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Od redakcji polskiego wydania
Księgi pamięci gminy żydowskiej w Zambrowie

W 2014 roku Łomżyńskie Towarzystwo Nauko-
we im. Wagów w  Łomży rozpoczęło starania, 
aby przetłumaczyć na język polski i opublikować 
Księgę pamięci żydowskiej gminy w Łomży. Było to 
przede wszystkim związane z pozyskaniem spo-
rych środków na tłumaczenie tekstu oryginału. 
Podjęte działania udało się zakończyć dopiero 
w  2019 roku za sprawą realizacji przez Polskie 
Towarzystwo Historyczne Oddział w  Łomży 
ministerialnego projektu w  ramach programu 
„Dialog”, który pozwolił pozyskać z  MNiSW 
środki na pokrycie kosztów druku.
 Księga ta zapoczątkowała prace nad kolejny-
mi pinkasami łomżyńskimi, ponieważ stanowią 
one znakomite źródło poznania subiektywnie 
widzianej historii wielu miejsc, zdarzeń i  ludzi. 
Ta perspektywa prezentacji przeszłości, zbudo-
wanej z indywidualnych narracji osób żydowskie-
go pochodzenia, które przeżyły wojnę, dopełnia 
i  inspiruje wyobraźnię, a  jednocześnie stanowi 
trwały ślad ludzkiej pamięci o minionym czasie 
i  równoważy jego postrzeganie. 
 Autorzy tych ksiąg „piszą o swoich rodzinnych 
miejscowościach jako o  miejscach, których wła-
ściwie już nie ma i do których prawdopodobnie 
już nigdy nie wrócą”1, ponieważ pinkasy powstały 
„z myślą o upamiętnieniu własnej społeczności”2 
i  stanowią przede wszystkim niezwykłe „źródło 
wiedzy o  historii, kulturze i  zagładzie polskich 
Żydów” – jak twierdzą autorzy opracowania pt. 
„Księgi pamięci gmin żydowskich”3. Wymiar hi-
storiogra�czny pinkasów niekiedy podporządko-
wuje się opowiadaniu o ludziach i miejscach, czyli 
swego rodzaju biogra�zmowi4. Jednak chodzi tu 
głównie o  ukazanie historii ludzkiej, podobnie 
jak w kronikach.
 Polskie wersje językowe ksiąg pamięci dobrze 
służą nie tylko Polakom, dla rozeznania mało 
znanej historii lokalnej, lecz upowszechnianie 
ich treści to również przyczynek do stworzenia 
ciekawej bazy poznawczej dla współczesnych 

1 Księgi pamięci gmin żydowskich, wybór, opracowanie i  przed-
mowa M. Adamczyk-Garbowska, A. Kopciowski, A. Trzciński, 
Lublin 2009, s. 12.

2 Tamże.
3 Tamże, s. 7.
4 Najda A. J., Historiogra�a paradygmatyczna w  „Dziejach Apo-

stolskich”, Warszawa 2011, s. 120.

potomków ludności żydowskiego pochodzenia, 
których korzenie są powiązane z ziemią łomżyń-
ską. Podjęto więc intensywne starania o  tłuma-
czenie i edycję kolejnych pinkasów łomżyńskich, 
co spowodowało, że obecnie region łomżyński 
wysunął się na pierwszy plan, jeśli chodzi o ilość 
przetłumaczonych ksiąg pamięci z jednego ob-
szaru kraju. 
 Jest to efekt ukierunkowanej i dobrej współ-
pracy środowiska związanego z  Łomżyńskim 
Towarzystwem Naukowym im. Wagów w Łom-
ży, przy którym powstał m.in. zespół do spraw 
konsultacji genealogicznych. Przygotowywał on 
kolejne informacje o  konkretnych osobach po-
szukiwanych przez rodziny żydowskie, mające 
swoje łomżyńskie korzenie, wracające do prze-
szłości i  do miejsc życia przodków. Spotkania 
z nimi w siedzibie ŁTN im. Wagów wielokrotnie 
stanowiły okazję do ciekawych rozmów, otwiera-
ły na współpracę i  były inspiracją do kolejnych 
aktywności.
 Następnie ukonstytuował się stały zespół 
redakcyjny w  składzie: Ewa Wroczyńska (tłu-
maczka hebrajskiego), Aleksandra Król i  Anna 
Szyba (tłumaczki jidysz), Marta Chojnowska, 
Natalia Jankowska (tłumaczki angielskiego) 
i  Mirosław Reczko (tłumacz angielskiego, hi-
storyk, współredaktor naukowy i  wydawniczy), 
Paweł Kornacki (historyk), Krystyna Pogorzelska 
(korekta językowa) i Małgorzata K. Frąckiewicz 
(koordynator polskich edycji, ich redaktor nauko-
wy i wydawniczy). 
 Praca tego zespołu przyczyniła się do wyda-
nia: Księgi pamięci gminy żydowskiej w Stawiskach, 
Księgi pamięci gminy żydowskiej w  Ciechanowcu, 
a także niniejszej Księgi pamięci gminy żydowskiej 
w Zambrowie. Wydanie tej ostatnie to kontynu-
acja publikacji polskich wersji językowych pin-
kasów łomżyńskich miast i miasteczek. Obecnie 
w przygotowaniu są jeszcze: Księga pamięci gminy 
żydowskiej w  Jedwabnem, Księga pamięci gminy 
żydowskiej w  Szczuczynie i  Księga pamięci gmi-
ny żydowskiej w  Ostrowi Mazowieckiej. Podjęto 
również starania o  pozyskanie środków na tłu-
maczenie Księgi pamięci gminy żydowskiej w Wy-
sokiem Mazowieckiem, poszerzając tym samym 
„łomżyński okręg wydawniczy ŁTN” (we współ-
pracy z  Polskim Towarzystwem Historycznym) 
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do granic guberni łomżyńskiej, podobnie jak to 
miało miejsce w przypadku Ciechanowca. 
 W  każdej z  ksiąg znajdziemy odwołania 
do konkretnych miast, miasteczek i  wsi tego 
historycznie powiązanego obszaru, co stanowi 
uzupełnienie wiedzy i  dopowiedzenie pewnych 
treści z zakresu lokalnej i regionalnej przeszłości. 
W  przypadku żydowskiego Zambrowa szcze-
gólne znaczenie odgrywały tu dwie pobliskie 
miejscowości Jabłonka i  Szumowo, którym los 
wyznaczył ważną rolę w  historii tutejszej spo-
łeczności od samego jej zarania. W  ten sposób 
poznajemy m.in. dzieje tych miejscowości, lecz 
także powiązania między nimi, jak również do-
wiadujemy się o mobilności ludności żydowskiej, 
o  kierunkach jej migracji, atrakcyjności miejsc 
w  regionie, a  także charakterze życia i  jego 
kulturowych uwarunkowaniach czy wreszcie 
o  wspólnotowości i  konsolidacji, przejawiają-
cych się choćby w  funkcjonowaniu w  różnych 
środowiskach podobnych obyczajów i opowieści, 
które w pewien sposób formowały tę społeczność 
i niekiedy przenikały do świadomości miejscowej, 
tradycyjnej ludności. Dziś stanowią one element 
wspólnego dziedzictwa. 
 Wszystkie dotychczas przetłumaczone księ-
gi pamięci łomżyńskich gmin żydowskich to bogate 
źródło dokumentalne, opracowania o  specy�cznej 
wartości historyczno-kulturowej, wzbogacające 
i  dokumentujące oraz ilustrujące – z  perspektywy 
różnych ludzi – historię miejsc i osób, wywodzących 
się z kręgu wyznawców judaizmu. Lektura zapisa-
nych w nich wspomnień to swoiste doświadczenie. 
Uwagę czytelnika zwraca niezwykłe przywiązanie 
opowiadających do miejsca urodzenia i  wycho-
wania, nauki i  domu rodzinnego, oraz wyjątkowa 
i dobra ich pamięć o ludziach... oraz sposób, w jaki 
dzielą się oni swoimi wspomnieniami, zachowanymi 
np. w dziecięcej wyobraźni. Dzięki temu czytelnik 
pinkasów łomżyńskich, otwierający księgę, docie-
ra do sugestywnych obrazów minionych czasów, 
przywoływanych i odtwarzanych z wielką dokład-
nością, do obrazów osób, do zdarzeń, które tworzą 
wspólną historię. To umożliwia poczucie atmosfery 
przeszłości, a jednocześnie służy budowaniu obiek-
tywnej jej wizji i pozwala pełniej rozumieć niekiedy 
trudne w ocenie sytuacje. 
 Faktem staje się to, że czujemy podobnie. 
Świadomość tego może zaskoczyć, lecz przede 
wszystkim zdaje się łączyć i dowodzić, że pamięć 
powinna nade wszystko stanowić wyraz szacun-
ku dla minionych pokoleń i  tworzyć bezpieczny 
grunt do budowania przyszłości i  utrwalania 

właściwych relacji między ludźmi, rodami i  ro-
dzinami, społecznościami i narodami. 
 Dobra pamięć to budująca siła, która ocala 
przeszłość i  współtworzy teraźniejszość. Jednak 
wymaga szacunku i  świadomej dbałości, które 
współtworzą tradycję i  wyzwalają dobre czyny 
i  gesty. Warto o  tym nie zapominać, aby być 
godnymi depozytariuszami przekazanego wspól-
nego dziedzictwa jako dobra przechodniego, po-
siadanego przez chwilę. Spieszmy się więc razem 
dbać o  ocalanie tego, co jeszcze trwa jako ślad 
wspólnej przeszłości. 
 Księga pamięci gminy żydowskiej w  Zambro-
wie to swego rodzaju dopełnienie wiedzy o  hi-
storii miasta i  zamieszkującej je ludności. Są tu 
m.in. wspomnienia o budowie rynku, o szkołach, 
koszarach, młynach, łaźni, poczcie, o pożarach… 
i „zambrowskich gangsterach”. Odkrywane są tu 
zdarzenia minionego Zambrowa, który skrywa 
swoje tajemnice i  zyskuje nowe oblicze w  kon-
tekście zapamiętanych sytuacji i wydarzeń sprzed 
wieków. Snują się w tej księdze opowieści o  ra-
binach, nauczycielach, handlarzach i  kupcach, 
wiejskich głupkach, ludziach poczciwych, prawych, 
biednych i bogatych… Księga pamięci… to rejestr 
obrazu miasta, ilustracja jego wyjątkowo odtwo-
rzonej i  utrwalonej, barwnej przeszłości, którą 
zakodowały pamięć i  tęsknota osób związanych 
z nim swoimi ludzkimi losami.
 I choć „tego miasta już nie ma…”5 pięknie jest 
przenieść się w  atmosferę minionego bezpowrot-
nie czasu i  spojrzeć czyimiś oczyma na miejsce, 
z którym teraz los związał kolejne pokolenie miesz-
czan zambrowskich. Pinkas Zambrowa zaprasza do 
odkrywania znanych miejsc i świadomego przejścia 
śladami dawnych mieszkańców miasta.
 Analizując treść poszczególnych ksiąg pamię-
ci, da się bez trudu zauważyć, że obie wspól-
noty, żydowska i  chrześcijańska, mimo z  góry 

5 Te słowa zawarła w swoim wierszu Dorota Ryst, która oddała 
w poetyckim przekazie pamięć przeszłości, pisząc: 

 tego miasta już nie ma. piaszczysta droga parkany domy 
wrośnięte w cynie i porzeczki. jest punkt na mapie opisany 
tymi samymi literami. ulica w bok od rynku. rząd niewielkich 
sklepów. szwarc mydło powidło, nafta i kapusta. 

 mosze icek i aaron – mycki i kapelusze. dziadek mikołaj chodził 
z odkrytą głową 
po tym samym bruku. w jego ogrodzie stała gipsowa maryjka. 

 szwarc mydło powidło. nafta i kapusta. w kantorku biurko – 
orzechowe. na uchwytach 
ledwo widoczny napis odesska fabryka okuć. 

 po tym samym bruku przyszła wojna. rozstrzelała miasto. 
mosze icka i aarona – mycki i kapelusze. 
i gipsową maryjkę. 
(...) 
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założonej izolacji nie tylko żyły obok siebie, lecz 
wzajemnie się inspirowały, podpatrywały, rywali-
zowały ze sobą i chcąc nie chcąc się naśladowały. 
W  sprawach najważniejszych współpracowały. 
Historia Zambrowa pokazuje, że współpraca 
bywała niezwykle skuteczna w sytuacji śmiertel-
nego zagrożenia. 
 W  kluczowym dla naszych terenów okresie 
I  wojny światowej, w  czasie ofensywy niemiec-
kiej latem 1915 r., kiedy władze carskie wydały 
swoim wojskom rozkaz stosowania taktyki „spa-
lonej ziemi”, w Zambrowie, jak opisuje niniejsza 
księga pamięci, niejaki Jankiel Prawda wspólnie 
z  polskim urzędnikiem miejskim Komorow-
skim, dokonali zbiórki pieniędzy od obu grup 
mieszkańców i  najzwyczajniej w  świecie prze-
kupili dowódcę Kozaków. Dzięki tej wspólnej, 
solidarnej akcji, Zambrów uniknął kolejnego 
trawiącego wszystko pożaru i  powszechnego 
wygnania mieszkańców, które stały się udziałem 
pobliskiego Ciechanowca i wielu wsi dewastowa-
nych przez ustępujących Rosjan. Dzięki sprytowi 
oraz mądremu współdziałaniu przedstawicieli 
wspólnoty żydowskiej i polskiej miasto uniknęło 
kataklizmu, który mógł zatrząść podstawami jego 
istnienia. 
 To niecodzienne doświadczenie, które 
uratowało Zambrów latem 1915 r., stało się 

nieprzydatne wobec nowej rzeczywistości, jaka 
zapanowała latem 1941 r., po niespodziewanym 
ataku hitlerowskich Niemiec na swego niedaw-
nego sowieckiego sojusznika okupującego od 
września 1939 r. prawie całe przedwojenne wo-
jewództwo białostockie. Trzeba tu jednak oddać 
sprawiedliwość ówczesnym polskim mieszkań-
com miasta, że w odróżnieniu od wielu miaste-
czek na północy regionu, w Zambrowie paniczna 
ucieczka Armii Czerwonej i wejście Wermachtu 
nie wywołały wśród miejscowych Polaków żad-
nych antyżydowskich ekscesów czy jakichkolwiek 
aktów odwetu. 
 Proces tłumaczenia i publikowania w  języku 
polskim żydowskich ksiąg pamięci jest zjawi-
skiem nowym. Pierwszym miastem, któremu ta 
sztuka się udała była Ostrołęka w  2002 r. Dziś 
w osiemnastą rocznicę tamtej publikacji „Księga 
pamięci gminy żydowskiej z Zambrowie” jest 
osiemnatą księgą pamięci wydawaną w  języku 
polskim. W  tej liczbie są już chronologicznie 
księgi: Bielska Podlaskiego, Łomży, Suchowoli  
i Stawisk. W ten sposób Zambrów i jego okolice 
odzyskują pamięć o  ludziach, którzy z woli jed-
nego szaleńca mieli być tej pamięci pozbawieni. 

Małgorzata K. Frąckiewicz  
i Mirosław Reczko



8

PRZEDMOWA

Po wielu latach wysiłków Księga pamięci o  na-
szym zniszczonym w tragicznych okolicznościach 
rodzinnym mieście Zambrowie nareszcie się 
pojawia.
 Całe moje życie było związane z Zambrowem, 
miastem, w  którym się urodziłem ponad sześć-
dziesiąt lat temu. Wyjechałem jako jedenastoletni 
chłopiec. Od tamtego czasu wiele podróżowałem 
i  przyswoiłem zarówno znane, jak i  nieznane 
kultury – jednak nigdy nie zapomniałem o swo-
im „starym kraju” z  jego kulturą mame-łoszn1. 
Kiedy Zambrów został tak tragicznie usunięty 
z żydowskiej perspektywy, przed oczami miałem 
wciąż „duchowy” Zambrów i  zaczął mnie nękać 
zagadkowy impuls: stworzyć pomnik żydowskie-
go Zambrowa! Spisać jego historię, balebatim2, 
zwykłych pracujących Żydów, duchownych, ak-
tywistów w życiu świeckim, uczonych i prostych 
ludzi, którzy recytowali psalmy, opisać synagogę 
i  domy nauki, stowarzyszenia i  instytucje. Jeśli 
nie zrobi się tego teraz – dopóki żyje ostatnie 
pokolenie mieszkańców Zambrowa – to księga 
nigdy nie powstanie. O stworzeniu księgi myśla-
łem z czułością i utęsknieniem, ale było to trudne 
zadanie.
 Pomnik powstał, księga się ukazała. Niestety, 
nie wszystko się udało.
 Zambrów był małym sztetlem. Nie ma o nim 
praktycznie nic w  żydowskich i  nieżydowskich 
tekstach. Nasz „dawny dom” bardzo rzadko wspo-
minany jest w  prasie. Archiwum gminy już nie 
istnieje, w najlepszym wypadku jest poza naszym 
zasięgiem. Starsi ludzie, którzy byli naocznymi 
świadkami i  mogli opowiedzieć nam o  nim już 
dawno nie żyją. Więc zwróciliśmy się do naszych 
landsleit3, młodszych i  starszych, którzy jeszcze 
go pamiętają i  są w  stanie o  tym napisać. Ale 
niewiele osób się zgłosiło, nie wierząc, że coś 
z  tego wyjdzie.
 Można było tylko napisać coś o historii mia-
sta na podstawie szczątków i  starych dokumen-
tów, ulotnych spojrzeń i obserwacji, przechodząc 
od wydarzenia do wydarzenia, by stworzyć upo-
rządkowaną historię miasta i  jego żydowskiego 
osadnictwa. Kto wie, ile faktów przepadło, ilu 

1 Z  jidysz „język matczyny”.
2 L.mn. jid. balebos, z hebr. „gospodarz domu” i odnoszący się do 

osób z  tego stanu.
3 Żydzi z  tego samego miasta, wsi w Europie; pobratymcy.

ludzi zapomniano? Nie mogliśmy rozwiązać tego 
problemu. Mimo wszystko z  naszej inicjatywy 
opublikowana została księga, w której całe miasto 
ukazuje się przed nami jak w sztuce. Tu i tam być 
może brakuje faktów i osób. Mimo to stworzyli-
śmy księgę o naszym żydowskim Zambrowie od 
czasów jego powstania aż do zniszczenia.
 Księga napisana jest w obu językach, tak jak 
kiedyś pisano naszą tradycyjną literaturę: w „świę-
tym języku” (hebrajskim) i  Ivri-Teitch (jidysz). 
Czytelnik będzie musiał podjąć trud tłumaczenia 
drugiej części – ale w  ten sposób uhonorowali-
śmy oba nasze języki: język matczyny (jidysz) 
i  język ojczysty (hebrajski). Załączyliśmy krótki 
przegląd po angielsku – niech wnuki tych z Za-
mbrowa dowiedzą się czegoś o swoich dziadkach 
i babciach… W kilku miejscach skróciliśmy tekst 
w jednym z języków albo wykorzystaliśmy tylko 
jeden język. Zadbaliśmy o to, by zachować idio-
my zambrowskiego jidysz4.
 Co się tyczy zdjęć, zdołaliśmy dostarczyć ich 
trochę więcej, w miarę naszych możliwości i jeśli 
były w  dobrym stanie. Do Księgi włączyliśmy 
zdjęcia ponad 2 tysięcy dzieci z  żydowskich 
chederów, z  ich rebami i  nauczycielami, a  także 
zdjęcia setek młodych ludzi – zdjęcia ze stowa-
rzyszeń i  komitetów partii, tyle, ile mieliśmy, 
bez rozróżniania ze względu na partię i przeko-
nania polityczne. Dołączyliśmy też kilka zdjęć 
mieszkańców miasta. Pamięć o większości z nich 
zachowana jest jedynie w tej księdze. 
 Zawarliśmy w  niej też wspomnienia o  at-
mosferze tego miasta – to odświeża naszą pamięć 
i  łączy nas jeszcze bardziej z  kolebką naszego 
dzieciństwa.
 Co do wigilii zniszczenia Zambrowa i  sa-
mego holokaustu opieraliśmy się wyłącznie 
na źródłach pierwotnych: listach i  zeznaniach 
świadków. Nawet jeśli pewne szczegóły nie są 
spójne, np. daty, przekazaliśmy wszystko tak, jak 
to zapamiętano.
 Materiał z  tej księgi może częściowo służyć 
jako źródło historyczne o życiu Żydów w Polsce 
w ostatnim stuleciu, a w szczególności ostatnich 
kilku dekadach. W  tym celu włączyliśmy Za-
mbrów do złotego łańcucha polskich Żydów, 

4 Istnieje wiele dialektów i odmian jidysz w całej Europie – bez 
wątpienia Zambrów miał własne oryginalne słownictwo.
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który wykorzeniony został przez niemieckich 
Amalekitów5 i  ich wspólników.
 Moim obowiązkiem jest z  wdzięcznością 
i  szacunkiem wspomnieć tutaj tych, którzy po-
mogli mi w mojej pracy: mój przyjaciel Mendel 
Zibelman (syn reb Izraela Dawida, Miami, Flo-
ryda), który ozdobił tę księgę swoimi inspirują-
cymi wspomnieniami; profesor Berl Mark (War-
szawa); Chaim ben Dawid (Mosze-Aaron syn 
malarza, Detroit – Izrael); Zcwi Zamir, Sender 
Seczkowski (Icze syn malarza, Tel-Awiw), Joseph 
Srebrowicz (Tel-Awiw), Joseph Jerusalimski 
(Aszkelon), trzech Icchaków: Golda, Gołom-
beck i  Stupnik oraz Mosze Lewiński – ocalali 
od ognia i miecza.
 I ostatni, ale nie mniej ważny: mój ukochany 
ojciec i  nauczyciel, Izrael Lewiński, który przy-
czynił się do powstania książki, ale nie doczekał 
jej publikacji. 
 Chaim Zur (syn Faiwela Cukrowicza, Ramat 
ha-Kowesz) zaprojektował okładkę i  z  pamięci 
narysował mapę miasta.
 Trzy organizacje landsleit w znacznym stopniu 
uczestniczyły w  kosztach wydania księgi Orga-
nizacja Zambrowskiego Towarzystwa w Nowym 
Jorku i  towarzystwa pokrewne, kierowane przez 

5 Metaforyczne nadanie nazistom biblijnej nazwy plemienia, 
któremu zależy na zniszczeniu Izraelitów (Pwt 25,17).

naszego amerykańskiego „ambasadora” Josepha 
Sawickiego, Icchaka Rosena, Izaaka Malinowicza 
(który zebrał dziesiątki zdjęć do księgi), Eliezera 
Pawa i  wielu innych. To dzięki ich wielkiemu 
sercu ta książka mogła powstać.
 Nasi landsleit z Argentyny na czele z przed-
wcześnie zmarłym Ch. Y. Rudnikiem oraz, niech 
żyją jeszcze długo: Boaz Chmiel, Joseph Krule-
wiecki, Jaakow Stupnik, Crystal i  wielu innych 
także mieli swój wkład w  księgę i  co jakiś czas 
przekazywali słowa wsparcia.
 Do powstanie Księgi przyczyniła się Orga-
nizacja Zambrowska w Izraelu, kierowana przez 
towarzyszy Zcwi Zamira (Herszel Słowik), Zcwi 
ben Josepha (Herszel Konopiaty), Pinchasa Ka-
plana, siostry Małki i  Liebecheh Greenberg, 
Leiba Gołombka i  innych. 
 I na koniec: nasze małe zambrowskie rodziny: 
w Meksyku – nasi towarzysze Chaim Gorodzin-
ski, Icchak Rothberg i  inni, we Francji – Esther 
Smoliar-Shlieven i  inni.
 Wszyscy ci, których tu wspomniałem, i  ci, 
o których może zapomniałem – niech będą prze-
znaczeni do dobra i  niech chwalą się tą księgą, 
którą pomogli stworzyć.

Jom-Tow Lewiński 
Tel-Awiw

Słowo od Zambrowskiej Organizacji 
w Izraelu

Pinkas6 Zambrowa pod redakcją i  współautor-
stwem naszego pobratymcy doktora Yom-Towa 
Lewińskiego.
 Minęło osiem lat od podjęcia decyzji o  pu-
blikacji Księgi pamięci o  naszym Zambrowie. 
W  tym czasie czyniliśmy wiele wysiłków, ale 
nie będzie przesadą, kiedy powiem, że gdyby nie 
redaktor pan Lewinski Księga nie ukazałaby się: 
jego fenomenalna pamięć umożliwiła dotarcie 
do przeszłości, zapomnianych wspomnień, ludzi 
i faktów, zdarzeń, sposobów życia, historii rodzin 

6 Hebr. kronika.

i  innych ciekawych rzeczy, które dobiegły końca 
lata temu. Szukał, niestrudzenie szperając, dniem 
i nocą oraz odkrył źródła odnoszące się do histo-
rii miasta, zwłaszcza w hebrajskiej prasie tamtego 
okresu. Dał głos landsleit w  Izraelu i  z  całego 
świata, zwłaszcza tym nieskłonnym wziąć do ręki 
długopisu, zachęcając i  naprowadzając. Teraz, 
kiedy leży przede mną Księga mająca około 700 
stron – piękny Zambrów staje mi przed oczami 
jak panorama: ulice i drogi sztetlu, Pasek i rynek, 
synagoga i  domy nauki, duchowieństwo, rabini, 
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dajani7 i  szamesi8; organizacje polityczne, ich 
przywódcy i członkowie; He-Chaluc; wpływowe 
rodziny, które były tak rozgałęzione, tragarze, 
woźnice, sklepikarze i  piekarze, księgarz-eru-
dyta Abba Rakowski i  inni mieszkańcy miasta, 
dzieci w wieku szkolnym i osoby starsze – setki 
zdjęć, które upamiętniają każdy aspekt miasta 
tamtych czasów aż do Holokaustu. Wiele zdjęć, 
które o�arowano, zdobytych zostało z ogrmnym 
trudem w  Izraelu i  w  Stanach Zjednoczonych. 
Wydaje mi się, że całe miasto, takie, jakim było, 
pojawia się w Księdze. Nikt nie został pominięty.
 Szczególny rozdział opisujący zniszczenie 
Zambrowa podczas Holokaustu napisany został 
przez Yitzhaka Gołombka, jednego z  żyjących 
naocznych świadków, ocalałego z  Auschwitz, 
a  także Yitzhaka Goldę i  innych. Czytajcie to 
z bólem w  sercu, lecz z  szacunkiem i uznaniem 
dla naszych bohaterskich męczenników, rodziców, 
braci i  sióstr – od początku tego okrucieństwa, 
koncentracji w  getcie do eksterminacji – usły-
szycie echo płaczu tych, których zabrano na rzeź 
i będziecie z nimi podczas ich ostatnich minut.
 Rozdział o folklorze ma specjalne znaczenie. 
Redaktor uwzględnił słowa i wyrażenia z Zam-
browa, których częściowo używamy do dziś 
w  naszych codziennych sprawach. Oddzielne 
rozdziały poświęcone są edukacji, ruchom po-
litycznym i  pomocy społecznej. Oprócz tego 
w  Księdze znajdują się opisy mieszkańców 
Zambrowa, teksty o  sposobie ich życia. Dzięki 
temu Księga naprawdę zabiera nas do „dawnego 
domu”, pisze o  młodych ludziach w  synagodze, 
stowarzyszeniach, pracy i  przemyśle, wzajemnej 
pomocy itp. Opisano zambrowskie stowarzysze-
nia ze wszystkich krajów, ich działalność na rzecz 
miejscowych landsleit i  dla braci we wszystkich 
zakątkach świata. Nie będzie przesadą, kiedy 
powiem, że nasza Księga pamięci będzie jedną 
z  najlepszych, które pojawiły się do tej pory 
i możemy być z niej dumni.
 Nasz „dawny dom”, Zambrów, już nie istnie-
je. Świętych kości mieszkańców nie pochowano 
należycie. Ich szczątki leżą w wielkich masowych 
grobach w  lasach Szumowa i  Rutek-Kossaków, 
w  stosach popiołu w  Oświęcimiu. W  mieście 
mieszkają tylko chrześcijanie, którzy przejęli 

7 Dajan (hebr. sędzia) – sędzia zasiadający w  sądzie religijnym 
bet din.

8 Szames (hebr. szamasz – woźny, posługacz) – woźny 
w synagodze.

żydowskie majątki i  nie został nikt, by im je 
odebrać. Na cmentarzu zostało jedynie kilka wy-
blakłych nagrobków pośród zarośli i cierni, które 
wskazują, że kiedyś mieszkali tu Żydzi i  istniało 
tu spore żydowskie miasto.
  Ta Księga jest i pozostanie dla przyszłych po-
koleń najprawdziwszym pomnikiem żydowskiego 
Zambrowa. W  niej zachowaliśmy wspomnienie 
o życiu i echo cierpienia Żydów, których już nie 
ma. To tutaj umieściliśmy „miejsce i imię9” ku ich 
pamięci.
 Tym samym chcemy podziękować organiza-
cjom w  Stanach Zjednoczonych, z  naszym to-
warzyszem Josephem Savitzkim na czele, a także 
w  Argentynie – za pomoc materialną i  wielkie 
zainteresowanie Księgą. Dziękujemy tym, którzy 
wzięli udział w  stworzeniu Księgi, dzieląc się 
wspomnieniami. Dziękujemy wszystkim naszym 
landsleit w Izraelu i spoza Izraela, zwłaszcza na-
szemu przyjacielowi Zvi ben-Josephowi z  Izra-
ela, który poświęcił wiele swojej energii i  uwagi 
Księdze. Wszystkim tym, którzy się włączyli, 
napotykając trudności i  pokonując przeszkody, 
które stały nam na drodze. Mimo tego stworzyli-
śmy Księgę, która jest jednocześnie zadowalająca 
i merytoryczna. Niech sięgają po nią nasi miesz-
kańcy Zambrowa i  niech będzie spuścizną dla 
przyszłych pokoleń, źródłem wiedzy o  sposobie 
życia naszych przodków w zambrowskim sztetlu 

 Wszyscy czujcie się pozdrowieni 
i pobło gosławieni.
 W imieniu Zambrowskiej Organizacji Land-
sleit w Izraelu

Cwi Zamir (Słowik)
Prezes

9 Dosłowne tłumaczenie terminu „Jad Waszem”, zaczerpniętego 
z  księgi Izajasza (Iz 56, 5): dam [im] miejsce w  moim domu 
i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię 
wieczyste i niezniszczalne.
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DR JOM-TOW LEWIŃSKI

Karty historyczne

1. Kiedy Zambrów stał się miastem?

Miasto nie powstaje od razu. Najpierw pojawia 
się osada, później wieś, a  następnie, gdy wieś 
się rozrasta, staje się miastem. Tak musiało być 
i  z  Zambrowem. Przez wiele lat była to mała 
wioska, później wieś. Dopiero w II połowie XV w. 
rozrosła się na tyle, że mieszkańcy zażądali od 
władz Księstwa Mazowieckiego, by nadano jej 
status miasta. Ich prośba została zaakceptowana 
po potwierdzeniu, że Zambrów spełniał wszyst-
kie wymagane kryteria.
 W  roku 1479, 5239 po stworzeniu, władca 
Mazowsza, który panował nad regionem płoc-
kim, książę Janusz II, zgodził się na to, by nadać 
osadzie Zambrów prawo nazywania się miastem 
(Zombrow/Zomrow). Od tego czasu Zambrów 
mógł cieszyć się przywilejami miasta. Kilka lat 
później mieszkańcy zwrócili się do władz z zaża-
leniem, że nie organizuje się tu regularnie żadnych 
jarmarków i  kupcy z  okolicznych miejscowości 
omijają Zambrów, wymuszając tym samym na 
okolicznych mieszkańcach podróż do sąsiednich 
miast w  celu nabycia produktów na jarmarkach. 
Wtedy Książę Janusz II o� cjalnie nadał ten 
przywilej miastu, podnosząc je do rangi powiatu. 
W tamtym okresie nosiło już nazwę Zombrowo 
(Zambrowa). 

2. Prawa miejskie

Władca zezwolił miastu na dwa jarmarki rocznie. 
Pierwszy 24 czerwca, w  dzień św. Jana, drugi – 
21 września, tzn. jeden przed żniwami i  drugi 
po żniwach. Mieszkańcy musieli czekać trzy 
kwartały do następnego jarmarku. Czterdzieści 
cztery lata później, kiedy miasto było już bardziej 
rozwinięte i podlegało mu kilka wiosek, w  roku 
1523, rząd Królestwa Polskiego, do którego 
w tamtym czasie de facto należało już Mazowsze, 
wyznaczył cztery dodatkowe jarmarki rocznie – 
w  sumie sześć. Była to oznaka rozwoju miasta, 
które uroczyście zostało raz jeszcze mianowane 
powiatem. W  1527, kiedy Mazowsze o� cjalnie 
stało się częścią Polski, przywileje Zombrowa 
ponownie zostały potwierdzone.

Dr Jom-Tow Lewiński

W roku 1538 Zambrów został zniszczony ogniem 
i mieczem. Bitwa między Polską a Prusami, zbie-
giem okoliczności miała miejsce w Zombrowie1. 
Wojska pruskie forty� kowały się w tym miejscu, 
nazwanym później Pruszkami. Po drugiej stronie 
stali Polacy. Miasto, które znalazło się w środku 
kon¿ iktu, spłonęło, a wszyscy mieszkańcy uciekli. 
W roku 1575 Zambrow należał do Ciechanowa, 
gdzie znajdował się zamek panującego szlachcica.
Nowy Król Polski, Zygmunt I, syn Kazimierza 
IV, serdecznie przyjął delegację z Zambrowa, wy-
słuchał skarg i obiecał pomoc. Wśród jej człon-
ków nie było Żydów. Król zmniejszył podatki, 
anulował wszelkie długi i  odnowił przywileje 
miasta, gdyż oryginalny dokument nadania praw 
miejskich spłonął. Członkowie delegacji przysię-
gą potwierdzili treść spalonych dokumentów.

1 Dawna postać odmiany nazwy miejscowej Zambrów.
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3. Pierwsze wzmianki o Żydach

Czy Żydzi byli wówczas obecni w  Zombrowie? 
Nie jest jasne, czy w mieście istniała już społecz-
ność żydowska, ale wedle tego, co nam wiadomo, 
władze miasta zwróciły się do króla Zygmunta 
I o pozwolenie na przeniesienie dnia targowego 
ze środy na czwartek, by Żydzi mogli zakupić 
niezbędne na szabat rzeczy, gdyż populacja Ży-
dów w  tym rejonie nie była mała. Jednak kilka 
incydentów spowodowało, że ta liczba zaczęła 
się zmniejszać. Na podstawie przychodów [z dni 
targowych] można zauważyć, że w  roku 1620 
przychody ze sprzedaży mięsa, miodu, alkoholu 
i zbóż wynosiły blisko 508 ¿orenów (wartość ¿o-
renów zbliżona była do guldenów), a przychody 
z roku 1673 spadły do 35 guldenów. Powierzch-
nia miasta i przylegających terenów wynosiła 52 
włóki (1 włóka odpowiadała 20 morgom2) i tylko 
9 z nich było objetych ziemią uprawną, zaś reszta 
leżała odłogiem. 

4. Nazwa miasta

Udokumentowaliśmy już fakt, że nazwę zapisy-
wano początkowo jako „Zambrowo”, później jako 
„Zombrow3”. Stanisław August II, który panował 
w  latach 1764-1795, używał nazwy „Zembrow” 
(według „Starożytnej Polski” s. 530-523). W XIX 
wieku funkcjonowała już nazwa „Zembrow”, po 
rosyjsku „Zambrow”. Żydzi zawsze określali to 
miasto „Zembrow” (na podstawie Pinkasu Tyko-
cina) a w ostatnim stuleciu – Zembrowo. W spi-
sie ludności żydowskich mieszkańców Warszawy 
z  roku 1781 wymieniono m.in. Żydów, którzy 
mieszkali w  Warszawie, ale pochodzili z  „Ze-
mbrowa”. Jeden z nich zarejestrował się jako „po-
chodzący z Zembrowa”, inny – „z Zambrowa”.
Nazwa Zamrow – Zambrow wydaje się pocho-
dzić od nazwy Zambrzyce, rzeczki przy sztetlu, 
a  może odwrotnie – to rzeka wzięła nazwę od 
sztetlu? Można przypuszczać, że w  XIII albo 
w  XIV wieku istniała tu pruska kolonia zako-
nu krzyżackiego (krzyżowców). Terytorium to, 
otoczone lasami, było miejscem wypoczynku 
niemieckich władców. Nazywano je Sommerhof, 
co [przypuszczalnie] Polacy później zmienili na 
Zomrow i, zgodnie z  zasadami językowymi, „b” 
lub „p” wstawiano między „m” i „r”, na przykład: 

2 W wersji jidysz: 1 włoka = 30 mórg (i ta wersja jest poprawna).
3 W  wersji hebrajskiej: Udokumentowaliśmy już fakt, że nazwę 

zapisywano początkowo jako „Zomrow”, później jako „Zombrowa”.

Klumar – Klumfurst, Kammer – Chamber, Nu-
mer – Number itd. Tym sposobem Sommerhof 
stał się Zombrowem – Zambrowem.

5. Sytuacja polityczna

Administracyjnie Zambrów jest podzielony 
na dwie części: miasto właściwe (nazwane po 
polsku osadą) i  gminę (okoliczne miejscowo-
ści). Samo miasto było niewielkie, w  centrum 
znajdował się rynek, z  którego we wszystkich 
kierunkach odchodziły małe ulice. Graniczył 
z targiem końskim na zachodzie, z Poświątnem 
na wschodzie.
 Jednak gmina miała pod swoją jurysdykcją 
dwadzieścia wsi i wiosek; w 1880 r. były to już 
44 wsie i  12154 dusz. Mieszkali tam też Ży-
dzi, niektórzy jako dzierżawcy ziemi (pokczary), 
ale większość zamieszkiwała wioski: Gardlin 
(Galyn, Ulica Białostocka, gdzie znajdowała 
się cegielnia Szlomle Blumrosena), Grabówkę, 
Górki, Grzymały, Długobórz, Wądołki, Wi-
śniewo, Wolę [Zambrowską], Wierzbowo, Ta-
będz, Cieciorki, Laskowiec, Nagórki [-Jabłoń], 
Sędziwuje, Poryte [-Jabłoń], Pruszki, Konopki, 
Korytki, Klimasze.
 Zambrów leży na Mazowszu, ziemi nieza-
leżnej, choć biednej, bogatej w  wodę, ziemię 
orną, lasy, bydło i  ryby – ale nierozwiniętej, 
także pod względem kulturowym. Po krucjatach 
w  Niemczech, od roku 1096, miejscowi Żydzi 
zaczęli emigrować do Polski, w  XII wieku do 
kraju przybyło tysiące niemieckich Żydów. Osie-
dlili się na Mazowszu, w  starszych miastach  
tj. Płock, Czersk, Sochaczew, Wyszogród, Płońsk, 
Ciechanów. 
 Z  pełnym zapałem Żydzi zaczęli osiedlać 
się na Mazowszu i  uprzemysławiać je. Żyli tu 
w  spokoju i  nie byli celem ataków. Dopiero 
kiedy Mazowsze zaczęło zbliżać do Polski [wła-
ściwej], zaczęto ograniczać prawa obywatelskie 
Żydów. Mimo to Żydzi cieszyli się przywilejami 
nadanymi im specjalnym prawem „Jus Judaicum’ 
(Privilegium Judaeorum). Zintegrowali się z  lo-
kalną społecznością i przestrzegali prawa mazo-
wieckiego, nazywając je nawet „naszym prawem” 
(Jus Nostrum). W 1526 roku Mazowsze zostało 
przyłączone do Polski, stając się jednym krajem. 
Mazowieckich Żydów zaczęły obowiązywać 
prawa i  ograniczenia, którym podlegali polscy 
Żydzi.
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6. Geogra�a i topogra�a

Zambrów od niepamiętnych czasów należał do 
ziemi łomżyńskiej i  jest drugim pod względem 
liczby ludności miastem. Pod koniec XV wieku 
Zambrów stał się o�cjalnie powiatem. W  1721 
roku Sejm Polski wydzielił ze starostwa łomżyń-
skiego dwa dodatkowe: zambrowskie i  kolneń-
skie. Starosta rezydował w Zambrowie. 
 Zambrów położony jest przy lasach Cieciorki 
i  Wądołki, niedaleko sławnego lasu Czerwony 
Bór (około 13 wiorst od Zambrowa). Na wschód 
od miasta leży Czyżew, gdzie znajduje się stacja 
kolejowa do Warszawy i Białegostoku, na zacho-
dzie Wysokie i Jabłonka, na północy stacja Czer-
wony Bór, Łomża i  stolica prowincji Białystok; 
na południu Ostrów Mazowiecka.
 Trzy rzeczki otaczają miasto:
A.  Jabłoń – swoje źródło bierze w miejscowości 

Jabłonka, płynie przez Zambrów, po około 
20 wiorstach wpływa do Gaci;

B.  Prątnik – wypływa z  miejscowości Prątnik,  
k. Sędziwuj; 

C.  Zambrzyca – swoje źródło bierze w Wierz-
bowie i  wpływa do Jabłoni. Jabłoń (albo 
Jabłonka) jest główną rzeką tego terenu. 

 Zgodnie z  rozporządzeniem ogłoszonym 
przez zambrowską społeczność na wniosek rabina 
wszystkie te rzeczki o�cjalnie nazywano Jabłonią 
w  celu ułatwienia przygotowania obrzędowych 
dokumentów rozwodowych (get) w Zambrowie: 
stało się tak, ponieważ rzeka miejska musiała być 
udokumentowana w gecie. Miejscowa władza za-
akceptowała tę propozycję.
 Około wiorsty od miasta na wschód znajdował 
się «uczastek» (okręg) wojskowy. Mieszkało tu wie-
lu Żydów, którzy żyli ze służby wojskowej. Mieli tu 
swój własny bet midrasz, dwa mosty – drewniany, 
przy ulicy Ostrowskiej i betonowy przy ulicy Czy-
żewskiej, łączące miasto z sąsiednimi osadami.

7. Żydzi budują miasto

Żydzi wybudowali rynek i, jeden po drugim, 
zaczęli budować domy wokół niego i  otwierać 
sklepy, tym samym przejmując centrum miasta 
i biorąc handel i przemysł we własne ręce. Goje 
skupili się wokół końskiego targu i Poświątnego 
i  zajmowali się rolnictwem. Zambrów miał do-
brą wodę pitną ze swoich źródeł. Główne źródło 
znajdowało się za Czerwonym Bet Midraszem 

i  zaopatrywało ponad połowę miasta. Drugie 
źródło znajdowało się na samym rynku, a wodę 
pobierano przy pomocy pompy. Nosiwody po-
bierali wodę z  rzeki.
 Istniały dwa młyny parowe (obsługiwane przez 
Żydów), jeden młyn wodny i  4-5 żydowskich 
zakładów produkcyjnych. Na ulicy Ostrowskiej, 
niedaleko źródła, znajdowała się duża żydowska 
plantacja roślin barwierskich. Po drugiej stronie 
miasta była duża żydowska cegielnia (Gardlin). 
Żydzi mieli swój udział w  przemyśle i  handlu: 
destylowali wódkę, produkowali wino, warzyli 
piwo, wytwarzali kwas chlebowy i wodę sodową. 
Według cenzusu z 1578 roku znajdowało się tu 
sześć gorzelni i osiem zakładów szewskich, które 
zatrudniały też pracowników, pięć rzeźni i osiem 
piekarni. W  Zambrowie, otoczonym lasami ja-
łowcowymi, warzono dużo piwa, które nazwane 
zostało «piwem jałowcowym». Na podstawie 
spisów podatkowych ustalono, że w Zambrowie 
wyprodukowano 241 beczek piwa.
 Miasto konsekwentnie niszczone było przez 
pożary, plagi, powstania chłopskie, najazdy ta-
tarskie, szwedzkie i pruskie, tak że w roku 5560 
(1800) liczyło tylko 81 domów i  564 miesz-
kańców. Część ludności mieszkała w  koszarach, 
gotowała i piekła pod otwartym niebem. W roku 
1827 było już 91 domów (10 nowych domów 
w  27 lat!) a  liczba ludności wzrosła do 668 
mieszkańców. W  tym właśnie czasie zaczęła się 
żydowska inicjatywa i  zaangażowanie w  roz-
wój miasta. W  przeciągu 4-5 lat zabudowano 
cały rynek z  30 nowymi żydowskimi domami. 
W  każdym domu znajdował się jeden lub dwa 
sklepy. Założono cmentarz, utrzymywano rabina, 
wybudowano synagogę, dwa domy nauki, łaźnię 
z  mykwą, budynek sądu religijnego, założono 
jesziwę – Zambrów stał się miastem żydowskim.
 W  1868 roku w  Zambrowie było 1397 Ży-
dów, czyli stanowili około 60% ogółu ludności, 
w  roku 1894 jest tu już 1652 Żydów. W  roku 
1895, w  czasie pierwszego wielkiego pożaru – 
według gazet – spłonęło ponad 400 żydowskich 
domów, w  tym około 100 żydowskich sklepów 
i jadłodajni, a około 2000 żydowskich mieszkań-
ców zostało bez dachu nad głową. Liczby mówią 
same za siebie.
 Żydzi z Zambrowa starali się uczynić miasto 
atrakcyjniejszym dla chrześcijan, szlachty, chło-
pów, farbiarzy, którzy, idąc do kościoła, po drodze 
kupowali niezbędne rzeczy. Za miastem znajdo-
wał się nieukończony kościół z 1283 roku. Stał się 
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ruiną i kilka razy padł o�arą pożaru. Pod koniec 
XVIII wieku kanonik katedry płockiej, Marcin 
Krajewski, został proboszczem zambrowskiej 
para�i i, ku pamięci rodziców, odbudował drew-
niany kościół, z  dzwonem i  domem pogrzebo-
wym. Chrześcijanie z sąsiednich wiosek chodzili 
do kościoła w Szumowie, Jabłonce, Sędziwujach, 
nim w  Zambrowie mógł powstać większy cen-
tralny kościół, który mógł pomieścić w  każdą 
niedzielę setki wiernych. Stary kościół stał na 
zachód od miasta, tuż przy końskim rynku, i tam 
służył wiernym. Nowy kościół stał na wschodzie 
i  przyciągał dziesiątki chłopów ze wszystkich 
wiosek, którzy wypełniali go w  niedzielę, tym 
samym zapełniając ulice i  sklepy.
 Dwa lata po pożarze liczba Żydów znacząco 
wzrosła, co można zauważyć w  spisie ludności 
z  1897 roku, w  którym w  gminie Zambrów 
(łącznie z  okolicznymi wioskami) było 10902 
mieszkańców, w  tym 3463 Żydów, czyli prawie 
32% ogólnej populacji.

8. Kiedy Żydzi pojawili się w Zambrowie?

Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Żydzi byli już 
na Mazowszu, w  regionie Polski, gdzie znajduje 
się Zambrów, od początku XIV wieku. Jednakże 
zubożałe Mazowsze nie miało dużo do zaofe-
rowania, stąd niewielu Żydów się tam osiedliło. 

Oprócz tego sytuacja polityczna nie była sprzy-
jająca – najazdy pruskie i  inne zniszczyły ten 
region. Dopiero na początku XVI wieku warunki 
zaczęły się poprawiać, litewscy książęta: Janusz 
I w Warszawie i  Ziemowit IV w Płocku dążyli 
do pokoju. W konsekwencji warunki ekonomicz-
ne także uległy poprawie. Pola i  lasy rozkwitły 
na nowo, pełne ryb i zwierzyny, bogate w skórę, 
len i  wełnę, miód i  olej, stając się atrakcyjnym 
miejscem dla Żydów. Zakładano tu miasta. Po 
raz pierwszy w  roku 1471 słyszymy o  Żydach 
w  Łomży – diecezja płocka rozszerzyła swój 
ekumeniczny zasięg na rejon łomżyński i oskar-
żyła uczonego Stanisława Modzielowa z Łomży 
o napad na kupców żydowskich z Łomży i do-
prowadziła do jego aresztowania.
 Od 1549 roku Żydzi mazowieccy płacili 
podatek pogłówny za pośrednictwem Wa’ad 
Arba Aracot (Sejm Czterech Ziem), który zo-
bowiązany był przekazywać Królestwu określoną 
sumę podatku rocznie. Podatek był pobierany, 
zgodnie z  ustalonymi zasadami, ze wszystkich 
miast i  miasteczek. Zambrów nie pojawia się 
na tej liście, ponieważ gmina żydowska tam 
jeszcze nie istniała. Tykocin, który był jednym 
z trzech centralnych miast na Podlasiu i pobierał 
podatek pogłówny od żydowskich mieszkańców 
Łomży, Grodna i innych miast, narzucił podatek 
na okoliczne miejscowości, w  których nie było 
gmin żydowskich, regulował też sprawy między 

Rynek Zambrowski
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Żydami i gojami, pilnował tego, by jedna strona 
niesprawiedliwie nie odbierała środków do życia 
drugiej: czy to przy dzierżawie ziemi, destylo-
waniu alkoholu, polach i  ogrodach, mleku i  by-
dle, młynach. Jeśli znajdowała się tam większa 
społeczność, Tykocin narzucał ten obowiązek 
na społeczność lub na sąd religijny sztetlu, jeśli 
wspomniano w  aktach jakieś miasto z  regionu, 
nawet tak duże jak Białystok, należało dodawać 
„koło Tykocina”, ponieważ Tykocin był stoli-
cą okręgu do roku 1764, kiedy to polski sejm 
rozwiązał Wa’ad Arba Aracot, który pełnił rolę 
rządu w  rządzie i  przyjął inny, lepszy system 
poboru podatku pogłównego od społeczności 
żydowskiej. Tykocin pozostał głównym miastem 
okręgu. Co do Tykocina, wiemy, że w roku 1676 
(5436) społeczność przyjęła postanowienie „pod 
groźbą klątwy składającej się z gaszenia czarnych 
świec, przy dźwiękach trąb i szofaru: nikt nie ma 
prawa podnieść ni ręki ni nogi, by przyczynić 
się do sprzedaży czy spożycia alkoholu, czy to 
przez licencję rządową, jako najemca, serwując 
napoje czy sprzedając je, itd., bez wiedzy i zgody 
gminy. Wszystko musi być przedstawione gmi-
nie i  jej przywódcom, którzy muszą dokładnie 
zbadać sprawę, bez obecności wnioskodawcy. 
Cokolwiek zdecydują, należy zapisać w  pinka-
sie gminy” (wszystko to na podstawie Pinkasu 
Wa’ad Arba Aracot s. 148). Pinkas społeczności 
Tykocina już nie istnieje, taki los spotkał wiele 

pinkasów z innych miast. Jednak podczas I wojny 
światowej, kiedy Żydzi z Tykocina byli zmuszeni 
opuścić miasto, pinkas znalazł się w rękach rabi-
na z  Białegostoku, Chaima Hertza. Jego wnuk, 
który jest dziś profesorem historii żydowskiej na 
Uniwersytecie w Jerozolimie, dr Izrael Helperin, 
w  tajemnicy zrobił kopię protokołów ze starego 
pinkasu Tykocina i  w  ten sposób zdołał zacho-
wać je dla potomności. Wśród tych protokołów 
(które wciąż funkcjonują w  formie manuskryp-
tu) znajdujemy nazwę „Zambrów” wspomnianą 
w pojedynczych miejscach, co odnotowaliśmy.

9. Żydzi w Zambrowie w roku 1716

Wracamy do Zambrowa, takiego, jaki był w tym 
czasie. Istnieje teoria, że na tym terenie już 
w XVI wieku istniało osadnictwo żydowskie, ale 
zostało rozwiązane na wniosek mieszkańców, 
którzy mieli prawo nie tolerować Żydów w swo-
im mieście (de non tolerandis Juudaeis), co miało 
miejsce w Łomży i dziesiątkach miast i miaste-
czek w  Polsce. Nie posiadamy żadnych doku-
mentów, na podstawie których można by było 
to ustalić. Zambrów nie był ważnym ośrodkiem 
i nie podejmował poważniejszych przedsięwzięć, 
które uzasadniałyby wzmiankę w  dokumentach 
rządowych.

Ulica Kościuszki
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 W  Pinkasie Tykocina możemy wyczytać, 
że w  roku 5476 (1716) wciąż nie było gminy 
żydowskiej, mimo tego, że Żydzi tu mieszkali 
i  prowadzili interesy. Na 164 stronie 748 tomu 
pinkasu napisano: „interes przynoszący zysk 
i  dom, gdzie mieszkał reb Szmerl ben Icchak 
przeszły w  ręce braci Jehudy i  Szmuela, syna 
wspomnianego wcześniej Szmerla i  mają prawo 
dożywotnio czerpać z  nich zysk. Tak pozostaje 
nawet w przypadku, jeśli zmieni się Senior miasta 
czy w przypadku śmierci Seniora czy w przypad-
ku, kiedy goje przejmą interes na lata, i jeśli ktoś 
chce odkupić interes z  rąk gojów – nie ma do 
tego prawa, gdyż należy on wyłącznie do dzieci 
Szmerla”. Było to około roku 1716.
 Na stronie 271 tomu 769 roku 5476 (1716) 
znów mówi się, że Icchak syn reb Jaakowa z Ja-
błonki wykupił koncesję (na użycie wozu), by 
pobierać „podatek koncesyjny” z  powiatu zam-
browskiego na ziemi łomżyńskiej. Wszystkie 
weksle koncesyjne ze wcześniej wspomnianego 
powiatu są jego dożywotnią prerogatywą nawet 
w sytuacji, kiedy już nie mieszka w tym powiecie.

10. Zambrów nie ma władzy nad 
Cieciorkami

 W  tym samym pinkasie, na stronie 797, 
w  roku 5476 (1716) znajduje się odniesienie 
do „ostrej dyskusji”, która miała miejsce między 
tykocińskimi i  zambrowskimi Żydami na temat 
kontroli nad koncesjami alkoholowymi w  Cie-
ciorkach. Szlachcic z tego regionu wybudował na 
terenie swojej posiadłości gorzelnię i wydzierża-
wił ją Żydom. Jak było w zwyczaju, Żyd nie mógł 
samowolnie dzierżawić takiego obiektu – mógł 
to zrobić tylko za pośrednictwem gminy Tykocin. 
Jednak gmina wydała pozwolenie na dzierżawę 
reb Jekutielowi. Zambrowscy Żydzi przekonywa-
li, że przysługuje im pierwszeństwo do dzierżawy 
z powodu bliższej odległości.
 W  tym samym roku, na tej samej stronie, 
zapisano, że dzierżawa gorzelni w  Cieciorkach, 
które położone są koło Zambrowa, została 
sprzedana przez Radę Gminy Żydowskiej panu 
Jekutielowi synowi reb Mordechaja i „żaden Żyd 
nie może naruszać jego terytorium, gdyż należy 
ono do niego dożywotnio” – potwierdzono, że 
Cieciorki znajdują się dalej od granic Zambro-
wa i  dlatego sprzedano ją dożywotnio reb Je-
kutielowi. To znaczy: społeczność zambrowska 
nie ma wpływu na to, czy gorzelnia zostanie 

wydzierżawiona Żydowi z  Zambrowa czy Ży-
dowi z Jabłonki, ponieważ Cieciorki znajdują się 
daleko od granicy Zambrowa i  tym samym nie 
należą do niego.

11. Do kogo należą Sędziwuje?

Wydaje się, że wcześniej wspomniany reb Szmerl 
był biznesmenem na większą skalę i  dzierżawił 
interesy nie tylko w mieście Zambrowie, ale też 
w gminie, tzn. większym obszarze obejmującym 
Zambrów i  okoliczne wioski: Wolę Zambrow-
ską, Nagórki, Klimasze, które wedle naszych 
informacji podlegały Zambrowowi i  ktokolwiek 
miał koncesję na określoną pracę zarobkową 
w Zambrowie – ten przywilej przekładał się też 
na wioski. Nie dotyczyło to Sędziwuj, ponieważ 
ustalono, że znajdują się daleko od granic miej-
skich Zambrowa i  w  rezultacie miejscowy ma 
prawo przejąć koncesję dla tej wioski.
 W protokole numer 784 w Pinkasie Tykoci-
na czytamy: „Decyzja naczelnego Rabiego, Ra-
bina Jehudy, syna [byłego] naczelnego Rabiego 
Szimeri”. 
 Wszystkie wioski w obrębie Zambrowa pod-
legają jego jurysdykcji i  nikt nie może naruszać 
tego prawa, należy traktować je tak, jak gdyby 
było to samo miasto Zambrów. Wioskami, które 
znajdują się w obrębie Zambrowa są: Sędziwuje, 
Wola, Nagórki, Klimasze. 
 Jednakże wpłynął protest odnośnie Sędziwuj, 
które położone są dalej od granic [Zambrowa]. 
Sprawę postanowiono rozstrzygnąć, przeprowa-
dzając pomiar i  dopóki ta kwestia nie zostanie 
wyjaśniona, wieś pozostać miała pod jurysdykcją 
społeczności zambrowskiej. Wtorek, 14 ijar 5476 
(1716).
 To znaczy: Wcześniej wspomniany Jehuda 
syn reb Szmerla, jeden z  dwóch braci, którzy 
odziedziczyli po swoim ojcu koncesję na alkohol 
w mieście Zambrowie i koncesji których nie ma 
prawa podważyć nikt w mieście – złożył skargę 
w  religijnej radzie Tykocina, że inni Żydzi od-
bierają mu zyski i gwałcą jego prawa, ponieważ 
czerpią zyski od szlachty, której zasoby pocho-
dziły z Zambrowa. Obrońcy argumentowali, że 
prowadzą interesy tylko w  wioskach, które nie 
podlegają pod Zambrów. Została zwołana spe-
cjalna sesja w celu wyjaśnienia sprawy. Wszystkie 
wyżej wymienione wioski zostały zmierzone, by 
ustalić, w  jakiej odległości znajdują się od gra-
nic miejskich Zambrowa. Uzgodniono, że wsie: 
Sędziwuje, Wola, Nagórki i  Klimasze znajdują 
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się blisko Zambrowa, więc wchodzą do jego ob-
rębu. Dlatego nikt nie może naruszać koncesji 
reb Jehudy syna reb Szmerla. Argumenty oskar-
żonego są słuszne, gdyż Sędziwuje znajdują się 
daleko od granic Zambrowa. Jednakże sprawa 
nie została jeszcze dogłębnie zbadana i wymaga 
ustalenia poprzez pomiar. Z  tego powodu Sę-
dziwuje uznane zostały za „wolne miasto”: nie 
należały do Zambrowa, ale nie były wykluczone 
z  jego obrębu. W międzyczasie gmina Tykocin 
będzie zarządzać wioską i  będzie wyznaczać 
osobę, która może prowadzić interesy i majątki 
szlachty z Sędziwuj. Wyrok zapadł 27 ijara roku 
5476 (1716).
 Niedługo później w tomie 785 Pinkasu Ty-
kocina (s. 269) czytamy, że sąd religijny orzekł, 
że wioska Sędziwuje znajduje się w  większej 
odległości od granic Zambrowa, ale nie więcej 
jak jedną czwartą wiorsty. Ustalono to na pod-
stawie zeznań osoby, która osobiście mierzyła 
tę odległość. Wyrok zapadł w  poniedziałek,  
2 elul roku 5476 (1716), a protokół został pod-
pisany przez: Abrahama Auerbacha, Icchaka 
syna reb Abrahama i Gedalii syna Menachema 
Kohena.
 Wcześniej wspomniany  reb Jehuda syn reb 
Szmerla nie zostawił tak tej sprawy i wniósł skar-
gę, że jedna czwarta wiorsty to nie jest znacząca 
odległość i że tylko on ma prawo do [prowadze-
nia interesów] Sędziwuj, że to prawo przysługuje 
mu jako obywatelowi Zambrowa i nie należy do 
nikogo innego. Ta sprawa ciągnęła się od miesią-
ca Elul 1716 [5476] do ijar 1717 [5477]. Wtedy 
to w  końcu wydano wyrok na podstawie badań 
i  przeprowadzonego śledztwa i  na podstawie 
zeznań wiarygodnego świadka, który zeznał, że 
Sędziwuje znajdują się „daleko” od Zambrowa 
i  nie należą do niego, a  tym samym są pod 
jurysdykcją gminy Tykocin, więc właściciel za-
mbrowskiej koncesji nie ma już prawa do skarg 
na wioskę, [zapisano] środa, 16 ijar 5477 (wigilia 
Lag ba-Omer, 1717). Podpisano przez Icchaka 
ben reb MI.
 W  Pinkasie Tykocina nie znaleźliśmy nic 
więcej na temat Zambrowa. Możemy jednak 
z  przekonaniem wywnioskować, że jeśli w  Za-
mbrowie istniałaby gmina z własnym religijnym 
sądem, Tykocin nie mieszałby się do spraw mia-
sta. Zambrów niezależnie pilnowałby własnych 
interesów, nawet jeśli musiałby uzyskać zgodę 
Tykocina.

