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enah [Bina] Falkoff urodziła się 5 grudnia 1928 r. w Łomży, w Polsce, jako córka 

Louisa i Reginy Falkoffów. Jej matką była Regina Gwiazdowicz alias Rapport, znana 

również jako Sora Rywka (takim hebrajskim imieniem nazywano ją w domu). Rodzina matki 

Benah mieszkała na terenie Łomży, Jedwabnego i pobliskiego Taraskowa. Po zakończeniu I 

wojny światowej (1918-1919), 19-letnia Regina została wysłana do wuja mieszkającego we 

Francji. Mieszkała tam na przedmieściach Paryża. We Francji uzyskała obywatelstwo 

amerykańskie poprzez małżeństwo z obywatelem Stanów Zjednoczonych Louisem Falkoffem 

(1881–1954), Żydem pochodzącym z Litwy. Luis legitymował się paszportem Stanów 

Zjednoczonych nr 3348 wydanym w Ohio 9 listopada 1922 r. Ślub odbył się 17 stycznia 1928 

roku w gminie Livry-Gargan; Departement: Seine & Oise we Francji. Po ślubie młodzi 

małżonkowie przybyli do Łomży i zamieszkali u rodziców Reginy, Mordehaja i Chaji 

Gwiazdowicz. Mieszkali oni na obrzeżu Łomży położonym nad rzeką Narew, zwanym 

Rybaki, pod nr 6 (obecnie ul. Rybaki w Łomży).  Przed wojną Rybaki zamieszkałe były 

głównie przez społeczność żydowską. 

 

Foto1. Rodzice Benah – Luis Falkoff i Regina (Rywka) Gwiazdowicz 

B 
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Foto 2. Fotografia rodzinna wykonana w Łomży krótko po ślubie rodziców Benah. W górnym rzędzie 

drugi z lewej Louis Falkoff i jego żona Regina Gwiazdowicz. W środkowym rzędzie drugi z lewej 

Mordehaj (Max) GwiazdowicziI jego żona Chaja Bejla “Eva” Gwiazdowicz 

  

Podczas pobytu w Polsce, na łomżyńskich Rybakach na świat przyszła ich pierwsza córka 

Benah. Stało się to 5 grudnia 1928 r. o godzinie trzeciej po południu. Poród noworodka 

odebrał dr M. Czarnecki mieszkający w Łomży przy ul. Krótkiej.  

Luis Falkoff, ojciec Benach, będący obywatelem USA, 15 stycznia 1929 r. zgłosił fakt 

narodzin córki w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie i uzyskał urzędowy akt urodzenia, 

który podpisał Konsul Stanów Zjednoczonych Chester V. Davis. 
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Foto 3. Raport narodzin dziecka urodzonego z amerykańskich rodziców, sporządzony przez 

amerykańską służbę konsularną 

Pół roku później 24 maja 1929 r w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie Benah  

i jej matka Regina uzyskały wizy amerykańskie uprawniające do wjazdu na teren Stanów 

Zjednoczonych. 

20 czerwca 1929 r. półroczna zaledwie Benah Falkoff wraz z rodzicami Louisem i 

Reginą, na pokładzie statku SS Leviathan opuścili port w Cherbourg we Francji i udali się w 

podróż do Ameryki, docelowo do miasta Canton w Ohio pod adres 1205 Bluff Road, Canton, 
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Ohio, gdzie mieszkał Louis Falkoff. Razem z Benah i jej rodzicami do Ameryki płynął jej 58-

letni dziadek Mordehaj Gwiazdowicz urodzony w Jedwabnem. Docelowo udawał się do 

miasta New Philadelphia w stanie Ohio, gdzie pod adresem 756 East High Street mieszkał 

jego syn Joe Gwiazdowicz. 

 

 

Foto 4. Dwie strony listy pasażerskiej statku SS Leviathan, na której wpisano Benah, jej rodziców 

 i dziadka. 
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Foto 5. Statek parowy Leviathan, którym rodzina Falkoff odbyła podróż do Ameryki. 

