczy albo przynajmniej tylko jedno oko, stawał 

się uosobieniem dzikiej pierwotnej siły. A tym bardziej, gdy otworzył usta, 

odsłaniając wielkie żółte zęby i zaczynał przeklinać. 

„Mesjasz” rozciągnął swoją władzę także nad kolegami po fachu i był przywódcą 

wszystkich tragarzy. Przydzielał każdemu zajęcie, ustalał godziny pracy oraz 

wysokość zapłaty. Łomżyńscy tragarze byli z reguły  zjednoczeni i działali w 

warunkach kooperacji. Zarobek był składany do wspólnej kasy i tragarze dzielili 

się nim między sobą według specjalnego klucza. A „Mesjasz” kierował 

wszystkimi sprawami i o wszystkim rozstrzygał ustnie. A ponieważ był uczciwy i 

miał czyste ręce, wszyscy ufali mu i wierzyli, że nie skrzywdzi ich ani nie 

zawiedzie zaufania, którym go obdarzyli. Kiedy nie było żadnego zajęcia i 

wszyscy tragarze pokładali się na chodniku obok sklepu żelaznego Siniaka, 

drzemiąc z głowami opartymi o ścianę, „Mesjasz” był razem z nimi, niczym król 

pośród swojej drużyny. Opowiadał historie, ostrzył sobie język, docinał i palił 

ogniem swych ust wszystkie stworzenia; biada człowiekowi, do którego 

przyczepił się w tej godzinie. 

Jednak pod połatanym ubraniem tragarza „Mesjasza” biło gorące i dobre serce. 

Ten, który wydawał się okrutny i twardy, był w rzeczywistości człowiekiem 

spełniającym dobre uczynki. Pożyczał ubogim, wspierał chorych, którzy nie 

mogli kupić sobie leków czy dostać się do szpitala. Składał grosz do grosza, aby 

pomagać potrzebującym, znajdował ludziom pracę, kupował konia ubogiemu 

woźnicy, któremu jego własny koń padł, zbierał na wesele biednej sieroty itp. 

Pomimo że „Mesjasz” był członkiem „Bundu”, wzruszał się, słuchając opowieści 
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o chalucach i młodzieży, o ich bohaterstwie i walce w budowaniu Kraju Izraela. 

Widział także różne grupy przysposobienia, które w Łomży przygotowywały się 

do aliji, czyli emigracji do Ziemi Izraela, ich borykanie się i trud, ich gotowość 

do wszelkiej koniecznej ciężkiej pracy, jak ścinanie drzew, dźwiganie ciężarów, 

prace domowe itp., a wszystko po to, aby uzyskać przysposobienie do wyjazdu. I 

tak w jego sercu obudziło się pragnienie emigracji do Ziemi Izraela. I kiedy 

wzrosła  niechęć do Żydów, posypały się restrykcje i fałszywe oskarżenia, a wraz 

z nimi pogarszała się stale sytuacja gospodarcza – dojrzało jego pragnienie 

opuszczenia swego „królestwa” w Łomży i wyjazdu do Ziemi Izraela. 

Kiedy przybył wysłannik urzędu emigracyjnego, aby zatwierdzić aliję młodzieży 

z okręgu łomżyńskiego, „Mesjasz” nie opuszczał sali „Odrodzenia”, gdzie 

odbywały się posiedzenia partii i rozprawy dotyczące kandydatów do emigracji 

do Ziemi Izraela. Twierdził, wskazując na swoje ręce i siłę mięśni, że jest zdolny 

do wykonywania każdej ciężkiej pracy. Chciał być tragarzem na wybrzeżu w 

Hajfie. Nie przyjął argumentów, że przekroczył już wiek aliji, że władze nie 

zezwalają na emigrację robotników w jego wieku, który w dodatku opiekuje się 

dziećmi. Te odmowy nie zadowoliły go i zaczął mówić podniesionym głosem, jak 

to miał we zwyczaju, aż uzyskał zapewnienie, że wejdzie do kolejki kandydatów 

do otrzymania certyfikatu. I od momentu, gdy obiecano mu wyjazd do Ziemi 

Izraela, zaczął opowiadać swoim kolegom o tym wydarzeniu i zachęcać ich do 

podążenia w jego ślady.  