12. Powstanie Chewry Kadiszy  
w roku 1741

Cmentarz w  Jabłonce służył też Zambrowowi, 
a  także okolicznym miejscowościom, w  tym 
wioskom: Nagórki, Pruszki. Na początku ciała 
zmarłych przewożone były do Jabłonki wozem. 
Następnie Chewra Kadisza tego miasteczka zaj-
mowała się ciałami – poddawała je rytualnemu 
oczyszczeniu, odziewając je w całun pogrzebowy 
i  chowając je. Nie kierowano się jednak jedynie 
szacunkiem do zmarłych – przez jakiś czas ciało 
musiało pozostać bez oczyszczenia, ale taki był 
zwyczaj w  mniejszych miejscowościach. Kiedy 
Zambrów zaczął się bardziej zaludniać, postano-
wiono założyć tu bractwo Chewra Kadisza, by 
zajmowało się zmarłymi na miejscu i przewoziło 
oczyszczone już ciało do Jabłonki, by tam je po-
chować. Jak zapisano w Pinkasie HaJaszan [stare 
folio] (według naocznego świadka reb Jehoszua 
Gorzelczany) – Chewra została założona 17 
dnia miesiąca kislew 5501 [wtorek, 25 listopa-
da 1740 r.4]. Wydaje się, że zorganizowano też 
wtedy bankiet, gdyż tego dnia odbył się bankiet 
Chewry w kilku [sąsiednich] gminach. Ponieważ 
prostym celem Chewra Ladisza, jegą „brudną” 
robotą, było kopanie grobu i  przeprowadzanie 
pogrzebu – wykorzystywane to było przez ludzi 
z  Jabłonki. Członkowie zambrowskiej Chewra 
zezwolili na dodanie warunku w Pinkasie Tykoci-
na: kto nie zna dogłębnie rozdziału Miszny – nie 
może być członkiem Chewry Kadiszy5. Podobnie 
tytuł „Morenu” [nasz nauczyciel], którm okre-
śla się osobę wezwaną do alii [czytania Tory] 
jest nadawany tylko przez Chewrę. Przywódcy 
Chewry byli wykształceni i  można było ustalić, 
kto był uczonym i przysługiwał mu tytuł „Niech 
nasz Nauczyciel reb Taki-i-Taki syn Tego-i-Tam-
tego...”, a komu należy odebrać tytuł „Morenu”, 
jeśli był nadany niesłusznie. Z  tego fragmentu 
Pinkasu można z łatwością wywnioskować, że byli 
to uczeni Żydzi. Chewra Kadisza była kataliza-
torem formalizacji gminy, spełniającej wszystkie 
warunki i nie trzeba było na to długo czekać.

4 W  tekście hebrajskim widnieje rok 1741, co nie jest zgodne 
z kalendarzem; wydaje się sugerować 16 dzień, a nie 17.

5 Wersja jidysz ma bardziej pozytywny wydźwięk: „Ten, kto 
jest w  stanie nauczyć się rozdziału Miszny, ma prawo zostać 
członkiem Chewry”.
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13. W 1767 roku wciąż nie ma Gminy 
[żydowskiej]

21 marca 1767 (20 dnia miesiąca adar 5527) 
Komisja Rzeczypospolitej Skarbu Koronne-
go wyznaczyła społecznościom należącym do 
Tykocińskiej Gminy Żydowskiej wysokość po-
datków i  ich pobór. Wymieniono tu dziewięt-
naście miejscowości: Augustów, Boćki, Białystok, 
Goworowo i  jego okolice, Goniądz, Wizna i  jej 
okolice, Zawady i  okoliczne wioski, Jasionówka, 
Jedwabne, Łosice, Niemirów, Sokoły, Sarnaki, 
Konstantynów, Rutki i okolice, Rostki i okolicz-
ne wioski oraz Rajgród.
 Zambrowa, który znajduje się niedaleko 
Jabłonki i  Rutek, nie ma na liście! Jednak ze 
sporu między Jehudą synem reb Szmerla i  in-
nymi dzierżawcami w  związku z  prawami do 
zambrowskiej koncesji [na alkohol] wiemy, że 
w  sprawę zaangażował się Tykocin i  zdecydo-
wał, kto ma rację. Wnioskujemy, że Zambrów 
podlegał pod tykocińską kontrolę podatkową. To 
znaczy, że Żydzi mieszkali tu, lecz nie tworzyli 
zorganizowanej społeczności, bez rabina, bez 
mykwy i bez cmentarza.
 Dopiero na początku XVIII wieku rozpoczy-
na się historia żydowskiej gminy w Zambrowie. 
Początkowo Żydzi osiedlili się we wsiach Prusz-
ki i  Nagórki. Odległość między tymi dwoma 

Ulica Wodna

wioskami nie była duża i  to tutaj wybudowano 
bet midrasz, który służył też jako cheder dla 
dzieci. Starsze dzieci na naukę wysyłane były do 
sąsiednich miejscowości: Jabłonki i  Śniadowa. 
Śniadowo znane jest jako duża gmina żydow-
ska, a tamtejszy rabi miał nawet pod swoją egidą 
Łomżę, która w  tamtym czasie wciąż nie miała 
jeszcze własnego rabina, a  nawet łaźni (wedle 
polskich przepisów konieczne było uzyskanie 
zgody na łaźnię). Z  jednej strony Żydzi łom-
żyńscy, z drugiej Żydzi zambrowscy jeździli lub 
chodzili w  piątki do Śniadowa, by się wykąpać, 
podciąć włosy czy też postawić bańki lub upuścić 
krwi – to wszystko, by uczcić szabat.

14. Pierwszy cmentarz – w roku 1828 

Liczba Żydów, którzy mieszkali w  Zambrowie, 
zwiększała się. Zauważyli oni, że nie ma sensu 
podróżować z  Zambrowa do Pruszek na mo-
dlitwę w  bet midraszu, więc utworzyli własne 
kworum modlitewne w  Zambrowie i  pożyczyli 
z Tykocina na krótki czas dwa zwoje Tory. Żydzi 
zambrowscy przystąpili do zdobycia własnych 
zwojów Tory. Poparła to społeczność w  Prusz-
kach, pozostając związana z  zambrowskimi 
Żydami, jak gdyby byli jednym sztetlem. Miał 
miejsce pewien incydent: w  Zambrowie umarł 
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Żyd i  trzeba było przetransportować jego ciało 
do Jabłonki na pogrzeb. Pogoda była zła – ulew-
ne deszcze, droga pokryta błotem, strumieniami 
wody i wybojami, ponieważ nie było jeszcze wte-
dy utwardzonych dróg. W związku z tym trzeba 
było przełożyć pogrzeb na dzień następny i jesz-
cze kolejny, co uważano za wielkie znieważenie 
zmarłego. Więc w  sobotę wieczorem zebrali się 
Żydzi z Zambrowa oraz Pruszek i postanowili za-
łożyć swój własny cmentarz przy drodze między 
Zambrowem a  Pruszkami. Reb Leibele Kojner, 
przodek Gołombków, o�arował kawałek ziemi 
i zaczęto przygotowania: zdobyto pozwolenie od 
władz, a także zgodę Chewry Kadiszy w Jabłon-
ce, która co rok żądała wynagrodzenia od Żydów 
zambrowskich na utrzymanie ich cmentarza i na 
wydatki Chewry [Kadiszy]. W Polsce tego czasu, 
pod rządami Rosjan, panowały nastroje liberalne. 
Było to widoczne w  stosunkach polsko-żydow-
skich w Łomży, stolicy regionu, która mogła wy-
dać pozwolenie. Kiedy otrzymano zgodę, zaczęto 
ogradzać teren i wybudowano niewielki budynek, 
w  którym oczyszczano ciała zmarłych. W  roku 
1828 (5588) otwarto pierwszy cmentarz.
 Gmina w Łomży utworzona została na nowo 
w  roku 1812 pod wpływem Napoleona, który 
głosił wśród Polaków slogan dotyczący stosun-
ków z  Żydami: Kochajmy się! W  1815 Polska 
tra�ła pod zabór rosyjski. Władze rosyjskie, chcąc 
zaburzyć jedność wśród Polaków, zlikwidowały 
wiele polskich ograniczeń nałożonych na Żydów. 
Mimo to Królestwo Polskie pod rządami Rosjan 
nie respektowało tego. Do władz w  Warszawie 
w 1822 r. wysłano delegację i udało się stworzyć 
nowe getto dla Żydów i  ograniczyć w Łomży 
ich prawa. Tak było też w Ostrołęce i w  innych 
miastach. W  latach 1827-1828 Polacy potajem-
nie zaczęli przygotowywać się do pierwszego po-
wstania przeciwko Rosjanom (1830). Trzeba było 
włączyć w nie też Żydów i  stąd znów w Polsce 
nastały nastroje liberalne. Nie było więc trudno 
stworzyć żydowską radę gminy w  Zambrowie. 
Żydzi z  Zambrowa w  tamtym czasie popierali 
Polskę i byli polskimi patriotami, nawet podczas 
powstania 1863 roku.
 Chewra Kadisza rozrastała się i  zaczęła się 
reorganizować. Zaczęto tworzyć pinkas. Pierw-
szym gabajem był ojciec reb Chaima-Pinchasa 
Szeinkera. Później gabajami byli: Monusz Go-
łombek, Szmuel Wilimowski, Biniomle Gołom-
bek, Abraham Mosze Blumrosen, Abraham Josel 
Wilimowski i  Jankiel Cukrowicz. Cukrowicz 
był ostatnim gabajem. Naziści wywieźli go do 

Niemiec i poddawali torturom. Kiedy wyczerpa-
ny powrócił pod koniec 1939 roku do Zambrowa 
pod rządami Rosjan, stracił przytomność i zmarł.
 Z  męczenników należy wymienić nazwiska: 
Abraham Mosze i  Wolf Hirsch Kuczapa, jego 
syn Eliasz, Izrael Dawid Zibelman, Motel Mel-
szeinker i  farbiarz Icchak.
 Około roku 1890 cmentarz był już zapełniony 
do granic. Wtedy gmina zakupiła miejsce na nowy 
cmentarz, który graniczył ze starym i  wydawał 
się jakby jego przedłużeniem. Ówcześni gaba-
je zastanawiali się, co zrobić z  ohelem (małym 
budynkiem przeznaczonym do oczyszczania ciał 
zmarłych): czy powinien on zostać w tym samym 
miejscu, które znajduje się teraz na samym końcu 
nowego cmentarza, tak że zmarłych trzeba będzie 
nieść przez cały cmentarz, by ich oczyścić, mijając 
wszystkie groby, które z czasem się pojawią – czy 
wybudować nowy ohel przy wejściu do nowego 
cmentarza. Reb Szmuel Wilimowski powiedział, 
że ohel powinien zostać na starym miejscu, trzeba 
go tylko odnowić i powiększyć. Monusz Gołom-
bek argumentował, że większy sens ma umiesz-
czenie go przy wejściu, by nie trzeba było nieść 
ciał zmarłych przez cały cmentarz, zwłaszcza gdy 
pada deszcz czy śnieg. Motywował to z humorem: 
nie będziemy żyć wiecznie. Za sto lat będziemy 
gdzieś tu pochowani, na honorowym miejscu od 
frontu jako gabaje. W następnym pokoleniu, kiedy 
miejsce to będzie wypełnione grobami, członkowie 
Chewry Kadiszy będą wyczerpani, niosąc zmar-
łych taką odległość i  będą wskazywać po drodze 
na nasze groby, mówiąc: „tu leżą mędrcy gminy, 
którym brakowało rozsądku, by wybudować ohel 
przy wejściu i umieścili go tak daleko...”. Czy bę-
dzie przyjemnie słuchać takich uwag? Nawet jeśli 
nic dobrego nie będą o  nas mówić przy wejściu, 
przynajmniej nie będziemy musieli tego słuchać 
z  zażenowaniem. Na to Szmuel Wilimowski ro-
ześmiał się serdecznie i zgodził się na propozycję 
reb Monusza. 
 W  rządowym rozporządzeniu dotyczącym 
własnego cmentarza zawarto też prawo do utwo-
rzenia żydowskiej gminy w  Zambrowie. Statut 
wspólnoty został ogłoszony jeszcze w  tym sa-
mym roku.

15. Synagoga i domy nauki

Na początku modlitwy odmawiano w  niewiel-
kich kworach. Miasto składało się z  małych 
drewnianych budynków, których dachy pokryte 
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były słomą; nawet kościół tuż za miastem, nieda-
leko końskiego rynku zbudowany był z drewna.
Jeden z bogatych balebatim, reb Lejb, zięć Eliasza 
Katzina wybudował pierwszy budynek na placu 
targowym i otworzył tam dużą karczmę. Studio-
wał kabałę i  był bardzo przyzwoitym Żydem. 
reb Leib zmarł nagle, w młodym wieku. Młoda 
wdowa po nim „Róża Karczmarka” czy też „Róża 
Gospodyni” przekazała część swojego domu, by 
używano go jako bet midraszu – był to pierwszy 
dom nauki w sztetlu.
 To jednak nie wystarczało: miasto potrze-
bowało synagogi. Tym samym podjęto działa-
nia zbiorowe. Balebatim wykupowali „miejsca”, 
zanim wybudowano synagogę i  z  góry płacili 
duże sumy pieniędzy – wszystko na budynek. 
Reb Monusz Gołombek przekazał działkę, która 
rozciągała się poza jego posiadłość w  kierunku 
ulicy Łomżyńskiej. Miejscowy inżynier zezwolił 
na to, aby wycięto ulicę między jego domem 
a  synagogą.Synagoga powstała z  kamienia i  za-
prawy murarskiej. Ściany wzniesiono z mocnych 
cegieł i  kamienia. Na początku historia budowy 
synagogi została spisana na pergaminie – kto 
przekazał działkę, kto dokonał wpłaty na fundusz 
budowlany – wszystko zostało zapieczętowane 

w glinianym naczyniu i  osadzone w  fundamen-
tach6. Kiedy fundamenty zostały rozebrane lata 
później, podczas budowy nowej synagogi, został 
on znaleziony i przeczytany ponownie, a następ-
nie znów umieszczony w fundamentach.
 Po budowie koszar, kiedy miasto zyskało 
kilkaset nowych wiernych, a  synagoga stała się 
za ciasna, postanowiono wybudować duży bet 
midrasz. W  sztetlu rozgorzała dyskusja. Nieza-
dowoleni narzekali: trzeba wybudować kamienny 
bet midrasz po drugiej stronie miasta przy dro-
dze na Cieciorki, by był bliżej tych mieszkających 
daleko stąd. „Gołombkowie” argumentowali: nie 
musimy być pretensjonalni, skoro synagoga jest 
wykonana z kamienia, bet midrasz powinien być 
z drewna, bo tak robią Żydzi.
 Monusz Gołombek przekazał działkę, która 
graniczyła z synagogą, pozyskano drewno, przy-
gotowano deski i  drewniany dom nauki przy 
synagodze zaczął powoli rosnąć – wtedy Szlomle 
Blumrosen i  jego partnerzy o� arowali 10 tysię-
cy cegieł ze swojej cegielni, Herszak Bursztein 
przekazał miejsce i  tak powstał kamienny bet 
midrasz. W  tamtym czasie zaczęto nazywać je 
„drewniany bet midrasz” i „kamienny bet midrasz” 

6 Wersja hebrajska trochę się różni: „Po około siedemdziesięciu 
latach, kiedy zburzono ściany spalonej synagogi, znaleziono 
zapieczętowane naczynie – jednak rabi rozkazał, by zakopać 
je na nowo i nie czytać zawartości.

Synagoga

Wejście do synagogi
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lub „nowy bet midrasz”. W  czasie pierwszego 
wielkiego pożaru w  1895 roku drewniany bet 
midrasz spłonął razem z  synagogą. Kamienny 
bet midrasz pozostał nienaruszony. Na miejsce 
drewnianej synagogi powstała w  ciągu trzech 
lat kamienna synagoga, wykonana z  czerwonej 
cegły, zgodnie z  inicjatywą Gołombków – Lej-
by i  Biniomle. Nazywany był więc Czerwonym 
Bet Midraszem, a nowy-stary bet midrasz, który 
miał kolor biały – Białym Bet Midraszem, aż do 
zniszczenia miasta. Synagoga pozostała pogorze-
liskiem prawie trzynaście lat. Na początku, kiedy 
Czerwony Bet Midrasz nie był jeszcze gotowy, 
modlono się w spalonej synagodze, między ścia-
nami, pod swego rodzaju plandeką. 
 Budynek Róży, gdzie znajdował się pierwszy 
bet midrasz w Zambrowie przeszedł w  ręce reb 
Hirsza Michaela Cohena. Kiedy wybudowano 
synagogę bet midrasz zlikwidowano – zastąpił 
go sklep z  materiałami reb Chaima Nahuma. 
Dom został wynajęty kancelarii miejskiej i  na 
miejscu starego bet midraszu powstało więzienie 
miejskie [koza]. Ostatnim właścicielem budynku 
był Israel Szia-Bezalel7.

16. Łaźnia i mykwa

Nie ma miasta, które nie miałoby łaźni i mykwy. 
Mykwa była w Zambrowie od wielu lat. Bez niej 
osadnictwo żydowskie nie może istnieć, jednak 
łaźnia wymaga zgody władz. Nie było łatwo 
uzyskać od władz zgody na budowę łaźni – to 
jest miejsca do kąpieli dla uczczenia szabatu. 
Władza twierdziła, że nie udowodniono, że jest 
ona niezbędna mieszkańcom – Polacy nie brali 
kąpieli. Do XIX wieku tylko wybrane miasta 
otrzymały pozwolenie na łaźnię. To gabaj Szmuel 
Wilimowski wybudował łaźnię w  Zambrowie. 
Gmina żydowska zainwestowała około 1500 
rubli w  budynek, który wybudowany został na 
gruncie gminnym, niedaleko Hekdeszu. Łaź-
nia miała swój własny strumień, zimną i  ciepłą 
mykwę, saunę parową i  chłodne pomieszczenie 
po smaganiu witkami. Łaźnię dzierżawiono na 
rok lub na trzy lata, a gmina miała z niej spory 
zysk. Była oświetlana i ogrzewana w czwartki dla 
kobiet, a w piątki dla mężczyzn. Czasami łaźnie 
były rozgrzewane w  środku tygodnia i  wtedy 
krzyczano na ulicach: „Nagrzewa się łaźnia!” 

7 Hebrajska wersja sugeruje, że reb Israel był zięciem 
Jeshii-Bezalela.

W piątek w południe, kiedy temperaturę uznano 
za dostatecznie wysoką (tylko mężczyźni uży-
wali łaźni parowej), kamienie w piecu jarzyły się 
i  Józef Goj Szabasowy8 zapewniał wystarczającą 
liczbę witek, szamesi chodzili na skrzyżowania 
ulic i  wołali: „Do łaźni!”. Wojskowi stanowili 
dużą część klientów łaźni. Żołnierze, o�cerowie 
wypełniali łaźnie, wywołując czasem skandale, 
w  związku z  tym przez jakiś czas regulowano 
czas kąpieli: po zapaleniu świec mogli przycho-
dzić żołnierze, a goje pilnowali i pobierali opłaty.
 Łaźnia nie zawsze miała dobrych zarządców. 
Ostatnim był reb Alter Dworzec (Kołtun) i wy-
daje się, że cała historia kończy się na nim.

17. Poświątne

Wraz ze wzrostem liczby Żydów w mieście rosła 
też populacja chrześcijan. Zaczęli oni osiedlać 
się na północno-wschodnich obrzeżach miasta. 
Tam też otwarto pocztę, sąd i katolickie instytu-
cje religijne. A oto historia nieżydowskiej części 
przedmieścia:
 Za rynkiem, na drodze do Czyżewa znajdował 
się duży obszar gruntów państwowych nazwany 
Poświątne. Rzeźnik Szmuel wykupił od władz tę 
ziemię za bezcen. Miał znajomości wśród władz 
i  był dostawcą mięsa dla wojska. W  związku 
z  tym tanio wykupił działkę. Niedługo później 
para�a w  Zambrowie postanowiła wybudować 
duży kamienny kościół katolicki na miejscu sta-
rego drewnianego, który stał przy wjeździe do 
miasta, niedaleko cmentarza żydowskiego. Kie-
dy rzeźnik Szmuel tanio sprzedał działkę pod 
budowę kościoła, Żydzi także wykupili działki 
i  wybudowali domy przy ulicy prowadzącej do 
kościoła, ulicy Kościelnej, ponieważ miejsce to 
stało się źródłem utrzymania: w każdą niedzielę 
gromadzili się tu goje z  okolicznych wiosek, by 
odprawić swoje religijne rytuały, a  to zapewnia-
ło spory przychód. Osadnictwo żydowskie rosło 
i  rozszerzało swoją działalność.

18. Okręg wojskowy

W 1882 roku Zambrów stał się centralnym punk-
tem wojskowym. Władze rosyjskie zarządziły, 
że stacjonować tu będą dwa oddziały piechoty 

8 Chrześcijanin zatrudniony do wykonywania niezbędnych 
czynności, które są zakazane Żydom podczas szabatu.
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i brygada artyleryjska. Mniejsze oddziały żołnierzy 
były w Zambrowie już wcześniej. Bezpośrednio po 
polskim powstaniu w 1863 roku, żołnierze zaczęli 
stacjonować w  Zambrowie. Jako że jeszcze nie 
było koszar, zostali rozproszeni po całym mieście. 
W miejscu, gdzie później przyjmowano gości i stał 
stary dom rabina i  jego sąd – mieściła się pocz-
ta, a  przy Czerwonym Bet Midraszu – miejsce 
zbiórki żołnierzy. Żołnierze negatywnie wpływali 
na morale żydowskiej społeczności: nieustannie 
przychodzili żebrać o  jedzenie, zwłaszcza podczas 
szabatu – o kawałek ryby i  kawałek chałki. Córki 
żydowskie bały się otwierać wieczorem drzwi. Ży-
dowskie dzieci uczyły się przekleństw używanych 
przez żołnierzy. Z drugiej strony przynosili dochód 
miastu. Żydowscy krawcy i szewcy, piekarze i skle-
pikarze sprzedający odzież dobrze zarabiali, a popu-
lacja Żydów w mieście zwiększyła się. Dopiero po 
decyzji o stacjonowaniu dwóch oddziałów zaczęto 
myśleć o budowie koszar. W tym celu Warszawski 
Okręg Wojskowy wysłał do Zambrowa kapitana 
Radkiewicza. Kupił on od rzeźnika Szmuela dużą 
działkę przy drodze do Czyżewa, na której miała 
powstać baza wojskowa: dziesiątki koszar, miejsca 
na musztrę i zbiórki, kaplica prawosławna, zakwate-
rowanie dla o�cerów, magazyny i stajnie, arsenał na 
amunicję, ubiory itp. Budowy całej bazy wojskowej 
podjął się Żyd z  Łomży, Manes Becker. Był on 
osieroconym , samotnym młodzieńcem, który uczył 
się w Talmud-Torze w Łomży. Później szkolił się 
u  murarza i  powoli wspinał się w  górę, aż został 
wykonawcą pokaźnych obiektów. Razem ze swoim 
zięciem Abramowiczem (synem kotlarza z Łocho-
wa) wybudował pierwsze koszary na ulicy Kościel-
nej, a  ulicę przemianowano na Koszarową. Wielu 
Żydów, kupców, sprzedawców, wykonawców dobrze 
zarabiało na koszarach. Żydzi, którzy zaangażowani 
byli w budowę, nazywani byli „koszarowi”, byli to 
Abram Koszarowy, Herszel Koszarowy.
 Zambrów stał się dużym żydowskim mia-
stem, które zapewniało utrzymanie setkom 
rodzin, a  ludzie ze wszystkich stron szukali tu 
zatrudnienia.

19. Poczta

Wraz z  rozwojem miasta i  w  odpowiedzi na 
potrzeby społeczności żydowskiej, która często 
używała usług pocztowych i  telegra�cznych, 
niewielki urząd pocztowy mieszczący się na uli-
cy Wola obok domu szlachcica Sokołowskiego 
przeniósł się do większego budynku, do domu 

Bollendera na terenie „uczastka”. Urząd poczto-
wy znajdował się w rękach Żydów i był zamknię-
ty na czas szabatu. Listy i  przesyłki pocztowe 
były dostarczane przez żydowskich woźniców na 
stację kolejową i  ze stacji, zgodnie z  corocznym 
porozumieniem z władzami poczty. Pierwszy li-
stonosz, „listonosz Alter”, był Żydem. Jego matka 
była położną i  utrzymywała przyjazne stosunki 
z  żonami szlachciców i  żon mianowanych i  za-
trudnionych ludzi. To dzięki jej znajomościom 
został listonoszem. Urząd pocztowy służył całej 
gminie zambrowskiej. Nie dostarczał jednak 
przesyłek do okolicznych wiosek. Adresaci mu-
sieli sami przychodzić po swoją pocztę.
 Po powstaniu wielu Polaków uciekło z  kraju. 
W związku z tym ich rodzice i krewni przychodzili 
co niedzielę do listonosza Altera, pytając, czy nie 
przyszedł list. Często niedaleko kościoła rozkładał 
on w  niedzielę stolik i  odpowiadał zainteresowa-
nym. Za listy był sowicie nagradzany produktami 
z wiosek i pieniędzmi. Tak Alter stał się bogaty. Jego 
dwupiętrowy drewniany dom na ulicy Ostrowskiej 
był jednym z najładniejszych w mieście.
 Z  czasem urząd pocztowy zakupił własnego 
konia oraz wóz i  transportował przesyłki na stację, 
przewoził też pasażerów. Jednak poczta nie mogła 
pozostać zamknięta na czas szabatu z  powodu ży-
dowskiego listonosza. Urząd pocztowy został zse-
kularyzowany, a  termin „żydowska poczta” odnosił 
się do listów, które nie zostały doręczone na czas, 
schowanych gdzieś w  kieszeni. Stanowisko Altera 
zajął goj z Goworowa.

20. Pierwszy wielki pożar

Jak wcześniej wspomniano, Zambrów przetrwał 
kilka pożarów. Na szczególną uwagę zasługuje 
„żydowski pożar”, który wybuchł w  miesiącu 
tamuz (lipcu) 1895 roku, który strawił całą osa-
dę żydowską, synagogę i  bet midrasz. Od tego 
czasu zambrowscy Żydzi zaczęli odmierzać czas, 
za punkt odniesienia biorąc ten pożar: „Urodzi-
łem się rok po pożarze” „to-i-tamto było przed 
pożarem” itd.
 Pierwszy wielki zambrowski pożar wywołał 
niemałe poruszenie i  pisano o  nim w  Ha-Me-
litz i  Hace�rze – dwóch hebrajskich gazetach 
codziennych w Królestwie Polskim. Nie istniała 
jeszcze żadna gazeta w  jidysz9.

9 Nie jest to prawdziwa informacja. HaMelitz, założona jako 
gazeta hebrajska po raz pierwszy pojawiła się w  Odessie 29 
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Pan Benjamin Cogan pisze w piątkowym wyda-
niu Hace�ry w Parszy Balaka (przełom czerwca 
i lipca), 5655 (1895), że wybuchł duży pożar. 
Spłonęło około 400 domów, 100 sklepików, 
sklepów spożywczych i  magazynów, dwa domy 
nauki i  synagoga. Pozostało jedynie 20 domów, 
a około 2000 osób zostało bez dachu nad głową. 
Kiedy wieści dotarły do Łomży, reb Nachman 
Drozdowski zorganizował doraźną pomoc. Pod-
czas szabatu rabi reb Malkiel z balebatim chodzili 
od domu do domu i  zbierali jedzenie, odzież 
i pieniądze.
 W Hace�rze z 15 aw 5655 (1895) numer 167 
komitet dziękuje panu Eliaszowi Frumkinowi 
z  Wysokiego w  imieniu o�ar pożaru za chleb 
i  100 rubli, które o�arował. Komitet zwraca się 
z  prośbą o  pomoc o�arom pożaru. Kiedy Czy-
żew, Sędziwuje i Rutki spłonęły – Zambrów nie 
spoczął, dopóki nie uzbierał pieniędzy i odzieży. 
Teraz nadszedł czas, by się odwdzięczyć.
 W  Ha-Melitz z  19 listopada 1895 r. w  nu-
merze 29/11 rabi reb Dow Regensburg dziękuje 
swojemu przyjacielowi redaktorowi za inicjatywę 
pomocy, którą opublikował w gazecie, dzięki któ-
rej raz zyskano 150 rubli, innym razem 50.
 W  Hace�rze, numerze 55 z  3 nisan 5556 
(1896) korespondent narzeka, że od kiedy kazion-
ny rabin10 reb Mosze Dawid Gold przeprowadził 
się do Nowogrodu, sprawy gminy były zaniedby-
wane. Chewra Kadisza potrzebowała 1000 rubli 
rocznie na swoje potrzeby, a  cmentarz nie miał 
ogrodzenia. Dziś można znaleźć tam kości. Pie-
niądze, które były wysłane dla pogorzelców, zosta-
ły rozdysponowane bez księgowania, a  ci, którzy 
byli najbliżej koryta, pierwsi na tym skorzystali.
 W  Hace�rze, numerze 36 z  roku 1897,  
I. Gur�nkel pisze, że sytuacja ekonomiczna 
w mieście uległa już poprawie, koszerna stołówka 
dla żołnierzy, którzy nie chcą jeść niekoszernych 
pokarmów ze [zwykłej] stołówki, otworzyła się 
ponownie po trwającym dwa lata sporze. Wcze-
śniej posiłek południowy kosztował żołnierza 10 
kopiejek i dlatego nie było wielu klientów. Teraz 
posiłek jest znacznie tańszy, ponieważ wkład dar-
czyńców się zwiększył.

września 1860 roku, redagowana przez Aleksandra Zeder-
baum. W  42 numerze Zederbaum umieścił ogłoszenie na 
cztery strony w jidysz, w którym zakomunikował, że niedługo 
zacznie publikację oddzielnego periodyku w  jidysz o  nazwie 
„Kol Mevaser”, którego pierwsze wydanie ukazało się 11 paź-
dziernika 1862 roku. To od tego zaczyna się epoka prasy jidysz 
i nowa era w historii literatury jidysz.

10 Rabin „państwowy”, narzucony przez rosyjskie władze.

21. Zambrowscy „gangsterzy”

Każde miasteczko miało swoje własne pejoratyw-
ne określenie. Na przykład „Chełmskie głupki” 
i  „Warszawscy Złodzieje”. W  rejonie Zambrowa 
były „Czyżewskie Paski”, „Ostrowskie Brytany", 
„Kolneńskie Tłumoki", „Jabłonkowskie Kozy", 
„Łomżyńscy Chciwcy",  „Jadwabieńskie Łazęgi", 
„Stawiskie Cymbały" itd. Każde miasto wie-
działo, jak opisać pochodzenie i  historię swego 
przydomku.
 Zambrów też miał taki przydomek: „Zambrow-
skie szajki" tzn. banda złodziei. Byli dobrze znani 
w Polsce. W książce „Przez nas Żydów”, która wy-
dana została w Warszawie w roku 1923, pan Leh-
man pisze w swoim artykule „Złodzieje i kradzieże” 
(strona 56), dlaczego ludzie z Zambrowa nazywani 
byli „gangsterami”. W latach 60-70 (tak naprawdę 
powinno być 70-80) ubiegłego wieku, w Zambro-
wie istniały gangi złodziei koni. Mówiono, że konie 
kradzione były gdzieś w głębi Rosji, a nocą przemy-
cane do Zambrowa i trzymane w stajniach dużych 
zambrowskich gospód. Kilka nocy później konie 
zabierane były z  ukrytych boksów i  przemycane 
przez pruską granicę. Sędzia badający tę sprawę, 
Tymiński, podjął się rozbicia tych gangów i udało 
mu się. Tak napisano w książce.
 Korespondencja dotycząca procesu gangsterów 
wydrukowana została w dwóch hebrajskich dzien-
nikach pod koniec ubiegłego wieku – w HaMelitz 
w Odessie i Hace�rze w Warszawie i przedstawimy 
je tutaj, w skrócie: Niejaki A. Z. Gołomb w HaMe-
litz numerze 123, 4 czerwca 1887 napisał, co nastę-
puje: Powstała grupa około 90 osób z całej okolicy, 
a  nawet z  Grodna i  przeprowadzała kradzieże na 
dużą skalę, morderstwa, napady rabunkowe i  tak 
dalej. Jednak byli szczególnie znani z kradzieży koni. 
Szef tajnej policji z Łomży ścigał tych złodziei, więc 
ukradli też jego konia. Był zdenerwowany i zawsty-
dzony, a  złodzieje powiedzieli mu, by dostarczył 
200 rubli w pewne miejsce, a oni zwrócą mu konia. 
Zostawił pieniądze na miejscu – oni zabrali 200 
rubli, a konia nie zwrócili. Wtedy zrobił coś bardzo 
śmiałego: wyruszył do Petersburga i przeszedł kurs 
tego, jak pojmać złodziei. Po swoim powrocie do 
Łomży zdobył tytuł sędziego śledczego i  uzyskał 
wszelkie prawa do aresztowania gangsterów. Jego 
walka z  gangsterami trwała trzy lata, dopóki nie 
znalazł i nie aresztował ich wszystkich. Proces miał 
miejsce w maju 1887 w łomżyńskim sądzie okręgo-
wym. Wśród oskarżonych noszących kajdany było 
33 Żydów z  Zambrowa. Wyrok ogłoszony został 
28 maja: 23 osoby zostały uznane za winne, 10 za 
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niewinne. Jeden z nich, Mosze, oskarżony był o do-
noszenie na goja. Josef L. i Josef Sz. okradli i zgwał-
cili szlachciankę. Chłopak, Michael L. ukradł gęś, 
a parę dni później zaatakował właściciela i pobił go, 
ponieważ gęś była wychudzona. Wśród aresztantów 
było wielu wpływowych i  szanowanych balebatim 
z  Zambrowa, właścicieli gospód, którzy skazani 
zostali na kilka lat więzienia. Dwóch wpływowych 
handlarzy końmi z  Zambrowa J. i  N. zostało ze-
słanych na Syberię z żonami i dziećmi.
 28 czerwca 1887 w Hace�rze Abcze Rakow-
ski (zob. rozdział o nim) zaatakował artykuł pana 
Gołomba, sugerując, że winny jest on profanacji, 
ponieważ przedrukowały go rosyjskie i polskie ga-
zety codzienne. Pan Rakowski argumentował, że 
sąd włączył do procesu gangsterów różnych kry-
minalistów, ponieważ w ten sposób policja chciała 
podnieść swój prestiż. [Narzekał, że] wpływowi 
balebatim z Zambrowa zostali aresztowani nie dla-
tego, że byli częścią gangu, ale dlatego, że uznani 
zostali za nielojalnych obywateli: nie zawiadomili 
władz, że gangsterzy zatrzymywali się w Zambro-
wie po drodze do granicy pruskiej. Abba Rakowski 
pisze, że pan Gołomb wzniecił burzę w szklance 
wody i obraził Żydów zambrowskich.
 O  tej sprawie dyskutowano w  sztetlu wiele 
lat. Później okazało się, że chodziło też o kwestię 
polityczną: Niemcy zainteresowani byli zakupem 
rosyjskich koni dla dragonów. Zajął się tym gang 
Polaków. Przekupywali oni żołnierzy, którzy stali 
na czatach, także o�cerów i  otwierali wojskowe 
stajnie. Później wsiadali na konie, przywiązując 
do nich rząd innych i  znikali w  ciemnościach, 
jadąc w kierunku granicy. Zambrów był dla nich 
punktem strategicznym. Do granicy można było 
dotrzeć w jedną noc. Tu znajdowały się duże staj-
nie, które należały do trzech braci B., właścicieli 
gospód. Od czasu do czasu zatrzymywali się tu 
gangsterzy podający się za handlarzy końmi. 
Miejscowa społeczność polska wywierała presję 
na zambrowskich Żydów, właścicieli gospód, by 
zachowywali milczenie. Też okoliczni gabaje, 
którzy odpowiadali za czyny swoich ziomków, 
musieli milczeć. Z  tego powodu zostali areszto-
wani – choć później ich wypuszczono. 
 Jednak, by zwiększyć swój prestiż, policja 
kryminalna do zarzutów przeciwko gangsterom 
dodała zwykłą kradzież i  morderstwo, które zo-
stały „odkryte” i zapisane w  raportach do władz. 
Powiedziano: szlachcicowi z  okolic Zambrowa 
noc w noc kradziono konie. Szef policji powiedział 
szlachcicowi: w  stajni zostaw dwa dobrze wyglą-
dające konie, a ja ukryję się w sianie i przeszkodzę 

złodziejom. Więc tej nocy skradziono nie tylko 
konie, ale też kurtkę i szablę tajnego agenta...
 Przez wiele lat rodziny handlarzy końmi, 
które zostały zesłane na Syberię, po powrocie 
nazywano Sybirakami. W mieście znano prawdę 
i honor tych, którzy zamieszani byli w ten proces, 
nie został naruszony.
 Taka jest historia zambrowskich gangsterów, 
którzy zadbali o mało pochlebną reputację miasta 
w szerokim świecie.

22. Drugi wielki pożar

Po [pierwszym wielkim] pożarze, miasteczko sta-
nęło na nogi. Rynek i  otaczające go uliczki zo-
stały szybko odbudowane. Zamiast pojedynczych 
małych domków stawiano dwupiętrowe domy. 
Przybyło dziesiątki żydowskich domów na ulicy 
Ostrowskiej, na ulicy Białostockiej i Cieciorkach. 
Kwitł handel, a domy nauki były pełne wiernych. 
Zambrów stał się głównym ośrodkiem dla wszyst-
kich okolicznych miejscowości. Zajmował się ży-
dowskimi osadami m.in. w Brzeźnicy, Szumowie.
 Około 400 żydowskich rekrutów rezydowa-
ło w  Zambrowie, a  miasto musiało zapewnić im 
koszerne jedzenie na szabat i  święta oraz zaspo-
koić inne potrzeby, związane z wiarą żydowską. To 
wojsko było głównym źródłem dochodów miasta. 
Latem żydowskich przedsiębiorców i  handlarzy 
przyciągała „letnia rezydencja” w  Gąsiorowie, gdzie 
zambrowscy żołnierze spędzali lato. Często przepro-
wadzano manewry – w tym czasie miasto było pełne 
żołnierzy i sklepy były ich pełne. Miasto uważało się 
za całkowicie żydowskie i  objęte było eruw11, tym 
samym zezwalając Żydom nosić chusteczkę czy też 
modlitewnik w czasie szabatu, nieść czulent itd., aż 
do Drugiego wielkiego pożaru, który wybuchł w so-
botę wieczorem 1 maja 1909 roku.
 Spłonęło wówczas około 500 żydowskich do-
mów. Wina za to nieszczęście leżała po stronie 
dowódców zambrowskiej chrześcijańskiej straży 
ogniowej, która przejawiała uczucia antysemic-
kie. Raz jeszcze miasto szybko stanęło na nogi 
i stało się jeszcze piękniejsze i lepej prosperujące 
niż wcześniej. Ulica Kościelna, ze swoimi chod-
nikami i  sklepami, mogła konkurować z  tymi 
w dużych miastach.

11 Ceremonialny znacznik, zwykle powieszony wysoko sznurek 
lub drut, by odgrodzić teren, w  obrębie którego szabatowe 
zakazy na otwartej przestrzeni są zawieszone.
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MENDEL ZIBELMAN, Miami, Florida, USA

Z Minionego Zambrowa 

Mendel Zibelman

Wstęp

Ile lat ma Zambrów? Kim byli pierwsi zambrow-
scy Żydzi? Jak zarabiali na życie?
 Pinkas zambrowskiej gminy znajdował się 
u nas, od pierwszego dnia jego powstania w 1828 
do 1914 roku, podobnie jak księgi metrykalne 
z  tego okresu, więc pamiętam rzeczy, które wi-
działem, od czasu do czasu, w pinkasie. Pamiętam 
też, co słyszałem od starszych Żydów z tamtego 
okresu, mam też własne wspomnienia.
 Mam na imię Mendel, jestem synem Izra-
ela Dawida, szamesa dawnego Czerwonego Bet 
Midraszu w Zambrowie. Mój ojciec był zięciem 
szamesa Mosze. Oni dwaj, mój ojciec i jego teść, 
byli administratorami dawnego Zambrowa przez 
około sto lat.

1. Szames Mosze i mój ojciec 
Izrael Dawid

To szames Mosze zaczął tworzyć pinkas i  do-
kumentować niecodzienne wydarzenia, które co 
jakiś czas miały miejsce w sztetlu. Zajmował się 
też grobami, ponieważ w  tamtym czasie, kiedy 
ktoś zmarł w Zambrowie, jego ciało zabierano do 
Jabłonki na wieczny spoczynek, i  tak to zostało 
opisane w pinkasie.
 Szames Mosze prowadził też księgi, w  któ-
rych zapisywano wszystkie narodziny, zgony 
i  śluby. Księgi metrykalne prowadzone były 
w  języku polskim. Od roku 1863 księgi, a  także 
protokoły musiały być sporządzane w języku ro-
syjskim. Jak można zobaczyć w samych księgach, 
szames Mosze dobrze władał oboma językami. 
 Oprócz tego był też uczonym, pozostało po 
nim wiele książek, do których pisał komenta-
rze, które zajmowały dziesiątki stron i dodawał 
je do każdej książki osobno. Był również wy-
kształcony w tematach świeckich. Zobaczyć to 
można w  korespondencji, którą prowadził ze 
światowej sławy ludźmi z tamtego okresu. Jed-
ną z tych osób był światowej sławy matematyk 
i astronom, redaktor Hace� ry, reb Chaim Zelig 
Słonimski. Oto fakt potwierdzający astrono-
miczną wiedzę Moszego: stworzył 100-letni 

kalendarz, który został wygrawerowany na 
tabakierce. Został on pięknie i  kunsztownie 
wykonany. Ta tabakiera znajdowała się w  na-
szym domu przez dekady po jego śmierci. Jego 
odręczne pismo w  językach, które znał, było 
wyraźne i  zrozumiałe, jakby drukowane. Wy-
daje się, że sam wygrawerował swój własny na-
grobek 37 lat przed swoją śmiercią, a nagrobek 
został postawiony w miejscu, które sam wybrał 
na miejsce pochówku, gdzie zasadził sadzonkę 
drzewa wiśni. Było to jedyne drzewo owocowe 
na zambrowskim cmentarzu.
 Mój ojciec opowiadał, że latem, kiedy robiło 
się upalnie, szames Mosze chodził na cmentarz, 
kładł się na miejscu, gdzie w przyszłości miał się 
znaleźć się jego grób i spał tak przez kilka godzin. 
Robił tak przez wiele lat. Wciąż pamiętam część 
napisu nagrobnego: „Jego dusza wciąż w nim jest, 
powraca z łatwością do ziemi swojego Stwórcy”. 
Szames Mosze zmarł w  podeszłym wieku. Jego 
zięć, mój ojciec, Izrael Dawid przejął wszystkie 
jego obowiązki.
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Pomnik-Kolumna na Rynku

 Mój ojciec posiadał wiedzę niezbędną do 
prowadzenia ksiąg metrykalnych, pinkasu, a tak-
że wypełniania wszystkich funkcji, które pełnił 
Mosze i zajmował się tym bez przerwy do roku 
1914, kiedy był już w  podeszłym wieku – miał 
ponad 80 lat. Jako że był sam (moja matka 

zmarła w  1912), jego sześciu synów z  Ameryki 
sprowadziło go do Filadel� i. Tu zmarł w  roku 
1918, zostawiając po sobie ośmiu synów. Dwóch 
wciąż mieszka tu, w  Ameryce, mój brat Caleb 
i  ja, Mendel. Dwóch pozostało w Europie: naj-
młodszy, Baruch, mieszkał w  Knyszynie aż do 
inwazji nazistów i starszy ode mnie Neftali, który 
mieszkał na Kaukazie od 1905 roku, w  mieście 
Baku. Neftali przeżył pierwszą wojnę światową, 
służąc w armii rosyjskiej, także później, w czasie 
rewolucji. Wrócił chory i piastował urząd nadany 
mu przez sowiecką władzę aż do II wojny świa-
towej. Zmarł w Baku w 1946 roku.

2. Zambrów w I połowie XIX wieku

Żydowskie życie w Zambrowie o� cjalnie zaczyna 
się wtedy, gdy zaczęto tworzyć pinkas i  powstał 
cmentarz wraz z  innymi żydowskimi instytucja-
mi. Wszystko to miało miejsce w 1828 roku. Jed-
nakże bez wątpienia Żydzi byli już w Zambrowie 
dużo wcześniej. By zrozumieć, jakim miejscem 
był Zambrów w tamtym czasie, należy pojąć, jak 
wyglądała wtedy Polska.
 W  Polsce wciąż panował system feudalny. 
95% ogółu ludności polskiej pracowało na roz-
ległych dobrach ziemskich u  bogatej szlachty 
i  żyli z  tego, co dała im ziemia. Za swoją pracę 
nie otrzymywali pieniędzy. Nie tylko nie rozwijał 

Rynek w sobotnie popołudnie
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się przemysł, ale też rzemiosło stało na niskim 
poziomie.
 Co robili Żydzi w tamtym czasie, by zarobić 
na utrzymanie? Większość z nich miała ogrody, 
sady, pola i lasy. 95% Żydów i tak żyło się lepiej 
niż 95% Polaków, ale niewiele, gdyż mieszkali 
oni w  statycznym, nieruchomym świecie, który 
zupełnie nie przypominał świata, w  którym ży-
jemy obecnie.
 Dopiero później, po wojnach napoleońskich, 
kiedy carska Rosja zaczęła zbroić się przeciwko 
przyszłym najazdom i zaczęła budowę utwardzo-
nych dróg do miast i wiosek, które leżały nieda-
leko granicy z Niemcami – Zambrów był jednym 
z  takich miast, sytuacja ekonomiczna w  Polsce 
zaczęła ulegać poprawie i z  roku na rok stawała 
się coraz lepsza. W tamtym czasie, gdy nie było 
maszyn, realizacja każdego przedsięwzięcia zaj-
mowała dziesiątki lat. Nie było lokomotyw ani 
samochodów. Kilka lat zajął przewóz na wozach 
wszystkich materiałów potrzebnych do budowy 
dróg. Minęło wiele lat zanim je kończono.
 Zambrów był otoczony ze wszystkich stron 
siecią dróg przecinających miasto. To stwarzało 
możliwość setkom chłopów z  okolicznych wio-
sek, by przybywać do Zambrowa ze zgromadzo-
nymi produktami wiejskimi. Żydzi kupowali te 
towary i  po raz pierwszy Polacy zarabiali pie-
niądze na swoich produktach. Żydzi otwierali 
niewielkie sklepy, karczmy, zaczęli organizować 
się żydowscy rzemieślnicy, coraz więcej Polaków 
zaczęło przybywać do Zambrowa z  produktami 
rolnymi i  podjęto decyzję o ponownym ustano-
wieniu dawnego dnia targowego. Czwartek stał 
się dniem targowym, by Żydzi mogli zakupić 
potrzebne na szabat produkty. Goje niezwłocz-
nie wydawali zarobione pieniądze w  sklepach 
żydowskich. Tak było przez wiele lat. Zambrów 
zyskał w  okolicy reputację miasta, w  którym 
można zarobić. Wielu Żydów z  okolicznych 
wiosek chciało przeprowadzić się do Zambrowa 
by tam otworzyć sklepy. Chłopi przybywali do 
Zambrowa coraz częściej, przynosząc ze sobą 
swoje towary. Z  czasem zbudowano tu kościół 
rzymskokatolicki dla Polaków, którzy co tydzień 
przybywali do Zambrowa. Niedziela także stała 
się dniem, w  którym Żydzi mogli zarobić i  tak 
powoli liczba Żydów w  Zambrowie stale rosła, 
tak jak ich majątek. W tych latach w Polsce nie 
było dużych miast. Białystok był małym miastecz-
kiem, nie większym od Tykocina czy Zambrowa, 
mniejszym niż Jabłonka. Można wyobrazić sobie, 
jak wyglądał wtedy Zambrów: mały, zabłocony, 

bez utwardzonych dróg, z małymi drewnianymi 
domami pokrytymi strzechą. Tak minęły dekady, 
dopóki nie zaczął się swego rodzaju rozwój, który 
dorowadził do wojny i rebelii.
 W  II połowie XIX wieku stało się coś, co 
wstrząsnęło Polską – było to polskie powstanie 
przeciwko reżimowi carskiemu w  roku 1863. 
Rosja natychmiast wysłała duże siły Kozaków, 
którzy szybko stłumili bunt. Jednak nie wycofała 
wojsk z Polski. Zaczęła budowę koszar dla nowej 
armii o  nazwie „Warszawskij Wojennyj Okrug” 
– Warszawski Okręg Wojskowy z gubernatorem 
generalnym w Warszawie. Miał on kontrolę nad 
wszystkimi jednostkami wojskowymi w  całej 
Polsce, a  także dziesięcioma cywilnymi guber-
natorami 10 polskich guberni. Krótko mówiąc, 
Rosja weszła do Polski na całego. Po upadku 
powstania Polska straciła wiele swobód, któ-
rymi mogła się cieszyć do tej pory, była odtąd 
w  pełni kontrolowana i  rządzona przez Rosję. 
Jednakże Rosja zainwestowała setki milionów 
rubli w rozwój ekonomiczny kraju. Polska zaczęła 
wracać do życia, a Żydzi mieli zasadniczy udział 
w  gospodarce. Jednak Polska oskarżała swoich 
Żydów o donoszenie dowództwu Kozaków, gdzie 
ukrywają się oddziały polskich patriotów. Żydzi 
stali się kozłami o�arnymi, oskarżanymi o  bez-
pośrednią odpowiedzialność za klęskę powstania 
(miatieżu). Jak zapisano w zambrowskim pinkasie, 
pojmano dziesiątki Żydów z okolicznych wiosek 
i  odcięto im języki. Żydzi, którzy zostali zabici, 
spoczęli na zambrowskim cmentarzu.

3. Zambrowskie koszary

Kiedy Rosja zdecydowała, że armia, którą wysła-
no, by stłumić powstanie, pozostanie na miejscu, 
w wielu miastach i miasteczkach w Polsce, w tym 
w Zambrowie, który był punktem strategicznym, 
zaczęto budowę koszar dla ćwierć miliona żołnie-
rzy. Jednak realizacja planów zajęła inżynierom 
około dziesięciu lat. W  latach osiemdziesiątych 
podpisano kontrakty z  setkami wykonawców, 
którzy musieli dostarczyć materiały na budowę 
koszar. Zaczęli oni zbierać rzemieślników branży 
budowlanej. Wykonawcami i rzemieślnikami byli 
w większości Żydzi, jednak brakowało wykwali-
�kowanych pracowników, ponieważ w  miastach 
w  okolicach Zambrowa, takich jak Ostrów czy 
Łomża, w tym samym czasie również budowano 
koszary. Trzeba było sprowadzić 500 wykwali-
�kowanych rzemieślników z  głębi Rosji. Było 
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to szczególnie ważne, ponieważ oprócz tego, że 
miasto zdobyło pracowników, zyskała też na tym 
gospodarka Zambrowa, zapewniając utrzymanie 
sklepikarzom, rzemieślnikom, a populacja Żydów 
rosła z tygodnia na tydzień. Pierwotni zambrow-
scy Żydzi, którzy utrzymywali się z  ogrodów, 
sadów, pól i  lasów, prowadzili teraz również go-
spody, sklepy i  stali się dostawcami określonych 
materiałów do koszar. W  ten sposób miejscowi 
Blumroseni zapewnili miliony cegieł z  własnej 
cegielni, którą postawili w tym celu w Gardlinie 
na ulicy Białostockiej. Dwoje Żydów postawiło 
dwa młyny parowe na ulicy Ostrowskiej: pan 
Grajewski po prawej stronie, pan Goldin z  Ty-
kocina po lewej. Lata później młyn Grajewskiego 
został spalony i nigdy go nie odbudowano. Młyn 
Goldina został później sprzedany trzem wspól-
nikom i  istniał jeszcze w  1910 roku, kiedy to 
wyjechałem z Zambrowa.

4. Nadchodzą dobre czasy...

Wszystko wskazuje na to, że najstarszymi ro-
dzinami w  Zambrowie byli Bursteinowie, Go-
łombkowie, Kuszarerowie i  Lewińscy. W  prze-
szłości zajmowali się, jak wcześniej wspomniano, 

Uroczyste przyjęcie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego. 
Przedstawiciel gminy żydowskiej po lewej, przy latarni

produktami leśnymi, sadami, ogrodami i polami. 
Jednak wraz z upływem czasu stali się właścicie-
lami karczmy i  innych przedsiębiorstw. Koszary 
zostały ukończone. Na początku lat dziewięć-
dziesiątych przybyło do Zambrowa około 9000 
żołnierzy i  tak się złożyło, że kiedy przyjechali, 
koszary o� cerskie nie były jeszcze gotowe. Więc, 
czasowo, o� cerowie zostali zakwaterowani w pry-
watnych domach, większość w  domach żydow-
skich balebatim. Wśród o� cerów znajdował się 
też Żyd, chyba jedyny żydowski o� cer w  armii 
rosyjskiej. Był to baron Ginzburg z Petersburga12. 
Zakwaterowany został u Szlomle Wilimowskie-
go, który był jednym z  bardziej wpływowych 
balebatim, gabajem Chewry Kadiszy i  bet mi-
draszu. Wraz z  otwarciem koszar i  przybyciem 
tak wielu żołnierzy do tak małego miasteczka 
jak Zambrów, nastały nowe, lepsze czasy dla 
zambrowskich Żydów i  nadzieja, że powiększy 

12 Baron Horacy Ginzburg był mieszkańcem Sankt Petersburga 
i osobą wpływową w żydowskiej Rosji pod koniec XIX wieku. 
Dążył do asymilacji Żydów z mieszkańcami Rosji. Wierzył, że 
dzięki edukacji świeckiej, mody� kacji ubioru, zaakceptowaniu 
rosyjskiego języka i kultury przez Żydów z Rosji „problem ży-
dowski” zostanie rozwiązany. Był jednym z inicjatorów budowy 
wielkiej synagogi w Sankt Petersburgu, którą odrzucili bardziej 
ortodoksyjni Żydzi.
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Rynek w czasach carskich. Pierwszy po prawej Sholom Rotbard, sprzedawca owoców

się sztetl, a  także liczba Żydów i  ich majątek. 
Wykonawcami, którzy zapewniali prowiant dla 
obu oddziałów i  brygady artylerii, byli Żydzi: 
Chomski, Bollender i  Biniomle Gołombek, 
mieszkańcy Zambrowa. Żydzi zapewniali też 
inne rzeczy potrzebne żołnierzom, a  o� cerowie 
i  ich rodziny wszystko kupowali od Żydów. 
O� cerscy krawcy, szewcy, kapelusznicy – wszy-
scy byli Żydami. Żydzi otworzyli też sklepy dla 
o� cerów i żołnierzy, nawet drewno do ogrzewa-
nia koszar dostarczane było przez Blumrosenów, 
nafta do lamp – przez Abcze Rakowskiego. 
Koszary zapewniły zambrowskim Żydom kilka 
milionów rubli dochodu. Populacja żydowska 
podwoiła się, ponieważ wykonawcy i  większość 
żydowskich rzemieślników, którzy pracowali 
dla koszar, pozostało w  Zambrowie jako stali 
mieszkańcy. Miasto wybudowało więc kolejny 
bet midrasz – poprzednie stały się zbyt ciasne 
z  powodu dużej liczby wiernych. Nazywany był 
„Nowym” lub „Białym” bet midraszem, ponieważ 
jego zewnętrzne ściany były koloru białego.
 W mieście była już duża kamienna synagoga 
i  drewniany bet midrasz. Istniało też stowarzy-
szenie poświęcone studiowania Talmudu, różne 
chasydzkie klojzy13 i  grupy pomocy, takie jak: 

13 Chasydzkie domy modlitwy.

Hachnasat Kallah, Gemilut Chasadim i oczywi-
ście Chewra Kadisza oraz wiele innych. Zambrów 
miał także dobrze znanego Magida, reb Eliakima 
Gecela, propagatora musaru, bardzo energiczną 
postać. W późniejszym czasie z jego powodu wy-
buchły kontrowersje i zmuszony był opuścić Za-
mbrów (zob. sekcja F). Urzędował tu też kolejny 
szochet. Wraz z  corocznym przybywaniem żoł-
nierzy trzeba było zaprzysięgać kilkuset nowych 
żydowskich rekrutów. Ponieważ rabi Zambrowa 
nie znał rosyjskiego, trzeba było powołać rabina 
„kazionnego”, uznawanego przez władzę rosyjską. 
Tak Zambrów rósł z  roku na rok. W  ostatnim 
dziesięcioleciu XIX wieku w  Zambrowie miało 
miejsce kilka znaczących wydarzeń, które opisuję 
poniżej: wielka epidemia cholery, kontrowersje 
wobec Magida i Pierwszy wielki pożar.

5. Mój ojciec dosiada konia i cholera 
znika z miasta

Kiedy koszary były prawie gotowe, wybuchła 
straszliwa epidemia cholery, która rozprzestrze-
niała się w  Zambrowie i  okolicach. Medycyna 
w tamtym czasie stała na bardzo niskim poziomie 
i w każdym tygodniu epidemia zabierała dziesiątki 
o� ar. Kiedy wszystkie zabobonne zabiegi i środki 
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nie odniosły skutku, władze centralne z Warszawy 
sprowadziły doktora o nazwisku Delaney, specja-
listę w  tych sprawach. Zaczął on wprowadzać 
dyscyplinę w celu zahamowania epidemii. 
 Po pierwsze zakazał spożywania nieprzego-
towanej wody z  rzeki i  strumienia. Duże po-
jemniki z wodą zostały ustawione przy domach 
nauki i gotowano ją dniem i nocą do użytku jako 
wodę pitną. W  pomieszczeniach komunalnych 
utworzył punkty pierwszej pomocy. Jeśli u  ko-
goś dostrzeżono objawy cholery, był natychmiast 
izolowany od zdrowych i  kierowany do punktu 
pierwszej pomocy. Z czasem doktor zdołał opa-
nować epidemię. Jednak religijni Żydzi zorgani-
zowali procesję na cmentarz, by mieć pewność, 
że cholera nigdy już nie powróci. W  tym celu 
zostały zebrane i  spakowane odrzucone stare 
święte teksty znajdujące się na strychach bet 
midraszy (zwane szamos). Żydzi z  zapalonymi 
pochodniami zgromadzili się przy synagodze, 
oświetlając drogę na cmentarz, ponieważ procesja 
miała miejsce wieczorem. Byłem wtedy małym 
chłopcem, ale dobrze to pamiętam, ponieważ 
mój ojciec prowadził tę procesję. Kiedy Żydzi 
przynieśli z synagogi szamos, położono je na tych 
samych marach, na których kładziono zmarłych 
na czas drogi na cmentarz. Mój ojciec jechał 
konno – był to pierwszy i  ostatni raz, kiedy 
widziałem go na koniu. Dał sygnał i  procesja 
wyruszyła w  drogę na cmentarz. Recytowano 
modlitwy, a  szamos został należycie pochowany. 
Od tego czasu cholera nie wróciła do Zambrowa.

6. Magid Eliakim Gecel zmuszony 
do opuszczenia Zambrowa (1895)

W  czasie, kiedy Zambrów z  powodu napływu 
ludności zyskał dodatkowego szocheta, obaj ra-
bini musieli potwierdzić jego zdolność do uboju 
zgodnie z rytuałem. Rabin „kazionny” od razu wy-
raził swoją zgodę. Jednak stary rabin, Regensburg, 
sprzeciwiał się. W  międzyczasie szojchet ubijał 
zwierzęta, a  Żydzi brali mięso od niego. Miejski 
magid, jak zwykle, stanął po stronie starego rabina. 
W  mieście utworzyły się dwie formacje. Więk-
szość opowiadała się po stronie rabina „kazion-
nego”. Magid, który był wielkim propagatorem 
musaru, w  swoim kazaniu szabatowym ostrzegał, 
że Żydzi, którzy jedzą produkty pochodzące od 
nowego szocheta, spożywają trefne14 i będą przez 
to cierpieć w tym i przyszłym życiu. Wywoływał 

14 Produkty niekoszerne.

też po imieniu balebatim, o  których wiedział, że 
jedzą produkty pochodzące od tego szocheta. Na-
silał się kon¿ ikt między dwiema frakcjami Żydów 
w mieście. Sprawa tra� ła do komitetu regionalnego 
w Łomży, gdzie zgłoszono, że taki i  taki stwarza 
problemy. Komisja dochodzeniowa przybyła do 
miasta i zdecydowała, że wpływowi ludzie z mia-
sta zdecydują poprzez głosowanie: każda osoba 
otrzymała dwie kule, jedną białą i drugą czerwoną. 
Jeśli wrzuci białą kulę – opowiada się za Magidem, 
jeśli czerwoną – jest przeciwko. Grupa, która stała 
po stronie rabina kazionnego, zyskała większość. 
Więc magid stracił swoje stanowisko i zmuszony 
był opuścić Zambrów w  ciągu dwóch tygodni. 
Wyjechał do Białegostoku i  tam był magidem 
przez parę lat. Później został magidem w mieście 
Brisku (Brześciu). Zanim odszedł z  Zambrowa, 
wygłosił swoje ostatnie kazanie, w którym powie-
dział, że grzech popełniony przez Zambrów nie 
zostanie zapomniany i  całe miasto będzie przez 
to cierpieć. Posunął się nawet do stwierdzenia, że 
ulice spłoną do samych kamieni. Dwa tygodnie 
po jego odejściu Zambrów stanął w płomieniach 
i całe miasto spłonęło. Żydzi, którzy stali po stro-
nie magida, zinterpretowali to jako „palec Boży”, 
zaś drudzy mówili, że magid rzucił na Zambrów 
klątwę. W  historii Zambrowa nazywa się to 
„Pierwszym wielkim pożarem”.

