


DNI KULTURY ¯YDOWSKIEJ W KALISZU
15-21 kwietnia 2005
Patronat Honorowy:
Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego – Stefan Miko³ajczak
Prezydent Miasta Kalisza – Janusz Pêcherz
Ambasador Izraela w Polsce – Dawid Peleg

PROGRAM

15 kwietnia
godz. 12
„Okruchy pamiêci. Fotografie kaliskich ¯ydów” – otwarcie

wystawy fotograficznej (Muzeum Okrêgowe Ziemi Kaliskiej,
ul. Koœciuszki 12)

godz. 14
„Pamiêci kaliskich ¯ydów” – uroczystoœci na cmentarzu

¿ydowskim (ul. Podmiejska)
godz. 18
„Dziedzictwo – œlady pamiêci” – otwarcie wystawy Miry ̄ ele-

chower-Aleksiun (Centrum Kultury i Sztuki, ul. £azienna 6)
godz. 19
Koncert Symfoniczny z udzia³em Izabelli K³osiñskiej – so-

pran, solistki Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warsza-
wie, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcj¹
Tadeusza Wicherka. Gustav Mahler – IV Symfonia G-dur (Pañ-
stwowa Szko³a Muzyczna, pl. Jana Paw³a II 9 – impreza bile-
towana)

godz. 21
Uroczyste spotkanie inauguruj¹ce Dni Kultury ̄ ydowskiej w

Kaliszu (Hotel Orbis „Prosna”, ul. Górnoœl¹ska 53 – wstêp z
zaproszeniami)

- wystêp zespo³u Semibrevis (pieœni jidysz)
- wystêp studentów kaliskiego Wydzia³u Pedagogiczno-Ar-

tystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu

- wystawa malarstwa Zygmunta Baranka
16 kwietnia
godz. 12
Otwarcie wystawy malarstwa Hany Rosenfeld (Muzeum Okrê-

gowe Ziemi Kaliskiej, ul. Koœciuszki 12)
godz. 16
Spotkanie z Jaros³aw¹ Wo³osiañsk¹, odznaczon¹ Medalem

„Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata” (Teatr im. Wojciecha
Bogus³awskiego, pl. Bogus³awskiego 1)

godz. 18
„Œwiêta ¿ydowskie od kuchni” – wyk³ad Haliny Marcinkow-

skiej (Hotel Orbis „Prosna”, ul. Górnoœl¹ska 53)
godz. 19
Spotkanie z Jaros³aw¹ Wo³osiañsk¹, odznaczon¹ Medalem

„Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata”. Spotkanie t³umaczo-
ne na jêzyk hebrajski. Prowadzenie – Ma³gorzata Matuszew-
ska (Hotel Orbis „Prosna”, ul. Górnoœl¹ska 53)

17 kwietnia
godz. 19
„Szalom” Andre Ochodlo and Pressburger Klezmer Band z

Bratys³awy – koncert (Centrum Kultury i Sztuki, ul. £azienna 6 –
impreza biletowana)

19 kwietnia
godz. 18
„Krakowskie Getto i Obóz Koncentracyjny w P³aszowie w oczach

dziecka” – promocja ksi¹¿ki Janiny Stefaniak i Janiny Zawadz-
kiej oraz „Noe z Neue Heimat” – promocja ksi¹¿ki Zygmunta
Kimaczyñskiego. Organizator: Wydawnictwo „Kropka” (Biuro
Wystaw Artystycznych, pl. œw. Józefa 5)

20 kwietnia
godz. 16
„Kultura ̄ ydów polskich w rysunku, malarstwie i grafice” – otwar-

cie wystawy studentów Wydzia³u Pedagogiczno-Artystycznego
UAM (Gmach G³ówny WPA-UAM, ul. Nowy Œwiat 28-30)

godz. 17
„Hava Nagila, czyli piêkne chwile” – koncert w wykonaniu stu-

dentów kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycz-
nej Wydzia³u Pedagogiczno-Artystycznego UAM (Aula WPA-
UAM, ul. Nowy Œwiat 28-30)

21 kwietnia
godz. 17
„Przechowaæ pamiêæ historii – ̄ ydzi w Kaliszu” – wyk³ad Hali-

ny Marcinkowskiej. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama
Asnyka (Biblioteka G³ówna, ul. Legionów 66)

godz. 19
Spotkanie z Izaakiem Goldfingerem z Izraela (wiêzieñ obozu

Auschwitz). Aleja Wojska Polskiego 115

Imprezy Towarzysz¹ce Dniom Kultury ¯ydowskiej
Dni Kuchni ¯ydowskiej. 16-21 kwietnia w godz. 13-22 (Hotel

Orbis „Prosna”, ul. Górnoœl¹ska 53)
„Kalisz miastem wielu narodów” – wystawa archiwaliów (Archi-

wum Pañstwowe, ul. Poznañska 207)
„Fenomen Getta £ódzkiego – z zasobów Biblioteki Uniwersy-

teckiej w £odzi. Judaica w ksiêgozbiorze Biblioteki G³ównej” (Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka. Biblioteka G³ów-
na, ul. Legionów 66)

Wystawa fotogramów „Œciana p³aczu” z Ambasady Izraela (Ho-
tel Orbis „Prosna”, ul. Górnoœl¹ska 53)

„Antyschematy” – wystawa fotogramów (Teatr im. Wojciecha
Bogus³awskiego, pl. Bogus³awskiego 1)

„Noe z Neue Heimat” – promocja ksi¹¿ki Zygmunta Kimaczyñ-
skiego. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama
Asnyka. (I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Adama Asnyka, ul.
Grodzka 1 – impreza dla m³odzie¿y)

Projekt Woda
W kaliskim ratuszu odby³o siê polsko-holender-

skie seminarium na temat „Planu wodnego dla
miasta Kalisza”. To efekt kilkunastomiesiêcznej
wspó³pracy miast partnerskich, Kalisza i Heerhu-
gowaard.

Projekt zwi¹zany z gospodarowaniem wod¹ by³
sk³adany w imieniu holenderskiego Urzêdu Gmin-
nego do Agencji Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Zwi¹zku Miast Holenderskich. G³ównym partne-
rem Holendrów z Heerhugowaard jest kaliski
Urz¹d Miejski. Najwa¿niejszy cel to wypracowa-
nie dokumentu pn. „Plan wodny dla miasta Kali-
sza”. Dziêki wspó³pracy ze specjalistami zajmuj¹-
cymi siê w regionie problemami zwi¹zanymi z
u¿ytkowaniem wód oraz dziêki doœwiadczeniu
partnerów holenderskich, ekspertów reprezen-
tuj¹cych Wydzia³ ds. Zarz¹dzania Wodami w
Urzêdzie Miasta Heerhugowaard, dokument za-
wiera aktualn¹ analizê systemu wodnego oraz
proponuje rozwi¹zania, które stopniowo przyczy-
ni¹ siê do lepszego funkcjonowania systemu wod-
nego w regionie Kalisza oraz do „uzdrowienia”
systemu rzeki Prosny.

Celem projektu by³o równie¿ pog³êbienie
wspó³pracy pomiêdzy partnerami w regionie w
zakresie zarz¹dzania wodami Kalisza i okolic. Miê-
dzy innymi zosta³y okreœlone zobowi¹zania part-
nerów regionalnych projektu do dzia³ania wed³ug
okreœlonego planu na rzecz poprawy stanu rzeki
Prosny. Dzia³ania wed³ug zasad zawartych w
projekcie rozpoczê³y siê w styczniu 2004 roku, a
zakoñczone zosta³y w marcu roku 2005.

Dokument – „Plan wodny dla miasta Kalisza” –
zosta³ wydany w formie skryptu i bêdzie dystry-
buowany wœród zainteresowanych osób oraz in-
stytucji. Jest on podstaw¹ do starañ o wspó³fi-
nansowanie przedsiêwziêæ w tej dziedzinie z fun-
duszy europejskich. W ramach projektu powsta-
³a strona internetowa: www.woda.kalisz.pl, na
bie¿¹co uzupe³niana o informacje o konkretnych
dzia³aniach.

Seminarium w kaliskim ratuszu towarzyszy³a
wystawa fotograficzna pt. „Miasto i rzeka” autor-
stwa Ryszarda Bienieckiego.

(BIM)

Seminarium otworzy³ Prezydent Miasta Kalisza, Janusz Pêcherz. Uczest-
niczyli w nim tak¿e przedstawiciele partnerskiego miasta Heerhugowa-
ard. Fot. BIM

Kaliszanin Roku 2004
Po raz pierwszy w dziesiêcioletniej historii ple-

biscytu kapitu³a konkursu jednog³oœnie wybra³a
zdobywcê tytu³u.

Tytu³ Kaliszanina Roku 2004 otrzyma³ Bogdan
Zmyœlony, prezes Pratt & Whitney Kalisz. Pod jego
kierownictwem firma odnotowa³a wzrost produk-
cji o 50 proc. i wzrost zatrudnienia z 920 w 2003
do 1410 osób w 2004 roku. Uruchomione zosta³y
trzy nowe linie produkcyjne, rozpoczêto tak¿e
produkcjê czêœci do nowych silników.

Bogdan Zmyœlony jest cz³onkiem Stowarzysze-
nia „Dolina Lotnicza”, skupiaj¹cego najlepsze
polskie firmy lotnicze oraz promuj¹cego polski
przemys³ lotniczy w Europie i na œwiecie. Wspie-
ra lokalne inicjatywy i instytucje, jak na przyk³ad
Fundacjê Rozwoju Lotniska Micha³ków czy Za-
mek w Go³uchowie.

W gronie Z³otej Dziesi¹tki plebiscytu znaleŸli
siê: Andrzej Bujakiewicz – artysta muzyk, dyry-
gent, d³ugoletni dyrektor Pañstwowej Szko³y
Muzycznej w Kaliszu; Jerzy Grajek – prezes To-
warzystwa Mi³oœników Kalisza; Wojciech Grzelak
– lekarz medycyny, ginekolog, dyrektor Woje-
wódzkiego Szpitala Matki i Dziecka; Wies³aw An-
drzej OŸmina – artysta rzeŸbiarz, autor tablic pa-
mi¹tkowych poœwiêconych patronom placówek
oœwiatowych, medalier, autor pomników i rzeŸb
plenerowych; Tomasz Pawlak – rzemieœlnik, pie-
karz, wspomaga swoimi wyrobami Dom Chleba,
Monar, Schronisko œw. Brata Alberta, szko³y i sto-
warzyszenia charytatywne; Stefan Szymczak – z
entuzjazmem i pasj¹ zaanga¿owany w dzia³al-
noœæ przewodnick¹ w kaliskim oddziale PTTK;
Zbigniew Walczak – honorowy krwiodawca,
odda³ 120 litrów krwi dla ratowania ¿ycia innych
ludzi; Szymon Wróbel – doktor habilitowany, pra-
cownik naukowo-dydaktyczny kaliskiego Wydzia³u
Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada obszer-
ny dorobek naukowy, znacz¹ce publikacje w kraju
i na œwiecie; Jaros³aw Wujkowski – dyrektor II Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Ko-
œciuszki w Kaliszu.

Organizatorem plebiscytu jest Stowarzyszenie
Spo³eczno-Kulturalne „Kaliszanie 2000” we
wspó³pracy z Miejskim Oœrodkiem Kultury, Towa-
rzystwem Mi³oœników Kalisza, Wydzia³em Kultury

i Sztuki, Sportu i Turystyki UM oraz TVP 3 Oddzia³
w Poznaniu i redakcja „Ziemi Kaliskiej”.

Podczas uroczystej gali podsumowuj¹cej X
edycjê konkursu Kaliszanin Roku 2004 dyploma-
mi wyró¿niono Z³ot¹ Dziesi¹tkê laureatów, M³o-
dego Kaliszanina Roku – Annê Dêbsk¹, uczenni-
cê III Liceum im. Miko³aja Kopernika i szko³y mu-
zycznej, wokalistkê oraz wolontariuszkê, a tak¿e
Honorowego Kaliszanina 2004 Roku – Wac³awa
Klepandego – legendê kaliskiego krajoznawstwa
i turystyki. Wydarzeniem minionego roku wybra-
no oddanie do u¿ytku Collegium Novum Pañstwo-
wej Wy¿szej Szko³y Zawodowej.               (BIM)

Bogdan Zmyœlony, Fot. BIM

„Od medalionów do Golgoty – Oźmina„Od medalionów do Golgoty – Oźmina„Od medalionów do Golgoty – Oźmina„Od medalionów do Golgoty – Oźmina„Od medalionów do Golgoty – Oźmina
w marmurze i w brązie” (sprostowanie dow marmurze i w brązie” (sprostowanie dow marmurze i w brązie” (sprostowanie dow marmurze i w brązie” (sprostowanie dow marmurze i w brązie” (sprostowanie do
tekstu zamieszczonego w „Kalisii” nr 11-tekstu zamieszczonego w „Kalisii” nr 11-tekstu zamieszczonego w „Kalisii” nr 11-tekstu zamieszczonego w „Kalisii” nr 11-tekstu zamieszczonego w „Kalisii” nr 11-
12/2004).12/2004).12/2004).12/2004).12/2004).

Wyliczenie dokonań artysty we wspomnia-
nym tekście, rozpoczynające się od słów: „[...]
jak choćby formy przestrzenne w Parku Miej-
skim, koło gmachu NOT czy przy dworcu PKS”
– w tej części jest błędne! Wymienione obiek-
ty należą do grupy siedmiu dzieł stanowią-
cych pokłosie Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego pod nazwą „Rzeźby dla Kalisza”.
Konkurs ten na początku lat 70. zorganizo-
wała Elżbieta Łuszczykiewicz, pełniąca wów-
czas funkcję kierownika Wydziału Kultury i
Sztuki Urzędu Miejskiego. Wymienione ogól-
nie rzeźby w parku to niewątpliwie „Muzy-
kanci” koło szkoły muzycznej, „Eurydyki” przy
Domu Rzemiosła i „Macierzyństwo” w głębi
terenu parkowego. Rzeźba koło NOT-u to
„Kształt”, a przy dworcu PKS znajduje się
„Ikar”. Pokonkursowy plon dopełniają „Pta-
ki” przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i
ul. Podmiejskiej oraz rzeźba przy Zakładach
„Polo”, ul. Złota. Twórcami tych dzieł są arty-
ści z terenu całej Polski, m.in. Józef Petruk z
Wielkopolski, Augustyn Dyrda ze Śląska.
Nasz kaliski artysta plastyk, Andrzej Wiesław
Oźmina, również uczestniczył w tym konkur-
sie. W przypadku pisania o przeszłości warto
sięgać do źródeł...

Anna UrbanowskaAnna UrbanowskaAnna UrbanowskaAnna UrbanowskaAnna Urbanowska



W numerze:

Zaginiony świat

Cmentarz żydowski

Jak wędrowały macewy?

Co mówią symbole?

Fabrykanci żydowscy

Wojenne losy

Sprawiedliwi Kaliszanie

¯ydzi w œredniowieczu

Dzieje od 1920 roku

Wydobywanie z Prosny

Napisy i znaki nagrobkowe

Rozwój  przemys³u

Obraz zag³ady

Jak pomagali ¯ydom

Historia kaliskich ¯ydów doczeka³a siê szcze-

gólnego upamiêtnienia. Uroczyste obchody Dni

Kultury ¯ydowskiej, liczne wydarzenia artystycz-

ne i wreszcie to niecodzienne wydanie „Kalisii”, w

ca³oœci poœwiêcone ¯ydom, to byæ mo¿e pierw-

szy tak zdecydowany sygna³ odrodzonej pamiê-

ci. Ostro¿nie i niekiedy z lêkiem, ale coraz sku-

teczniej uczymy siê prze³amywaæ stereotypowe

przekonania oraz uprzedzenia, których przyczy-

ny wielu z nas nawet nie pamiêta. Wspólna pol-

sko-¿ydowska historia staje siê wa¿nym i doce-

nianym elementem naszej kultury. Zaczynamy ro-

zumieæ, ¿e od wieków razem decydowaliœmy o

kszta³cie i charakterze dorobku narodowego oraz

o cennej, lokalnej tradycji.

Dziœ doceniamy ró¿norodnoœæ, a nie podkre-

œlamy ró¿nice. Coraz czêœciej siêgamy do wspo-

mnieñ, badamy pozostawione dokumenty, by na

nowo kreœliæ dzieje wspólnego ¿ycia. Postacie i

wydarzenia sprzed lat staj¹ siê nam coraz bli¿-

sze, wydostaj¹ siê z ukrycia. I choæ historia kali-

skich ¯ydów jest równie d³uga jak bolesna, po-

woli j¹ dostrzegamy, powoli zaczynamy rozumieæ.

Od pocz¹tku dzieli³o nas niemal wszystko. Ale

zarazem dziêki tej ró¿norodnoœci Kalisz by³ mia-

stem malowniczym, niejednolitym, têtni¹cym

¿yciem i bogactwem obyczaju. Nag³e znikniêcie

¯ydów z lokalnego krajobrazu pozostawi³o wy-

rwê w wizerunku Kalisza, odebra³o mu czêœæ nie-

powtarzalnego kolorytu. I choæ losy polskich

¯ydów spl¹tane by³y z losami nas wszystkich,

powoli zapominaliœmy o wspólnej – czasem trud-

nej, a niekiedy radosnej historii.

Specjalne wydanie „Kalisii”, które trafi³o w³a-

œnie do r¹k Czytelników, ma zatem szczególne

znaczenie. Wydobywa z mroków przesz³oœci i

zachowuje dla potomnych dzieje mieszkañców

miasta. Mówi o rodzinach – rozbitych i rozproszo-

nych po ca³ym œwiecie. Wspomina bohaterów i

ofiary wojny, cudownie ocalonych b¹dŸ bezlito-

œnie zg³adzonych przez okupanta. Nasze wspól-

ne, zagmatwane dzieje, pe³ne wzajemnych ani-

mozji oraz przes¹dów, ale i radosnej wspó³pracy

oraz heroizmu – utrwalone zosta³y na kartach pi-

sma. Oby zawsze dawa³y œwiadectwo historii. Oby

wspomaga³y nas w codziennym upamiêtnianiu

czasu, który ju¿ nie wróci, lecz z ca³¹ pewnoœci¹

zas³uguje na pamiêæ i chwilê refleksji. ¯yliœmy ra-

zem przez kilkaset lat. Warto, byœmy na nowo

nauczyli siê ceniæ to niezwyk³e doœwiadczenie.

Zapraszam do lektury!

                                  El¿bieta Zmarz³a

                                  redaktor naczelny

Chwila refleksji ...Chwila refleksji ...Chwila refleksji ...Chwila refleksji ...Chwila refleksji ...
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W ramach Dni Kultury ¯ydowskiej w holu
Hotelu Orbis „Prosna” prezentowane s¹
obrazy Zygmunta Baranka, grafika i ma-
larza, budowniczego papieskich o³tarzy,
wyk³adowcy kaliskiej uczelni plastycznej.
To kilkanaœcie prac sporych rozmiarów,
powsta³ych w ci¹gu ostatnich dwóch lat,
a tworz¹cych – jak zwykle u tego artysty
– rozbudowan¹ opowieœæ. Kryje siê za
nimi d³ugotrwa³a fascynacja dorobkiem
kulturowym ¯ydów i chêæ poznania ich
niezwyk³ej historii.

Sk¹d u Pana fascynacja kultur¹ ¿ydowsk¹?

Zaczê³a siê doœæ wczeœnie – tu¿ po maturze.
Wtedy dotar³o do mojej œwiadomoœci, ¿e przed
wojn¹ w Kaliszu mieszka³o oko³o 20 tysiêcy ̄ ydów,

którzy stanowili jedn¹ czwart¹ ca³ej spo³eczno-
œci. Zacz¹³em gromadziæ informacje na ich te-
mat. Doœæ szybko stali siê jednym z najwa¿niej-
szych elementów mojego zainteresowania kultur¹
w ogóle. Zafascynowa³a mnie wielokulturowoœæ
Kalisza, której materialnym przyk³adem jest sku-
pisko cmentarzy przy Rogatce. Pamiêtaæ nale¿y
tak¿e o cmentarzu ¿ydowskim, który mieœci³ siê
nieopodal dzisiejszego Pogotowia Ratunkowego.

Nie jestem specjalist¹ od ¿ydowskiej kultury,
ale ci¹gle jest we mnie chêæ jej zg³êbiania. Chy-
ba nie zdajemy sobie sprawy ze znaczenia ich
dorobku dla naszej œwiadomoœci. Choæby z tego
powodu dobrze by³oby, ¿ebyœmy o nich pamiêtali.

Dostrzegaj¹c niejednorodnoœæ polskiej kul-
tury, w wiêkszej mierze skupia³ siê Pan jed-
nak na obecnoœci w niej elementów ¿ydow-
skich... Jakby by³y one wa¿niejsze od innych.

Wynika to, oczywiœcie, z prze¿ycia pokolenio-

wego. Dla ludzi w moim wieku doœwiadczenia
zwi¹zane na przyk³ad z obozami koncentracyjny-
mi nale¿¹ do najwa¿niejszych. To historia dla mnie
namacalna, poniewa¿ maj¹c 7-8 lat codziennie
spotyka³em ludzi z numerami. Jest to czêœæ moje-
go ¿yciorysu, która na zawsze ukszta³towa³a mój
stosunek do ludzi i wydarzeñ historycznych. Tole-
rancja jest dla mnie ogromnie wa¿na. Szanujê
ludzi, którzy myœl¹ inaczej ni¿ ja oraz wierz¹ w co

innego.

Które z miejsc w naszym mieœcie Panu
kojarz¹ siê przede wszystkim z dawniej
mieszkaj¹cymi tu ¯ydami?