„Mesjasz” troszczył się również o sprawy przyszłego świata dla swoich 

towarzyszy z bractwa tragarzy. Wystarał się z wielkim trudem o wynajęcie domu, 

będącego czymś w rodzaju klubu dla tragarzy. Tutaj schodzili się każdego ranka o 

świcie na modlitwę poranną szachrit, a przed wieczorem przychodzili studiować 

fragment Pisma Świętego bądź Psalmu pod kierunkiem specjalnie wynajętego 

rabiego. I jakże radował się „Mesjasz”, widząc „swoją trzodę” przy stole, gdy 

siedzieli i zajmowali się studiowaniem Tory. A w szabaty tragarz stawał się 

prawdziwym królem. Zmieniał ubranie, mył twarz, przyczesywał gładko brodę i 

wdziewał szabatowe wyprasowane ubranie. Tak przychodził do swego bejt 

midraszu, siadał sobie przy wschodniej ścianie i wydawał polecenie 

prowadzącemu modlitwy, aby zaczynał modlitwę popołudniową mincha albo 



 29 

obrzęd przywitania szabatu (kabalat szabat). Twarz jego promieniała, drapieżne 

oczy łagodniały i wyrażały sytość i zadowolenie. W szabatowe poranki stał obok 

Zwoju Tory i rozdzielał wśród kolegów honory czytania na bimie, zgodnie ze 

swoim wyczuciem czyjejś wartości i godności. Po modlitwie zasiadał obok 

rabiego i przysłuchiwał się objaśnieniom tygodniowej Haftary, okraszanym 

przypowieściami i naukami etycznymi miłymi dla ucha i chwytającymi za serce. 

A także po południu, po radości szabatowej drzemki, siadał, aby słuchać płynącej 

z ust rabiego Przypowieści Ojców albo fragmentu Chajej Adam. Rabi nie był, 

broń Boże, wyłączony z „minjanu” tragarzy. Jacy my, taki on, mawiał „Mesjasz”.  

My jesteśmy ludźmi ciężkiej pracy i on też. Tylko że my trudzimy się, podnosząc 

ciężki worek, a rabi trudzi się, podnosząc ciężki kawał Tory, aby objaśnić go nam. 

(...) i dlatego „Mesjasz” dbał o to, aby opłacać rabina hojną ręką. 

Jakiś czas przychodził do nich reb Abraham Mizrach, aby w szabaty nauczać 

tragarzy Tory i udzielać im objaśnień tygodniowej paraszy według naszych 

błogosławionej pamięci mędrców. Siłą swoich słów i jasnością wykładu 

przyciągał serca i wszyscy byli szczęśliwi, że otrzymali takiego nauczyciela. 

Jednak reb Abraham Mizrach nie był zbyt długo rabinem tragarzy. „Mesjasz” 

udał się do jego sklepu i błagał go, aby przyszedł i nauczał, a także obiecał 

podwoić, a nawet potroić mu pensję. Kiedy pan Mizrach nie przychylił się do 

prośby, nie było końca żalowi i rozczarowaniu tragarzy. 

W kręgu swojej rodziny był „Mesjasz” wiernym i oddanym ojcem. Troszczył się 

o sześciu synów i trzy córki, o ich ubranie, wyżywienie i dał im także dobre 

wychowanie. Chłopcy uczyli się w Talmud Torze, a potem także w szkole 

powszechnej. Jestem nieukiem i nie mam wykształcenia – mawiał –  uczcie się 

dzieci i zdobywajcie wiedzę, a także bądźcie dobrymi Żydami. Kiedy dorośli, 

posłał ich do rzemieślników, aby nauczyli się zawodu i dołączyli do grona 

szarych, zwykłych ludzi. 