Herszel Koszarer, wykonawca budowlany koszar 
wojskowych, ze swoją żoną Ester Mattl
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7. Pierwszy wielki pożar

Pierwszy wielki pożar miał miejsce w lipcu 1895 
roku. Zaczął się na ulicy Ostrowskiej w  kuźni 
przy rzece. Był upalny letni dzień i  ciepły wie-
trzyk wiał w stronę miasta, w którym wszystkie 
domy wykonane były z  drewna, w  większości 
z  dachami ze słomy, wysuszonej przez wysoką 
temperaturę. Wystarczyła jedna iskra, by taki 
dach się zapalił, a  wiatr przeniósł kawałki pa-
lącej się słomy w  kierunku dziesiątków innych 
podobnych domów, podpalając w ten sposób całe 
ulice ogniem piekielnym. I  tak się właśnie stało. 
Spłonęło całe miasto. Nie było jeszcze żadnej 
zorganizowanej jednostki straży ogniowej. [Na 
dodatek] był piątek i większość żydowskich męż-
czyzn było w  łaźni, na ławce, krzycząc „Więcej 
pary!”, pocąc się i  smagając witkami na cześć 
nadchodzącego szabatu. Kobiety zajęte były 
przygotowywaniem cymesu, ge�lte �sh i  czu-
lentu, a  także pilnowały dzieci. Miasto stanęło 
w płomieniach. W sklepach na rynku znajdowały 
się małe beczułki nafty, które od razu się zapaliły. 
Pojawił się oddział żołnierzy z koszar, by zoba-
czyć, czy mogą jakoś pomóc. Ale gdy zobaczyli, 
jak płoną gospody, a  sklepy wraz z całym towa-
rem trawią płomienie, pomogli najpierw sobie. 
Uratowano dzieci, a  ludzie uciekali do lasów 
i  na pola wokół Zambrowa. Tam też zostali-
śmy na szabat. Na polach i  w  lesie można było 
zobaczyć zapalone świece szabatowe i  usłyszeć 
błogosławieństwa wygłaszane przy winie, a  tak-
że dźwięk śpiewanych pieśni. Pozostano tak na 
polach i  w  lasach do niedzieli, a  w  tym czasie 
skromne domy pozostały otwarte, tak że każdy 
mógł wejść. Ogień strawił mienie od  domów 
Awramela Kuszarera, które stały za mostem na 
Koszarach do ulicy Łomżyńskiej i  ulicy syna-
gogowej, aż do łaźni, włącznie z  samą synagogą 
i  drewnianym bet midraszem oraz  od rzeki na 
ulicy Ostrowskiej – gdzie pożar się rozpoczął – 
ogarniając ze wszystkich stron rynek i wdarł się 
głęboko w ulicę Białostocką, gdzie był sad Kacz-
nika i  gdzie stało więzienie, do którego tra�ali 
skazańcy przywożeni z  Łomży, których trzeba 
było wysłać do innych więzień lub na roboty 
czy na Syberię. Oprócz wcześniej wymienionych 
miejsc nie było jeszcze domów. W niedzielę ze-
brano dzieci i  używając chłopskich wozów, po-
jechano do okolicznych wiosek czy najbliższych 
miast, by tam się zatrzymać na czas odbudowy 
Zambrowa. W  tę pierwszą niedzielę nadeszła 
pomoc w  postaci chleba ze wszystkich miast 

i miasteczek z okolic Zambrowa. Przybyły pełne 
wozy jedzenia, nawet z Białegostoku. Sklepikarze 
ze spalonych sklepów zaczęli ustawiać tymczaso-
we stragany, zbite gwoździami zwęglone deski, 
rzędem wzdłuż rynku od ulicy Ostrowskiej do 
ulicy Białostockiej. Takie stoiska były ustawione 
po dwóch stronach. Sklepikarze przenosili tam 
niewielką część swojego towaru, by służył pogo-
rzelcom, aż wybudują nowy Zambrów, a  to nie 
zajęło dużo czasu. Przed końcem roku powstał 
nowoczesny sztetl i  miasteczko Zambrów stało 
się miastem. Małe, drewniane domy ze słomia-
nymi dachami zastąpione zostały piętrowymi 
domami z balkonami. Zamiast strzechy wszyst-
kie kamienne budynki musiały mieć blaszane 
dachy. I  wszystkie domy, od ulicy Łomżyńskiej, 
ze wszystkich czterech stron rynku, a  także 
wszystkie domy na ulicy Kościelnej musiały być 
wykonane z kamienia, nie z drewna. Był to wy-
móg gminy i kiedy miasto było już w większości 
odbudowane, wszyscy, którzy przenieśli się do 
wiosek i  miasteczek wokół Zambrowa, zaczęli 
powracać do nowych domów, sklepikarzy przy-
ciągały nowo wybudowane według najnowszego 
stylu sklepy ze wszystkimi rodzajami towarów, 
jak przystoi miejskiemu Zambrowowi. Zambrów 
zyskał bardziej nowoczesny wygląd, ludzie zaczę-
li ubierać się lepiej, ponieważ „nie przystoi” nowo 
rozwiniętemu miastu, by jego mieszkańcy cho-
dzili w łachmanach. Ludzie nie chcieli odbiegać 
wyglądem od nowych domów i zaczęli się stroić, 
i – jedno prowadzi do drugiego – Zambrów stał 
się drugim miastem pod względem piękna w ca-
łych regionie łomżyńskim. 
 Odnośnie tego, co tu piszę, że jedna rzecz 
prowadzi do drugiej, przypomina mi się historia 
zambrowskiego Żyda, który nazywał się chyba 
Jcchak Welwel Gołombek, syn Monusza. Miał 
on budynek na Koszarach, naprzeciwko budynku 
Abcze Frumkina. Ubierał się skromnie. Był jednak 
bardzo sprytnym Żydem. Spytano go kiedyś, dla-
czego nigdy nie poleruje swoich butów. Wtedy on 
zaczął wyjaśniać: gdybym zaczął polerować buty, 
musiałbym kupić nowe skarpety. A  jeśli ktoś ma 
wypolerowane buty i  nowe skarpety, potrzeba 
nowych spodni i  nowej kurtki. Do nowej kurtki 
potrzeba szafy, gdzie można byłoby ją powiesić, 
a żeby wstawić szafę, trzeba poszerzyć dom. Więc 
wykalkulował, że wypolerowanie butów koszto-
wałoby go 120 rubli, toteż lepiej i  taniej ich nie 
polerować i nosić podarte spodnie. Ze względu na 
jego spryt dowcipnisie z  Zambrowa żartobliwie 
nazywali go „człowiekiem bez spodni”.
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8. Zambrów także koronuje Mikołaja II 
(1896)

Kiedy Mikołaj II zasiadł na tronie, Zambrów tak-
że musiał uczestniczyć w uroczystościach, podob-
nie jak wszystkie miasta i  miasteczka Imperium 
Rosyjskiego. Naturalnie większość uroczystości 
miała miejsce w  koszarach, jednak w  mieście 
również świętowano cały tydzień. Po pierwsze, 
wszystkie domy w  mieście musiały wywiesić ro-
syjskie ¿agi. Przy Białym Bet Midraszu ustawiono 
bramę z kolorowych kwiatów, która w nocy była 
oświetlana czerwonymi, niebieskimi i  białymi 
lampionami – kolorami rosyjskiej ¿agi. To samo 
zrobiono na balkonach nowych żydowskich do-
mów na rynku. Polacy upijali się, żołnierze pili, 
a Żydzi o�arowali modlitwy Mi Szeberach w do-
mach nauki, i  śpiewali [hymn narodowy] „Boże 
chroń cara” nowego króla Mikołaja II. Mikołaj 
odpłacił im, zabierając Żydom gospody i  zastę-
pując je [rządowymi] monopolami. Być może było 
to konieczne, by powstrzymać pijaków przed pi-
ciem, ale wielu Żydów straciło źródło utrzymania. 
Oprócz tego nic godnego uwagi nie wydarzyło 
się w  Zambrowie w  tych latach. Polacy także 
wykorzystali rozwoj przemysłu. Miało to wielki 
wpływ na duże majątki szlacheckie i przyciągnęło 
dziesiątki tysięcy ludzi ze wsi do miast, by kon-
kurować z  miastowymi. To z  kolei sprawiło, że 
tysiące mieszkańców, głównie Żydów, zmuszonych 
było opuścić miasta i emigrować do innych krajów, 
do Ameryki. Zambrów nie był wyjątkiem. Ludzie 
podróżowali, by zarobić i  zaoszczędzić kilkaset 
dolarów, a  później wracali. Wracali nawet po to, 
by odbyć służbę wojskową, bo nikt nie chciał być 
odciętym od miejsca urodzenia. W  późniejszych 
latach, kiedy narastał antysemityzm, emigracja do 
Ameryki była już permanentna – odtąd nikt nie 
planował wrócić do Rosji.
 Początek XX wieku zwiastował nadejście 
wielkiej zmiany, ponieważ ludność dwóch naj-
większych krajów na dwóch kontynentach od lat 
głosiła idee rewolucyjne: by obalić rządy monar-
chistyczne i  powołać konstytucyjny rząd. Były 
to Rosja i Chiny. Okazja, by to zrobić, nadeszła 
szybko, kiedy rząd carski dążył do osłabienia 
rewolucji, wciągając Rosję do wojny z  Japonią. 
Miało to wręcz odwrotny skutek, ponieważ 
Rosjanie nie chcieli wojen. Doprowadziło to do 
porażek na polach bitwy Mandżurii i  zmusiło 
cara do wydania Manifestu wprowadzającego 
monarchię konstytucyjną i  ustanawienia Dumy. 
Trudna sytuacja �nansowa Żydów w  Polsce 

pogarszała się. Reżim carski ograniczał prawa 
polityczne. Spowodowało to wielką emigrację 
Żydów ze wszystkich miast i  miasteczek do 
Ameryki – wśród nich z Zambrowa.

9. Morderstwo Żyda w Zambrowie (1905) 

Podczas wojny z Japonią co jakiś czas wybierano 
z zambrowskiego garnizonu 500 lub 600 żołnie-
rzy i  wysyłano na front japoński. Zastępowano 
ich starszymi żołnierzami z prowincji z głębi Ro-
sji. Byli to mężczyźni w średnim wieku, brodaci 
koczownicy. Pewnego ranka o�cer jadący konno 
przez las niedaleko koszar przy drodze do Czy-
żewa zobaczył konia i  wóz, jednak nikogo przy 
wozie nie było. To wydało mu się podejrzane. 
Podjechał bliżej i  zobaczył leżących przy wozie 
dwoje martwych ludzi. Natychmiast wszczął 
dochodzenie, które mogłoby wskazać morderców  
i znalazł ich od razu. Niedaleko wozu dostrzegł 
ciężki kawałek drewna pokryty krwią, a  także 
list pisany przez jednego z  żołnierzy z  obwodu 
tambowskiego. Jako że list zawierał nazwisko, 
a także nazwę oddziału i numer jednostki żołnie-
rza, został on natychmiast aresztowany. Zapytano 
go, dlaczego zabił. Powiedział, że najpierw ich 
okradł, ale nie mógł znaleźć więcej niż rubla 
i  50 kopiejek, co tak go rozwścieczyło, że ich 
zabił. Najsurowszą karą w  tamtych latach za 
morderstwo było dwanaście lat ciężkich robót 
i  tyle właśnie dostał.
 Kim była ta dwójka ludzi? Była to żydow-
ska para z  wioski niedaleko Zambrowa. Wra-
cali z  Łomży, z  odwiedzin u  syna uczącego się 
w łomżyńskiej jesziwie. Dwójka zamordowanych 
została pochowana na zambrowskim cmentarzu. 
Ich syn przyjechał z  jesziwy, by ich opłakiwać 
– stał między dwoma grobami, pochylając się 
nad grobem ojca i  pożegnał go rozdzierającym 
płaczem, później pożegnał tak matkę. Wszyscy, 
którzy byli wtedy na cmentarzu, płakali razem 
z nim. Padał deszcz i wyglądało to tak, jak gdyby 
same niebiosa płakały razem z nami. W pierwszą 
rocznicę śmierci postawiono im nagrobek, który 
wykonany został przez kamieniarza Brodera, na-
pis zaczynał się od słów: „Kochankowie za życia, 
nierozdzieleni przez śmierć...”

10. Partie rewolucyjne w Zambrowie 

W  tym okresie funkcjonowało w  Zambrowie 
wiele partii rewolucyjnych. W większości należeli 
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do nich rzemieślnicy ze sztetlu. Przywódcami 
jednak były dzieci balebatim, tak zwana „inte-
ligencja” sztetlu. Kilka partii miało żydowskich 
członków, na przykład Bund albo S.S. (syjoni-
styczno-socjalistyczne) partie. Były też inne mię-
dzynarodowe partie, jak np. socjalno-rewolucyjna 
i  socjaldemokratyczna. Nie istniała wtedy jesz-
cze partia komunistyczna. Jednak istniała grupa 
anarchistów, której program był komunistyczny. 
Żydowscy rewolucjoniści z  Zambrowa nie od-
grywali znaczącej roli w rewolucji, ponieważ, jak 
we wszystkich mniejszych miastach, byli tylko 
małomiasteczkowymi pracownikami, a nie robot-
nikami przemysłowymi i  nie odegrali większej 
roli w  czasach przewrotu rewolucyjnego. Par-
tie podlegały komitetowi regionalnemu, który 
znajdował się w Białymstoku. Raz na jakiś czas 
przyjeżdżał przedstawiciel z  Białegostoku lub 
Warszawy. Czasami pojawiała się osoba z  odle-
głych miast, z Rosji. Wtedy gdzieś w lesie, poza 
miastem, zwoływano zebranie, na które przy-
chodzili młodzi ludzie, a  przedstawiciel składał 
raport na temat działań partii i określał, co małe 
miasta mogą i  muszą robić. Czasami przedsta-
wiano balebatim żądania polepszenia warunków 
pracy, a z tymi, którzy nie chcieli współpracować, 
kontaktowano się w  innych miastach, gdzie ba-
lebatim podróżowali, by kupić lub sprzedać pro-
dukty i  tam się z  nimi spotykano. Po powrocie 
do Zambrowa traktowali swoich pracowników 
lepiej. Jednak partie musiały działać w  ściśle 
konspiracyjny sposób, by ani żandarmi, ani po-
licja nie odkryli, kto jest członkiem partii, po-
nieważ za najmniejsze wykroczenie w  tamtych 
czasach groziły lata na Syberii, a  czasem nawet 
kara śmierci. Pewien człowiek skazany został na 
dożywotnie ciężkie roboty, ponieważ zaatakował 
dwóch żandarmów z  rewolwerem w  ręku. Był 
krawcem i  zawdzięcza życie Abcze Rakowskie-
mu, który zebrał podpisy od mieszkańców miasta 
i napisał podanie do carycy, a ona zmieniła karę 
ciężkich robót na wyrok 20 lat zwykłego więzie-
nia. Później jego wyrok skrócono do 9 lat. Dziś 
ta osoba mieszka w Nowym Jorku, a nazywa się 
Yankl Grzewieniorz.

11. Bunt w zambrowskich koszarach

Porażka carskiego reżimu w wojnie z Japonią zu-
pełnie zdemoralizowała rosyjskie wojska, a duch 
rewolucyjny zawładnął garnizonami. W  wielu 
miejscach odbyły się otwarte manifestacje sił 

zbrojnych i  odmawiano tłumienia strajków stu-
dentów i pracowników. W zambrowskich kosza-
rach też wybuchł bunt. Zaczął się w  15 rocie 
Łodożskiej Dywizji. Żołnierze przedstawili swo-
je żądania dowódcy. To, rzecz jasna, było wbrew 
żołnierskiej dyscyplinie. Kiedy dowódca zażądał, 
by ukarano komitet rewolucyjny, cały batalion 
stanął po stronie rewolucjonistów. W  krótkim 
czasie cały Łodożski oddział i cała artyleria roz-
poczęły strajk, co wzbudziło w  o�cerach strach. 
Większość z nich uciekła do wiosek i miasteczek 
sąsiadujących z  Zambrowem, zabierając ze sobą 
rodziny. Druga dywizja, Szlisselburska, miała 
bardo dobrego i mądrego dowódcę, który natych-
miast zebrał swój oddział przygotowujący się już, 
by wespreć bunt i przeciągnął ich na swoją stronę, 
używając łagodnej perswazji, mówiąc, że wszyst-
ko, co chcą wywalczyć strajkujący żołnierze, do-
staną, ale jeśli buntownicy przegrają, z pewnością 
zostaną ukarani. „Ale wam nic nie zrobią, bo nie 
braliście w tym udziału”. Tym samym jego dywi-
zja nie stanęła po stronie buntowników. Dzięki 
temu został dowódcą brygady, a  później awan-
sował do rangi generała. Był dowódcą brygady 
zambrowskiego garnizonu przez wiele lat – był 
to generał Salanin, który przychylnie patrzył na 
Żydów i  wyświadczał im przysługi. Bunt stłu-
miono w ciągu jednego dnia, sprowadzając kilka 
dywizji żołnierzy z innych garnizonów, składają-
cych się z oddziału piechoty, dragonów, kozaków 
i artylerii. Buntownicy zostali otoczeni i rozbro-
jeni i wielu z nich zostało wysłanych do aresztu 
w Łomży, gdzie trybunał wojskowy skazał ich na 
służbę w  karnych jednostkach. Jeden z  żołnie-
rzy skazany został na śmierć przez rozstrzelanie, 
ponieważ spoliczkował swojego dowódcę. Został 
rozstrzelany w lesie za zambrowskimi koszarami.

12. Organizacja rewolucyjna o�cerów 
zostaje zdekonspirowana z powodu 

zambrowskiego kupca

Istnienie o�cerskiej grupy rewolucyjnej w  Za-
mbrowie wyszło na światło dzienne przez przy-
padek: w  Zambrowie mieszkał Żyd o  imieniu 
Prawda, który często przychodził do klubu o�-
cerskiego, gdzie sprzedawał cygara i  papierosy. 
Robił to w  garnizonach Ostrowi, Gąsiorowa 
i  o�cerowie dobrze go znali. Zdarzyło się, że 
kiedy przyjechał do klubu o�cerskiego w  Za-
mbrowie z  cygarami i papierosami, podszedł do 
niego o�cer i  spytał, czy planuje w  najbliższym 
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czasie wizytę w  klubie w  Ostrowi i  czy może 
wziąć ze sobą list do jego przyjaciela, [też] o�ce-
ra, którego znajdzie w ostrowskim klubie o�cer-
skim. Natychmiast napisał list i dał go Prawdzie. 
Kiedy Prawda przyjechał do ostrowskiego klubu 
i  zapytał o  adresata, wskazali mu o�cera, które-
mu dał list. Prawda nie wiedział, że było dwóch 
o�cerów w  tym samym klubie o  tym samym 
imieniu. I  pomylił osoby. O�cer przeczytał list 
i widząc, że dotyczy rewolucyjnej grupy o�cerów, 
natychmiast przekazał go władzom. Adresat ra-
zem z Prawdą i jego dwoma synami natychmiast 
zostali aresztowani.
 Rozpoczęło się śledztwo. W  międzyczasie 
Prawda i  jego dwóch synów zesłani zostali do 
Cytadeli Warszawskiej, gdzie przetrzymywani 
byli aż do procesu. W  toku śledztwa odkryto 
siatkę rewolucyjnych grup o�cerskich, których 
członkami byli ludzie z wielu garnizonów z war-
szawskiej strefy wojskowej. Trzydziestu ośmiu 
o�cerów z różnych garnizownów zostało areszto-
wanych. Pięciu z nich pochodziło z Zambrowa. 
Zostali skazani na pięć lub sześć lat ciężkich 
robót i  służbę w  jednostkach karnych. Prawdę 
razem z  synami wypuszczono. W  tym samym 
czasie odkryto, że pisarze w zambrowskim sztabie 
wojskowym drukowali proklamacje rewolucyjne 
i  rozpowszechniali je w  garnizonach. Ta grupa 
rewolucyjna też została aresztowana.

13. Zambrowskie wojsko zostaje 
okradzione, Żyd znajduje złodzieja 

w Prusach

Zwyczajem tamtego okresu było, że każda dy-
wizja utrzymywała swój własny skarbiec, a  pie-
niądze przechowywane były w  zamkniętym na 
klucz wozie. Wóz stał na zewnątrz, pod oknem 
dowództwa. Żołnierz z  bronią stacjonował przy 
skarbcu. Co godzinę lub dwie zmieniano wartę. 
Pewnego razu, kiedy żołnierze przyszli zmienić 
straż, na miejscu nikogo nie zastali, a  skarbiec 
był pusty. Oczywiście wysłano całą dywizję na 
poszukiwania wartownika i pieniędzy na wszyst-
kich drogach, polach i  lasach, ale bez skutku. 
Była zimna i ciemna noc, a złodziej rozumiał, że 
zostaną wszczęte intensywne poszukiwania, więc 
wspiął się na drzewo i  obserwował, jak go szu-
kają. Jako że nikt go nie zauważył, a było zimno, 
żołnierze dywizji postanowili wrócić do koszar. 
Żołnierz, gdy tylko zobaczył, że się wycofują, 

szybko zszedł z  drzewa, rozejrzał się dookoła 
i, nie widząc nikogo w  tej części lasu, zajął się 
łupem. Talony zakopał pod drzewem, na którym 
wcześnej siedział, i z torbą pełną pieniędzy udał 
się do najbliższej wioski. Po drodze zdołał zdobyć 
cywilne ubrania i kiedy doszedł do Rutek, wszedł 
do szynku i  zatrudnił furmana, który zabrał go 
do Białegostoku, a  tam za opłatą znalazł ludzi, 
którzy przeprowadzili go przez granicę do Nie-
miec. Był „Łotyszem” i  dobrze mówił po nie-
miecku, więc w Niemczech czuł się jak w domu.
 W Zambrowie wyżsi o�cerowie jego dywizji 
byli bardzo przygnębieni całym tym zdarzeniem 
i  nie wiedzieli, co robić. Postanowili poprosić 
o radę dowódcę brygady Salanina. Kiedy zebrali 
się o�cerowie brygady, by zastanowić się nad 
tym, gdzie znaleźć żołnierza, po którym nie 
było śladu, ordynans generała o imieniu Szapiro, 
wykształcony Żyd pochodzący z  zambrowskiej 
inteligencji zaproponował sposób znalezienia 
złodzieja. „Żołnierz z  pewnością już przekro-
czył granicę, powiedział Szapiro, wobec tego 
proszę, by wydano mi dokumenty uprawniające 
do przejścia przez granicę, a  także dokumenty 
identy�kacyjne dla pruskiej policji, a podejmę się 
zadania zlokalizowania żołnierza i sprowadzenia 
go z powrotem do Zambrowa”. Żaden z o�cerów 
nie miał lepszego pomysłu, więc Szapirze wydano 
wszystkie niezbędne dokumenty i wyjechał on do 
Niemiec szukać złodzieja. Gdy tylko przekroczył 
granicę, przedstawił się w  biurze żandarmerii, 
okazał papiery i zdradził powody swojego przy-
bycia. Powiedział, że chce, by dwójka niemieckich 
żandarmów towarzyszyła mu na stację kontroli 
emigrantów. Nie zna złodzieja, który z  pewno-
ścia używa już innego imienia. Jednak jeśli ktoś 
wykrzyknie jego prawdziwe imię, ten z  pewno-
ścią się rozejrzy, a  wtedy Szapiro podejdzie do 
niego i powie mu coś po rosyjsku – w tym czasie 
żandarmii powinni podejść bliżej i  aresztować 
go. I  tak zrobiono. Kiedy Szapiro podszedł do 
niego, żołnierz się nie wypierał. Został natych-
miast aresztowany. Argumentował jednak, że jest 
uchodźcą politycznym i Niemcy nie mają prawa 
odesłać go do Rosji. Szapiro chciał jednak, by 
żołnierz pokazał, gdzie zakopał talony. Niemcy 
się na to zgodzili i  w  sobotę Szapiro, żołnierz 
i  dwóch niemieckich żandarmów przybyło do 
Zambrowa. Nie pozwolono na przekazanie żoł-
nierza wojsku, ale trzymany był w  Plotnikawie 
w  hotelu – pokazał, gdzie zakopał talony i  za-
brany został z powrotem do Niemiec.
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14. Józef Piłsudski okrada Skarb Państwa 
w Wysokiem Mazowieckiem i zatrzymuje 

się na zambrowskim rynku
Miało to miejsce w  Wysokiem Mazowieckiem, 
ale duża część historii ma związek z  Zambro-
wem i żołnierzami z zambrowskiego garnizonu.
W latach po wojnie z Japonią wiele partii rewolu-
cyjnych organizowało napady na rządowe banki, 
by zdobyć pieniądze na działalność rewolucyjną. 
Polski PPS przeprowadził taki napad w  Wyso-
kiem Mazowieckiem i jak zwykle został on zapla-
nowany i przeprowadzony z wielką starannością. 
Najpierw zbadano, jak chroniony jest bank, jego 
wejścia i drogi ucieczki. Bank w Wysokiem pil-
nowany był przez oddział żołnierzy z zambrow-
skich dywizji. Ostatniego dnia miesiąca oddział 
żonierzy wracał do Zambrowa, a  dzień później 
inna jednostka przyjeżdżała na ich miejsce. Tego 
dnia dobrze zorganizowana grupa mogła napaść 
na bank, ponieważ w mieście pozostawało tylko 
kilku policjantów, których można szybko rozbroić
i całe miasto na czas napadu mogło pozostać pod 
kontrolą grupy napastników. Ostatniego dnia 
miesiąca do miasta przybyło około czterdziestu 
członków warszawskiego PPS i  przeprowadziło 
atak na bank państwowy. W  mniej niż godzi-
nę całe miasto znalazło się pod kontrolą grupy. 
Policja została rozbrojona. Linie telegra� czne 
i  telefoniczne zostały przecięte, a  ochroniarz 
był bezsilny i  musiał otworzyć im bank. Podje-
chało kilka dorożek i  grupa załadowała na nie 

Rynek w dzień targowy

pieniądze z  sejfu. Dorożki rozjechały się w  róż-
nych kierunkach. Kiedy opuścili Wysokie, jeden 
z  członków grupy wygłosił przemowę do prze-
rażonych mieszkańców i  powiedział, na jaki cel 
przeznaczone są pieniądze i że nikt nie powinien 
ich ścigać, także policja. Mieszkańcy wypuścili 
uwięzionych policjantów i  powiedzieli im, któ-
rymi drogami odjechali złodzieje. Policja ruszyła 
w  pościg. Jedna z  tych dorożek z  pieniędzmi 
zatrzymała się na zambrowskim rynku i dwójka 
złodziei weszła do herbaciarni Mordechaja Aaro-
na. W  międzyczasie [do Zambrowa] przybyło 
dwóch policjantów z  Wysokiego. Rozpoznając 
dorożkę stojącą przed herbaciarnią, natychmiast 
zaczęli gwizdać, wołając na pomoc zambrowską 
policję. Złodzieje usłyszeli gwizd i  wybiegli, 
postrzelili śmiertelnie dwóch policjantów z Wy-
sokiego, wsiedli do dorożki i  szybko odjechali 
ulicą Łomżyńską. Zatrzymali się kilka wiorst za 
miastem i  zabrali ze sobą papierowe pieniądze, 
które były w workach, zostawiając w dorożce roz-
sypane monety. Udali się w kierunku najbliższej 
wioski i  spytali jednego z Polaków, czy zabierze 
ich swoim wozem do Łomży. Polak poszedł 
zaprząc konie, a  oni w  międzyczasie weszli do 
domu, aby coś zjeść. Tymczasem zambrowska 
policja wzięła wóz Sadawki (zambrowskiego 
żołnierza) i  pojechała szukać złodziei. Dotarł-
szy na miejsce, gdzie stała dorożka, policjanci, 
korzystając z okazji, zebrali trochę monet, napeł-
niając nimi buty i wyruszyli do najbliższej wioski, 
gdzie znajdowali się złodzieje. Od razu weszli 
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do domu chłopa, lecz nim zdążyli o  cokolwiek 
spytać, dwójka gości wyciągnęła rewolwery i  ich 
zastrzeliła. Złodzieje wyszli, wsiedli do dorożki, 
którą przyjechali policjanci i  uciekli z  wioski. 
Chłop ułożył ciała dwóch policjantów na wozie, 
który przygotował dla złodziei i pojechał do ma-
gistratu w Zambrowie. Tam jasnym stało się, że 
ich buty wypełnione były monetami. Policjanci 
nazywali się Kocko i Efrimow. Magistrat po po-
moc w  ujęciu sprawców udał się do garnizonu 
wojskowego. Wysłano setki żołnierzy na koniach, 
by ścigać i  znaleźć złodziei, ale bez skutku. Po-
ścig za przestępcami w innych miastach również 
nie przyniosł efektów. W  sumie zginęło około 
dziesięciu policjantów i  nie złapano ani jedne-
go złodzieja, żywego czy martwego. Kiedy cała 
czterdziestka, która przeprowadziła tę akcję dla 
partii, cała i  zdrowa wróciła z  pieniędzmi do 
komitetu centralnego, wysłali list do dyrektora 
banku w Wysokiem z  informacją, że skon�sko-
wali pieniądze. Przywódca złodziei podpisał ten 
list – Józef Piłsudski15.

15. Zambrów w roku 1905

Strajk generalny wybuchł w Rosji w październi-
ku 1905. Po trzech tygodniach rząd zmuszony był 
ustąpić i zgodzić się na wiele żądań. Car Mikołaj II  
wydał manifest, obiecując wprowadzenie rządu 
kontytucyjnego na wzór Anglii. We wszystkich 
miastach i  miasteczkach ludzie wyszli na ulice 
ze sztandarami, by świętować zwycięstwo. Ma-
szerowali i nikt ich nie zatrzymywał. Żandarmi, 
policja, wojsko nie ingerowali w  radosny marsz 
ludności cywilnej. Był to także świąteczny dzień 
w  Zambrowie, niedziela parszy Noah. Po połu-
dniu żydowskie grupy rewolucyjne zebrały się na 
ulicy Ostrowskiej. Melamed Bercze zwolnił swo-
ich uczniów z chederu i wysłał starsze dzieci, by 

15 Z  Księgi pamięci Wysokiego Mazowieckiego: W  1905 roku 
wybuchła pierwsza rosyjska rewolucja, ale nie miała ona widocz-
nego wpływu na miasteczko, zastygłe w swoich starych zwyczajach, 
które żyło, jak gdyby nic się nie stało. Ale mniej więcej w tym samym 
czasie w Wysokiem stało się coś, co wstrząsnęło mieszkańcami mia-
steczka, zarówno chrześcijanami, jak i Żydami, i  pozostało w  ich 
pamięci na lata.

 Tym wydarzeniem był sławny napad na Rosyjski Bank Narodowy, 
Kaznaczejstwo, przeprowadzony przez członków Polskiej Partii 
Socjalistycznej (PPS), kierowanej przez Józefa Piłsudskiego.

 Ta śmiała kradzież, z sukcesem zorganizowana i przeprowadzona, 
wywarła wielkie wrażenie na Polsce, ale też na innych regionach 
Imperium Rosyjskiego. Jednak najsilniejszy wpływ miała na 
mieszkańców miasteczka, którzy byli świadkami tego zuchwałego 
i agresywnego czynu.

chodziły od chederu do chederu i  informowały 
mełamedów, że w taki dzień muszą zwolnić swo-
ich uczniów z zajęć. Jest to święto dla wszystkich. 
Bracia Rothberg, dzieci Małki Cymala, Eliasz 
i  Icel, wznieśli czerwoną ¿agę, a  za nimi szła 
grupa młodych ludzi śpiewających rewolucyjne 
żydowskie pieśni. Dowódca straży Bamiszow, tęgi 
i niski mężczyzna, przyszedł z ręką na szabli, ale 
nie wiedział, co zrobić: rozpędzić tłum czy nie? 
Nastały nowe czasy w Rosji i  rozkazy ze stolicy 
jeszcze nie nadeszły. Tymczasem podbiegła do 
niego grupa towarzyszy, chwycili go i  podnieśli, 
krzycząc: „Krowi zadek, hura!”. „Krowi zadek” to 
przezwisko nadane mu przez rewolucyjną mło-
dzież żydowską w  Zambrowie. Dowódca straży 
uwolnił się, zawstydzony i zdezorientowany i nie 
wiedział, jak zareagować.
 Wieczorem świętowano na Alei Koszarowej, 
goje i Żydzi razem. Młodzi ludzie, zwłaszcza ci, 
którzy należeli do konspiracyjnych partii rewo-
lucyjnych, zebrali się na Alei Koszarowej, wielu 
z nich w mundurach, w czerwonych lub niebie-
skich koszulach. Pojawiła się czerwona ¿aga jak 
gdyby wyrosła spod ziemi. Kilku polskich nacjo-
nalistów włożyło narodowe narycie głowy z kwa-
dratowym denkiem (konfederatki), co wcześniej 
było zakazane. Dowódca straży Bamiszow stał 
i  patrzył, prosząc tylko o  to, by nie wywoływali 
zamieszek. Człowiek zaopatrujący aptekę Ska-
żyńskiego, osoba niskiego wzrostu, ale wielki 
polski patriota wyszedł w swojej polskiej czapce 
i dołączył do polskich i żydowskich rewolucjoni-
stów. Nazywał się Strupczewski. Jego ojciec także 
był farmaceutą do czasu pierwszego wielkiego 
pożaru. Wszedł on do apteki i przyniósł sztuczne 
ognie, które podpalono – i  różnorodne kolory 
oświetliły całą ulicę. Bamiszow i  żandarmi stali 
z  boku i  mieli na wszystko oko, ale nie inter-
weniowali i  nie zatrzymywali nikogo. Sześcioro 
młodych ludzi znów podeszło do dowódcy straży 
Bamiszowa i podnieśli go, krzycząc: Hura! Hura! 
Żandarmi się śmiali, jednak nie ingerowali.
 Reakcyjne ugrupowania w  rządzie, chociaż 
znajdowały się w mniejszości – były silną mniej-
szością.Wynikało to z tego, że po ich stronie stała 
rodzina carska, silnie konserwatywna rosyjska 
cerkiew prawosławna, reakcyjne ugrupowania 
w  armii i  konserwatywna prawicowa prasa – 
wszyscy oni zjednoczyli się i utworzyli silny ruch 
przeciwko konstytucji. Ugrupowania reakcyjne 
bardzo przestraszyły się, kiedy ujrzały, jak ludzie 
zaakceptowali wydarzenia z  ostatnich kilku dni, 
a  gazety zaczęły pisać i  żądać jeszcze większej 
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wolności. Ugrupowania te były zdezorientowane, 
a car Mikołaj II zaczął ostrzegać, że jeśli ludzie 
nie będą w stanie kontrolować się pod ograniczo-
ną monarchią konstytucyjną, będzie zmuszony 
ograniczyć różne przywileje, które ogłosił w swo-
im manifeście w październiku. Reakcyjne gazety 
zaczęły oskarżać Żydów o  wszystkie problemy, 
z  którymi borykała się Rosja i  nawoływały do 
pogromów. Dzień po dniu gazety wysuwały coraz 
więcej oskarżeń przeciwko Żydom, a  niektóre 
grupy łatwo było podburzyć, toteż w dziesiątkach 
miast i  miasteczek doszło do pogromów. Setki 
Żydów straciły życie i majątki. Utracono miliony 
rubli przez ogień i grabież. Pogromy trwały przez 
kilka dni. Kiedy rząd w  końcu położył im kres, 
wprowadził od razu wiele swobód obiecanych 
w manifeście dla wszystkich narodowości Impe-
rium Rosyjskiego. 
 Ludzie przygotowywali się na pierwsze wy-
bory do Dumy i wszystkie narodowości i partie 
miały równe prawa, by głosować i zostać wybra-
nym, wszyscy zaczęli przygotowania do wyborów. 
Po wyborach jasnym stało się, że pierwsza Duma 
była najbardziej lewicowym rządem konstytucyj-
nym na świecie, ponieważ ugrupowania reakcyjne 
były w  mniejszości. Większość stanowiły różne 
typy partii socjalistycznych wszystkich narodo-
wości Imperium Rosyjskiego.

16. Zostaję aresztowany

Zostałem aresztowany w marcu 1907 i wydawało 
się, że czekają mnie długie, ciężkie lata w  wię-
zieniu. Pracowałem dla Berla Lejbla Finkelsteina 
na Alei Koszarowej. Naprzeciwko apteki Skar-
żynskiego prowadził on hurtownię skór, a  także 
produkcję butów. W małych miastach pracowano 
od wczesnego ranka do późnej nocy. Zapłata też 
była mała, pierwszy i  drugi rok pracowano bez 
żadnej zapłaty, więc zdecydowano, by skrócić 
długie godziny i  zażądać lepszej pensji. Zwią-
zek zawodowy przedstawił balebatim Zambrowa 
swoje żądania. Wielu z nich od razu je przyjęło.
Berel Lejbl był jednak pełnym gniewu upartym 
Żydem i  nie chciał się zgodzić. Związki zawo-
dowe miały jednak środki, które wykorzystywały 
czasem, by wywrzeć presję na pracodawcach, któ-
rzy nie chcieli ulec. Każdy związek zawodowy 
miał komitet, który nosił rosyjską nazwę „Боевой 
Отряд16” i prowadził różnorodne działania prze-

16 Bojewoj Otriad – oddział bojowy.

ciwko opornym pracodawcom. Komitet zdjął 
szyldy Berla Lejbla. Wybili też wszystkie szyby 
w oknach jego zakładów i w  jego domu. To nie 
pomogło. Poszedł na policję, ale, jako że nikt 
nie widział, kto to wszystko zrobił, policja nie 
była w stanie nikogo oskarżyć. W tamtym czasie 
pracowałem już w  innej fabryce skóry. Związki 
zawodowe nie zostawiły tak tego i przedsięwzię-
ły surowsze kroki przeciwko Berlowi Lejblowi. 
Praca «Боевых Отрядов» była bardzo konspira-
cyjna i  nikt nie wiedział, co ani kiedy zostanie 
zrobione, ponieważ jeśli zostaliby złapani, groziła 
im kara wielu lat więzienia albo Syberia. Na-
pisano więc do związku w  Czyżewie. Na Berla 
Lejbla czekali na stacji kolejowej i  udzielili mu 
ostrzeżenia. Powiedział, że go pobili, ale to nie 
pomogło. Był jeszcze bardziej uparty. Raz jeszcze 
poszedł na policję, która nic nie mogła zrobić. 
Kilka tygodni później komitet regionalny związ-
ku, który znajdował się w  Białymstoku, napisał 
list z  ostrzeżeniem do Berla Lejbla, w  którym 
wspomnieli moje nazwisko, a jako że list zawierał 
pieczęć związku i  partii, które były organizacja-
mi podziemnymi, a  bycie członkiem niosło ze 
sobą ryzyko więzienia, Berl Lejbl natychmiast 
przekazał list szefowi policji i  powiedział mu, 
co zawierał list i  powiązał to z  groźbami, które 
wcześniej otrzymywał. Szef policji dał list na-
uczycielowi Szczynce ze szkoły publicznej do 
przetłumaczenia, ponieważ napisany był w jidysz. 
Szef policji postawił mi dwa zarzuty. Pierwszy, 
że należę do podziemnej partii rewolucyjnej 
i  drugi, że w  imieniu tej partii uczestniczyłem 
w  przestępczych działaniach przeciwko Berlowi 
Lejblowi. Wysłał też żandarma, który zapro-
wadził mnie do szefa policji i  spytał trzy razy, 
czy dobrze zrozumiałem powagę tych dwóch 
zarzutów. Kiedy potwierdziłem, rozkazał mi wró-
cić do domu i  nie opuszczać Zambrowa. Moja 
matka błagała mnie, bym wyjechał z  miasta na 
jakiś czas, ponieważ z pewnością mnie aresztują. 
Jednak nie chciałem być zbiegiem. Tego samego 
dnia wieczorem wrócił ten sam żandarm, które-
mu towarzyszył policjant i patrol żołnierzy, któ-
rzy przeszukali dom i nic nie znaleźli, ponieważ 
szef policji dał mi mnóstwo czasu, by pozbyć się 
wszystkiego, co mogłoby mnie obciążyć. Jednak 
natychmiast zostałem aresztowany i  zabrany do 
zambrowskiego więzienia. Szef policji zosta-
wił uzbrojonych żołnierzy, by mnie pilnowali. 
Przez całe trzy dni młodzież ze sztetlu, a  także 
ciekawscy starsi ludzie stali i  patrzyli na kraty 
więzienia, chcąc wiedzieć, kogo żołnierze tak 
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pilnie strzegą. Czwartego dnia zostałem skuty 
kajdankami i  umieszczony na wozie z  dwoma 
żandarmami i  dwoma policjantami. Żołnierze 
jechali w  dwóch osobnych wozach, jeden wóz 
za mną, drugi przede mną. Szef policji wyruszył 
powozem do Łomży. Chwilę później nasze wozy 
też ruszyły w  kierunku Łomży. Było to na trzy 
tygodnie przed Pesach.
 Kiedy szef policji wyruszał w drogę, żandarm 
wsiadł do jego powozu i podróżował z nim, a na 
mój wóz wsiadło dwóch żołnierzy. Znałem tych 
żołnierzy, ponieważ należeli oni do grupy rewo-
lucyjnej i  w  każdą pierwszą niedzielę miesiąca 
spotykałem się z  nimi w  określonym miejscu, 
gdzie przekazywałem setki ulotek wydrukowa-
nych w Białymstoku, skierowanych do żołnierzy 
w całym regionie. Podejrzewałem, że tych dwóch 
żołnierzy też ma coś wspólnego z  moim aresz-
towaniem, więc pomyślałem, by spytać jednego 
z  nich, czy może zdjąć kajdanki i  zejść ze mną 
z wozu na parę minut i pójść za wozem piechotą, 
ponieważ jest mi bardzo zimno. Chciałem do-
wiedzieć się, czy mają jakiś udział w moim aresz-
towaniu, ponieważ byliby najlepszymi świadkami 
przeciwko mnie. W  kilka minut dowiedziałem 
się, że to nie oni mnie wydali. Przekazali mi na-
wet, co powiedział szef policji, co było konieczne, 
aby wiedział.
 Przybyliśmy do Łomży, do gabinetu komen-
danta okręgowego na ulicy Długiej, blisko nowe-
go rynku. Szef policji już tam był i zaczęli mnie 
przesłuchiwać, starając się mnie usidlić. Widząc, 
że nie są w  stanie niczego mi udowodnić, po-
wiedzieli, że w  budynku magistratu na Starym 
Rynku przyjdzie się ze mną zobaczyć sędzia 
śledczy. Dwa tygodnie później przyszedł sędzia 
śledczy i zadał mi te same pytania, ja udzieliłem 
mu tych samych odpowiedzi. Odnośnie listu 
powiedziałem mu, że ponieważ list nie został 
napisany przeze mnie, nie mogłem być za niego 
odpowiedzialny i  z  tego, co mi wiadomo, list 
mógł zostać napisany przez prowokatora. Śled-
czy zaczął krzyczeć, że wyśle mnie do więzienia 
i  przyjdzie tu sędzia śledczy z  sądu wyższego, 
ponieważ skarga powiązana jest z podziemnymi 
partiami z  innych regionów.
 Była wigilia Pesach, godzinę później przyszło 
pięciu żołnierzy, którzy zaprowadzili mnie na 
Stary Rynek do aresztu przy ratuszu. Po drodze 
spotkałem Berla, syna woźnicy Nachmana Jan-
kiela, który spieszył się do Zambrowa na seder. 
W areszcie umieszczono mnie w  celi jednooso-
bowej, a  Żyd przyniósł mi macę i  powiedział, 

że w  celi nie ma produktów na zakwasie, 
a  wieczorem odbędzie się seder, gdzie wszyscy 
aresztowani Żydzi będą razem. Siedem tygodni 
później przybył sędzia śledczy z  sądu wyższe-
go, ponieważ na drzwiach pokoju, gdzie mnie 
przesłuchiwano, napisane było: Следователь по 
важнейшим делам (Sędzia Śledczy do spraw 
szczególnej wagi). Zaczął mnie przesłuchiwać, 
a sekretarz sądowy wszystko notował. Był jednak 
bardzo inteligentnym i libernalnym człowiekiem, 
ponieważ kiedy sekretarz opuścił pokój na kilka 
minut, powiedział do mnie: Taki jest skutek, 
kiedy partia pisze list i zapomina, że nie można 
wspominać żadnych nazwisk, ponieważ osoby 
wspomniane narażone są na niebezpieczeństwo. 
Natychmiast zwolnił mnie za kaucją. Nie wezwa-
no mnie już ponownie w sprawie skargi. Myślę, 
że ten śledczy był większym rewolucjonistą niż 
ja. Dwa lata później zostałem powołany do woj-
ska, a w papierach nie było wzmianki o  tym, że 
kiedykolwiek byłem aresztowany. 

17. Strach przed pogromem w Zambrowie

W  1909 roku zostałem żołnierzem w  rosyjskiej 
armii i  wysłano mnie na służbę do obwodu 
amurskiego. Jako że żołnierze wysyłani byli 
w  wagonach towarowych, podróż zajęła ponad 
czterdzieści dni. Jechaliśmy przez całą Syberię 
w  40-50 – stopniowym mrozie. Dotarliśmy do 
miasta Chabarowska, po czym przybyły papie-
ry z  Łomży, że mam ‘legotę’ (przywilej, który 
zwalniał mnie ze służby wojskowej), więc mu-
sieli mnie wypuścić. W wigilię Pesach wróciłem 
do Zambrowa i  dowiedziałem się, że Zambrów 
przeżył tydzień terroru, ponieważ istniało bez-
pośrednie zagrożenie pogromem, do którego 
podżegały pewne antysemickie grupy z  pomocą 
polskiej prasy w Warszawie. Żydzi z Zambrowa 
byli oskarżani o  to, że pewnej nocy udali się 
na polski cmentarz, gdzie sprofanowali groby 
i zniszczyli nagrobki. Polskie gazety z Warszawy 
podały nawet nazwiska Żydów, których widziano 
tamtej nocy na cmentarzu. W gazetach nawoły-
wano Polaków, by tego nie ignorować i policzyć 
się z Żydami. Goje zaczęli przygotowywać się do 
pogromu podczas Wielkiego Tygodnia Wielka-
nocnego. Żydowscy obrońcy na czele z Biniom-
ke Gołombkiem udali się do dowódcy brygady, 
który ustawił patrole przy kościele, a  także przy 
wszystkich drogach prowadzących do miasta 
i  żadnym podejrzanym osobom nie zezwalano 



41

Początki Zambrowa

na wejście. Później znaleziono winowajcę. Był 
to polski piekarz, który pracował w  niemieckiej 
piekarni Piper-Kasper. Został ukarany. Żydowski 
Pesach nie został zakłócony. 

18. Drugi wielki pożar

Kilka tygodni po święcie Pesach, 1 maja 1910 
roku, w  Zambrowie znów wybuchł straszny 
pożar. Nazwano go „drugim wielkim pożarem”. 
I po raz drugi Zambrów został doszczętnie spa-
lony. Pożar wybuchł w  sobotni wieczór w  stajni 

woźnicy Elkanaha i w domach Awramela Kusza-
rera na ulicy Kościelnej niedaleko mostu. A jako 
że wiał wiatr, szybko zapaliło się równocześnie 
kilka domów i Zambrów stanął w płomieniach, 
a szkody były większe niż po Pierwszym Wielkim 
Pożarze. Jednak więcej domów było ubezpieczo-
nych, więc straty nie były tak wielkie i  można 
było szybciej wszystko odbudować. Gdy wybuchł 
pożar, istniała już zorganizowana straż ogniowa, 
ale niemal wszyscy byli Polakami i zamiast gasić 
ogień, podżegali go, polewając naftą żydowskie 
domy. W międzyczasie miasto zajął ogień. Nie-
długo później wyjechałem do Ameryki.

Zambrów w suwalsko-łomżyńskim  
kolelu w Jerozolimie 

W 1949 roku w Jerozolimie istniała zjednoczona 
Komisja Budżetowa, która rozdzielała fundusze 
pomocowe, które nadeszły spoza Świętej Ziemi 
do „Kolelu Faryzeuszy” tzn. misnagdów i  do 
„Kolelu chasydyzmu”.
 Jednak kiedy olim (emigranci) z  Niemiec 
i  Holandii ustalili, że większość pieniędzy po-
chodzi z  ich krajów i  że proces alokacji nie jest 
korzystny dla Niemców, zdecydowali się od-
dzielić i utworzyć zjednoczony kolel dla Żydów 
z Niemiec i Holandii, który nazwano Kolel Ho’D 
(Holandii i Niemiec).
 Jednak nawet tu jedność nie trwała długo. 
Ludzie z Litwy i Polski utworzyli własny kolel. 
W  1850 roku potomkowie Polaków oddzieli-
li się od Litwy i  utworzyli kolel warszawski, 
który otrzymywał fundusze od Żydów polskich 
i  rozdzielał je między emigrantami z  Polski 
w  Jerozolimie. Sto lat temu, około 1863 roku 
emigranci z  Łomży i  Suwałk, którzy z  admi-
nistracyjnego punktu widzenia skonsolidowani 
byli z  resztą Polski, odkryli, że są oszukiwani 
w  kwestii przydziałów, ponieważ w  tych mia-
stach i ich okolicach ludzie zwykle dawali więcej 
pieniędzy na Ziemię Izraela dla swoich krew-
nych, którzy jechali „albo żyć, albo umrzeć”, 
jednak tu nikt nie brał tego pod uwagę. Tym 
samym został utworzony kolel suwalsko-łom-
żyński w celu rozdzielenia pieniędzy zebranych 
z  okolic tych miast. Kolel suwalsko-łomżyński 

był jednym z najbardziej aktywnych wśród ko-
leli w Europie.
 Pierwszym prezesem kolelu suwalsko-łom-
żyńskiego był rabin Zambrowa, reb Lipa Chaim 
HaKohen. Nie wiemy, dlaczego wybrano akurat 
rabina Zambrowa, a nie rabina z Suwałk, Łomży 
czy Szczuczyna. Najwyraźniej był bardzo szano-
wany, godny zaufania i można było na nim polegać. 
Wszystkie pieniądze zebrane dla Ziemi Izraela we 
wszystkich miastach i  osadach w  rejonie Suwałk 
i  Łomży przychodziły na ręce rabina reb Lipy 
Chaima. Po tym, jak dygnitarze w  Zambrowie 
asystowali przy liczeniu sumy, pieniądze przekazy-
wane były skarbnikowi w Szczuczynie, a stamtąd – 
do Ziemi Izraela. Emisariusze, którzy wyznaczeni 
zostali do opróżnienia skarbonek rabiego Meira 
Baala Hanessa, musieli otrzymać na to pozwo-
lenie od reb Lipy Chaima. W  1876 roku Tuwia 
Fenster, potomek Szumowa wspomina, że kiedy 
jego ojciec chciał udać się na wycieczkę do Zie-
mi Izraela, wielu próbowało go przekonać, by nie 
jechał, ponieważ droga była niebezpieczna. Jego 
ojciec Jaakow Mosze postanowił przyjechać do 
Zambrowa do przewodniczącego kolelu reb Lipy 
Chaima, by spytać go o radę i zrobić to, co ten mu 
powie. Jak się okazało, reb Lipa Chaim zachęcił 
go, a nawet napisał w jego sprawie listy do swoich 
znajomych w  Jerozolimie, reb Meira Auerbacha, 
który był rabinem Kalisza i reb Eliyahu Sarasohn, 
którzy przyjęli reb Fenstera z szacunkiem.
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 Emisariusze wyjeżdżali z  Zambrowa, by 
rozdzielać i  ustawiać skarbonki rabiego Meira 
Baala Hanessa w  całym regionie, a  także po to, 
by je opróżniać. Mówiono: Włóżcie trochę pie-
niędzy do skrzynki albo najecie się wstydu, kiedy 
przyjdzie emisarusz z  Zambrowa, który pojawi 
się zaraz, by opróżnić skrzynie na datki.
 W  księgach rachunkowych kolelu „Słońce 
Sprawiedliwości” podpisanych przez rabina reb 
Lipę, a  także przewodniczących kolelu w  Jero-
zolimie ciężko znaleźć potwierdzenie, że Żydzi 
z  Zambrowa byli wśród setek beni� cjentów 
funduszy, ponieważ wszyscy oni podpisywali się 
„z  Łomży” – stolicy regionu, a  nie rodzinnych 
miast. Czasami pojawia się jakieś nazwisko 
z  Zambrowa, ale bez rodzinnej identy� kacji, na 
przykład: reb Izrael Szames z Zambrowa.
 Po śmierci reb Lipy Chaima na przewodniczą-
cego kolelu wyznaczono jego zięcia reb Jehoshuę 

Herszela Shapiro, rabina Szczuczyna, a  po nim 
wnuka reb Lipy Chaima – reb Josefa Hakohena. 
Ostatnim przewodniczącym kolelu był zięć reb 
Lipy Chaima, rabin Dow Menachem Regens-
berg. Skarbiec znajdował się w Szczuczynie.
 Jeśli ktoś z  rejonu łomżyńsko-suwalskiego 
dokonał alii, miał prawo do pomocy � nanso-
wej z  Jerozolimy z  zebranych funduszy, ale nie 
mógł otrzymać jej bez zgody rabina Zambrowa. 
Ostatnim przewodniczącym kolelu w  Jerozoli-
mie był rabin reb Mosze Kharl, który pracował 
z oddaniem do roku 1952 roku i znał wszystkich 
emigrantów z Łomży i Suwałk.
 Pierwszym emisariuszem, który został wysła-
ny przez kolel suwalsko-łomżyński do Ameryki 
w  roku 1892, by rozbudzić serca i  wspomóc 
sprawy związane z ziemią Izraela był reb Abner, 
potomek z Zambrowa.

TUWIA FENSTER

„Oszczerstwo krwi”

Miało to miejsce w 1870 roku w na-
szym miasteczku Szumowie, między 
Purim a  Pesach. Pamiętam to, jakby 
wydarzyło się dzisiaj, pisały też o tym 
gazety.
 Chłop Maciej był leśniczym 
u  hrabiego Zamoyskiego. Na starość 
kupił kawałek ziemi między Szumo-
wem a  Srebrną. Jego żona zmarła, 
zostawiając go z trójką dzieci – dwie-
ma dziewczynkami w wieku 5 i 7 lat 
oraz 13-letnim chłopcem. Pewnego 
dnia, kiedy Maciej wrócił w  niedzielę z  kościo-
ła, znalazł ciała swoich zamordowanych dzieci. 
Wszystkich to bardzo poruszyło. Maciej pogrążył 
się w  żałobie, a  pocieszał go jego lojalny sąsiad 
Bartek. Wszyscy zastanawiali się: zamordowano 
trzy dusze, lecz nie znaleziono przy nich krwi. 
Co za dziwna sprawa… Bartek krzyczy: „To Ży-
dzi, Pascha!”, co znaczy: „Żydzi zamordowali je 
na święto Paschy i użyli ich krwi”.
 Rozniosła się plotka, że Żydzi z Zambrowa, 
najbliższego miasta, przyszli zamordować dzieci, 
by użyć ich krwi do przyrządzenia macy. W Szu-
mowie od czasów ostatniego polskiego buntu 
stacjonował patrol policji – trzech policjantów 

i nadzorujący ich Siemion Gawrilicz, 
wnuk kantonisty17 (jako żydowskie 
dziecko został porwany, oddany na 
służbę żołnierską i  musiał przejść 
na prawosławną wiarę). Siemion 
Gawrilicz, błyskotliwy i  sprytny, miał 
żydowską głowę. To on pierwszy 
zjawił się na miejscu i  zadawał sta-
ruszkowi pytania. Stąd dowiedział 
się, że morderca zabrał też 150 rubli, 
a  nikt oprócz sąsiada Bartka o  nich 
nie wiedział.

 Siemion natychmiast rzucił podejrzenia na 
domniemanego lojalnego sąsiada i zlecił policjan-
tom śledzenie Bartka. Osobiście zbadał sprawę, 
poszperał i doszedł do wniosku – to Bartek jest 
mordercą. Ale nie było żadnych śladów, żadnych 
dowodów!
 W  międzyczasie krążyły plotki o  tym, jak 
Żydzi wysysali z dzieci krew. Także antysemicka 
polska prasa z Warszawy przedstawiała wszystkie 
te plotki i  podburzała tłum. W  związku z  tym 
wszyscy Żydzi z  okolicznych wiosek uciekli do 

17 Jest to skutek ukazu cara Mikołaja I ogłoszonego w 1827 rok, 
który wprowadził ten program w  celu wymuszenia asymilacji 
Żydów ze społeczeństwem rosyjskim.

Tuvia Fenster
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Zambrowa. Także w  Zambrowie ksiądz w  ko-
ściele mówił, że Żydzi są w tej sprawie podejrzani. 
Zwołano specjalne zebranie w domu reb Szmu-
ela Wilimowskiego, głowy zambrowskiej gminy 
żydowskiej, i  zdecydowano, by niezwłocznie 
udać się do gubernatora w  Łomży. Gubernator 
wysłuchał wszystkich i  obiecał, że nie pozwoli 
na żadne bezprawne działanie i  sam osobiście 
zajmie się sprawą. Siemion Gawrilicz jednak nie 
rezygnował. Kiedy podejrzenia przeciwko Bart-
kowi stawały się coraz bardziej zasadne, zdecy-
dował się na odważny krok: wziął trzech swoich 
asystentów i  w  środku nocy obudził Bartka ze 
snu krzycząc: „Złodzieju, gdzie ukryłeś 150 rubli 
Macieja?” Bartek był zdezorientowany. Policja 
przeprowadziła przeszukanie i  znalazła pienią-
dze. Bartka zakuto w kajdany i zabrano.
 Tego samego ranka z Łomży przybył guber-
nator. Rozkazał, by uwolniono Bartka i przypro-
wadzono do niego. Gubernator zaprosił go do 
stołu, uroczyście postawił przed nim szklankę 
whiskey i  spytał go przyjaźnie: „Słuchaj Bartek, 
jesteśmy tylko ludźmi. Każdy z nas wpada w si-
dła Szatana, i  ty też w nie wpadłeś, zgrzeszyłeś. 
Przyznaj się, a nie zostaniesz ukarany. Najpierw 
coś zjedz, później mi wszytko opowiesz.” 
 Bartek wiedział, jak wielki szacunek okazuje 
mu gubernator, więc przeżegnał się, opróżnił 

szklankę, zagryzł białym chlebem i opowiedział, 
co następuje: „Muszę kupić konia do pracy, bo 
na co komu chłop bez konia? Na co staremu 
Maciejowi pieniądze? Więc szybko pozbyłem się 
dzieci, kiedy wszyscy byli w kościele, ale musia-
łem walczyć z  chłopcem, był silny...” Szczegóły, 
które zdradził, były przerażające. Gubernator 
wysłuchał wszystkiego, poczerwieniał, ale zacho-
wał nad sobą kontrolę. 
 – Ale powiedz mi Bartek – pyta gubernator – 
dlaczego w domu nie znaleziono ani kropli krwi? 
Wszyscy się nad tym zastanawiają.
 – To proste – mówi Bartek – zawołałem swo-
jego psa i psa Macieja i one wszystko wylizały.
 Słysząc to, gubernator nie mógł już się po-
wstrzymać i zaczął uderzać w stół: Nie ruszaj się, 
ty psie, nie dość, że zamordowałeś trójkę dzieci, 
chciałeś zrzucić winę na Żydów! Ty obrzydliwy 
gadzie! 
 – Siemionie Gawriliczu – krzyknął do poli-
cjanta – zabierzcie ode mnie tego kryminalistę, 
zakujcie go w kajdany i przewieźcie niezwłocznie 
do Łomży, do więzienia.
 Bartek został skazany na dożywotnie ciężkie 
roboty na Syberii. Siemion Gawrilicz otrzymał 
list pochwalny i  zyskał sławę. Część Żydów 
z Szumowa i Srebrnej zdecydowała się pozostać 
w Zambrowie.

ARIE GOŁOMBEK

Karty

1. Jestem Komisarzem Zambrowa

Latem 1920 roku przygotowywaliśmy się, ja 
i  mój przyjaciel Ichak Gorodziński, syn Cha-
wy, do alii do Ziemi Izraela. Był to czas wojny 
między Polską a Rosją. Czekaliśmy na paszporty 
i wizy. W międzyczasie wróciłem do Zambrowa, 
bo był to czas żniw i musiałem pomóc. W  tym 
czasie miał miejsce atak bolszewików. W mieście 
powołano milicję składającą się ze strażaków. Ko-
mendant straży wyjechał i chciał zabrać ze sobą 
żydowskiego strażaka Szlomo Jaakowa Kukawkę, 
którego bardzo cenił. Ale Kukawka powiedział: 
Chcę zostać wśród moich braci. Więc pierwszym 
komendantem milicji był polski rymarz, Maniek 

Wysocki, członek PPS i  wicekomendant straży. 
Nie spodobało się to jednak Rosjanom. Więc 
wszyscy zaproponowali, żebym to ja został ko-
mendantem milicji. Nie chciałem tego robić, po-
nieważ nie byłem blisko komunistów i  przecież 
planowałem aliję do Ziemi Izraela. Jednak prośby 
nadchodziły ze wszystkich stron, przekonując 
mnie, że na tej pozycji będę mógł wyświadczać 
przysługi i  uratować wielu ludzi, nawet przed 
śmiercią. Więc przyjąłem tę posadę i  zostałem 
szefem milicji w Zambrowie. 
 Przywieźli mi Żyda z Wysokiego, Srebrowicza, 
który zajmował się obrotem obcą walutą, było to 
poważne wykroczenie. Przeprowadziłem dogłęb-
ne „dochodzenie” i wypuściłem go. Symcha Stern 
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Komitet wykonawczy młodych syjonistów. Stoją (od prawej do lewej): Dawid Rosenthal, Abraham Krupiński, Jekhiel Don. 
Siedzą (od prawej do lewej): Majer Rutkiewicz, Sara Rebeka Słowik, Lejb Gołombek. Hercke Skozendanek, Sara Rosen

załatwił butelkę wódki dla żydowskiego żołnierza 
Armii Czerwonej – groziła mu kara śmierci, więc 
„przeprowadziłem dochodzenie”, nakrzyczałem 
na niego i  wypuściłem na wolność. Abraham 
Szlomo Dziencioł (Pracht) popełnił poważne 
przestępstwo i polski milicjant przyprowadził go 
w  kajdanach: nielegalnie sprzedał puszkę nafty. 
Więc odesłałem go do domu itd. Kiedy Rosjanie 
się wycofali, chciałem uciec razem z nimi, bojąc 
się, że Polacy będą chcieli się na mnie zemścić. 
Ale Polacy prosili mnie, bym został. Więc na 
pokaz uciekałem z Rosjanami do granic miasta, 
skryłem się i  wróciłem do domu. Potem poje-
chałem do Warszawy, a  stamtąd wyruszyłem do 
Ziemi Izraela. Sześć lat później wróciłem jako 
gość. Powiedziano mi wtedy, że byłem komuni-
stycznym komisarzem. Jednak szanowani Polacy 
zeznali, że byłem w  porządku i  nie zatrzymano 
mnie. 