Na pewno ulica Z³ota, a tak¿e przestrzeñ wokó³
obecnego banku BZ WBK, gdzie mieœci³a siê jed-
na z synagog. O tym trzeba wiedzieæ, bo mate-
rialnych znaków tam siê nie znajdzie. W Kaliszu
nie by³o zamkniêtego getta, tak jak w Warszawie
czy Krakowie, dlatego nie mo¿na jego terenu po-
dzieliæ na czêœæ ¿ydowsk¹ i resztê. Ju¿ prêdzej

mo¿na by³oby mówiæ o czêœci dla biednych i te-
renach dla bogatych. Przechowujê w pamiêci

OBRAZY PEŁNE PAMIĘCI

synagogê z ulicy Krótkiej, mamy dom Apta przy
ratuszu. Na pewno tych œladów jest wiêcej... Jest
cmentarz przy Podmiejskiej i stary spór o cmen-
tarz na Czaszkach.

Zaanga¿owa³ siê Pan tak¿e w ratowanie
¿ydowskich cmentarzy.

To taka akcja pod nazw¹ „Antyschematy”, pro-
wadzona przez Jerzego Fornalika, której pocz¹t-
kiem by³y warsztaty plastyczne w Borzêciczkach.
Teraz jest to ruch ogólnopolski – pan Fornalik
porz¹dkuje cmentarze na terenie ca³ego nasze-
go kraju. Razem z nim je¿d¿¹ nasi studenci, któ-

rzy dokumentuj¹ te prace i uczestnicz¹ w póŸ-
niejszych wystawach.

Jak¹ formê przyjê³y pierwsze Pana wypo-
wiedzi, w których pojawi³y siê œlady kultury
judaistycznej?

To by³y rozbudowane cytaty, poniewa¿ tak
naprawdê nie zna³em ¯ydów. Wiedzieliœmy, ¿e w
pi¹tek wieczorem zapalaj¹ siê szabasowe œwie-
ce, ale nie mogliœmy ich zobaczyæ. Wtedy ca³¹
moj¹ wiedzê na temat wyznawców judaizmu czer-
pa³em z literatury, a moje prace by³y w³aœciwie

dokumentacj¹ œwiata, którego ju¿ nie ma.

Chêæ poznania tego œwiata jednak Pana
nie opuœci³a. Pewnie tak¿e z tego powodu
zacz¹³ Pan podró¿owaæ...

By³em w Jerozolimie, by³em w Izraelu. Zoba-
czy³em trochê inny œwiat – œwiat cywilizowany,
który nijak siê ma do znanej mi ikonografii oraz
przekazów s³ownych i literackich. Poczu³em, ¿e
wolê pozostawaæ jednak w tym dawnym, trochê
wyobra¿onym œwiecie ¿ydowskim i ¿e najbardziej
interesuj¹ mnie polscy ¯ydzi.

Te podró¿e niczego nie zmieni³y? Myœlê,
¿e widoczne s¹ œlady tych peregrynacji w
Pañskich obrazach.

Z pewnoœci¹, ale chyba nie wskaza³bym ich

palcem. Pozna³em mieszkaj¹cych tam ludzi i po-
twierdzi³em w ten sposób swoje przeczucie, ¿e
oni siê od nas niczym nie ró¿ni¹. Poza wiar¹ s¹
tacy sami jak my. Ich miasta s¹ podobne, tylko
uwzglêdniaj¹ specyficzne warunki klimatyczne.

By³ Pan trzy lata temu w Jerozolimie i jed-
nak poœwiêci³ Pan temu miastu cykl obra-
zów...

Powsta³ cykl zatytu³owany „Moja Jerozolima”.
Dziewiêæ obrazów, które owszem, s¹ impresj¹ z
podró¿y, ale „nie mówi¹” o wspó³czesnych pro-

blemach mieszkaj¹cych tam ludzi. Z ca³ego cy-
klu zosta³ mi tylko jeden tryptyk, który w tej chwili
prezentowany jest w Hamm, w ramach wystawy
„Artyœci – pedagodzy”.

Co zatem zobaczymy w ramach Dni Kultu-
ry ¯ydowskiej w Kaliszu od 15 kwietnia w
hotelowym holu?

To s¹ obrazy, których jeszcze nie pokazywa-
³em i nie chcê o nich mówiæ, bo zale¿y mi na
niesugerowanym odbiorze. Zapraszam na wy-
stawê.

Robert Kuciñski

Sakrum – malarstwo, 1997, 2002

Zygmunt Baranek



¯ydzi obecni byli w Kaliszu od czasów dos³ow-

nie niepamiêtnych. Pocz¹tki ich obecnoœci gin¹

bowiem w pomroce epok, z których zabytki pisa-

ne s¹ jeszcze bardzo rzadkie. Nie ulega w¹tpli-

woœci obecnoœæ ¿ydowskich kupców i ich faktorii

w Polsce ju¿ od zarania naszej pañstwowoœci.

¯adne Ÿród³a nie pozwalaj¹ jednak uchwyciæ kon-

kretnych oœrodków, gdzie osiadali. Najpewniej byli

obecni przy wiêkszych grodach, gdzie w XI-XII

wieku zawi¹zywa³y siê pierwsze osady rzemieœl-

nicze i handlowe – a do grodów tych nale¿a³ tak-

¿e Kalisz. Je¿eli zaœ szukaæ najstarszego poœwiad-

czonego wyraŸnie skupiska ¿ydowskiego w Pol-

sce, to bêdzie nim w³aœnie Kalisz. Znane s¹ bo-

wiem monety ksiêcia Mieszka Starego z drugiej

po³owy XII wieku, na których ¿ydowscy mincerze
umieszczali swe imiona. Jednym z nich by³ Józef,

syn Judy z Kalisza. Ju¿ wtedy zatem istnia³a tu
gmina, skupiaj¹ca fachowców wysokiej klasy,

pozostaj¹cych na us³ugach w³adzy. ¯ydzi w tym

czasie uwa¿ani byli w ogóle za „s³ugi komory ksi¹-
¿êcej” i otaczani z tego tytu³u specjaln¹ opiek¹

w³adców. Powa¿ny status kaliskiej gminy potwier-

dzaj¹ coraz dobitniej Ÿród³a z nastêpnych dzie-
siêcioleci. W 1264 roku ksi¹¿ê wielkopolski Bole-

s³aw Pobo¿ny wyda³ ogólny statut reguluj¹cy ¿ycie

ludnoœci ¿ydowskiej. Jego odbiorcami musieli byæ
w pierwszym rzêdzie ¯ydzi kaliscy, bowiem to

Kalisz by³ g³ówn¹ siedzib¹ ksiêcia. Chodzi zaœ o

dokument wyj¹tkowej wagi. Wzorowany na przy-
wilejach ¿ydowskich z Czech i Austrii, ale zawie-

raj¹cy te¿ niejedno oryginalne rozwi¹zanie, statut

Boles³awowski staæ siê mia³ w przysz³oœci pod-
staw¹ wszystkich kolejnych rozwi¹zañ normatyw-

nych w zjednoczonym ju¿ Królestwie Polskim. Na

nim opierali siê królowie Kazimierz Wielki i Kazi-
mierz Jagielloñczyk, na nim opar³ siê Witold na

Litwie. Kaliski w swej genezie statut urós³ zatem

do rangi podstawowej Magna Charta praw i swo-
bód ¯ydów na ca³ym wielkim obszarze Rzeczy-

pospolitej.

Pierwszych kilkaset lat dziejów ̄ ydów kaliskich
– podobnie jak ¯ydów polskich w ogóle – oœwie-

caj¹ tylko pojedyncze, przewa¿nie przygodne i

przypadkowe wzmianki w Ÿród³ach. Nie da siê z

Zaginiony świat
Kaliscy Żydzi w średniowieczu

nich konstruowaæ pe³niejszego obrazu. Dopiero
wiek XV przynosi istotn¹ zmianê. Od tego czasu
zachowane s¹ akta rozmaitych s¹dów, przede
wszystkim szlacheckich, ale te¿ koœcielnych i miej-

skich. Daj¹ one nieporównanie szerszy wgl¹d we
wszelkie aspekty ¿ycia ludzi tamtej epoki. ¯ydzi
pojawiaj¹ siê czêsto na kartach s¹dowych ksi¹g.

Podobnie jak w innych miastach, ¯ydzi skupiali
siê w Kaliszu w wydzielonej im czêœci miasta. Ka-
liska ulica ¯ydowska wychodzi³a z po³udniowo-
zachodniego naro¿nika rynku (dziœ ul. Z³ota).
Osadnictwo ¿ydowskie nie by³o zreszt¹ zbyt roz-
leg³e. Jeszcze król Zygmunt Stary (rz¹dzi³ w la-
tach 1505-1548) specjalnym przywilejem zezwo-
li³ ̄ ydom na posiadanie zaledwie szeœciu domów.
W XVI wieku liczba ta stale ros³a wraz ze wzro-
stem zaludnienia. Jest jednak oczywiste, ¿e przy
ul. ¯ydowskiej musieli mieszkaæ tak¿e chrzeœcija-
nie. Z kolei ¯ydzi kupowali domy w innych punk-
tach miasta. Nie by³o zatem w Kaliszu zamkniête-
go getta, jakie znamy z wielu miast europejskich.
Przy ul. ¯ydowskiej sta³a te¿ na pewno najstarsza
synagoga, po której nie ma ju¿ obecnie œladów,
bo w XVII wieku przeniesiono j¹ na nowe miejsce.
¯ydzi mieli wydzielony cmentarz – jego za³o¿enie

mamy poœwiadczone w 1287 roku. Gmina wziê³a
wtedy w dzier¿awê grunt na granicy wsi Dobrzec
i Rypinek, nazywany potem Gór¹ ¯ydowsk¹. W
tym samym miejscu cmentarz funkcjonowa³ a¿
do ostatniej wojny.

Skromna liczba domów wskazuje, ¿e kaliskich
¯ydów nie by³o w œredniowieczu zbyt wielu. Ca³¹

gminê szacowaæ mo¿na na najwy¿ej 100 osób.
Gwa³towny wzrost zaludnienia ¿ydowskiego na-
stêpowa³ w XVI wieku, kiedy to do Polski docie-
raæ zaczê³a wielka fala uchodŸców z krajów za-
chodnioeuropejskich, zw³aszcza z Hiszpanii. Nie-
wielka gmina kaliska okazuje siê jednak i tak jedn¹
z najwiêkszych w Wielkopolsce. Taksy podatko-
we wskazuj¹, ¿e w Wielkopolsce wiêksze skupi-
ska ¯ydów mia³y tylko Poznañ i Gniezno. Ustrój

gminy nie jest dok³adnie znany. Na czele sta³ „bi-
skup ¿ydowski”, czyli „szkolny” (bo szko³a by³a
nieod³¹cznym uzupe³nieniem synagogi), które-
go mo¿na identyfikowaæ z rabinem. W razie po-
trzeby gminê reprezentowali te¿ „starsi” z grona
najzamo¿niejszych i najbardziej wp³ywowych
cz³onków. Wielu z nich znamy dobrze z imienia.
Oto Daniel, którego dwaj bracia ¿yli na Œl¹sku,
trzeci zaœ, Kanaan, w Kaliszu, a potem w Koninie.
Dwaj synowie Daniela, Józef i Jakub, przenieœli

siê z czasem do Poznania. Oto Dawid (zm. w
1419 roku), którego rodzeni synowie Jakub Sa-
ber i Jordan Chadzim te¿ przenieœli siê do Po-
znania, a który maj¹tek zostawi³ przede wszyst-
kim pasierbowi Kawianowi, przyby³emu wraz z
matk¹ z Krakowa. Kawian pozosta³ w Kaliszu
(zmar³ w 1452 roku), po nim zaœ ¿y³a tu wdowa,
S³awa, z synami Dawidem i Jakubem. Dziedzi-
czenie przez pasierbów wskazuje poœrednio na

siln¹ pozycjê kobiet w ¿ydowskich rodzinach.
Dobrze znani ze Ÿróde³ ̄ ydzi to przede wszyst-

kim bankierzy. Lichwa, czyli po¿yczanie pieniê-
dzy na wysoki procent, co by³o zabronione chrze-
œcijanom, stanowi³a g³ówne zajêcie zamo¿nych
¯ydów. Ci kaliscy po¿yczali pieni¹dze przede
wszystkim okolicznej szlachcie. Przewa¿a³y po-
¿yczki drobne, tak jak drobna by³a owa podkali-
ska szlachta, ale w sumie sk³ada³y siê jednak na

znaczne kwoty. Podliczenie wierzytelnoœci wspo-
mnianego Daniela daje imponuj¹cy wynik ponad
1000 grzywien (co odpowiada rocznym docho-
dom z kilkudziesiêciu wsi). Po¿yczki udzielane by³y
na wyœrubowany procent (siêgaj¹cy ponad 100
proc. w skali roku!), co czêsto prowadzi³o do
niewyp³acalnoœci d³u¿nika. Poniewa¿ szlachcic
gwarantowa³ sp³atê ca³ym swym maj¹tkiem, zda-
rza³o siê, ¿e ¯yd zajmowa³ dobra ziemskie. By³a

to praktyka czêsta, ale nie prowadzi³a jednak do
wykszta³cenia siê ¿ydowskich w³aœcicieli ziemskich.
¯yd, nabywszy wieœ czy jej czêœæ, albo zaraz j¹
sprzedawa³, albo wypuszcza³ w dzier¿awê jakie-
muœ innemu szlachcicowi.

Du¿o mniej wiadomo o innych polach aktywno-
œci kaliskich ̄ ydów. Na pewno zajmowali siê han-

Tomasz Jurek

Œwiat kaliskich ̄ ydów zagin¹³ bezpowrotnie w powszechnej katastrofie Holo-
caustu. Obecnoœæ wspó³obywateli wyznania moj¿eszowego tkwi jednak jesz-
cze mocno w pamiêci wspó³czesnych kaliszan. Ludzie pamiêtaj¹ – ale pamiêæ
spo³eczna jest przewa¿nie doœæ krótka i ogarnia g³ównie to, co stosunkowo
niedawne. Im zaœ o g³êbsz¹ przesz³oœæ chodzi, tym ³atwiej popada ona w
mrok zapomnienia. A dzieje kaliskich ̄ ydów to nie horyzont kilku dziesiêcio-
leci czy choæby wieku, jakie to okresy ogarnia siê przewa¿nie potoczn¹ pa-
miêci¹. To wieki, wieki d³ugie, niczym ¿ycie biblijnych patriarchów. Warto
wiêc zwróciæ uwagê na te czasy najdawniejsze, œwiat ju¿ naprawdê zaginiony
– bo niemal zapomniany. Z trudem tylko docieraj¹ do niego historycy, odtwa-
rzaj¹c go z u³amkowych danych, przetrwa³ych w przypadkowo czêsto zacho-
wanych dokumentach.

Modlitewnik z XV wieku.

Dzielnica ̄ ydowska – czêœæ przestrzeni miasta
o najstarszej metryce pisanej wœród miast w Pol-
sce, której mieszkañców ju¿ nie ma – a w³aœciwie
ma³e miasteczko, w obrêbie którego ¿y³a spo-
³ecznoœæ ¯ydów kaliskich. Pozosta³y tylko dzie³a
ich r¹k, budynki, przedmioty w muzealnych ga-
blotach, zakurzone akta na pó³kach archiwum,

zamglone nazwy – okruchy pamiêci. A przecie¿
w tradycjê mojego miasta wpisana jest wielokul-
turowoœæ i wielonarodowoœæ. Kalisz zawsze by³
miejscem, gdzie najró¿niejsze kultury, zwyczaje i
narody styka³y siê ze sob¹, aby wspó³tworzyæ
historiê tego miejsca, by wrosn¹æ w tê ziemiê,
razem tu œwiêtowaæ i pracowaæ, cieszyæ siê i cier-
pieæ, ¿yæ i umieraæ razem.

Poeta napisa³ „Ojczyzna – to ziemia i groby.

Narody trac¹c pamiêæ, trac¹ ¿ycie”. Nam, wspó³-
czesnym Polakom, ¯ydom i wszystkim, którzy od-
wiedzaj¹ Kalisz, pragnê przywróciæ fragment
przesz³oœci, wydobyæ z zapomnienia obraz mo-
jego miasta i jego mieszkañców.

Zaczê³am o tym myœleæ odk¹d do Kalisza, za
spraw¹ ma³¿eñstwa Hany i Josefa Rosenfeldów z
Tel Awiwu, w 2001 roku przyjecha³a pierwsza gru-
pa m³odzie¿y z Izraela. Na ulicach miasta pojawili
siê m³odzi ludzie o semickich rysach twarzy. Spo-

tkali siê z m³odzie¿¹ polsk¹ – najpierw na tzw.
nowym cmentarzu ¿ydowskim przy ul. Podmiej-
skiej, gdzie wspólnie porz¹dkowali macewy i ich
fragmenty. Ogl¹dali tak¿e wystawê w odrestau-
rowanym przez Polaka – przedsiêbiorcê z Kali-
sza, Zenona Sroczyñskiego – dawnym Domu
Przedpogrzebowym, obecnie nazywanym Do-
mem Pamiêci. Wieczór spêdzili w goœcinnych
murach III Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko-

³aja Kopernika, do którego przed II wojn¹ œwia-
tow¹ uczêszcza³y równie¿ uczennice wyznania
moj¿eszowego. W paŸdzierniku 2003 roku do
Kalisza przyjecha³a druga grupa m³odzie¿y z Izra-
ela. Znowu by³y ogromnie sympatyczne i pe³ne
wzajemnej ciekawoœci kontakty m³odych Polaków
i ¯ydów. Cieszê siê bardzo, ¿e mia³am sposob-

noœæ uczestniczyæ w tym spotkaniu. Naprawdê

niesamowitym prze¿yciem by³o przygl¹danie siê,

jak m³odzi ludzie, tak ró¿ni fizycznie, a jednocze-

œnie mentalnie tak podobni, bawili siê razem, roz-

mawiali. Czu³o siê wrêcz w powietrzu radoœæ z

tego spotkania. Dzieli³a ich tradycja, wychowa-

nie, jêzyk. £¹czy³y muzyka, zainteresowania, uœmie-

chy. Na cmentarzu ¿ydowskim przy ul. Podmiej-

skiej m³odzi ̄ ydzi z Izraela i m³odzie¿ kaliska wspól-

nie porz¹dkowali groby przodków, z fragmen-

tów macew potrzaskanych przez okrutn¹ historiê

budowali pomnik ku pamiêci tych, których ju¿ tu

nie ma. M³odzi Polacy i ¯ydzi tu, na cmentarzu,

razem posadzili drzewo – symbol ¿ycia – dla tych,

którzy tu teraz ¿yj¹, narodz¹ siê, którzy odwiedz¹

to najstarsze z miast polskich, ku przysz³oœci…

W czasie ich pobytu mia³o miejsce wydarzenie

Z okruchów pamięci – refleksje

wyj¹tkowe. Oto bowiem w Sali Recepcyjnej kali-
skiego ratusza, podczas uroczystej Sesji Rady
Miejskiej, prof. Shewach Weiss – ówczesny Am-
basador Izraela w Polsce, urodzony w Borys³a-
wiu, na polskiej ziemi, mówi¹cy znakomit¹ polsz-
czyzn¹ – odebra³ nadan¹ mu godnoœæ Honoro-
wego Obywatela Miasta Kalisza. Te wydarzenia

sprawi³y, ¿e w moim odczuciu i na moich oczach
dzia³a siê „wielka historia”. A w³aœciwie zaczyna³
siê pisaæ ca³kiem nowy jej rozdzia³. Oto do Kali-
sza znów przyje¿d¿aj¹ ¯ydzi… Przespacerowaæ
siê ulicami miasta, którego trzeci¹ czêœæ miesz-
kañców stanowili ¯ydzi. Poznaæ miejsca dla nich
szczególnie wa¿ne i piêkne. Opowiedzieæ o nich
zarówno Polakom, ale tak¿e wszystkim, którzy od-
wiedzaj¹ Kalisz. Tego ¿yczy³abym sobie i wszyst-

kim, którzy zawitaj¹ do grodu nad Prosn¹. Tyle
jest zwi¹zanych z tym miastem piêknych wspo-
mnieñ, które tak mocno nas ³¹cz¹. Warto o tym
pamiêtaæ, bo przemijaj¹ tylko ró¿nice, podobieñ-
stwa zostaj¹ na zawsze. Choæby w uœmiechach
polsko-izraelskiej m³odzie¿y œpiewaj¹cej wspól-
nie „Shalom Alejchem”.

Marta WoŸniak
_____________

Marta WoŸniak, uczennica klasy If, III Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego  im. Miko³aja Kopernika. Kultur¹ ¿ydowsk¹ zain-

teresowa³a siê podczas wakacyjnych wyjazdów do Czech.

Spotkanie z m³odzie¿¹ ¿ydowsk¹ oraz kontakty z ma³¿eñstwem

H. J. Rosenfeldów zainspirowa³y j¹ do poszukiwañ ¿ydowskich

tradycji w rodzinnym mieœcie.

koñcu znajdujemy nekrologi poœwiêcone poszcze-

gólnym mieszkañcom, nierzadko ca³ym rodzinom.

W wielu ksiêgach nie brakuje twórczoœci literac-

kiej, czêsto amatorskiej, ale tak¿e wy¿szego lotu,

fragmentów prozy i utworów poetyckich poœwiê-

conych danej miejscowoœci. Bardzo wa¿ny ele-

ment stanowi ikonografia – plany, mapy, zdjêcia,

reprodukcje obrazów i kopie dokumentów. Wiele

wspomnieñ, zw³aszcza tych pisanych na gor¹co,

cechuje du¿y ³adunek emocjonalny, czasami tak-

¿e brak obiektywizmu. Mimo to stanowi¹ cenny

materia³ dla historyka i badacza kultury.

Co Pana jako t³umacza najbardziej zainte-
resowa³o w ksiêdze Kalisza?

Znalaz³em tam informacje o pisarzu, który uro-

dzi³ siê w Wieluniu, w kaliskim powiecie, w rodzi-

nie chasydzkiej. Nazywa siê Szymon Horoñczyk.