Jego pierworodny syn był silny jak ojciec i dlatego wciągnął go ojciec do swego 

towarzystwa i został przyjęty do bractwa tragarzy. Na początku syn skłaniał się w 

stronę „Bundu” i działał tam aktywnie przez długi czas. Jednak kiedy usłyszał, że 

w Tel Awiwie otwarto port hebrajski, przeszedł do organizacji Noar Ha-Owed 

(Młodzież Pracująca) i otrzymał tam przysposobienie do emigracji do Ziemi 
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Izraela.  „Mesjasz” postanowił wyprawić w drogę swego pierworodnego syna 

przed sobą, a potem wyemigrować z resztą członków rodziny. Wprawdzie już 

otrzymał pozwolenie na emigrację po długim oczekiwaniu i wypatrywaniu oczu, 

ale w tym momencie wybuchła wojna i wszystkie nadzieje zostały pogrzebane. 

Jedynie jego synowa, żona pierworodnego syna, zdołała wyemigrować do Ziemi 

Izraela przez Girusz Kaprisin (patrz wyżej s. 230 oryginału). 

 

52 EWER FRENKIEL – SWAT (SZADCHAN) 

Frenkiel był królem łomżyńskich swatów, człowiekiem uczonym, przebiegłym, 

wysokim i postawnym. Znał wszystkie żydowskie rodziny w Łomży i okolicy, 

nie miały przed nim tajemnic wszystkie księgi genealogii i wszelkie ukryte 

powiązania między rodzinami. 

54 ABRAHAM URI KOWNER  

Kowner posłuchał rady i został mianowany kierownikiem skarbu rządowego w 

Łomży (kaznaczejstwo), ale to nowe stanowisko nie okazało się dla niego 

eliksirem życia i nie uleczyło jego skołatanej duszy. 

57-59 ABRAHAM HERSZEL MEDEK 

Godny wspomnienia 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 Czerwonego Boru do hurtowników w Łomży, takich jak 

Mosze Aaron Hefner 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 
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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 też 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. Potem przeszedł na to stanowisko do konkurencyjnego 

towarzystwa Szmiawicz – Kac. 

W każdym czasie spełniał dobre uczynki. Kiedy woźnicy padł koń, Medek 

organizował dla niego pożyczkę na zakup innego konia. Wspierał rzemiosło, 

wydawał za mąż ubogie dziewczęta, kupował ubrania dla więźniów mających 

wkrótce wyjść na wolność i troszczył się o urządzenie miejscowych wariatów: 

organizował im przytuliska, wynajmował miejsca do jedzenia, a także starał się 

usilnie, aby dzieci im nie dokuczały. Pewnego razu zobaczył Barucha - Zeliga w 

podartym ubraniu. Poszedł więc do handlarza odzieżą Platynowicza i poprosił o 

garnitur dla Barucha - Zeliga. Kiedy ten odmówił, złapał ubranie i pobiegł z tym 

do bejt midraszu „Chewra Szas”, gdzie Baruch - Zelig przemieszkiwał, zdjął z 

niego łachmany i ubrał w nowy garnitur, po czym pokazał Platynowiczowi  

mówiąc: „Weź pan sobie teraz ten garnitur z powrotem, jeśli pan chce… 

W polskim wojsku znalazł uznanie w oczach dowództwa i został kimś w rodzaju 

reprezentanta żołnierzy żydowskich: urządzał dla nich koszerną kuchnię na 

święta, „seder” na święto Pesach, a także starał się o przepustki na święta i 

uroczystości. W  miastach, gdzie stacjonowało wojsko, mobilizował miejscowe 
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dziewczęta, aby piekły i gotowały oraz przyrządzały posiłki dla żydowskich 