2. Dwa stoły

Strażacy organizowali coroczne obiady. Kiedyś 
było tylko dwóch żydowskich strażaków: foto-
graf Gordon i  Josel Mozzik (Modrikman). Od 

czasu drugiego wielkiego pożaru przybyło wielu 
Żydów. Więc jedzenie przygotowywano na dwa 
bankiety – niekoszerne, ze świńskim mięsem dla 
gojów i koszerne pod nadzorem Jaakowa Szlomo 
Kukawki, dla Żydów. Podczas uczty wyłaniano 
dwie delegacje: delegacja żydowska podchodziła 
do stołu gojów, a delegacja gojów, na czele z far-
maceutą Skarżyńskim, do stołu Żydów życzyć 
im szczęścia.

3. Inicjatywa i wpływ mojego ojca

Mój ojciec, niech spoczywa w pokoju, Biniomke 
Gołombek, był gabajem Czerwonej Synagogi 
i  Chewry Kadiszy. Jako dostawca zapasów dla 
dwóch dywizji wojsk stacjonujących w Zambro-
wie, dobrze znał generała garnizonu. Kiedy groź-
ba pogromu wisiała nad Zambrowem, ponieważ 
goje oskarżyli Żydów o zbezczeszczenie polskiego 
cmentarza, mój ojciec udał się do generała. Ojciec 
opisał sytuację i poprosił o pomoc. Generał bez-
zwłocznie wydał rozkaz umieszczenia w mieście 
wojskowej straży, prowadzenia inspekcji chłop-
skich wozów i kon� skaty podejrzanej broni.
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4. Przepustka dla Żydów na święta

Setki żydowskich żołnierzy służyło w  Zambro-
wie. Na każde święto rabi udawał się do do-
wódcy dywizji w towarzystwie innych balebatim, 
zwykle z Abcze Rakowskim, z prośbą, by wydać 
poborowym Żydom przepustkę na święta. Or-
ganizowano im w  mieście koszerną kuchnię, 
a  nawet specjalny minjan, w  którym mogli się 
modlić w  „Drewnianym Domu” Białego Bet 
Midraszu. Żydowscy poborowi mieli własną 
osobę do prowadzenia modlitw i  własne zwoje 
Tory. Kiedyś na Rosz Haszana na początku mo-
dlitwy rabi podszedł do mojego ojca i  szepnął 
mu do ucha: „W tym roku żołnierzom nie dano 
przepustki”. Mój ojciec niezwłocznie odłożył 
swój szal modlitewny i  udał się do kwatery 
generała. 
 – Co się stało? – spytał go generał. – Czy to 
nie dziś bardzo ważne dla was święto?
 – Ale moi bracia, żołnierze, nie mają dzisiaj 
święta, nie dostali przepustki.
 Natychmiast wydano rozkaz i  godzinę 
później bet midrasz był pełen żydowskich 
poborowych.

5. Żołnierz broni żydowskiego honoru

W Zambrowie służył żołnierz spoza miasta, który 
nazywał się Zerakh Kagan. Był bardzo ortodok-
syjnym Żydem. Każdego dnia przed ćwiczeniami 
wojskowymi wstawał, by się pomodlić i zakładał 
te� lin. Żołnierze goje gromadzili się wokół nie-
go, by popatrzeć na jego � lakterie, których nigdy 
wcześniej nie widzieli, ale szanowali go. Jednak 
zdarzyło się, że jakiś antysemita zatrzymał się, 
by zadrwić z Żyda. Kagan nie zwracał na niego 
uwagi i modlił się dalej. Kiedy ten podszedł do 
niego, by zerwać te� lin, Kagan mocno go kop-
nął – mężczyzna upadł i  po 2-3 dniach zmarł. 
Wywiązała się wrzawa, podczas której Kagan 
został aresztowany i  groziła mu poważna kara. 
Mój ojciec włączył się w sprawę i dzięki jego wy-
siłkom lekarze wojskowi stwierdzili, że żołnierz 
zmarł na atak serca, a nie od uderzenia Kagana. 
Kagan został zwolniony. Kiedy ukończył służbę 
wojskową, nie pozwolono mu wrócić do domu. 
Taki Żyd musiał zostać w  Zambrowie. Zeswa-
tano go z  córką perukarki Miriam i Meriama 
Bursteinów. Został nauczycielem w zreformowa-
nym chederze, uczył setki uczniów Tory i zrobił 
wiele dobrego.

Biniomke (Gołombek) z  rodziną
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SENDER SECZKOWSKI

Jak uniknięto pogromu w Zambrowie
(zapisane przez reb Izraela Lewińskiego)

Pewnego ranka na Żydów Zambrowa padł strach 
przed śmiercią: nieznani sprawcy zbezcześcili 
polski cmentarz, niszcząc krzyże i nagrobki. Po-
dejrzenia padły na Żydów. Natychmiast zgłosili 
się goje, którzy widzieli Żydów kręcących się 
przy ulicy Ostrowskiej, obok cmentarza. 
 Młodzi księża w  kościele podburzali wier-
nych mówiąc, że źródłem wszystkich problemów 
są Żydzi. To wywołało wrogie nastroje w mieście. 
Goje w  okolicznych wioskach wyznaczyli nie-
dzielę na atak na Żydów, by ich ograbić. W Za-
mbrowie było tylko pięciu policjantów, którzy 
byli Polakami i nie można było na nich polegać. 
Do gubernatora w  Łomży wyruszyła delegacja. 
Reprezentanci łomżyńskich Żydów udali się 
z  nimi. Gubernator, który pochodził z  Kurlan-
dii, był � losemitą i  natychmiast wydał rozkaz, 
by wysłać do Zambrowa 100-osobowy oddział 
Kozaków, by utrzymać porządek. Biniomke Go-
łombek, dostawca, ustalił z generałem garnizonu, 
by wysłał żołnierzy do utrzymania porządku. 
Nadeszła wyznaczona niedziela i młodzi i starzy, 
mężczyźni i  kobiety wyszli z  kościoła i  ruszyli, 

by ograbić żydowskie sklepy. Wcześniej przygo-
towali siekiery, kije itd., ukrywając je w wozach. 
Wszedłem na dach naszego domu i  obserwo-
wałem przez szczelinę: tłum wyszedł z  kościoła 
na ulicę Kościelną. Natknęli się jednak na Ko-
zaków na koniach, którzy rozgonili chuliganów 
swoimi nahajkami18, zabrali z  wozów siekiery 
i  inne przedmioty mogące służyć do zadawania 
przemocy. Sekretarz gminy stał przy Kozakach 
i  mówił o� cerowi kozackiemu, z  której wioski 
jest każdy chłop – i  pokazywał im drogę do 
domu. Jeśli ktoś się opierał – obrywał nahajką, 
co go od razu zmiękczało i wycofywał się. Polacy 
nie spodziewali się tak katastrofalnego rozwiąza-
nia. Zaczęli więc przygotowywać się na następną 
próbę.
 Miała ona miejsce trzy miesiące później. 
W sobotni wieczór na Koszarach wybuchł pożar 
i  strażacy – wszyscy byli gojami oprócz dwóch 
braci Jaakowa Szlomo i Herszela Kukawki – za-
miast gasić pożar, rzucali szmaty nasączone naftą, 

18 Bicz kozacki.

Dziewczynki w wieku szkolnym
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Na zjeździe zambrowiaków w Tel Awiwie w celu upamiętnienia rocznicy zniszczenia rodzinnego miasta. 
Pan Sender Seczkowski z żoną siedzą w pierwszym rzędzie, trzecia i czwarta osoba od prawej

Dziewczynki ze szkoły

by rozprzestrzenić ogień. Cały sztetl spłonął po 
raz drugi. Goje zemścili się za cmentarz. Kilka 
tygodni później sprawa z  cmentarzem się wyja-
śniła: w  piekarni gojów, w  domu kapelusznika 
Mendla Rubina, młody piekarz ugodził no-
żem drugiego. Ten przed śmiercią postanowił 

powiedzieć szefowi prawdę: to piekarz zniszczył 
nagrobki i krzyże na cmentarzu, on zaś go nękał, 
dlatego ten dźgnął go nożem. 
 Morderca został aresztowany i  przyznał się 
do wszystkiego. Zambrowscy Żydzi mogli ode-
tchnąć z ulgą.
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SENDER SECZKOWSKI

Czas wojny

(zapisane przez reb Israela Lewińskiego)

1. Miasto zostaje uratowane przed 
zniszczeniem

W roku 1915, podczas I wojny światowej, miasto 
było pełne bezdomnych. Przybywały tu dziesiątki 
rodzin, uchodźcy z Jedwabnego, Grajewa, Szczu-
czyna, Nowogrodu, Ostrołęki. Zostali zakwatero-
wani w bet midraszu, w  synagodze, prywatnych 
domach, w miarę naszych możliwości. 
 Zambrów był spokojnym miastem, nie był 
punktem strategicznym, dlatego wielu uchodź-
ców to właśnie tu uciekało, by się ratować. Ale 
z czasem front coraz bardziej się zbliżał i znalazł 
się przy Zambrowie. Oddział Kozaków przybyła 
do miasta i zdawało się, że dni Rosjan są już po-
liczone – Kozacy ostatni opuścili miasto, zanim 
zajął je wróg. Otrzymali rozkaz: nie zostawiajcie 
żadnego miasteczka ani miasta, składów zboża 
dla wroga – spalcie wszystko. Każdej nocy nie-
bo czerwieniało: wkoło płonęły wioski i  zboża. 
Kiedy Kozacy zaczęli zachowywać się agresywnie 
– bili Żydów, gwałcili kobiety, kradli i podpalali 
– wszyscy ukryli się w piwnicach i bali się wysta-
wić głowę na zewnątrz. Ja siedziałem w piwnicy 
z  rodziną Jankla Prawdy.
 Kiedyś, w  1905 roku, Prawda był żarliwym 
rewolucjonistą. Miał ciepłe serce i zawsze gotowy 
był stanąć w  obronie Żyda. Więc poruszyło go 
to, że bili Żydów, że grabili – więc coś trzeba 
było zrobić. Kozacy nie powinni podpalać miasta 
wycofując się. Chodziły plotki, że Rosjanie już 
zaminowali most i planują spalić miasto. Prawda 
chciał wyjść i  coś zrobić, a  jego żona, Bat-Sze-
wa, córka Szamaja Lejzora, nie pozwalała mu 
i  wybuchła płaczem: Czy to jest ważniejsze niż 
twoje życie? Jesteś ojcem, więc nie możesz iść 
do miasta. Mimo to jakoś się wyrwał i, używając 
bocznych dróg i  ogrodzeń, dotarł do sekretarza 
miejskiego Komorowskiego, który był przyjazny 
Żydom. Razem z  nim chodził po piwnicach, 
zbierając pieniądze w  celu przekupienia Rosjan, 
by nie niszczyli miasta.
 Pieniądze zebrali w  krótkim czasie i, ryzy-
kując życiem, udali się do dowódcy na moście. 
Dowódcy nie było. Jego zastępcą był o�cer, który 

sugerował, że nic nie da się zrobić – otrzymali 
rozkaz, by podpalić miasto. Kiedy Jankiel Prawda 
pokazał mu pieniądze, żołnierz zmiękł i  wysłał 
kogoś po dowódcę. Dowódca mówi do swojego 
doradcy: Bierz pieniądze i włóż je do sejfu. A do 
Jankiela Prawdy mówi: Masz wino albo wódkę? 
(Rosjanie skon�skowali mocny alkohol z  tere-
nu frontu i  zakazali sprzedaży). Komorowski 
przypomniał sobie, że w  którejś stajni miejskiej 
kancelarii można znaleźć szkrzynkę wódki, która 
została kiedyś skon�skowana właścicielowi sklepu 
i  pobiegł przynieść ją dowódcy. Zaczęli pić i  na 
wpół pijani opuścili miasto, nie niszcząc go.
 Zaczęliśmy całować Jankiela Prawdę, kiedy 
wrócił. Jego żona była z niego dumna.

2. Kiedy Polska została niepodległym 
państwem

Pewnego ranka, w  czasie, kiedy Niemcy wciąż 
mieli kontrolę nad miastem, grupa zbirów z  Ja-
rząbkiem synem szewca na czele zjawiła się 
z  rewolwerami w  dłoniach, otoczyła koszary 
i rozkazała Niemcom podnieść ręce i się poddać. 
Wydaje się, że potężni Niemcy nie podkręcali 
wąsa i  poddali się. Polacy rozbroili ich. Parę 
godzin później Niemcy – wojskowi i  cywile – 
z  małymi walizkami w  rękach ruszyli w  drogę 
do granicy pruskiej pod eskortą Polaków, którzy 
z nich drwili. My, Żydzi, nie wiedzieliśmy, jak się 
zachować, bo czuliśmy, że pod rządami Polaków 
będzie nam gorzej.
 Polacy patrzyli na nas z  ukosa i  wykluczyli 
nas ze swojego zwycięstwa. Jednak w  sprawach 
pieniężnych, takich jak podatki, podział materia-
łów, odzieży itd. Żydzi byli uznanymi partnerami. 
Młodzi ludzie, to jest ci urodzeni od 1896 do 
1900 roku, służyli w  wojsku polskim i  byli wy-
syłani na front. 
 Zbliżał się atak bolszewików. Rosjanie toczyli 
wojnę z Polakami i  z  tego powodu zawsze ufali 
Żydom: żydowskim pracownikom, policjantom, 
Żydom zajmującym się żywnością, rekwizycją itd. 
Część z  nich współpracowała w  dobrej wierze, 
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a  część z  niechęcią, pod przymusem. Polacy 
wszystkich umieścili jednak na czarnej liście. 
Kiedy Rosjanie się wycofali, wszyscy, którzy 
z  nimi współpracowali, uciekli. Jednak polskie 
władze do odpowiedzialności pociągnęły ich 
rodziców. Jeremiasz Sjeta ( Jasz) został dotkliwie 
pobity z powodu występków swojego syna. Ści-
gano Izraela Prawdę, a  jego żonę torturowano 
i  skoczyła z okna.
 Polski farmaceuta Skarżyński został skazany 
przez bolszewików na śmierć. Więc przez jakiś 
czas ukrywał się w domu należącym do Szime-
leha Warszawczyka, niedaleko rzeki. Przebywał 
tam tydzień i  zajmowali się nim Żydzi, dopó-
ki pierwszy polski patrol nie wrócił do miasta. 
Wtedy Skarżyński wyszedł na balkon i  zaczął 
machać polską ¿agą. Został mianowany na sze-
fa ludności cywilnej. Kiedy zapytano go o  za-
chowanie Żydów podczas inwazji bolszewickiej, 
zaczął się jąkać, ale patrząc w oczy Żydów, którzy 
uratowali mu życie, powiedział, że żydowscy hul-
taje uciekli razem z  Rosjanami, lecz przyzwoici 
mieszkańcy pozostali tutaj. Tym samym zażegnał 
krwawy pogrom w sztetlu, chociaż część Żydów 
pobito i  ograbiono. Jedna kobieta została nawet 
zamordowana.

3. Zabójstwo farmaceuty Szklowina 

Farmaceuta Szklowin był osobą dyskretną 
o  tendencjach lewicowych. Mimo tego był 
zaangażowany w  działalność społeczną, a  na-
wet modlił się przez jakiś czas z  grupą Szasu, 
a podczas inwazji bolszewików był wobec nich 
neutralny. Możliwe, że jako farmaceuta musiał 
przyjąć taką postawę. Zaczęli szukać go Polacy, 
chcąc go aresztować. Więc się ukrył. Jego żona 
udała się do Skarżyńskiego, polskiego farmaceu-
ty i błagała go, by uratował jej męża. Farmaceuta 
poprosił, by do niego przyszedł, a  nic mu się 
nie stanie. Szklowin przyszedł do Skarżyńskie-
go, świątecznie ubrany. Przybiegła zaraz polska 
młodzież i  zażądała, by wydać im Szklowina. 
Skarżyński, nie namyślając się długo, wydał 
Szklowina, którego rozebrano do naga. Razem 
z  młodym człowiekiem z  Warszawy został 
ciężko pobity i  zmuszony do ciągnięcia wozu 
z  obornikiem przez całe miasto. Byli torturo-
wani aż do śmierci. „Dobry” dowódca rozkazał 
później, by ich ciała przekazano żydowskiej 
społeczności, by mogli zostać pochowani. 

 Troje ludzi, którzy dokonali alii do ziemi Izraela
1. Stary szames Kuczapa i  jego żona

Pewnej sobotniej nocy, w  1903 roku, na ulicy 
przy synagodze w  Zambrowie rozpętała się 
wrzawa. Stary szames Fortunowicz, którego na-
zywali Kuczapa (nikt nie pamięta już, jak miał 
na imię) wywołał skandal w  mieście i  bet mi-
draszu: „Jestem szamesem w mieście od ponad 
sześćdziesięciu lat, służyłem społeczności dniem 
i nocą, to ja grzebałem ludzi, byłem portierem, 
szamesem w  bet din – teraz, na starość, gdy 
mam blisko osiemdziesiąt lat, chciałbym poje-
chać i  umrzeć na izraelskiej ziemi. Nie mam 
pieniędzy, by pokryć koszty wyjazdu, dlatego 
chciałbym, by gmina mi pomogła. Zasłużyłem 
na to, a  gmina nie jest biedna – więc może 
wyłożyć pieniądze”.
 Szames mieszkał naprzeciwko synagogi, 
gdzie rezydował później Magid Szama Lejzor. 
Więc ludzie stali pod jego oknem i słuchali krzy-
ków starego szamesa, jego przekleństw i  ataku 
złości. Jego żona płakała i  zawodziła nad swo-
im nieszczęściem. Była pobożną i  prostoduszną 

Żydówką, przychodziła z  mężem przed świtem 
na modlitwy do synagogi i błagała Pana Wszech-
świata: „Dzień dobry, drogi Boże, ja twoja sługa 
Kuczapicha przyszłam do ciebie na poranne 
modły, proszę, przyjmij moją modlitwę!”.
 W  związku z  tym ludzie zainteresowali się 
tym żądaniem swojego starego szamesa i  po-
stanowili dołożyć się do zebranych funduszy 
(w końcu rabi Zambrowa był gabajem komitetu 
przydziałowego łomżyńsko-suwalskiego kolelu). 
rabi zapewnił go, że zostanie zaakceptowany 
w Jerozolimie i umieszczony na liście przydziało-
wej i będzie otrzymywać tam tygodniową pensję.
 Ponadto następnego szabatu przesunięto czy-
tanie Tory w  Czerwonym Bet Midraszu, gdzie 
był szamesem. Zdecydowano, by ze skarbca gmi-
ny i  od Chewry Kadiszy przekazać mu połowę 
sumy na pokrycie kosztów podróży (podróżował 
ze swoją żoną i wnuczką, córką córki lat 13), by 
wspomóc ich w podróży do Jerozolimy, a braku-
jące środki zbiorą poprzez zastawy i datki: wszy-
scy wezwani do alii w Czerwonym Bet Midraszu 
przez następny miesiąc będą proszeni o  datek 
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Mi Szeberach dla starego szamesa, a  będzie on 
wynosił 18 groszy.
 Kilka tygodni później, w niedzielny poranek 
po Szabacie Nachamu19 wszyscy zjawili się, by 
eskortować szamesa, jego żonę i  wnuczkę na 
początku ich długiej podróży. Rabi, najbardziej 
szanowani balebatim, rzemieślnicy – wszyscy 
odprowadzili ich aż do cmentarza. Wielu dało 
mu grosze, kopiejki, banknoty, by w  Jerozolimie 
w ich imieniu przekazał je jako jałmużnę, ponie-
waż emisariusz, który wypełnia micwę, zapewnia 
sukces. Szames umieścił wszystkie te pieniądze 
w oddzielnym czerwonym portfelu, pożegnał się 
ze zmarłymi na cmentarzu, wsiadł na wóz i od-
jechał do Srebrnego Borku, a stamtąd, pociągiem, 
do Odessy. Ich córka i  troje synów, Lejb, Eliasz 
i Henoch odprowadzili ich na pociąg.

2. Mendel półstolarz

Mendel Zusman był stolarzem, a  nazywano go 
półstolarzem, bo nie tworzył tak dobrych me-
bli jak stolarz Berl czy stolarz Miszl. Ludzie 
wzruszali ramionami i  mówili: mężczyzna musi 
utrzymywać żonę i  dzieci, a  połowę czasu spę-
dza na głupotach: siada z kartką papieru i linijką 
w  ręku. Jeśli ktoś chce ławkę, biurko czy stół, 
najpierw sporządza szkic, dopracowuje go przez 

19 Szabat po Tisza be-Aw.

godziny, a  kupujący czeka na rezultaty. Nie byli 
zadowoleni z  jego pracy i  szli do innych, więc 
jego żona kłóciła się z nim, żądając pieniędzy na 
wydatki – a on nie miał żadnych.
 Aż pewnego dnia pojawiła się wieść: Mendel 
półstolarz zostawił żonę i  dzieci i  wyjechał do 
Ziemi Izraela. Więc żona pobiegła do rabina, by 
napisał do Jerozolimy, że jej mąż nie powinien 
dostać żadnego przydziału i  by nakłonić go do 
powrotu. Nie pomogło i  mówiono o  nim, że 
„złapano go na gorącym uczynku” i  że komitet 
kolelu i  rabini nic o nim nie wiedzą.
 Jakiś czas później wyszło na jaw, że Mendel 
Zusman półstolarz wkupił się w  łaski profeso-
ra Borisa Schatza, dyrektora Akademii Sztuk 
Pięknych Besaleela w  Jerozolimie, który zaan-
gażował go jako nauczyciela wyrobu stołów. Pod 
jego kierownictwem uczył młodzież toczenia 
drewna i odnosił sukcesy. Później Mendel posłał 
po swoją żonę i  dzieci i  osiedlili się w  spokoju 
w Jerozolimie.

3. Pesach, syn wytwórcy wina, podróżuje 
do Jerozolimy

Jest rok 1908. Wytwórca wina reb Eliasz Za-
lman Jerusalimski żywił miłość do Ziemi Izraela. 
Rodzina pielęgnowała zamysł odbycia na starość 
podróży do Izraela, by tam umrzeć. Stąd wywo-
dzi się ich nazwisko Jerusalimski.

Komitet Makabi
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 Jeden z  jego synów, Pesach, sumienny mło-
dzieniec, uczył się w Wołożynie i tam się ożenił. 
Przyjechał do Zambrowa, by się pożegnać. Sztetl 
był przytłoczony: jak to, młody mężczyzna od-
rzuca wszelkie sposoby zarobku, zostawia żonę 
z  jej ojcem i  jedzie do Ziemi Izraela, by stać się 
kolonistą, chłopem, by robić wino z prawdziwych 
świeżych winogron, nie jak jego ojciec, który ro-
bił je z rodzynek. Ale nie wolno go zatrzymywać, 
przecież jedzie do Ziemi Izraela!
 Więc syjoniści urządzili pożegnalny wieczór 
na jego cześć w domu Beniamina Kagana. Abba 
Finkelstein przyniósł ciasteczka, jego ojciec na-
turalnie przysłał wino, a pani domu wyjęła samo-
war i podała herbatę z kon� turą, kichel i owoce. 
Wygłoszono przemowy po hebrajsku i w  jidysz, 
śpiewano pieśni i żegnano się serdecznie.

 Pesach podróżował frachtowcem, który 
przewoził rosyjskich pielgrzymów. Dlatego też 
cierpiał po drodze. Kiedy przybył do Jerozolimy, 
chciał zostać nauczycielem, ale nie mógł znaleźć 
pracy. Jako że miał talent do rysunku i  rzeźby, 
zgłosił się do Akademii Sztuk Pięknych Besa-
leela. Tam uczył się przez jakiś czas, ale nie był 
usatysfakcjonowany pracą, a w międzyczasie wy-
dał wszystkie pieniądze, które ze sobą przywiózł. 
Jego żona pisała listy pełne rozgoryczenia – albo 
weźmie ją ze sobą do Jerozolimy, albo ma wracać. 
Więc pewnego ranka spakował walizkę i  wyje-
chał z  Jerozolimy do Jafy i  wsiadł na pierwszy 
statek do Polski. Przysiągł jednak, że przy pierw-
szej okazji wróci.

JOSEF KRULEWIECKI

Jabłonka 

Niech mój niewielki sztetl w Jabłonce, macierzy 
Zambrowa, także zostanie upamiętniony w  tym 
pinkasie. Jabłonka, położona 9 kilometrów od 
Zambrowa na drodze do Wysokiego Mazo-
wieckiego, była jednym z  najstarszych miast na 
Mazowszu, zdecydowanie starszym niż Łomża 
i Zambrów. W czasach, kiedy Zambrów nie miał 
nawet kworum modlitewnego, Jabłonka była już 
znana ze swoich rabinów i kongregacji. W tam-
tym czasie zmarli wożeni byli z  Zambrowa do 
Jabłonki [na pochówek]. W  roku 1863, w  cza-
sie polskiego powstania, Jabłonka była główną 
siedzibą rewolucjonistów. Tak jak nie wiedziano, 
gdzie leży Białystok i  koniecznym było doda-
wać Białystok koło Tykocina, tak też pisano: 
Zambrów koło Jabłonki. Był to ubogi sztetl i, 
co tragiczne, był, lecz już go nie ma!
 Kiedy w  czasach carskich postanowiono 
wybudować koszary przy Zambrowie, mówio-
no, że inżynierowie chcieli wybudować koszary 
przy Jabłonce. Jednak zażądali „podatku” od 
miasta w  kwocie 100 rubli – nie było pienię-
dzy, więc koszar nie wybudowano. Od tamtego 
czasu Zambrów zaczął się bogacić, handlarze, 
rzemieślnicy i  drobni przedsiębiorcy przybywali 
do Zambrowa, a  Jabłonka, Boże chroń, stawała 
się coraz mniejsza. Ale nikt nie mógł odebrać 
jej historii. Stara synagoga nosiła znak swojego 

Joseph Krulewiecki

500-letniego istnienia. Nagrobki na obu cmen-
tarzach były świadectwem wielu pokoleń Żydów, 
którzy tu spoczywali. Sam nowy cmentarz mógł 
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poszczycić się ponad 300-letnimi nagrobkami. 
Niedaleko synagogi znajdowało się źródło. Po-
wiadano, że zażywał tu kąpieli rabin Lewi-Icc-
hak z Berdyczowa. Kiedy wybuchła tu dziecięca 
choroba, niech nie pozostanie po niej ślad nawet 
w myślach, błonica, zarządzono post i recytowa-
no selichot za chore dzieci. Kiedy to nie pomogło, 
do miasta sprowadzono rabina Leviego Icchaka, 
który rozmawiał z  Władcą Wszechświata, jak 
ludzie rozmawiają z  sąsiadami, by pomodlił się 
za nasze dzieci. Zobaczył on ubóstwo Żydów, 
kilka rodzin stłoczonych w  jednym pokoju 
i wykorzystał frazę z Haftary tamtego tygodnia 
(Izajasz 28:10): „Rozkaz za rozkazem, rozkaz za 
rozkazem; reguła za regułą, reguła za regułą” – 
i z tego wnioskował, że nie było to ani skromne, 
ani zdrowe, by w  ten sposób żyć. Mówiono też, 
że sprowadzono reb Lewi-Icchaka, by przepro-
wadził egzorcyzm. Kim jesteś? – spytał. Padła 
odpowiedź: Muzykiem. Reb Lewi-Icchak mówi: 
Nie pomogę ci, dopóki nie zaśpiewasz ostatniej 
pieśni, którą zaśpiewałeś na ślubie. Demon za-
czął śpiewać wszystkie imiona zmarłych. Więc 
nie jadłem i pościłem z innymi, ponieważ zajęło 
to cały dzień. Zatem tego wieczoru musiałem 
uczestniczyć w wielkiej uczcie.
 Oprócz starej synagogi i  bet midraszu był 
tu też chasydzki sztybel. Najstarszy i największy 
znajdował się u  reb Joszi Jankiela, niedaleko 

kościoła. Nieraz zdarzało się że podczas szale-
szudes,20 kiedy chasydzi wpadali jakby w stan eks-
tazy i zaczynali tańczyć – zaczynały bić dzwony 
kościelne, które wzywały wiernych na sobotnią 
wieczorną mszę. Żydzi zawsze myśleli, że goje 
robili to celowo. Od czasu do czasu cadycy róż-
nych chasydzkich sekt przyjeżdżali do Jabłonki 
i byli bardzo ciepło witani. W roku 1936, kiedy 
przyjechałem pożegnać się z  krewnymi przed 
moją podróżą do Argentyny, zastałem ograbione 
domy, wybite szyby okienne i  ani żywej duszy. 
Zbliżając się do domu rodziców, usłyszałem stłu-
miony głos dochodzący z  piwnicy: „Ukrywamy 
się przed ludźmi, którzy chcą przeprowadzić 
pogrom”. Tak polscy nacjonaliści przygotowywa-
li grunt dla Hitlera. Przypomniałem sobie: 75 
lat temu w  1863 roku mój dziadek ukrywał się 
w piwnicy polskich przywódców rewolucyjnych, 
między innymi szlachcica Skarżyńskiego, ojca 
zambrowskiego farmaceuty. Wtedy mój dziadek 
ryzykował życiem. Dziś jego wnuki siedzą w tej 
samej piwnicy, ukrywając się przed Polakami. 
Udokumentowałem to wtedy dla żydowskiej 
prasy.

20 Jidyszowa elizja hebrajskiego szalosz seudot, odnosząca się do 
„trzeciego posiłku” podczas szabatu, spożywanego od południa 
do późnego popołudnia.

Dziewczynki ze szkoły
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Ku pamięci mojej matki

Becalel Jeleń

Jorcajtowej świecy swojej matce
nie zapalę, nie.
Bo nie wiem, gdzie przepadła.
Nie wiem, gdzie znajduje się jej miejsce spoczynku.

Nie wiem gdzie, nie wiem kiedy
W mieście, w lesie, dniem, nocą
Nikt nie przyniósł twych szczątków
Na godny żydowski pochówek.

Być może, moja droga matko,
Do ostatniego tchu, jak bohaterka
Walczyłaś z wrogiem
I zginęłaś na spustoszonym polu?

A może wróg w bunkrze
Spalił cię żywcem
Kiedy recytowałaś modlitwę
I załamywałaś ręce do Boga?

Może, matko, przed śmiercią
Wspomniałaś imiona swoich dzieci:
„Moje dzieci, musicie pamiętać
I pomścić swoją matkę!”

Jeszcze nie postawiłem jorcajtowej świecy
Dla swojej matki
Nie wiem gdzie, nie wiem kiedy
Opuściła ten świat.

Każdego dnia, ukochana matko
Widzę przed sobą Twój obraz, 
Więc po co odmawiać kadisz i
palić świecę dla matki?
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Ostatnie 5-6 lat

Ostatnie 5-6 lat przed zagładą gminy żydow-
skiej w Zambrowie były przerażające. Blask mia-
steczka rozpłynął się. Duma miejskiej młodzieży 
zniknęła. Zambrów stał się miastem głodnych 
i cierpiących zarówno � zycznie, jak i psychicznie.
 Nie było żadnych praw obywatelskich ani 
praw człowieka. Polska, która niedawno sama zo-
stała wyzwolona, stała się 100 razy gorsza niż za 
najcięższych carskich czasów. Żyd musiał płacić 
najwyższe podatki – lecz nie miał prawa żądać 
nawet podstawowych praw obywatelskich. Jeśli 
Żyd miał niewielki sklep, musiał płacić różne 
rodzaje podatków. Ale rząd pozwalał najgorszym 
chuliganom ze wsi i miasta, by stali w drzwiach 
sklepu i  siłą uniemożliwiali ludziom wejście do 
środka, nie dając tym samym Żydom możliwości 
zarobku. Były to legalne, jawne akty pogromu. 
Jeśli Żyd zainterweniuje – zostaje pobity i poli-
cja nic z  tym nie robi: bo to Żyd się wmieszał 
i złamał prawo. Takie jest tłumaczenie policji i co 
więcej – zakłada się sprawę, że Żyd znieważył 
polskiego orła, polski rząd i  zasługuje na 3-5 
lat więzienia albo prac przymusowych (katorgę) 

w Berezie Kartuskiej. Dni targowe były piekłem.
W dobrych latach zambrowscy szewcy pokrywali 
ok. 75% normalnego zapotrzebowania na buty 
dla chłopów na zimę, a  sprzedawali je w  dni 
targowe, po niższych cenach, latem. Obie stro-
ny były zadowolone: nabywca wracał do domu 
z nową parą butów, które były niedrogie, a Żyd 
zarabiał na życie. Tak samo było ze spodniami, 
odzieżą, kapeluszami na zimę i  lato. Po tym, 
jak ukradziono towar z  żydowskiego magazynu 
i pobito trzech Żydów – przestali przychodzić na 
jarmarki, zamiast tego siedzieli i umierali z głodu 
z żonami i dziećmi.

Miasto głoduje

Jeśli głoduje miasto, wszyscy chodzą w podartych 
ubraniach, łata na łacie, nawet podczas szabatu 
i świąt, i już nikt nie czuje z tego powodu wstydu. 
Nie można zjeść kawałka mięsa nawet na szabat, 
a  szklanka mleka nie jest dostępna nawet dla 
dzieci, nie reperuje się dachów, nawet jeśli pada 
deszcz, rozbite szyby są zabijane deskami, nawet 
jeśli nie przepuszczają światła, nie nagrzewa się 

 Żydowscy żołnierze służący w Polskiej Armii
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pieców. Małe żydowskie dzieci narzekają, wychu-
dzone przez głód, a władze nie mają obowiązku 
pomóc. Siostry miłosierdzia, ze swoimi wielkimi 
krzyżami wokół szyi, które klęczą przed Bogiem 
i  Jezusem, 10 razy dziennie, a  nawet częściej – 
czynią znak krzyża, kiedy przyprowadza się chore 
żydowskie dziecko do ich szpitala Świętego Du-
cha,  krzyczą rozpaczliwie: „Przecież to Żydek!” 
i zamykają drzwi, nie pozwalając wejść.

Kto mi pomoże?

Więc zambrowski Żyd podnosi głowę ku niebu 
i płacze: „Skąd przyjdzie dla mnie ratunek?” Tak 
samo jest z balebatim, i z rzemieślnikami, robot-
nikami i zwykłymi robotnikami – proletariatem.
 I z Ziemi Izraela napływają wieści hiobowe. 
Jest tam trochę potomków zambrowskich, nie-
którzy są dobrze sytuowani, mają pracę i  wła-
sną działalność, ale tam sytuacja jest równie 

krytyczna: zamieszki, napaście – bramy są za-
mknięte, a morze jest barierą. Oczy kierują się na 
Syjon, jest dążenie do uwolnienia się z polskiego 
piekła – lecz teraz ta nadzieja jest niewielka.
 Jednak widać promienie słońca ze strony 
Ameryki: tamtejsi zambrowscy potomkowie nie 
siedzą cicho, nie śpią po nocach i  zbierają pie-
niądze dla swoich braci i sióstr w „starym kraju”.

Komitet Pomocy w Chicago

Pojawiają się ambasadorzy, niemianowani am-
basadorzy spośród potomków zambrowskich 
w Ameryce. Komitet Pomocy w Chicago i No-
wym Jorku nie porzucił swoich braci. Każdego 
miesiąca przychodziła paczka z  dolarami do 
podziału przez komitet pomocowy gminy, który 
nie dyskryminując pomaga biednym, zwłaszcza 
biednym duchownym i  uczonym. Pieniądze 
otrzymują też Linat HaCedek, zambrowski 

Letnisko dla chorych dzieci ubogich mieszkańców Zambrowa pod auspicjami Centos

Centos. Towarzystwo Pomocy utworzone w Białymstoku w celu pomocy i wsparcia sierot, dzieci i młodzieży
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fundusz dla chorych, który dostarczał leki, leka-
rzy, pielęgniarki i  zapewnił sanatoria, i  leczenie 
chorych z  miasta z  różnych środowisk dzięki 
niestrudzonemu przywódcy w  tych złych cza-
sach, Szlomo Dziencioła, syna rzeźnika Lejzora, 
który jest ojcem tych wszystkich, którzy cierpią. 
Wspierano organizację kobiet, która pomaga 
biednym kobietom i  kobietom rodzącym, gdy 
tego potrzebowały, Towarzystwo Rzemieślni-
ków, którego fundusz pomagał rzemieślnikom, 
pozwalając im na kupno wyrobów na kredyt, 
który spłacali z  dochodów za nowy towar i  in-
nych pożyczek, Bank Oszczędnościowo-Pożycz-
kowy, który udzielał pożyczek sklepikarzom na 
zakup towaru, balebatim na naprawę domu lub 
na podatki, które na nich nałożono i na koniec, 
nie mniej ważne Centos, które zapewniało ży-
dowskim dzieciom chleb i  mleko, buty i  świeże 
powietrze oraz ratowało setki dzieci każdego 
roku przed gruźlicą i  opuchniętymi brzuchami 
spowodowanymi niedożywieniem.

Szlomo Dziencioł i Max Stone

Dolary napływają na ręce prawego państwowego 
urzędnika Szlomo Dziencioła, człowieka ludu, 
a on rozdziela je między różne instytucje i wysyła 
kwity do braci w Ameryce. Nie mamy listów, które 
Komitet Pomocy w Chicago wysłał do wszystkich 
zambrowskich instytucji. Wszystko przepadło ra-
zem z adresami. Jednak przeczytaliśmy podzięko-
wania i  listy z prośbami do komitetu w Chicago, 
które otrzymano dzięki serdecznemu, lojalnemu 
i  szczeremu sekretarzowi, który bezzwłocznie 
wszystkim odpisywał i  wysyłał potrzebną pomoc 
– był nim rodak i  brat Max Stone, a  w  rzeczy-
wistości to nikt inny jak Mendel Finkelstein, syn 
Dawida Brejna-Pearla. Dobrze go pamiętam, był 
to chudy dzieciak o małych czarnych oczach, bez 
przerwy rozglądający się dookoła. Sadząc z listów 
wysłanych do niego – wzniósł się do rangi Józefa 
w Egipcie, który wysyłał pożywienie swoim bra-
ciom na ziemi Kanaan.

Z paczki listów1

By uzupełnić i zobrazować nasze słowa, załącza-
my ekscerpty z lisów, które Noa Słowik pisał do 

1 Tytuł w  jidysz to „A Bintel Brief ” i odnosi się do sławnej ru-
bryki w ©e Jewish Daily Forward, gdzie odpowiadano na listy 
czytelników.

swojego brata Herszela w Izraelu, od społeczne-
go komitetu pomocy, od Linat HaCedek i  od 
Maxa Stone. Fragmenty innych listów zawarte 
są w rozdziale „Pomoc Społeczna”.

Żydowski Zambrów wzburzony

Jeszcze kilka lat temu miasto kipiało. Na każdym 
rogu stał „miejscowy” z  jednej czy drugiej grupy 
młodzieży. Wszędzie wisiały plakaty, drukowane 
i  pisane ręcznie, wykonane artystycznie, które 
informowały, że tego wieczoru odbędzie się 
dyskusja. Tu literacko-muzyczny wieczorek, tam 
prezentacja, gdzie indziej koncert, ogólne zgro-
madzenie, wybory, raport z konferencji itd. Dziś 
– spustoszenie. Wszystko zniknęło, młodzież 
uciekła. Ci, którzy zostali, ukrywali się. Polskie 
władze nie pozwalały na to, by się wychylać. 
Wciąż na niepewnych zasadach działają dwa 
kluby sportowe: „HaPoel” i „Gwiazda”. Pierwszy 
należy do izraelskiego ruchu robotniczego, a dru-
gi do lewicowego ruchu robotniczego, który na-
wet spolonizował swoją nazwę (Der Stern został 
Gwiazdą). Wciąż ze sobą rywalizują: jeśli jeden 
zorganizuje biało-niebieski wieczór sportowy, 
drugi organizuje taki wieczór na czerwono. Od 
czasu do czasu wciąż przyjeżdżają grupy teatralne 
z  Warszawy. Ludzie idą, by przez nich poczuć 
trochę życia. Ostatnio gościliśmy trupę wileńską, 
Çe Happy Band i  świetnego mówcę Rachelę 
Holzer, zanim wyjechała do Australii.

Walka kulturowa napełnia życiem

Kulturowa rywalizacja przyniosła tchnienie życia. 
Nasz rabi poddał się, jeśli chodzi o  szkoły jidy-
szowe. Nie odczuje się żadnego nachas2 w stosun-
ku do ich uczniów. Jednak z  hebrajskich szkół 
można jeszcze było coś ocalić.
 Więc rabi nałożył na szkołę Tarbut i  jej 
nauczycieli klątwę. Nałożono ją zgodnie z  literą 
prawa, tak jak robiono w  średniowieczu: kilku 
Żydów zostało wezwanych na świadków w  bet 
midraszu, zapalono czarne świece, zadęto w szofar 
i  powiedziano: „Niech będzie przeklęty w  dzień 
i niech będzie przeklęty w nocy...” Aguda i rewi-
zjoniści to poparli. Rewizjoniści zrobili to w po-
litycznej zemście: ich szkoła została zamknięta, 
ponieważ syjoniści i  Ceirej Syon nie chcieli jej 

2 Uczucie zadowolenia, dumy z czyichś dokonań.
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utrzymywać. To doprowadziło do głośnej sprzecz-
ki, syjoniści zwołali zebranie z  rodzicami dzieci 
i  wypowiedzieli wojnę rabinowi, zebrali dowody 
i  uzasadnienie od poskim (sędziów), że rabin po-
stąpił niewłaściwie. W międzyczasie rabi otworzył 
szkołę Agudy „Bet Jaakow”, gdzie córka jego dru-
giej żony została nauczycielką. To spowodowało, 
że 30 dziewcząt z  Tarbut przeniosło się do „Bet 
Jaakow”. Tej nocy syjonistyczna młodzież wybiła 
wszystkie okna w szkole „Bet Jaakow”. To wniosło 
trochę życia do sztetlu, rozpoczęło walkę między 
postępem a fanatyzmem.

„Pikiety”

Sytuacja z naszymi sąsiadami gojami też nie jest 
spokojna. Toczyła się walka między chuliganami 
ze wsi, którzy wymuszali na gojach, by nie ku-
powali nic od Żydów. Dopóki sprawiali kłopoty 
tylko Żydom, nikt ich nie powstrzymywał. Policja 
udawała, że nic się nie dzieje, tak jak „pikieta” – 
grupa Polaków, którzy stoją i pilnują, by nikt nie 
wszedł do żydowskiego sklepu, żeby coś kupić. 
Jeśli w tym czasie Żyd został pobity, szyba zbita, 
a  towar rozkradziony – policja nic nie widziała 
i  nic nie słyszała. Jednak kiedy ci pikietujący 
bohaterowie zaczęli występować przeciwko wła-
dzy, policja zainterweniowała i na środku rynku 
miała miejsce potyczka, podczas której ucierpiał 
policjant, plutonowy. Wszystkie sklepy zostały 

natychmiast zamknięte, a policjanci się ukryli aż 
do przybycia policji z Łomży, pod dowództwem 
majora. Czterdziestu policjantów włączyło się 
w  walkę z  pikietującymi, dokonując masowych 
aresztowań. Pełne pojazdy aresztowanych od-
jechały do Łomży. Chłopi uciekli z  miasta, po 
drodze wybijając szyby w  żydowskich sklepach. 
Wszystkich zwolniono, z  wyjątkiem dwunastu 
mężczyzn, którzy stawiali zaciekły opór policji. 
W konsekwencji „pikietowanie” zostało zakazane. 
Jednak kilka tygodni później delegacja polskich 
mieszkańców Zambrowa użyła swoich wpływów 
w Warszawie, by wprowadzić na nowo „pikieto-
wanie” przeciwko żydowskim sklepom, podczas 
którego pikietujący mają zagwarantować, że nie 
będą podżegać do żadnego pogromu.

Rynek

Jak wygląda teraz rynek? Z  95% żydowskich 
sklepów zostało ledwie 40%, a  nawet te szuka-
ją kupców, którzy chcieliby je przejąć. Prawie 
każdego dnia zamyka się jakiś żydowski sklep, 
chrześcijańscy rzemieślnicy, murarze, stolarze 
zrywają żydowskie szyldy i odnawiają sklep. Nie 
tylko interesy – także domy przechodziły w ręce 
gojów. Żydzi dziękują Bogu za pozbycie się tych 
mizernych majątków. Rynek, który kiedyś był 
pełen stołów – „składów” żydowskich piekarzy, 
szewców, krawców, kapeluszników, chust, mydeł, 
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garnków i  patelni, mebli i  innych towarów jest 
pusty, nie został ślad po Żydach, tylko sami goje. 
Tylko na dwóch czy trzech stolikach z  boku 
sprzedają warzywa i owoce tylko Żydom. Celem 
Polaków jest siłą zabrać Żydom pracę i pożywie-
nie, by zapewnić je bezrobotnym chrześcijanom. 
Ale w rzeczywistości żydowskie sklepy są zajmo-
wane przez bogatych gojów, którzy sprzedają po 
dużo wyższych cenach niż Żydzi, często wadliwy 
towar, a bezrobotni boją się odezwać.

12 stycznia 1933

Kopia listu z 4 kwietnia 1938 r.

Komitet pomocy (Hilfskomitet) 
Gminy Żydowskiej w Zambrowie

 Do Zambrowskiego Komitetu Pomocy   
 w Chicago

 W  imieniu Hilfskomitetu Gminy Żydowskiej 
w  Zambrowie potwierdzamy, że otrzymaliśmy od 
naszych chicagowskich landsleit przez Pana Maxa 
Stone 50 dolarów (276,50 złotych). Pieniądze zo-
staną rozprowadzone wraz z 750,00 $ z Komitetu 
ds. Pomocy z  Nowego Jorku. Wyślemy im kwity. 
W  imieniu naszego komitetu, a  także potrze-
bujących Żydów z  Zambrowa, wyrażamy nasze 
najszczersze podziękowania i  życzenia Wesołych 
Świąt.

Podpisano: Gerszon Srebrowicz, 
przewodniczący

I. Dunowicz, sekretarz
Członkowie Komitetu:

Amraham Szmuel Fiontek
Lejb Razing

Dawid Finkelstein
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Linat HaCedek

Do Brata Maxa Stone, Sekretarza Komitetu Pomocy 
Zambrowa Landsleit w Chicago

12/12/-19,83

Otrzymaliśmy piętnaście dolarów przez Pana 
Szmuela Finkelsteina. Jesteśmy zdruzgotani na 
wieść o  śmierci reb Zalmana Goldmana. Nie-
zwłocznie zwołaliśmy żałobne zgromadzenie, na 
którym odczytaliśmy Pański list. Znaliśmy go, 
jego dobre serce i  jego oddanie zambrowskim 
braciom. W  imieniu Komitetu i wielu biednych 
i chorych, dla których przeznaczone są pieniądze, 
wyrażamy nasz smutek i  życzenie, by przekazać 
słowa pocieszenia wdowie i dzieciom: „Wszech-
mogący ukoi smutek wasz, tych wszystkich, 
którzy w  żałobie są po Syjonie i  Jerozolimie”. 
Niech nie słyszą już złych wieści i  nie zaznają 
więcej żałoby i niech czekają na lepsze dni a ra-
zem niech nam będzie dane wypełnić słowa: „ze 
smutku w  radość, a  z  płaczu w  dzień radości4”. 
Prosimy o przesłanie dokładnej daty śmierci reb 
Zalmana i imienia jego ojca w celu zapisania jego 
imienia w Pinkasie Linat HaCedek, a w rocznicę 
śmierci odprawimy nabożeństwo żałobne.
 W imieniu komitetu:

Szlomo Dziencioł, przewodniczący
Jaakow Odem, sekretarz

List II
12/7/1939

 Drogi przyjacielu Szlomo Dziencioł,
 Wysłałem Ci 600 złotych dla Zambrowskie-
go Stowarzyszenia Pomocy, by rozdzielić je na 
cztery organizacje w Zambrowie. Stowarzyszenie 
Kobiet – 80 złotych, Linat HaCedek – 80 złotych, 
Stowarzyszenie Rzemieślników – 80 złotych. Dla 
Centos, na letnie kolonie dla biednych dzieci – 
360 złotych. Proszę, by każda z  tych organizacji 
wysłała nam potwierdzenie otrzymania funduszy, 
tak jak poprzednio.

Max Stone

List III
24/7/1939
 Pogrążony w bólu muszę poinformować o wiel-
kiej stracie. Pożegnaliśmy oddanego landsman5, który 

3 Możliwy błąd typogra�czny, prawdopodobnie był to rok 1938. 
4 Est 9, 22
5 L.poj. landsleit.

tragicznie stracił swoje młode życie podczas pracy. 
Jest to Szepsel ben reb Mosze Kalman Bass. Zmarły 
działał aktywnie w naszej organizacji i przez pewien 
czas był jej skarbnikiem. Podczas pogrzebu zebrali-
śmy pieniądze, które teraz Wam przesyłamy. Mamy 
nadzieję, że pieniądze, które prześlemy w przyszłości 
z  Ameryki, przybędą w  szczęśliwszych okoliczno-
ściach. Jeśli to możliwe, wskazanym byłoby tegorocz-
ne kolonie letnie dla dzieci nazwać jego imieniem 
dla uczczenia jego pamięci.
 W  imieniu Zambrowskiego Komitetu 
Pomocy 

Menachem Stone, Sekretarz

ICCHAK STUPNIK

Początek końca

Wszedłem do domu rodziców. Na stole czekało 
już na mnie pismo: mam obowiązek stawić się 
do wojska, do koszar zambrowskich.
 W  punkcie dowodzenia spotkałem wie-
lu swoich przyjaciół, którzy już przebrali się 
w wojskowy strój. Właściwie nie rozmawialiśmy, 
czuliśmy, co na nas czeka. Żydzi ze sztetlu biegali 
ze strachem na twarzy, próbując zaopatrzyć się 
w  jedzenie. Matki stały na rogach ulic, żegnając 
się z dziećmi, które szły na front. Polacy, którzy 
cały czas krzyczeli, że jesteśmy obcy, „zmienili” 
trochę swoje stanowisko: nasza krew była po-
trzebna Ojczyźnie.
 W koszarach czekaliśmy na rozkaz. Wszyscy 
zambrowscy Żydzi zostali przydzieleni do jed-
nej kompanii, która pierwsza miała iść w ogień. 
Pomaszerowaliśmy w kierunku granicy wschod-
niopruskiej, podczas gdy pierwsze niemieckie 
bombowce pojawiły się nad Zambrowem i znisz-
czyły 3/4 miasta. Ponieśliśmy też wielkie szkody 
na froncie. Nasza kompania straciła 130 ludzi, 
wróciła tylko z 95 ludźmi. Potem zajęliśmy po-
zycje za Nowogrodem. Ukryliśmy się w okopach 
i  pokryliśmy je gałęziami. Mieliśmy za zadanie 
wysadzić niemieckie czołgi, kiedy będą jechały 
nad naszymi głowami.
 Usnąłem w „grobie” na stojąco, po wielu nie-
spokojnych dniach i nocach. Mój ojciec przyszedł 
do mnie we śnie, ze swoją białą głową i  siwą 
brodą, głaszcząc mnie i  uspokajając: „Nie lękaj 
się, mój sługo Jakubie, nie bój się, moje dziecko!”
 Wtedy poczułem uderzenie w  ramię: był to 
mój dowódca, który rozkazał mi wyjść z „grobu”, 
bo polska metoda ataku na niemieckie czołgi to 
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samobójstwo. Zaczęliśmy się wycofywać. Było 
to przed zmierzchem. Niemcy zauważyli naszą 
kompanię i  zaczęli strzelać. Zostałem ranny 
w prawą stopę. Uciekaliśmy przez całą noc. Przed 
świtem, bez sił, bez jedzenia i  picia zostaliśmy 
otoczeni przez wroga.
 Niemcy przetransportowali zdrowych żołnie-
rzy gdzieś do Niemiec, zaś ranni przewiezieni 
zostali do kościoła w  Kadzidle. Mimo tego, że 
straciłem dużo krwi, przeskoczyłem przez ogro-
dzenie kościoła i wszedłem do bet midraszu tego 
małego sztetlu. Tam spotkałem żydowską rodzi-
nę, która natychmiast przebrała mnie w cywilne 
ubrania i, kulejąc, wyruszyłem w  drogę do Za-
mbrowa. Moi rodzice przywitali mnie z  wielką 
radością, „Nieważne są rany, najważniejsze że 
żyjesz!” Rodzice martwili się losem dwóch mo-
ich braci, Jankiela i  Moszke, którzy też byli na 
froncie, a nie było o nich wieści.
 W  sztetlu panowała panika: Armia Polska 
wycofywała się. Ile czasu minie, zanim Niemcy 
zabiją wszystkich Żydów? Dlatego wszyscy męż-
czyźni ukryli się, a zdezorientowane kobiety cze-
kały na niespodzianki następnych dni. Żyliśmy 
w  strachu przed śmiercią przez dwa tygodnie, 
aż w  końcu Niemcy w  spokoju wycofali się w 
stronę zachodnią. W mieście panował chaos, nie 
utworzono żadnej milicji obywatelskiej. Armia 
Czerwona wkroczyła do miasta.

 Zambrowscy Żydzi mogli odetchnąć: wszy-
scy mieszkańcy byli traktowani jednakowo. 
Wszyscy musieli pracować. Zakładano kolek-
tywy i  spółdzielnie. Każdy pracował w  swoim 
rzemiośle i  zarabiał na życie. Żydzi, którzy nie 
mieli własnych interesów, zatrudniani byli przez 
Sowietów i też zarabiali na chleb. Nawet bardzo 
ortodoksyjni Żydzi, którzy nie byli sympatykami 
komunizmu, w  Czerwonej Armii widzieli ratu-
nek dla prześladowanych Żydów. Potwierdza to 
ten przykład: pierwszego maja wielu religijnych 
Żydów maszerowało z  czerwoną ¿ agą, wśród 
nich mój ojciec Abraham Szmuel, szochet, ubra-
ni w długą kapotę.
 „Czerwony raj” nie trwał długo. Rosjanie wy-
cofali się i Niemcy zawładnęli miastem. I zaczęło 
się zniszczenie.

List do Ziemi Izraela

Kiedy Rosjanie okupowali Zambrów

Zambrów, 8.1.1940
 Mój drogi synu Arie
 Myślimy o  Tobie, bo przez długi czas nie 
mieliśmy od Ciebie żadnych wiadomości. Otrzy-
maliśmy twoją ostatnią pocztówkę. U nas wszyst-
ko w  porządku, sytuacja jest dobra, czujemy się 

Młodzi ludzie pobierający nauki po pracy. Nauczyciele siedzą w środku: Jehoszua Domb, Lola Gordon, Bercze Sokół, 
Nathan Stolar, Pinia Baumkaler
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wolni, a  Żydzi i  chrześcijanie są traktowani na 
równi.

Israel Kosowski

 Drogi bracie Arie,
przeznaczenie nas oszczędziło. Nasza rodzina nie 
ucierpiała na wojnie i  po wojnie. Ja wróciłem 
cały i zdrowy z pola walki. Zatrudniłem się jako 

księgowy w  dużej spółce. Moszek pracuje jako 
stolarz, a Zalman przygotowuje się do wstąpienia 
do żydowskiego gimnazjum, które otwiera się 
w Zambrowie. Nie uwierzyłbyś, mamy prawdzi-
wą swobodę. Nasz dom pozostał nienaruszony.
 Twój brat 

Icchak Kosowski

ICCHAK GOŁOMBEK

Krew, ogień i kolumny dymu

1. Zambrów – moje miejsce urodzenia

Kto spośród nas pochodzących z  Zambrowa 
nie pamięta naszego sztetlu z  jego wspania-
łymi młodymi ludźmi, jego synagog, jesziwy, 
z  wyszkolonych rzemieślników, pracowników, 
którzy przynosili cześć społeczności żydowskiej, 
pozbawiając gojów podstaw do plotek, że Żydzi 
nadają się tylko do prowadzenia handlu. Żydzi 
w Zambrowie orali, siali i zbierali plony.
 Chociaż był to sztetl mitnagdim6 – Zambrów 
znany był też ze swojego chasydyzmu. 
 W „Czerwonym Bet Midraszu” (nazywanym 
tak ponieważ był wykonany z czerwonych cegieł) 
modlili się głównie najemcy ziemi. W  „Białym 
Bet Midraszu”, jak był nazywany w  ostatnich 
latach, bet midraszu rzemieślników, można było 
usłyszeć wspaniałych magidów i oratorów, którzy 
pojawiali się w naszym sztetlu. Piękna zambrow-
ska synagoga była centrum miejskiej inteligencji. 
To tam w  Jamim Noraim można było spotkać 
Żydów, którzy w ciągu roku nie przychodzili do 
bet midraszu. Synagoga łaskawie przyjmowała 
tych, którzy przychodzili, by zbierać pieniądze na 
rzecz Ziemi Izraela. Po sąsiedzku z Białym Bet 
Midraszem stał tak zwanym sztybel, [duchowy] 
dom chasydów z Zambrowa. Syjonistyczny min-
jan można było znaleźć w domu Salkinda, gdzie 
modlono się na czele z Koczorem i Rawikowem.
 Żydzi zambrowscy założyli Bank Rzemieśl-
niczy, Bank Gemilut Chasadim i Bikur Cholim. 
Zambrów, który był małym miasteczkiem, stał 
się miastem i  przyciągał Żydów. Zambrów, 

6 Intelektualny ruch ortodoksyjnych Żydów sprzeciwiających się 
chasydyzmowi.

miasto kupców, rzemieślników i  najemców zie-
mi, nie znało gorzkich wyrzeczeń i niedostatku, 
które zawsze doskwierały okolicznym małym 
miasteczkom. Znajdowała się tu duża baza woj-
skowa, a dwa dni w tygodniu były handlowe.
 W  latach 1934 i  1935 Zambrów zaczął od-
czuwać ciężką rękę partii narodowej. Zaczęto 
bojkotować interesy żydowskie i  bić Żydów na 
ulicach. Życie stało się trudne i nie do zniesienia. 
Młodzi Żydzi organizowali się, by stawiać opór. 
Pewnego razu w  dzień targowy, był to wtorek, 
chłopi, którzy przyjechali z  sąsiednich wiosek, 
rozpoczęli pogrom. Wyrywali kostki brukowe 
i  używali ich do wybijania okien, gdy ograbiali 
sklepy. Wielu Żydów zostało rannych. Ten dzień 
zapisał się w pamięci Żydów jako „Czarny Wto-
rek”. To od „Czarnego Wtorku” rozpoczęły się 
kłopoty, które musiał przetrwać Zambrów w naj-
bliższych latach, aż do swojego upadku.
 Młodzi ludzie z  Zambrowa zaczęli szukać 
drogi ucieczki. Z  wielkim trudem i  nakładem 
energii kilku osobom udało się dostać do Ziemi 
Izraela. Wielu innych młodych ludzi opuściło 
swój rodzinny dom i  udało się w  podróż bez 
określonego celu.

2. Wojna między Polską i Rosją

Wybuch wojny między Polską a  Niemcami 
zwiastował zniszczenie społeczności żydowskich. 
W  1939 roku wróciłem z  frontu do Zambro-
wa jako polski żołnierz. Ciężko było rozpoznać 
sztetl. Część od strony Łomży i  lewe skrzydło 
rynku legło w  gruzach, zniszczone przez ogień. 
Spłonął także Czerwony Bet Midrasz, dom 
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Dzień targowy

jesziwy, Biały Bet Midrasz i wszystkie okoliczne 
domy. Gdy przybyłem do Zambrowa, Niemcy 
wciąż tam byli. Nie mieliśmy dachu nad głową, 
ale moja rodzina przeżyła, zaś później słyszałem 
od ludzi, że Niemcy wstrzymywali się przed 
morderstwami i  nie tknęli nikogo ze sztetlu. 
Jednak odłamek pocisku przebił się przez ściany 
sklepu i Lejbl Gołombek i kilku Żydów, których 
nazwisk już nie pamiętam, zginęli. Po podpisaniu 
paktu Ribbentrop-Mołotow Niemcy wycofali się 
w  kierunku Szumowa, to znaczy do rzeki Bug, 
która była naturalną granicą między Niemcami 
a Rosją po rozbiorze Polski.
 Kiedy Armia Czerwona wkroczyła na nasz 
teren, byliśmy uradowani: mroczny terror, który 
panował nad spalonym i zubożałym miastem ze-
lżał i tańczono na ulicach, radość była tak wielka 
– pozbyliśmy się nazistowskich morderców!
 Życie w  Zambrowie zaczęło normalizować 
się zgodnie z  sowieckim stylem. Duży wkład 
we wprowadzenie komunistycznego sposobu ży-
cia miała nasza komunistyczna młodzież. Goje 
od razu zmienili nastawienie i  to, jak określali 
Żydów: już nie było słychać „Żyd-komunista” 
czy „Żyd-spekulant”. Władza komunistyczna nie 
zwlekając skazała wielu Żydów za przestępstwo 
„spekulacji” na wiele lat więzienia.
 Życie z  czasem unormowało się. Han-
del stanął w  miejscu. Balebatim znaleźli prace 

państwowe. Większe domy w  mieście zostały 
znacjonalizowane. Zaczęto budować nowe domy.