Maj¹c osiem lat, straci³ ojca. W wieku szesnastu

lat zamieszka³ z matk¹ w Kaliszu i rozpocz¹³ pra-

cê w fabryce hafciarskiej. W wolnych chwilach
pisa³ opowiadania i szkice literackie w jêzyku

¿ydowskim. Pierwsze opowiadanie opublikowa³

w 1916 roku, a osiem lat póŸniej ukaza³a siê jego
pierwsza powieœæ „Popl¹tane drogi”, w której nie-

zwykle realistycznie opisa³ moralne ¿ycie niektó-

rych warstw mieszczañskich spo³ecznoœci ¿ydow-
skiej w jakimœ niewielkim mieœcie podczas I wojny

œwiatowej. Mo¿emy mniemaæ, ¿e jest to Kalisz.

Potem napisa³ „Wœród zgie³ku maszyn”, gdzie
znajdujemy z kolei opis ¿ydowskiej klasy robotni-

czej, walkê z wyzyskiem, ale tak¿e z caratem. Prze-

t³umaczy³em ju¿ fragmentarycznie powieœæ „Ba-
gno”, która ukaza³a siê w 1927 roku w Warsza-

wie.

Tak naprawdê Ksiêgi Pamiêci funkcjonuj¹
jedynie w œwiadomoœci badaczy...

No tak. Ukaza³ siê na przyk³ad doktorat Alek-

sandra Pakentregera o kaliskich ¯ydach w
¯ydowskim Instytucie Historycznym w 1988 roku.

Syna czo³owego dzia³acza ¿ydowskiej partii ro-

botniczej Poalej Syjon-lewica w Kaliszu, Chila
Pakentregera. Autor w swojej pracy wielokrotnie

odwo³uje siê do wspomnianej ksiêgi i obszernie

j¹ cytuje.

Co fascynuje Pana w historii i kulturze
¿ydowskiej? Sk¹d ten zapa³ i chêæ odkrywa-
nia jej tajemnic?

To jest dla mnie œwiat, którego ju¿ nie ma. W

jego odkrywaniu rzeczywiœcie w najwiêkszej mie-

rze pomaga mi Singer, którego spuœcizny tak
naprawdê w Polsce jeszcze nie znamy. W wype³-

nianiu luk w tym obrazie na pewno pomo¿e mi

tak¿e „Sejfer Kalisz”.
Robert Kuciñski

_________________

MARIUSZ £UBYK (czasami Lubyk) – rocznik 1962, wro-

c³awianin, który studiowa³ teologiê i muzykologiê w Warszawie

oraz jêzyk niemiecki w Goethe Institut w Bremie. Jidysz nauczy³

siê sam, komparatystycznie czytaj¹c „My, ̄ ydzi polscy” Julia-

na Tuwima. Kolejnym etapem wtajemniczenia by³a lektura

opowiadañ Singera. Naukê u³atwi³a znajomoœæ hebrajskiego,

poznawanego podczas studiów teologicznych. W du¿ej mie-

rze zajmuje siê tak¿e przek³adami z jêzyka niemieckiego, a w

tej chwili przede wszystkim przemian¹ Teatru im. Wojciecha

Bogus³awskiego w instytucjê o europejskim standardzie tech-

nicznym.

W czasie wizyt m³odzie¿y z Izraela na cmentarzu przy ulicy Podmiej-
skiej odbywaj¹ siê liczne uroczystoœci upamiêtniaj¹ce kaliskich ̄ ydów.

M³odzie¿ z Izraela w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu przy ulicy
Podmiejskiej. Fot. Mariusz Hertmann



dlem, ale szersze o tym wiadomoœci mamy do-
piero z XVI wieku. Handel wi¹za³ siê te¿ z lichw¹,
bowiem ̄ ydzi spieniê¿ali czêsto zastawione u nich
cenne przedmioty. Uwa¿ano ich za szczególnych
specjalistów od handlu koñmi – nieprzypadkowo
z pewnoœci¹ kaliski Targ Koñski s¹siadowa³ z ul.
¯ydowsk¹. Gmina nie mog³a siê te¿ obejœæ bez

pewnych rzemieœlników, jak choæby w³asnych
rzeŸników, ze wzglêdu na wymóg rytualnego
uboju. Byli te¿ ¯ydzi bardzo ubodzy, s³u¿¹cy w
bogatszych domach, ale mamy o nich jedynie
u³amkowe informacje: raz tylko oskar¿ono s³u¿¹-
cych Pileusa i Szmojka o kradzie¿.

¯ydzi byli niewielk¹ mniejszoœci¹ w morzu chrze-
œcijañskiego otoczenia. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
miêdzy obydwiema stronami panowa³ zasadni-

czo brak sympatii. Wynika to przede wszystkim z

w³aœciwego dawnym spo³eczeñstwom nieufne-

go stosunku do obcych – a ¯ydzi byli obcymi w

najpe³niejszym tego s³owa znaczeniu. Zachowy-

wali odmienny jêzyk (formy zapisu imion wska-

zuj¹, ¿e przynajmniej czêœæ ¯ydów kaliskich by³a

niemieckojêzyczna), obyczaj, a przede wszyst-

kim wiarê – i bardzo pilnie strzegli tych odrêbno-

œci. Najwa¿niejsza by³a oczywiœcie odmiennoœæ

religijna, œci¹gaj¹ca na „niewiernych” powszechn¹

niechêæ chrzeœcijan, pog³êbian¹ jeszcze czêsto

przez agitacjê ni¿szego kleru. Wa¿ne t³o stanowi³

te¿ charakter wzajemnych stosunków ekonomicz-

nych: choæ ¿ydowski kredyt by³ podstawowym

Ÿród³em gotówki dla ca³ej okolicy i jego rola by³a

niezast¹piona, nikt nie lubi wierzycieli, zw³aszcza

operuj¹cych lichwiarskimi procentami. Przy tych

wszystkich uwarunkowaniach trudno jednak mó-

wiæ o ca³kowitej izolacji gminy ¿ydowskiej. Zda-

rza³o siê, ¿e szlachta, rajcy czy nawet burmistrz

gotowi byli rêczyæ za ¯ydów w rozmaitych spra-

wach. Dowodzi to przynajmniej wzajemnego za-

ufania. Dla swych dóbr ziemskich ¯ydzi dobierali

szlacheckich dzier¿awców. W roli tej wielokrotnie

s³u¿y³ Kawianowi pochodz¹cy ze szlacheckiej ro-

dziny pleban w Wysocku, Naczek z Czechla – a

w³aœnie kler wydaje siê byæ wtedy inspiratorem

idei antysemic-

kich. Inni, wy¿ej

postawien i

duchowni, pomagali ¯ydom za³atwiaæ sprawy w

kancelarii królewskiej, bior¹c zreszt¹ za to sute

podarki.

Nie mo¿na traciæ z oczu tak¿e najciemniejszej
strony wspó³¿ycia ¯ydów i chrzeœcijan: przery-
wa³y je raz po raz gwa³towne pogromy, towa-
rzysz¹ce czêsto ró¿nym kataklizmom (bo oskar-
¿ano o nie oczywiœcie ̄ ydów). Legend¹, nie znaj-
duj¹c¹ potwierdzenia w ¿adnych Ÿród³ach, jest
pogrom w Kaliszu w 1349 roku. Mia³ byæ zwi¹za-

ny z szalej¹c¹ wtedy po ca³ej Europie zaraz¹.
Ju¿ jednak przy okazji po¿aru miasta w 1458 roku
dosz³o do rabunku domów ¿ydowskich. Kilka lat
póŸniej, w 1465 roku, t³um licz¹cy podobno 1700
ludzi (co wydaje siê mocno przesadzone) na-
pad³ na ¯ydów i zrabowa³ ich domy (a przy oka-
zji tak¿e dom wojewody kaliskiego) – by³y trzy
ofiary œmiertelne, w tym dwie kobiety. Zajœcia te
podciê³y pomyœlnoœæ gospodarcz¹ kaliskiej gmi-

ny. Podobnie by³o zreszt¹ w innych miastach. W
dodatku rosn¹ca w si³ê szlachta forsowaæ za-
czê³a ustawowe ograniczanie ¿ydowskiej dzia-
³alnoœci kredytowej. Od schy³ku XV wieku ¯ydzi,
których liczba wtedy w³aœnie zaczê³a szybko ro-
sn¹æ, odchodz¹ od lichwy, coraz szerzej i aktyw-
niej zajmuj¹c siê handlem i rzemios³em. Zmiany
te oznacza³y jednak nieuchronny konflikt z naj-
bli¿szym, mieszczañskim otoczeniem, zagro¿o-
nym konkurencj¹ ze strony ¿ydowskich kupców i

rzemieœlników. Czasy nowo¿ytne, od XVI wieku
pocz¹wszy, obfituj¹ wiêc w coraz to nowe, gwa³-
towne zatargi. Doskonale opisany mamy pogrom
kaliski na Wielkanoc roku 1542. Ju¿ w Wielk¹ Œrodê
(5 IV) w³adze miasta poleca³y ostrzegaæ ¯ydów,
wiêc sytuacja musia³a byæ napiêta od d³u¿szego
czasu. Gdy w niedzielê wielkanocn¹ (9 IV) bur-
mistrz i rajcy wychodzili z koœcio³a po rezu-
rekcji, przybiegli ¯ydzi, skar¿¹c siê na

nocn¹ napaœæ na ich domy, oferu-
j¹c podarki i b³agaj¹c o pomoc.
Na szczêœcie nie by³o za-
bitych, raniono tylko
dwie kobiety. Bur-
m i s t r z

Najstarsza  kaliska synagoga. Makieta autorstwa W³adys³awa Koœcielniaka. Fot. Mariusz Hertmann

przyj¹³ podarki i pos³a³ stra¿ miejsk¹, by pilnowa-
³a ul. ¯ydowskiej. Uda³o siê schwytaæ pewnych
gwa³cicieli, ale zebrany t³um stan¹³ w ich obronie.
Grozi³y nowe niepokoje i dopiero zejœcie z zamku
stra¿y burgrabiego staroœciñskiego ostudzi³o na-
stroje. W poniedzia³ek wielkanocny rajcy zanie-
dbali nawet nabo¿eñstwa, bo zajêli siê pilnym s¹-

dzeniem pojmanych sprawców. Zdaje siê zreszt¹,
¿e nie potraktowano ich wcale surowo. Widaæ tu
ca³¹ anatomiê typowego pogromu. Dokona³ siê
nieprzypadkowo w dniach œwi¹tecznych, kiedy
obchody wielkanocne niebezpiecznie przypomi-
na³y winê „narodu, który zabi³ Chrystusa”. Spraw-
cy – znamy ich imienn¹ listê – to g³ównie ubo¿sza
m³odzie¿ rzemieœlnicza. Charakterystyczna jest
wreszcie niezdecydowana reakcja rajców i stra¿y

miejskiej; zdolny do zaprowadzenia porz¹dku oka-
za³ siê dopiero szlachecki aparat staroœciñski.

Wspó³¿ycie ¯ydów z chrzeœcijañskim otocze-
niem nie by³o, jak widaæ, pozbawione kart przy-
krych, nawet groŸnych. Na co dzieñ uk³ada³o siê
jednak chyba znoœnie. Tak zostaæ mia³o na wieki.
A¿ do chwili, kiedy rêka brutalnego okupanta zbu-
rzy³a tê chwiejn¹ równowagê, „rozwi¹zuj¹c kwe-
stiê ¿ydowsk¹” w bezprzyk³adnie bestialski spo-
sób. Œwiat kaliskich ¯ydów przepad³. Aby uœwia-

domiæ sobie jego znaczenie, nie wystarczy siêgaæ
do wspomnieñ czy starych zdjêæ dokumentuj¹-
cych ostatni etap jego istnienia. Trzeba te¿ dojœæ
g³êbiej, do niejasnych czêsto, ale tym bardziej in-
teresuj¹cych pocz¹tków sprzed wielu wieków. Bo
przesz³oœæ kaliskich ̄ ydów to ponad 800 lat obec-
noœci w grodzie nad Prosn¹. Towarzyszyli wszyst-
kim jego wzlotom i upadkom. Dziœ ju¿ ich nie ma.

Dbajmy wiêc o to, co zosta³o, o przetrwa³e zabytki

i o du¿o zwiewniejsz¹ pamiêæ.

_____________

Pe³n¹ dokumentacjê przedstawionych tu szkicowo uwag za-

wiera mój artyku³: „¯ydzi w póŸnoœredniowiecznym Kali-

szu”, opublikowany w „Roczniku Kaliskim” 24, 1992/

1993 (wyd. 1994), s. 29-53.

OD SINGERA DO KSIĘGI ŻYDÓW KALISZA
Robert Kuciñski

Mariusz £ubyk, Fot. Piotr Stanis³aw Walendowski

Kalisz zna przede wszystkim Pana jako
zastêpcê dyrektora kaliskiego teatru, spe-
cjalistê od budów, remontów i moderniza-
cji, a Pan przecie¿ jest jednym z niewielu
w Polsce t³umaczy jêzyka jidysz i nowym
odkrywc¹ Singera.

Wspó³pracuj¹c jako t³umacz z „Ossolineum”,

zaproponowa³em dyrektorowi wydawnictwa, aby

w serii „Biblioteka Narodowa” ukaza³y siê utwory

Isaaca Bashevisa Singera. Moj¹ propozycjê w

tym œrodowisku przyjêto z mieszanymi uczuciami,

a nawet z niechêci¹, ale samemu dyrektorowi ona

siê ogromnie spodoba³a. Opiekê nad t¹ seri¹ t³u-

maczeñ powierzono profesor Monice Adamczyk-

Garbowskiej i to z ni¹ zacz¹³em ustalaæ listê utwo-

rów, które warto by³oby opracowaæ i przet³uma-

czyæ prosto z jidysz. Zaczê³y siê schody, bo oka-

za³o siê, ¿e prawa do wydania Singera w Polsce

ma „Muza”. Ponadto pisarz zastrzeg³, i¿ wszelkie

t³umaczenia jego ksi¹¿ek maj¹ byæ dokonywane

z jêzyka angielskiego. I tak siê sta³o w 90 proc.

polskich wydañ jego utworów. Jakoœci tych t³u-

maczeñ poœwiêcono wiele czasu na sesjach na-

ukowych o nobliœcie z 1978 roku. Na szczêœcie

dowiedzieliœmy siê, ¿e prawa do wydawania Sin-

gera w jidysz ma jego syn, Izrael Zamir. Poszcze-

gólne opowiadania, które do tej pory nie docze-

ka³y siê t³umaczenia z angielskiego na polski, za-

czê³y ukazywaæ siê w czasopismach – w „Akcen-

cie”, „Literaturze na œwiecie”, „Midraszu”, „Ze-

szytach Literackich”. A „Biblioteka Narodowa” na

razie czeka.

Natomiast w maju 2003 roku odby³a siê sesja

singerowska w Bi³goraju (to jest miasto rodzinne

matki pisarza), na któr¹ tak¿e poproszono mnie o

przet³umaczenie kilku nieznanych opowiadañ

autora „Sztukmistrza z Lublina”. Znowu kilka z nich

wydrukowano w periodykach, miêdzy innymi w

„Odrze”. W tym czasie znalaz³em tak¿e na mikro-

filmach jedne z najstarszych wspomnieñ Singera

„Warsze 1914-1918”. Okazuje siê, ¿e ukaza³y siê

one w piœmie „Dos Naje Wort” w latach trzydzie-

stych ubieg³ego wieku. Z dwudziestu jeden od-

cinków zebra³em osiemnaœcie. I zacz¹³em je t³u-

maczyæ, bo „Ossolineum” te¿ je chcia³o wydaæ w

setn¹ rocznicê urodzin pisarza. Myœlê, ¿e nieba-

wem wspomnienia ma³ego ch³opca z Krochmal-

nej uda mi siê wydrukowaæ. Tylko jeszcze nie wiem,

gdzie...

Czy jest Pan jedynym polskim t³umaczem
Singera z jidysz?

W ramach „Biblioteki Narodowej” mia³em ro-

biæ to wraz z pani¹ prof. Adamczyk-Garbowsk¹ i

Micha³em Fridmanem. S¹ to bardzo zas³u¿one

osoby w popularyzacji literatury jidysz i Singera.

Na ³amach „Akcentu” spotka³em siê z dwiema

jidyszystkami z Uniwersytetu Jagielloñskiego, pa-

niami Magdalen¹ Rut¹ i Magdalen¹ Sitarz. W

sumie palców jednej rêki wystarczy, aby ich poli-

czyæ. Cieszê siê, ¿e uda³o mi siê opublikowaæ

przek³ady Singera w najró¿niejszych pismach li-

terackich.

Singer Pana fascynuje, ale t³umaczy³ Pan
nie tylko jego utwory.

Z obszaru pisarzy ¿ydowskich koñczê t³uma-

czenie z niemieckiego ksi¹¿ki Ruth Klueger „¯yæ

dalej – pewna m³odoœæ”, tak¿e dla „Ossolineum”.

To s¹ wspomnienia amerykañskiej ¯ydówki, która

przyjecha³a do Getyngi, do miasta, w którym stu-

diowa³a. Znalaz³szy siê w szpitalu, raz jeszcze

prze¿ywa traumê Holocaustu. Wydana w Niem-

czech, by³a obwo³ana najlepsz¹ ksi¹¿k¹ roku 1993

przez Marcela Reicha-Ranickiego. Mam te¿ na

koncie dwie ksi¹¿ki Jany Frey, miêdzy innymi „Ch³ód

od raju”. Z jidysz t³umaczy³em Icyka Mangera,

poetê z Czerniowiec, który prze¿ywszy Holocaust

– pope³ni³ samobójstwo w l969 roku. Dla wydaw-

nictwa UMCS w Lublinie rozpocz¹³em tak¿e prze-

k³ad wyboru pinkasów z Bi³goraja, Frampola i

innych miast tamtego regionu.

Czy zainteresowa³a Pana historia kaliskich
¯ydów? Jest tu Pan od kilku lat i posiada
wiêksz¹ œwiadomoœæ ich dziejów ni¿ wiêk-
szoœæ mieszkañców.

Wiedzia³em oczywiœcie o s³ynnym Statucie Ka-

liskim, ale gdy przyjecha³em, zaj¹³em siê przede

wszystkim teatrem i koñczy³em translatorskie za-

mówienia z Wroc³awia. Zna³em i czyta³em Szlo-

mo Asza, którego matka pochodzi „z bagiennych

terenów Kalisza”. Od niedawna zaczynam jed-

nak inaczej spogl¹daæ na Kalisz i wiêcej widzieæ.

Szuka³em na przyk³ad mieszkania w centrum mia-

sta. W jednym z oferowanych do sprzeda¿y za-

raz przy wejœciu na futrynie zauwa¿y³em umiesz-

czon¹ mezuzê przykryt¹ kilkoma warstwami far-

by. To jest taka puszka, w której umieszcza siê

fragment Biblii i za ka¿dym razem, gdy ̄ yd wcho-

dzi do mieszkania, ca³uje d³oñ i dotyka mezuzê.

Z czasem zaczêliœmy wiêcej rozmawiaæ tak¿e

w teatrze na temat stworzenia spektaklu o kali-

skich ¯ydach. Scenariusz mia³ napisaæ Pawe³

Kamza. Niedawno tak¿e wpad³y mi w rêce dwa

tomy Ksiêgi Kaliskich ¯ydów („Sejfer Kalisz”).

Ziomkostwa ¯ydów kaliskich w USA i Izraelu wy-

da³y je wspólnie w latach szeœædziesi¹tych. Tom

pierwszy poœwiêcony zosta³ historii Kalisza i jego

¿ydowskim mieszkañcom. Jest to zbiór pamiêtni-

ków i niewielkich artyku³ów dotycz¹cych Zag³a-

dy. S¹ bardzo ciekawe, ale wydane w latach 60.

i wymagaj¹ weryfikacji. W drugim tomie znaleŸæ

mo¿na wiele na ogó³ krótkich tekstów, ale jak¿e

cennych informacji dotycz¹cych ¿ycia oraz dzia-

³alnoœci kaliskich ¯ydów w okresie miêdzywojen-

nym. Poziom ca³oœci nie jest równy, mo¿na jed-

nak przy ich przek³adzie wspomagaæ siê wersja-

mi w jêzyku jidysz, hebrajskim i angielskim (w tym

ostatnim ukaza³ siê z pewnymi skrótami drugi tom).

Uzna³em, ¿e to naprawdê trzeba wydaæ i znowu

namówi³em „Ossolineum”. Brakuje oczywiœcie

funduszy, choæ obliczy³em, ¿e koszt edycji wraz z

t³umaczeniami i redakcj¹ wyniesie tylko 90 tysiêcy

z³otych, a sprzedaæ mo¿na dwa tysi¹ce nak³adu

po sto z³otych i uzyskaæ dwieœcie tysiêcy. Prawa

autorskie posiada w tej chwili pani Halina Marcin-

kowska, kaliski reprezentant wroc³awskiej Gminy

¯ydowskiej. A zatem wszystko zale¿y od pieniê-

dzy.

Jak¹ maj¹ formê, jakie cenne informacje
zawieraj¹ ksiêgi w ogóle?

Ksiêgi Pamiêci pisane s¹ w jêzykach jidysz i

hebrajskim. Zwykle w ich tytule znajduje siê na-

zwa miasta czy miasteczka oraz s³owa ickor-buch

(ksiêga pamiêci), pinkas (kronika), sejfer (ksiê-

ga) czy sejfer zikaron (ksiêga pamiêci). Wiêkszoœæ

z nich u³o¿ona jest wed³ug podobnego schema-

tu. Na pocz¹tku znajduje siê artyku³ zawieraj¹cy

zarys dziejów danej miejscowoœci, nastêpnie tek-

sty omawiaj¹ce szczegó³owo ¿ycie religijne, go-

spodarcze, spo³eczne, polityczne i kulturalne,

przeró¿ne organizacje, zrzeszenia i ugrupowa-

nia dzia³aj¹ce na danym terenie. Kolejne rozdzia-

³y poœwiêcone s¹ czêsto konkretnym ulicom, bu-

dowlom i innym szczegó³om topograficznym, a

tak¿e wa¿niejszym lub szczególnie barwnym po-

staciom. Wa¿n¹ czêœæ ksiêgi stanowi¹ relacje

dotycz¹ce Zag³ady, wspomnienia o zamordowa-

nych i œwiadectwa spisane przez ocala³ych. Na



Istotny charakter roli ¯ydów w œredniowiecz-

nym Kaliszu okreœlaj¹ znane przywileje w³adców
kaliskich: ksiêcia Boles³awa Pobo¿nego z 1264
roku i póŸniejszy, króla Kazimierza Wielkiego.
Moc¹ tych przywilejów w³adcy brali kaliskich
¯ydów w opiekê prawno-s¹downicz¹ i ekono-
miczn¹. Zapewniali im prawo swobodnego za-
mieszkiwania w mieœcie, prawo do w³asnej reli-
gii i obrzêdów, a nastêpnie prawo do uprawia-

nia niektórych zawodów. W³adcy wyjêli te¿
¯ydów spod jurysdykcji samorz¹du miejskiego.