żołnierzy. Przeszedł do 30 pułku nowogrodzkiego, gdzie służyło około pięciuset 

Żydów z okolic Łomży. Nazywano ten pułk „Pułkiem Mosze Rabenu” czyli 

„Pułkiem naszego nauczyciela Mojżesza”, ponieważ żydowscy żołnierze 

stanowili w nim większość. Wszyscy wychwalali i wysławiali Medeka, wiernego 

i oddanego Żyda, człowieka o złotym sercu, który troszczył się o każdego 

żydowskiego żołnierza, a nawet zabiegał usilnie o zwolnienie ze służby, jeśli był 

on chorowity albo słaby. 

Po powrocie z wojska czuwał nad skromnością łomżyńskich dziewcząt i nie 

pozwalał im przestawać z „szekecami” czyli nie  żydowskimi chłopcami. 

Niejeden raz bił się z nimi, aż bali się spacerować z Żydówkami. 

Kiedy usłyszał o jakiejś krzywdzie wyrządzonej Żydowi, gotów był poświęcić 

swoją duszę i samemu stać się męczennikiem.  

Na początku pracował w kręgach „Bundu” jako ośrodku działalności sekcji 

dramatycznej. Jednak przeszedł do „Poalej – Cijon”, ponieważ chciał 

wyemigrować do Ziemi Izraela, co się, niestety, nie udało.  

W ostatnich latach trawiła go depresja: zakochał się w córce rabina z Piątnicy, 

jednak jej rodzice nie zgodzili się na zaręczyny i odepchnęli go obiema rękami.  

Był cudownym typem. Człowiekiem z ludu, bez żadnego wykształcenia, a 

pomimo to umiejącym wyróżnić się i być lubianym przez społeczeństwo. Spłonął 

razem ze wszystkimi Żydami Łomży w piecach Auschwitz.  

 

62 PIERWSI MEŁAMEDZI 

Jak żywy stoi mi przed oczyma mełamed od najmłodszych dzieci Jankiel, suchy i 

wysoki Żyd z długą szyją i wystającą grdyką, z czarną kozią bródką okalającą 

chudą twarz. Chodził na krzywych nogach.  W czasie lekcji przekłuwał garby 

rózgami z miotły. 

Drugim mełamedem był Baruch Lewin zwany „Pomerancel”. To przezwisko 

otrzymał dlatego, że był Żydem lśniąco czystym, z białą jak srebro brodą. 
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Chodził dostojnym krokiem w długich wypolerowanych butach i był ubrany 

zawsze w czysty chałat bez najmniejszej plamki. W chederze pachniało wzorową 

czystością. Lśniąca podłoga miała żółty kolor. Dla pozoru trzymał w ręku 

złożony podwójnie rzemienny pasek, ale nigdy nie spuścił go na uczniów i 

uczniowie kochali go. 

A oto rabi Icchak Elija: Żyd o zarośniętej twarzy, odsłoniętej piersi i rękach 

pokrytych gęsto rudymi włosami, które wyzierały spod małego tałesu. 

Szczególną pasję przejawiał w stosunku do soczewicy, którą przynosiły mu na 

talerzu jego dorastające rudowłose córki. Kiedy tak zajadał ją z rosnącym 

apetytem, zawsze odżywała w mojej wyobraźni postać tego, który kupił 

pierworództwo za miskę soczewicy, albowiem także ręce Jakuba były wówczas 

owłosione. 

66 FAJWEL – SZACHNA  

Był człowiekiem wysokiego wzrostu i szerokim w ramionach. Nosił długą brodę 

a’la hrabia Tołstoj, sięgającą do pasa. Gęste brwi nad oczami, na ramionach 

płaszcz z szerokimi połami powiewającymi na wietrze. Był agentem żydowskich 

gazet, a także gazet obcojęzycznych, które przychodziły z Warszawy. Miał także 

sklep z książkami oraz bibliotekę, z której wypożyczał książki do czytania 

szerokiemu gronu czytelników. Był wykształconym samoukiem i w mieście 

wskazywano na niego jako na reformatora, jak na Mendelsona swoich czasów. 