3. Zaczyna się wysiedlanie Żydów 
z Ostrowi Mazowieckiej

Jak fala z  zerwanej tamy Żydzi zaczęli napły-
wać przez granicę do naszego miasta. Niemcy 
po swojej stronie zaczęli eksterminację. Tysiące 
ludzi siedziało na ulicach, bez dachu nad głową, 
a Zambrów robił wszystko, co mógł, by pomniej-
szyć cierpienie uchodźców. Władze rosyjskie od-
wracały wzrok od tego, co działo się na naszych 
ulicach. Ale nie na długo. Jakiś czas później 
władze rosyjskie zaczęły patrzeć na Żydów jak 
na szpiegów niemieckich i  zaczęły się masowe 
wywózki na Syberię. Dziesiątki rodzin pozostało 
ze swoimi zambrowskimi krewnymi, dopóki nie 
zostali przewiezieni do Słonima. Nasi młodzi 
ludzie zostali zmobilizowani przez Rosjan i wy-
słani na służbę w Armii Czerwonej.

4. Wojna rosyjska w 1941 r.

Niemcy zajęli nasz region już od pierwszego dnia 
wojny. Drugiego dnia patrole niemieckie chodzi-
ły po ulicach. W czerwcu 1941 r. Niemcy zwołali 
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Żołnierska musztra na rynku

aktywistów ze sztetlu, by wybrano przedstawicieli 
ludności żydowskiej. To w tamtym czasie powstał 
Judenrat na czele z  reb Gerszonem Srebrowi-
czem. Pierwszym żądaniem Niemców był poda-
tek. Obowiązkiem przewodniczącego Judenratu 
było dostarczyć tę „składkę” w sumie setek tysięcy 
złotych marek, podatek, który władze niemieckie 
narzuciły na ludność żydowską. Niedostarczenie 
pieniędzy w ściśle określonym czasie narażało 
życie dziesiątków Żydów na niebezpieczeństwo.
 Żądania Niemców stawały się coraz trudniej-
sze do spełnienia i bardziej opresywne. Okupanci 
zaczęli łapać Żydów i  wysyłać ich do pracy do 
kopania rowów przy zambrowskich koszarach. 
Pewnego dnia wśród tych pojmanych znalazł się 
mój ojciec. Powiedział nam, że podczas pracy 
podszedł do niego o� cer i  spytał: „Żydzie, jaki 
jest twój zawód?” „Jestem dzierżawcą ziemi” – 
odpowiedział mój ojciec. Niemiec krzyknął na 
niego dzikim głosem: „Kłamiesz Żydzie, kła-
miesz!” Poszedł spytać innych Żydów o  mojego 
ojca. Przekonując się, że mój ojciec mówił praw-
dę, Niemiec wziął go na bok i  kazał stanąć na 
ławce. Zawołał kilku Niemców, by popatrzyli na 
Żyda-rolnika. Wypytał ojca o  rodzinę, o  dzieci 
i  chciał wiedzieć, czy dzieci również zajmują 
się ziemią. Po pracy dał ojcu bochenek chleba 
i powiedział mu, by nie wracał do kopania, lecz 

dalej pracował na roli. Kiedy ojciec nam to opo-
wiedział, zrozumieliśmy, że musimy się ukryć.
 Życie w  Zambrowie z  każdym dniem sta-
wało się coraz bardziej gorzkie. Pewnego wcze-
snego ranka Niemcy udali się na Wander Gasse 
i  pojmali mojego wuja Lejba Słowika i  jego 
syna Mosze, starego pasterza i  jego zięcia Lejba 
Dzienciola i  kilku innych Żydów, których na-
zwisk już nie pamiętam. Zostali zabrani – i nigdy 
już nie ujrzeliśmy ich żywych. Powiedziano nam, 
że pracowali tu czy tam, przy drogach.
 Po tym incydencie Żydzi zaczęli się ukrywać, 
unikając pobytu na ulicach. Wtedy Niemcy zwró-
cili się do Judenratu żądając, by dostarczyli oni 
ludzi do pracy, większość z  nich do pracy w  za-
mbrowskich koszarach. Judenrat nie zdołał opła-
cić „podatku”, nie mając środków, by zadowolić 
bardzo wysokie niemieckie żądania. Członkowie 
Judenratu zostali straszliwie pobici i  to nie raz. 
W  końcu Niemcy rozwiązali Judenrat. Znaleźli 
Żyda, który nazywał się Glicksman i  przekazali 
mu pełną władzę do stworzenia nowego Judenratu 
na zupełnie innych zasadach. Glicksman z  Gru-
dziądza był zasymilowanym Żydem bez żadnych 
żydowskich uczuć i mówił po niemiecku. Znęcał 
się nad Żydami, wyzywał ich i  podnosił na nich 
głos nawet bardziej i ostrzej niż Niemcy. Jego wła-
dza nad Żydami była właściwie nieograniczona, 
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a  policja – surowa i  zuchwała. Jeśli zdarzyło się, 
że nie mogą dostać tego, czego chcą w  sposób 
pokojowy, wiedzieli, jak zdobyć to siłą.

5. Pełen smutku wtorek

Wydano rozkaz, że 19 sierpnia o  godz. 5 rano 
wszyscy Żydzi z  Zambrowa mają stawić się na 
rynku. Wszyscy, z wyjątkiem małych dzieci, mu-
sieli być na ulicy. Każdy, kogo Niemcy zobaczą 
w domu, zostanie zastrzelony na miejscu. Glick-
sman wydał ten rozkaz. Jego policjanci chodzili 
od domu do domu, by poinformować wszystkich 
o wydanym rozkazie. Wielu rzemieślników pra-
cowało w  okolicznych wioskach, więc jego po-
słańcy pojechali tam i  przywieźli ich do miasta. 
Powiedziano im, by ubrali się odświętnie. Krążyły 
różne plotki: niektórzy mówili, że zabiorą ich do 
pracy, inni mówili, że szukają komunistów.
 Dnia 8 sierpnia7 o  godz. 5 rano zarówno 
młodzi, jak i starzy znaleźli się na rynku. Około 
godziny 5 pojawiły się opancerzone wozy z od-
działami SS, uzbrojonymi w  broń maszynową. 
Otoczyli rynek. Zostaliśmy ustawieni w rzędach 
jak żołnierze. Potem przystąpiono do „dzieła”. 

7 Ta data jest błędna, 8.08.1941 był w piątek a nie we wtorek.

Rynek

Polacy wiedzieli, jak dochować tajemnicy. Byli 
poinformowani, że Żydzi mają zostać zabrani 
i  zabici. Stali za domami i wyglądali zza rogów 
na rynek czekając, kiedy będą mogli zacząć ogra-
biać opuszczone miasto. My z naszego miejsca na 
rynku widzieliśmy, jak zbiera się grono Polaków 
z  opaskami na rękach. Było dla nas jasne, co 
Polacy zamierzali zrobić.
 Wtedy zaczęła się selekcja. Bandyci zaczę-
li przechadzać się między rzędami i  wybierali 
najlepszych mężczyzn i  kobiety. Ustawiali ich 
w  grupach 5-osobowych, twarzą w  kierunku 
Łomży, po przekątnej ulicy Czyżewskiej. Stałem 
ze swoim ojcem, matką i z dwoma braćmi – Izra-
elem i Jankielem. Mój brat Mosze ze swoją żoną 

Ulica Czyżewska



66

Zniszczenie

stali w  drugim rzędzie. Dotarło do mnie i  do 
mojego najmłodszego brata, że skoro tworzono 
nowy rząd osób, wybieranych przez ludzi Glick-
smana, nie mogliśmy stać i czekać, aż przyjdą po 
nas żołnierze SS, więc przebiegliśmy na drugą 
stronę ulicy i ustawiliśmy się w tamtym rzędzie. 
I tak zobaczyłem, 5 minut później, jak mój ojciec 
z moim bratem Izraelem i bracia Meir i Dawid 
Bronak przeszli do ogólnego rzędu. Staliśmy 
twarzą w  kierunku Białegostoku. Później zaka-
zano nam patrzeć na drugą stronę. Pamiętam, że 
dla osób starszych z rabinem Regensbergiem na 
czele, Niemcy podstawili samochody ciężarowe 
i odjechali z nimi w kierunku Warszawy. 
 W tym czasie grupy pozamykano. Nasza grupa 
była pełna. Mój brat Mosze i  jego żona zamykali 
długi rząd osób, który skierował się do Łomży. Wy-
dano rozkaz marszu. Pierwszą grupą, która ruszyła, 
była ta kierująca się w stronę Warszawy. Po nich my 
udaliśmy się w stronę Czyżewa. Grupa kierująca się 
do Warszawy pilnowana była przez Polaków z  ki-
jami, wszyscy oni byli z  Zambrowa, dobrze znani 
przez zambrowską ludność i żołnierzy SS. Płacz i la-
menty były nie do opisania. Matki biegły za dziećmi, 
a  dzieci za rodzicami. Niemcy otworzyli ogień, by 
przepędzić ludzi z  rynku. Zawodzenie i płacz było 
słychać nawet bardzo daleko od miasta. Małe dzieci 
bez rodziców, rodzice bez dzieci. Całe rodziny zo-
stały jednocześnie wyeliminowane. Straszny smutek 
pogrążył tych, którzy zostali. Małe dzieci, które zo-
stały bez rodziców, podzielone zostały między inne 

rodziny. Ja przygarnąłem dziecko Chaima Kuropa-
twy. Chłopczyk miał na imię Jankiel i został naszym 
dzieckiem – aż do Auschwitz.

6. Układy z Niemcami odnośnie getta

Niemcy odgrodzili ulice równoległe do ulicy Czy-
żewskiej, tj. Jatkową i  Neben Gasse, łącznie z  fa-
brykami Śledziewskiego i Dombrowskiego, a rzeka 
miała być linią graniczną. Burmistrzem miasta był 
August Kaufmann, Niemiec, który mieszkał po 
przekątnej cmentarza. Skon� skował majątek Śle-
dziewskiego od Gedalii Tykocińskiego i Dombow-
skiego – a  razem z  budynkami nasze podwórze. 
Wyglądało na to, że wszystko było już ustalone, ale 
coś sprawiło, że zmienili zdanie. Dla nas Żydów 
ta zmiana miała wielkie znaczenie. To oznaczało 
więcej miejsca dla tych, którzy zostaną zabrani do 
getta. Sprawy ucichły. Jako że przestrzeń na dwóch 
małych ulicach była za mała dla Żydów, którzy zo-
stali, krążyły plotki, że rada miejska podjęła decyzję 
o tym, by zwrócić się do Niemców i poprosić ich, by 
Niemcy zabrali jeszcze kilkuset Żydów, motywując 
to tym, że takie przeludnienie w getcie narazi zdro-
wie chrześcijańskiej ludności, która, nawiasem mó-
wiąc, była oddzielona od getta drutem kolczastym. 
Wtedy zaczęto stawiać ogrodzenie i na rogu ulicy 
Białostockiej, przy domu Kaufmanna wybudowano 
wieżę. Stało się jasne, że ta zamknięta przestrzeń 
została wyznaczona na getto.

Ulica w Zambrowie
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7. Nowy akcja

Dwa tygodnie i  dwa dni później Niemcy znów 
rozkazali Judenratowi zwołać wszystkich Żydów 
na rynek z tym samym ostrzeżeniem, że zastrze-
lą na miejscu każdego, kto nie wykona rozkazu. 
Wszyscy musieli pojawić się na wyznaczonym 
miejscu na rynku. Wszyscy z  wyjątkiem dzieci. 
To zawiadomienie od żydowskiej policji groziło 
nowym wybuchem paniki, czego się spodziewano, 
bo nie zaciągali już ludzi siłą. Kto mógł się ukryć, 
zrobił to. Ja, reszta mojej rodziny i mały Jankielek 
Kuropatwa spędziliśmy noc na naszej ziemi pod 
gołym niebem. O godzinie siódmej rano chłopi, 
którzy przyszli do miasta, byli mocno zdziwieni, 
kiedy znaleźli nas na polu. Przynieśli nam wie-
ści że Niemcy, raz jeszcze wywieźli wielu ludzi, 
mężczyzn i  kobiety. O  godzinie 10 byłem już 
na podwórku na ul. Łomżyńskiej. Polacy przy-
szli zobaczyć, czy zostali jacyś Żydzi, w  pełni 
przygotowani, by zgarnąć łup. Kiedy zobaczyli 
mnie i  mojego brata Jankiela, spytali mnie ze 
zdumieniem: „Wciąż tutaj jesteście?”.
 Był czas żniw. Jako że właśnie postawiliśmy 
nową szopę, przyszli do nas chłopi i  spytali, czy 
mogą złożyć swoje ziarno w  kącie szopy. Ich 
intencje były jasne: spodziewając się, że mnie 
wywiozą, zaplanowali, że wrócą po ziarno, które 
tu przechowują i kto powstrzyma ich przed tym, 
by zabrać wszystko?
 Był czwartek, 4 września. W  tamtym czasie 
brakowało już wielu ludzi i  wydawanie poleceń 

Miasteczko w sobotni dzień

innym w  sprawie tego, co mają robić, nie było 
możliwe. Każdy radził sobie w sposób podykto-
wany własnym zdrowym rozsądkiem. Jak powie-
dziano nam później, Niemcy podnieśli wrzawę, 
że brakuje im Żydów. Myśleliśmy, że potrzebują 
Żydów do pracy i  dlatego wezmą tylko zdro-
wych i  młodych. Tym samym wszyscy postarali 
się wyglądać na wyczerpanych i starych. Kobiety 
nałożyły chusty na głowę. Jednak zamiary Niem-
ców były dużo gorsze niż wcześniej. Łapali ludzi 
wyrywkowo, starych i  młodych, nawet kobiety 
w  ciąży. „Zabierają nas na rzeź!” – przerażająca 
myśl pojawiła się w naszych głowach. Tego ranka 
pojmani zostali wyprowadzeni w  kierunku Bia-
łegostoku. Jak dowiedzieliśmy się później, zostali 
zabici w  lesie przy Rutkach Kossakach. Niech 
Bóg pomści ich krew.

8. Przygotowania do zajęcia getta

„Teraz wystarczy miejsca dla Żydów” – słyszano, 
jak mówili Polacy. Stworzono zambrowskie getto, 
ale wszyscy żydowscy dzierżawcy ziemi byli zo-
bowiązani zostać na swoim miejscu poza gettem 
i  pracować na polach. Takie było polecenie Ki-
shela, niemieckiego inspektora rolnictwa. Był czas 
żniw, było trzeba zbierać zboże, kopać ziemniaki 
i  przygotować się na ozime zasiewy i  do tego 
potrzeba było rąk żydowskich rolników. Cała 
ludność żydowska z  getta skorzystała na tym. 
Kiedy złapano Żyda poza gettem, mówił on, że 
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pracował na polu z żydowskim rolnikiem – i było 
to zgodne z  prawem. Z  końcem września 1941 
roku dano nam nie więcej niż piętnaście minut, 
żeby się wynieść, to znaczy opuścić domy, stodoły 
ze zbożem, maszyny, konie i  krowy i  wrócić do 
getta. Moją matkę, mnie i mojego brata Jankiela 
przygarnęła rodzina Judela Eusmana. Razem 
mieszkaliśmy w piętrowym domu – rodzina Eu-
smanów, Alter Dworzec i nasza trójka.

9. Życie w getcie

Było to ciężkie i  trudne życie. Mieliśmy wiele 
osieroconych dzieci, a  także rodziców, którzy 
stracili dzieci. Przeznaczenie jednak sprawiło, że 
kilka odosobnionych rodzin pozostało nieroz-
dzielonych. Zambrowskie getto stało się schro-
nieniem dla Żydów z  okolicznych miasteczek. 
Getto było dosłownie centrum i miejscem zbiórki 
robotników, których Niemcy zabierali na roboty 
do budowy i brukowania ulic. Nasza grupa pra-
cowała przy łupaniu kamieni i wylewaniu asfaltu. 
Wszyscy żydowscy robotnicy pracowali tylko dla 
Niemców. Była też grupa, która pracowała w za-
mbrowskich koszarach, gdzie Niemcy stworzyli 
obóz dla rosyjskich więźniów wojennych. 
 Mieszkaliśmy w  getcie, w  którym panował 
despotyczny reżim samorządności – Glicksman, 
„Komendant Żydów” miał pod sobą policję i rzą-
dził swoim królestwem twardą ręką.

10. Epidemia tyfusu w getcie

Tysiące więźniów w zambrowskim obozie padło 
o�arą głodu i  tyfusu. Tyfus dotarł i  do getta. 
Mówiono, że okoliczne pola zanieczyszczono 
odchodami z  koszar i  że ogórki, które jedliśmy 
z  tych pól, miały w sobie bakterie tyfusu.
 Przy rzece w getcie mieliśmy szpital. Lekarza-
mi byli dr Grundland i dr Friedman. Przełożoną 
pielęgniarek była Masza Słowik. Ich poświęcenie 
było ogromne. Jednak ich możliwości zbyt ogra-
niczone, by pomóc.
 W  tym momencie chcę przypomnieć panią 
Elke Kapłan, prawdziwie szlachetną kobietę, któ-
ra zbierała kaszę, ziemniaki i  gotowała jedzenie 
dla porzuconych sierot.
 Getto nie znało życia duchowego. Nie było 
bet midraszu, szkoły, nie można było w  getcie 
znaleźć żadnych środków do życia. W ostatnich 
miesiącach Niemcy zezwolili na przeniesienie 

nowego, nieukończonego domu spoza getta. 
Dom przeniesiono i  postawiono na rachunek 
właściciela, Sendera Kapłana. Ten dom stał się 
naszym bet midraszem.
 W międzyczasie dochodziły do nas przeróż-
ne wieści, przekazywane przez uchodźców. Mó-
wili o Treblince przy Małkini. Ludzki umysł nie 
mógł pojąć, co to znaczy. Jednak zrozumieliśmy, 
że nam też grozi eksterminacja.
 Otrzymywaliśmy fałszywe wieści odnośnie 
ludzi, których zabrano we wtorek. Mówiono, 
że widziano, jak pracują przy drodze w Ostrowi 
Mazowieckiej. Wszystkie te wiadomości pocho-
dziły z ust gojów, Polaków, których nakłonili do 
tego Niemcy. Słyszałem historię o  liście od Da-
wida Bronaka, który przyniósł Polak o nazwisku 
Kłosak. Polak ten pracował dla malarza Josela 
i  dobrze go znaliśmy. Za list zażądał od Rywki 
Bronak 150 marek. Od razu przybiegła do mnie, 
by przekazać mi wieści, że ludzie żyją. Daliśmy 
Polakowi 150 marek w  zamian za list. Powie-
dział, że to list od Dawida Bronaka i  oprócz 
tego nie zdołaliśmy wydusić z  niego ani słowa. 
W  liście napisano: „Żyjemy i  pracujemy przy 
drogach”. Niestety, ani Rywka, ani jej syn Mosze 
nie mogli rozpoznać charakteru pisma Dawida, 
ale z  powodu wielu błędów, które były w  liście, 
zrozumieliśmy, że został on sfabrykowany, że był 
to sposób na wyciągnięcie od nas pieniędzy.
 Kiedy jeszcze mieszkałem poza gettem, 
Polacy powiedzieli nam, że słyszeli od innych 
Polaków, którzy towarzyszyli Żydom po drodze, 
że wszyscy zostali zastrzeleni w  Głęboczu koło 
Szumowa w  nieukończonych rosyjskich forty�-
kacjach i że w tym masowym grobie pochowano 
wielu innych Żydów z  okolicy, aż pokaźny fort, 
przeznaczony na rosyjską artylerię, zapełnił się 
ciałami.

11. Kosztowności Żydów są przekazywane 
na przechowanie w ręce gojów

Kiedy życie straciło już wszelkie pozory uporząd-
kowania, wszyscy, którzy przeżyli, oddawali więk-
szość swoich mebli, pościeli i  odzieży Polakom, 
których znali. Następnego dnia można już było 
zobaczyć, jak niezadowoleni byli Polacy, widząc 
kogoś z  rodziny, kto wiedział o  tych przekaza-
nych kosztownościach. Były też przypadki, kiedy 
Polacy od razu odmawiali zwrotu przedmiotów, 
które ktoś chciał sprzedać, by kupić chleb i trze-
ba było szukać pomocy u Judenratu, to znaczy od 
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Niemców, by odzyskać te rzeczy z  rąk Polaków. 
Żydzi z getta byli jak ciernie w oczach sąsiadów 
– Polaków. Mówili oni: „Widzicie, Żydzi osiedlili 
się w getcie i  żyją, jak gdyby nigdy nic. Gdyby-
śmy byli na ich miejscu, zmarlibyśmy z  głodu 
w ciągu miesiąca.”
 Krążyły plotki, że we wrześniu planowana 
jest likwidacja getta. Pewnego razu z Bejnuszem 
Tykocińskim wyszliśmy poza getto i  wpadliśmy 
na dobrego przyjaciela Bejnusza, Śledziewskiego, 
który pod władzą rosyjską piastował stanowisko 
szefa brygady straży ogniowej i którego Bejnusz 
był asystentem. Śledziewski mówił do Bejnusza: 
„Sprawy nie mają się dobrze. Rano otrzymaliśmy 
rozkaz, by przed gettem wystawić straż”. Wie-
dzieliśmy już, co to znaczy, ponieważ słyszeli-
śmy od uchodźców, że Niemcy zawsze wzywają 
strażaków, kiedy przygotowują się do likwidacji 
getta. Przynieśliśmy te przerażające wiadomości 
do getta i od razu wybuchła panika. Mimo tego, 
kiedy minęło parę dni i nic się nie działo, napię-
cie opadło.
 W tych dniach grupa towarzyszy, która opu-
ściła getto, by dołączyć do partyzantów w  lesie, 
wróciła do domu. Ta sprawa była utrzymywana 
w wielkiej tajemnicy, by, Boże uchowaj, jakiś in-
formator nie przekazał tych wieści Niemcom. Do 
tej grupy należał Icchak Prawda. Grupa ta wy-
szła z  getta dobrze ubrana, obuta i  zaopatrzona 
w  pewną kwotę pieniędzy. Na polach napotkali 
pozostałości rosyjskiej armii, głównie Ukraińców. 
Rosjanie i Ukraińcy pobili ich, zabrali pieniądze, 
rozebrali do naga i zabrali buty, a potem przepę-
dzili ich z powrotem do Niemców.
 Znów zaczęły się plotki o  likwidacji getta. 
Jak wcześniej wspomniano, żydowscy rzemieśl-
nicy pracowali wyłącznie dla Niemców. Wśród 
nich byli krawcy, szewcy, meblarze i  przedsta-
wiciele innych profesji. Pewnego dnia przyszli 
Niemcy i  zażądali, by Judenrat zebrał całą ich 
pracę, skończoną i nieskończoną, którą zamówili 
Niemcy. Policjanci Judenratu zaczęli wypełniać 
rozkaz. Dla nas był to znak, że niebezpieczeń-
stwo likwidacji było blisko. Mieszkańcy getta, 
zrezygnowani i  sparaliżowani strachem przed 
śmiercią, zaczęli szukać sposobów, jak się urato-
wać. Kto miał znajomych gojów, wynosił rzeczy, 
które mu zostały, by je u  nich ukryć albo bła-
gali ich o  litość, prosząc, by ukryli ich samych. 
Grupy robotników wmaszerowały do getta. My 
zebraliśmy się przy Judenracie i  zażądaliśmy, by 
Glicksman powiedział nam prawdę.

12. Glicksman i jego prawda

Glicksman zaczął od zwrócenia się do swojej 
policji, krzycząc nad głowami zebranych ludzi: 
„Czego oni chcą, brudni Żydzi? Niemcy zabrali 
te rzeczy, by wymienić je na inne.”
 Zambrowscy Żydzi, doświadczeni swoimi 
kłopotami i  znający swojego „Żyda Seniora” nie 
uwierzyli w  jego słowa. Kiedy zapadł zmrok, 
wszyscy skierowali się w stronę ogrodzenia. Drut 
był przecięty i uciekliśmy pod nim do rzeki, nie-
daleko Dembowskiego i  Śledziewskiego. Męż-
czyźni, kobiety i  starsze dzieci – wszyscy biegli 
z torbami na plecach, dźwigali tyle, ile mieli siłę 
unieść. Uciekliśmy do najbliższego lasu. Ja, moja 
matka i  brat około dziesiątej wieczorem pobie-
gliśmy w  jednym kierunku. W  getcie zostali 
tylko starsi ludzie, którzy pogodzili się z  losem 
i  dzieci w  kołyskach, których nie mogli zabrać 
rodzice. W  późnych godzinach nocnych, kiedy 
Glicksman zobaczył, że został bez Żydów, on 
i  cała jego koteria również uciekli i  ukryli się 
ze strachu przed Niemcami. Ci, którzy przybyli 
później do lasu, mówili, że trudno już wydostać 
się z getta, ponieważ otoczyli je Niemcy.

13. Zambrowscy Żydzi w lesie

Los zrządził, że nieszczęścia były coraz więk-
sze. Wiedzieliśmy, że ucieczka do lasu nie była 
ratunkiem. Jednak ludzie, którym grozi śmierć, 
uciekną gdziekolwiek, kierowani wewnętrzną 
siłą, impulsem, którego nie można opanować. Po 
przebiegnięciu znacznej odległości człowiek sta-
je, wyczerpany, pozbawiony sił i pyta się innych: 
„Gdzie idziemy?” Jedyną możliwą odpowiedzą 
było: „Do lasu!” Jak będą żyć, nawet jeśli odzyska-
ją jakąś równowagę – mężczyźni, kobiety i dzieci, 
głodni, zastraszeni, bez pomocy, ze wszystkich 
stron otoczeni przez morderczego wroga? Na to 
pytanie nie było odpowiedzi.
 Moja matka, brat i  ja dowlekliśmy się do 
lasu w Cieciorkach. Ukryliśmy się między krze-
wami. Słyszeliśmy biegnących w  pobliżu ludzi, 
ich głośny oddech i mamrotanie. Noc była dłu-
ga i  nie chciała się skończyć. Bardzo wcześnie 
usłyszeliśmy wielkie zamieszanie w lesie, odgłosy 
walki. Wyczołgałem się ze swojego rowu i  od 
razu zobaczyłem przed sobą grupę Polaków 
po pięć, sześć i  więcej osób, z  kijami i  kosami 
w  rękach, którzy popychali Żydów, uderzając 
z lewej i z prawej. Żydzi płaczą, błagając swoich 
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prześladowców o  litość, prosząc, by przyjęli ła-
pówkę – pieniądze, złoto, a tego właśnie chcieli. 
Pozbywając się jednej bandy, od razu wpadliśmy 
w ręce drugiej. W każdej bandzie byli shkotzim8, 
chłopcy w wieku od 7 do 10 lat. Wdrapywali się 
pod każdy krzak, hałasując, gwiżdżąc, krzycząc: 
„Żydy! Żydy! Żydy!” Wczołgałem się z  powro-
tem do swojej kryjówki, by spytać matkę i  bra-
ta, co powinniśmy zrobić. Kiedy zamierzałem 
wrócić do naszego rowu, obok nas pojawił się 
mały shegetz, który krzyczał na cały głos: „Żydy! 
Żydy! Żydy!” Gwiżdże i natychmiast przybiegają 
dorośli. Gdy tylko nas zobaczyli, zatrzymali się 
i zawołali: „O Jezu, Gołombkowie!” Zakryli usta 
małemu łobuzowi i usiedli obok nas. Byliśmy tak 
przybici i złamani, że wybuchliśmy płaczem.
 Kim byli ci shkotzim? Na naszej ulicy miesz-
kał niejaki Pruszyński. Jego synowie pracowali 
dla nas jako pasterze. W  ostatnich czasach je-
den z  nich pracował dla Augusta Kaufmanna, 
burmistrza miasta i, siedząc z  nami na ziemi, 
przy krzaku, powiedział nam, że w  mieście 
rozwieszono plakaty, które zawiadamiały, że za 
pojmanych i  przyprowadzonych do żandarmerii 
Żydów przewidziano nagrodę pieniężną i butelkę 
wódki. Wyczułem, że wódki już dostali. Plakaty 
ostrzegały też, że jeśli ktoś ukryje Żyda, zostanie 
zastrzelony na miejscu.
 W  takich okolicznościach bandyci z  miasta 
poszli do lasu   – a po nich przyszły bandy [dra-
pieżców] z wioski. 
 Puścili nas wolno i  poszliśmy dalej. Po każ-
dym odcinku drogi zatrzymywali nas. Okradali 
i  zabierali wszystko, co mogli przy nas znaleźć. 
Byli wśród nich tacy, których nie można było 
przekupić. Robili tak: jeden z nich najpierw nas 
ograbiał, zabierając to, co mógł, a  później za-
czynali bić i prowadzić dalej. W ten sposób poj-
mali dziesiątki Żydów i doprowadzili do stodoły 
w Cieciorkach. Tam czekali ludzie, którzy prowa-
dzili Żydów do miasta. Na początku stawiano im 
opór, walczono z napastnikami. Na koniec jednak 
trzeba było się poddać. Byliśmy zbyt słabi, by 
się bronić przed morderczymi wrogami, którzy 
pragnęli tylko naszej śmierci, by przejąć nasz do-
bytek, który pozostanie jako łup do splądrowania. 
Nie było ani jednej chrześcijańskiej rodziny, która 
nie miałaby jakiejś żydowskiej kosztowności lub 
rzeczy w swoim posiadaniu.
 Tamtego dnia Polacy zatrzymali w ten sposób 
setki ludzi. Kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, 

8 L. poj. shegetz – nieżydowski chłopiec.

złapano też nas i  przyprowadzono do stodoły, 
która była pełna pojmanych Żydów. Ograbili nas 
z  pieniędzy, zegarków, dobrych ubrań i  butów. 
Zebraliśmy pieniądze, dolary i wcisnęliśmy do ręki 
przywódcy polskiej bandy z  miasta. Było dla nas 
jasne, że z entuzjazmem zaprowadzą nas na śmierć.

14. Zostawiamy naszą matkę w lesie

Zapadła noc. Znów zwróciłem się do matki z py-
taniem, co powinniśmy zrobić. Jeden z członków 
bandy powiedział nam po tym, jak daliśmy mu 
pieniądze: „Uciekajcie!” Więc moja matka po-
wiedziała: „Dzieci, jeśli możecie się uratować, 
uciekajcie stąd! Niech przynajmniej pamięć o tej 
rodzinie przetrwa”. Pierwszym, który uciekł, był 
mój brat Jankiel. Kiedy tylko Jankiel wybiegł, 
matka powiedziała mi: „Iccak, próbuj się ratować”. 
Ciężko mi się było ruszać. W wypadku podczas 
pracy w Szumowie złamałem stopę. Mimo tego, 
z  elastycznym bandażem, którym owinięta była 
moja noga od uda aż po palce stóp, wszystkimi 
swoimi siłami podjąłem się ucieczki razem ze 
wszystkimi. W  ten sposób dotarłem do ogrodu 
Bielickiego. Tam ukryłem się w szopie – i gorzko 
zapłakałem.
 W mroku nocy doszedł do mnie jeszcze inny 
płacz kogoś, kto myślał, że nikt go nie słyszy: 
„Nie ma już mojej matki, nie ma już brata, jestem 
sam jak skała”. Wypadłem z szopy i podbiegłem 
do płotu. Wołam „Jankiel!”, ale go nie zobaczy-
łem. Rano sąsiedzi powiedzieli mi, że Jankiel 
był z nimi i odszedł nocą, ale nie wiedzą, gdzie 
poszedł. Później powiedziano mi też, że gdyby 
od razu nie wyszedł, zabrano by go z innymi do 
zambrowskich koszar. 
 Glicksman i  jego ludzie, jak słyszałem, sta-
wili się u  Niemców. Glicksman został „Żydem 
Seniorem” w obozie koncentracyjnym.

15. Mój trzeci dzień w lesie

Z zachodem słońca Niemcy otoczyli las i otwo-
rzyli ogień. Potem w  towarzystwie Polaków 
wkroczyli głębiej do lasu. Znów w  swoje sidła 
złapali wielu Żydów. Prawdę mówiąc, życie sta-
ło się dla tych ludzi nieznośne i prawie wszyscy 
zdecydowali się poddać.
 Polacy nie pozwolili Żydom wejść do swoich 
domów. Kiedy sprzedali ci kawałek chleba, żądali, 
żebyś natychmiast sobie poszedł.
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 W chłopskim ogrodzie znalazłem jamę pełną 
ziemniaków, która była zakryta małymi drzwiami. 
Tam się schroniłem. Dniem chodziłem po polach. 
Nocą wracałem do ziemianki. Tak spędziłem 
dwa tygodnie. Z każdym dniem widziałem coraz 
mniej Żydów. Polacy powiedzieli mi, że wszyscy 
idą do koszar z własnej woli, że dostają tam je-
dzenie. Chłopi dostarczali ziemniaki do obozu. 
Słysząc, że ludzie żyją, zdecydowałem się poddać 
i iść zobaczyć, czy mogę pomóc swojej matce. Po 
czternastu dniach mieszkania w ziemiance odda-
łem się w ręce żandarmerii. Zaprowadzono mnie 
do getta. Było to miejsce zbiórki dla wszystkich 
pojmanych Żydów i  dla tych, którzy przyszli 
z  własnej woli. Strażacy eskortowali pojmanych 
aż do koszar. Poprosiłem o pozwolenie na wejście 
do swojego domu, by wziąć ręcznik. Dostałem 
pozwolenie, ale nie na dłużej niż 15 minut. 
 Nie mogłem rozpoznać tej ulicy w  getcie, 
która pokryta była górami garnków, butelek, 
kawałków mebli, sztućcami, butami, pościelą, 
odzieżą, poduszkami, książkami, kopiami Pię-
cioksięgu i  tomami Talmudu. Każdy dom był 
zabarykadowany luźnymi rzeczami wyciągnięty-
mi z  wnętrza. Zrobiłem sobie ścieżkę przez to 
wszystko do naszego domu. Drzwi były wyważo-
ne, wyciągnięto wszystko z szu¿ad, porozrzucano 
po podłodze: pościel, odzież, buty, meble były 
wywrócone.
 Zambrowscy Żydzi, którzy uciekli na pola, 
praktycznie niczego ze sobą nie wzięli. Zostawili 
wszystko, porzucili na pastwę złodziejom. Dla 
porównania Żydzi z  Łomży przybyli do obozu 
z pościelą, garnkami i  sztućcami.

16. Marsz do koszar

Żydzi nosili na ubraniach żółte naszywki w for-
mie żydowskiej gwiazdy, z przodu i z tyłu. Żydom 
zabraniano chodzić po chodnikach, zmuszając 
ich tym samym do chodzenia środkiem ulicy, 
gdzie płynęły ścieki. Maszerując zambrowską ul. 
Kościuszki, widziałem Polaków, mieszkańców 
Zambrowa i  okolic, robotników, kupców, wło-
ścian. Wszyscy odwracali wzrok, ale zauważyłem 
jedną shikseh9, która płakała, kiedy mnie mijała. 
Była to kobieta-ulicznica z  Zambrowa, którą  
znałem...

9 Nieżydowska dziewczynka lub kobieta.

17. Wejście do nowego piekła

Niemiecki żołnierz z  trupią czaszką na hełmie 
otwiera Stalag i  wpuszcza nas do środka. Do 
tego czasu Polacy wypełnili swoją świętą misję 
i  odeszli. Jest Stalag numer 1, numer 2 i  wieża 
numer 3. Dzięki Bogu,ja też jestem teraz w pie-
kle. Ludzie biegają tam i  z  powrotem. Później 
dowiedziałem się, że był to dzień, kiedy chłopi 
dostarczyli kontyngent ziemniaków do obozu. 
Ale to oddzielna historia, jak zobaczymy później.
 Pytam o  to, gdzie można znaleźć Żydów 
z  Zambrowa. Powiedziano mi, że będzie prze-
znaczony dla nich Blok 3, a  ci z  Łomży będą 
zajmować Blok 1 i  2. Blok 4 był dla Czyżewa, 
Wysokiego i okolic. W Bloku 5 zebrali się Żydzi 
z  różnych miejsc.
 Kiedy przybyłem do bloku, zostałem otoczo-
ny ze wszystkich stron. Zaczęto opowiadać mi 
o  wielkim głodzie. Jak wcześniej wspominałem, 
Żydzi z Zambrowa uciekli do lasu z pustymi rę-
kami, bez ciepłej odzieży, bez garnka, w którym 
można było gotować, nie mówiąc już o wiadrze 
na wodę. By dostarczyć wodę do obozu, trzeba 
było spuszczać się nawzajem do głębokiej stud-
ni. Ludzie z Zambrowa chętni byli do czerpania 
wody, ale nie mieli pod ręką wiadra – więc cier-
pieli tak już dwa tygodnie, śliniąc się na myśl 
o kropli wody.
 Natychmiast zacząłem wypytywać: „Kto 
widział moją matkę?” Zaprowadzono mnie na 
drugie piętro. W  dużym pomieszczeniu z  trzy-
piętrowymi pryczami, zagubioną w  lesie ludzi 
znalazłem swoją matkę.
 Nakreślę obraz: „Mieszkaniem” była środkowa 
koja. Prycze rozciągały się na całą długość ściany, 
wykonane były z desek i słupów. Tam skurczona 
siedziała moja ukochana matka. Widząc, jak do 
niej podchodzę, próbowała podnieść się, lecz 
natychmiast z  braku sił upadła z  powrotem na 
łóżko. Wskoczyłem na pryczę i  moje pierwsze 
słowa to: „Mamo, wybacz mi, że zostawiłem cię 
samą”. Ze łzami w  oczach odpowiedziała: „Ale 
to ja cię odesłałam. Czy słyszałeś jakieś wieści 
o  Jankielu?”.
 W  międzyczasie wokół nas zgromadziła 
się cała moja rodzina: dwie córki wuja Słowi-
ka, Chaja i  Masza, mój wujek Izaak z  dziećmi, 
Rywka Bronak z dwiema córkami i  synem oraz 
córeczka mojego brata Mosze, lat 2,5. Miała na 
imię Rachela. Miałem ze sobą kilka bochenków 
chleba i podzieliłem je – robiąc to, wkupiłem się 
w oba światy.



72

Zniszczenie

 Moja matka powiedziała mi, że przez ten 
cały czas żyła z  porcji chleba, którą dostawała. 
Nie miała w  ustach nawet łyżki zupy. Kiedy 
wspięła się na swoje miejsce na piętrowym łóżku, 
już się stamtąd nie ruszyła. Podobny los spotkał 
wiele innych kobiet. Usiadłem na pryczy. Kiedy 
matka uspokoiła się trochę, powiedziała: „Skoro 
myślałam, że straciłam dzieci i nie pożyję dłużej 
niż następnych kilka dni, wyjęłam swoją paczkę 
z biżuterią i  rzuciłam ją pod łóżko. Skoro życie 
się skończyło i nie ma już dzieci, po co mi ona?” 
Ta paczka zawierała spuściznę pokoleń – cenne 
kamienie, złote łańcuszki, pierścienie i zegarki.
 Najniższa koja znajdowała się jakieś 10 cen-
tymetrów od ziemi. Zajrzałem pod nią, znalazłem 
patyk i z jego pomocą wyciągnąłem paczkę spod 
łóżka.
 W  kuchni wydawano zupę i  kaszę. Więc 
poszedłem tam, dostałem trochę zupy, „waszki” 
w żargonie obozowym, w garnku, który ze sobą 
przyniosłem.
 Chwilę później znowu zszedłem na dół zo-
baczyć i posłuchać, co się dzieje. Znowu biegano 
dokoła, zamieszanie i  strzały. Nie widziałem, co 
się stało, że teraz wynoszą martwych na noszach.
 Muszę przyznać, że Żydzi z Łomży byli dużo 
bardziej śmiali niż ci z  Zambrowa. Tego dnia 
przywieziono do obozu ziemniaki i głodni, god-
ni współczucia, rzucili się na załadowane wozy 
i  zaczęli chwytać ziemniaki. Żołnierze zaczęli 
strzelać i  około pięciu czy sześciu ludzi upadło. 
Mimo tego wiele wozów zostało opróżnionych. 
Ludzie rzucali się na ziemniaki i zaczęli je gryźć, 
wciąż surowe, jak gdyby były to dobre, soczyste 
jabłka.
 Nikt w  obozie nie rozumiał, dlaczego tu 
przyszedłem. Nie było stąd drogi ucieczki. Ogro-
dzenie z  drutu kolczastego, a  za nim następne 
ogrodzenie. I  straż! Otoczeni, osaczeni, bez 
możliwości wydostania się. Zbliżenie się do dru-
tu kolczastego oznaczało szybszą śmierć od kuli 
w  plecy. Śmierć tutaj była rozsiewana na  lewo 
i prawo.

18. Wyjście i powrót

Na zewnątrz stał długi rząd wozów załadowa-
nych ziemniakami. Chłopi, którzy musieli cze-
kać w kolejce na rozładowanie, weszli do środka 
z  batami w  rękach, by spojrzeć na Żydów. Tak 
spotkałem w  koszarach chłopa, którego znałem 
i zacząłem z nim rozmowę. Podczas konwersacji 

zdjąłem z  siebie żółtą gwiazdę, postawiłem 
kołnierz swojej krótkiej kurtki i  wyjąłem z  rąk 
chłopa bat. Chłop nie domyślił się, co się dzieje. 
Spytałem go: „Gdzie jest twój koń i  wóz?” On 
mówi: „Po drugiej stronie ogrodzenia”. Więc ski-
nąłem na niego: „Chodźmy stąd. Tutaj strzelają. 
Po co chcesz się tu kręcić? Chodź do wozu”. 
Wyszliśmy z  koszar i  rozmawialiśmy dalej. Mi-
nąłem pierwszą wieżą strażniczą bez przeszkód, 
później drugą i jestem przy głównej wieży. Serce 
waliło mi ze strachu, ale zebrałem się w  sobie. 
Byłem na zewnątrz. Idę dalej bez swojej opaski, 
środkiem chodnika na złość Polakom. Patrzą się 
na mnie ze zdumieniem, ale idę dalej, bezczelnie, 
z  udawaną wyższością. Dochodzę do getta. Nie 
przechodzę przez bramę, ale wchodzę tylnym 
wejściem, od strony ogrodzenia Dunowicza. Duży 
Tiska, budowniczy widzi mnie i  pyta: „Wypro-
wadzono cię stąd dziś rano, jak to możliwe, że tu 
przychodzisz?”. Odpowiadam: „Dowódca obozu 
wysłał mnie, bym przyniósł drewna do kuchni.” 
W  międzyczasie złapałem swojego sąsiada, Li-
twińskiego, z  koniem i  wozem. Powiedział mi, 
że pracuje w  radzie miejskiej, przewożąc rzeczy 
z getta. Daję mu 30 marek za transport drewna 
dla mnie. Goj zgodził się. Wszedłem do wła-
snego domu i  zacząłem pakować trochę rzeczy, 
którymi mógłbym się okryć, wziąłem koc, bie-
liznę, kilka ręczników. Co ważniejsze, chciałem 
wziąć kilka garnków, misek, talerzy. To można 
było wziąć z  ulicy. Znalazłem też małe worecz-
ki z  jedzeniem, które chłopi uznali za niewarte 
zabrania. Napełniłem wóz garnkami, patelniami, 
sztućcami, kaszą, mąką, wszystkim, co tra�ło mi 
w ręce. Na samej górze, na wszystkich tych rze-
czach położyłem drewno, które dostarczył goj. 
Wyszedłem w  taki sam sposób, jak wszedłem 
– tylnym wyjściem. Zaszedłem do piekarni, ku-
piłem dziesięć starych bochenków chleba, zupeł-
nie wyschniętych, za które naliczono mi wysoką 
cenę. Wszystko załadowałem na wóz i jadę teraz 
z  dużą ilością towaru. Dogadałem się z  gojem, 
że przy bramie powie, że został wysłany z getta 
po Żydów, a  ja byłem jego tłumaczem. I  tak 
się stało. Powiedziałem, że przyszedłem z  lasu 
i  że chleb był dla mojej rodziny w obozie. Przy 
odrobinie szczęścia przeszedłem przez pierwszą 
bramę. Później pozwalają ci przejść dalej, po-
nieważ wiedzą, że nie ma stąd drogi ucieczki. 
Podjeżdżam do trzeciego bloku. Powitano mnie 
z wielkim zdumieniem i zgiełkiem: skąd wziąłem 
te wszystkie rzeczy? Nie zdradziłem wcześniej 
nikomu, co zamierzam zrobić. Pamiętam starego 
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Chaimsohna, który rzucił mi się na szyję i zaczął 
mnie całować.
 Kiedy zdjęto z  wozu drewno i  zobaczono 
garnki, patelnie, sztućce, wywiązała się taka 
potyczka, że gdybym nie chwycił garnka dla 
siebie, zostałbym z niczym. Wszystkie woreczki 
z  jedzeniem zabrano, ale ludzie później odnieśli 
mi część. Tego dnia przywróciłem życie do tego 
bloku i  można było zobaczyć ludzi stojących 
w kuchni z  talerzami i garnkami.
 Donkland, mężczyzna z Zambrowa z o�cjal-
ną opaską obozową, były porucznik policji w get-
cie, podszedł do mnie i spytał, czy chcę mieszkać 
z  nim w  jego pokoju, przeznaczonym dla kilku 
rodzin, gdyż leżało to w  jego gestii, by wybrać 
kogo chce, a  skoro jestem „pomocnikiem”, chce 
włączyć mnie do tych kilku rodzin. Zaprowadzo-
no mnie do tego pokoju razem z  moją matką. 
Dostaliśmy kąt, a  za parę dni mój brat Jankiel 
przybył do obozu.
 Kilkadziesięciu Żydów znajdowało się koło 
Sędziwuj w szopie na polu (w tej grupie był też 
Chaim Kaufman). Polacy przekazali ich w  ręce 
niemieckiej żandarmerii. Od tego czasu Jankiel 
był ze mną.

19. Chleb głodu

Życie w obozie z dnia na dzień stawało się coraz 
cięższe. Małe dzieci, które były z  nami, zaczęły 
umierać. Także nasze dziecko, które zostało po 
moim bracie Mosze i  Sarze Bronak, zmarło. 
Epidemia tyfusu nasilała się, rozsiewając śmierć 
i  spustoszenie dookoła. W  dużych i  zimnych 
koszarach utworzono swego rodzaju szpital. Uży-
wając słomy jako posłania, jak w stadninie koni, 
przykryci łachmanami, chorzy umierali z  zimna 
i bólu, przekraczających ludzkie możliwości.
 Były to miesiące listopad-grudzień. Tortu-
rowani przez głód ludzie szukali sposobu, by 
zdobyć chleb z  zewnątrz. Ci, którzy przeżyli, 
z  pewnością pamiętają, jak wywoziliśmy ścieki 
z  latryn w koszarach i zabieraliśmy je w dużych 
beczkach jako nawóz do użyźniania pól. Wie-
rzono, jak wcześniej wspomniałem, że to właśnie 
te nieczystości były przyczyną epidemii tyfusu 
w obozie. Tych samych beczek-nosicieli plagi ty-
fusu użyto do przemytu chleba do obozu. Zawar-
liśmy umowę z  pewnym gojem, pracownikiem 
latryn, że, wracając z pola z pustą beczką, napełni 
ją workiem pełnym bochenków chleba dla obozu. 
Zapłaciliśmy za chleb złotem i  drogocennymi 

kamieniami. Chleb nosił ślady przetrzymywania 
w  tej beczce. A  mimo to dosłownie biliśmy się 
prawie jak na wojnie o  ten chleb. Ta wojna do-
prowadziła do odkrycia „konspiracji”.
 Niemcom nigdy nie przyszłoby do głowy, 
że te zbiorniki mogłyby zostać użyte to ukrycia 
jedzenia. I  kiedy w  obozie wybuchły zamiesz-
ki, otwarta wojna, Niemcy zaczęli dochodzenie 
i odkryli powód. Obili beczki kijami, ale nie było 
chętnych do zdjęcia pokrywy i  włożenia głowy 
do środka – wtedy Niemcy użyli długich zaizo-
lowanych kleszczy.
 Była w bloku grupa „twardzieli”, która chciała 
przejąć „monopol” nad chlebem. Policja nadzo-
rująca blok pomagała im w tych działaniach. Po 
drugiej stronie stali głodujący ludzie, zupełnie 
wyczerpani, zmuszeni do kupna kęsa chleba dla 
siebie. Kim byli „twardziele”? Ich hersztami byli 
Arki i  Barki. Do sprawy musiała włączyć się 
policja i  doprowadziła do kompromisu: jednego 
dnia „twardziele” dostaną chleb, następnego – po-
zostali z bloku.
 Po obozie wlekli się ludzie, którzy byli wy-
łącznie cieniami błagającymi o  śmierć. Blok zo-
stał zainfekowany przez wszy, które pełzały po 
ubraniach noszonych w dzień i w nocy. Gdy nad-
chodził dzień, zdejmowano część ubrań, najpierw 
płaszcz, i kładziono na śniegu po to, by zamrozić 
wszy. Tak wywietrzony płaszcz nakładano znowu 
na siebie i zdejmowano inne części garderoby, by 
je zamrozić.

20. Uchodźcy z Łomży planują ucieczkę

Łomżyńscy Żydzi zorganizowali się, by zapla-
nować ucieczkę z  obozu. Jedna dziesiąta grupy 
zao�arowała się, że przeczołga się pod drutem 
kolczastym, by dostać się do ogrodzenia. Straż-
nicy zaczęli do nich strzelać, ale w  nikogo nie 
tra�li i  grupa uciekła. Za drugim razem pró-
bowała uciec grupa mieszkańców Zambrowa 
i Łomży. Zaczęto do nich strzelać. Syn Szmulke 
Gołombka wpadł na drut kolczasty, złapali go, 
był to młodszy syn z Dobczyna i  jeszcze jedne-
go młodego człowieka z Zambrowa, imienia nie 
pamiętam. Trzeci pojmany pochodził z  Łomży. 
Oprawcy dokonali swojej zemsty w bardzo pry-
mitywny sposób, przed świadkami. Wszystkich 
Żydów z  obozu zgromadzono na dużym placu 
i  przyprowadzono tych trzech chłopców. Jeden 
z nich był ranny w nogę. Czterech żołnierzy SS 
wystąpiło naprzód, trzymając nahajki. Całą trójkę 
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ustawiono jeden za drugim i wychłostano plecio-
nymi biczami. Bili ich, jak gdyby młócili zboże 
i  każdy otrzymał trzydzieści batów. Po chłoście 
zostali zabrani do szpitala i  tam zmarli.
 Wspominałem wcześniej, że chłopi dostarczali 
do obozu ziemniaki. Dwaj młodzi ludzi z  grupy 
łomżyńskiej, którym udało się uciec, kupili konia 
i wóz i przywieźli ziemniaki, udając chłopów. Pod 
ziemniakami przemycali mięso, masło i inne jedze-
nie. Młodzi ludzie z Zambrowa i Łomży pracowali 
w stołówce obozu i wiedzieli, jak ukryć prowiant. 
Pewnego razu chłopcy nie byli wystarczająco 
ostrożni, być może zbyt pewni siebie. Przyjechali 
do obozu z wozem pełnym ziemniaków w czasie, 
gdy nie było tam prawdziwych chłopów. Strażni-
cy przeszukali ich, bo wydali im się podejrzani. 
Przeszukali też wóz i  znaleźli to, co znaleźli. Za 
to przestępstwo przyniesienia głodującym jedze-
nia Niemcy skazali tę dwójkę młodych ludzi na 
śmierć. Zostali powieszeni w  koszarach. Jeśli się 
nie mylę, nazywali się Icyk i Judelke. Znałem ich 
z obozu pracy w Szumowie, gdzie pracowali razem 
ludzie z Zambrowa i z Łomży.
 Raz jeszcze kontakt ze światem zewnętrz-
nym urwał się. Dosłownie umieraliśmy z głodu. 
Śmierć wisiała nad naszymi głowami.
 Zmarli z  obozu chowani byli na zambrow-
skim cmentarzu. W obozie był niewielki wóz, na 
którym dzień po dniu byli umieszczani zmarli 
i  pod nadzorem wywożeni na cmentarz. Groby 
były kopane do głębokości czterdziestu centy-
metrów i  lekko pokrywane ziemią. W  drodze 
powrotnej zwykle kupowaliśmy kawałek chleba, 
cebule, ziemniaki od ludzi, którzy mieszkali bli-
sko cmentarza. Pewnego razu poszedł z  nami 
zięć Szai Henocha. Odłączył się od procesji 
pogrzebowej, żeby kupić chleb. Kiedy wrócił, 
zastrzelił go żołnierz. Nam rozkazano go od razu 
pochować. Ludzie mówili, że kiedy położono go 
w grobie, wciąż wykazywał oznaki życia.

21. Wieści

Był środek grudnia 1941 roku.10 Jako że epidemia 
tyfusu nasilała się i  ludzie codziennie umierali 
albo na tyfus, albo z  głodu, pewnego dnia ko-
mendant obozu wezwał do siebie naszych przed-
stawicieli i powiedział, co następuje: „Widzę, że 
wszyscy tu umrzecie i postanowiłem wysłać was 

10 Data ta i następna została cofnięta o rok. Żydów z sąsiednich 
sztepli zwieziono do Zambrowa w listopadzie 1942 r.

„na wschód”, niedaleko Odessy. Tam będziecie 
pracować i przeżyjecie. Tutaj nie mamy dla was 
pracy. Powiedźcie swoim braciom, że jeśli będą 
zachowywać się cicho i w sposób zdyscyplinowa-
ny, będziemy ich dobrze traktować”.
 Kiedy przedstawiciele wrócili do bloków 
i przekazali nam wieści, nikt nie miał wątpliwo-
ści – Treblinka! Choć wyczerpani byli wstrzą-
śnięci i  w  blokach wzniósł się duch buntu. Tak 
było zarówno z  ludźmi z  Zambrowa i  Łomży, 
jak i  z  Czyżewa, i  Wysokiego. Podnosiły się 
głosy: „Zginiemy tutaj, ale nie pojedziemy do 
Treblinki!” Zaczęto mówić o  buncie. Gołymi 
pięściami jednak niewiele się zdziała, a nie było 
mowy o broni i amunicji. A nawet jeśli, kosztem 
setek o�ar, przedrzemy się przez bramę, gdzie 
pójdziemy? Już raz uciekliśmy – i wróciliśmy albo 
tra�liśmy z powrotem w ręce Niemców.

22. Glicksman udaje,  
że „podjął starania”

Z  tego, co zrozumieliśmy, Glicksman razem 
z seniorem z Łomży Muszyńskim zawarł ugodę 
z  komendantem obozu. Teraz komendant nie 
mówił już o  Odessie, tylko o  obozie pracy. Nie 
jestem pewien, czy wypowiedział w ogóle nazwę 
Auschwitz. W tamtym czasie ta nazwa nie była 
nam znana. Dowódca powiedział, że w  tym 
obozie pracy były fabryki i obiecał, że będziemy 
mieć tych samych seniorów i  przywódców. Za-
komunikowano nam, że po długich negocjacjach, 
w których uczestniczył Glicksman, nie zostanie-
my wysłani „na wschód”, ale do drugiego obozu.

23. Przygotowania do podróży

Życie stało się odrażające i trudne do zniesienia! 
– słychać to było przy każdej rozmowie. Ludzie, 
którzy byli na wpół martwi, którym brakowało 
słów, by opisać ich nieszczęście, zrezygnowali 
ze wszystkiego, godząc się ze swoim mrocznym 
losem. W międzyczasie docierały do nas wieści, 
różne plotki. Pierwszy miał być wywieziony blok 
z  Łomży, transporty miały wyruszyć nocą. Ta 
niecodzienna sytuacja zostanie wyjaśniona. Lu-
dzie z  innych bloków mieli pozostać zamknięci, 
nie mogąc nawet wychylić głowy, zakazano pa-
lenia świec.
 Między 8 a  10 stycznia 1942 roku zabrano 
się do dzieła. W środku nocy w pierwszym bloku 
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zaczęły się zamieszki. Natychmiast usłyszeliśmy 
strzały, nie brakowało o�ar. To samo miało 
miejsce drugiej nocy w  drugim bloku. Teraz 
przyszła nasza kolej: blok numer trzy. Myślę, że 
było około jedenastej w nocy. Świeży śnieg lśnił 
w  oknach swoją nieskazitelną bielą. Zaczęliśmy 
zbierać się do wyjścia tylną bramą. Wokół pa-
nowała śmiertelna cisza. Czuliśmy, że to może 
być nasz ostatni spacer. Nikt nie powiedział ani 
słowa, jak gdyby wszyscy naraz przemienili się 
w  kamień. Idziemy i  wpadamy w  zaspy. Jedni 
pomagają drugim. Każdy ma na plecach torbę. 
Po drugiej stronie bramy czekał na nas długi rząd 
sań i wozów. W ten czy inny sposób wsiedliśmy. 
Świta ruszyła – setki sań i wozów. Byłem jednym 
z ostatnich. Nie należę do tych, którzy się spieszą. 
Nie miało dla mnie znaczenia, czy umrę ostatni. 
Podróżujemy w kierunku Czyżewa, na stację. Po 
drodze raz jeszcze, wyrażam na głos swoją myśl: 
„Może powinniśmy uciec?” Moja matka milczała. 
Tym razem nie powiedziała „tak” ani „nie”. Szep-
tała coś, jak gdyby recytowała Tehilim (Psalmy). 
Jankiel powiedział: „Nie będę już uciekać. Nie 
mam gdzie uciec. Polacy cię przepędzają, oddają 
w  ręce Niemców. Nie ma już osad żydowskich. 
Gdzie miałbym pójść?” Mnie samemu brakowało 
zwinności w  nogach i  zdecydowałem się zostać 
z  matką. Jankiel dodał: „Cokolwiek się z  tobą 
stanie, spotka też mnie”. Więc jechaliśmy dalej. 
Droga była usłana zamarzniętymi ludźmi, którzy 
spadli z wozów. Sanie podjeżdżały i zbierały ich. 
Nigdy nie zapomnę tej przerażającej podróży.

24. Na stacji w Czyżewie

Zaczynało świtać, kiedy przybyliśmy na stację. 
Stało tam około 50-60 wagonów towarowych. 
Przewieziono nas przez oblodzony odcinek. Ci 
zamarznięci byli ciągnięci za głowę i  za stopy 
i wrzucani do wagonów. Co do żywych, do każ-
dego wagonu upchnięto około 50 ludzi, drzwi 
zamknięto od zewnątrz. I  staliśmy tak i marzli-
śmy przez długie godziny. W końcu pociąg ruszył. 
Jazda trwała parę godzin. Umieraliśmy z zimna, 
nękani przez głód i  pragnienie. Lizaliśmy lód 
z  nitów na bokach wagonu, który nagromadził 
się na dużych stalowych główkach.
 W moim wagonie byli: rybak Welwel z żoną 
i córeczką, Elke, córka Meira Jankiela Gołomb-
ka z  dziećmi. Wciąż podejrzewaliśmy, że mimo 
wszystko zabierają nas do Treblinki. Kiedy do-
tarliśmy na stację w  Małkini i  pociąg się tam 

zatrzymał, wybuchła panika. Wiedzieliśmy, że 
z Małkini jechało się do lasu, a podróż nie trwała 
dłużej niż 10-15 minut. Córeczka Welwela za-
częła się trząść i krzyczała, że nie chce umierać. 
I  wtedy wszyscy zaczęli gorzko lamentować. Ja 
siedziałem jak kamień w  kącie i  patrzyłem na 
zegarek. Pięć, sześć, siedem minut... dziesięć 
minut... piętnaście minut.... Jedziemy dalej. Kto 
może oddać agonię tej chwili? „Tak” – mówi 
do mnie Welwel – „Glicksman nas nie oszukał. 
Naprawdę nie jedziemy do Treblinki, tak jak po-
wiedział”. Welwel, który był policjantem, dobrze 
znał Glicksmana i  jego sposoby.