Oba œredniowieczne przywileje nie wprowadzi-

³y w Kaliszu ¿ydowskiego getta, czyli nie zmusi³y
¯ydów do zamieszkania w okreœlonej czêœci

obszaru miejskiego. Jednak¿e szereg obycza-

jów religijnych wp³ywa³ na to, i¿ ¯ydzi wybrali
okreœlony kwarta³ miasta, w którym siê osiedlili,

wybudowali synagogê i inne zabudowania o

charakterze religijnym. Utworzyli te¿ w³asny plac
targowy, na którym rozpoczêli handel artyku³a-

mi koszernymi. G³ównymi osiami tej aglomeracji

sta³y siê ul. ¯ydowska (obecna Z³ota) oraz ul.
Targowa. Ulice te zachowa³y a¿ do II wojny œwia-

towej charakter centrum ¿ydowskiego osadnic-

twa i dzia³alnoœci gospodarczej w Kaliszu.
Zabudowa na tym obszarze podupad³a

znacznie w czasie wojny i oko³o 1955 roku za-

kwalifikowano j¹ do wymiany. Skorzysta³ z tej
okazji wybitny archeolog, Krzysztof D¹browski,

prowadz¹cy podówczas badania archeologicz-

ne na Zawodziu. Zorganizowa³ on w Kaliszu
drug¹, obok Warszawy, interwencyjn¹ akcjê

badañ archeologicznych obszaru miejskiego

przed powtórn¹ zabudow¹. Punkty badawcze
rozmieœci³ na obszarze ca³ego miasta, wszêdzie

tam, gdzie powstawa³y nowe inwestycje budow-

lane. Najwiêcej takich punktów znalaz³o siê w
rejonie ul. Targowej i ul. Z³otej.

Materia³y z badañ, przeprowadzonych pod

kierunkiem Krzysztofa D¹browskiego w latach
1955-57, zosta³y tylko wstêpnie zasygnalizowa-

ne w tomie drugim monumentalnego dzie³a

„Osiemnaœcie wieków Kalisza” (Kalisz 1961), nie
zosta³y jednak nigdy do koñca wykorzystane.

Nie zwrócono zw³aszcza uwagi na to, ¿e móg³

kryæ siê w nich znaczny odsetek zabytków zwi¹-
zanych z kultur¹ œredniowiecznych ¯ydów.

Na mo¿liwoœæ przeœledzenia w kaliskich ma-

teria³ach archeologicznych kulturowej obecno-
œci mniejszoœci ¿ydowskiej zwróci³em uwagê,

gdy w latach 1980-87 przeprowadzi³em wraz z

Elementy kultury żydowskiej w archeologii średniowiecznego Kalisza

RODOWÓD
Tadeusz Poklewski-Kozie³³

(Instytut Archeologii i Etnologii PAN, £ódŸ)

zespo³em Instytutu Historii Kultury Materialnej

PAN kolejne badania archeologiczne w kaliskiej
przestrzeni miejskiej. Prawie 10 lat póŸniej od-
powiedni projekt badawczy, zg³oszony w ra-
mach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (daw-

ny IHKM PAN), zdecydowa³ siê sfinansowaæ

Komitet Badañ Naukowych.

Studium uzyskanego w toku badañ Krzyszto-

fa D¹browskiego materia³u zabytkowego, a na-

stêpnie poszukiwania w literaturze przedmiotu

oraz konsultacje z wybitnymi specjalistami z Izra-

ela, prof. prof. Olg¹ i Jakubem Goldbergami z

Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie, do-

prowadzi³y do wy³onienia czterech podstawo-

wych kierunków dzia³ania. Metoda okaza³a siê

skuteczna i we wszystkich czterech dziedzinach

uzyskaliœmy pozytywne wyniki.

Wa¿ne s¹, mym zdaniem, informacje o zabu-

dowie mieszkalnej i gospodarczej w rejonie ul.

Targowej. Jest to zabudowa o niskim standar-
dzie, drewniana i zatracaj¹ca charakterystycz-
ny dla innych obszarów miasta format jednoli-
tych parcel budowlanych. Zabudowie tej nie
wystarcza ogólna miejska sieæ uliczna. Wewn¹trz
typowego kwarta³u miejskiego powstaj¹ dodat-
kowe uliczki i przejœcia piesze. Ten sposób za-

budowania powierzchni ró¿ni wspomniany kwar-

ta³ w sposób istotny od pozosta³ych kwarta³ów

Kalisza w obrêbie murów miejskich. Istotne s¹

równie¿ uchwycone w procentach specyficzne

cechy niektórych œredniowiecznych naczyñ gli-

nianych, znalezionych w kwartale ¿ydowskim. Nie

natrafiliœmy wprawdzie na fakt powtórnego wy-

¿arzenia den i przydennych partii naczyñ glinia-

nych, co by je pozwoli³o bezpoœrednio wi¹zaæ z

przechowywaniem w ¿arze ogniska posi³ków w

okresie sabatu. S¹ jednak¿e takie naczynia, któ-

rych dna zosta³y wtórnie nawêglone, czyli pod-

dane procesowi wy¿arzenia w niezbyt wysokiej

temperaturze. S¹ te¿ naczynia o impregnowa-

nych œciankach, czyli przygotowane wyraŸnie do

przechowywania p³ynów. Obok nich s¹ naczy-

nia bez impregnacji, o wysokiej przepuszczal-

noœci œcianek, czyli s³u¿¹ce do przechowywania

materia³ów sypkich. Takich sytuacji nie obser-

wujemy w materiale z innych kwarta³ów kaliskich.

S¹dzê, ¿e istnieje tu mo¿liwoœæ dopatrywania

siê zwi¹zków z koszernym systemem rozdzia³u

œrodków ¿ywnoœciowych na p³ynne i sta³e oraz z

przetrzymywaniem pokarmów w ¿arze, podyk-

towanym rytua³em sabatu. Mo¿emy jeszcze do-

daæ istotn¹ obserwacjê dotycz¹c¹ technologicz-

nego zubo¿enia czêœci naczyñ glinianych z kwar-

ta³u ¿ydowskiego w stosunku do pozosta³ej ce-

ramiki kaliskiej. W masie ceramicznej naczyñ z

kwarta³u ¿ydowskiego znacznie wczeœniej poja-

wia siê powszechnie domieszka schudzaj¹ca w

postaci piasku. Jest to niew¹tpliwie domieszka

tañsza, zaœ proces ten mo¿e mieæ zwi¹zek z

ubóstwem wiêkszoœci ludnoœci ¿ydowskiej.

Kolejnym sk³adnikiem kultury materialnej, wska-

zuj¹cym na odrêbnoœæ kwarta³u ¿ydowskiego,

s¹ pozosta³oœci konsumpcji miêsa w postaci

u³amków koœci zwierzêcych. Otó¿ koszer dopusz-

cza spo¿ywanie przez ¯ydów wy³¹cznie miêsa z

przednich czêœci cia³a byd³a rogatego i ³ownej

zwierzyny p³owej. Wed³ug Henryka Jakubow-

skiego, zoologa, który analizowa³ i okreœla³ dla

nas materia³ osteologiczny z badañ kaliskich,

czêœci przednie zwierzêcia, koszerne, obejmuj¹

70 proc. koœci szkieletu. Pozosta³e 30 proc. to

czêœci niekoszerne. W wypadku natrafienia na

masowe znaleziska zwierzêcych szcz¹tków kost-

nych, pokonsumpcyjnych, proporcje takie w wiel-

kich liczbach powinny siê powtarzaæ. Przypo-

mnijmy tutaj, ¿e w Kaliszu nie by³o getta i lud-

noœæ nie¿ydowska zamieszkiwa³a tak¿e w kwar-

tale ¿ydowskim.

Ryc. 1. Kalisz, zapewne fragment rytualnego naczynia na „etrog” (XIV-XV
wiek). Fot. Justyna Wojty³a-Janiak.

Stowarzyszenie Oœwiatowe „Jabne” (szko³a) i
¯ydowska Szko³a Powszechna „Tachkemoni”.

12. ul. Tadeusza Koœciuszki 18 – Szko³a Po-
wszechna im. Pereca, Dom Dzieciêcy im. Mede-
ma (Bund).

13. ul. £azienna 15 – ¯ydowska Szko³a Po-
wszechna i Dom Dzieciêcy im. Szurka, (Poalej
Syjon-Lewica).

14. ul. Sukiennicza – Miejska Szko³a Zawodo-
wa Dokszta³caj¹ca dla Rzemieœlników (3 klasy,
22 oddzia³y, 768 uczniów).

15. ul. Józefa Pi³sudskiego 14 – Wy¿sza Uczel-
nia Religijna.

16. ul. Z³ota – Szko³a „Chawaceles”.
17. Ponadto: „Bejs Jakow” – szko³a dla dziew-

cz¹t i przedszkole, Jesziwa „Eje Chaim” (Agudy),
Jesziwa „Tores Mosze” (Aguda), Prywatna Reli-
gijno-Narodowa Szko³a Powszechna dla Ch³op-
ców i Dziewcz¹t „Tachkeman” (Mizrachi) oraz 5
prywatnych szkó³.

Inne obiekty zwi¹zane z ¿ydowskim ¿yciem:
1. ul. Babina 4 – siedziba partii „Syjoniœci Rewi-

zjoniœci” (Brith Hacihar).
2. ul. Babina 23 – lokal w³asny „Organizacji Ogól-

nych Syjonistów”.
3. ul. Babina 31 – siedziba gazety Kaliszer Le-

ben (¯ycie Kaliskie).
4. ul. Babina 33 – drukarnia Mendla Sieradz-

kiego.
5. ul. Browarna 6 – Zwi¹zek Rzemieœlników

¯ydowskich.
6. róg ul. Babina i Z³otej – apteka Rotceiga.
7. ul. Ciasna 2 (dawniej 4) – „Arbajter Hajm”,

siedziba partii „Poalej Syjon – lewica”.
8. ul. Ciasna 6 – miejsce teatru ¿ydowskiego,

Kaliskie ¯ydowskie Ko³o Dramatyczne „Kometa”.
9. ul. Ciasna 19 (obecnie 21) – siedziba Haszo-

mer Hacair, warsztat mechaniczny, pracownia
kamieniarska rodziny Kawe.

10. ul. Ciasna – Biblioteka im. Szaloma Alej-
chema.

11. ul. Chopina 7 – siedziba partii „Aguda”,
Dom ¯ydowskiej Organizacji Religijnej.

12. ul. Chopina 12 – Komitet Pomocy Bezro-
botnym.

13. ul. Chopina 12 – ¯ydowski Klub Gimna-
styczno-Sportowy.

14. ul. Górnoœl¹ska 62 – „Linas Hacedek” (uczci-
wy nocleg), ¯ydowskie Towarzystwo Pielêgno-
wania Chorych.

15. ul. Jasna 1 – Towarzystwo Pomocy dla M³o-
dzie¿y ¯ydowskiej.

16. al. Józefiny 13 – antykwariat Szymona Sie-

radzkiego.
17. al. Józefiny – Klub Sportowy „Haloach”.
18. al. Józefiny 25 – Klub Sportowy „Makabi”.
19. al. Józefiny 27 – Klub Sportowy „Haloach”,

Robotniczy Klub Sportowy.
20. ul. Miko³aja Kopernika 3 – Ochronka dla

dzieci, Stowarzyszenie „Kultur Liga”, siedziba partii
„Bund”.

21. ul. Tadeusza Koœciuszki 25 – ̄ ydowski Dom
Sierot dla ch³opców (40 dzieci).

22. ul. Legionów 15 – piekarnia ¿ydowska.
23. ul. £azienna 7 – Stowarzyszenie Wy¿szej

Uczelni Talmudycznej.
24. ul. £ódzka 5  – ¯ydowski Dom Sierot dla

dziewcz¹t (25 dziewcz¹t).
25. ul. Majkowska 1 – Stowarzyszenie Kupców

¯ydowskich.
26. ul. Majkowska 6 – siedziba gazety „Kaliszer

Unzer Express” (Nasz Ekspres Kaliski).
27. ul. Nowa 1 (przed wojn¹ POW, obecnie ul.

Z³ota) – Stowarzyszenie Robotników ¯ydów Or-
todoksów, kuchnia robotnicza.

28. ul. Nowa 21 – ¯ydowski Klub Sportowy.
29. ul. Józefa Pi³sudskiego – siedziba gazety

„Kaliszer Woch” (Tydzieñ Kaliski).
30. ul. Józefa Pi³sudskiego 3 – Dom Zrzeszenia

Kobiet ¯ydowskich.
31. ul. Józefa Pi³sudskiego 13 – Biblioteka im.

Szalom Alejchema.
32. ul. Piskorzewie 15 – Oœrodek M³odych Sy-

jonistów „Lamifal”.
33. ul. Piskorzewska 21 – Ochronka im. Elizy

Orzeszkowej (150 dzieci).
34. ul. Pu³askiego 13 – Dom Stowarzyszenia

Zwi¹zku Rzemieœlników ¯ydów, Organizacja
WIZO.

35. ul. Szkolna 6 – Dom Stowarzyszenia „Brith
Hachaja³”.

36. ul. Szkolna 13 – Dom Stowarzyszenia Opie-
ki nad Ch³opcami Sierotami.

37. ul. Teatralna 3 – Makabi (Klub Sportowy).
38. ul. Wiejska 30 – ¯ydowskie Towarzystwo

Kulturalno-Oœwiatowe „Tarbut”.
39. ul. Wiejska 12 – Towarzystwo Syjonistyczne.
40. ul. Z³ota 17 – ¯ydowskie Pogotowie Ratun-

kowe.
Wojenne losy kaliskich ¯ydów zosta³y opisane

w osobnym artykule, warto jednak powiedzieæ o
kilku obiektach zwi¹zanych z tym jak¿e trudnym
czasem.

Okupacja:
1. Hala targowa braci Szrajer przy Rynku De-

kerta (obecnie „Têcza” przy Nowym Rynku) – obóz
przejœciowy dla kaliskich ¯ydów (od paŸdzierni-
ka 1939 roku do stycznia 1940 roku), miejsce
masowych deportacji.

2. ul. Z³ota nr 13 (fabryka Lustiga), 16 i 18 –
kamienice getta. Wiosn¹ 1940 roku pozosta³ych
w mieœcie ¯ydów przeniesiono do tych budyn-

Fot.: Hala targowa

ków. Ludnoœæ getta pracowa³a g³ównie w znaj-
duj¹cych siê tam warsztatach rzemieœlniczych.
Na pocz¹tku maja 1942 roku w getcie zamieszki-
wa³o ju¿ tylko 150 osób. Jego likwidacjê przepro-
wadzono w dniach 4-8 lipca 1942 roku – wywo-
¿¹c pozosta³ych przy ¿yciu do getta w £odzi.

Pozosta³a przede wszystkim pamiêæ o ludziach
mieszkaj¹cych niegdyœ w Kaliszu, ale ludzie, któ-
rzy nadal pamiêtaj¹ tamten czas niestety od-
chodz¹. Aby pamiêæ mog³a istnieæ, nale¿y j¹
utrwaliæ, a temu s³u¿¹ wszelkiego typu pomniki i
tablice.

Wspó³czesne upamiêtnienia:
1. pl. Kiliñskiego 13 (œciana budynku Urzêdu

Statystycznego) – tablica upamiêtniaj¹ca istnie-
nie w tym budynku w latach 1920-1939 ¿ydow-
skiego gimnazjum koedukacyjnego. Tablicê wmu-
rowano w 1994 roku z inicjatywy i na koszt ̄ ydow-
skiego Instytutu Historycznego.

2. ul. 3 Maja. Tablica na budynku „Têczy”, za-
wieraj¹ca informacjê o tym, i¿ w budynku tym
mieœci³ siê obóz przejœciowy dla ¿o³nierzy pol-
skich, a nastêpnie ludnoœci cywilnej. Brakuje jed-
nak wzmianki, i¿ t¹ ludnoœci¹ cywiln¹ byli g³ównie
¿ydowscy mieszkañcy Kalisza.

3. ul. Ciasna 21. W budynku tym w okresie miê-
dzywojennym mieœci³a siê siedziba kaliskiej ko-
mórki Haszomer Hacair, w 2004 roku m³odzie¿
oraz cz³onkowie Haszomer Hacair z Izraela przy-
wieŸli tablicê upamiêtniaj¹c¹ kaliskich Szomrów
(stra¿ników). Tablica zawieszona staraniem Urzê-
du Miasta Kalisza.

4. ul. Babina. Pomnik Ksi¹¿ki – napis informuje,
i¿ w zasypanym korycie Prosny hitlerowcy znisz-
czyli dziesi¹tki tysiêcy woluminów z polskich bi-
bliotek. Wiele z nich to w³aœnie ksi¹¿ki z ¿ydow-
skich placówek (sama biblioteka Bundu posia-
da³a 855 ksi¹¿ek w jidysz). Data wmurowania ta-
blicy: 11 maja 1978 roku.

5. ul. Podmiejska. Pomnik na cmentarzu ¿ydow-
skim (w budowie). Corocznie odwiedzaj¹ca Ka-
lisz m³odzie¿ z Izraela wspólnie z polskimi liceali-
stami stopniowo wznosi pomnik „Pamiêci Kaliskich
¯ydów”. Projekt i budowa finansowana jest przez
Pana Zenona Sroczyñskiego.

Fot.: Projekt pomnika Pamiêci Kaliskich ¯ydów autorstwa Andrzeja
OŸminy.

Halina Marcinkowska

(W opracowaniu wymieni³am jedynie obiekty i instytucje,

których lokalizacja jest mi znana).



Otó¿ w znalezionych tam szcz¹tkach koœci œwiñ

proporcja 70:30 zosta³a idealnie zachowana.

Natomiast w kategorii trójki zwierz¹t koszernych,

krowy, jelenia i kozy, proporcja zosta³a w spo-

sób charakterystyczny zak³ócona i ma siê jak

86:14, czyli z wyraŸn¹ przewag¹ spo¿ytych ko-

szernych czêœci zwierzêcia. Jest wreszcie ostat-

ni sk³adnik przeprowadzonych badañ, polega-

j¹cy na próbie wyró¿nienia wœród zabytków ru-

chomych grupy przedmiotów specyficznych dla

religii i kultury ¯ydów. W tej dziedzinie ponieœli-

œmy niemal pe³n¹ klêskê. Dysponujemy bowiem

jedynym przedmiotem, który hipotetycznie mo¿-

na wi¹zaæ z obrzêdami religii moj¿eszowej. Jest

to, nie waham siê powiedzieæ, dziwaczny przed-

miot ceramiczny, stanowi¹cy po³owê jak gdyby

kulistego naczynia, sk³adaj¹cego siê z dwóch

czêœci – daj¹cych siê otworzyæ lub zamkn¹æ.

Wnêtrze o kszta³cie zbli¿onym do kuli mia³oby

œrednicê oko³o 10 cm. Naczynie pokryte jest z

zewn¹trz wypuk³ymi listwami, na których serie

naciêæ mog¹ uk³adaæ siê w ewentualne znaki

kabalistyczne. Wi¹za³bym je z ¿ydowskim ob-

rzêdem religijnym Œwiêta Sza³asów. Wtedy w

ka¿dej religijnej rodzinie ¿ydowskiej musi na sto-

le pojawiæ siê „etrog”, czyli owoc cytronu (citrus

medicus), umieszczany w specjalnym naczyniu.

Obyczaj ten by³ obserwowany w œredniowieczu

tak¿e wœród ¯ydów polskich.

W latach 1955-57 warunki techniczne badañ

archeologicznych w Kaliszu by³y z pewnoœci¹

gorsze ani¿eli mia³oby to miejsce dzisiaj. Po

œmierci œp. Krzysztofa D¹browskiego, Honoro-

wego Obywatela Kalisza, materia³ z jego badañ

pozostawa³ niemal bezpañski. Zreszt¹ œwiado-

moœæ badawcza sprzed owych 50 lat by³a inna

i archeolog nie stawia³ sobie pytañ o mo¿liwoœci

wyodrêbnienia w badaniach archeologicznych

œredniowiecznego miasta œladów kultury mniej-

szoœci narodowych lub religijnych. Dlatego, po-

zornie, wyniki naszego projektu badawczego o

¯ydach w œredniowiecznym Kaliszu wydaj¹ siê

ograniczone i ma³o ciekawe. Jednak¿e s¹dzê,

¿e dla dziejów kultury œredniowiecznej Polski s¹

one istotne po pierwsze z tej przyczyny, ¿e ujaw-

ni³y doœæ wszechstronn¹ obecnoœæ takich œla-

dów w archeologicznym materiale Ÿród³owym,

a po wtóre dlatego, ¿e zachêcaj¹ do poœwiêce-

nia kwestii ¯ydów w œredniowiecznym mieœcie

polskim indywidualnie programowanych badañ

archeologicznych.

W realizacji projektu uczestniczyli: dr Maria

¯emiga³a, mgr Emilia Wtorkiewicz-Marosik,

doc. dr hab. Jerzy Maik oraz autor niniejszego

artyku³u. Analizy ceramiki wykona³a mgr Halina

M³odecka.