Miał głowę pełną planów, niczym owoc granatu wypełniony pestkami i wciąż 

tworzył innowacje. Oto otworzył szkolę języka hebrajskiego - cheder metukan 

(zreformowany cheder). Starzy mełamedzi patrzyli na to jak na rewolucję. Potem 

wyspecjalizował się jako felczer i ujawnił wielkie wiadomości i przydatność w 

lecznictwie. W wielu domach polegano na nim jak na dyplomowanym lekarzu 

specjaliście. Stał się sławny także w okolicznych miastach, skąd ludzie 

przybywali do niego, by zasięgnąć porady jak do profesora. Apteki sporządzały 

leki według jego recept. Na końcu został przyjęty na stanowisko głównego 

felczera w żydowskim szpitalu. 

67 ROZENBERG, JAAKOW SZEJNKOF, JEHUDA ANOWICZ, BENJAMIN 

LICHTER 
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Kierownikiem szkoły był inżynier Rozenberg – człowiek obrotny i pedantycznie 

czysty, z czarną, wypielęgnowaną brodą. Palił pachnące papierosy i rozmawiał 

tylko po polsku. Nie okazywaliśmy mu nadmiernej sympatii, pewnie dlatego, że 

był całkiem zasymilowany i walczył otwarcie o te ideały. W tym czasie pisywał 

artykuły do polskiego antysemickiego tygodnika i zalatywały one jakimś 

pięknym  zapaszkiem. Wykładał matematykę i język polski. Jego stosunek do 

polskiej literatury i poetów był niczym stosunek pobożnego Żyda do Talmudu. Z 

czcią i miłością rozmawiał o polskim pisarzu i polskim poecie. Języka 

hebrajskiego uczyli nas szwagrowie Jaakow Szejnkof i Jehuda Anowicz,  

stosunek nasz do tych lekcji był wystarczająco poważny. Języka rosyjskiego 

uczył nas Benjamin Lichter, młody człowiek, który górował wzrostem i postawą 

nad wszystkimi nauczycielami. Miał suche policzki i rozmarzone oczy. Uczył nas 

z gorliwością i płomiennością chasyda. Zdarzało się, że w środku lekcji robił 

przerwę, stawał przy oknie i patrzył przed siebie na dwór rozmarzonymi oczami 

albo zaczynał chodzić po klasie tam i z powrotem , jakby pogrążony w dyskusji z 

samym sobą. Odnosiliśmy się do niego bardzo poprawnie. Wieczorami 

widywałem go spieszącego z domu, gdzie mieszkał, do bejt midraszu Magen 

Awraham z tomem Gemary pod pachą. Tam siadywał osobno w kąciku i 

studiował Talmud. 

71-72 STOLARZ EZRIEL LEJB 

Ezriel Lejb Wybrańczyk był przystojnym smukłym mężczyzną o orlim nosie. 

Nosił czarny jedwabny kapelusz zrobiony z kawałków zszytych i połączonych na 

środku guzikiem. Na jego posiwiałej brodzie widoczne były jeszcze oznaki 

czerni. Oczy okolone długimi gęstymi rzęsami były zawsze zamglone i patrzyły 

skośnie. Taki był stolarz Ezriel Lejb. 

Był nie tylko stolarzem artystą, wykonującym prace z zakresu sztuki stosowanej, 

lecz także wielkim uczonym. Chodził powoli i statecznie. Przestrzegał przykazań 

i był badaczem Pisma, biegłym w dziele More newuchim (Przewodnik 

błądzących) oraz we wszystkich systemach filozoficznych. Był rzetelny w swoim 

zawodzie i słynny ze swoich przymiotów. Z jego ust nie wyszło niepoprawne i 

niedobre słowo. Aron ha-kodesz  w wielkiej synagodze, który był wspaniałym 

przykładem sztuki użytkowej, był dziełem jego rąk i ręki jego przyjaciela 
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Fajwela, ojca Perelmana z Chicago. 