25. Nie do Treblinki!

Cieszyliśmy się naszym nowo wygranym życiem. 
Nie Treblinka, więc niech będzie, co ma być. 
I  znowu stoimy na stacji. Mój Jankiel wystawia 
głowę. „Icchak, to pociąg wojskowy” – mówi 
mi. Kuchnia znajdowała się dokładnie z  boku 
od mojego małego okna. Jako że Jankiel praco-
wał wcześniej dla Niemców, dobrze mówił po 
niemiecku, więc mówi do kucharza: „Jesteśmy 
uchodźcami, możemy prosić o coś do picia?” Ku-
charz mówi: „Daj mi naczynie, a dam ci kawę”. 
Miałem ze sobą niewielką miskę, której używa-
liśmy jako pisuaru w  wagonie. Szybko została 
wytarta i Jankiel wystawił ją przez kraty w oknie 
i w mgnieniu oka mieliśmy miskę pełną czarnej 
kawy (w  czasie, kiedy miska była przekazywana 
z kuchni do naszego okna, żołnierz strzelił dwa 
razy w  tym kierunku. Jednak miska dotarła do 
naszych rąk nietknięta). Podzieliliśmy się kawą, 
odmierzając ją na krople i wszyscy jej spróbowali. 
Byliśmy szczęśliwi: nie jedziemy do Treblinki, 
a do tego dostaliśmy nawet trochę czarnej kawy 
– Bóg musi istnieć! Ale radość nie trwała długo.
 Po dwóch dniach i  dwóch nocach podróży 
dotarliśmy do skrzyżowania. Zdejmując zasłonę 
z zakratowanego okna ujrzeliśmy rozświetlony te-
ren z dużą maszynerią do wykopów. Śnieg pokrył 
wzgórza i doliny. To był Birkenau, Auschwitz. 
 A  jeśli tak, czy były to maszyny do kopania 
grobów? Czy to będzie miejsce naszego wiecz-
nego spoczynku? W  międzyczasie przychodziły 
nam do głowy różne pomysły. Welwel mówi: 
„Jeśli pozwolą nam zabrać swoje torby, będzie 
to znak, że przeżyjemy, a jeśli, Boże uchowaj, nie 
– to znaczy że już nic nam nie potrzeba, będzie 
to znak śmierci”. Słyszymy jakiś hałas – brzmi to 
jak język żydowski. Ktoś mówi w  języku jidysz. 
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Co za radość, jesteśmy wśród Żydów. Przyjechała 
platforma z  kilofami i  łopatami. Umundurowa-
ni Niemcy prowadzili dziesiątki ludzi ubranych 
w  pidżamy, którzy mówili w  jidysz. Było około 
północy, z piątku na sobotę. Natychmiast zabrali 
się do pracy. Zamki w  drzwiach były pokryte 
lodem, więc rąbano je kilofami. Zaczęto krzy-
czeć: „Wszyscy wychodzić! Wszyscy wychodzić!” 
i  uderzać nas pałkami po głowach. Wokół nas 
rozciągnął się długi ciąg ciężarówek, pokrytych 
czarnym brezentem.
 Usłyszeliśmy rozkaz: „Do ciężarówek!”. Rozła-
dowywanie było piekielne, jak z koszmaru. Od razu 
widać było stos ludzi. Zamarzniętych, omdlałych, na 
wpół martwych. Zobaczyłem jednego, który nało-
żył płaszcz na głowę, by chronić się przed zimnem 
– pobito go pałkami i rzucono na wielką gromadę 
ludzi. Następny rozkaz: „Kobiety oddzielnie! Męż-
czyźni oddzielnie! Do ciężarówek!” I ciężarówki za-
raz wypełniły się ludźmi. Zostałem z matką i z bra-
tem, zamknięty w wielkiej pułapce. Widzieliśmy, jak 
dokonywano selekcji kobiet i mężczyzn. Ustawiani 
byli w  rzędach po pięcioro. Selekcja była dokony-
wana przez o�cerów niemieckich. Wybrano dużą 
liczbę osób. Niemcy nie pozwalali nikomu przejść. 
Widzimy, jak ludzie wyrywają się, by dołączyć do 
grupy wybranych, ale zmuszono ich do powrotu na 
swoje miejsce. Moja matka powiedziała: „Uciekajcie 
dzieci, może będziecie w stanie się uratować”. Wy-
mieniliśmy pocałunki z  naszą drogą matką. Stała 
z wyciągniętymi ramionami, łzy płynęły jej z oczu. 
Chwilę później już jej nie widzieliśmy.
 Zbliżyliśmy się do rzędu, który był dokład-
nie sprawdzany. Wysoki niemiec krzyknął do 
nas: „Nie ma więcej miejsca, zamknięte!”. Siłą 
przeszliśmy do niego. Spogląda na nas. Dwóch 
przystojnych młodych mężczyzn. Pyta mnie: „Jaki 
jest wasz zawód?”. Odpowiadam: „Pracownik bu-
dowlany” a Jankiel mówi: „Jestem ogrodnikiem”. 
„Zostańcie tutaj!” – mówi Niemiec. I w ten spo-
sób zostaliśmy ostatnią dwójką, która doznała 
przywileju dołączenia do tej grupy.
 Kiedy opuściliśmy tamto miejsce, zaczynało już 
świtać. Bóg zaczął spoglądać z góry na swoje dzieło. 
Na polu śmierci pozostała góra martwych, zamar-
zniętych, pobitych, dogorywających. Czekali na 
nowe ciężarówki, które miały ich zabrać, ponieważ 
nie byli w stanie iść o własnych siłach. Pamiętam, 
że rymarz Chaim chciał wcisnąć się do rzędu. Ale 
wszyscy otrzymali rozkaz wziąć się pod ręce i ni-
kogo nie wpuszczać. Niestety, jedyne co osiągnął, to 
uderzenie pałką w głowę – przepędzono go. Minu-
tę wcześniej, zanim zamknięto rząd, przemycił się 

do niego zegarmistrz Bendet Pekarewicz. Zaczęli-
śmy maszerować. To znaczy ci zambrowscy Żydzi, 
którzy byli zdolni do pracy, około 100 osób. Jaka 
była liczba kobiet, nie wiem, ale z tego, co wywnio-
skowałem, była dużo mniejsza. Żydzi ze Świętej 
Kongregacji Żydów Zambrowskich zostali zabici 
tej samej nocy w komorach gazowych.

26. Marsz do obozu Birkenau

Marsz zaczął się od bicia i  kopania, popycha-
nia, uderzania pałkami i  karabinami. Doszliśmy 
do dużego namiotu. Zabrano nas do środka 
i  przekazano w  ręce pracowników obozowych, 
ubranych w pasiaki.
 Taki ubiór obowiązywał w obozie. Zostaliśmy 
ustawieni w  dwa rzędy. Ci, którzy zajmowali się 
nami, byli Żydami, wielkimi, silnymi młodymi 
mężczyznami. Krzyczeli jak Niemcy i  bili jak 
Niemcy. Mój Jankiel mówi: „Widzisz, można zro-
bić z Żyda Niemca”. Jeden z nich, senior, wygłosił 
swoją mowę. Przywitaniu towarzyszył grad prze-
kleństw. „Słuchajcie! Wiecie, czym jest Auschwitz? 
Przyszliście tu sami, przyprowadzono was w  kaj-
danach. Więc niech przeklęty będzie wasz ojciec! 
Oddawajcie dolary, złoto i kamienie szlachetne. Jeśli 
którąś z tych rzeczy znajdziemy przy was po kąpieli, 
pójdziecie prosto do pieca. To K.L. 'Kein Leben11'. 
Idziecie przez bramę i wychodzicie górą do Boga 
przez komin. Zrozumcie, że tu nie potrzebujecie 
niczego!” I  tak chodzi wzdłuż rzędu, zatrzymuje 
się przy kimś i  pyta: „Co, nie jesteś zadowolony?” 
– podnosi rękę i mocno uderza w twarz.
 Rozkładają koc – i  natychmiast tra�ają na 
niego pieniędze razem z zegarkami, złotymi łań-
cuszkami i  pierścieniami. Kto mógł ryzykować 
próbę ukrycia czegoś wartościowego przy sobie? 
Po takim powitaniu części z nas dano niewielkie 
naczynie z  gorącą kaszą. Tym razem pięciu czy 
sześciu słabszych upadło z  braku sił, leżeli przy 
drzwiach, nie mogąc wstać o własnych siłach. Po 
jedzeniu zaczęto procedurę tatuowania numeru 
na ramieniu. Kiedy skończyli, powiedziano nam, 
że zabrani zostaniemy na kąpiel.

27. Pod prysznic!

Wyprowadzili nas z  tego baraku i  przyprowa-
dzili do drugiego. Tam znajdowała się łaźnia. 

11 Bez życia, nie ma życia.



77

Zniszczenie

Dostaliśmy rozkaz: „Rozbierać się!”, by natych-
miast rozebrać się do naga, na zewnątrz przy 
wejściu do baraku. Zdjęliśmy nasze zawszawione, 
ale ciepłe odzienie i  staliśmy nadzy jak nas Bóg 
stworzył na mroźnym powietrzu. „Zaczekajcie 
chwilę, teraz bierze kąpiel inna grupa. Zaraz 
wyjdą”. Czekaliśmy tak jakieś pół godziny, zmar-
znięci, skuleni z  zimna. Zabrano nasze ubrania. 
Nareszcie wchodzimy do łaźni. Czekali na nas 
fryzjerzy ze sprzętem do strzyżenia i  podeszli 
do nas, by wygolić nam głowy. Potem stanęliśmy 
pod kurkami. Leciała na nas woda zimna jak lód. 
Wielu z nas najpierw pije. Wyobraźcie sobie, jak 
wielkie było pragnienie, które nas dręczyło.
 Po kąpieli zaprowadzono nas do stacji dezyn-
fekcji. Zmuszono nas, byśmy usiedli na ławkach 
jak w  łaźni i wypuszczono na nas parę. Później, 
nie zważając na to, jak mokrzy jesteśmy, zaprowa-
dzono nas do następnego baraku. Tu wydzielono 
nam ubrania. „Ustawić się w  rzędy!” – wydano 
rozkaz. I następna przemowa, na ten sam temat: 
„Jeśli ktokolwiek ukradnie koszulę albo gamasze, 
natychmiast pójdzie do pieca!” Dostajemy koszu-
lę, bieliznę, spodnie, kurtkę i parę butów z gama-
szami. Drżąc z  zimna, wdzialiśmy te łachmany. 
Niektórzy dostali spodnie na długość 3/4, inni 
buty, które ledwo mogli wcisnąć na nogi. Nie 
było żadnej ochrony na wygolone głowy.
 Teraz przejęli nas polscy strażnicy. Powiedzia-
no nam, że idziemy do Bloku 21. Znowu stoimy 
zmarznięci pod otwartym niebem. Czekamy, aż 
wszyscy się ubiorą.

28. Blok numer 21

W końcu nasza grupa zaczyna się ruszać. Idzie-
my krętą ścieżką, przez niewielkie uliczki koszar. 
Dochodzimy do Bloku 21. „Stójcie!” – rozkazuje 
senior bloku. Stoimy. Następny rozkaz: „Rozbie-
rać się i  wchodzić do bloku pojedynczo!” Ro-
zebraliśmy się na śniegu i  czekaliśmy. Wpusz-
czają nas jednego po drugim. Ja byłem jednym 
z pierwszych. W środku, przy wejściu, stał doktor 
obozowy, nie Niemiec. Zaczyna mnie badać. Jak 
wcześniej wspomniałem, nosiłem bandaż na pra-
wej stopie. Już zerwałem niższą część, ale górna 
wciąż przylegała do mnie do takiego stopnia, że 
zlała się ze skórą. „Co to jest?” – pyta mnie dok-
tor. Wyjaśniłem mu, że zostałem ranny w nogę, 
kiedy pracowałem dla Niemców i wtedy nałożo-
no ten opatrunek. Poprosił mnie, żebym usiadł 
i podniósł się piętnaście razy i kiedy to zrobiłem, 

pozwolił mi przejść. I  tak wszyscy przechodzili 
badanie i  jeśli coś nie spodobało się lekarzowi, 
zapisywał numer tatuażu z ramienia. Teraz idzie-
my spać. Prycze były betonowe, pięcioro ludzi 
na komorę. Na betonie leżał koc i  dwa kom-
binezony. Położyliśmy się na twardych pryczach 
i  natychmiast usnęliśmy. Po kilku godzinach 
głębokiego snu rozlegają się krzyki: „Wstawać!” 
Otwieramy oczy i  bandyci już tam stoją z  kaj-
danami i łopatami i uderzają nas w stopy. Stopy 
wystawały z  prycz, ponieważ wyciągnęliśmy się 
na nich, jak śledzie w  beczkach. Wyskakujemy 
z prycz, ale nie dają nam się ubrać. Zdążyliśmy 
jedynie włożyć spodnie. Biegliśmy boso, kończąc 
ubieranie się na śniegu. Otrzymaliśmy rozkaz, by 
ustawić się w  parach, wyrównać rząd  – i  stać, 
nie ruszać się z  miejsca. Stoimy i  stoimy, drżąc 
z wielkiego zimna. Po dwóch długich godzinach 
wpuszczono nas do środka i wydano posiłek.
 Była to zupa z zielonych liści z kaszą i ziem-
niakiem. Ledwo zdążyliśmy przełknąć jedzenie, 
a rozbrzmiewa następny rozkaz: „Na zewnątrz!”. 
Znów stoimy na zewnątrz na mrozie. Grupka 
ludzi skrada się do nas z  ciekawością: „Skąd je-
steście?” – pytają. Słyszymy, że ludzie z  nowych 
transportów zabierani są do pracy w  fabrykach 
i kopalniach Buny. „Jeśli nie, czeka was nasz los”. 
Zbytecznym jest mówić, że zazdrościliśmy tym, 
którzy już nie żyli.
 Kiedy zapadła noc, wpuszczono nas do ko-
szar. Dano nam trochę czarnej kawy i poszliśmy 
spać. Myślicie, że pozwolono nam spać? W środ-
ku nocy – alarm. „Wstawać!” Podnosimy głowy. 
Rozkaz: „Spójrzcie na numer na waszym ramie-
niu!” Kapo wywołuje numery. A  jako że grupa 
wiedziała, co to oznaczało, nikt nie odpowiadał, 
kiedy wywołano jego numer. Wiedzieliśmy też, 
kogo szukają, bo sami powiedzieli nam, że lekarz 
zapisał ich numery. Z  tego, co pamiętam, na li-
ście byli: Bendet Pekarowicz, Kozacki, Konopiaty 
i Finkelstein, który mieszkał z amerykańską wdo-
wą i  jej synem na ulicy Wodnej i  kilku innych, 
których imion już nie pamiętam.
 Jako że wywoływanie nie przynosiło efektu, 
strażnicy, głównie Polacy i Ukraińcy, chwycili za 
łopaty i  zaczęli nimi okładać ludzi po głowach 
i  stopach. Znów wygnano nas na zewnątrz, 
nagich. Tej nocy szalała przerażająca śnieżyca. 
Byliśmy na wpół martwi, żaden z  nas nie był 
w  stanie wykrztusić ani słowa. Szef bloku zajął 
pozycję i od nowa zaczął wywoływać numery, ale 
numery, których tak naprawdę szukał, zachował 
na koniec. Wszystkich nas wpuścili z powrotem 
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do baraku, a  poszukiwanych zatrzymali na ze-
wnątrz. Strażnicy zajęli się zabijaniem na ulicy. 
Przerażające krzyki torturowanych, które docho-
dziły do koszar, żałosne jęki Kozackiego powoli 
ucichły, jednak wciąż było słychać głuchy odgłos 
łopat i zmęczone oddechy oprawców. Nigdy wię-
cej nie ujrzeliśmy naszych pobitych i torturowa-
nych braci. Szef bloku rozkazał zaciągnąć ciała 
zmarłych do Bloku Piątego, który był ostatnim 
przystankiem do krematorium.

29. Podróż do Buny

Zostaliśmy w  Birkenau przez siedem dni, dni 
przepełnionych tymi samymi udrękami i tortu-
rami. Kawałek chleba z  marmoladą – a  później 
wychodzenie z  bloków, by stać aż do posiłku – 
odrobiny zupy z kaszą. Po jedzeniu znów trzeba 
było stać na mrozie. Wieczorem czarna kawa pa-
rzona z liści. Nie dostawaliśmy więcej niż kromkę 
chleba dziennie. Tak żyliśmy przez siedem dni. 
Każdy dzień, każda godzina to więcej niż chcieli-
śmy, było to tylko odwlekanie śmierci, bo widzie-
liśmy już wielu martwych. Głód i zimno zaczęły 
eliminować ludzi. Została nam jedynie iskierka 
nadziei: może wyślą nas do Buny. Słyszeliśmy, 
że pracowali tam ludzie, niektórzy w  fabryce, 
niektórzy w  kopalni węgla i  że dawano jedze-
nie. Pewnego ranka gdy staliśmy na ulicy, szef 
bloku przybył z  uśmiechem. „Macie szczęście,” 
powiedział. „Idziecie do Buny. Mój blok został 
wybrany”. Radość. Nie ma znaczenia, co jeszcze 
się wydarzy, jeśli wydostaniemy się z tego piekła.
 Drugiego dnia zaprowadzili nas do bara-
ku z  prysznicami. Tam zostaliśmy przebadani 
przez doktora obozowego. Potem dano nam 
nowe ubrania. Kiedy wyszliśmy spod prysznica, 
przekazano nas w ręce dowódcy SS i zaczęliśmy 
podróż. Odległość między Birkenau i Buną wy-
nosiła około 40 kilometrów. Po dwóch godzinach 
marszu doszliśmy do okazałego budynku. Znaj-
dowała się tam łaźnia z najlepszym i najnowszym 
wyposażeniem. Tutaj umyliśmy się i przeszliśmy 
dezynfekcję. Dano nam porcję chleba i wyruszy-
liśmy w dalszą podróż.
 Wychodząc spod prysznica, zacząłem odczu-
wać silny ból w stopie. Mój brat Jankiel i Mosze 
Bronak podpierali mnie z  dwóch stron, inaczej 
nie byłbym w stanie iść dalej. Późną nocą doszli-
śmy do tego nowego Edenu. Znowu wysłano nas 
pod prysznic i raz jeszcze przeszliśmy dezynfek-
cję. Później zaprowadzono nas do dużego baraku, 

hali, gdzie znajdowały się rzędy trzypiętrowych 
łóżek, z dwoma kocami na każdym. Po wykładzie, 
który wygłosił niemiecki Żyd z grubym kijem do 
rozbijania głów, zostały nam przydzielone łóżka. 
To była pierwsza noc od miesięcy, kiedy spaliśmy 
jak ludzie, przykryci kocem. W nasze serca wkra-
dła się iskierka nadziei: kto wie, może dadzą nam 
coś do jedzenia, kiedy pójdziemy do pracy, moż-
liwe, że będziemy żyć dalej. Powiedziano nam, 
że zostaniemy tu przez dwa tygodnie, to znaczy 
aż odzyskamy trochę sił, a później pójdziemy do 
pracy.
 Rano posłaliśmy łóżka. Jako że byłem żołnie-
rzem weteranem, posłałem swoje łóżko i  łóżko 
mojego brata Jankiela, które było obok, tak, jak 
nauczyłem się robić to w wojsku. Przygotowujący 
raporty esesman przyszedł na inspekcję hali i za-
trzymał się przy naszych łóżkach. Zawołał szefa 
i rozkazał przyprowadzić tych, którzy zajmowali 
te łóżka. Okazano nas, a on wyznaczył nam pracę 
słania łóżek i utrzymywania w porządku wszyst-
kich łóżek na hali. Było to dla nas ważne, bo 
każdego ranka wypędzano nas na ulicę, by ma-
szerować i  śpiewać niemieckie pieśni, jak byśmy 
byli w wojsku. Trzeciego ranka, bardzo wcześnie, 
żołnierz SS znów zjawił się na inspekcję. Jeszcze 
nie skończyliśmy słać łóżek. Natychmiast słyszę: 
„Chodź tu!” Podbiegam do niego. Zaczyna krzy-
czeć: „Czy tak się ścieli łóżko?” – i uderza mnie 
z całej siły pięścią w twarz. Wypluwam dwa zęby. 
Wtedy krzyczy: „Stój na baczność!” Jak gdybym 
miał wybór. Stoję na baczność, zakrwawiony, 
a  on uderza mnie jeszcze raz w  drugi policzek 
i wybija jeszcze dwa zęby. Tych zębów nie mam 
do dzisiaj.

30. Tyfus w Bunie

Już w pierwszych dniach na nowym miejscu skut-
ki degradacji �zycznej, której byliśmy o�arami, 
zaczęły objawiać się wśród ocalałych zambrow-
skich Żydów. Wystąpiło wiele przypadków cho-
rób, bóle głowy, bóle gardła, przemęczenie i  nie 
mieliśmy jak sobie z  tym radzić. Iść do lekarza 
w szpitalu, znaczyło „iść do pieca”. Każdy starał 
się przezwyciężyć chorobę i ukrywał ją tak dłu-
go, jak to tylko możliwe. Jednym z  pierwszych 
chorych był zięć Chaimsohna, który przybył do 
obozu jako zdrowy młody człowiek. Kiedy go-
rączka przykuła go do łóżka, nie miał wyboru 
i był zmuszony iść do lekarza. Nie wrócił. W ten 
sposób odeszło od nas kilkudziesięciu ludzi.
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 Jeśli chodzi o  mnie, któregoś dnia zacząłem 
widzieć jak przez mgłę. Pierwszego dnia trzy-
małem się jak mogłem, później kolejny dzień. 
Trwało to do czasu, aż skończyłem na podłodze 
między dwoma łóżkami (zakazanym było leżeć 
na łóżku w ciągu dnia). Pożegnałem się z moim 
drogim bratem, z wszystkimi przyjaciółmi i ludź-
mi z miasta, myśląc, że już nigdy więcej mnie nie 
zobaczą. Mój brat i  Mosze Bronak eskortowali 
mnie do szpitala. Tam zmierzono mi temperaturę 
– i już nie pozwolono wyjść. Ustalili, że wszyscy, 
którzy przyjechali naszym transportem i  tra�li 
do szpitala, byli chorzy na tyfus. Każdego dnia ze 
szpitala dziewięciu na dziesięciu chorych zabie-
ranych było do „pieca”, a tylko jeden do szpitala 
w Auschwitz. Po przebadaniu przez doktora SS 
podzielono nas na grupy. Kiedy obsługa szpitala 
dawała nam porcje chleba, nie omieszkano przy 
tym skomentować, że „to ostatni chleb, jaki bę-
dziecie jedli”. Stoimy i  czekamy w  trzy- i  pię-
cioosobowych grupach. Moja grupa składała się 
z trzech osób. Już nie pamiętam, kim byli tamci 
ludzie, wiedziałem tylko, że nie są z Zambrowa. 
 Samochody ciężarowe podjechały do szpitala, 
a  chorych wyganiano na zewnątrz, nagich i bo-
sych, w skąpej koszuli. Żołnierze SS chwytali lu-
dzi za głowy i za stopy i wrzucali do ciężarówek. 
Moja grupa była ostatnia. Po godzinie czekania 
nadszedł czas na nasz rząd. Wywożą nas, jak in-
nych, nagich. Staliśmy w niderladzkich sabotach, 
ale zmuszono nas, byśmy je zostawili i szli boso. 
Niedaleko drzwi stał samochód Czerwonego 
Krzyża. Wysiada z niego esesman, otwiera drzwi 
i nas wpuszcza. Zabiera papiery i pyta: „To całe 
gówno?”. Żegnamy się z Buną.

31. W szpitalu

Prawdę mówiąc, było nam wszystko jedno, 
gdzie nas zabierają. Wszyscy mieliśmy wysoką 
gorączkę, a zimno wpływało na nas szkodliwie. 
Zwinęliśmy się razem i  podskakiwaliśmy jak 
piłka. Po piętnastu-dwudziestu minutach jazdy 
samochód zatrzymał się. Otworzyły się drzwi. 
Rozejrzałem się dookoła. Ujrzałem prawdziwe 
miasto. Czerwone ściany. Przeczytałem wielki 
szyld: „Szpital”. Zostaliśmy zabrani do długiego 
korytarza. Podłoga jest cementowa. Po długim 
oczekiwaniu na zimnej podłodze zabrano nas 
do łazienki. Tu przejęli nas Polacy. Pierwszym 
powitaniem, jakie otrzymaliśmy, było: „Klien-
ci do pieca?”. I  zaczęli się nami „zajmować”. 

Skierowali na nas strumień lodowatej wody 
z węża wodnego, dopóki nie omdleliśmy. Dwój-
ka Polaków chwyciła mnie za głowę i  za stopy 
i  zaniosła do budynku. Szef odnotował numer 
na moim ramieniu. Rzucono mnie na środkową 
pryczę trzypiętrowego łóżka, które miało nie 
więcej niż 65 centymetrów szerokości, jednak 
nie byłem, Boże uchowaj, na tym łóżku sam, ale 
z inną chorą osobą. Pamiętam, że mój sąsiad był 
rozpalony jak ogień, a  ja byłem zimny jak lód. 
Objęliśmy się i  w  ten sposób usnąłem. Rano, 
kiedy się obudziłem, byłem unieruchomiony 
w  ramionach mojego towarzysza, jak gdyby 
trzymały mnie żelazne szczypce. Z  wielkim 
trudem oswobodziłem się z jego uścisku. Młody 
człowiek nie żył...
 Co do leków, nie znali takich rzeczy w szpi-
talu. Chorzy przebywali tutaj do czasu, aż zwalczą 
swoją chorobę albo wyzioną ducha. Po trzech 
tygodniach tortur i  cierpienia mogłem opuścić 
szpital – i  wrócić do obozu. Był to obóz Au-
schwitz. W roku 1943 Żyd mógł spodziewać się, 
że przetrwa w Auschwitz najwyżej trzy miesiące. 
W obozie było dwadzieścia tysięcy ludzi – Pola-
cy, Rosjanie, Francuzi, Niemcy, Żydzi, Belgowie, 
Holendrzy. Głównymi rzecznikami obozu byli 
Polacy. Inwentarz ludzki wciąż był w  obrocie. 
Wciąż przyjeżdżały nowe transporty pełne Ży-
dów. Duża część ludzi była wysyłana do pracy, 
reszta – do gazu. Przez cały czas w  obozie nie 
zmieniała się liczba osób. Ci, którzy umierali, 
zastępowani byli nowo przybyłymi. Po dwóch 
tygodniach pracy wszystko, co zostawało po czło-
wieku, to skóra i  kości. W  dodatku ludzie byli 
bici kijami aż do śmierci. Auschwitz produkował 
tysiące martwych każdego dnia. Nie-Żydzi mogli 
otrzymywać paczki z domu i  listy raz w miesią-
cu. Tylko na nas, Żydów, spadł ten wielki gniew. 
Śmierć stała za nami, zawsze gotowa.
 W  Auschwitz były budowane fabryki do 
wyrobu broni. Pracowałem przy budowie fabry-
ki amunicji. Było nas około 600 pracowników, 
głównie Żydzi i  chrześcijańscy kapo. Niemcy, 
Polacy i częściowo też niemieccy Żydzi pracowa-
li w  lepszych warunkach: w obozie, w  fabrykach, 
pod dachem. W  maju 1943 roku w  moim stu-
osobowym oddziale, noszącym cegły do budynku, 
spotkałem Bendeta Sosnowca. Powiedział mi, że 
w  Auschwitz można znaleźć Koszcewę, Adona-
-Alowa Plotkiego z Ostrowi Mazowieckiej. Przy 
cegłach pracował zięć Zeliga. Od nich usłyszałem, 
że wszyscy z  Buny zabrani zostali do Birkenau, 
a tam zambrowscy Żydzi wyzionęli ducha.
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32. Mordercza kombinacja 
Auschwitz-Birkenau

Auschwitz (nazywany Oszpicin w jidysz, Oświę-
cim po polsku) leży między Weisel i Salto. Birke-
nau (Brzezinka) położony był na jednym wielkim 
bagnie i  w  1944 roku, kiedy niemiecka armia 
wycofała się ze wschodu, pracowałem tam, bu-
dując koszary dla niemieckich sił powietrznych. 
Na bagnie wybudowano wielką fabrykę śmierci 
z czterema dużymi kominami, która jednego dnia 
mogła skremować 40-50 tysięcy ludzi.
 Jak wspominałem wcześniej, mężczyźni 
i kobiety w Auschwitz pochodzili ze wszystkich 
krajów Europy, ale tylko Żydzi zabijani byli bez 
ustanku. W  Auschwitz śmierć była zadawana 
na przeróżne sposoby, na przykład w  Bloku 10 
i 11 trzymano najpiękniejsze kobiety, na których 
przeprowadzano eksperymenty; torturowano je, 
cięto, sterylizowano, a potem zostawały albo za-
strzelone, albo zagazowane. W  Auschwitz były 
szpitale, do których co dwa tygodnie przypro-
wadzano Żydów na badania. Stamtąd tra� ali 
w cienkich koszulach do komór gazowych. Każ-
dego miesiąca każdy Blok miał limit 50 ludzi na 
transport, to znaczy, że kremowano ich po tym, 
jak byli torturowani głodem. W  takich akcjach 
nie zabierano chrześcijan. Szacuje się, że w ciągu 
kilku dni w  1944 roku nawet 50 tysięcy fran-
cuskich Żydów zostało przetransportowanych 

do Auschwitz i  zagazowanych. Piece nie były 
w  stanie skremować tak wielu, więc kopano 
doły, w  których zostali skremowani. W  fabryce, 
w której pracowałem, w odległości pięciu kilome-
trów od tego miejsca, trzeba było zamykać okna 
z powodu odoru, którego nie można było znieść. 
Jakiś czas później przywieziono Żydów węgier-
skich i  innych, w  takiej samej liczbie. Żyd, któ-
remu udało się przeżyć 6 miesięcy w Auschwitz, 
był wyjątkiem, jednym na tysiąc. W  Auschwitz 
zamordowano ponad milion Żydów. Ich prochy 
były rozrzucone po polach wokół Birkenau i na-
sycały ich bagna. Droga, która prowadziła do kre-
matorium, wytłoczona była ludzkimi prochami 
i  kośćmi. Ubrania miliona ludzi, ich buty, złote 
zęby, okulary, nie wspominając już o  biżuterii, 
pieniądzach, papierach wartościowych – wszyst-
ko zostało dokładnie posortowane i odesłane do 
Niemiec. Tak Niemcy prowadzili swoją wojnę.
 W  roku 1944 w  jednym krematorium wy-
buchł bunt, ale niestety ani jeden młody człowiek 
nie był w stanie się uratować. Samoloty aliantów 
zbombardowały Auschwitz, ale żadna bomba ni-
gdy nie uderzyła w krematorium. Bomba spadła 
na blok, gdzie znajdował się Bendet Sosnowiec 
i został on ranny w ramię.
 Ta mordercza machina działała w ten sposób 
do stycznia 1945 roku. 22 stycznia opuściłem 
Auschwitz przez bramę, na której widniała in-
skrypcja „Arbeit Macht Frei”...

Niezapomniani uczniowie, ukochani i przyjaźni za życia
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ICCHAK GOLDA

Czarny wtorek

(Rozdział z mojej książki „W szponach wilka”)

Niezapomniani uczniowie, ukochani i przyjaźni za życia

Icchak Golda

Poniedziałek o zmierzchu, wieczór 
akcji 22 sierpnia 1941 roku.12 Jest 
to dla nas, potomków Zambrowa, 
data niezapomniana. Tego dnia 
rano słońce pojawiło się na niebie. 
Jednak szybko zniknęło za czar-
nymi chmurami, które zakryły je 
jak maska. Cisza, cisza panowała 
na ulicy, bez śladu wiatru – była 
to cisza przed burzą. Było duszno 
i powietrze pachniało prochem.
 Społeczność żydowska oczeki-
wała jakiegoś dekretu; każdy z nas 
dobrze wiedział i słyszał, co działo 
się dookoła i co stało się z Żyda-
mi z Szumowa. Czekała też na to 
ludność chrześcijańska i  później 
powiedzieli nam wszystko, jak Żydzi byli tortu-
rowani: rozkazano im przynieść wszystkie zwoje 
Tory z  bet midraszu na stos drewna i  spalić je, 

12 Był to piątek nie wtorek. Autor pomylił daty chodziło o 19 
sierpnia.

zmuszając Żydów do śpiewania 
i  tańczenia wokół ogniska. Potem 
wszyscy Żydzi byli torturowani do 
śmierci.
 Słyszeliśmy takie historie co-
dziennie. Niektórzy w nie wierzyli. 
Jednak było wielu Żydów, którzy 
łudzili się i utrzymywali, że to co 
się działo w  ich sąsiedztwie, nie 
spotka ich samych, że to chrze-
ścijanie próbują wywołać u Żydów 
panikę. Pocieszali się zwłaszcza 
w  ten sposób: Zambrów jest 
przecież ośrodkiem pracy, w  któ-
rym większość Żydów pracuje dla 
Niemców. Tym samym coś takiego 
nie może zdarzyć się u nas.

 Ludzie w dalszym ciągu żywili tego rodzaju 
nadzieje. Jednak Niemcy patrzyli na wszystkich 
w ten sam sposób, jak rzeźnik patrzący na ptac-
two, które przygotowuje do uboju. Dla Niemców 
nie było „lepszych Żydów”, wszyscy dla nich 
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wyglądaliśmy tak samo, wszystkich spotka ten 
sam los – jednych wcześniej, drugich później. 
Nas, zambrowskich Żydów, spotkał on później. 
I  podczas tej cichej nocy „Czarni Terroryści” 
(SS), jak ich nazywano, postanowili wyruszyć do 
nas, do Zambrowa.
 Był zmierzch, kiedy na ul. Łomżyńskiej 
pojawiło się auto, a  za nim samochód cięża-
rowy, pokryty czarną plandeką. Tak się składa, 
że wracałem właśnie od przyjaciela i  musiałem 
przeciąć ul. Świętokrzyską, by dojść do domu, na 
ul. Mazowieckiej (w tamtym czasie nie było jesz-
cze getta). Po drodze miałem okazję to zobaczyć. 
Od razu zrozumiałem, co się dzieje. Niemcy na-
tychmiast skierowali się do żandarmerii miejskiej, 
która była wcześniej siedzibą magistratu. Od razu 
pojawiła się niemiecka ¿aga ze swastyką na środ-
ku, trzepocząca na czubku wysokiego masztu, 
który stał przy żandarmerii. Policja i  oddziały 
SS weszły do centrum dowodzenia.
 Natychmiast wróciłem do domu, by opowie-
dzieć, co widziałem i porozmawiać z rodziną na 
temat tego, co powinniśmy zrobić. Myślałem, że 
w  domu nie wiedzą nic jeszcze o  tych najnow-
szych wydarzeniach. Jednak kiedy przyszedłem, 
mój starszy brat Berel już tam był. W  tym sa-
mym czasie też wrócił z ulicy, również był przy 
Judenracie i mówił, że Judenrat otrzymał rozkaz, 
żeby powiadomić wszystkich Żydów, że o  go-
dzinie piątej następnego ranka wszyscy, którzy 
mają więcej niż 15 lat, muszą zgromadzić się na 
rynku. W jakim celu – Judenrat sam nie wiedział. 
 Słysząc te smutne wieści, zrobiło się nam 
mrocznie i gorzko. Zaczęliśmy dyskusję nad tym, 
co powinniśmy zrobić. Nasz brat Berel dodał coś 
jeszcze: muzyk Pruszyński, chrześcijanin, powie-
dział mu, że nikt nie powinien wychodzić rano na 
ulicę, ponieważ będzie miała miejsce akcja i ludzie 
zostaną zabrani na rozstrzelanie. Chrześcijanin 
powiedział nam, że słyszał to z  wiarygodnego 
źródła i  nie kłamał (tak też stało się później). 
Więc, powiedział mój brat, nie pójdziemy jutro 
oddać się w  ręce Anioła Śmierci, powinniśmy 
znaleźć miejsce, w  którym możemy się ukryć. 
Wszyscy byliśmy zdania, że nie powinniśmy iść 
na miejsce zbiórki.
 Mojego szwagra, Zajdke, nie było w  domu, 
był ze znajomym, ale pojawił się akurat w trakcie 
dyskusji i  przekazał nam zupełnie inne wieści. 
Opowiedział, że był w  Judenracie i  że wszyscy 
muszą stawić się na miejscu zbiórki i że nie grozi 
nam niebezpieczeństwo. Niemcy chcą tylko za-
brać ludzi, którzy są w  stanie pracować. Każdy, 

kto nie pojawi się na miejscu zbiórki, zostanie 
uznany za przestępcę politycznego. Szwagier 
powiedział, że powinniśmy zaufać Bogu, a  co 
będzie – to będzie.
 Słowa mojego szwagra wszystkich bardzo 
poruszyły i porzuciliśmy plan ukrycia się. Z tego 
powodu zdecydowaliśmy, że wcześnie rano wszy-
scy pójdziemy na miejsce zbiórki, z  wyjątkiem 
mojego brata Berela, który ukrył się z  tymi, 
którzy nie chcieli iść.
 Jest noc. Moja matka przygotowała dla 
wszystkich świeżą bieliznę. Ubieramy się w swo-
je lepsze ubrania, przygotowujemy się, jak byśmy 
szli na ślub. Nie rozbieramy się do snu, ale raczej 
kładziemy się w ubraniach. Czekamy na 5 rano.
 Ten wtorkowy poranek 23 sierpnia jest datą, 
której żaden zambrowski Żyd, który żył w tam-
tych czasach, nigdy nie zapomni, ponieważ my, 
potomkowie Zambrowa, zapłaciliśmy zbyt wielką 
cenę. Nasza najbardziej obiecująca młodzież zo-
stała nam odebrana, by nigdy nie wrócić.
 Zegar wybił 4.30. Przetarłem zaspane oczy 
i  przypomniałem sobie, że za mniej niż pół 
godziny będziemy stać na Sądzie Ostatecznym. 
Ciarki przebiegły mi po kościach. Szybko wsta-
łem z  łóżka. Mój ojciec i  szwagier wstali już 
wcześniej, byli odziani w swoje szale modlitewne 
i  recytowali własne modlitwy.
 Wczesne promienie słońca zaczynały przeni-
kać przez okna. To będzie pogodny dzień, ptaki 
już śpiewały pochwałę pięknej naturze. Dzień 
jak co dzień, jak gdyby nie toczyła się wojna. 
W  tamtej chwili najbardziej zazdrościłem pta-
kom, które były wolne i szczęśliwe i nie wiedziały 
nic o  „Czarnych Terrorystach”, o  akcji i  innych 
dekretach, które my, godni pożałowania, grzesz-
ni Żydzi, musieliśmy przecierpieć. Czas jednak 
nie stał w miejscu. Było kilka minut przed pią-
tą i  trzeba było iść na miejsce zbiórki. W  tym 
momencie usłyszeliśmy pukanie w  okna – był 
to członek Judenratu, zdaje się że Icze Pomp, 
z członkiem żydowskiej policji, chyba Arke Bick. 
Obaj byli przemoczeni i  spoceni od biegania 
do wszystkich żydowskich domów, by przeka-
zać wszystkim, żeby zgromadzili się na miejscu 
zbiórki. Icze Pomp powiedział, że musimy już 
wychodzić, ponieważ prawie wszyscy już tam są.
 Natychmiast wyszliśmy na ulicę. Mój brat 
Berel szedł razem z  nami, ale w  połowie drogi 
zniknął. Jak później nam powiedział, zdecydował 
się zaryzykować. Przez cały czas trwania akcji 
stał pod ścianą z  boku i  z  ukrycia obserwował 
wszystko, co się działo.
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 Kiedy wszyscy przybyliśmy na miejsce, stało 
tam już około 3000 ludzi ustawionych w  rzędy: 
mężczyźni oddzielnie, kobiety oddzielnie, wszy-
scy w prostych rzędach, jak na paradzie wojsko-
wej. Jak się później dowiedziałem, przyszliśmy 
trochę za późno, ponieważ inni Żydzi stali tam 
już od 4 rano, z  tego powodu szybko dołączy-
liśmy do szeregu, by Niemcy nas nie zauważyli. 
Moja matka i siostra stanęły w szeregach kobiet, 
ja z moim ojcem i  szwagrem wśród mężczyzn.
 Na ulicy panowała śmiertelna cisza. Wszyst-
kie oczy zwrócone były na ciężarówkę pokrytą 
plandeką, gdzie stali żołnierze SS w  swoich 
czarnych mundurach z  trupią czaszką. Wszyscy 
ubrani byli odświętnie. W  sumie ośmiu męż-
czyzn. Byli wyraźnie pijani, rozmawiali między 
sobą, śmieli się, uderzając gumowymi pałkami 
o wypolerowanie niemieckie insygnia na butach.
 Na drewnianym trotuarze wokół rynku za-
częła gromadzić się grupa chrześcijan, by popa-
trzeć na to, co robią z  tą małą grupą Żydów. 
Jednak żołnierze SS nie pozwolili im tak stać 
i  rozkazali polskiej policji z  białymi opaskami, 
by ich rozgonili. Chrześcijanie skoczyli do bram 
domów, by swobodnie obserwować stamtąd to, 
co zrobią Żydom. Rozmawiali między sobą, ge-
stykulując jeden do drugiego, jak gdyby prowa-
dzili poważną debatę. Nikt, nawet ich sąsiedzi, 
nie przyglądał się im tak uważnie jak ja: bardzo 
dobrze rozumiałem to, co mieli do powiedzenia, 
ich gesty. Rozumiałem, że już kłócili się o  ży-
dowskie majątki i  o  to, jak podzielić łupy. Na 
ich twarzy widziałem, jak bardzo są usatysfak-
cjonowani z  naszego nieszczęścia. Rozumiałem 
to wszystko i błagałem Boga w niebie, by im na 
to nie pozwolił.
 Selekcja trwała w  najlepsze. Żołnierze SS 
z  pałkami w  rękach chodzili między ludźmi, 
badając każdego Żyda od stóp do głów, a  ci, 
których wybierali, musieli wystąpić do drugiego 
rzędu – zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Ogó-
łem zabierali co trzeciego Żyda i rozkazywali mu 
stanąć wśród tych „wybranych”. W  momencie 
selekcji ludzie byli tak zdezorientowani, że nikt 
nie rozumiał, co się dzieje i co robić. Wielu ludzi 
po prostu podbiegło i ustawiło się w grupie, która 
została wybrana. Na przykładzie tego wszystkie-
go można zobaczyć, do czego posuwali się naziści 
zwodząc ludzi, by uniknąć chaosu i paniki – lu-
dzie nie powinni zakładać, że są wybierani na 
śmierć, a na życie, znaczy – do pracy.
 Ta selekcja trwała do 10 rano. Tłum był już 
zmęczony od tak długiego stania. Przez ten czas 

wszyscy w ciszy spowiadali się w sercu, ponieważ 
nikt nie wiedział, kto pozostanie wśród żywych. 
Obok mnie stał zambrowski dyrektor jesziwy, 
reb Judel. Wciąż mam go przed oczami (póź-
niej zabrany został z  innymi Żydami z  koszar 
do Auschwitz i  tam zabity). Stał z  pochyloną 
głową i  szeptał coś. Jego długa czarna broda 
była przykryta fałdami płaszcza, by esesmani nie 
uznali go za starego człowieka. Ale kiedy Nie-
miec przechodził obok, podniósł spokojnie głowę 
i spojrzał mordercy prosto w oczy. Żydowska po-
licja, która nosiła białe opaski podczas „selekcji”, 
była pewna, że nic się im nie stanie i dlatego ich 
senior, Glicksman, rozkazał im stanąć w oddziel-
nym rzędzie. Judenrat także stał w  oddzielnym 
rzędzie. Członkowie Judenratu, a  także policji 
wyciągnęli wielu swoich krewnych z  szeregów 
„wybranych” – w  ostatniej chwili, kiedy cała 
kolonia zaczęła już ruszać. Dzięki temu ocaleni 
zostali od śmierci. Tak stało się z  Zarebmskim, 
którego uratował Izaak Sucharewicz (członek 
Judenratu). Reszta ludzi, którzy nie byli zwią-
zani z  kimś w  Judenracie ani w  policji, została 
zabrana, dosłownie jak owce na rzeź.
 Rabin Regensberg nie wyszedł na ulicę pod-
czas akcji, ponieważ bardzo źle się wtedy czuł, ale 
mimo tego chciał być pośród Żydów. Jednak Żyd 
senior Glicksman nie pozwolił mu wyjść na rynek 
i obiecał, że nic złego się nie stanie. Jednak, jak się 
później okazało, nie pomogły nawet zapewnienia 
Glicksmana. Jeden z żołnierzy SS zawołał Żyda 
seniora i spytał o miejscowego rabina. Odpowie-
dział, że rabin jest chory i  nie może przyjść na 
miejsce zbiórki. Natychmiast rozkazano żydow-
skiej policji przyprowadzić rabina. Nie zajęło to 
dużo czasu i ujrzano dwójkę policjantów, którzy 
podtrzymywali rabina. Zaprowadzili go prosto 
do miejsca, gdzie stała ciężarówka pokryta czarną 
plandeką (później nazwaliśmy ją „Wóz Chawry 
Kadiszy”). Esesman rozkazał, by przyniesiono 
rabinowi stołek. Kiedy stołek postawiono przy 
ciężarówce, rozkazano żydowskiej policji wziąć 
rabina pod ramiona i pomóc mu wsiąść do cięża-
rówki. Rabin podziękował im za ich „życzliwość”, 
ale do ciężarówki wsiadł sam. Warto zauważyć, 
że rabin miał wtedy 95 lat. Był jednym z  naj-
starszych rabinów w  całej Polsce i  niestety jego 
przeznaczeniem było zginąć z  tak morderczych 
rąk. Serca tych, którzy nie widzieli, jak rabin po-
żegnał stojących obok członków Judenratu, nie 
rozerwały się na małe kawałki, gdy patrzyli na 
jego wielki smutek z oddali, gdyż nikt nie mógł 
zbliżyć się do tego miejsca. Kiedy rabin siedział 
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już pod czarną plandeką „Wozu Chewry Kadi-
szy”, mordercy SS zebrali jeszcze siedmiu Żydów, 
wszyscy byli już w podeszłym wieku. Wśród nich 
był starszy Żyd, mełamed z  Jabłonki. Kiedy ta 
siódemka stała przy ciężarówce, przygotowując 
się do wsiadania, ten starszy człowiek poczuł 
potrzebę, by się wypróżnić i, nie myśląc, zdjął 
spodnie przed mordercą SS – od razu zrozumie-
li, co chciał zrobić i  rozkazali mu odejść z ulicy 
ale zaraz wrócić. Nie wysłali z  nim strażnika. 
Staruszek miał na tyle przytomny umysł, by 
nie wracać i  oszukać tych „mądrych” ludzi. Nie 
zwrócili uwagi, że nie wrócił i  razem z  rabinem 
wsadzili pozostałych do ciężarówki i  odjechali 
w  kierunku Szumowa – Głęboczy. Gdy tylko 
pozbyli się starszych, rozkazali „wybranym” za-
cząć się ruszać. Jak później potwierdził Judenrat, 
ta kolonia liczyła 1500 ludzi, z czego 600 to były 
kobiety. Kobiety, które miały ze sobą małe dzieci, 
nie zostały zabrane. Najlepsza i  najpiękniejsza 
młodzież naszego miasta została tego dnia wy-
wieziona przez Niemców do Szumowa. Wszyscy 
zostali przetransportowani do budynku synagogi, 
a stamtąd ciężarówkami, po 50 ludzi, wywiezieni 
na miejsce egzekucji do lasu Głębocz. O godzi-
nie 10 wieczorem wszyscy już nie żyli. Transport 
tej grupy ludzi odbył się w  następujący sposób: 
na czele i z tyłu jechały samochody z żołnierzami 
SS, którym towarzyszyli czterej polscy policjanci 
z  gumowymi pałkami w  rękach. W  ten sposób 
grupa 12 ludzi zaprowadziła 1500 osób na rzeź!
 Tragiczny był moment, kiedy cała kolonia 
zabrana została z  rynku na ul. Ostrowskiej 
w  dół zbocza w  kierunku Szumowa – Ostrowi 
Mazowieckiej. Ci, którzy pozostali, stali na ulicy 
pod strażą pozostałych żołnierzy SS. Rozlegał 
się lament i  płacz kobiet i  dzieci. Wszystkich 
ogarnęła straszliwa panika. Esesmani chwycili za 
broń i zaczęli strzelać do ludzi. W tamtej chwili 
stałem akurat przy pompie, która znajdowała się 
na środku ulicy. Przy pompie stał rząd kobiet. 
Gdy tylko usłyszały strzały, zaczęły uciekać. 
Starsza kobieta upadła niedaleko mnie, ugodzona 
kulą prosto w  serce. Jej ciało od razu pokryło 
się krwią. Strzelanina nie trwała jednak długo, 
ponieważ tłum bał się i  szybko się uspokoił. Po 
raz kolejny żołnierze SS rozkazali ustawić się 
w rzędy, według wieku. W pierwszej grupie byli 
ludzie w wieku od 15 do 30 lat. Miałem wtedy 17 
lat. Ustawiłem się w  tej grupie. Gruby esesman 
rozkazał nie robić zamieszania i  nie siać paniki 
i polecił, byśmy jeden po drugim biegli do domu. 
W naszej grupie było blisko 500 osób i widząc, 

że nas uwalniają, uciekliśmy jak najszybciej, by 
tam nie stać i nie patrzeć w oczy mordercom.
 Nie znając losów swojej rodziny, pobiegłem 
do domu. Miałem szczęście zastać w domu ojca 
i matkę, brata i siostrę, którzy też zostali oszczę-
dzeni w selekcji, tak jak ja. Widząc smutek mojej 
siostry opłakującej męża, który był jednym ze 
„złapanych”, cała nasza radość miała gorzki smak. 
Chcieliśmy pocieszać się myślą, tak jak wszyscy 
Żydzi w tamtym czasie, że ludzie zostali zabrani 
na roboty i pewnego dnia wrócą. Moja siostra nie 
dawała się pocieszyć i płakała.
 Tego dnia w naszym domu, podobnie jak we 
wszystkich żydowskich domach, które straciły 
członków rodziny, nastała Tisza be Aw. Tak akcja 
„Czarnego Wtorku” dobiegła końca. Był to dzień, 
w  którym zapłaciliśmy tysiącem pięciuset mło-
dych niewinnych męczenników. Niezapomniany 
rozdział dla nas, ocalałych z Zambrowa.

Relacja naocznego świadka 
– chrześcijanina

Po Czarnym Wtorku, podczas którego zabrano 
1500 ludzi, zaczęły krążyć różne plotki na temat 
ich losu. Niektórych one pocieszały, niektórych 
zasmucały. Trzeba wspomnieć, że większość da-
wała się zwieść fałszywym nadziejom: nic złego 
nie stanie się ludziom, którzy zostali zabrani. 
Będą przez określony czas pracować, a  później 
odeślą ich do domu. Trudno im było pojąć, jak 
cywilizowani ludzie mogliby pozwolić na mor-
derstwo tylu osób. Ale byli też tacy, którzy rozu-
mieli sytuację inaczej: była to akcja eksterminacji 
i  nigdy ich już nie zobaczymy. Jednak nikt nie 
był w stanie dojść, gdzie ci wszyscy ludzie zostali 
zabici. Otoczono to tajemnicą. Nasza rodzina 
była jedyną, która miała przywilej odkrycia tego 
sekretu dzięki naszemu ojcu, który miał wiele 
znajomości wśród miejscowych chrześcijan. 
 Cała moja rodzina została zabita i  niestety nie 
doczekała wyzwolenia, by osobiście o  tym opowie-
dzieć. Szczegóły, które tu opisuję, to naoczna rela-
cja chrześcijanina Stefana Musiałowskiego13, który 
mieszkał niedaleko miejsca, gdzie odbyła się rzeź.
 Niedługo po „Czarnym Wtorku” przyszedł do 
nas chrześcijanin Stefan Musiałowski ze wsi Głę-
bocz. Przyszedł specjalnie po to, żeby opowiedzieć 
całą historię, ponieważ słyszał, że mój szwagier 
był wśród tych nieszczęsnych ludzi, którzy zginęli. 

13 Tożsamość osoby nie potwierdzona.
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Zanim zaczął swoją relację kazał przysiąc, że niko-
mu nie powiemy, ponieważ strasznie bał się Niem-
ców. Tym samym mój ojciec zmuszony był przysiąc, 
że nikt się od nas niczego nie dowie. Zabraliśmy 
chrześcijanina do drugiego pokoju, gdzie nie było 
obcych ludzi i  zamknęliśmy drzwi. Chrześcijanin 
zaczął mówić:
 „W ten sam wtorek, piękny dzień, siano na po-
lach leżało już od jakiegoś czasu, suche jak pieprz 
i  trzeba było zebrać je szybko z  pól, bo jeśliby 
zaczęło padać, znowu zamoknie. Więc spieszyłem 
się z przewiezieniem siana na krótko przed zmierz-
chem. Wracałem do domu wozem pełnym siana 
i  musiałem przejechać przez las. Jeszcze zanim 
dotarłem do lasu, usłyszałem strzały z  karabinu 
maszynowego i  głośne krzyki ludzi. Nie mogłem 
pojąć, co się dzieje. Myślałem, że to manewry 
niemieckich żołnierzy. Ale później przypomnia-
łem sobie wielki dół, który wykopaliśmy z  ludźmi 
z wioski. Wtedy, kiedy spytaliśmy Niemców, po co 
kopiemy ten dół, odpowiedzieli, że to miejsce do 
„przechowywania ziemniaków”. Teraz, kiedy tam-
tędy jechałem, wszystko stało się jasne: zamiast 
ziemniaków zapełnili to miejsce ludzkimi ciałami...
 Chrześcijanin kontynuuje swoją opowieść: 
„Zbliżam się do lasu, a  odgłosy strzałów i  krzyki 
nagle ucichły i  zapada cisza. Kiedy wjechałem do 
lasu, cały ten spektakl powtarza się: znów strzały 
i  krzyki. Będąc na ścieżce, którą ja jechałem, nie 
można było przejechać, nie zauważywszy tej sceny, 
którą później ujrzałem na własne oczy, ponieważ 
dół znajdował się około 50 metrów na lewo od 
drogi. Znów zrobiło się cicho. Nie widziałem nic. 
Nagle usłyszałem gruby męski głos, który krzyknął 
po niemiecku: 'Halt!'. Spojrzałem w  lewo i  zoba-
czyłem niemieckiego żołnierza z  karabinem na 
plecach, który wyszedł spomiędzy drzew prosto 
na mnie, więc nie ruszałem się. Niemiec podszedł 
do mnie i rozkazał zejść z wozu. Zszedłem z wozu 
z batem w  ręku. Pytam go, czego ode mnie chce. 
Wskazuje ręką, żeby za nim pójść, bo chce mi coś 
pokazać. Mówił trochę po niemiecku, trochę po 
polsku i  dlatego zrozumiałem. Poszedłem z  nim. 
Chwilę później dotarliśmy na miejsce egzekucji. 
Przerażający obraz ukazał się moim oczom, kiedy 
ujrzałem dół pełen świeżych ciał, które leżały jak 
śledzie w  beczce, rzucone jedno na drugie, drga-
jąc jak ryby na lądzie. Wokół dołu stało około 20 
żołnierzy SS, wszyscy wyraźnie pijani patrzyli na 
tę scenę z  satysfakcją. Gdy tylko mnie zobaczy-
li, natychmiast przywołali mnie do siebie. Jeden 
z nich pyta mnie, czy jestem Polakiem. Odpowia-
dam twierdząco. Wtedy wskazuje, że powinienem 

podejść do dołu i spojrzeć uważnie na ludzi, którzy 
tam leżą. Podszedłem do dołu, spojrzałem na tych 
ludzi i powiedziałem, że to Żydzi. Kiedy to usłyszeli, 
jeden z żołnierzy podszedł do mnie i uderzył mnie 
w twarz z jednej strony, później jeszcze raz z drugiej. 
Zrobiło mi się ciemno i gorzko i opuściłem głowę. 
Nie czekając długo, ten sam esesman rozkazuje mi 
podnieść głowę i uważać na to, co do mnie mówi. 
Zadał to samo pytanie: mam odpowiedzieć, kogo 
widzę w  dole i  za drugim razem, mimowolnie, 
wykrzyknąłem, że nie wiem. Nie rozpoznaję tych 
ludzi, ponieważ są pokryci krwią i  leżą jedni na 
drugich. Ta odpowiedź ich zadowoliła i  tłumacz 
powiedział mi po polsku: 'To nas zadowala. Nikt 
nie wie i  to wystarczy. Ci ludzie – mówi żołnierz 
SS – to przestępcy wojenni, to Rosjanie. Zaczęli 
z  nami wojnę i  dlatego zabiliśmy ich wszystkich. 
A teraz – kontynuuje – teraz już wiesz, przebrzydły 
Polaku, kim są ci ludzie. Powtórz!'– rozkazał.
 Wtedy zdarzył się cud, podjechało auto. Wy-
siadł z  niego wysoki mężczyzna, dobrze ubrany, 
widać że o�cer, i  przywołał do siebie kilku żoł-
nierzy SS i  zaczął coś do nich szeptać. Co miał 
do powiedzenia, nie zrozumiałem. O�cer rozkazał 
żołnierzom, by mnie wypuścili. Esesmani podeszli 
do mnie, spisali moje imię, nazwisko i adres, gdzie 
mieszkam. Ten sam żołnierz, który mnie przypro-
wadził, zabrał mnie z powrotem, z batem w dłoni, 
do mojego konia i wozu. Szybko wsiadłem na wóz 
i  odjechałem. W  tym czasie żołnierz SS skręcił 
w bok i zniknął wśród sosen. Kiedy wróciłem do 
domu  – opowiadał chrześcijanin – było już ciem-
no. Wszedłem do swojej chaty i  opowiedziałem 
żonie całą historię. Nie zjedliśmy kolacji. Przez 
całą noc nie mogłem zamknąć oczu, ten obraz 
z lasu, esesmani i dół, martwe ciała stały mi przed 
oczami. Leżałem tak, myśląc o  fakcie, że spisali 
moje nazwisko. Może przyjdą po mnie”.
 Niedługo po wyzwoleniu, kiedy wyszedłem 
z ciemnego dołu do wolnego bożego świata mia-
łem przywilej zobaczyć ten masowy grób, teraz 
już zarośnięty, dzięki temu samemu chrześcija-
ninowi Stefanowi Musialowskiemu. Grób ma 
około 20 metrów długości i 2 metry szerokości. 
Jedna strona wygląda jak długie zbocze. Wokoło 
jest pusty kawałek pola otoczony przez sosny. 
Jak powiedział mi chrześcijanin, krótko przed 
wyzwoleniem, w  czerwcu 1944 roku, Niemcy 
przywieźli grupę Żydów z Białegostoku, którym 
polecono odkopywać masowe groby w  naszej 
okolicy i palić kości. Grób Żydów zambrowskich 
w  lesie głębockim też został rozkopany i  kości 
spłonęły...
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MOSZE, syn BERLA LEWIŃSKIEGO

Niedopałek uratowany z ognia

(Z  jego pamiętników, zapisane przez Josefa Jeruszalami)

Mosze Lewiński

Niemcy rozpoczęli okupację naszego miasta mie-
siąc po wybuchu wojny. Przed swoim przybyciem 
zbombardowali miasto i spalili około połowy bu-
dynków, wśród nich – cały dystrykt żydowski od 
ulicy Łomżyńskiej, synagogę, domy nauki – do 
cmentarza. Byli w  mieście tylko dziesięć dni – 
po czym, zgodnie z  porozumieniem, wkroczyli 
Rosjanie. Przejęli to, co zostawili Niemcy, za-
łożyli profesjonalne spółdzielnie i  wysłali część 
zamożnych ludzi na Syberię. W lipcu 1941 roku 
wrócili Niemcy, którzy od razu zaczęli represje, 
kon� skowali majątki, łapali ludzi do tak zwanej 
pracy przymusowej. Raz zabrali 90 ludzi, wśród 
nich ludzi starszych, na przykład Tuwię Skoce-
nadek, którzy nigdy nie wrócili. Drugi raz zebrali 
wszystkich na rynku i  zabrali 800 ludzi, wśród 
nich starszego rabina – i już ich nie zobaczyliśmy.
 Czuliśmy, że idziemy na dno. Poradzono 
nam budować getto. Zebraliśmy pieniądze, 
około 3 kilo złota i  otrzymaliśmy pozwolenie 
od łomżyńskiego gestapo, by ścisnąć się w  get-
cie, między ul. Jatkową a  Świętokrzyską – do 
rzeki. Zgromadziło się nas tam ok. 2000 ludzi 
i otoczyliśmy się drutem kolczastym. Przebywa-
liśmy tam od lipca 1941 r. do listopada 1942 r. 
W  listopadzie zostaliśmy zabrani do pustych 
koszar. Znajdowało się tam około 14 tysięcy 
Żydów: z Łomży, Wysokiego, Czerwonego Boru, 
Jabłonki, Rutek i Szumowa. Były to ciężkie dni, 
pełne chłodu i  głodu, epidemii i  śmierci. Do 
czasu, jak Niemcy zaczęli w  styczniu 1943 roku 
przewozić każdej nocy grupę Żydów, około 2000 
ludzi, przez Czyżew do Auschwitz. Ze stacji ko-
lejowej w  Czyżewie łatwo było uciec, ale nikt 
nie wiedział, gdzie iść. Kiedy jeszcze byliśmy 
w  getcie, uciekłem z  całą rodziną do chłopa, 
mojego dobrego przyjaciela, ale niemalże od 
razu wróciliśmy, ponieważ on bał się ukrywać 
całą rodzinę. Tu w  Czyżewie, kiedy moje stopy 
były prawie zamarznięte, zawołał mnie chłop 
i  powiedział, żeby doczołgać się do przedmieść 
miasta i  pojechać z  nim do wioski. Powiedział, 
że mnie ukryje. Był to mój przyjaciel z  wojska 
i  wyświadczyłem mu kilka przysług. Z  zamar-
zniętymi stopami, czołgałem się, trzymając się 
dziur w  ścianach – aż dotarłem do przedmieść 

wsiadłem na jego wóz. Jednak cała moja rodzina 
została wywieziona do Auschwitz. Uratowałem 
siebie, by móc opowiedzieć, co się z nami stało. 
Chłop zatrzymał mnie tylko na jeden dzień, 
a  następnego ranka powiedział, żebym pojechał 
do Czyżewa, ponieważ jego żona bała się mnie 
ukrywać w  domu. Poszedłem pieszo przez las 
do pierwszego goja, który mnie ukrył, przyjął 
przyjaźnie, powierzając sekret tylko synowi, nie 
mówiąc nic żonie, „kwaterując” mnie w stogu sia-
na. Było tam dostatecznie ciepło. Dniem leżałem 
tam, ściśnięty – nocą wyczołgiwałem się stamtąd 
na trochę. Jadłem wysuszony chleb, a  co drugi 
dzień chłop ukradkiem przynosił mi połowę 
porcji przeznaczonej dla psa.
 Byłem bardzo osłabiony przez złe jedzenie, 
przez wszy, które mi dokuczały i  od ran na za-
marzniętych stopach. Chłop zajmował się mną 
i z wielkim wysiłkiem zdobył małą butelkę nafty, 
by wymasować mi stopy. Postanowił zdradzić moją 
kryjówkę żonie. Wielce się zdenerwowała, zabrała 
dzieci i uciekła do swojego ojca. Jednak kiedy się 
uspokoiła, wróciła i codziennie zaczęła dawać mi 
ciepłą miskę zupy i prała moją koszulę. Spędziłem 
tam 20 miesięcy. Pewnego dnia przyszli Niemcy 
i skon� skowali siano. Wszystko położono na wozy 
i zabrano. Niemal mnie znaleźli. Jednak mój dobry 



87

Zniszczenie

goj uratował mnie, powiedział, bym ukrył się za 
stogami siana na polu. Stamtąd też zostałem ocalo-
ny cudem, ponieważ Niemcy szukali tam chłopów, 
którzy uciekli z  robót przymusowych. Wszedłem 
do grzęzawiska, tam się ukryłem i  nie znaleźli 
mnie. Wróciłem do swojego chłopa i  chciałem 
oddać się w ręce Niemców, ponieważ byłem ciężko 
osłabiony, zdezorientowany i samotny. Jednak rol-
nik dał mi nadzieję i mnie pocieszał, mówiąc, że 
Rosjanie są niedaleko. Niemcy zaczęli przeczesy-
wać cały teren i wówczas też doświadczyłem cudu 
– nie zostałem zabrany, a byłem praktycznie pod 
ich nosem. Kiedy Niemcy wycofywali się, prze-
dzierali się przez całą okolicę. Ledwo uszedłem 
z  życiem. Znaleźli mnie Rosjanie, mdlejącego 
i  jak wyrzuconego śmiecia. Przesłuchali mnie, 
dali jedzenie i  powiedzieli, żebym stąd uciekał. 
Tu miały się odbyć walki. Wtedy dowlokłem się 
dwa kilometry do Kołak i mogłem później wrócić 
do mojego dobrego goja. Kiedy przeszedł front, 
udałem się do Zambrowa. Znalazłem zniszczone 
miasto. Po dogłębnych poszukiwaniach znalazłem 
jednego Żyda, Finkelsteina z  ul. Wodnej, który 
też znalazł schronienie u  gojów. Zamieszkaliśmy 
na strychu kuźni Awramela Tuchmana, na ulicy 
Białostockiej. Nazajutrz znalazło się jeszcze kilku 
Żydów: trzej bracia Stupnik, syn Zajdla Tabaka, 
kilku Żydów z  Czerwonego Boru. Założyliśmy 
„żydowską kolonię” i  zamieszkaliśmy w  opusto-
szałym domu Itcze Mulara. Razem z Finkelstei-
nem zaczęliśmy uprawiać kawałek ziemi. Pomógł 
nam trochę magistrat. Wiedzieliśmy jednak, że 
jesteśmy w  niebezpieczeństwie i  nie możemy tu 
zostać. Goje kończyli to, co nie udało się nazistom 
i mordowali tych, którzy zostali przy życiu. Więc 
uciekliśmy do Łodzi, gdzie znajdował się większy 
ośrodek żydowski, ale tam też nie znaleźliśmy 
domu mimo tego, iż były możliwości zarobku. 
Naszym jedynym domem stał się Izrael – doko-
nałem alii i  byłem usatysfakcjonowany. Prawda, 
byłem osierocony, odizolowany, bez żony i dzieci.
 Dobrze pamiętam mojego dobrego chłopa 
i piszę do niego listy i od czasu do czasu wysyłam 
mu trochę pieniędzy, by pomóc jego rodzinie. Nie 
zapomniałem też Amalekitów mimo tego, że ich 
imię nie przechodzi mi przez usta.