Nowy cmentarz żydowski
przy ul. Podmiejskiej

Odbudowa miasta ze zniszczeñ pierwszej wojny
œwiatowej, planowane poszerzenie terenów miej-
skich, a co za tym idzie – nap³yw nowej ludnoœci,
spowodowa³y, i¿ koniecznym sta³o siê wytycze-
nie nowych terenów nie tylko pod zabudowê
mieszkaniow¹, ale tak¿e pod cmentarze dla cz³on-
ków wszystkich wspólnot wyznaniowych zamiesz-

kuj¹cych Kalisz. Stare nekropolie kaliskie w kolej-
nych latach nie by³yby w stanie spe³niaæ swych
funkcji, zw³aszcza prawie osiemsetletni cmentarz
¿ydowski fizycznie nie móg³ przyjmowaæ wiêcej
pochówków.

Na mocy aktu z 7 listopada 1919 roku i kolejne-
go, z dnia 8 czerwca 1920 roku, Magistrat miasta
Kalisza naby³ od rodzeñstwa Lichtenbaumów i
kilku innych w³aœcicieli 10 morgów 153 prêty zie-

mi z maj¹tku Dobrzec-Ma³y i 1 morgê 169 prêtów
z maj¹tku Dobrzec-Ma³y lit. E. Razem miasto za-
kupi³o 12 morgów i 22 prêty ziemi.1  Z tej ogólnej
przestrzeni Magistrat w 1920 roku sprzeda³
¯ydowskiej Gminie Wyznaniowej w Kaliszu 5 mor-
gów ziemi z przeznaczeniem na Nowy Cmentarz
¯ydowski.

27 lipca 1920 roku zarz¹d ¯ydowskiej Gminy
Wyznaniowej w Kaliszu w osobie Leona Dancy-
giera uiœci³ do kasy magistrackiej kwotê 40 tys.

marek jako sumê nale¿n¹ za zakupiony teren. W
po³owie 1920 roku zarz¹d Gminy ¯ydowskiej wy-
st¹pi³ do w³adz budowlanych Kalisza o wydanie
zgody na ogrodzenie nabytego gruntu, znajdu-
j¹cego siê pomiêdzy ul. Widok a ul. W¹sk¹. Mia-
sto zgodê wyda³o 20 wrzeœnia 1920 roku, a w
kwietniu roku nastêpnego przyst¹piono do ogro-
dzenia terenu nowego cmentarza. W tym samym
roku zosta³a rozpoczêta budowa stajni i wozow-

ni. Dwa lata póŸniej przyst¹piono do wznoszenia
domku gospodarczego.

Pocz¹tkowo cmentarz nie cieszy³ siê zbyt wiel-
kim uznaniem kaliskich ¯ydów. Nadal rodziny
wola³y chowaæ swych zmar³ych na terenie stare-
go, historycznego cmentarza. Ubodzy jednak nie
mieli wyboru, oferowane miejsca na nowym cmen-
tarzu by³y o wiele tañsze. Radykalnie sytuacja
zmieni³a siê z chwil¹ œmierci rabina Jechaskiela

Lipszyca – 21 marca 1932 roku. Na pogrzeb przy-
by³y olbrzymie t³umy spo³ecznoœci ¿ydowskiej
Kalisza oraz wielu wybitnych rabinów i osobisto-
œci z kraju i z zagranicy. Rabin Lipszyc w swym

testamencie zaznaczy³, aby pochowaæ go na te-

renie nowego cmentarza. Od tej chwili nowa ne-
kropolia sta³a siê uznanym miejscem spoczynku.
Do 1939 roku pochowano tu przesz³o 3 tys. osób.

Otoczony parkanem cmentarz, zaopatrzony w

niezbêdne budynki gospodarcze w myœl religii
moj¿eszowej, powinien posiadaæ Taharê  (Dom
Przedpogrzebowy). Do budowy Domu Przed-
pogrzebowego kaliska gmina przyst¹pi³a w roku
1926. Wybudowanie tak okaza³ego obiektu wi¹-
za³o siê z wielkimi nak³adami finansowymi. Coraz
trudniejsza sytuacja gminy i ca³ej wspólnoty spo-
wodowa³a, i¿ do wybuchu II wojny œwiatowej bu-
dynek nie zosta³ ukoñczony – nie wybudowano

planowanego piêtra, a dach nie zosta³ zwieñczo-
ny kopu³¹. Wkroczenie wojsk hitlerowskich, oku-
pacja kraju i coraz wiêksze represje nêkaj¹ce
spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹ spowodowa³y, ¿e pozo-
stawiono budynek swemu losowi. W³adze niemiec-
kie czêœciowo ukoñczy³y budowê, oczywiœcie tyl-
ko na poziomie niezbêdnego zabezpieczenia
obiektu, a teren cmentarza wykorzystywa³y jako
miejsce rozstrzeliwañ Polaków i ¯ydów.2

Po wojnie resztki ocala³ych kaliskich ¯ydów
powróci³y do swego miasta, ale tylko nieliczni z
nich zdecydowali siê na pozostanie w Kaliszu.
Powojenne losy obiektu bywa³y przeró¿ne. Kon-
gregacja wskrzesi³a swe funkcjonowanie, jednak
zbyt skromne œrodki finansowe, jakimi dyspono-
wa³a, nie pozwoli³y jej na pe³ne utrzymanie cmen-
tarza. W listopadzie 1945 roku dokonano ekshu-
macji 1,5 tys. zw³ok pomordowanych w samo-

chodach-komorach gazowych ¯ydów, którzy
spoczywali w masowych mogi³ach w podkaliskich
lasach. Uroczystoœæ na cmentarzu zgromadzi³a
wszystkich przebywaj¹cych w Kaliszu ¯ydów i
sta³a siê swoist¹ manifestacj¹ przeciwko zbrod-
niom hitlerowskim.

Pod koniec lat czterdziestych powsta³o kilka
symbolicznych grobów (w wiêkszoœci pochodz¹-
cych z warsztatu Szaje Kawe). Rodziny ocala³ych

pragnê³y w ten sposób upamiêtniæ swych za-
mordowanych bliskich. 10 marca 1962 roku na
terenie cmentarza pochowano pu³kownika WP,
dowódcê Batalionów Ch³opskich, Henryka Zie-

liñskiego (Solnika).3  W 1966 roku odœwie¿ono i

uporz¹dkowano oko³o 60 nagrobków, a 20 wy-

betonowano. W latach 1945-62 na terenie

Fot.: Brama g³ówna, stan sprzed II wojny œwiatowej.

Fot.: Nagrobek rabina Jechaskiela Lipszyca.
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Oprowadzaj¹c coraz liczniej przybywaj¹cych
do Kalisza potomków kaliskich ¯ydów, zwiedza-
nie zazwyczaj rozpoczynam od ul. Z³otej, czyli od
centrum ¿ydowskiego ¿ycia. Kaliscy ̄ ydzi zajmo-
wali siê wieloma rzeczami, ale przede wszystkim
handlem i wytwórstwem. W swych warsztatach
produkowali g³ównie odzie¿ i konfekcjê, a wszyst-
ko to mo¿na by³o nabyæ w sklepach znajduj¹-
cych siê przy ul. Z³otej. Przestrzeñ w tym miejscu
nigdy siê nie marnowa³a, gdzie tylko by³o mo¿na,
tam prowadzono handel oraz produkcjê. Przez
ulicê przechodzi³y t³umy kupuj¹cych, zw³aszcza
w dni targowe, kiedy miasto t³umnie nawiedzali
okoliczni ch³opi.

¯ycie spo³ecznoœci ¿ydowskiej to jednak nie
tylko handel i rzemios³o. Najwa¿niejsza by³a reli-
gia. W³aœnie w obrêbie ul. Z³otej usytuowano naj-
starsz¹ synagogê w Kaliszu. Zezwolenie na jej
budowê wyda³ król Kazimierz Wielki w 1358 roku,
powsta³a przy ul. ¯ydowskiej. Gmina wyznanio-
wa dopiero w 1659 roku wykupi³a plac na tzw.
Rozmarku, gdzie postawiono synagogê muro-
wan¹. Przy niej dzia³a³a szko³a ¿ydowska. Sp³o-
nê³a w 1852 roku, kiedy wielki po¿ar poch³on¹³
znaczn¹ czêœæ miasta.

Synagogê wkrótce odbudowano, ale w nieco
innym stylu. Rozebrano j¹ w 1940 roku. Po wojnie
na tym miejscu wybudowano komitet partii, obec-
nie budynek zajmuje bank.

Na ty³ach synagogi, przy ul. Targowej, usytu-
owana by³a ¿ydowska szko³a religijna, nosz¹ca
nazwê Talmud Tora oraz mieszcz¹cy siê tam Bejt
Hamidrasz (dom modlitwy i nauki). Budynek wy-
budowano na prze³omie XIX/XX wieku, zniszczo-
ny zosta³ w 1914 roku. Obiekt odremontowano i
oddano spo³ecznoœci w 1932 roku. Cztery lata
póŸniej uczy³o siê w nim 250 ch³opców. Podczas
wojny mieœci³y siê tam niemieckie urzêdy, po woj-
nie budynek przeznaczono na potrzeby urzêdów
miejskich. Obecnie znajduje siê tu Urz¹d Skarbo-
wy.

Jednak w Kaliszu nie by³o tylko jednej synago-
gi. Dok³adnie tak jak w znanym dowcipie o ̄ ydzie,
który wyl¹dowawszy na bezludnej wyspie – bu-
duje dwie synagogi; tê, w której bêdzie siê modli³
i tê, której progu jego noga nigdy nie przest¹pi.
Tak i w Kaliszu w 1908 roku powo³ano „Towarzy-
stwo Nowy Dom Modlitwy”, które mia³o za cel
zorganizowanie nowego miejsca modlitw dla

Nie ma już tych miasteczek ...

„oœwieconych” ¯ydów, znajduj¹cego siê poza
dzielnic¹ ¿ydowsk¹ (nie by³o to pierwsze refor-
mowane miejsce modlitw kaliskich ¯ydów, ju¿ w
1879 roku w kamienicy Zipsera przy ul. Piekar-
skiej istnia³a odrêbna, reformowana sala modlitw).
Synagogê Reformowan¹ (tzw. niemieck¹), znaj-
duj¹c¹ siê przy ul. Krótkiej, uroczyœcie otwarto w
1912 roku. Budynek rozebrano podczas okupa-
cji, obecnie znajduje siê tam Stra¿ Miejska.

Oprócz dwóch synagog znajdowa³o siê w Ka-
liszu tak¿e wiele ma³ych bo¿nic, sztibli i prywat-
nych sal modlitw. Niestety, nie uda³o mi siê ustaliæ
adresów wszystkich tych obiektów – w okresie
miêdzywojennym by³o ich oko³o 30. Podajê jedy-
nie lokalizacje znanych mi miejsc.

Domy Modlitwy:
1. ul. Ciasna 19 – Bo¿nica cadyka ze Zduñskiej

Woli, Jeszajahu Weldfraid (jego ohel – kaplica
grobowa – znajduje siê na nowym cmentarzu).

2. ul. Ciasna 8 – Dom Modlitwy.
3. ul. Garbarska 2 – Dom Modlitwy, Nauki Biblii

i Talmudu.
4. ul. Nadwodna 14 – Dom Modlitwy.
5. ul. Wodna 2 – Ma³a Bo¿nica, miejsce mo-

dlitw chasydów.
6. ul. Wodna 7 – Dom Modlitwy, miejsce mo-

dlitw chasydów.
7. ul. Nowa 10 – Dom Modlitwy.
8. ul. Nowa 12 – Dom Modlitwy.
9. ul. Z³ota 15 – Dom Modlitwy.

Inne obiekty zwi¹zane z ¿yciem gminy
¿ydowskiej:

1. Stary cmentarz przy ul. Nowy Œwiat – w
1285 roku Przemys³ II zatwierdzi³ sprzeda¿ czê-
œci gruntu na Rypinku, czynsz za cmentarz op³a-
cany by³ przez gminê ¿ydowsk¹ pieprzem, sza-

franem i innymi korzeniami. Miejsce spoczynku
wielu wybitnych osób (m.in. rabina Abrahama
Gombinera). Remont nagrobków w latach 30-
tych XX wieku, likwidacja podczas II wojny œwia-
towej.

2. Nowy cmentarz i Tahara – ul. Podmiej-
ska (obiekt opisany w oddzielnym artykule).

3. Dom Starców – ul. Stawiszyñska 41. W
1911 roku powo³ano towarzystwo: „Dom Przytu-
³ek Starców im. Szymona i ¯anety Peretz i Józefa
Dawida i Eleny Majzner”. Jego celem by³a: „opie-
ka nad biednymi starcami obojga p³ci ¯ydów
zamieszka³ych w Kaliszu nie mniej ni¿ 10 lat z rzê-
du i w wieku nie mniej ni¿ 60 lat dla mê¿czyzn i 55
dla kobiet”. Budynek wybudowano w 1906 roku.
W domu przebywa³o od 40 do 50 pensjonariu-
szy. Po wojnie mieœci³o siê tam przedszkole. Zbu-
rzony w latach 80-tych.

4. Szpital ¯ydowski – ul. Piskorzewska 21.
Adam Chodyñski podaje 1835 rok jako termin
za³o¿enia szpitala (w tym roku powsta³ jednak
tymczasowy szpital). W³aœciwy szpital dla staro-
zakonnych powsta³ w 1837 roku. W pocz¹tkowej
fazie istnienia kierowany by³ przez dr Micha³a
Morgensterna. Rozebrany podczas II wojny œwia-
towej.

5. Mykwa (³aŸnia do k¹pieli rytualnych) – ul.
Kanonicka 9. Budynek wzniesiony w 1872 roku,
rozebrany podczas okupacji.

¯ydzi w okresie miêdzywojennym mieli niezmier-
nie rozbudowany system edukacyjny, pocz¹w-
szy od chederów dla najm³odszych ch³opców,
poprzez jesziwy i szko³y o prawach pañstwowych,
nauczaj¹cych jêzyka hebrajskiego, jidysz i historii
¿ydowskiej, a skoñczywszy na szko³ach dla pra-
cuj¹cych. Niemal ka¿da partia polityczna, ka¿de
ugrupowanie, stara³y siê zorganizowaæ w³asny
system edukacyjny i st¹d w³aœnie mnogoœæ obiek-
tów zwi¹zanych ze szkolnictwem.

Szkolnictwo:
1. pl. Kiliñskiego 3 – budynek dawnego ¿ydow-

skiego gimnazjum koedukacyjnego. Obecnie
Urz¹d Statystyczny.

2. ul. Garbarska – Szko³a Powszechna (6-od-
dzia³owa, 250 dzieci).

3. ul. Nowa 17 – „Tora Umada” (6-oddzia³owa
szko³a powszechna).

4. ul. Nowa – „Jehoda” (7-oddzia³owa szko³a
powszechna, 150 dzieci).

5. ul. Nowa – „Cheweceles” (7-oddzia³owa szko-

³a powszechna, 150 dzieci).
6. ul. Nowa – Szko³a im. I. L. Pereca.
7. ul. Nowa 17 – Szko³a im. Borochowa.
8. al. Józefiny 27 – Szko³a Rzemios³a przy Sto-

warzyszeniu Rzemieœlników ̄ ydów (3-klasowa, 70
uczniów).

9. al. Józefiny 29 – ̄ ydowska Szko³a Powszech-
na im. Elizy Orzeszkowej.

10. ul. Miko³aja Kopernika 3 – Ochronka dla

dzieci (œwietlica).
11. ul. Tadeusza Koœciuszki 14 – ¯ydowskie

Fot.: Wnêtrze synagogi, widok na bimê.

Fot.: Budynek najstarszej synagogi w Kaliszu.

Fot.: Budynek synagogi przy ulicy Krótkiej.



i¿ ¯ydzi mogli wchodziæ w posiadanie nierucho-

moœci ziemskich, który to przywilej zagwaranto-

wany by³ rycerstwu. Jednoczeœnie za niezgodne

z prawem odebranie zastawu lub dopuszczenie

siê gwa³tu w domu ¯yda sprawca winien byæ

surowo ukarany jak niszczyciel naszego skarbca

(Art. 29).

Chc¹c zwiêkszyæ zaufanie do bankierów i kup-

ców ¿ydowskich, ksi¹¿ê nada³ prawne znaczenie

przysiêdze ¿ydowskiej w sporze o wysokoœæ sumy

zastawnej, stratê przedmiotów zastawionych,

przyjêtych w zastaw w dobrej wierze towarów i

rzeczy skradzionych itd. (Art. 2, 4, 6, 7, 33). Przy-

siêgê w sprawach mniej wa¿nych sk³ada³ ¯yd

przed bram¹ synagogi, w sprawach wa¿niejszych

lub gdy chodzi³o o sumê ponad 50 grzywien,

przysiêga³ w synagodze na Torê (Art. 19).

Interesuj¹ce zapisy dotycz¹ pomówieñ ¯ydów

o tzw. mordy rytualne. W owym czasie pojawi³y

siê w Europie Zachodniej oskar¿enia ¯ydów o

dokonywanie tzw. mordów rytualnych, które mia-

³y na celu u¿ywanie krwi m³odych chrzeœcijan do

praktyk religijnych. Pog³oski o morderstwach za-

wsze koñczy³y siê krwawymi pogromami ¯ydów.

Tak by³o w Fuldzie w 1235 roku. Po tych wypad-

kach papie¿ Innocenty IV wyda³ 4 bulle w obro-

nie ¯ydów, z których czwarta przesz³a do usta-

wodawstwa œwieckiego. Znajduje to wyraz w

paragrafie 31, w którym ksi¹¿ê wyraŸnie stwier-

dza³ bardzo surowo zabraniamy, aby w przy-

sz³oœci nikt nie obwinia³ ¿adnego ¯yda mieszka-

j¹cego w naszym pañstwie, ¿e spo¿ywa krew

ludzk¹. Oskar¿aj¹cy ¯yda o morderstwo rytualne

powinien udowodniæ to na podstawie zeznañ

trzech œwiadków ¿ydowskich i trzech chrzeœci-

jañskich. Je¿eli ¯yd udowodni³ swoj¹ niewinnoœæ,

wtedy chrzeœcijanin za fa³szywe oskar¿enia móg³

zostaæ skazany na karê, któr¹ ¯yd mia³ ponieœæ.

Statuty posiadaj¹ ogromne znaczenie historycz-

ne. S¹ doskona³ym Ÿród³em do dziejów gospo-

darczych Polski XIII wieku oraz przedstawiaj¹ rolê,

jak¹ odgrywali ¯ydzi na p³aszczyŸnie handlowej i

bankierskiej. Niew¹tpliwie troska o sprawne funk-

cjonowanie handlu i wp³ywy finansowe z ce³, myt

Statut Bolesława Pobożnego
S³awomir Przygodzki

Statut Boles³awa Pobo¿nego, wydany dla
¯ydów w 1264 roku na wiecu ksi¹¿êcym w Kali-
szu, zajmuje wyj¹tkowe miejsce w dziejach spo-
³ecznoœci ¿ydowskiej w Polsce. Inicjatywa wysz³a
z krêgu ¯ydów kaliskich, co œwiadczy wymownie
o pozycji ekonomicznej Kalisza i gminy ¿ydow-
skiej w Wielkopolsce w owym okresie. W zasadni-
czych postanowieniach statut jest recepcj¹ przy-

wilejów uzyskanych przez ¯ydów w XIII wieku w
Austrii, na Wêgrzech i w Czechach. Reakcj¹ Ko-
œcio³a katolickiego na powy¿szy przywilej by³y an-

ty¿ydowskie uchwa³y, nakazuj¹ce m.in. tworze-

nie odrêbnych dzielnic w miastach oraz noszenie

przez ¯ydów specjalnego rodzaju kapelusza,

podjête przez synod polskiej prowincji koœcielnej,

który odby³ siê we Wroc³awiu w 1267 roku. W

1285 roku synod w £êczycy podj¹³ uchwa³y do-

tycz¹ce wprowadzenia ograniczeñ anty¿ydow-

skich, szczególnie oddawania ¯ydom w dzier¿a-

wê dochodów publicznych. Na ogó³ jednak usta-

wy anty¿ydowskie na ziemiach polskich nie by³y

przestrzegane. Przeœladowania religijne na za-

chodzie Europy w XIV wieku spowodowa³y, i¿ do

Polski nap³ynê³a znaczna liczba ¿ydowskich

uchodŸców, znajduj¹c tutaj odpowiednie warun-

ki do pracy i ¿ycia. Uznaniem ich roli gospodar-

czej by³o rozszerzenie przez Kazimierza Wielkie-

go w 1334 roku przywileju Boles³awa Pobo¿ne-

go na ca³¹ Polskê. Oryginalny tekst zosta³ wy-

drukowany w 1506 roku w Zbiorze praw i przy-

wilejów koronnych przygotowanych przez Jana

£askiego.

Ze stanowiska formalno-prawnego dokument

Boles³awa Pobo¿nego jest statutem i przywilejem

nadanym ¯ydom zamieszkuj¹cym ziemie, na któ-

rych rozci¹ga³a siê w³adza ksiêcia. W treœci by³

rodzajem ustawy zasadniczej, normuj¹cej stan

publiczno-prawny ̄ ydów w Polsce do koñca XVIII

wieku.

Przywilej Boles³awowy gwarantowa³ wolnoœæ

wyznania i organizowania wspólnot religijnych w

myœl wymogów judaizmu, swobodê dzia³alnoœci

gospodarczej oraz bezpieczeñstwo ¿ycia i mie-

nia. Jako servi camerae ducis – „s³udzy skarbu

ksi¹¿êcego” – ¯ydzi podlegali wy³¹cznie w³adzy

ksiêcia, a w praktyce – jego urzêdników: wojewo-

dy i podwojewodziego (sêdziego ¿ydowskiego).

Z tego tytu³u wyp³ywa³ obowi¹zek p³acenia w³ad-

cy okreœlonych danin. Natomiast ksi¹¿ê zobowi¹-

zany by³ do ochrony prawnej ¯ydów i ich mienia.

Przywilej zawiera³ 36 podstawowych artyku³ów

i normowa³ bardzo wiele aspektów ¿ycia codzien-

nego1 .