Powierzano mu najbardziej skomplikowane prace, ponieważ wkładał w nie całe 

serce i duszę. Był „Becalelem” Łomży.  

Ezriel Lejb był synem wuja mojego ojca i w święta rodzinne przychodził w 

nastroju powagi, zasiadał przy stole, wypijał „lechajim” i toczył, budząc 

ciekawość słuchaczy, swoje filozoficzne rozważania. Jego wypowiedzi były  

oszczędne, ale dobre, wyważone, a także trwające niemało czasu, jednak 

słuchano go z zainteresowaniem i zrozumieniem.  

Przed swoim wyjazdem na stałe do Ziemi Izraela poszedłem do jego warsztatu, 

aby się pożegnać. Odłożył pracę i odprowadził mnie do końca ulicy. Rozmawiał 

ze mną i spoza rzęs spoglądał z ukosa gdzieś na bok. Mówił alegorycznie i 

dowcipnie. Objaśnił mi fragment z psalmów według swojej filozofii. Kiedy się 

pożegnaliśmy, rzucił dalekie spojrzenie stronę kraju, do którego miałem teraz 

wyjechać. Tam mieszkał jego syn Natan, który będzie pamiętał swego ojca i 

nigdy go nie zapomni. 

 

75 KADYSZ DAN 

Kadysz Dan był Żydem niskiego wzrostu, z bródką jak miotła, z czerwonawym 

nosem, sponad którego patrzyło ponuro dwoje oczu. Był grubo ubrany w letnie i 

zimowe ubranie, aby nie złapało go zimno. Mówiono o nim, że latem miał na 

sobie zimowe ubranie, a  zimą na odwrót – ubranie letnie na dole, a zimowe na 

górze. Zimą był podobny do  toczącej się kuli w zimowej czapie. Czapa wciśnięta 

była na uszy, nogi zaś okutane chustami i szmatami, a na nich filcowe buty. Z 

daleka przypominał człowieka śniegu. 

Był mełamedem, który uczył dziewczynki czytania modlitewnika (siduru). 

Większość czasu przesiadywał w jesziwie, aż zachorował na hemoroidy i 

wszystkie pieniądze wydawał na kupowanie korzeni i ziół w aptece, które 

następnie zaparzał i pił. I dlatego nie wystarczało mu na utrzymanie i po lekcjach 

oraz w szabatowe wieczory i święta krążył od drzwi do drzwi. A że przecież 

„korzeni” nie daje się w aptece za darmo, nucił sobie i śpiewał. Miał piękny głos i 
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mówiono o nim, że był kiedyś chazanem w Niemczech w jakimś domu modlitwy 

i stamtąd przybył do Polski i osiedlił się w Łomży. Idąc wolno z powodu grubo 

okutanego ciała, podśpiewywał sobie „piri – piri- pam”, „piri- piri – pam”… 

Kochał dzieci i tęsknił do rodziny. Dlatego kupował obwarzanki i rozdawał 

dzieciom pod warunkiem, że będą nazywać go wujkiem.  

 

108 ICCHAK RATOWICZ 

Icchak Ratowicz – miejski sanitariusz, aktywny członek Poalej Cijon i drużyny 

straży ogniowej, człowiek towarzyski, dobrego serca i prawy. 

Chociaż nie posiadał wykształcenia, wyspecjalizował się w swoim zawodzie jako 

jeden z felczerów. Nieraz organizował z powodzeniem pierwszą pomoc w czasie 

publicznych pochodów i wielkich zebrań ludowych.  Przeprowadzał fachowo 

dezynfekcje sanitarne w mieście, głównie w dzielnicach biedy, w okresie 

epidemii i chorób zakaźnych. I nieraz odznaczył się miłością do Izraela, będąc 

zawsze gotowym poświęcić swoją duszę dla żydowskich braci i honoru Izraela.  