List z innego świata

Pod gruzami domu przy ulicy Nowolipki 68 
we wrześniu 1946 roku i  na początku grudnia 
1950 roku znaleziono część archiwum Emanuela 

Ringelbluma z  warszawskiego getta14. Wiele 
dokumentów historycznych zostało opubliko-
wanych m.in. przez Żydowskie Towarzystwo 
Historyczne. Wśród nich znaleziono list od 
naszego pobratymcy, nauczyciela i  przywódcy 
Poalej Syjonu, Nathana (Noske) Smolara, syna 
Dówcze Smolara, datowany na 10 grudnia 1942 
roku w Warszawie. Pisze tam o ostatnim spotka-
niu ze swoją matką w  Białymstoku, o  tym, jak 
Niemcy pojmali jego żonę Esterę – dobrze znaną 
nauczycielkę zambrowskiej szkoły borochowskiej 
(Poalej Syjon) razem z trzyletnią córką Ninkele. 
I  jak później została pojmana i  zabita jego sio-
stra Ethel, która w  Warszawie poświęciła życie 
wychowaniu żydowskich dzieci – sierot i  dzieci 
bezdomnych.
 Nathan Smolar był jednym z  najlepszych 
pedagogów żydowskich i  kierował miejską ży-
dowską szkołą. W czasie istnienia getta był sam 
– walczył o żydowską edukację, należał do grupy 
żydowskich intelektualistów walczących z  wro-
giem i  dlatego zginął – na barykadach, wśród 
pierwszych aktywnych bojowników przeciw 
nazistowskiej pladze. Był jednym z  pierwszych 
inicjatorów buntu w getcie.
 Odizolowany, oderwany od rodziny wierzył, 
że jedynym żyjącym członkiem rodziny była jego 
siostra w  Nowym Jorku, na Bronxie przy 1568 
Leland Avenue, Pesza Deitchman. Dlatego napi-
sał do niej list, swój ostatni. Jednak, jako że kon-
takt z Ameryką się urwał, ukrył list w archiwum 
getta historyka Emanuela Ringelbluma, swojego 
przyjaciela. Wierzył, że nie dojdzie do ekstermi-
nacji, że nadejdzie dzień, w którym Żydzi znów 
się zjednoczą i będą walczyć o lepszą przyszłość. 
Wierzył, że list dotrze do jego siostry.
 Tak na marginesie: nie wiedział, że jego 
młodsza siostra Estera, żona pisarza Szlewina, 
uratowała się (i mieszka w Paryżu). Nie wiedział 
też, że jego młodszy brat Herszel przeżył walki 
z partyzantami w rejonie Mińska (teraz mieszka 

14 Los archiwum Ringelbluma jest znany tylko częściowo. We 
wrześniu 1946 roku w  ruinach Warszawy znaleziono dziesięć 
metalowych pudeł. W  grudniu 1950 roku w  piwnicy innego 
zniszczonego domu przy ulicy Nowolipki 68 natra�ono jesz-
cze na dwie bańki na mleko, w których znajdowało się więcej 
dokumentów. Wśród nich były kopie kilku podziemnych 
gazet, narracja deportacji z  warszawskiego getta i  ogłoszenia 
publiczne Judenratu (rady żydowskich przywódców), ale też 
dokumenty życia codziennego, zaproszenia na koncerty, kart-
ki na mleko i  papierki po czekoladzie. Mimo wielokrotnych 
poszukiwań reszty archiwum, w  tym trzeciej bańki po mleku, 
nigdy nie odnaleziono. Krążyły plotki, że bańka znajduje się 
pod obecną chińską ambasadą w Warszawie.
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w  Warszawie i  jest przewodniczącym Polskich 
Żydów).

 A oto list:

 Moja droga siostro Pesza Deitchman,
 Gdybym nie przeżył, ktokolwiek będzie miał 
możliwość powinien wysłać ci to niewielkie fo-
lio o Twojej rodzinie, ponieważ wydarzyło się tu 
wiele strasznych rzeczy.

Twój brat Noske

Rodzinna księga Hioba zaczyna się od naszej dro-
giej matki w  Zambrowie pod koniec lipca 1941 
roku. Tydzień wcześniej szlachetna matka ryzyko-
wała życiem za cenę złotego zegarka (z  prezen-
tów ślubnych ojca) i  wyruszyła w  niebezpieczną 
podróż w  kierunku Białegostoku, by ustalić, czy 
jej dzieci wciąż żyją. Zabrała ze sobą małą paczkę 
słodyczy, trochę kaszy i oliwę dla dzieci, ponieważ 
w  Białymstoku Żydzi bali się już wychodzić na 
ulicę, by zdobyć trochę jedzenia. W Białymstoku 
spotkała tylko mnie i moją siostrą Ethel, po tym 
jak uciekliśmy z Zambrowa do Białegostoku dru-
giego dnia wojny. Estera (nasza siostra) wyjechała 
z Białegostoku już pierwszego dnia i nie mieliśmy 
od niej żadnych wieści. Herszel (brat) wyjechał 
drugiego dnia i został gdzieś między przestępca-
mi. Otrzymałem od niego pozdrowienia z okolic 
Baranowicz. Matka wróciła tego samego wieczora 

– po spędzeniu jednego dnia z nami. Tydzień póź-
niej banda niemieckich morderców wkroczyła do 
Zambrowa, zwołała i wypędziła cały sztetl na ulice, 
około 1500 starych i młodych, mężczyzn i kobiet 
z małymi dziećmi – wszyscy zostali zebrani razem 
i  wywiezieni niedaleko Czyżewa do lasu, gdzie 
wykopane już były duże rowy i  tam spotkał ich 
koniec. Wieści doszły do nas do Białegostoku trzy 
tygodnie później. My, zwłaszcza Ethel, delikatne, 
najmłodsze dziecko matki, rozpieszczone, bardzo 
źle to przyjęliśmy.
 Minęło trochę czasu i  najpierw ja, później 
Ethel wyjechaliśmy z Białegostoku do Warszawy. 
Ethel uważała, że miała dużo szczęścia, kiedy 
znalazłem jej pracę guwernantki w  sierocińcu. 
Jak wiele serca dawała tym dzieciom! Ile razy 
siedziała godzinami, szukając odpowiedniej ko-
łysanki lub gry dla dzieci. Kochała je jak matka 
kocha własne pociechy. Dziś nie ma już dzieci, 
nie ma Ethel. Zboczyłem trochę z  osi czasu – 
wybacz mi siostro.
 Minęło trochę czasu, od kiedy zaczęły się 
„przesiedlenia” (tak Niemcy nazywali masowe 
mordy na Żydach), preludium, wstęp do trage-
dii: zaczęto strzelać na ulicach, dokładnie w ten 
sposób: przejeżdża samochód, a z niego strzelają 
do żydowskich przechodniów. Oprócz tego orga-
nizowano co noc masowe strzelanki, około pięć-
dziesięciu Żydów zabierano z domów do innych 
budynków, mówiono, by się odwrócili i położyli. 

Rodzina Smolar
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Później nową grupę 100 osób zabierano z aresztu 
domowego i  rozstrzeliwano: powiadomiono nas, 
że jest to kara za niewypełnianie żądań władz 
niemieckich i że się im opieramy. I znów nastę-
pują kolejne dziesiątki i setki morderstw. Krążyły 
plotki, jedna gorsza od drugiej, że wypędzą nas 
z  Warszawy gdzieś poza miasto. Nie mogliśmy 
w  to uwierzyć – czy to w  ogóle możliwe, by 
wypędzić Żydów z Warszawy, miasta, które było 
Matką dla Żydów, miasta dla 400 tysięcy Ży-
dów? Sami dowiedzieliśmy się, że spotka to na 
pewno bezdomnych i tych, którzy tu uciekli, ale 
to niemożliwe, by stało się tak z tymi, którzy się 
tu urodzili.
 Tak było, dopóki nie zaczęły się problemy. 
Pojawiały się plakaty – wszyscy warszawscy Ży-
dzi – z wyjątkiem... i z wyjątkiem... Gdyby tylko 
nie wydarzyło się to w  ten sposób, nie byłoby 
tylu o�ar. Być może utworzono by samoobronę 
i nie skończyłoby się to tak, że ponad 300 tysięcy 
Żydów, wśród których były dziesiątki tysięcy mło-
dych, zostało zaprowadzonych jak owce na rzeź.
 Wyjątki były wypisane na powiadomieniach: 
z wyjątkiem tych, którzy pracują w  instytucjach 
miejskich, w organizacjach zaopatrzenia, instytu-
cjach społecznych (Żydowski Komitet Pomocy, 
Centos, TOZ15), związkach zawodowych i  in-
nych. I  wszystkich, których wezmą pod swoją 
ochronę, ich żony i dzieci.
 Zaczął się popłoch. Widziano, jak żydowska 
policja odsyłała najbiedniejszych uchodźców, 
którzy tu uciekli, wyganiając biednych z domów, 
tych, którzy nie mieli nic, czym mogliby się wy-
kupić, jako że dziewięćdziesiąt procent miało 
już dokumenty, że należą do uprzywilejowanej 
kategorii i nie trzeba ich odsyłać.
 Ja także byłem pracownikiem miejskim – za-
dbałem o  siebie, zatrudniając się w  zakładzie – 
zostałem stolarzem i po wielu trudach znalazłem 
się pod opieką zakładu, razem z żoną i dzieckiem, 
chociaż ona sama też była pracownikiem miejskim.
 Zaczęła się panika: Żydowskiego Komitetu Po-
mocy już nie respektowano. Wkrótce legitymizacja 
przez wspólnotę nie będzie tolerowana. „Zakład” 
był talizmanem, stuprocentową gwarancją. By po-
twierdzić plotki, wskazywano mnie i członka Ży-
dowskiego Komitetu Pomocy – jego zabrano, nie 
zwracając uwagi na legitymizację. Kiedy nareszcie 
otrzymałem swój dowód z czerwonym stemplem 
SS, byłem zupełnie bezpieczny i ochroniłem swoją 

15 Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej 
w Polsce.

rodzinę, dla której zdobyłem specjalną klasy�kację. 
Dla pewności i  większej ochrony zabierałem ze 
sobą do fabryki żonę i  dziecko. Setki pracowni-
ków robiło to samo. Siadali na dziedzińcu fabryki 
(Gęsia 30), schowani w kącie, z dala od złowrogich 
oczu. A kiedy Anioły Śmierci – żydowska policja, 
bandy niemieckich oprawców SS, z  ukraińskimi, 
litewskimi i  łotewskimi wspólnikami – kończy-
li dzienną pracę, wracaliśmy do domu, by tam 
spędzić noc. Często nawet się nie rozbieraliśmy 
z  powodu ciągłych strzelanin nocnych i  plotek 
o nocnych pogromach. 
 Ale pewnego dnia talizman karty fabrycznej 
stracił ważność i, na moje nieszczęście, nasza fa-
bryka była pierwszą, której brama została wywa-
żona. Był to piątek, 7 sierpnia, w sumie 17 dni od 
kiedy zaczęły się masowe morderstwa. Kobiety, 
dzieci, osoby starsze jak każdego dnia siedzieli 
rozproszeni, z tyłu, ukryci, niewidoczni dla świata 
zewnętrznego, kiedy SS i  Ukraińcy włamali się 
od tyłu przez ogrodzenie na sąsiednim podwór-
ku. Ludzie byli niezwykle spokojni. Rozkazali 
wszystkim wstać, ustawić się w rzędzie i skierować 
się do bramy, gdzie tylko sprawdzą dokumenty, 
wszyscy mają dokumenty – więc poszli spokojnie. 
Doszli do bramy – ale nie było żadnej inspek-
cji dokumentów: przeszli dalej, a  tych, którzy 
ośmielili się coś powiedzieć, opierać się, zaczęto 
bić pałkami, kijami prosto w  twarz. Kilka osób 
zastrzelono od razu – i wtedy wszyscy wykonali 
rozkaz. My, mężczyźni, nie wiedzieliśmy nawet, 
co się dzieje, ponieważ fabryka musiała działać na 
pełnych obrotach i każdy musiał stać przy swoim 
miejscu pracy. Nie wchodzili wtedy do fabryki. 
Zebrali wszystkich razem i  zaprowadzili ich na 
miejsce zbiórki – współczesną Golgotę, z której 
zabrano ich do pociągu do punktu ekstermi-
nacji w  Treblince, gdzie miały miejsce masowe 
egzekucje.
 Na wiadomość o tym rzucałem się na próżno, 
jak ranne zwierzę w klatce. Pobiegłem na miejsce 
zbiórki, zapłaciłem, by dowiedzieć się, czy moja 
żona Estera i córka Ninkele wciąż tu są. Wysyłałem 
pieniądze, dużo pieniędzy, by przekupić policję, do 
dr. R16. Wysłaliśmy naszą własną policję zakładową. 
Dowiedziałem się, że zdołały uniknąć pierwszego 
transportu 6000 ludzi, który odjechał o  11 rano. 
Ale siłą wypędzono wszystkich z  kryjówek, kiedy 
nadjechał drugi transport z  tamtego dnia. Nie 
można było nic zrobić, żeby im pomóc. Z  dziec-
kiem na rękach nie mogła uniknąć posępnego losu. 

16 Najprawdopodobniej do dr Ringelbluma.
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Usłyszałem wieści, że widziano ją z Ninkele, w jej 
czerwonej kurtce w drodze do wagonu.
 Na próżno dokładałem starań, dzwoniąc do 
osoby, która prowadziła interesy z  nadzorcami 
z obozu w Treblince. Odpowiedział, że nie może 
pomóc. Że wszyscy, którzy tam tra�li, są skazani 
na śmierć. (On sam został tam później zastrzelo-
ny). Od tego czasu fabryki straciły swoją „moc”. 
Zatrzymywano nie tylko członków rodziny, ale 
przypadkowych ludzi – bez względu na to, czy 
mieli dokumenty z warsztatu, czy nie. Blokowa-
nie fabryk stało się częstym zjawiskiem. Działo 
się to w  ten sposób: wchodziła para żołnierzy 
SS, zaraz po nich Ukraińcy, którzy przeczesywali 
fabrykę, a za nimi policja żydowska. Wszystkim 
rozkazują wyjść na zewnątrz. Kobiety i  dzieci 
ukrywają się. Ukraińcy przeszukują. Szukają pie-
niędzy, zegarków i biżuterii, można ich przekupić, 
ale często za nimi przychodzą inni i  wyganiają 
ludzi z kryjówek. Na podwórzu esesman chodzi 
między rzędami z biczem, wyciągając to tego, to 
tamtego, niektórym mówią, by przeszli na bok 
– to znaczy na śmierć. Każdy, kto od razu nie po-
słucha, zostaje uderzony biczem, albo, jak w kilku 
przypadkach, zastrzelony na miejscu. Ci, których 
odesłano na bok, wiercą się, próbują podbiec do 
rzędu tych, którzy zostali, ale żydowska policja 
wiernie wykonuje swoją pracę – i  nie pozwala 
na to. Próbujesz ich przekupić, jak Ukraińców, 
biżuterią, pieniędzmi. Wiele dawano, by zyskać 
to chwilowe wybawienie. Wielu ukrywało się 
podczas tych blokad we wcześniej przygotowa-
nych kryjówkach, dzięki czemu trochę kobiet 
się uratowało. Blokadzie warsztatów towarzyszy 
blokada budynków mieszkalnych fabryki. Wycią-
gają stamtąd wszystkich, którzy nie zdołali się 
ukryć czy przekupić Ukraińców. W  ten sposób 
zdołałem przez ukrywanie się, i po części dzięki 
szczęściu, przeżyć aż do dziś – 12.10.1942 r.
 W nocy z 5 na 6 sierpnia nadchodzi nowe nie-
szczęście. Wszystkie fabryki, wszystkie „placów-
ki”, które pracują dla Niemców po stronie aryj-
skiej zostają zamkniete. Wszyscy muszą opuścić 
mieszkanie do niedzieli, 6 września, do godziny 
10 i przyjść na zamknięte ulice (Miła, Lubeckiego, 
Stawki). Tam będzie miała miejsce nowa rejestra-
cja, a  ci, którzy przejdą tę procedurę, będą mogli 
wrócić do miejsca zamieszkania. Mieszkam na ul. 
Miłej i  tego ranka 6 września stałem przy oknie 
i  patrzyłem na zewnątrz. Żadne pióro nie jest 
w stanie opisać koszmarnego obrazu tego poranka. 
Dziesiątki tysięcy ludzi z  ponurymi, nieumytymi 
twarzami, którzy stracili wszelką nadzieję, matki, 

masy ludzi wędrują tam i  z  powrotem. W  ich 
oczach widać bezsilność. I  idą dalej. Ma miejsce 
segregacja. Część wraca, lecz większość, tysiące 
ludzi, prowadzą na miejsce zbiórki.
 Tysiąc i  jedna historia tragedii opowiadane 
są przez tych, którzy przeżyli tamten dzień. Kto 
jest w stanie przekazać je wszystkie? Każde słowo 
to przeżywanie tragedii na nowo. Nasza segre-
gacja miała miejsce czwartego dnia – w  środę. 
Każdego dnia czekaliśmy na naszego dozorcę, 
Niemca Henzla, który w  końcu przekazał nam 
dobrą wiadomość: nasz warsztat zostaje. Może 
w nim zostać 500 ludzi, a  jako że, po tak wielu 
blokadach, zostało mniej niż 500, wydaje się, 
że wszystkim nam pozwolą zostać. Niezależ-
nie od tego, starsi, kobiety i  dzieci powinni się 
ukryć. Pozostali mężczyźni powinni stawić się 
bezzwłocznie. 
 Cały dzień czekaliśmy na żołnierzy SS, którzy 
przeprowadzali selekcję. Przybyli około godziny 6 
po południu, jak wściekły sztorm, jak rój szarań-
czy. Przewodził im osobiście morderca – Brandt. 
Z  przekrwionymi oczami i  ochrypłym krzykiem 
szybko zabrali się do „pracy”. Czujni pracowni-
cy w  fabryce rozumieli, jak używać psychologii 
terroru i  wykuli metalowe etykiety z  inicjałami  
O.B.W. (Ost-Deutsche Bau-Tischlerie-Warsch-
tatten) z  numerami i  sprzedawali je po 3 złote 
za sztukę. Te metalowe tabliczki nazywane były 
nieśmiertelnikami, a  mimo to wiele osób je ku-
powało, jak gdyby był to prawdziwy talizman, 
który pozwoli uniknąć wszelkich nieszczęść. By 
wydawało się, że te metalowe tabliczki są istotne, 
nie dawano ich kobietom. To te metalowe ety-
kiety żołnierze SS uznali za ważne poświadcze-
nie i każdy, kto nie miał takiego nieśmiertelnika, 
był skazywany [na śmierć]. Z  dzikimi krzykami, 
bici pałkami i biczami, przez Brandta z tabliczką 
w  ręku podzieleni zostali na trzy obozy i  każdy, 
kto został skazany, był bestialsko pobity. Dwa razy 
Brandt złamał tabliczki na plecach i głowach tych, 
którzy nie ruszyli się wystarczająco szybko, a byli 
skazani na śmierć. Lała się krew. By się jeszcze 
bardziej rozjątrzyć czy też usprawiedliwić swoje 
przewrotne działania w oczach niemieckich wła-
ścicieli fabryk, krzyczał przy każdym uderzeniu: 
Wystarczy, już dość, trzy lata krwawimy przez was 
Żydów, to przez was cierpią Niemcy!
 Moja siostra Ethel również znajdowała się 
wśród tych setek ludzi. Jej dzieci z  sierocińca 
już dawno zabrane zostały na ołtarz o�arny. 
Zabrałem ją do fabryki jako moją żonę i posta-
rałem się zdobyć dla niej dowód z fabryki, kartę 
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z pieczątką SS, wskazującą na to, że była tu zgod-
nie z  prawem i  mieszkała ze mną. Na selekcję 
poszła pewna siebie. Nie było wątpliwości, że ją 
przejdzie. Kto jak nie ona, 22-latka, świeża, pięk-
na; zwłaszcza że pożądany kontyngent do fabryki 
jeszcze nie został obsadzony. Kiedy żołnierze SS 
odseparowali tych z nieśmiertelnikami i rozkaza-
li im wracać do fabryki, przeprowadzono ścisłą 
blokadę w  budynkach mieszkalnych, wyciągając 
ludzi z  mieszkań i  kryjówek i  zabierając ich do 
wagonów – nie zostało po niej nawet śladu.
 Później miały miejsce dodatkowe blokady, we-
wnętrzne selekcje i łapanki – ja na razie pozostałem.
 Co stało się z moją siostrą Chaną i jej córką 
Belcze, nie wiem. Wiem tylko, że to samo stało 
się w  listopadzie w  Zambrowie. Tam egzekucje 
miały miejsce w  Czerwonym Borze. Nie mam 
od nich wieści.
 Ten list znaleziony został w Archiwum Rin-
gelbluma. Oryginał znajduje się w Żydowskim 
Instytucie Historycznym w Warszawie.

 Wszyscy Żydzi z  Zambrowa i  okolicznych 
wiosek zostali zebrani przez Niemców do za-
mbrowskich koszar. Łomżyńscy Żydzi przypro-
wadzili ze sobą starców z domu opieki i  sieroty 
z sierocińca. Około 20 000 Żydów zostało stło-
czonych w  tych barakach  – bez wystarczającej 
ilości jedzenia, wody, światła czy powietrza. Nie 
było zaplecza sanitarnego. Przeludnienie było 
przerażające. Trochę jedzenia, które zabraliśmy 
ze sobą z getta, starczyło na jakieś dwa tygodnie.
 Niedługo potem głód zaczął atakować nas 
pełną siłą. Po wielu wysiłkach Judenrat zdołał 
wynegocjować „ustępstwo”, by zebrać porzucone 
jedzenie, które zostało w  getcie i  przetranspor-
tować je do koszar. Kiedy nareszcie dostaliśmy 
trochę jedzenia, od razu otworzyliśmy wspólną 
kuchnię i zapewniliśmy ciepły południowy posiłek 
dzieciom i ludziom starszym, a reszta rozdzielona 
została między zdolnych do do pracy [dorosłych].
 Z powodu tragicznych warunków sanitarnych 
wybuchła epidemia tyfusu. Ludzie padali jak mu-
chy. Z wielkim wysiłkiem zdołaliśmy zorganizo-
wać szpital w  tym miejscu i  z  wielkim trudem 
zdobyliśmy trochę leków z  apteki Skrożnika, 
gdzie wcześniej pracowałem. W tych strasznych 
warunkach zdołaliśmy prowadzić małą aptekę. 
Warto wspomnieć poświęcenie i  niezwykłe od-
danie żydowskich lekarzy, którzy byli z nami, na 
przykład dr. Knotta z Łomży (teraz jest w Izra-
elu) i  innych. Stali na swoim posterunku, dzień 
i noc służąc chorym. 

 Nadeszła chwila likwidacji. Niemcy zmobili-
zowali grupę chłopów z  wozami i  każdej nocy 
przewozili około dwóch tysięcy ludzi z koszar do 
pobliskiej stacji kolejowej w Czyżewie, pakowali ich 
do specjalnie zapieczętowanych wagonów i gdzieś 
wywozili. Kiedy ktoś próbował pytać: „Gdzie nas 
zabierają?”, cyniczna odpowiedź brzmiała: do obo-
zu pracy, gdzie każdy będzie mógł pracować we 
własnym zawodzie, bez przeludnienia czy głodu. 
Byłem w  ostatnim transporcie, który wyjechał 
z Zambrowa 27 grudnia 1942 roku (19 dnia mie-
siąca tewet 5703 r.). Komendant obozu przyszedł 
do seniora Judenratu z propozycją: miał w swoim 
posiadaniu kilogram weronalu17 – chciał użyć leku, 
by już na zawsze uśpić dzieci, starych i  chorych, 
tych, którzy nie mogli pracować i  nie przeżyją 
trudnej podróży. Nikt nie przyjął tej szatańskiej 
propozycji. Mimo tego zdołali osiągnąć swój cel 
i otruli około 200 starych i chorych.
 W  ostatniej chwili, kiedy musiałem opuścić 
koszary, przebiegłem przez wszystkie pomiesz-
czenia, by sprawdzić, czy ktoś został. To, co uj-
rzałem, złamało mi serce: około dwustu dzieci, 
ludzi starszych i osłabionych leżało pogrążonych 
w głębokim śnie, z ich gardeł dobiegało rzężenie. 
Było to charkot umierających. Od razu zrozu-
miałem, co się dzieje i  z  serca wyrwało mi się 
stare, pełne smutku błogosławieństwo „Baruch 
Dajan HaEmet!”. Ten charkot towarzyszył mi 
przez całą drogę i  z  płaczem i  bólem trzyma-
łem się pojedynczych braci, którzy pozostali przy 
życiu, którzy mieli teraz doświadczyć podróży 
w  nieznane, podczas której śmierć wachlowała 
nas swymi skrzydłami.
 Podróż trwała pięć dni, bez jedzenia i wody. 
Małe dzieci, zaniedbane, leżały skomląc: błagały 
o  kawałek chleba i  trochę wody. Co jakiś czas 
zeskrobywaliśmy kawałki lodu z  okien wagonu 
i  dawaliśmy je dzieciom, by je trochę ożywić. 
Przybyliśmy do Auschwitz Birkenau 3 stycznia 
1943 (26 dnia miesiąca tewet). Spotkaliśmy tam 
około 10% tych, którzy przybyli wcześniejszym 
transportem i wciąż żyli. Reszta wyzionęła ducha, 
wydała ostatnie tchnienie w komorach gazowych. 
Ci, którzy przeżyli, skazani byli na ciężką pracę 
w obozie śmierci.
 Tak przeszedłem ten makabryczny okres 
i zostałem wyzwolony 28 miesięcy później przez 
armię amerykańską 15 maja 1945 r.

17 Środek uspokajający zawierający barbiturany, używany jako 
środek nasenny.
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Icchak Stupnik, Buenos Aires

Zakładamy grupę partyzancką

Do lasu, lasu! Z  łukiem i  strzałą! Zambrowskie dzieci z  trzech chederów i  ich nauczyciele: Bercze Sokół, Fajwel Cukrowicz 
i Zerak Kagan, idący do lasu, z ¿ agą narodową na czele, podczas Lag ba-Omer, 1918 rok

Mój brat Jankiel i  ja zdołaliśmy wymigać się 
od zambrowskiego getta i  poszliśmy do pracy 
w  Pniewie niedaleko Czerwonego Boru, obok 
bagnistego lasu pniewskiego. Pracowaliśmy tam 
dla zamożnego chłopa, Wiśniewskiego. Pomyśle-
liśmy, że kiedy nasza sytuacja się pogorszy, uciek-
niemy prosto do lasu. Mój starszy brat Mosze 
znajdował się w  łomżyńskim getcie. W  pewną 
sobotę udaliśmy się do Czerwonego Boru. Żydów 
nękano tam minimalnie, ponieważ potrzebni byli 
do pracy. Zostaliśmy tam do niedzieli. W  nie-
dzielę po południu rozniosła się wiadomość, że 
wszystkie drogi zablokowane zostały przez żan-
darmów, by nikt nie mógł uciec i że goje z tego 
terenu otrzymali stanowczy rozkaz przewiezienia 
swoimi wozami Żydów z Czerwonego Boru do 
zambrowskich koszar. Zdecydowaliśmy się uciec 
za wszelką cenę. Jadąc na koniach, goje szukali 
na polach Żydów, którzy uciekli i  oddawali ich 
w  ręce Niemców. Otrzymywali za to pół litra 

wódki lub kilo cukru za każdego Żyda, którego 
złapali. Jak przekazali nam goje, sam sołtys Czer-
wonego Boru ukląkł na jedno kolano i wycelował 
broń w  żydowskiego chłopca, który biegł przez 
pola, jakby strzelał do dzikiej kaczki.
 W ciemności zdołaliśmy dotrzeć do lasu z kil-
koma innymi Żydami. Przed świtem zobaczyliśmy 
cień ludzki zbliżający się do nas. Zamarliśmy: był 
to nasz brat Mosze z łomżyńskiego getta. Ich też 
uwięziono, by przetransportować do Zambrowa. 
Członek Judenratu, młody człowiek z Zambrowa, 
Baumkolier, przez przypadek dowiedział się o tej 
akcji i szybko poinformował resztę Żydów: Ratuj-
cie się, jak możecie, uciekajcie! W  konsekwencji 
kilka osób uciekło, wśród nich mój brat, Mosze. 
Biegł całą noc do Czerwonego Boru, do nas.
 Postanowiliśmy się nie rozdzielać i  zostać 
razem. Zdecydowaliśmy się wrócić do pniew-
skich szop w  nocy. Na skraju lasu dostrzegli-
śmy chłopską chatę. Mosze, który wyglądał jak 
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włościanin, wszedł do niej, by poprosić o coś do 
jedzenia. Czekaliśmy w oddali. Szybko wyszedł, 
a banda gojów zaczęła go gonić, by oddać w ręce 
Niemców. Natychmiast ruszyliśmy na pomoc 
bratu, z gałęziami zerwanymi z drzew w rękach, 
i  bandyci uciekli. W  nocy dotarliśmy do szopy. 
Rodzina Wiśniewskich przyjęła nas z powrotem, 
pozwoliła spędzić noc na poddaszu stajni, dała 
nam jeść – ale bardzo usilnie zachęcała nas, 
by podczas dnia zostać w  lesie i  że tylko nocą 
możemy przyjść coś zjeść i  przespać się. Rano 
zarówno nasze życie, jak i  ich było zagrożone. 
Zostaliśmy tam cztery tygodnie: dniem w  lesie, 
nocą na poddaszu. Nasz brat Mosze uważany był 
za przyjaciela, nie za brata. Spotkaliśmy w  lesie 
innych z naszej okolicy, z Gaci i zdecydowaliśmy 
się utworzyć na własne ryzyko grupę partyzancką 
w  lesie pniewskim.
 Minęło około 6 miesięcy od likwidacji za-
mbrowskiego getta. Samotni i przybici wędrowa-
liśmy po lasach, ukrywając się za dnia i szukając 
jedzenia nocą. Nie mieliśmy żadnych związków 
z  polskimi partyzantami, a  jeśli skontaktowa-
libyśmy się z  nimi, działalibyśmy na własną 
niekorzyść – zabiliby nas, gdyż nie byli lepsi 
od Niemców. Kiedy znaleźliśmy w  lesie kilku 
innych Żydów, którzy uniknęli śmierci, jak na 
przykład Izraelke Gebela, rzeźnika z  Gaci, jego 
syna Zelika z żoną i trójką małych dzieci, dwóch 
braci Rudnik, Izaaka Bursteina (także rzeźnika), 
Josela Kwiatka i innych postanowiliśmy utworzyć 
„brygadę partyzancką”, zdobyć broń i  walczyć 
z  wrogiem. Mój brat Jankiel został mianowany 
na komendanta i znaleźliśmy odpowiednie miej-
sce w lesie pniewskim na naszą siedzibę główną. 
Z  wielkim wysiłkiem zdobyliśmy od chłopów 
trochę broni, z ograniczoną liczbą amunicji. Pew-
nego ranka chwiejnym krokiem zbliżył się do nas 
chłop. Postawił nas w stan gotowości, bo wyda-
wał się nam podejrzany. Ze strachem w  oczach 
podszedł do nas i wyraził swoje współczucie co 
do naszej sytuacji i  zaczął mówić nam, że tam, 
gdzie mieszka, pod dachem jego szopy, ukrywają 
się Żydzi – mężczyzna i  jego żona i  że trzeba 
ich uratować, ponieważ sąsiedzi ich wywęszyli 
i przekażą w ręce Niemców. Polskie grupy z AK 
(Armii Krajowej) krążyły po okolicy i  zabijały 
Żydów. 
 Szybko naradziliśmy się i  postanowiliśmy, 
z  zachowaniem ostrożności, uratować tę dwój-
kę Żydów, kierując się tym, co powiedział nam 
chłop. Mój brat Miszka został wyznaczony do 

kierowania tą misją. Późną nocą, z  naładowaną 
bronią podszedł do stodoły. Wspiął się na dach 
i usłyszał czyjś gwałtowny wdech w słomie. Misz-
ka wyszeptał: Jestem Żydem, przyszedłem was 
uratować! Wyjdźcie i powiedźcie, kim jesteście? 
 – Jestem Motel Sz. z  Myszyńca – odpo-
wiedział męski głos. – A  ja jestem Raszke Ch. 
z Łomżycy – rozległ się płaczliwy kobiecy głos. 
Miszka zadrża, gdy tylko usłyszał imię Motel 
Sz. Był on dobrze znanym informatorem, który 
współpracował z Niemcami w  łomżyńskim get-
cie i doprowadził do śmierci wielu Żydów, a póź-
niej sprawiał problemy w  zambrowskim getcie. 
Miszka nie stracił nad sobą kontroli i powiedział: 
Nie mogę wyprowadzić dwóch osób naraz, niech 
Raszke Ch. pójdzie pierwsza. Z  tego wielkiego 
smutku i radości Raszke zapomniała włożyć buty 
i biegła boso. Po drodze uświadomiła sobie, że nie 
może chodzić po ostrych kamykach i musi wrócić 
po buty. Miszka nie pozwolił jej zawrócić, kazał 
jej czekać na skraju lasu i  poszedł sam szukać 
butów. Szukając ich w  słomie Miszka zauważył 
ludzi w skórzanych kurtkach otaczających szopę, 
oświecających ją latarkami – wyczuli, że byli tu 
Żydzi. Miszka od razu skoczył na dół i  ukrył 
się za wozem, z bronią w ręku. Jeden z nich się 
zbliżył. Miszka nie chciał marnować naboi, więc 
uderzył go kolbą pistoletu w  głowę. Człowiek 
od razu upadł na ziemię, a  Miszka uciekł do 
lasu. Strzelali do niego w  ciemnościach, ale nie 
tra�li. Motel Sz. też uciekł, ratując się i  przed 
świtem znalazł naszą kryjówkę. Stał przed nami 
z  opuszczoną głową i  nic nie powiedział. Po-
stanowiliśmy postawić go przed sądem. Rzeźnik 
Izraelke i  inni opowiedzieli nam o  żydowskich 
o�arach w  getcie łomżyńskim, które zginęły 
przez Motela, który informował o tajnych środ-
kach zdobywania jedzenia dla Żydów, nowych 
uchodźcach, którzy przybyli do getta, aż senior 
łomżyńskiego Judenratu, pan Muszyński, dowie-
dział się od Niemca, że Motel był prowokato-
rem i  przekazuje informacje Niemcom. Wtedy 
Muszyński pozwolił na jego areszt i zamknięcie 
w  piwnicy Judenratu. Jednak Niemcy powiado-
mili ich, że wszyscy Żydzi łomżyńscy będą za 
niego odpowiadać. Wypuszczono go i  udał się 
do Zambrowa. Bolało nas to, że miliony naszych 
niewinnych braci zostało zabitych, podczas gdy 
ten bandyta wciąż żył i  stał przed nami. Nasz 
„trybunał” skazał go na śmierć.
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Potomek Zambrowa – przywódca bojowników mińskiego getta

Herszel, syn Dówcze Smolara, w  młodości był 
zafascynowany komunizmem. Spędził sześć lat 
w łomżyńskim więzieniu. Kiedy Armia Czerwo-
na wkroczyła do Łomży, uwolnili go. Zgodnie 
z  rozkazami partii przeniknął do mińskiego 
getta, by w tajemnicy prowadzić powstanie grup 
antyfaszystowskich. Później Smolar przeszedł 
z  Mińska do partyzantów i  otrzymał szereg 
dostojnych medali od Armii Czerwonej, a  dziś 
jest przywódcą Komitetu Centralnego Polskich 
Żydów. W  1946 roku jego książka „Mińskie 
getto” została opublikowana w  Moskwie przez 
wydawnictwo „Emes”. Opisał w  niej wszystkie 
przerażające czyny nazistów. Przytaczamy tutaj 
streszczenie długiego artykułu (800 wersów 
ścisłym pismem), który ukazał się w  „Ejnikajt” 
– organie prasowym Żydowskiego Komitetu 
Antyfaszystowskiego – 28 września 1944 roku. 

H. Smolar

 ... Herszel Smolar, 35-letni mężczyzna, nie 
miał wyboru – wpadł w  łapy bestialskiego wro-
ga, w mińskim getcie. Mógł zdobyć dokumenty 
aryjskie i  mieszkać wśród gojów, ale zamiast 
tego powiedział: Jestem w końcu Żydem i moje 
miejsce jest wśród Żydów. Od razu zaczął pracę 
jako dowódca podziemnego ruchu oporu, który 

miał tylko jeden cel: wszelkimi sposobami zaata-
kować wroga. Smolar był już wprawiony w tego 
typu pracy: od 11 lat działał nielegalnie w partii, 
w tym 6 lat spędził w więzieniu, dopóki nie uwol-
niła go Armia Czerwona. Miał kontakty w oko-
licy. [W  świecie zewnętrznym] znany był jako 
Je� m Stolarewicz. Po kilku tygodniach musiał 
zorganizować szpital miejski, który zajmowałby 
się ludźmi z  chorobami zakaźnymi. To miejsce 
stworzył dr Lejb Kulik. Niemcy nie mieszali 
się za bardzo w  sprawy szpitala, bo bali się, że 
sami się zarażą. To tutaj zorganizowano oddziały 
ruchu oporu i  to tu przygotowywano trucizny 
i  różne inne niebezpieczne materiały, by zatruć 
jedzenie i picie wroga przez żydowskich pracow-
ników i kucharzy. To stąd wychodziły uzbrojone 
grupy, które napadały na niemieckie samochody 
dostawcze, magazyny przechowywania żywności, 
zapasy produktów skórzanych, towarów przemy-
słowych, cukru itp. i rozprowadzały łup w getcie. 
Kiedy na niebezpiecznego Stolarewicza polowa-
ło gestapo – Smolar opuścił ten teren. Judenrat 
otrzymał rozkaz, by wydać Stolarewicza – jeśli 
tego nie zrobią, zapłacą własnymi głowami. Więc 
dowódca Judenratu, JoÊ e, uciekł się do podstę-
pu: noc wcześniej naziści napadli na duży dom, 
zabijając około siedemdziesięciu osób. Podłożyli 
fałszywe dokumenty przy ciele jednego z  zabi-
tych na nazwisko Stolarewicz, umazali go krwią 
i  przynieśli do komendanta gestapo. W  tym 
czasie Smolar musiał ukrywać się nawet przed 
żydowskimi oczami. Sanitariusze przywieźli go 
do szpitala na łóżku polowym, ukrywając go 
między pacjentami chorymi na tyfus. Jego łóżko 
stało się główną kwaterą podziemnego ruchu 
oporu. To tutaj stworzył plan wysłania grup po 
150 ludzi i złączenia się z partyzantami w lasach 
k. Nalibok. Wszyscy zaczęli szukać amunicji dla 
grup partyzantów. 23 lipca 1942 roku na Tisza 
be’Aw naziści dokonali krwawej rzezi w  getcie. 
Przez cztery dni i cztery noce strzelali i mordo-
wali. Smolar ukryty był w przestrzeni pomiędzy 
podwójną ścianą w  szpitalu. Naziści strzelali 
i  zabijali wszystkich chorych, a  Smolar został 
między ścianami do czasu, aż przyszła po niego 
wysłanniczka z  dowództwa centralnego, 22-let-
nia Maria Gorochowa, która pracowała jako 
kucharka w niemieckiej kuchni i  razem z drugą 
dziewczyną, Żydówką, Emmą Rodową, wydosta-
ły Smolara z getta. Rezydował teraz jako stolarz 
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w  najniebezpieczniejszym domu, w  budynku 
gestapo, a  nad nim mieszkał starszy dowódca 
niemiecki Kuba. Po sześciu tygodniach przyszli, 
by przetransportować go do partyzantów. Poko-
nał dziesięć kilometrów z zaufaną osobą, ale nie 
dał znaku, że się z  nimi skontaktował. Wrócił 
i  ukrył się z  kobietą, wykładowczynią na kur-
sach medycznych – pod łóżkiem, pod workami 
i  torbami. Później zabrany został w  nocy do 
pracownika kolei, a  gdy spał, gestapo zapukało 

do drzwi. Smolar wyskoczył przez okno na dach, 
w koszuli nocnej. Skulił się na dachu, by nie zo-
stać zauważonym. Kiedy wszystko ucichło, wrócił 
do środka przez okno. Jego towarzysze zostali 
aresztowani. Niemcy zapieczętowali dom. Smo-
lar zebrał swoje pożyczone papiery i  wyruszył 
w  drogę. Wędrował przez siedemnaście dni, aż 
dotarł do grupy partyzantów i został ich dowód-
cą zgodnie z  porządkiem partii. Wtedy Smolar 
zaczął na nowo rozliczać się z wrogiem. 

IZAAK MALINOWICZ, Bronx

Trzeci pożar

Mówiono, że kiedy przychodzi piękne lato, zaczy-
nają się pożary. Każdego lata płonęły całe mia-
steczka wraz z żydowskimi majątkami – zamożni 
Żydzi, balebatim, rzemieślnicy zostawali bez dachu 
nad głową, bez kawałka chleba dla dzieci.
 Pożar nie oszczędził też naszego Zambrowa. 
Pierwszy pożar, który strawił praktycznie cały 
sztetl, wybuchł w  piątek tuż przed paleniem 
świec. Był to upalny letni dzień 1895 roku. 
Kobiety i  mężczyźni zawsze lubili opowiadać 
o  wielkim pożarze, jęcząc „nie powinniśmy na-
wet myśleć, że coś dzisiaj spłonie, tak jak paliło 
się wtedy...” Po miasteczku krążyły całe historie. 

Niektórzy po prostu mówili, że w  kuźni przy 
rzece na ulicy Ostrowskiej odbywały się dostawy 
nielegalnego towaru kupionego od żołnierzy i to 
zajęło się ogniem, który rozprzestrzenił się na 
całe miasteczko, z  jego dachami krytymi strze-
chą. Inni mówili: Jeśli taka będzie wola Boga, 
słomiany dach nie spali się, proch nie wybuchnie. 
Miasto zgrzeszyło przeciwko magidowi reb Elia-
kimowi Gecelowi i  przeklął on miasto – a  jego 
święte słowa spełniły się. I  widać tego znaki – 
dodaje starsza Żydówka z westchnieniem – pożar 
wybuchł dokładnie po południu w piątek, kiedy 
mężczyźni zażywali kąpieli, przygotowując się na 

Bankiet na Dzień Niepodległości Izraela. Grupa zambrowskich landsleit w Ameryce, Pan i Pani Malinowicz piją 
L’Chaim za ocalałych z Zambrowa
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„Wyjątkowa jaskinia” poświęcona pamięci europejskich Żydów na Górze Syjon w Jerozolimie składa się z monumentów 
dla zniszczonych gmin żydowskich. Pierwsza z  lewej to zambrowska tablica pamiątkowa, a obok niej stoi reprezentant 

Towarzystwa Żydów z Łomży i Zambrowa w Argentynie, Ch. H. Rudnik, świętej pamięci

nadchodzący szabat. Inni robili obchody okoli-
cy, a  ci, którzy byli w  domu, ciężko pracowali, 
by skończyć wszystko na czas szabatu. Odzież, 
buty, kapelusz – niewyspani, wyczerpani przez 
pracę całego tygodnia, ledwo będący w  stanie 
dotrwać do szabatu, odpocząć trochę, przespać 
się. Kobiety ciężko pracowały, by godnie przyjąć 
święty szabat w swoich domach, gotując, piekąc, 
przygotowując czulent, sprzątając, myjąc, a  tu 
nagle, zupełnie niespodziewanie: pożar zesłany 
przez Boga spłynął na miasto...
 Minęło siedem lat, potem następnych siedem 
– sztetl szybko i pięknie się odbudował, nowe ko-
szary, które zostały wybudowane i dwie dywizje 
żołnierzy w mieście zapewniały źródło dochodu, 
więc w krótkim czasie budowano domy z dacha-
mi z blachy lub pokrywane dachówkami, niektóre 
gontami, ale już nie słomą. Powstała atrakcyjna 
ulica handlowa, ul. Kościelna, z  drewnianymi 
chodnikami, kamiennymi i  betonowymi doma-
mi z balkonami. Miasto zostało zrewitalizowane, 
ale często przywoływano ten wielki pożar: taki-
-a-taki wziął ślub „po pożarze”, ten urodził się 
„po pożarze”, po prostu nie było innego punktu 
odniesienia, który miałby porównywalną wagę.

 To jest... do czasu drugiego pożaru.
 Miało to miejsce sobotniego wieczoru, tuż po 
hawdali, gdy wszyscy byli w  domu, wypoczęci, 
po tym jak trochę się przespali, wciąż uroczyście 
ubrani na szabat. Było to 1 maja 1909 roku. 
Robotnicy nie pracowali pierwszego maja, po-
nieważ ten dzień był dla nich czymś w  rodzaju 
szabatu i  ogólnie w  mieście było raczej cicho, 
nie jak w  roku 1905. Razem z  kilkoma chło-
pakami siedzieliśmy w  „budce” na Pasku pijąc 
wodę gazowaną z czerwonym syropem, żartując, 
kiedy nagle usłyszeliśmy krzyk: Uwaga, wybuchł 
pożar! Gdzie jest pożar? – W  koszarach przy 
kapitanie zapalił się magiel. Więc pobiegliśmy 
do domu. Ogień był już blisko nas, Żydzi za 
bardzo polegali na strażakach-gojach, ponieważ 
w  strukturze dowodzenia straży pożarnej nie 
było Żydów. Jeden Żyd, Gordon „Tiefer” był 
strażakiem i  nikt więcej. W  sztetlu panowały 
antysemickie nastroje, było to niedługo po tym, 
jak zniszczono krzyże na cmentarzu. Winą za 
to obarczano Żydów i  z  tego powodu, zamiast 
gasić wodą ogień, goje oblewali żydowskie domy 
benzyną, przez to żydowska część Zambrowa 
płonęła całą noc, obejmując większość miasta 
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aż do rynku. Spłonęło około 500 żydowskich 
domów.
 Wiele ciekawych rzeczy działo się w sztetlu:
 Pewien Żyd, gabaj Chewry Kadiszy, krzyk-
nął na ulicy: „Żydzi, pomóżcie mi to uratować!” 
Ciągnął za sobą bardzo ciężkie pudło. Żydzi po-
mogli mu, a pudło zostało zabrane gdzieś na ulicę 
Ostrowską. Wszyscy myśleli: w  środku jest po-
ściel, pranie, biżuteria, świece, ale później okazało 
się, że w  pudle znajdowała się ziemia z  Ziemi 
Izraela... A on pozwolił, by pościel i ubrania po 
prostu się spaliły.
 Drugi Żyd trzymał posag córki w piecu, po-
nieważ był nieufny i nie chciał wpłacić pieniędzy 
by zyskać odsetki. Krzyczał: „Żydzi, pomocy, piec 
się pali!”
 Następnego ranka wozy obładowane chlebem 
przybyły z Łomży, z Białegostoku i okolicznych 
miasteczek. Sztetl szybko odbudowano. W więk-
szości domy były ubezpieczone i Żydzi otrzymali 
pieniądze, trochę pożyczyli i  wybudowali nawet 
ładniejsze domy, głównie z  kamienia, betonu, 
z balkonami i ładnymi sklepami od frontu. Trze-
ba było zarabiać na życie. Bezdomni wybudowali 
dla siebie baraki na rynku i życie zaczęło powoli 
wracać do normy. Jednak była jedna rzecz, którą 
zyskali zambrowscy Żydzi z  powodu pożaru: 
wielu Żydów zaciągnęło się do straży ogniowej. 
Chociaż prawdą jest, że antysemiccy dowódcy, 
jak np. farmaceuta Skarżyński i  jego zastępca 
Prusak Baker, patrzyli z  ukosa na żydowskich 
strażaków, nie mieli prawa im tego zakazać. Tak 
więc w  każdą niedzielę Żydzi wkładali swoje 
czapki strażackie (hełmów pokrytych patyną nie 
udostępniono im tak szybko) i wykonywali ćwi-
czenia. Zatrzymywali formację w jakimś miejscu 
i  trenowali albo po prostu wdrapywali się, wbi-
jając topór czy hak w palący się dach. Z czasem 
żydowscy strażacy stali się najlepsi w sztetlu.
 Dopóki nie nadszedł trzeci pożar – po trzy-
dziestu dwóch latach.
 Miasto bardzo się zmieniło. Władza prze-
chodziła z rąk do rąk – carska, niemiecka, polska, 
bolszewicka i  znowu niemiecka. Wszyscy oni 
wyróżniali się jednym: wrogością wobec Żydów. 
Pod koniec 1941 roku żydowska część Zambro-
wa spłonęła po raz trzeci, ale ten pożar był 
najbardziej przerażający. Po tym pożarze już go 
nie odbudowano i nigdy nie zostanie on odbudo-
wany. Mówiono, że to też miało miejsce w czasie 
szabatu. Nie był to letni szabasowy dzień, a raczej 
mroźny dzień grudniowy. Tamtego dnia Żydzi, 
którzy przetrzymywani byli w  zambrowskich 

koszarach, przewiezieni zostali przed świtem do 
Auschwitz, gdzie tłoczyli się razem z  Żydami 
z Łomży i innymi Żydami z okolicy. Tamtej so-
boty to nie zambrowskie domy zostały spalone, 
a dusze mieszkańców Zambrowa...
 Pierwszy pożar, drugi pożar, ale to ten trzeci 
pożar na zawsze zostanie w naszej pamięci. Nasi 
mieszkańcy Zambrowa zabrani zostali z dymem 
i gazem i nigdy do nas nie wrócą...

Wspomnienia Jorcajtu

Wszystkim, co pozostało z  tego pięknego, ży-
wego Zambrowa były cztery masowe groby, nie-
oznaczone i bezimienne. Nikt nie wie, gdzie iść, 
by oddać cześć swoim przodkom.
 Pierwszy grób znajdował się w długich oko-
pach wojskowych w Szumowie.
 Był środek lata, 19 sierpnia. Wszystko dooko-
ła kwitło i rozwijało się. Jak zwykle słońce prze-
syłało swoje promienie światu. Niemcy rozkazali 
nam zebrać się na rynku w Zambrowie w piękny 
pogodny wtorek. Wybrali 1500 ludzi, najlepszych 
spośród Żydów, wraz z  rabinem i  dyrektorem 
jesziwy i wywieźli ich do Szumowa do budynku 
kościoła lub do szkółki kościelnej, podzielili ich 
na grupy, wedle ich zawodu i wieku i do godziny 
10 wieczorem rów w lesie głębockim zapełnił się 
ciałami i żywymi trupami...
 Dziś to przesiąknięte krwią miejsce pokryte 
jest dziką trawą i  drzewami. Pasie się tu bydło. 
Któż może powiedzieć, czy późno w  nocy nie 
rozlega się tu pojedynczy jęk, echa zawodzenia 
sierot, płacz ojców i  matek, westchnienia sióstr 
i braci? Kto wie?
 Drugi masowy grób prowadzi nas do Kossak. 
Trzy tygodnie później, na początku września, 
1500 ludzi zostało wywiezionych do tego miej-
sca. Było to około 900 ludzi z Zambrowa i około 
600 z Rutek i wszyscy zostali wrzuceni żywcem 
do masowego grobu. Ziemia w  tamtym miejscu 
podnosiła się przez godziny, jak fermentujące 
ciasto  – dopóki ci, którzy zostali tam zakopa-
ni, ostatecznie nie udusili się i  przestali drgać 
w  swym grobie. Dziś rośnie tam dzika trawa, 
w ciemną noc wyją psy. Bogobojni goje wykonują 
znak krzyża, kiedy mijają to miejsce. Żydów już 
tu nie ma. Nie ma nikogo, kto odmówiłby kadisz 
w tym przerażającym miejscu.
 Trzeci grób mieści się gdzieś za zambrow-
skimi koszarami. 27 grudnia 1942 roku (19 dnia 
miesiąca tewet 5703 r.) nieludzcy Niemcy nie 
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Zjednoczone Towarzystwo Zambrowa zakupiło ostatnio izraelskie obligacje o wartości 10 000 dolarów. 
Od prawej do lewej: Sam i D. Stein, Joe Sawecki, Dawid Stein, Joe Waxman, I. Cooper (prezes), M. Monkasz 

(przedstawiciel Obligacji Izrael), G. Tabak, Izaak Malinowicz, Ben Cooper

W 18 rocznicę Dnia Pamięci, poświęconego zniszczeniu Zambrowa (Tel-Awiw, 1961 r.)
Od prawej do lewej: M. Bursztyn, L. Gołombek, J. Jabkowski, Ahuva Greenber, Chaim-Josel Rudnik (Argentyna), 

Cwi Zamir (Słowik), kantor Wiłkomirski, Gerszonowicz, Dr Jom-Tow Lewiński
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mogli już znieść cierpienia 200 starszych i  cho-
rych Żydów w  szpitalu w  getcie. Wszystkim 
podano barbituran weronalu i  uśpiono już na 
zawsze. Ich przedśmiertne jęki rozbrzmiewały 
w  pustych koszarach przez godziny, dopóki nie 
stracili przytomności.
 Po cichu mordercy pozbyli się ciał i do dziś 
nie wiadomo, gdzie znajdują się ich szczątki.
 Czwarty grób, ostatni, znajduje się gdzieś 
w  komorach gazowych w  Auschwitz. Tu 
nasi zambrowscy męczennicy zostali masowo 

eksterminowani. Tu setki i tysiące Żydów z całej 
Europy spłonęło żywcem i  udusiło się. To tutaj 
Żydzi z  całego świata muszą przyjść odmówić 
kadisz.
 A jednak życie toczy się dalej, słońce obdarza 
nas swoim światłem, a ziemia rodzi swoje owoce.
Co do „Starego Domu” tego uświęconego ży-
dowskiego Zambrowa, gdzieś znajdują się cztery 
groby  – nieoznaczone, bezimienne...

Ocaleni po holokauście

Rozdzierające serce skutki

Gdy wybuchła wojna między Polską a  Niemca-
mi, Zambrów został odcięty od świata. Było tak 
w całej Polsce. Podczas krótkiej rosyjskiej okupacji 
zdołano wysłać kilka listów z Zambrowa i tu raz 
jeszcze przywołujemy list od Izraela Kosowskiego 
i  jego syna Arie Kosowskiego w  Izraelu. Wiele 
plotek związanych ze złym traktowaniem Żydów 
i  cierpieniem polskich Żydów krążyło po świe-
cie – serce gorzkniało i  burzyło się – ponieważ 
wyciągnięta ręka była za krótka, by pomóc...
 Po tej przerażającej wojnie rozdzierające serce 
skutki tego, co stało się z naszym „Alter Haym”, 
zaczęły stawać się widoczne: wszystko zostało 
zniszczone ogniem i  mieczem, a  to, co jakimś 
cudem ocalało, wpadło w ręce [gojów] Polaków. 
Bezwstydnie przejęli oni majątki, które sprawie-
dliwie były własnością Żydów. Zabili tych Żydów, 
którzy ocaleli (jak np. Beinusza Tykocińskiego, 
Hillela Herszela Siniaka i innych) już po tym, jak 
ogłoszono zwycięstwo nad Niemcami, Żydów, 
którzy walczyli przeciwko Niemcom i  w  jakiś 
sposób przeżyli wojnę – zrobili to na wypadek, 
gdyby Żydzi przyszli i zażądali swojej prawowi-
tej spuścizny od chrześcijańskich zambrowskich 
sąsiadów.

Ci, którzy zginęli w ogniu

Z Zambrowa ocalały resztki. Około minjan Ży-
dów zdołało uratować się od komór gazowych 
w  Auschwitz, samotni, wyczerpani, bez siły, by 
kontynuować walkę o  życie (jak Jankl Stupnik, 
Chaim Kaufman, Fajwel Słowik, itd.) Minjan 
Żydów ukryło się wśród gojów w partyzanckich 
grupach w  lasach, używając [sfałszowanych] 

aryjskich dokumentów, jak np. Herszel Smolar, 
Elazar Wilimowski, trzej partyzanccy bracia 
Stupnik. Inny minjan przybył z Rosji, ci, którzy 
zostali zesłani na Syberię jako burżuje lub syjo-
niści, jak Zajda Piurko, syn rzeźnika Moszego, 
Szlomo Pekarewicz, dwóch synów blacharza 
Herszela (którzy byli w armii rosyjskiej), Dawid 
Regensberg, wnuk rabiego, Izrael Rabinowicz, 
syn mełameda Mendla Olszy, zięć Motiego, 
Icchak Gorodziński (syn zegarmistrza Lejbla) 
z  rodziną i  inni.

Dwa główne adresy: Jerozolima  
– Nowy Jork 

Nawet sam diabeł nie stworzył instrumentów do 
wymierzenia zemsty za przelaną krew małych dzieci
Ch. N. Bialik

Sami ocaleni nie wiedzieli nawet o  swoim wza-
jemnym istnieniu. Potrzebowali jednego głów-
nego adresu, gdzie mogliby się zwrócić i  z  tego 
głównego punktu dostawać adresy zwrotne, 
wiadomości i  pomoc. Były dwa takie punkty: 
w  Izraelu – Jerozolima, Biuro do lokalizacji 
krewnych – ośrodek umożliwiający odnalezienie 
przyjaciół i  w  Nowym Jorku, Komitet Pomocy 
Zambrowskich Żydów w czasie jego aktywnego 
istnienia. Biuro do lokacji krewnych w  Jerozo-
limie znalazło setki tysięcy adresów i  dziesiątki 
tysięcy Żydów skontaktowanych zostało ze swo-
imi krewnymi, łączono rodziny, zwracano dzieci 
rodzicom, łączono siostry i braci. Wśród nich byli 
też zambrowscy Żydzi.
 Zambrowski Komitet Pomocy w  Nowym 
Jorku był szczególnie aktywny w  stosunku do 
zambrowskich Żydów, którzy ocaleli.
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Drogie zambrowskie dzieci w wieku szkolnym

Ocalali z Zambrowa wśród innych uchodźców w Łodzi (1946 r.)
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Paczki z żywnością

Gdy tylko otrzymali ogólną listę ocalałych z obo-
zów i  zauważyli na niej kogoś z Zambrowa, od 
razu wysyłali paczki żywnościowe i odzież i pro-
sili o odpowiedź i udokumentowanie: kim jest ta 
osoba, którzy członkowie jej rodziny mieszkają 
w  Ameryce, gdzie chciałaby się przeprowadzić 
i na podobne pytania. W ten sposób Zambrow-
ski Komitet wysyłał tysiące cennych paczek 
z  jedzeniem, zawierających na przykład mięso 
w puszkach, mleko, miód, masło i oliwę, herba-
tę, cukier, kakao i wartościowe paczki z odzieżą: 
garniturami, kurtkami, bielizną itp. Nawet jeśli 
adres nie był pewny i  dokładny, Komitet ryzy-
kował i wysyłał paczki. To pozwoliło odbiorcom 
paczek stanąć znów na nogi, a jeśli produkty czy 
ubrania nie były odpowiednie lub nie pasowały 
– sprzedawali je lub wymieniali na coś innego. 
Chorzy otrzymywali pocztą lotniczą najdroższe 
leki, takie jak penicylina i kortyzon, do podania 
w formie zastrzyku. Zambrowscy landsleit skupi-
li się w  miastach takich jak Białystok (Stupnik, 
Słowik, Finkelstein z  synkiem Beinuszem itd.), 
w  Łodzi (na czele z  Mosze Lewińskim) albo 
w samym Zambrowie.
 W  Mediolanie [we Włoszech] znajdowali 
się: Jankiel Stupnik, Mosze Pekarewicz, Mena-
chem Blumstein, Topolowie z córkami i  zięciem. 
Jednego z  nich wyznaczono na przedstawiciela 

oraz zarządcę i wysyłali dziesiątki tysięcy dolarów 
zambrowskim landsleit, pokrywając koszty biletów, 
jeśli ktoś wyraził chęć przeprowadzki lub dawali 
środki, by urządzili się w obecnym miejscu.