26 czerwca 1929 r. rodzina Falkoff przybyła do portu w Nowym Jorku, a następnie do 

miejsca docelowego zamieszkania w Canton w stanie Ohio. W 1930 r. rodzice Benah 

przeprowadzili się do miasta New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA, gdzie zamieszkali 

pod adresem 889 East High Avenue. W 1930 r. ich rodzina powiększyła się o nowonarodzoną 

Annę Lee Falkoff, siostrę Benah. Obie siostry dorastały w Ohio. Gdy Benah skończyła 17 lat, 

12 grudnia 1945 r. jej rodzice zorganizowali przyjęcie z tej okazji. W lokalnej prasie ukazała 

się nawet notatka informująca o tym wydarzeniu, w której napisano: 

Pan i pani Louis Falkoff przyjęli ostatnio 

trzydziestu gości w swoim domu w East 

Highavenue, upamiętniając niedawno minione 

siedemnaste urodziny swojej córki Denhy. Dom 

Falkoffów był przepięknie udekorowany 

świecami, a stół w pokoju jadalnym, z którego 

serwowano lunch, stał pośrodku 

trzypoziomowego tortu urodzinowego, 

otoczonego świecącymi stożkami i kwiatami. 

Urozmaiceniem wieczoru była muzyka  

i konkursy. Honorowy gość otrzymał wiele 

uroczych upominków. 
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Foto 6. Zdjęcie szkolne z 1947 r. W drugim rzędzie, trzecia i czwarta od lewej – siostry Anna Lee 

i Benah Falkoff 
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Foto7. W ramkach Benah i Anna Lee Falkoff. Zdjęcia z roczników szkolnych 

  

Podczas nauki w szkole średniej Benah wraz z siostrą tańczyły i występowały w New 

Philadelphia. Benah była członkinią synagogi Shaaray Torah i byłą członkinią Temple Israel. 

Była zapaloną ogrodniczką, lubiła słuchać muzyki klasycznej i oglądać opery mydlane 

(cykliczne słuchowiska radiowe,  później telewizyjne  tasiemce). 

Po ukończeniu New Philadelphia High School w 1947 roku, Benah pracowała w 

sklepie odzieżowym swoich rodziców i kontynuowała naukę na studiach biznesowych. 

Później dojeżdżała do pracy w May Corporation w Cleveland (sieć domów towarowych).    

 

 

26 lutego 1953 r. wyszła za mąż za doktora Howarda 

Goldena, urodzonego 1 lutego 1920 r. w Cleveland, 

Ohio, syna Samuela Goldena i Molly Weinberg.  

Dr Golden prowadził praktyki dentystyczne w New 

Philadelphia i Canton. 
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Państwo Benah i Howard Golden mieli dwoje dzieci: córkę i syna. Syn Lyle Marc Golden 

urodził się 07 stycznia 1957 r. w Dover Tuscar, Ohio. Zmarł 18 stycznia 2005 r.  

w Canton, Stark County, Ohio, USA. Żył 47 lat. Pochowany został na Canton Hebrew 

Cemetery w Canton. 

 

 

Po przedwczesnej śmierci syna, którego Benah uwielbiała, podupadła mocno na zdrowiu. 

Podczas choroby otrzymywała comiesięczne karty „Get Well” ze swojej klasy w New 

Philadelphia High School z 1947 roku. Cieszyła się, że pamiętają o niej i doceniała troskę 

kolegów z klasy, a karty zawsze podnosiły ją na duchu.  

Benah Golden, zmarła w niedzielę, 6 sierpnia 2006 r. w Mercy Medical Center po 

długiej chorobie. Przeżyła 77 lat. Kochająca i bezinteresowna żona i matka, odchodząc do 

wieczności, pozostawiła swego męża, doktora Howarda, z którym przeżyła 53 lata.  

Pozostawiła również córkę Julie Golden i jej narzeczonego Nelson Freed z Canton; siostrę 

Anna Lee Kahn z Dallas w Teksasie; szwagierkę, Phyllis Condry z Brooking, OR; dwie 

siostrzenice, Isabel Kahn z Seattle, WA i Lisa Betros z Nowego Jorku, NY, Bobbi (Lee) 

Osborne z Brookings, OR; oraz wielu kuzynów i przyjaciół. Jej odejście poprzedziła śmierć 

jej syna, Lyle'a Marca Goldena i szwagra, doktora Hymana Kahna. Nabożeństwa przy grobie 

Benah odbyły się w środę 9 sierpnia 2006 r. o godzinie 11:00. na cmentarzu hebrajskim w 

Canton Hebrew Cemetery, zlokalizowanym przy 2331 Central Ave S.E. Canton, Stark 

County, Ohio, 44707 USA. 
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Dziewięć lat później w 2015 r. w Canton w Ohio, zmarł mąż Benah, dr Howard Golden. 

Został pochowany obok swojej żony na cmentarzu w Canton. 

 

Foto 8. Nekrolog dr. Howarda Goldena, męża Benah. 
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Foto 9. Wspólny grób małżonków Benah i Howarda Golden. 

 

 