(patrz  zdjęcie powyżej wśród strażaków na s. 199 i o nim na s. 201 kolumna 2 

oryginału). 

 

108 JONA ROTSZILD 

Jona Rotszild – jeden z przywódców „Bundu”,z zawodu stolarz, człowiek 

uduchowiony i jednocześnie człowiek pracy. Całe życie był oddany walce o 

robotnika i poprawę jego statusu społecznego i poziomu życia, członek komitetu 

Państwowej Kasy Chorych, parnas gminy żydowskiej i wytrwały bojownik 

swego ruchu i partii  (patrz wyżej s. 28 i w artykule Chenocha Sobotki o 

„Bundzie” na s. 234, 236 oryginału). 

 

121 KULKINOWIE 

Właścicielami tego ogromnego podwórza było trzech „Kulkinów”: ojciec, syn i 
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wnuk. Kobiet tam nie było. Stary Kulkin był prywatnym adwokatem, jednym z 

dawnych „zaufanych i zaprzysiężonych”, którzy mieli pozwolenie prowadzić 

sprawy w sądach pokoju, a czasami także w sadach okręgowych. Był stary. 

Codziennie chodził kąpać się w Narwi od wczesnej wiosny do jesieni. 

Przychodził do synagogi w dniach pamięci swego ojca i matki oraz w okresie 

Strasznych Dni (jamim noraim).  Syn, absolwent fakultetu prawa, specjalizował 

się w swoim zawodzie, był zasymilowany z Rosjanami, a jeszcze bardziej z 

Polakami i we wszystkim, co było możliwe, oddalił się od Żydów. 

 

125 CHAJA HINDA BRZOZA 

Owdowiała w młodym wieku, gdy zmarł jej stary mąż, po którym odziedziczyła 

trzy domy i pięcioro sierot. Urodziła się i wychowała w Suwałkach. We wczesnej 

młodości w domu ojca, sprzedawcy win, wsławiła się wykształceniem i ogładą, 

pięknością i szlachetnością. Przypadkiem do domu jej ojca trafił bogaty Żyd z 

Łomży, dostawca wojskowy, wdowiec wychowujący pięcioro dzieci. Kiedy 

zobaczył piękną Chaję Hindę, od razu posłał do niej swatów, a ojciec, który 

podupadł wtedy finansowo, wyraził zgodę na zaręczyny. Jednak kiedy narzeczona 

nie zgodziła się iść do ślubu, straszy brat uderzył ją w twarz i wbrew swojej woli 

poślubiła starego wdowca. Urodziła mu także pięcioro dzieci. Mąż jej nie pożył 

długo i po jego śmierci prowadziła mądrze i umiejętnie wszystkie jego interesy.  

Była lubiana i szanowana przez wszystkich. Starzy ludzie w Łomży opowiadają, 

jak to  Chaja Hinda pewnego razu zapaliła się, aby wyjść na spotkanie generała 

Krupotkina, aby przedstawić mu swoją prośbę, którą własnoręcznie napisała po 

rosyjsku. Zagrodziła mu drogę i rozmawiała przez jakieś pół godziny, aż 

przychylił się do jej prośby.  

W czasie pierwszej wojny światowej wszystkie swoje trzy domy przekazała 

ubogim uchodźcom, którzy nic nie mieli.  

 

127 „OLEJARKA” MARKUS 

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

kogo się zwrócić: do tej kobiety, właścicielki małej wytwórni olej, czyli olejarni 
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Wg tłumaczenia Ewy Wroczyńskiej 

 

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 kiedy nikt nie widział, „Olejarka” zabrała ją  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 uczynku swej matki… 

 