Sprawy miêdzy ¯ydami rozstrzyga³y s¹dy ka-

halne w bo¿nicy, a urzêdnicy ksi¹¿êcy tylko wów-

czas mieli prawo wkroczenia, jeœli jedna ze stron

za¿¹da³a ich pomocy (Art. 22). W sprawach wiêk-

szej wagi ¯yd wezwany do s¹du powinien zjawiæ

siê bezzw³ocznie pod kar¹ grzywny, po trzecim

wezwaniu pozwany traci³ sprawê (Art. 17).

Pod szczególn¹ opiekê zostali wziêci ¯ydzi w

dobrach ksi¹¿êcych. Za ka¿de zranienie ¯yda

nale¿a³o zap³aciæ ksiêciu grzywnê, a ¯ydowi od-

szkodowanie za leczenie i wydatki zgodnie z pra-

wami zwyczajowymi (Art. 9). Za zabicie ¯yda

chrzeœcijanin [...] winien byæ ukarany odpowied-

nim wyrokiem, a wszystkie ruchomoœci i nieru-

chomoœci winowajcy maj¹ przejœæ pod nasz¹ w³a-

dzê (Art. 10). Równie srogie kary, ³¹cznie z konfi-

skat¹ mienia, ponosi³ sprawca za profanowanie i

niszczenie cmentarza ¿ydowskiego (Art. 14). Za

obrzucenie lekkomyœlnie szko³y (synagogi) ¿ydow-

skiej kamieniami – sprawca musia³ zap³aciæ woje-

wodzie 2 kamienie pieprzu (Art. 15). Osoba po-

rywaj¹ca ¿ydowskie dziecko s¹dzona by³a jak z³o-

dziej (Art. 26). Mieszkañcom miast nakazano przy-

chodziæ z pomoc¹ ¯ydom wo³aj¹cym o ratunek

w nocy (Art. 35). Artyku³ 13 przywileju umo¿liwia³

¯ydom swobodne transportowanie zw³ok zmar-

³ych, bez wnoszenia op³at celnych, na cmenta-

rze znajduj¹ce siê niekiedy w odleg³ych miej-

scach.

Du¿e znaczenie posiada³y artyku³y normuj¹ce

zasady dzia³alnoœci gospodarczej ¯ydów. Kup-

com ¿ydowskim zezwolono na swobodn¹ dzia-

³alnoœæ handlow¹ (mog¹ swobodnie sprzedawaæ

wszystko i kupowaæ), zapewne mogli sprzeda-

waæ jak i nabywaæ artyku³y spo¿ywcze, o czym

œwiadczy nieco szokuj¹cy zapis chleba dotykaæ

podobnie jak chrzeœcijanie [mog¹]. Za nieprze-

strzeganie tych zarz¹dzeñ nale¿a³o zap³aciæ karê

wojewodzie (Art. 36). Kupcom ¿ydowskim przy-

s³ugiwa³o prawo swobodnego przejazdu przez

pañstwo, zabroniono stawiania przeszkód, c³a i

myta powinni p³aciæ na równi z innymi kupcami

(Art. 12).

Równie istotne by³y artyku³y normuj¹ce dzia³al-

noœæ kredytowo-po¿yczkow¹. Zgodnie ze statu-

tem wolno by³o ¯ydom w Polsce po¿yczaæ pie-

ni¹dze pod zastaw wszystkiego... co [im] dadz¹,

jakkolwiek to siê bêdzie nazywaæ. Zastawy, które

nie zosta³y wykupione po roku – przepada³y na

rzecz ¯yda (Art. 5). Jednak¿e Art. 25 zabrania³

po¿yczania przez ¯ydów pieniêdzy pod zastaw

posiad³oœci lub listu zastawnego opartego na nie-

ruchomoœciach pod rygorem uniewa¿nienia trans-

akcji. Zdaniem Majera Ba³abana paragraf ten (25)

zosta³ póŸniej celowo zniekszta³cony i pierwotnie

brzmia³ nastêpuj¹co: Jeœli ¯yd po¿yczy pieni¹-

dze na dobra albo na skrypt d³u¿ny magnata i

wyka¿e s³usznoœæ swej pretensji, stwierdzon¹ li-

stem i pieczêci¹ d³u¿nika, wówczas My przys¹-

dzimy nieruchomoœæ ¯ydowi, podobnie jak mu

siê oddaje w posiadanie inne zastawy, i obronimy

go przed wszelkimi napaœciami. A to oznacza³o,

Michalina i Józef JaworowiczowieMichalina i Józef JaworowiczowieMichalina i Józef JaworowiczowieMichalina i Józef JaworowiczowieMichalina i Józef Jaworowiczowie
Drug¹ kalisk¹ rodzin¹, która w 1983 roku zo-

sta³a odznaczona medalem „Sprawiedliwy wœród

Narodów Œwiata”, równie¿ na podstawie relacji

Henryka ¯eligowskiego (Mosze Grossa), byli Mi-

chalina i Józef Jaworowiczowie, którzy tak¿e

wspierali go w tamtych tragicznych dniach, kiedy

ostatecznie likwidowano kaliskie getto.

Józef Jaworowicz to postaæ bardzo ciekawa.

By³y legionista, podoficer Wojska Polskiego, I Pu³-

Nowakiem, który zorganizowa³ g³oœn¹ ucieczkê

przed gestapo kaliskiego franciszkanina, ojca

Juliana Mirochny.

Dziœ ju¿ blisko 80-letnia pani Jadwiga z lat oku-

pacji zapamiêta³a na zawsze straszn¹ chwilê, kiedy

stoj¹c wraz z matk¹ w oknie, zobaczy³a ojca i

jego podopiecznego wychodz¹cych z bramy

prosto na ¿andarma. Tylko opanowanie i ³ut

szczêœcia uratowa³y im wówczas ¿ycie... A Gross-

¯eligowski, koñczy swe kaliskie wspomnienia opi-

sem po¿egnania na kaliskim dworcu z Antonim

Pawelskim, którego widzi po raz ostatni z okna

poci¹gu – i zamyka sw¹ relacjê znamiennymi s³o-

wami: „Znikn¹³ mi z oczu, lecz we wdziêcznej

pamiêci pozosta³”.

B. Sz.

ku U³anów i V Pu³ku Strzelców Konnych – przez

wiele lat prowadzi³ w Kaliszu piekarniê przy ul.

Czêstochowskiej. Po jej upañstwowieniu praco-

wa³ w „Runoteksie” i „Kaliszance”. Wiadomo, ¿e

w czasie okupacji pomaga³ ¯ydom, dostarcza-

j¹c im ¿ywnoœæ do getta. Kiedy przyszed³ czas

eksterminacji, ukrywa³ u siebie przez dwa dni

Mosze Grossa. Te dwa dni – jak napisze po la-

tach uratowany – „stanowi³y wa¿ne ogniwo w ³añ-

cuchu walki o przetrwanie”.

Warto zauwa¿yæ, ¿e rodzina Jaworowiczów w

czasie okupacji wychowywa³a ju¿ czwórkê w³a-

snych, nieletnich wówczas synów. Decyduj¹c siê

na ukrywanie ¿ydowskiego ch³opca, rodzice ry-

zykowali nie tylko w³asnym ¿yciem, lecz tak¿e lo-

sem swych dzieci. Tê œwiadomoœæ mia³ tak¿e

Gross, który potwierdza: „Ze wzglêdu na obec-

noœæ dzieci, mój pobyt móg³ naraziæ nas wszyst-

kich...”.

 Jaworowicz zmar³ w 1962 roku. Jego ma³¿on-

ka, Michalina, która doczeka³a chwili, kiedy do-

ceniono ich szlachetn¹ postawê – odesz³a w roku

1989.

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e takich rodzin by³o w

Kaliszu wiêcej. Czêsto jednak brakuje œwiadków,

którzy mogliby potwierdziæ tamte szlachetne

uczynki. Nie wszyscy te¿ chc¹ siê do nich pu-

blicznie przyznawaæ czy w ogóle powracaæ do

tak okrutnych wspomnieñ. A up³ywaj¹cy czas sku-

tecznie niweluje szanse, aby poznaæ ca³¹ praw-

dê, która na pewno wzbogaci³aby historiê na-

szego miasta.

(Sza)

Ksiądz Adam SztarkKsiądz Adam SztarkKsiądz Adam SztarkKsiądz Adam SztarkKsiądz Adam Sztark
Ksi¹dz Adam Sztark, urodzony w Zbiersku pod

Kaliszem, wychowanek kaliskiego Gimnazjum im.

Adama Asnyka – ma szansê wkrótce powiêkszyæ

poczet b³ogos³awionych mêczenników, wyniesio-

nych na o³tarze koœcio³a katolickiego. Jesieni¹

ubieg³ego roku zakoñczy³a siê pierwsza czêœæ

jego beatyfikacji. Zanim jednak bohaterskim ka-

p³anem zainteresowa³y siê instytucje watykañskie,

jego zas³ugi znacznie wczeœniej doceni³ Instytut

Yad Vashem w Jerozolimie, przyznaj¹c mu po-

œmiertnie w 2001 roku medal „Sprawiedliwy

wœród Narodów Œwiata”.

Ksi¹dz Adam by³ jezuit¹. Wybuch II wojny œwia-

towej zasta³ go na kresach Rzeczypospolitej, gdzie

najpierw rozszala³ siê terror bolszewicki, a potem

hitlerowski. Jako kustosz sanktuarium maryjnego

w ¯yrowicach pod S³onimiem (okolice Piñska)

stara³ siê przede wszystkim podtrzymywaæ ludzi

na duchu. Na zwyk³ym rowerze pokonywa³ dzie-

Pañstwo Michalina i Józef Jaworowiczowie z synami, od lewej: Stani-
s³aw, Jerzy, Romuald; w œrodku Józef junior, 1941 rok.

ks. Adam Sztark SJ

si¹tki kilometrów, aby dotrzeæ do odleg³ych wio-

sek. Potajemnie odprawia³ msze w zamkniêtych

œwi¹tyniach. Nielegalnie odwiedza³ sierociñce,

domy starców, szpitale. Z biednymi dzieli³ siê

ostatni¹ kromk¹ chleba, nie pytaj¹c o narodo-

woœæ czy wyznanie.

Kiedy wkroczyli Niemcy i zaczê³a siê ekstermi-

nacja ludnoœci ¿ydowskiej, odwa¿nie nawo³ywa³

z ambony do udzielania pomocy przeœladowa-

nym, wystawia³ fa³szywe metryki chrztu, dostar-

cza³ ¿ywnoœæ do getta. W tragicznych dniach

likwidacji s³onimskiego getta, on jeden kr¹¿y³

wœród p³on¹cych domów, ratuj¹c porzucone

¿ydowskie dzieci. Ukrywa³ je potem na plebanii,

w klasztorze Niepokalanek i wœród zaufanych ro-

dzin. Ratowa³ te¿ doros³ych, ka¿demu staraj¹c

siê zapewniæ bezpieczny azyl.

W grudniu 1942 roku, przebrany za policjanta,

przedosta³ siê do wiêzienia, aby zanieœæ s³owa

pociechy skazanym na œmieræ Polakom, ¯ydom i

rosyjskim partyzantom. Ju¿ wtedy wiedzia³, ¿e na

niego te¿ zapad³ wyrok. Nie chcia³ jednak ukry-

waæ siê ani uciekaæ. Gestapo zabra³o go 18 grud-

nia razem z dwoma siostrami zakonnymi, Ew¹

Noiszewsk¹ i Mart¹ Wo³owsk¹. MroŸn¹ noc spê-

dzi³ wraz z innymi aresztantami na wiêziennym

dziedziñcu, a potem wszyscy w modlitewnym sku-

pieniu poszli na miejsce straceñ. Wtedy jeszcze

raz dano mu szansê ucieczki, nie opuœci³ jednak

swych towarzyszy. Postrzelony przez pluton eg-

zekucyjny, wo³a³: „Niech ¿yje Chrystus Król! Niech

¿yje Polska!”. A potem prosi³ Boga, aby wyba-

czy³ oprawcom, „bo nie wiedz¹, co czyni¹”.

(Sz)

Fragment dzie³a Artura Szyka „Statut Kaliski” z 1926 roku. Fot. Mariusz
Hertmann



oraz opieki sprawowanej nad ¯ydami by³y pod-

staw¹ wydania przywileju przez Boles³awa Po-

bo¿nego. Fakt, ¿e sta³o siê to w Kaliszu i z inspira-

cji ¯ydów kaliskich dowodzi niepoœledniej roli ka-

liskiej gminy ¿ydowskiej i samego Kalisza w Wiel-

kopolsce. Roli na tyle powa¿nej, i¿ wymagaj¹cej

opieki ksiêcia, a niekiedy twardych i jednoznacz-

nych postanowieñ chroni¹cych ¯ydów. Brak in-

formacji o dzia³alnoœci rzemieœlniczej czy rolni-

czej ¯ydów nie œwiadczy o braku tych profesji.

Po prostu ksi¹¿ê regulowa³ te sprawy, które by³y

niezbêdne w zapewnieniu dobrego funkcjono-

wania pañstwa. Zapewne w rozwijaj¹cych siê

miastach funkcjonowa³o rzemios³o ¿ydowskie,

jednak dla ekonomiki ksi¹¿êcej nie mia³o takiego

znaczenia jak handel i lichwa.

Ciekawe dla historyka s¹ informacje dotycz¹ce

zapewnienia nietykalnoœci osobistej i ochrony ma-

j¹tkowej ¯ydów. Nie wydaje siê, by w zak³ada-

nych na prawie niemieckim miastach polskich,

bêd¹cych spo³ecznym i narodowoœciowym amal-

gamatem, dochodzi³o do ukierunkowanych i krwa-

wych wyst¹pieñ przeciwko ¯ydom – tym miesz-

kaj¹cym w Polsce od dawna, jak i przyby³ym w

XII wieku. Byæ mo¿e zdarza³y siê jakieœ tumulty,

¿ak uniesiony zapa³em religijnym rzuci³ kamieniem

w stronê synagogi. Pamiêtaæ jednak nale¿y, i¿ po

raz pierwszy na ziemiach polskich, w Poznaniu w

1399 roku, dosz³o do procesu o domnieman¹

profanacjê hostii. Zatem owe zastrze¿enia trakto-

waæ nale¿y jako chêæ zapobie¿enia ewentualnym

wypadkom, które w zasadniczy sposób uderza³y

w skarbiec ksi¹¿êcy.

Przywilej wymaga dalszych badañ porównaw-

czych, szczególnie z analogicznymi przywilejami

wydanymi przez innych w³adców europejskich w

celu lepszego uchwycenia ró¿nic i podobieñstw

oraz w³aœciwego okreœlenia roli przywileju w Pol-

sce, jak i rzeczywistoœci spo³ecznej XIII wieku.
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„Pomiêdzy Kaliszem a Sieradzem, w odleg³o-
œci mil 4 od pierwszego, a mil 3 od drugiego, le¿y
gwarne i ruchliwe miasteczko [...], rój osiad³ych
w nim ¯ydów oraz wielkie targi zbo¿owe [...]”.

Najczêœciej odwiedzanym budynkiem w B³asz-
kach by³a ¿ydowska bo¿nica, zbudowana na po-
cz¹tku XIX wieku, obok sta³ dom rabina z ma³¹
salk¹ modlitw i pokojem nauk dla ¿ydowskich
ch³opców. W takich oto warunkach i w takim oto-
czeniu 25 lutego roku 1869 przyszed³ na œwiat
syn Szmula i Feiwel Bajli – ZEVI (HERMAN) SOL-
NIK. Oko³o 1890 roku m³odociany Solnik, wzo-
rem swojego dziadka – rabina, studiowa³ w rabi-

nackim kolegium w Kaliszu. Studia religijne nie
da³y niespokojnej duszy m³odego Zeviego ca³-
kowitego spe³nienia, dosyæ szybko odkry³ powab
nauk humanistycznych, które prêdko zaw³adnê³y
jego dusz¹ i umys³em. W roku 1890 m³ody absol-
went jesziwy zacz¹³ pracê jako nauczyciel. Ju¿
wtedy by³ dobrze zapowiadaj¹cym siê literatem.
Swój pierwszy poemat „Jerusalem” wydrukowa³
w Londynie w „Yedisher Historiker” – „Historyk

¯ydowski”, nastêpnie publikowa³ artyku³y w
¿ydowskich pismach, takich jak „Weg” – „Droga”,
„Unzer Leben” – „Nasze ¯ycie” i w krakowskiej
„Hashavua” – „Tydzieñ”. W 1912 roku powsta³
komplet poematów wydrukowanych w tym sa-
mym roku w Warszawie pod tytu³em „Himel und
Erd” – „Niebo i Ziemia”. W roku 1925 w £odzi
wydrukowa³ zbiór sk³adaj¹cy siê z czterech to-
mów pod tytu³em „Di Yetzige Zeit” – „Dzisiejszy
czas”. Od roku 1922 Zevi, ju¿ wtedy u¿ywaj¹cy

swego drugiego imienia Herman, redagowa³ „Ka-
liszer Blat” – „Gazeta Kaliska”, a od 1927 roku
zosta³ redaktorem literackim „Kaliszer Leben” –
„¯ycie Kaliskie”. Drukowa³ w nim liczne opowia-
dania, wiersze, felietony i artyku³y krytycznolite-
rackie. Mieszkaj¹c w Kaliszu i bêd¹c jego znan¹
osobistoœci¹, nie zapomina³ Solnik o swoim ro-
dzinnym miasteczku – B³aszkach. Z jego projektu
zaczêto umieszczaæ informacje z ¿ycia skupisk

¿ydowskich ówczesnego powiatu kaliskiego, a on
sam by³ autorem kilku relacji z B³aszek. W 1931
roku wydawa³ w Warszawie ksi¹¿kê „Von Dem
Alten Kloster” – „Ze starej synagogi”, zawieraj¹c¹
legendy i opowiadania zwi¹zane z ówczesnym
powiatem kaliskim.

Herman Solnik by³ inicjatorem ruchu syjonistycz-
nego na ziemi kaliskiej, gdzie na prze³omie wie-
ków mieszka³o ponad 200 tys. ludnoœci ¿ydow-
skiej. Od 1896 roku Solnik by³ przewodnicz¹cym
Organizacji Syjonistycznej w Kaliszu, a w 1900
roku zosta³ delegatem na IV Kongres Syjonistyczny
odbywaj¹cy siê w Londynie. W listopadzie 1919
roku, ju¿ w niepodleg³ej Polsce, Solnik jako pro-
jektodawca legalnej Organizacji Ogólnych Syjo-
nistów podpisa³ statut zwi¹zku. Pracowa³ spo-
³ecznie do czasu, a¿ zdrowie odmówi³o mu po-
s³uszeñstwa, w ten sposób zosta³ zmuszony do
wycofania siê z politycznej areny. Z wielkim bó-
lem odmówi³ uczestnictwa w ostatnim przedwo-

jennym kongresie syjonistycznym, przeznaczaj¹c
swe honorarium na rzecz delegacji m³odzie¿y
syjonistycznej z Kalisza.

Ca³¹ jego bogat¹ twórczoœæ poch³onê³a po-
¿oga II wojny œwiatowej, zniszczyli j¹ naziœci, a
sam Solnik jak wiêkszoœæ kaliskich ¯ydów zosta³
wygnany ze swego miasta. Los zaprowadzi³ go
do Warszawy, tam w 1940 roku przeniós³ siê do
getta. Uda³o mu siê przetrwaæ dwie wielkie akcje
likwidacyjne. Zosta³ zamordowany w 1943 roku
podczas powstania w getcie warszawskim. Nie
wiadomo gdzie znajduje siê jego mogi³a; ju¿ po
wojnie na ¿ydowskim cmentarzu w Kaliszu posta-
wiono symboliczny grób upamiêtniaj¹cy postaæ
literata i organizatora syjonizmu kaliskiego.

Herman Solnik do ostatnich chwil swego ¿ycia
zaabsorbowany by³ ide¹ syjonizmu, wierzy³, i¿
nadejdzie dzieñ, gdy ¯ydzi ustanowi¹ samodziel-
ne ¿ydowskie pañstwo, z w³asnym rz¹dem i nie-
zale¿noœci¹ terytorialn¹. Od pierwszych dni po-
bytu w warszawskim getcie jego mieszkanie sta³o
siê „domem otwartym”. Solnik wierzy³, i¿ nadej-
dzie czas, w którym ¯ydzi, rozproszeni po ca³ym
œwiecie, bêd¹ mogli powróciæ do Palestyny i bu-
dowaæ tam w³asn¹ pañstwowoœæ. M³odzi syjoni-
œci, licznie odwiedzaj¹cy jego mieszkanie, chêt-
nie wys³uchiwali opowieœci o przysz³ym kraju, który
bêdzie ich pañstwem. Wierzyli, ¿e ogrom ponie-
sionych krzywd spowoduje, i¿ nowe pokolenie
bêdzie mog³o ¿yæ bezpiecznie we w³asnym kra-
ju. Solnik sw¹ wizjê potrafi³ przekazaæ m³odym, to
on poprzez swoje opowiadania t³umaczy³ i prze-
konywa³ niezdecydowanych, ¿e jedyne wyjœcie
to walka. Do ostatnich chwil wspiera³ i zachêca³
walcz¹cych, wiedz¹c, i¿ zbrojny opór pomo¿e
tym, którzy przetrwaj¹, ¿e bêdzie fundamentem
nowego Izraela.                                        H. M.

Słowa zamiast broniSłowa zamiast broniSłowa zamiast broniSłowa zamiast broniSłowa zamiast broni
wspomnienie o Hermanie Solnikuwspomnienie o Hermanie Solnikuwspomnienie o Hermanie Solnikuwspomnienie o Hermanie Solnikuwspomnienie o Hermanie Solniku

Fot.: Herman Solnik poœrodku, obok stoj¹ jego synowie – Haim i
Ben Cijon.