Mosze Eitzer i Josef Sawecki

W tym miejscu wspomnijmy z szacunkiem i sym-
patią dwóch landsleit z  Zambrowa, wiodących 
członków Zambrowskiego Komitetu Pomocy, 
którzy pełnili funkcję sekretarza, odpowiadając 
na setki listów z  braterskim ciepłem i  wprowa-
dzając działania pomocowe: Mosze Eitzer (który 
przedstawiał się w listach jako syn Bajlke i bed-
narza Ambrahama, wnuk szewca Szachny. Jego 
żona Paulina była córką Motela Szafrana) i Jozef 
Sawecki, zięć piekarza Chajcze Kozioła.
 Miałem okazję przeczytać ponad sto listów 
od zambrowskich uchodźców do tych dwóch 
wyżej wymienionych osób na temat tego, jak ich 
listy pełne zachęty i  szybka pomoc wpłynęły na 
ludzi. Wszyscy w  komitecie pomagali z  sercem 
i  duszą. Pisano o  nich w  listach, a  byli to: reb 
Jaakow Karliński, Dawid Stein, Szmuel Stein, 
Szolom Abner Borenstein, Louis Paw, Lejbel 
Molicki, Hirsz Kukawka, Mosze Borenstein, 
Izak Malinowicz, Nathan Barg, Josef Wierzbo-
wicz-Waxman, Icchak Rose i  inni.

Kierownictwo wieczornych lekcji dla młodych robotników żegna się z aktywnym członkiem, panem Mosze Eitzerem, 
który wyjeżdża do Argentyny (1921 r.)
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 Zawłaszcza Josef Sawecki jest wymieniany 
w  dziesiątkach listów. Ten szczodry człowiek 
i szczerze oddany aktywista został w tych listach 
pisanych przez ocalałych podniesiony do rangi 
legendy. Jak ojciec, hojny ojciec, wstał i pomagał. 
Odpowiadał szybko na listy, wysyłając dziesiątki 
listów tygodniowo. Przeczytałem część tych, któ-
re wysłał do swoich cierpiących braci, pisanych 

Demonstracja Makabi i zgromadzenie na rynku (1918 r.)

Uroczystość wieczoru pamięci eksterminowanych Żydów z Zambrowa (Tel-Awiw, 1961 r.)

jego wyraźnym charakterem pisma. Dla każdego 
znajdował słowa pocieszenia, rozumiejąc, co czuje 
ta druga osoba. Jednemu wysyłał tylko pieniądze, 
drugiemu tylko jedzenie, trzeciemu płaszcz prze-
ciwdeszczowy i  parę butów, czwartemu herbatę 
i kakao – wiedział, kim byli ci ludzie, gdzie żyli 
i gdzie zamierzali się przeprowadzić. Musimy być 
dumni z brata, który tak oddany był ludziom.
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Z „Bintel Brif ”

Znajdują się tu ekscerpty ze sporego portfolio 
korespondencji, którą mamy w  swoim posiada-
niu, z tych pierwszych lat po II wojnie światowej. 
Rzucają one światło i dostarczają kontekst na te-
mat losu uchodźców i wielotorowych działań hu-
manitarnych Amerykańskiego Komitetu Pomocy.

List od Fajwela Słowika

Zambrów, 25.07.1945 r.

 Droga Gedalio,
 minęło kilka miesięcy, od kiedy zostałem 
wyzwolony z  niemieckich obozów. Walczyłem 
ze śmiercią z  wielu przyczyn: głodu, chłodu, 
choroby. Dzięki mojemu mocnemu ciału i  silnej 
woli, by przeżyć Niemców i zemścić się na nich 
– pozostałem przy życiu. Z obozu ruszyłem pro-
sto do domu. Myślałem, że spotkam tam swoich, 
moją jedyną siostrę, innych zambrowskich Ży-
dów. Błąkałem się bez celu i byłem sam, niepew-
ny, czy jutro obudzę się żywy. Polacy mieszkają 
w żydowskich domach, żydowskich piekarniach, 
żydowskich fabrykach, a  jeśli zobaczą Żyda – 
myślą, że przyszedł po swoją własność i  tym 
samym trzeba sprawić, by zniknął i  zszedł im 
z drogi.

Fajwel Słowik

Z listu napisanego do Josefa Saweckiego

22.02.1946 r.

 Pytasz, czy można stworzyć listę ludzi z Za-
mbrowa, którzy przeżyli? To trudne. Niewielka 
część z  nich została wywieziona do Rosji – nie 
wiemy, co się z  nimi stało. Kilka zambrowskich 
rodzin spotkało się w  Zambrowie, w  tym ci 
z  okolicznych wiosek i  myśleliśmy o  tym, by 
stworzyć nową społeczność i  zacząć odbudowę 
miasta. Względy praktyczne pokazały nam, że 
nie jesteśmy bezpieczni, że Polacy nie są lepsi 
od Niemców i  niebezpiecznie jest wychodzić 
na ulicę. Więc wszyscy uciekli  – do Łodzi, do 
Wrocławia. Obecnie w  Zambrowie znajdują się 
następujące osoby: Szlomo Pekarewicz, który 
wrócił z  Rosji, Itka Morozowicz z  dzieckiem, 
potomek łomżyński, którego ukrył chrześcijanin, 
pisarz tych słów – Fajwel Słowik, piekarz, który 
wrócił z niemieckiego obozu i Mosze Lewiński. 

To cały Zambrów. Paczki, które nam wysyłasz, 
utrzymują nas przy życiu i  w  naszych sercach 
wciąż migocze iskierka ludzkiej miłości: wciąż 
mamy braci w Ameryce...

Zambrów, 22.07.1946 r.

 Jestem jedynym Żydem w Zambrowie. Kilku 
landsleit trzyma się razem w Białymstoku i Ło-
dzi. Widziałem Berla Sokoła w  Białymstoku, 
Stupników, Giwnerów, Gołombków. Jestem tu 
sam. Moja egzystencja tutaj nie jest pewna – ale 
i  tak moje życie legło w  gruzach. Raz na jakiś 
czas budzi się we mnie uczucie, że konieczne jest 
zarządzanie zasobami, by odbudować wszystko 
na nowo.
 Po wielu wysiłkach znalazłem swojego bra-
ta w  mieście Meksyku. Czekam na dokumenty 
wyjazdowe od niego.

Fajwel Słowik

Chaim Kaufman do J. Saweckiego

Lineburg, Niemcy, styczeń 1946

 Czy słyszałeś coś może lub czy otrzymałeś 
list od szewca Jankiela Stupnika? Byliśmy razem 
w  Auschwitz do zeszłego roku. Ja i  wielu in-
nych Żydów, zawdzięczamy mu życie. Cały ten 
czas pracował w  obozie jako szewc i  pomagał 
wszystkim.
 Napisz o mnie Mosze Lewińskiemu, że można 
mnie znaleźć w Niemczech w stre�e brytyjskiej. 
Ucieszy się, gdy się o tym dowie, ponieważ zanim 
zostaliśmy wysłani do Auschwitz, poradziłem mu 
zwrócić się do chrześcijan, których zna, by go 
ukryli i  to zrobił. Też chciałem tak zrobić, ale 
z powodu mojej matki nie zdecydowałem się na 
to, sumienie nie pozwoliło mi jej porzucić  – więc 
naraziłem swoje życie dla matki. Pracuję w  du-
żym szpitalu jako farmaceuta i dostaję za to sto 
papierosów na miesiąc, obiady i  360 marek, ale 
nie ma czego kupić za te pieniądze.
 Na pewno znałeś Aarona Lejbela Karlińskie-
go, bardzo rzetelną osobę, z  którą się zaprzy-
jaźniłem. Pracował u  Rosjan, a  jego starszy syn 
też tam zarabiał. Kiedy przybyli Niemcy, zabrali 
pierwsze pięćdziesiąt osób, wśród nich Karliń-
skiego i jego syna. Jego żona, Sara, została sama, 
dopóki nie wywieziono jej do Auschwitz.
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Lineburg, 10.03.1946 r.

 W zeszłym tygodniu otrzymałem list od mo-
jego przyjaciela Leibiczuka Gołombka z Izraela. 
Napisał mi, że Beinusz Mikucziński i Hillel Si-
niak zostali zamordowani przez Polaków, sześć 
dni przed przybyciem Rosjan. Płakałem, kiedy 
usłyszałem te wieści. Poradziłem Beinuszowi, 
że powinien spróbować ukryć się wśród gojów. 
Byłem pewny, że przeżyje Niemców. Nie je-
steś w  stanie pojąć, do jakiego stopnia Beinusz 
pomógł mnie i  innym w  getcie. Razem z  nim 
nadzorowałem warunki sanitarne w  getcie. Nie 
było takiej pracy, której Beinusz by nie sprostał. 
Był lojalnym towarzyszem wszystkich Żydów.
 Słyszałem, że dr Grunwald z żoną i dziećmi 
są w Łodzi. Muszę powiedzieć, że dużo zarabiał. 
Był jedynym lekarzem w getcie.
 Wczoraj otrzymałem dokumenty od ku-
zynki, umożliwiające mi podróż do Ameryki. 
Natychmiast pojechałem do Hamburga i  zare-
jestrowałem się w amerykańskim konsulacie. „Ty 
też wyślij mi dokumenty” – napisała mi – „to 
ułatwi ci zdobycie amerykańskiej wizy.” Po kilku 
miesiącach opuszczę to ciemne „życie obozowe” 
na zawsze. Mój przyjaciel Brenner z Wysokiego 
Mazowieckiego też otrzymał dokumenty na po-
dróż do Ameryki. Pomyśl o  tym: trzymamy się 
tu od Auschwitz i  [Bergen] Belsen i  też tutaj 
w obozie. Zamknięto zagraniczny szpital, w któ-
rym pracowałem – więc raz jeszcze zostałem bez 
pracy i bez jedzenia.
 Najdroższy Jose�e, jeszcze raz dziękuję ci za 
paczkę i  za Twój list. Otrzymuję listy od przy-
jaciół z Izraela co drugi dzień. Także przyjaciele 
z  Ameryki, na przykład Małka Kowen-Schein-
kopf, Jose�e Wierzbowicz-Waxman i  inni piszą 
do mnie.
 Proszę, przekaż moje pozdrowienia mojemu 
przyjacielowi Mosze Eitzerowi. Mam mu wiele 
do powiedzenia o  Frejdke Szafran, jego teścio-
wej. Kurczowo trzymała się mojej matki aż do 
ostatniej minuty.
 Co do rodziny: Szlomo został zabrany od 
razu pierwszym transportem do Szumowa. Jego 
żona i  dzieci, a  także Basia z najstarszą z  sióstr 
byli w getcie aż do końca. Mieszkali w dobrym 
miejscu, z  Menachemem Dunowiczem w  no-
wym domu.
 Co do rodziny Nehemiasza (Gołombka), 
pamiętam, jak żona jego brata zabrana została 
pierwszym transportem, co znaczy, że córecz-
ka Meira Bronaka została sama, bardzo ładna 

dziewczynka – zginęła później w getcie – a Bro-
nak i jego starszy syn z młodą żoną, córką Lejbla 
Rosinga, też znaleźli się w pierwszym transporcie.

25.09.1946 r.

 Otrzymałem dzisiaj paczkę i  list. Jesteś 
tak punktualny ze swoimi listami i  paczkami: 
po tygodniu otrzymuję od Ciebie odpowiedź, 
a  paczkę po pięciu. Wszystkie przesyłki, które 
wysyłasz, przychodzą regularnie pod mój adres 
i rozdzielam ich zawartość wedle twoich instruk-
cji jeszcze tego samego dnia.
 Spisałeś się świetnie, szukając przyjaciół Jo-
sela Schmidta i  współpracując z  tymi z Rutek, 
by mu pomóc.
 Kto wrócił z  Rosji? Ciekawi mnie, czy ci, 
którzy zostali tam wysłani, wracają. Wyobrażam 
sobie tę wielotorową i  niestrudzoną pracę, któ-
rą wykonujesz, pisząc tak wiele listów, jest tylu 
ludzi, którym należy odpisać, spełnić ich prośby, 
próbować zlokalizować ich krewnych i im pomóc.
 Wraz z  partnerem otworzyłem hurtową ap-
tekę, ponieważ otrzymałem dobre referencje od 
Czerwonego Krzyża za pracę, którą wykonywa-
łem w szpitalu, który jest już zamknięty. Możliwe, 
że przerodzi się to w dobry biznes, mimo że dążę 
do tego, by uciec z  tego miejsca. Jestem jednym 
z niewielu, którzy porzucili podłe życie obozowe 
i przeprowadzili się do miasta, by zyskać trochę 
niezależności. Zajmuję się tu pracą społeczną 
i działalnością w społeczności żydowskiej.
 Nie wyobrażasz sobie mojej radości, kiedy 
otrzymałem list od swojego rabina, który jest 
już w  podeszłym wieku, pisany w  stylu Szole-
ma Alejchema. Przywołało to wiele wspomnień 
z  mojego pierwszego chederu i  dzieciństwa. 
Przekaż temu rabinowi Bercze Sokołowi moje 
najszczersze pozdrowienia i życzenia. Niech żyje 
tyle lat w  bogactwie i  zaszczycie, ile klapsów 
wymierzył swoim uczniom, później do niego 
napiszę.

Chaim Kaufman

Chaja Kaufman pisze:

Reichenbach, 10.11.1946 r.

 Nie mogę znaleźć słów, by wyrazić wdzięcz-
ność za Twoje działania. Paczki z  żywnością 
i odzieżą utrzymują nas, tak samo pieniądze.



105

Zniszczenie

 Wojna całkowicie mnie złamała. Zabrała mi 
wszystko i wszystkich. Największym ciosem była 
strata mojego najlepszego przyjaciela, mojego 
męża. Wraz z jego śmiercią czułam, jak gdybym 
z nim umarła i brak mi już chęci do życia. Żyję 
tylko z powodu moich dzieci: córki, która pozo-
stała w Rosji i  chłopca, który wysłany został do 
Izraela przez kibuc. Moja córka uczy się w Rosji 
i nie może doczekać się wyjazdu stamtąd, by być 
razem ze mną. Jestem teraz na Śląku w Reichen-
bach (obecnie Saksonia), szykuję się do podróży 
do Izraela i zostałam członkiem kibucu.
 Czy mógłbyś skontaktować mnie z  przyja-
ciółką z  Nowego Jorku, Altą Pakczor i  z  córką 
zambrowskiego chazana Wismońskiego, która 
w Ameryce zwie się Adina Cantor?
 Moim jedynym pragnieniem jest znaleźć 
przyjaciół z  młodości i  zanurzyć się w  głębiach 
przeszłości.
 PS. Z  powodu życia politycznego mojego 
męża zmieniłam nazwisko.

Dwie siostry Kalesznik

Paryż, 2.08.1946 r.

 Drogi przyjacielu Sawecki,
 otrzymałyśmy Twój list z prezentem i z całe-
go serca dziękujemy. Bardziej niż odzież potrzebna 
jest nam żywność. Kwestia miejsca zamieszkania 
nie została jeszcze rozwiązana i  mieszkamy na 
dachu bez kuchni i bez gazu.
 Jutro jest wigilia Jom Kipur. Kupimy świe-
ce, by zapalić je dla tych dusz, które zostały 
zgładzone i  zaniesiemy je do synagogi. Musimy 
jeszcze znaleźć synagogę, która jest blisko, by nie 
musieć odmawiać Jizkor po podróży metrem. 
Święta w Zambrowie wyglądały inaczej. Wspo-
minamy, jak podczas dni świątecznych biegliśmy 
do synagogi do naszej matki. Tak, my też kiedyś 
miałyśmy rodziców (kiedy to było, już nie pa-
miętamy). Szłyśmy posłuchać dźwięków szofaru 
i nie pracowałyśmy w Rosz ha-Szana. Tutaj miej-
scowi Żydzi śmieli się z nas. Więc jak nadchodzą 
święta, stajemy się jeszcze bardziej załamane, za-
równo duchowo, jak i �zycznie. Francuscy Żydzi 
tego nie czują.
 Serdeczne błogosławieństwa na Nowy Rok. 
Przekaż nasze pozdrowienia Judce i  Naomi 
Jabłonce.

Siostry Kalesznik

Paryż, 28.10.1946 r.

 Dziękujemy za Twój list i za prezent. Chce-
my przekazać wieści: otrzymałyśmy wizy do 
Australii, razem z  dokumentami wyjazdowymi. 
To oznacza koniec naszych wędrówek. Być może 
raz jeszcze będziemy mogły żyć jak ludzie.

Paryż, 25.11.1946 r.

 Jedziemy do Australii. Kiedy byłyśmy w Bad 
Waldsee, poznałyśmy dwójkę chłopaków, którzy 
później wyjechali z rodzinami do Australii. Kie-
dy dowiedzieli się, że jesteśmy w Paryżu, wysłali 
nam dokumenty wyjazdowe i  wizę przez kon-
sulat brytyjski. Wysłali nam też bilety na statek, 
które niedługo nadejdą. Gdybyśmy nie otrzymały 
biletów, prosimy o pożyczkę na pokrycie kosztów 
podróży – oddamy podwójnie. Tylko dzięki nim 
będziemy mogły być szczęśliwe i żyć raz jeszcze.
Siostry Kalesznik

Żydowski Komitet Antyfaszystowski

Moskwa, 20.06.1945 r.

 Wielce Szanowny Jose�e Srebrowiczu,
 Bardzo dobrze Cię pamiętam. Strzegę wspo-
mnień o wszystkich i wszystkim, co jest związane 
z naszym miastem rodzinnym. Przede wszystkim 
jestem szczęśliwy na myśl o  tym, że w  Twoim 
następnym liście otrzymam pozdrowienia od 
wszystkich naszych landsleit, którzy znaleźli się 
w  Tel Awiwie, informację, co się z  nimi stało 
i  jaka jest ich obecna sytuacja. Z  mojej rodziny 
przeżyła tylko jedna siostra, Estera. Jest ze mną. 
Moja siostra Sara została zabita w sztetlu w Ra-
duniu koło Lidy, gdzie pracowała.
 Po dwóch latach walk z partyzantami wróci-
łem do bardziej satysfakcjonującej pracy. Mówię 
„wróciłem”. Do ostatniego tchnienia moja du-
sza nie zazna już satysfakcji, nie ma dla mnie 
odpoczynku w  białoruskich lasach, gdzie dzień 
w  dzień płaciliśmy dług krwi. Tu również nie 
znajduję odpoczynku, spłacam zobowiązanie 
upamiętnienia naszych zamordowanych braci 
poprzez swoją skromną pracę literacką, To prze-
znaczenie mojego pokolenia. Prawdę mówiąc, 
siły, które mi zostały, ukierunkowuję na powrót 
naszych ludzi. Wysilam się, by zrobić coś bardziej 
fundamentalnego – widząc w tym jedyną możli-
wość dla mojego wciąż wzburzonego serca.

Twój Herszel
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Herszel Smolar proponuje publikację Za-
mbrowskiej Księgi Pamięci

Łódź, 4.11.1946 r.

 Szacowny Przyjacielu Sawecki,
 Minęło kilka miesięcy od kiedy wróciłem do 
Polski. Mam mnóstwo pracy. Jestem członkiem 
prezydium Żydowskiego Komitetu Centralnego 
i wymaga to od nas sporego wysiłku, próby od-
budowy, nawet po kawałku, tego, co zniszczyli 
hitlerowscy mordercy.
 Wielce ucieszyła mnie wiadomość przekaza-
na mi przez naszego przyjaciela, Mosze Lewiń-
skiego, o twoich staraniach, by pomóc wszystkim 
ocalałym. Zawsze utrzymywałem, że ludzie z Za-
mbrowa generalnie są zawsze i wszędzie bardzo 
porządnymi ludźmi. Twoja obecna pomoc dała 
im szansę, by pozbierać się po trudnych latach 
wojny.
 A teraz chcę zwrócić się do Ciebie z bardziej 
ogólną sprawą: Zambrów, jako żydowskie miasto, 
już nie istnieje. Jednak nasze rodzinne miasto 
wciąż żyje w  pamięci nas wszystkich, takie, ja-
kie było kiedyś. Próbuję powiedzieć, że to nasz 
wspólny obowiązek, by stworzyć upamiętnienie 
dla naszego miasta ku pamięci naszych naj-
bliższych. Proponuję, by zebrać określoną sumę 
w  celu opublikowania Księgi Pamięci o  Za-
mbrowie. Moim zdaniem taka księga powinna 
zawierać szereg artykułów i tekstów, wspomnień 
o dawnym Zambrowie i większą sekcję materia-
łu o zniszczeniu Zambrowa podczas niemieckiej 
okupacji. Ze swojej strony jestem przygotowany 
poświęcić całą swoją energię, by pomóc Ci zre-
alizować ten plan. Oczekuję na Twoją odpowiedź 
na moją propozycję.

Wrocław, 25.12.1946 r.

 Drogi landsman Sawecki,
 Otrzymałem list i paczkę. Chcę wyrazić naj-
szczersze podziękowania za dołożenie wszelkich 
starań, by zlokalizować moją rodzinę: dziadka 
i cioteczną babkę. Mój dziadek wysłał mi pienią-
dze. Jestem w kibucu i czekam na zaświadczenie. 
Nie chcę podróżować nielegalnie, ponieważ tuła-
łem się po Rosji przez pięć i pół roku – i  to mi 
wystarczy. Teraz chcę wjechać do Izraela legalnie 
i  zabrać się do pracy. Ceny są bardzo wysokie: 
para butów kosztuje dwadzieścia pięć tysięcy zło-
tych. Przygotowuję się do ślubu z  ładną panną, 
która też jest w  kibucu, samotna i  biedna, tak 

jak ja. Szlomo Pekarewicz otrzymał już wizy do 
Meksyku. Czeka na bilet na statek od swojego 
brata.

Gerszon D.

Salzburg, 7 dzień miesiąca Tishri 5707 (1946 r.)

 Szanowny Panie Przewodniczący Zambrow-
skich Landsleit, J. Sawecki,
 Nazywam się Icchak Golda, jestem z  Za-
mbrowa. Przesyłam swoje zapiski, które sporzą-
dziłem po spędzeniu roku w  Zambrowie. Nie 
jestem poetą ani pisarzem. Mam tendencję do 
dokumentowania wszystkiego, co się wydarzyło. 
Udokumentowałem swoje życie jako partyzanta 
w  lesie i  prowadziłem dziennik od początku li-
kwidacji getta w  Zambrowie aż do wyzwolenia 
przez Armię Czerwoną. Na chwilę obecną wysy-
łam ten fragment moich zapisków. W Salzburgu 
znajduje się kilku zambrowskich landsleit, jak np. 
Kadisz Kapłan, brat Sendera, a także Izaak Bur-
stein. Jeszcze więcej zambrowskich landsleit jest 
w  Monachium, jest też tam mój brat. Mój wuj 
wysłał mi dokumenty.

15.06.1947 r.

 Jestem z Zambrowa, Dobka Wonsewer, córka 
Topola. Moja matka. Jehudis Topol, jest córką 
Kozioła. Jestem w Niemczech z mężem i dziec-
kiem i potrzebuję pomocy.

Buenos Aires, 24.07.1949 r. 

 Jestem z Zambrowa, Chona Goldwasser, syn 
szewca Goszera. Mam brata, który mieszka na 
Brooklynie, Izraela Goldwassera i siostrę Goldę. 
Jej mąż nazywa się Chona Judel Katz. Bardzo 
chciałbym ich znaleźć, jeśli byłby Pan na tyle 
miły. Napisałem już do gazet i Związku Żydów 
Polskich, ale bez rezultatu.

Chona Goszer

Mediolan, 22.04.1947 r.

 Drogi Towarzyszu Sawecki,
 Z podziękowaniem [potwierdzamy] – otrzy-
maliśmy Twój list i paczki.
 Jesteśmy w Mediolanie od czterech miesięcy. 
Niedługo wyjeżdżamy do Izraela. Znajdują się 
tu następujący ludzie z Zambrowa: Reine Sokół, 
Mosze Khanit, Jaakow Stupnik, Abraham Kron 
i  inni.
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 W 1939 roku musiałem uciekać z Zambrowa 
przed Rosjanami z  powodu mojej działalności 
syjonistycznej. Złapali mnie na Litwie i  aresz-
towali. Przez pięć i  pół roku odbywałem wyrok 
ciężkich robót na Syberii, w  temp. 55 stopni 
poniżej zera, mając na sobie tylko wytarte łach-
many. Pracowałem pod strażą dwanaście godzin 
dziennie. Na nasze pożywienie składała się zupa 
z  pokrzyw. Byłem pozbawiony wszystkich sił. 
Kiedy pozwolili nam odejść, przeszedłem dwa-
dzieścia metrów i  upadłem. Na ulicy rozpoznał 
mnie pewnien Żyd i  zabrał mnie do domu, aż 
trochę doszedłem do siebie. Wróciłem do Polski 
i  pojechałem do Zambrowa. Nie spotkałem ni-
kogo ze znajomych. Więc zacząłem wędrować od 
granicy do granicy, dopóki nie dotrę do domu – 
na Ziemię Izraela. Teraz siedzimy w Mediolanie 
i czekamy z oczami zwróconymi w stronę Izraela.

Elja (Zajda) Piurko
(syn rzeźnika Mosze)

Łódź, 23.09.1947 r.

 Drogi przyjacielu Sawecki,
 Dziś wigilia Jom Kipur. Jestem wzruszony 
i piszę, by podziękować Ci za wszystko, co dla nas 
robisz. Robisz więcej niż zrobiłby ojciec. Otrzy-
małem talit i te�lin – jak mogę ci podziękować? 
Takiego szala modlitewnego nie znajdzie się 
w Polsce. Owinięty w ten szal chodzę na modli-
twy, idąc z wielką dumą, wiedząc, że mamy takich 
dobrych braci. Pani B. potrzebuje pomocy. Jest 
wnuczką B., który pracował w cegielni Abrahama 
Schwartzbrada. Nazywał się Abraham Strikhar. 
Jest tutaj z małym chorym dzieckiem i ma prawo 
do pomocy udzielanej przez Zambrowski Komi-
tet. Córka Racheli Rubin jest na Cyprze. Rachela 
i  jej syn czują się dobrze. Nie znam pobratymca 
Krona. Stupnik w moim domu rozdzielił pienią-
dze między wszystkich ludzi z Zambrowa.

Mosze K.

Bad Reichenhall, 25.12.1946 r.

 Jestem w  Bad Reichenhall, by się wyleczyć. 
W  1942 roku zostałem potrącony przez samo-
chód. Przez cały czas pobytu w  obozie nie od-
czuwałem bólu. Jednak ostatnio miejsce, gdzie 
zostałem uderzony, zaczęło boleć i jestem w Re-
ichenhall, by korzystać z wód.
 Co do lansleit: w  zeszłym tygodniu Szlomo 
Lehrman otrzymał oświadczenie złożone pod 
przysięgą. Stupnik otrzymał zezwolenie na wyjazd 

do Australii. W Fucking (Austria) znajdują się Li-
fszyc i Gołombek – Abraham Szlomko, syn meła-
meda. Dzieci wytwórcy kaszy były ze mną. Drugi 
syn blacharza Herszela wrócił z  armii rosyjskiej. 
Jest w Felda�ng (Dolna Bawaria) razem ze swoim 
bratem. Przekazałem im listy. Warszawczyk też 
przyszedł się ze mną spotkać. Otrzymałem list od 
Chaima. Możliwe, że przyjedzie do mnie, wtedy 
pomogę mu się urządzić.

Gołombek

Paryż, 29.12.1946 r.

 Z  pełnym szacunkiem wysłane do działacza 
komunistycznego reb Jaakowa Karlińskiego

 Nazywam się Izrael Rabinowicz, syn reb Mendla 
Olszy, którego zwano zięciem Motii. Mój ojciec był 
mełamedem z  ul. Białostockiej nr 3. Moja matka 
zginęła w 1939 roku. Nie wiem, co stało się z ojcem. 
Jako Rabina Rosjanie zesłali mnie w 1940 roku, gdyż 
znaleźli poświadczenie moich święceń rabinicznych 
i  inne dokumenty będące w  moim posiadaniu. 
Torturowali mnie i gnębili. Minęło cztery miesiące, 
od kiedy stamtąd wróciłem, bez środków do życia, 
bez niczego, z  chorymi dziećmi. W  Łodzi spotka-
łem się z  pobratymcem, sąsiadem, panem Mosze 
Lewińskim, który bardzo mi pomógł. Teraz jestem 
w Paryżu. Mam dokumenty z  jesziwy w Baltimore 
na nazwisko Chofec Chaim, jako nauczyciel Talmu-
du. Mój teść będzie podróżował ze mną, jest byłym 
szochetem, starszym mężczyzną. Jeśli będzie Pan 
w  stanie znaleźć adres mojego krewnego Dawida 
Cohena w Detroit i reb Jaakowa Yellina w BuÊalo.

Rabi Izrael A.

Z  pomocą Hashem, poniedziałek, fragment Ki 
Teitzei, 5707 r. [1946 r.], Francja

 Do mojego drogiego pobratymcy reb Josefa 
Saweckiego
 …Otrzymałem Twój list. Spytałeś, kim je-
stem. Jestem synem rabiego z  Wierzbicy. Jako 
sześcioletnia sierota przybyłem do Zambrowa, 
do dziadka, reb Dawida Menachema Regens-
berga. Mieszkałem z  dziadkiem w  Zambrowie 
przez dwadzieścia lat. W czasie wojny uciekłem 
do Rosji i  Najwyższy mnie uratował. Obecnie 
jestem we Francji. Teraz nazywam się Sivenbuch, 
[ponieważ] musiałem zmienić nazwisko, by się 
ratować, używając czyjegoś paszportu.

Dawid Regensberg
Brooklyn, 19.12.1947 r.
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 … jesziwa w  Łomży, gdzie kiedyś studio-
wałem, przywiodła mnie z  Włoch do jesziwy 
w  Brooklynie. Teraz studiuję na Uniwersytecie 
Jesziwy. Potrzebuję jednak wsparcia…

Mosze Kerszanowicz

Złota Góra, 23.04.1949 r.

 Dziękuję za paczkę, którą otrzymałem. Nie-
efektywnym jest teraz wysyłać ubrania do Polski, 
ponieważ miejscowe fabryki działają i  dostęp-
na jest odzież. To, co warto wysyłać w  pacz-
kach: czarny pieprz, gorzkie kakao, penicylinę, 
streptomycynę…

M.G.

Białystok, 20.10.194

 Drodzy przyjaciele, Sawecki, Mosze Eitzer,
 Jestem Chackiel Giwner z  Zambrowa. 
Mieszkam tu już od dwóch lat. Nigdy wcześniej 
nie prosiłem o  żadną pomoc czy paczkę. Nagle, 
z  adresu Gołombka, otrzymuję przesyłkę z  Za-
mbrowskiego Komitetu Pomocy. Bardzo wzru-
szyła mnie wiedza, że nie zostałem zapomniany 
mimo tego, że o  nic nie prosiłem… i  dziękuję. 
Jestem synem Chaima Hirsza Szatki i  bratem 
Arke.

R.G.

 Do szanownego Zambrowskiego Komitetu 
Pomocy,
 Dziękuję za wszystkie paczki, które otrzyma-
łem. Jest to dla nas źródło pocieszenia, bo jest 
wciąż ktoś, kto o  nas myśli. Kim jest Josef Sa-
wecki, którego imię stało się wśród nas legendą? 
Powiedziano mi, że jest zięciem pani piekarz, 
Chajcze Kazioł, czy to prawda? Uczęszczałem 
do chederu z  synem pani piekarz Chajcze…
 Proszę pozdrowić Jehuditę Jakulę. Jej mąż 
nazywa się Chaim Tzedek. Jestem bratem Sary 
Racheli Jerusalimskiej. Jeśli do mnie napisze – 
mam jej wiele do powiedzenia. Uciekłem do 
Rosji i dzięki temu wciąż żyję. Tak szybko, jak to 
możliwe, chciałbym uciec z tej skażonej ziemi…

Mosze Jerusalimski

Szczecin, 19.04.194 

 Drogi Przyjacielu Sawecki,
 Pochodzę z  Zambrowa, mój mąż z  Gowo-
rowa. Z  Rosji wróciliśmy załamani, zubożali 
i  samotni. Mój mąż został ranny w  prawą rękę 
podczas wojny. Mam pięcioro dzieci, niech żyją 
i mają się dobrze, i potrzebujemy dla nich wielu 
rzeczy. Mój ojciec nazywał się Mendel Denen-
berg i był kuzynem Abcze Rakowskiego i Abcze 
Frumkina. Proszę, by dodać nas do listy osób 
uprawnionych do otrzymania pomocy.

Chaja S.

Sanatorium Byelokhonko, 5.04.1949 r.

 Drogi Sawecki,
 Jestem z  Zambrowa, mój ojciec to blacharz 
Pinchas z ulicy Białostockiej. Moja matka to Ciril. 
Zostali zamordowani. Zostałem zesłany do Rosji 
i  niedawno mnie wypuszczono, z  chorobą płuc. 
Znalazłem się w sanatorium, walcząc ze śmiercią. 
Wracając z Rosji, zajechałem do Zambrowa. Nie 
mogłem znaleźć ani jednej znajomej osoby.

Jaakow Mosze M.

Salzburg, 26.01.1947 r.

 Drogi Przyjacielu Sawecki, Jossel
 Przewodniczący Potomków Zambrowskich
 Jestem z Zambrowa, Menachem Ben Jechiel 
Blumstein. Mieszkaliśmy w  domu Gerszona 
Jabłonki, mojego wuja, na jego podwórku. Mie-
liśmy dużą rodzinę – zostałem tylko ja… Pięć 
lat spędziłem w  rosyjskim wojsku. Po wojnie 
wróciłem do Polski. Za bardzo się bałem, by wró-
cić do Zambrowa. Polacy zatrzymują autobusy 
i  wyciągają żydowskich pasażerów, by ich zabić. 
Nie mogłem już tolerować Polaków, którzy byli 
wspólnikami Hitlera – więc wyjechałem do Au-
strii. Pomogli mi trochę przyjaciele z  Ameryki. 
Proszę, pozdrów ode mnie mojego kuzyna Judkę 
Jabłonkę. Czy możesz wysłać mi papierosy? Bar-
dzo dużo palę z  tych nerwów.

Menachem B.

Givat Brenner, 14.06.1947 r.

 Do mojego najlepszego przyjaciela Sa- 
wec kiego
 Przez przypadek dowiedziałem się, że to Ty 
odpisujesz na wszystkie listy i  wysyłasz wszyst-
kie paczki. Jestem w  kibucu i  niczego mi nie 
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brakuje. Jestem córką krawca Abrahama Posnera. 
Mój mąż wciąż jest w  Niemczech, jeszcze nie 
przyjechał.
 Mam do ciebie tylko jedną prośbę: pomóż mi 
znaleźć brata, który od czterdziestu lat mieszka 
w Ameryce. Nazywa się Jaakow Herszel Posner. 
Przez wojnę straciłam jego adres.

Pozdrawiam, Małka P.

Mediolan, Włochy, 4.10.1947 r.

 Drogi Sawecki,
 Otrzymałem twój list z 19.09 i  jest to moja 
jedyna pociecha. Mam wielu przyjaciół w Ame-
ryce: Abba Stupnik, Lejb Becker, Blumwaldowie, 
Fiewkowie, rodzina Elii Weinberga. Piszę do 
nich – ale listy wracają do mnie, adres jest nie-
prawidłowy. Jedynym, który otrzymuje moje listy 
i na nie odpisuje, jest Josef Sawecki. Otrzymałem 
też paczkę, którą mi wysłałeś. We Włoszech kręci 
się sporo ludzi z Zambrowa: Mosze Pekarewicz, 
Topolowie z  dwiema córkami i  zięciem, którzy 
wrócili z Rosji, Reizke Sokół, Menachem Blum-
stein. Pozdrów wszystkich ludzi z Zambrowa.

Jankiel Stupnik

Wrocław, 19.03.1949 r.

 Otrzymałem Twoją przesyłkę i  podtrzymała 
mnie ona na duchu. Nie pisałem do Ciebie od 
dawna, gdyż moja żona była poważnie chora. 
Jednak dzięki mojej ciotecznej babce Liebe Pekar, 
która wysłała nam dawki penicyliny do zastrzyków 
przez nasz Zambrowski Komitet Pomocy, moja 
żona przeżyła. Teraz moje dziecko, które ma sześć 
miesięcy, potrzebuje penicyliny, a  bardzo trudno 
jest ją tutaj zdobyć. Pragniemy opuścić Polskę 
i  wyjechać do Ziemi Izraela, ale istnieją trudno-
ści. Nie znam sytuacji naszych landsleit w Łodzi. 
Doktor i  jego rodzina są ze mną w Kalina Jospa.

Gerszon R.

Złota Góra, 23.11.1949 r.

 Drogi przyjacielu Jose�e,
do roku 1946-47 znajdowało się tu około sześciu-
set żydowskich rodzin z  żydowskim komitetem 
pomocy. Ale wszyscy się wyprowadzili, a komitet 
już nie istnieje. Zostało tylko pięć żydowskich 
rodzin, wśród nich ja – wszyscy chcielibyśmy 
wyjechać do Izraela tak szybko, jak to możliwe, 

ale nie mamy środków. Czy mógłbyś skontakto-
wać mnie z  moim bratem Icze i  córką mojego 
brata Raną Stupakiewicz? Może oni pomogą mi 
z wyjazdem do Izraela? Proszę, drogi przyjacielu, 
zadbaj o  to, bym nie został tu jako jedyny Żyd.

Mosze Granica

Łódź, 12.02.1949 r.

 Szanowny przyjacielu Sawecki,
 Dziękuję za list i za pięć dolarów. Dziękuję 
za paczki. Gdybyś wysyłał paczki na Pesach, 
proszę, wyślij herbatę w  jednym pudełku, nie 
w  oddzielnych małych torebkach, wyślij też 
pieprz. Nie wysyłaj margaryny, tylko oliwę 
z  oliwek. Nie wysyłaj koszernego barszczu na 
Pesach, ponieważ w  Polsce nie brakuje bura-
ków. Proszę wyślij jakieś przekąski dla mojego 
łobuziaka, to znaczy mojego synka. Udało mi 
się zdobyć trochę puchu i, jeśli to nie kłopot, 
czy możesz wysłać mi coś, co mogłabym tym 
wypełnić, ponieważ trudno jest tu coś takiego 
znaleźć. Proszę wyślij osiemnaście metrów ma-
teriału – na koc i dwie poduszki. Jest to z mojej 
strony bardzo zuchwałe, ale nie mam wyboru. 
Mój mąż pracuje, ale jest inwalidą. Przekaż po-
zdrowienia wszystkim z Zambrowa.

Twoja Peszki G.

Łódź, 17.08.1949 r.

 Najlepszy przyjacielu Sawecki,
 Zapomniałeś o  mnie, nie pytasz nawet, czy 
wszystko u mnie w porządku, czy jestem chora. 
Wysłałeś talit i te�lin naszemu przyjacielowi M., 
który ich nie potrzebuje, ponieważ nie włoży on 
te�linu. Rabi Olsza myślał, że jest ortodoksyjny 
i zażądał od ciebie, byś mu to wysłał. Z tak dużej 
rodziny pozostałam przy życiu tylko ja i potrze-
buję pomocy medycznej. Sprzedaję swoje ubrania, 
by kupić lekarstwa…

Sara S.

16.09.1949 r.

 Przysięgam na Boga, że nigdy nie zapomnę, 
co dla mnie zrobiłeś. Lekarstwa sprawiają, że sta-
ję na nogi i  dzień po dniu mój stan się poprawia. 
Dwadzieścia gramów, które mi wysłałeś, już prawie 
zniknęły, a lekarze mówią, że potrzebuję stu gramów. 
Już robi się zimno, a  ja jestem nagi, bosy i  chory. 
Jestem spokojny, ponieważ Ty mnie nie opuścisz.

Jaakow M.
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Łódź, 17.03.1950 r.

 Otrzymałam twoją paczkę po wielu trudach, 
ponieważ adres był nieprawidłowy. Dostarczyłeś 
mi paczkę niemalże jak prorok Eliasz. Nie-
dawno organizowałam uroczystość obrzezania. 
W związku z tym zaproszona była dwójka ludzi 

Chłopiec Beinusz Sarny

z Zambrowa: Rachela Rubin i Mosze Lewiński. 
Niedługo wyjeżdżają do Izraela. Niestety mój 
mąż jest chory. Wskutek tego ja i moja rodzina 
musimy wciąż cierpieć tutaj. Czy możesz wysłać 
nam mleko w  proszku? Małe dzieci nawet nie 
widzą kropli mleka.

Pessi G.

Uratowane dusze

Beinusz Sarny

Beinusz był małym chłopcem, który urodził się 
w  Zambrowie pod koniec 1940 roku, w  czasie 
kiedy miasto było pod władzą Rosjan. Jego oj-
ciec o  nazwisku Sarny pochodził z  Zambrowa. 
Matka była chrześcijanką, która mieszkała wśród 
Żydów i uważana była za Żydówkę. Może prze-
szła konwersję? Kto wie? Beinusz wychowywał 
się w  Przymierzu Naszego Ojca Abrahama, jak 
wszystkie żydowskie dzieci. Rok później, w 1941 r., 
kiedy Niemcy wkroczyli do miasta, jego ojciec 

został zamordowany – był jedną z  pierwszych 
o� ar. Odtąd matka została sama i  utrzymywała 
siebie i  dziecko w  swojej wiosce, blisko swoich 
krewnych. W 1944 roku Niemcy zastrzelili matkę, 
ponieważ „lojalni sąsiedzi” powiedzieli Niemcom, 
że jej mąż jest Żydem, a ona wychowuje dziecko 
wedle żydowskich tradycji. Chrześcijanie, bojąc 
się gniewu Boga, ukryli czterolatka.
 Po wojnie, na początku 1946 roku, do Za-
mbrowa przybył chłop z  jakiejś pobliskiej wio-
ski i  skrupulatnie szukał Żydów. Ledwo zdołał 
znaleźć jednego, pana Gerszona Finkelsteina, 
i  powierzył mu informację, że ukrywa u  siebie 
żydowskie dziecko i  chce za to zapłaty. Jeśli 
otrzyma pieniądze, dalej będzie ukrywał chłopca 
albo niech mu zapłacą za dotychczasowe wysiłki 
i  zabierają chłopca. Więc Gerszon Finkelstein 
naradził się z  landsleit w  Białymstoku, z  prze-
wodniczącym Związku w  Ameryce, panem Sa-
weckim i zdecydował się wykupić dziecko z  rąk 
gojów i zapewnić mu żydowskie wychowanie.
 Do tego czasu chłopiec był wychowywany 
w  antysemickim środowisku, mówiąc często, że 
nienawidzi Żydów, mimo faktu, że nigdy żad-
nego nie widział. Z  czasem Beinusz przywiązał 
się do Żydów. Ze wsparciem Komitetu Pomocy 
w  Ameryce chłopiec umieszczony został w  Ży-
dowskim Domu w  Białymstoku i  z  czasem stał 
się Żydem, takim jak inne żydowskie dzieci.

Chana Kopperman

W  Zambrowie mieszkała młoda para, Mendel 
Kopperman, krawiec i jego żona Gucze. W 1941 
roku Niemcy zamordowali ich oboje. Jednak 
małżonkowie byli przezorni i  przed śmiercią 
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przekazali swoją jedyną córkę Chanę, które mia-
ła prawie pięć lat, chrześcijance Leszczyńskiej, 
kobiecie w  podeszłym wieku, która dla nich 
pracowała i  ta chrześcijanka w  tajemnicy wy-
chowywała dziecko. Rodzice uznali za stosowne 
dać chrześcijance adres brata matki w Ameryce, 
pana Irvinga (Izaaka) Robinsona na Brooklynie.

Montaż zdjęcia córki i matki, by ustalić podobieństwo

 Chrześcijanka ukrywała dziecko około pół 
roku, dopóki mogła. Zlikwidowano getto, a  ona 
nie wiedziała, co robić. Kontakt z  Ameryką się 
urwał. Więc wymyśliła plan, że ukradkiem zostawi 
dziewczynkę przy sierocińcu, a tam będą zmuszeni 
ją przygarnąć. Więc poinstruowała dziewczynkę, 
która mówiła po polsku, że powinna mówić, że 
jest dzieckiem chrześcijańskim. Zawiesiła jej na 
szyi krzyż i pojechała z nią do Łomży. 
 W nocy, podczas burzy śnieżnej, kiedy na uli-
cy nie było widać żywego ducha, starsza kobieta 
wsadziła dziewczynkę do worka i powiedziała jej, 
że nie może się ruszać i  pod żadnym pozorem 
nie może ujawnić, kto ją tu zostawił i  skąd jest. 
Worek zostawiła przy drzwiach sierocińca na 
ul. Ostrołęckiej. Starsza kobieta ukryła się nie-
opodal i patrzyła z daleka przez szparę w płocie, 
by zobaczyć, co się stanie. Kilka minut później 
pies na podwórku sierocińca zaczął szczekać 
i próbował się zerwać z łańcucha. Zirytowało to 
dyrektorkę sierocińca – dobrą, pobożną kobietę, 
która w sekrecie pracowała przeciwko Niemcom 
– i  wyszła na próg, by sprawdzić, co się dzieje, 
czemu pies tak szczeka. Wtedy zobaczyła worek 
z  dziewczynką w  środku. Natychmiast wniosła 
go do domu, a  starsza kobieta odeszła, by na-
stępnego dnia późną nocą wyruszyć w drogę do 
Zambrowa.

 Zanim spytano ją o cokolwiek, dziewczynka 
ze strachu zaczęła płakać i  mówić: Nie jestem 
Żydówką, jestem katoliczką, patrzcie na krzyżyk 
na szyi. Dyrektorka zrozumiała aż za dobrze, 
z czym ma do czynienia, ale udała, że o niczym 
nie wie, uspokoiła dziecko, dała jej jedzenie i pi-
cie, umyła i położyła do łóżka. Rano poszła z nią 
do urzędu gminy, by ją okazać. Wcześniej jed-
nak dziewczynka nauczyła się, co może mówić, 
a  czego nie. Dyrektorka nadała jej imię Halina 
Koperska i  przećwiczyły to wiele razy. Razem 
z  guwernantką Julią dobrze przygotowała ją do 
„egzaminu” i poszła z nią do urzędu. Przyjął ich 
Niemiec mówiący po polsku, który ciągle krzy-
czał, że dziewczynka to Żydówka ze zlikwido-
wanego getta i  trzeba ją zabrać… do rodziców. 
Ona jednak nie ugięła się: jestem chrześcijanką! 
Niedługo poznamy całą prawdę, groził pracow-
nik – zawołam dużego psa, jeśli jesteś Żydówką, 
rozerwie cię na strzępy, nienawidzi Żydów. Więc 
dziewczynka rozpłakała się. – Nie rozerwie mnie 
na strzępy, bo jestem chrześcijanką. Przesłucha-
nie trwało trzy godziny. Pozostała w  sierociń-
cu jako chrześcijańskie dziecko do 1949 roku, 
przez siedem lat. Dyrektorka sierocińca zabrana 
została przez Niemców jako działaczka konspi-
racyjna i  rozstrzelana. Halina Koperska została 
ochrzczona i  wychowywana była jako religijna 
katoliczka. Chodziła do szkoły powszechnej, 
nauczyła się szyć, prowadzić interesy, a  tajem-
nica jej pochodzenia znana była tylko wiernej 
chrześcijańskiej guwernantce Julii.
 Gdybyż tylko życie spokojnie toczyło się 
dalej. Starszą chrześcijankę, Leszczyńską, dręczy-
ło sumienie: obiecała sobie, że skontaktuje się 
z wujem dziewczynki z Ameryki. Teraz napisała 
list i  opowiedziała mu wszystko, podając adres 
sierocińca i w ten sposób ukoiła sumienie.
 Wuj, Irving Robinson z  Brooklynu, natych-
miast przekazał sprawę odpowiednim władzom, 
a Komitet Pomocy ds. Ratowania Dzieci i koor-
dynacja syjonistyczna do spraw dzieci i młodzie-
ży „Beyt Aliyat Yeladim” w  Łodzi natychmiast 
zainterweniowały w sprawie. Przedstawiciele Ko-
mitetu Centralnego napisali do wuja czwartego 
czerwca 1947 roku:
 „W  odpowiedzi na Pański list z  2 marca 
otrzymaliśmy pełne wsparcie konsulatu i  na-
tychmiast zaczęliśmy repatriację córki pańskiej 
siostry Chany (Agnieszki) Kooperman18 z chrze-
ścijańskiego sierocińca w Łomży, gdzie przeszła 

18 Pisownia jidysz jest tutaj inna.
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konwersję i obecnie mieszka. Łomża i okoliczny 
region jest dziś „Judenfrei19”. Wysłaliśmy tam 
specjalnego wysłannika, który odwiedził sieroci-
niec, zobaczył dziecko i  negocjował z  dyrekcją 
sierocińca w sprawie natychmiastowego wydania 
dziecka. W tej chwili jest to niemożliwe z powo-
du wielu trudności formalnych. Powodem jest to, 
że w  rejestrze sierocińca dziewczynka zapisana 
jest pod jej obecnym, chrześcijańskim imieniem, 
Halina Koperska. Dziecko zostało przygarnięte 
w 1942 roku jako porzucone, zaraz po likwidacji 
getta. Od początku, czy to przed ludźmi, którzy 
ją znaleźli, czy w  sierocińcu, czy też później, 
wpadłszy w  ręce gestapo, dziecko konsekwent-
nie twierdziło, że nazywa się Halinka Koperska. 
W taki sposób uratowała się przed niemieckimi 
mordercami.
 Przekonanie, że jest chrześcijanką zostało 
z nią do dzisiaj i dziewczynka wciąż twierdzi, że 
nazywa się Halina Koperska, nigdy nie nazywała 
się Kooperman. Tym samym dyrekcja sierocińca 
nie może wydać dziecka i sprawa będzie musia-
ła tra�ć do sądu. Jednak w  sądzie nie możemy 
przedstawić żadnych dowodów, że to ona. Z tego 
powodu nasz wysłannik zrobił co następuje: 
sfotografował dziecko, a  zdjęcie przywiózł do 
Łodzi. Tutaj znaleźliśmy troje byłych mieszkań-
ców Zambrowa. Są m.in. Mosze Lewiński, były 
przewodniczący Zambrowskiego Landsmann-
schaft w  Łodzi i  były pracownik zambrowskie-
go Judenratu, który znał matkę dziewczynki od 
czasów dzieciństwa i  samo dziecko, kiedy miało 
pięć lat oraz Rachela Rubin i  Pesia Gutfarb, 
które potwierdziły, że dziecko jest bardzo po-
dobne do matki. Z takimi dowodami zaczniemy 
procedurę prawną. Jednak, jako że postępowanie 
sądowe zajmuje dużo czasu, a  niewskazane jest, 
by żydowskie dziecko pozostało na dłuższy czas 
w  rękach chrześcijan, w  ciągu następnych kilku 
dni wyślemy naszego specjalnego wysłannika do 
Łomży, który spróbuje odebrać dziecko szybciej.
 Potrzebujemy oświadczenia złożonego pod 
przysięgą do sądu i  dla prawników. Potrzebne 
nam również zdjęcie Pańskiej siostry, potwier-
dzone przez kierownictwo Zambrowskiego 
Landsmannschaft w Nowym Jorku”.

Podpisano: Lejbl Karski
(Komitet Centralny Koordynacji Syjonistycznej 

ds. dzieci w Polsce).

19 Judenfrei – wolny od Żydów.

 Żydowsko-polski o�cer Drucker (obecnie 
w Izraelu) i wysłannik Gerschater dołożyli wielu 
starań, by zabrać ją z rąk gojów. W kwietniu 1949 
roku dziewczynkę legalnie zwolniono, z  chrze-
ścijaństwa i  z  polskiego sierocińca. Podczas 
postępowania sądowego przywykła do myśli, że 
jest żydowskim dzieckiem i  zaczęła tęsknić za 
dotychczas nieznanym wujem z  Nowego Jorku. 
Ale mogła wyjechać nie inaczej, jak tylko z  ro-
dziną, która legalnie zobowiązałaby się, że będzie 
jej opiekunem. Powodem było to, że wciąż była 
niepełnoletnia, miała 13 lat. Zareagowała na to 
Żydówka w  Łodzi, Alice Kyle (jej mąż Han-
delson był dyrektorem nowego teatru w Łodzi), 
która wzięła ją pod swoją opiekę, zajmując się nią 
jak własnym dzieckiem, umożliwiając jej kontakt 
z  żydowskim stylem życia. Wuj z  Ameryki wy-
syłał jej pieniądze oraz paczki i  chciał ją zabrać 
do siebie. Dziewczynka jednak zaprzyjaźniła się 
z  innymi żydowskimi dziećmi i  zrozumiała, że 
nie ma wyjścia, tylko zwrócić się z całym sercem 
do swoich ludzi, z  którymi próbowano ją roz-
dzielić. Później postanowiła wyruszyć do Izraela, 
bez względu na swoją bezgraniczną miłość do 
wuja, który był jej wybawcą.
 Przybyła do Izraela w 1950 roku z aliją mło-
dzieży i została wysłana do kibucu Ruchama na 
Negewie. Tu nauczyła się hebrajskiego i uprawy, 
otrzymała ogólną edukację i  poświęciła się ma-
łym dzieciom. Później przeniosła się do kibucu 
Noa, do swojego przyszłego męża Siboney. Dziś 
jest matką i pracuje jako opiekunka do dzieci.

Miasto po zniszczeniu 
Herszel S. (ekscerpt z  listu)

Jest Szawuot 12 czerwca 1959 roku. Przyjechałem 
odwiedzić nasz Zambrów razem z  przyjacielem 
Mosze Eitzerem z Ameryki – także landsmanem. 
Już nie ma tu Żydów. Zambrów jest w  Polsce 
znany ze swojej dużej fabryki tekstyliów. Nie ma 
nawet śladu po żydowskich budynkach – wszyst-
ko spłonęło. Jeśli coś przetrwało – znajduje się 
w  rękach gojów. Na miejscu kina Bejnusza Ty-
kocińskiego budują polskie liceum. Zambrów ma 
9500 mieszkańców, trzy szkoły i  sierociniec.
 Tydzień temu odkryto, że koło wioski Kołaki 
znajduje się masowy grób 1500 Żydów z Zambro-
wa i Rutek, którzy zostali zamordowani w sierpniu 
1941 roku. Może moja droga matka leży między 
nimi i moje siostry, Chana i Bajlcze, które zostały 
zamordowane na początku wojny? W  roku 1944 
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Niemcy, zanim się wycofali, ustawili karabin ma-
szynowy w  tamtym miejscu i  strzelali cały dzień 
bez ustanku do Żydów, których tam ustawiono. 
Chciałem odwiedzić ten grób i próbowałem ustalić 
to z władzami, ale nie dano mi pozwolenia. Istnieje 
hipoteza, że przed wycofaniem się Niemcy wyko-
pali kości, by je sproszkować i  nie zostawić śladu. 
Miejscowi robią to samo – wycierają wszystkie ślady 
obecności Żydów w Zambrowie. Próbowałem pójść 
i  sam zobaczyć masowy grób, ale nie pozwolono 
mi. Zamierzam zbadać tę sprawę, kiedy wrócę do 
Warszawy i  domagać się, by postawiono tu jakiś 
pomnik. Podobny grób masowy Żydów z Zambro-
wa znajduje się koło Szumowa i w  jeszcze jedym 
miejscu niedaleko miasta. Znaleźliśmy tylko grób 
Szklowina. Władze zapewniły mnie, że nie zlikwi-
dują cmentarza. Jednak nagrobki przewracają się 
ze starości. Próbowałem podnieść jeden z  nich – 
i rozpadł się. Tak wygląda nasze miasto. To miasto 
to nowe miasto, wszystko, co zostało ze starego 
Zambrowa, to groby.

Na gruzach 
Chajcze Cukrowicz-Netzer

W  1961 roku jako współpracownica mojego 
męża Cwi Netzera w  ambasadzie izraelskiej 
odwiedziłam Zambrów, moje rodzinne miasto. 
Trudno mi zapomnieć o  mieście, w  którym się 
urodziłam. Wiedziałam, że w  tym rejonie nie 
został już żaden Żyd. Wiedziałam, że nie usły-
szę głosu moich braci, synów znanych mi ludzi. 
Jakże mogłabym powstrzymać się i  nie iść, nie 
uronić łez nad grobami ojców i  matek? Jeszcze 
niedawno Żydowi, który przyjechał odwiedzić 
miasteczka z  regionu od Zambrowa do Łomży, 
groziło śmiertelne niebezpieczeństwo. Mimo 
tego poszłam szukać swojego miasta.
 Z  wielkim bólem przekonałam się, że go 
nie znajdę – że już nie istnieje. Powstało nowe 
miasto w kierunku ulicy Ostrowskiej, bez Żydów. 
Rzeczka wyschła, most jest nowy, a burmistrz – 
o ironio – jest Żydem. Pochodzi z daleka, zasymi-
lował się i nie interesują go Żydzi czy jidyszkajt 
i  jest lojalnym członkiem partii. Jedynym, który 
rozpoznaje to, co kiedyś było rozwijającym się 
żydowskim Zambrowem, jest goj Komorowski, 
były urzędnik i  wójt20 miasta, który stoi teraz 

20 W  Polsce tytuł wójta oznaczał dziedzicznego przedstawiciela 
miasteczka (pod zwierzchnictwem właściciela miasteczka – 
króla, kościoła lub szlachcica). Dziś wójt oznacza wybranego 

z  boku i  żyje z  emerytury. Koszary wciąż stoją. 
Jest to centrum miasta i  działa tu duża fabryka 
tekstylna, która zatrudnia około 500 pracowników. 
Nie ma ani jednego Żyda. Cała sekcja żydowska 
wokół synagogi i domów nauki zniknęła. Godny 
pożałowania cmentarz został sam, zdewastowany, 
zarośnięty cierniami. Nie przychodzi już nikt, by 
okazać szacunek zmarłym przodkom – oprócz 
polskich intruzów, którzy wynoszą ostatnie na-
grobki, które przewróciły się na ziemię, by wy-
kładać nimi drogi. Nasz Zambrów istnieje tylko 
w naszej pamięci.

Piszę list
MOSZE WILIMOWSKI

Wersja jidysz:

Piszę list – nie wiem do kogo
Zaczynam wymieniać imiona
Ojca, matki, sióstr, braci.
Wszystkich gałęzi rodziny;
Wymieniam całą listę;
Ale kto z nich pozostał w sztetlu?
Do kogo mam go adresować?
Może muszę spróbować
Wysłać go na Majdanek?
Gdzie „Fritz” i  „Janek”
Zawarli nieczysty pakt?
Może wysłać go do Buchenwaldu?
Gdzie siłą tłumy Żydów
Zostały wygnane z domów,
Zmuszone do kopania głębokich dołów,
A później ustawione w szyku?
A może wysłać go do Treblinki?
Gdzie Niemcy „lewicy” i  „prawicy”
Z nowymi „teoriami aryjskimi”
Stworzyli krematoria
I duże komory gazowe
I na oczach świata
Zaprowadzili Żydów na śmierć
I czerpali radość z  ich bolesnej śmierci?
Więc zapalam świecę jahrzeit
Palę list… zakrywam oczy
I mówię: Yitgadal v’yitkadash 
Boże, przyjmij prochy z  tego listu!
Połącz je z prochem świętych i niewinnych,
Którzy oddali życie, uświęcając imię Boga!

zwierzchnika gminy wiejskiej, tj. składającej się tylko ze wsi 
(przywódców miasteczek i miast tytułowano inaczej).
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Wersja hebrajska:

Napiszę list do członków mojej rodziny,
Do ojca, matki, brata i  siostry,
Ale nie został nikt na tym padole łez
Chociażby jednego adresu
Przypominam sobie imiona i adresy
Krewnych, przyjaciół, nazwiska mieszkańców 
miasta;
Ale oni już nie istnieją: synowie i ojcowie
Wszyscy zostali skazani na śmierć, nie zostawia-
jąc wspomnienia ni śladu!
I  list zostaje odrzucony, zmaltretowany 
i osierocony
Bez adresu, donikąd.
Co jeśli zaadresuję go na Majdanek,
Czy znajdzie tam drogę w tych czasach?
Tam nazista Fritz i Polak Janek
Zawarli przeciw nam krwawy pakt.
A może do Buchenwaldu? Ha, do więzienia,

Stłoczono tu tłumy Żydów,
Mężczyzn, kobiet, dzieci,
Zmuszono do kopania własnych grobów.
Do Treblinki, miejsca krematorium
Jeśli zaadresuję go tam, czy potulnie pójdzie?
 – Tam córki, synowie
Zostali uduszeni w biały dzień!
Wszyscy byli straceni, spaleni,
Tam nazwiska i  wspomnienia bezpowrotnie się 
skończyły…
Bez pogrzebu – zapaliłem 
Świecę duszy dla swoich męczenników:
Wyszeptałem Kadisz z cichym drżeniem
I ogniem świecy – zniszczyłem list.
Także ten proch, Miłościwy Panie, wymieszaj
Z prochem tych, którzy oddali swoje życie
Uświęcając Twoje Imię…

Domy nauki, rabini i  inni duchowni

Zambrowska Jesziwa
Siedzą: reb Meir Cukrowicz, reb Lejb Rosing, dyrektor jesziwy Kowir, rabi, reb Jeszif Gruszalczany 

i  reb Abrahm Szlomo Dziencioł