Edmund ŁuczakEdmund ŁuczakEdmund ŁuczakEdmund ŁuczakEdmund Łuczak
Wielu kaliszan pamiêta charakterystyczn¹ syl-

wetkê doktora Edmunda £uczaka. Pod koniec

swego ciekawego ¿ycia porusza³ siê o kulach,

ale i wtedy nie zaniedbywa³ spo³ecznych obo-

wi¹zków, które wczeœniej wzi¹³ na siebie. Nale-

¿a³a do nich opieka nad cmentarzem ¿ydowskim

przy ul. Podmiejskiej i zwi¹zane z tym zabieganie

u w³adz miejskich o pieni¹dze potrzebne do przy-

wrócenia nekropolii zadowalaj¹cego stanu. Pra-

ca ta wynika³a nie tylko z wielkiej wra¿liwoœci dok-

tora, ale i z tego, ¿e poczuwa³ siê do niej jako

Honorowy Obywatel Izraela.

Droga do tej godnoœci rozpoczê³a siê w 1939

roku. Wziêty do niewoli pod Warszaw¹ ppor.

Edmund £uczak uciek³ Niemcom i schroni³ siê w

Szpitalu Ujazdowskim. Zaopatrzony w zaœwiad-

czenie, i¿ w tej placówce pe³ni³ od przedwojnia

funkcjê asystenta, móg³ wynurzyæ siê na po-

wierzchniê okupacyjnego ¿ycia, bez obawy, ¿e

zostanie wywieziony do oflagu.

Po przybyciu do Kalisza otrzyma³ nawet kilka

ofert pracy. Wybra³ jednak zatrudnienie w siero-

ciñcu w Liskowie, poniewa¿ – jak wspomina³ po

latach – nie mia³ wtedy dos³ownie nic, nawet sza-

fy czy ³ó¿ka. Studia lekarskie na Uniwersytecie

Poznañskim ukoñczy³ dwa lata przed wybuchem

wojny. PóŸniej zd¹¿y³ jeszcze tylko ukoñczyæ pod-

chor¹¿ówkê w Zegrzu.

W sierociñcu prowadzonym przez siostry za-

konne dotrwa³ m³ody lekarz do chwili likwidacji

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata
placówki. Potem przeprowadzi³ siê do domu

stoj¹cego nieopodal cmentarza. Tam te¿ przyj-

mowa³ chorych. Takie usytuowanie budynku

mia³o du¿e znaczenie. Tu na odludziu doktor

móg³ opatrywaæ chroni¹cych siê po lasach

¯ydów. Nie zdarzy³y siê jednak powa¿ne cho-

roby. Pacjenci uskar¿ali siê najczêœciej na ból

zêbów i skaleczenia.

Inaczej by³o z dziewczynk¹, któr¹ pod os³on¹

nocy przywióz³ rolnik o nazwisku Krych. Zda-

niem lekarza to w³aœnie temu gospodarzowi

nale¿y siê uznanie za odwagê. – Mnie widzia-

no przecie¿ nieraz jak pi³em z Niemcami piwo,

rozmawiaj¹c swobodnie w ich jêzyku – mówi³

doktor. – Jeœli coœ ryzykowa³em, to nadszarp-

niêcie dobrej opinii wœród rodaków. Mogli mnie

przecie¿ wzi¹æ za kolaboranta.

Dziewczynka, któr¹ przywióz³ Krych by³a w

ciê¿kim stanie. Doktor rozpozna³ flegmonê z

zaka¿eniem ogólnym, co wymaga³o w zasa-

dzie leczenia szpitalnego. Ale o tym nie mog³o

przecie¿ byæ mowy. Zdecydowa³ siê zatem na

g³êbokie ciêcie ranionej nogi, podawanie

„Prontovitu” i witaminy C w zastrzykach. Po tej

kuracji dziecko wprawdzie utyka³o, ale noga,

a w konsekwencji równie¿ ¿ycie, zosta³y uratowa-

ne. 13-letnia Nataszka wróci³a do Krycha.

Co dalej dzia³o siê z dzieckiem, doktor £uczak

nie wiedzia³. Po wojnie wyjecha³ na Ziemie Za-

chodnie, potem jeszcze kilkakrotnie zmienia³ miej-

sce zamieszkania i pracy. W 1960 roku, kiedy or-

dynowa³ w szpitalu kolskim, dotar³ do niego – za

poœrednictwem Czerwonego Krzy¿a – list Nata-

szy Landau. Trzydziestoletnia kobieta dziêkowa³a

mu za uratowanie ¿ycia, prosz¹c równoczeœnie o

odpowiednie zaœwiadczenie lekarskie, niezbêd-

ne w staraniach o odszkodowanie.

Pani Natasza (obecnie Rachelle, a po mê¿u

Nelkin) nie poprzesta³a na podziêkowaniach. W

1984 roku dr £uczak otrzyma³ z Instytutu Yad

Vashem pismo, w którym przeczyta³: „Komisja

postanowi³a przyznaæ Panu niniejsze uznanie ho-

noru, medal „Sprawiedliwy wœród Narodów Œwia-

ta” z prawem zasadzenia drzewa w Alei Zas³u¿o-

nych”. Odpowiedni dokument instytut wyda³ w

jêzyku hebrajskim i francuskim z dat¹ 27 czerwca

1985 roku. Pan Edmund £uczak skorzysta³ z pra-

wa sadzenia drzewa, acz ze wzglêdu na stan

zdrowia nie móg³ uczyniæ tego osobiœcie. Drzew-

ko piêknie siê przyjê³o i rozros³o. Na zdjêciu na-

des³anym w 1993 roku przez mieszkaj¹cego w

Izraelu Barucha Kolskiego wygl¹da okazale.

W 1990 roku w³adze Izraela zdoby³y siê wobec

doktora na inne znamienite wyró¿nienie, przyzna-

j¹c jemu i 22 innym Polakom honorowe obywatel-

stwo tego kraju.

K. P.

Stanisława i Antoni PawelscyStanisława i Antoni PawelscyStanisława i Antoni PawelscyStanisława i Antoni PawelscyStanisława i Antoni Pawelscy
Stanis³awa i Antoni Pawelscy, których Instytut

Yad Vashem w Jerozolimie uhonorowa³ w 1983

roku tytu³em i medalem „Sprawiedliwych wœród

Narodów Œwiata”, nie ¿yj¹ ju¿ od wielu lat. Otrzy-

mali te dowody uznania poœmiertnie, a odebra³a

je – w imieniu rodziny – córka Jadwiga Szulc.

Symboliczne drzewko pamiêci z ich nazwiskiem

zasadzi³ Henryk ¯eligowski (Mosze Gross), jeden

z ostatnich mieszkañców kaliskiego getta, urato-

wany m.in. dziêki pomocy Pawelskich. Zaraz po

wojnie spisa³ on te¿ dok³adnie swoje prze¿ycia z

tragicznych dni likwidacji getta latem 1942 roku.

Jak wynika z tego dokumentu, to w³aœnie Pawel-

ski przyj¹³ go do swego domu, potem za³atwi³

mu schronienie u znajomego ogrodnika w Piwo-

nicach i stara³ siê o fa³szywe dokumenty; a ca³a

rodzina traktowa³a go ¿yczliwie i udziela³a wspar-

cia. „Nie wiem, czy bez nich wytrzyma³bym wte-

dy psychicznie...” – napisa³ m.in. Gross.

Antoni Pawelski – wed³ug relacji córki – pocho-

dzi³ z rodziny w³ókniarskiej z £odzi. Podobno nie-

Ÿle zna³ siê na maszynach hafciarskich. Grosso-

wie prowadzili zak³ad krawiecki przy ul. Browar-

nej. Najprawdopodobniej mieli wspólne interesy.

Wiadomo te¿, ¿e Pawelski by³ znanym spo³eczni-

kiem i chêtnie pomaga³ ludziom. Wczeœnie zaan-

ga¿owa³ siê równie¿ w politykê. Bra³ udzia³ w straj-

kach szkolnych, potem przebywa³ w Szwajcarii.

Na pewno przed wojn¹ by³ zwi¹zany z Polsk¹

Parti¹ Socjalistyczn¹, a w czasie okupacji z ru-

chem oporu. Wspó³pracowa³ m.in. z doktorem

Stanis³awa i Antoni Pawelscy z dzieæmi, 10-letni¹ wówczas Jadwig¹
(dziœ Szulcow¹) i jej m³odszym bratem Henrykiem. Fotografia wykonana
w 1931 roku.

Edmund £uczak na cmentarzu przy ulicy Podmiejskiej. Fot. Mariusz Hertmann



Trudno jednoznacznie stwierdziæ, od kiedy bi³a

monety mennica w Kaliszu. Dawniej uwa¿ano, ¿e

mennica kaliska dzia³a³a równolegle z mennic¹

gnieŸnieñsk¹. Obecnie ten pogl¹d czêsto bywa

kwestionowany. Mo¿liwe, ¿e mennicê w Kaliszu

uruchomiono nieco póŸniej. Czêœæ emisji monet

wczeœniej przypisywanych Mieszkowi Staremu

przypisuje siê dziœ jego synowi – Mieszkowi Miesz-

kowicowi.

Istnienie mennicy w Kaliszu w sposób jedno-

znaczny potwierdzaj¹ napisy na monetach: „KA-

LISZ”, „IUSEF BAR IEHUDA HA KOHEN KALISZ”

i „IUSEF KALISZ”.

Pierwsza z tych monet przedstawia u góry

smoka, na dole zaœ dwa ptaki, rozdzielone he-

brajskim napisem „Kalisz”. Na drugiej umieszczo-

no jedynie hebrajski napis „Józef syn Jehudy z

domu kap³añskiego Kalisz”. Z kolei na monecie z

inskrypcj¹ „Józef Kalisz” przedstawiono wyobra-

¿enie krocz¹cego w lewo lwa, z g³ow¹ zwrócon¹

w prawo.

Oprócz powy¿szych numizmatów, badaj¹cy

brakteaty Mieszka Starego przedwojenny numi-

zmatyk Zygmunt Zakrzewski mennicy kaliskiej

przydzieli³ jeszcze monetê przedstawiaj¹c¹ z le-

wej strony wspinaj¹cego siê na drzewo lwa, z

prawej zaœ ukoronowan¹ g³owê ksiêcia i napis:

„MSZKA, IUSEF HA KOHEN”, którego pierwsza

czêœæ odnosi siê do panuj¹cego Mieszka i jako

jedyna z monet kaliskich zawiera jego imiê. Kolej-

na moneta kaliska nosi wyobra¿enie centaura w

czapce, pij¹cego z rogu, znana w dwóch odmia-

nach napisów: „JUSEF” i „TRM”. Z dwóch wersji

napisów: „ABRAHAM” i „JUSEF” znana jest tak¿e

moneta, na której umieszczono przedstawienie

bramy o trzech wie¿ach i popiersie w³adcy z mie-

czem. Wymieniony wy¿ej Abraham jest to¿samy z

osob¹, która kaza³a umieœciæ na innej monecie

napis: „D’BI ABRAHAM BAR ICEHAK NAGID”,

przet³umaczony przez Zygmunta Zakrzewskie-

go jako „Z warsztatu (mennicy) Abrahama, syna

Izaaka Nagida”. Nastêpn¹ monet¹ z mennicy

Hebrajska mennica
w Kaliszu

kaliskiej, zawieraj¹c¹ wy³¹cznie czterowierszow¹

inskrypcjê, ma byæ moneta z napisem: „MANN

M’NACHEM MEJIR...”. Moneta ta, znana Zakrzew-

skiemu tylko z jednego egzemplarza, by³a nieste-

ty niedobita na obrze¿u, co uniemo¿liwi³o pe³n¹

rekonstrukcjê jej legendy, brzmi¹cej po polsku:

„Mann M’nachem z miasta (...?)”. Prawdopodob-

nie z Kalisza wysz³a te¿ moneta, na której oprócz

krocz¹cego or³a (wed³ug Dobrochny Gorliñskiej

jest to bazyliszek) rytownik umieœci³ krzak i napis

„JAKOB”. W koñcu mennicy kaliskiej Zygmunt

Zakrzewski przypisa³ monetê przedstawiaj¹c¹

siedz¹c¹ profilem osobê, opatrzon¹ napisem in-

terpretowanym wczeœniej jako „Leszek” – „LISK”,

gdy tak naprawdê brzmi on „KALISZ”. B³¹d od-

czytu wynika³ z od³¹czenia jednej z liter hebraj-

skich napisu od reszty, tak ¿e mo¿na by³o go

odczytaæ w dwojaki sposób.

Poza wy¿ej wymienionymi, do grupy monet

pochodz¹cych z mennicy kaliskiej do³¹cza siê

czasem jeszcze dwa brakteaty przypisywane

Mieszkowi Mieszkowicowi. Pierwszy ukazuje w³ad-

cê walcz¹cego z lwem i zawiera napis, który Do-

brochna Gorliñska t³umaczy jako „w Mieszku oca-

lenie”. Ze wzglêdu na treœæ napisu trzeba odrzu-

ciæ ³¹czenie tej monety z synem Mieszka, pozo-

stawiaj¹c bez rozwi¹zania sprawê mennicy, z ja-

kiej mia³by pochodziæ. Na drugim brakteacie obok

hebrajskiego napisu „MAZAL TOBH” („Na szczê-

œcie”), widnieje postaæ ksiêcia trzymaj¹cego w

rêku ga³¹zkê palmow¹.

Wyobra¿enia ikonograficzne wystêpuj¹ce na

monetach z mennicy kaliskiej zosta³y podzielone

za Stefanem Krzysztofem Kuczyñskim na trzy gru-

py: reprezentacyjn¹, narracyjn¹ i symboliczn¹.

Do grupy reprezentacyjnej nale¿y brakteat uka-

zuj¹cy ksiêcia w he³mie lub mitrze ksi¹¿êcej z mie-

czem na tle bramy, nad któr¹ wznosz¹ siê trzy

wie¿e. Tego typu rysunek symbolizuje, wed³ug

Dobrochny Gorliñskiej, w³adcê – stra¿nika, który

stoj¹c w rynsztunku bojowym, wyra¿a gotowoœæ

do walki w obronie swojej ziemi, nawi¹zuj¹c do

podstawowej funkcji w³adcy – g³ównego obroñ-

cy swoich poddanych. Do tej samej grupy nale¿y

moneta przedstawiaj¹ca w³adcê w pozycji sie-

dz¹cej. Jest ona nietypowa z powodu ukazania

osoby z profilu. Dawniej uwa¿ano, ¿e w³adca na

monecie ma wzniesion¹ do góry praw¹ rêkê.

Obecnie przewa¿a pogl¹d, i¿ jest to tzw. „ró¿d¿-

ka cnoty i sprawiedliwoœci”, insygnium koronacyj-

ne symbolizuj¹ce w³adzê s¹downicz¹. Wyobra-

¿enie na monecie ma wiêc ukazaæ w³adcê w pe³-

ni majestatu. W nowszej literaturze ³¹czy siê tê

monetê z Mieszkiem Mieszkowicem. Ostatnia

moneta z tej grupy prezentuje ksiêcia z ga³¹zk¹
palmow¹ – symbolizuj¹c¹ u ¯ydów potêgê i zwy-

ciêstwo.

Wyobra¿enia z grupy narracyjnej mia³y za za-
danie przedstawiæ za pomoc¹ obrazka jak¹œ

opowieœæ. Do tej grupy zaliczony zosta³ w¹tpliwy

brakteat Mieszka Mieszkowica, ukazuj¹cy walcz¹-
cego z lwem w³adcê. Przyjmuje siê, ¿e jest to

ukazanie potêgi, odwagi i mêstwa ksiêcia. Po-

dobnie t³umaczyæ mo¿na rysunek z brakteata
przedstawiaj¹cy lwa wspinaj¹cego siê na drze-

wo, naprzeciw którego umieszczono g³owê w³ad-

cy. Ostatni¹ grupê tworz¹ wyobra¿enia symbo-
liczne. Moneta obrazuj¹ca smoka i dwa ptaki

S³awomir Mi³ek, Adam Kêdzierski

Brakteat Mieszka Mieszkowica z wyobra¿eniem centaura

Statut nadany ¯ydom w 1264 roku przez ksiêcia Boles³awa Pobo¿nego jest potwier-
dzeniem istnienia wówczas w Kaliszu gminy ¿ydowskiej. Posiadamy jednak dowody,
¿e ̄ ydzi zamieszkiwali w naszym mieœcie ju¿ w czasach Mieszka III. Wtedy to w Polsce
pojawi³y siê nowego typu monety zawieraj¹ce hebrajskie napisy, których czêœæ wi¹¿e
siê z Kaliszem.

Brakteat kaliski Mieszka III Starego

Abraham Abele Gombiner urodzi³ siê w 1636
roku w mieœcie Gombinie. Jego rodzice nie byli
zamo¿nymi ludŸmi, ale potrafili nauczyæ go ¿yæ
zgodnie z Tor¹ i nakazami ¿ydowskimi.

Kiedy Abraham by³ ma³ym ch³opcem, jego oj-
ciec i matka zostali zabici przez konfederatów
hetmana Stefana Czarnieckiego. Abraham Abe-
le Gombiner mia³ dziewiêæ lat, a jego brat, Juda,
zaledwie dwa lata mniej, kiedy opuœcili dom, by
uczyæ siê Tory. Nauki pobierali pocz¹tkowo w Li-
sach, ale Abraham szybko przerós³ swych nauczy-
cieli i dalsze uczenie siê tam nie by³o rozs¹dne.

Kalisz w tym czasie by³ jednym z najwiêkszych
oœrodków studiów nad Tor¹. Abraham wybra³
w³aœnie to miasto i rozpocz¹³ tu naukê Talmudu.
¯y³ skromnie, mieszka³ w piwnicy domu Arlicha,
czêsto przymiera³ g³odem. Pomimo biedy, rano
studiowa³ samodzielnie, nastêpnie uczy³ Talmu-
du m³odych mê¿czyzn, a nocami przy w¹t³ym
œwietle kaganka pisa³ swoje rozwa¿ania religijne.
Reb Abraham by³ bardzo skromnym cz³owiekiem,
nie wymaga³ od ¿ycia wiele. Jego celem by³o
studiowanie Tory.

Przez kilkanaœcie lat kaliscy ̄ ydzi nie wiedzieli,
¿e tak wspania³y cz³owiek mieszka w ich mieœcie
i uczy ich synów. Jego znajomoœæ prawa moj¿e-
szowego zosta³a odkryta dopiero podczas de-
baty religijnej poruszaj¹cej problem chamecu.
Kaliski s¹d rabiniczny mia³ wiele problemów do-
tycz¹cych orzekania w sprawach religijnych.
Abraham Abele Gombiner w bardzo ³atwy spo-
sób potrafi³ wyjaœniaæ te kwestie. Wieœæ o Jego
ogromnej wiedzy i darze jej przekazywania lotem
b³yskawicy rozesz³a siê po mieœcie. Zapropono-
wano mu wiêc stanowisko dajana (sêdziego) w
s¹dzie ¿ydowskim znajduj¹cym siê przy starej
synagodze. Od tej pory wydawa³ decyzje doty-
cz¹ce problemów religii ¿ydowskiej. Aby uhono-
rowaæ cz³owieka posiadaj¹cego ogromn¹ wie-
dzê, spo³ecznoœæ Kalisza powo³a³a go tak¿e na
stanowisko dyrektora szko³y religijnej. Reb Abra-
ham odmówi³ jednak przyjêcia warunków, na ja-
kich pracowa³ jego poprzednik, dla niego naj-

wa¿niejsze by³o studiowanie Tory, a nie dobra

doczesne.
Abraham Abele Gombiner wydawa³ decyzje w

s¹dzie, uczy³ w szkole, ale przede wszystkim pisa³.

Nim ukoñczy³ 30 lat – napisa³ komentarz do wiel-
kiej ¿ydowskiej ksiêgi Szulchan Aruch (Nakryty

Stó³). Nie doczeka³ siê jednak publikacji dzie³a

swego ¿ycia. Zmar³ 15 dnia miesi¹ca Adar, roku
¿ydowskiego 5443 (1683). Nie mia³ ukoñczonych

50 lat. W swym testamencie zostawi³ proœbê, aby

na jego grobie napisaæ jedynie jego imiê i tytu³
jego dzie³a po³¹czone w jedn¹ nazwê. Reb Abra-

hama pochowano na kaliskim cmentarzu ¿ydow-

skim, a na nagrobku wyryto napis „Magen Abra-
ham” i od tej pory wszyscy ̄ ydzi tak o nim mówili.

Tak wielkie dzie³o nie mog³o jednak pozostaæ

tylko do wiadomoœci garstki kaliskich ̄ ydów. Reb

Juda Gombiner z Krakowa, brat Magen Abraha-
ma, postanowi³ pojechaæ do Amsterdamu, aby
tam opublikowaæ pracê ¿ycia swego brata. Nie-
stety, umar³ w drodze, a rêkopis w zagadkowy
sposób zagin¹³.

Manuskryptu przez wiele lat szukano w ca³ych
Niemczech, jednak œlad po nim przepad³. Do-
piero reb Chaim, syn Abrahama Gombinera,
postanowi³ odszukaæ rêkopis. Bóg kierowa³ jego
krokami i w cudowny sposób uda³o mu siê odna-
leŸæ osobê, która wesz³a w posiadanie dzie³a.
Cz³owiek ten nie chcia³ oddaæ rêkopisu. Chaim
zwróci³ siê do Rady Czterech Ziem i ta wyda³a
nakaz zwrotu dzie³a. Takiego polecenia niepra-
wowity w³aœciciel musia³ pos³uchaæ.

Praca w drukarni nad ksiêg¹ trwa³a dwa lata,
komentarz opublikowano wraz z Szulchan Aruch
w Dyhendurf w 1692 roku, dzie³o zatytu³owano
„Magen Dawid” („Tarcza Dawida”). Publikacja
nowego dzie³a rozesz³a siê szerokim echem po
ca³ej Europie. Rabini ca³ego œwiata uznali wska-
zówki znajduj¹ce siê w komentarzu Gombinera.
Komentarz by³ bardzo logiczny i dog³êbny, a
dotyczy³ ¿ycia ¯ydów w Europie Œrodkowej i
Wschodniej. Od tej pory kaliski cmentarz i znaj-
duj¹cy siê na nim grób Magen Abrahama sta³y
siê miejscem pielgrzymek pobo¿nych ¯ydów z
ca³ego œwiata.

Iga Marcinkowska
uczennica klasy IV b,

Szko³y Podstawowej Nr 17 w Kaliszu
———————————————

Rabin Abraham Gombiner napisa³ tak¿e: „Drzewo zielonej

oliwki”, „Olej radoœci”, komentarze na „Szulchan Aruch-Ewen

ha ezer” wraz ze specjalnym esejem na temat w³aœciwej wy-

mowy ¿ydowskich imion w oficjalnych dokumentach, a tak¿e

uwagi i traktaty Zewahim i Menachot (Talmud). Reb Abraham

pisa³ równie¿ religijn¹ poezjê.

Tora – Piêcioksi¹g Moj¿eszowy (piêæ ksi¹g Starego Testa-

mentu).

Talmud – sk³ada siê z Miszny i Gemary. Miszna zawiera

skodyfikowan¹ tradycjê ustn¹ w postaci 63 traktatów. Natomiast

Gemara jest jej komentarzem.

Chamec – zaczyn (zakwas) z ziaren: pszenicy, ry¿u, jêcz-

mienia, owsa, orkiszu, prosa, kukurydzy oraz roœlin str¹czkowych.

Produkty te usuwane s¹ z domów przed œwiêtem Pesach.

Reb – tradycyjny zwrot u¿ywany przed imieniem, oznacza

wielki szacunek do osoby, o której mowa.

Rada Czterech Ziem (Sejm ¯ydowski) – centralna in-

stytucja samorz¹du ¿ydowskiego, reprezentuj¹ca interesy

wszystkich gmin ¿ydowskich le¿¹cych na terytorium Rzeczy-

pospolitej. Rada by³a najwy¿szym autorytetem w sprawach

prawnych i s¹dowych, regulowa³a wszystkie dziedziny ¿ycia

gmin ¿ydowskich.

Magen Abraham – Tarcza Abrahama
(opowiadanie o życiu Abrahama Abele Gombinera)(opowiadanie o życiu Abrahama Abele Gombinera)(opowiadanie o życiu Abrahama Abele Gombinera)(opowiadanie o życiu Abrahama Abele Gombinera)(opowiadanie o życiu Abrahama Abele Gombinera)

póŸniej o tym prze¿yciu – nogi siê pode mn¹ ugiê-

³y. To by³ mój dom rodzinny! Ulica Browarna 2.

Tam mieszkaliœmy na trzecim piêtrze. Schodów,

którymi chodzi³em, ju¿ nie by³o, œciany te¿ roze-

brano, ale zosta³y jeszcze stare okna. Odnala-

z³em w starej ramie tê sam¹ klamkê, któr¹ otwie-

ra³em moje okno przez tyle lat. Wzruszy³em siê

bardzo, Zenon te¿... Razem pojechaliœmy potem

na cmentarz, gdzie Zenon obieca³ mi solennie,

¿e zajmie siê jego uporz¹dkowaniem.

A kiedy Bolek ju¿ wyje¿d¿a³ z Kalisza, dosta³ w

prezencie kawa³ek ramy okiennej ze staroœwieck¹

klamk¹, wielk¹ ceg³ê i garœæ zardzewia³ych gwoŸ-

dzi. Wióz³ to wszystko w samolocie do Izraela, a

celnicy siê dziwili. Dziœ jedyne pami¹tki, jakie oca-

la³y z rodzinnego domu, le¿¹ na honorowym miej-

scu w jego domu w Netanii.

Sroczyñski dotrzyma³ s³owa. I tak powsta³ na

kaliskim cmentarzu „Dom pamiêci i przyjaŸni”, któ-

ry odwiedzaj¹ nie tylko dawni kaliszanie, ale tak¿e

m³odzi Izraelczycy, spotykaj¹cy siê tu z kalisk¹

m³odzie¿¹. Podczas uroczystego otwarcia tego

obiektu, jesieni¹ 2001 roku, Bolek – ju¿ wówczas

mocno schorowany – by³ jednym z honorowych

goœci. Wtedy to uzna³ sw¹ ¿yciow¹ misjê za spe³-

nion¹.

Dziœ ¿yje trochê samotnie w Netanii. Niedawno

opuœci³a go na zawsze ukochana Haneczka, sta-

le te¿ ubywa kolegów z dawnych lat. Na szczê-

œcie sentyment do Kalisza przeniós³ siê na m³od-

sze pokolenia, ju¿ urodzone w Izraelu. Tak roœnie

„nowa armia” pu³kownika Kolskiego.

Uroczystoœæ otwarcia odnowionego Domu Przedpogrzebowego. Na zdjê-
ciu Hana i Josef Rosenfeldowie, Zenon Sroczyñski, Shewach Weiss.



poni¿ej jest wyobra¿eniem Peridexonu – mitycz-
nego drzewa, w ga³êziach którego chroni³y siê
ptaki uosabiaj¹ce dusze ludzkie przed kr¹¿¹cym
u do³u smokiem – szatanem. Wyobra¿enie smoka
u góry mo¿e œwiadczyæ o braku zrozumienia
motywu religijnego przez rytownika. Treœci sym-
boliczne mog¹ nieœæ tak¿e monety, na których
wybito podobizny bazyliszka i centaura. Obecnie
jednak trudno ustaliæ treœæ przekazu, jaki mia³y
prezentowaæ ich ówczesnym u¿ytkownikom. Mo¿-
liwe te¿, ¿e stanowi³y jedynie „stempel dla mone-
ty”, czyli wizerunek centaura i bazyliszka znalaz³
siê na nich jedynie po to, by odró¿nia³y siê od

poprzedniej emisji. Oba brakteaty s¹ okreœlane

jako emisje Mieszka Mieszkowica. Ostatni¹ mo-
net¹ z tej grupy jest brakteat z lwem. Pod wy-

obra¿eniem zwierzêcia kryje siê w³adca, któremu

przypisano cechy lwa – odwagê, si³ê, mêstwo i
walecznoœæ.

Monety z hebrajskimi napisami i egzotycznymi

motywami s¹ tak oryginalne, ¿e nie sposób zna-
leŸæ w nich podobieñstwa do innych numizma-

tów europejskich. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ich

twórcy byli z pochodzenia Izraelitami. Œwiadcz¹
o tym nie tylko zastosowane na monetach hebraj-

skie wyrazy, ale te¿ ¿ydowskie imiona. Nie nale¿a-

³y one z pewnoœci¹ do rytowników, ci nie oœmieli-
liby siê umieœciæ w³asnych imion na monetach.

Nie mog³y to byæ równie¿ imiona mincerzy, gdy¿

ci jako wa¿ni urzêdnicy pañstwowi nie mogli byæ
innowiercami. Pozostaje jeszcze mo¿liwoœæ, ¿e

umieszczone na monetach imiona nale¿¹ do dzier-

¿awców mennic. Fakt wydzier¿awienia mennicy
przez ̄ ydów nie musia³ byæ jednoznaczny z prze-

jêciem przez nich obowi¹zków i praw mincerza.

W dalszym ci¹gu pozostawa³ on sêdzi¹ targo-
wym, poborc¹ ce³ i podatków. Mincerz zarz¹-

dza³ te¿ monopolami ksi¹¿êcymi i z pewnoœci¹

nadzorowa³ wymianê pieniêdzy przez dzier¿aw-
ców. Na tych ostatnich ci¹¿y³ obowi¹zek zdoby-

cia surowca, wybicia monety, wymiany jej trzy razy

w roku. ̄ ydzi musieli te¿ najpewniej zajmowaæ siê
sprzeda¿¹ soli, która stanowi³a monopol ksi¹¿ê-

cy. Przeprowadzone przez Romana Grodeckie-

go badania wykaza³y, ¿e wymiana monet odby-
wa³a siê równoczeœnie ze sprzeda¿¹ soli, a towar

ten mo¿na by³o nabyæ tylko za nowy pieni¹dz.

Czas zastanowiæ siê nad pytaniem, czy dzier-
¿awcy i pracownicy mennicy przybyli do Kalisza

pod¹¿aj¹c za w³adc¹, czy te¿ wywodzili siê z lo-

kalnej gminy ¿ydowskiej? Wydaje siê, ¿e istniej¹
pewne przes³anki potwierdzaj¹ce lokalny rodo-

wód dzier¿awców. Po pierwsze, wyraŸne ró¿ni-

ce pomiêdzy brakteatami pochodz¹cymi z men-
nicy gnieŸnieñskiej i kaliskiej wskazuj¹ na dwa ró¿-

ne warsztaty. Nastêpnie zmieniaj¹ce siê na mo-

netach imiona dzier¿awców œwiadcz¹ o du¿ej
konkurencji na rynku. Trudno sobie wyobraziæ,

by w tamtych czasach do Kalisza przybywa³o tylu

¯ydów chêtnych do wydzier¿awienia mennicy.
W koñcu równie¿ imiê jednego z dzier¿awców

dwukrotnie powi¹zane zosta³o z Kaliszem, co su-

geruje bliski zwi¹zek jego osoby z miastem.
Wszystko to mo¿e prowadziæ do postawienia

ostro¿nej tezy o istnieniu w Kaliszu w pe³ni

ukszta³towanej gminy ¿ydowskiej ju¿ w II po³o-
wie XII wieku.

________________

Zdjêcia pochodz¹ z prac Dobrochny Gorliñskiej i Tade-

usza Ka³kowskiego.

Urz¹d Miejski w Kaliszu wspiera finansowo pra-
ce na cmentarzu ¿ydowskim, tzw. nowym cmen-
tarzu, przy ul. Podmiejskiej.

1994 rok1994 rok1994 rok1994 rok1994 rok
W ramach œrodków finansowych w wysokoœci

7 tys. z³ wykonano zadania zlecone gminie przez
wojewodê kaliskiego, obejmuj¹ce rewaloryzacjê
cmentarza ¿ydowskiego przy ul. Podmiejskiej.
Przygotowano: kartê bia³¹ cmentarza – inwenta-
ryzacyjn¹ (519 z³), ewidencjê fotograficzn¹ ma-
cew i ich fragmentów wydobytych z brzegów
Kana³u Prosny (1500 z³), rozebrano zrujnowany
budynek gospodarczy (4981 z³).

1995 rok1995 rok1995 rok1995 rok1995 rok
- zadania w³asne – 8 tys. z³
- zadania zlecone gminie przez wojewodê ka-

liskiego – 6 tys. z³
Wykonano: dokumentacjê fotograficzn¹ macew

zachowanych „in situ”, a tak¿e wmurowanych w
ogrodzenie cmentarza (³¹cznie 303 obiekty) –
1580 z³, prace zabezpieczaj¹ce i porz¹dkowe
przy nagrobkach w zachowanej czêœci cmenta-
rza (zosta³y odtworzone alejki poprzez usuniêcie
roœlinnoœci, wykarczowanie samosiejek, wyprosto-
wano pochylone macewy, okratowano budynek
Domu Przedpogrzebowego) – 4700 z³, projekt
rozmieszczenia macew i ich fragmentów (wydo-
bytych z rzeki Prosny) na terenie cmentarza
¿ydowskiego przy ul. Podmiejskiej – 7200 z³.

1996 rok1996 rok1996 rok1996 rok1996 rok
Ze œrodków w³asnych w wysokoœci 9200 z³ wy-

konano prace zabezpieczaj¹ce przy parkanie
cmentarza. W wyniku kradzie¿y blachy z parkanu
konieczne sta³o siê przygotowanie nowego po-
krycia parkanu, który zosta³ pokryty dachówk¹.

I etap prac – 9178 z³.

1997 rok1997 rok1997 rok1997 rok1997 rok
Ze œrodków w³asnych w wysokoœci 56 tys. z³

zosta³y zakoñczone prace przy pokryciu parka-
nu dachówk¹. Ponadto trzeba by³o zdj¹æ zapa-
daj¹cy siê strop Domu Przedpogrzebowego, a
koronê muru zabezpieczyæ blach¹, tworz¹c tzw.
trwa³¹ ruinê.

Ca³oœæ wy¿ej wymienionych prac zamknê³a siê
w kwocie 52 tys. z³. Na bie¿¹ce utrzymanie cmen-
tarza – koszenie trawy, sprz¹tanie itp., przezna-
czono 4 tys. z³.

Corocznie bie¿¹ce utrzymanie cmentarza kosz-
tuje w granicach 2-4 tys. z³.

W latach 1994-1997 na zabezpieczenie i ochro-
nê cmentarza ¿ydowskiego przy ul. Podmiejskiej
przeznaczono oko³o 90200 z³.

2004 rok2004 rok2004 rok2004 rok2004 rok
W ostatnim czasie Urz¹d Miejski równie¿ po-

maga w utrzymaniu cmentarza. W listopadzie 2004
roku wyasygnowa³ 4700 z³otych na zakup blachy

W stronę cmentarzaW stronę cmentarzaW stronę cmentarzaW stronę cmentarzaW stronę cmentarza

Cmentarz przy ulicy Podmiejskiej, lata dziewiêædziesi¹te i stan obecny.
Fot. Mariusz Hertmann

miedzianej (w zwi¹zku z kradzie¿¹) i wykonanie
pokrycia dachu budynku Domu Przedpogrzebo-
wego.

___________

Informacje z Wydzia³ów: Œrodowiska, Rolnictwa i Gospo-

darki Komunalnej oraz Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Kiedy Bolek by³ jeszcze uczniem Gimna-
zjum im. Adama Asnyka w Kaliszu, lubi³
biegaæ na zbiórki ¿ydowskiej organizacji
skautowej „Haszomer Hacair” albo spa-
cerowaæ po kaliskim parku z piêkn¹ Ha-
neczk¹ o jasnych w³osach i zabójczych
oczach. Ale tak naprawdê w g³owie by³o
mu co innego. Ju¿ wtedy myœla³ tylko o
tym, aby wyjechaæ do Palestyny i tam, na
tej „Ziemi Obiecanej”, budowaæ ¿ydowskie
pañstwo. Wielki Izrael.

Marzenia Bolka spe³ni³y siê. Ca³e ¿ycie poœwiê-

ci³ walce o utworzenie i utrzymanie tego niezwy-

k³ego pañstwa, które wyros³o wœród pustyñ. Ale

o Kaliszu nie zapomnia³. Gdy tylko sta³o siê to

mo¿liwe, zawsze chêtnie tu powraca³. Dba³ te¿,

aby kaliscy ¯ydzi, rozsiani po ca³ym œwiecie, na-

dal trzymali siê razem i wzajemnie siê wspierali.

Dziœ blisko 90-letni emerytowany pu³kownik armii

izraelskiej, a zarazem ostatni prezes Zwi¹zku Ka-

liszan w Tel Awiwie, Baruch Kolski (dla kaliszan

zawsze „Bolek”), ¿yje w swym domu w Netanii,

pe³nym kaliskich pami¹tek – jakby na pograniczu

dwóch œwiatów.

Inna wojna, inna armiaInna wojna, inna armiaInna wojna, inna armiaInna wojna, inna armiaInna wojna, inna armia
Z Kaliszem rozsta³ siê Bolek w 1931 roku. Nie

ukoñczy³ nawet gimnazjum, bo matura zamknê-

³aby mu drogê do Palestyny. Anglicy, którzy wów-

czas rz¹dzili na Bliskim Wschodzie, potrzebowali

tylko robotników do pracy. Wraz z grup¹ ochot-

ników wys³ano go najpierw w okolice Nowogród-

ka, gdzie mia³ siê uczyæ pracy na roli. By³a to

twarda szko³a ¿ycia. Stamt¹d poprzez Rumuniê

dotar³ do Palestyny w 1936 roku. Dziêki temu

unikn¹³ tragicznych doœwiadczeñ II wojny œwia-

towej i Holocaustu. Ale ¿ycie na tej wymarzonej

ziemi te¿ nie by³o ³atwe.

– Dla nas by³o jasne, ¿e nie unikniemy wojny.

Stworzyliœmy wiêc w³asn¹ armiê podziemn¹, gro-
madziliœmy broñ i amunicjê, g³ównie okradaj¹c
obozy angielskie. Najwiêcej wojska sta³o w Akko,
a tam dop³ywa³y statki z nielegalnymi emigranta-
mi z ca³ego œwiata, których noc¹ szmuglowali-

œmy na l¹d. Czasem okrêty przywozi³y te¿ broñ,
któr¹ najlepiej by³o ukrywaæ pod warstw¹ cebuli.
Smród by³ taki, ¿e Anglicy nawet nie zagl¹dali
pod pok³ad. Kiedyœ – przy wiêkszej dostawie –
sprowadziliœmy kilka piêknych prostytutek z Hajfy
i zaprosiliœmy ca³¹ komendanturê brytyjsk¹ do
restauracji. Oni siê tam bawili, a my roz³adowy-

waliœmy statki...

Między Kaliszem i „Ziemią Obiecaną”

Takie opowieœci Bolek mo¿e snuæ godzinami.

Ale najpiêkniejsze s¹ wspomnienia z pamiêtnego

maja 1948 roku, kiedy og³oszono powstanie nie-

podleg³ego pañstwa Izrael.

– Ile¿ by³o radoœci! Tañce, œpiewy na ulicach.

U nas by³a godzina 2 w nocy, wiêc ch³opcy i

dziewczêta wybiegli w pi¿amach na ulice. Wresz-

cie – po dwóch tysi¹cach lat – mieliœmy w³asne

pañstwo. Ale radoœæ trwa³a krótko, bo zaraz za-

atakowa³o nas piêæ armii arabskich. I zaczê³a siê

wojna...

W tej wojnie, a tak¿e w nastêpnych z 1956,

1967, 1973 czy 1978 roku, Bolek oczywiœcie bra³

udzia³. Ich trwa³ym œladem s¹ wraki czo³gów

pozostawione na pami¹tkê przy drogach, który-

mi sz³y natarcia. A w Bolkowym domu oryginalna

lampa wykonana z ³uski od armatniego pocisku. I

metalowa skarbonka z b³êkitn¹ gwiazd¹. Na ca-

³ym œwiecie w takie blaszanki zbierano pieni¹dze

na obronê Izraela i rozwój tego kraju.

Znów wśród kaliszanZnów wśród kaliszanZnów wśród kaliszanZnów wśród kaliszanZnów wśród kaliszan
Przez te wszystkie wojny Bolek d³ugo nie móg³

siê w³¹czyæ w dzia³alnoœæ Zwi¹zku Kaliszan. Do-

piero na fali przygotowañ do obchodów 25-lecia

Izraela komendantura wyrazi³a na to zgodê. W

tym czasie Zwi¹zek Kaliszan by³ jeszcze organi-

zacj¹ liczn¹ i siln¹. Mia³ w³asny dom w Tel Awiwie,

wyda³ ju¿ pomnikowe ksiêgi pami¹tkowe – „Sej-

fer Kalisz”. Co roku w œwiêto Pesach (Wielkanoc)

organizowa³ zjazdy kaliszan z ca³ego œwiata w

Izraelu. Bolek – jeden z najm³odszych w tym gro-

nie – szybko zosta³ sekretarzem stowarzyszenia,

a potem jego prezesem.

Dziêki Zwi¹zkowi Kaliszan odnalaz³ te¿ swoj¹

ukochan¹ Haniê, która lata wojny prze¿y³a we

Francji, potem trafi³a do Ameryki, a w koñcu do

Izraela. Oboje mieli ju¿ wówczas w³asne rodziny,

dorastaj¹ce dzieci, z czasem doczekali siê wnu-

ków. A jednak zdecydowali siê ostatnie lata ¿ycia

spêdziæ razem, bo – jak mawia Bolek – „œmieræ i

¿ona od Boga przeznaczona”.

Przysz³a te¿ pora, aby znów odwiedziæ miasto

lat dzieciñstwa i m³odoœci, a pretekstem ku temu
sta³ siê Zjazd Asnykowców. Odt¹d Bolek obo-
wi¹zkowo meldowa³ siê na kolejnych szkolnych
spotkaniach z dawnymi kolegami, których wojna
rozproszy³a po ca³ym œwiecie – m.in. z nie¿yj¹-
cym ju¿ Charlsem Jakubowiczem z Francji i wiecz-

nie m³odym Henrykiem Jedwabiem z Kanady.
Wspominali dawne czasy, odwiedzali znajome
k¹ty, szukali cieni ludzi, którzy zniknêli st¹d na za-

wsze. Sk³adali te¿ oficjalne wizyty w ratuszu, pro-

sz¹c w³adze miasta o opiekê nad cmentarzem

¿ydowskim – ostatnim œladem wielowiekowej

obecnoœci ¯ydów w Kaliszu.

Nadzieja na uratowanie nekropolii zaœwita³a,

kiedy zainteresowa³a siê Kaliszem Fundacja Nis-

senbaumów. Jej staraniem odzyskano ponad

pó³tora tysi¹ca p³yt nagrobnych, którymi w cza-

sie okupacji zosta³y umocnione nabrze¿a jedne-

go z kana³ów Prosny. Niestety, z czasem zaan-

ga¿owanie fundacji os³ab³o, a znaczna czêœæ

odzyskanych macew uleg³a zniszczeniu.

Dom pamięci i przyjaźniDom pamięci i przyjaźniDom pamięci i przyjaźniDom pamięci i przyjaźniDom pamięci i przyjaźni
Odwiedzaj¹c regularnie Kalisz, Bolek szybko

znajdowa³ tu nowych przyjació³. A byli to ludzie

tacy jak autor licznych publikacji o kaliskich

¯ydach, W³adys³aw Koœcielniak czy doktor Ed-

mund £uczak, który w czasie wojny leczy³ ukry-

waj¹cych siê ¯ydów, a pod koniec ¿ycia – mimo

kalectwa – opiekowa³ siê kaliskim cmentarzem.

Nieco póŸniej znalaz³ siê wœród nich tak¿e Ze-

non Sroczyñski, w³aœciciel firmy „Hellena”, który

w tym czasie kupi³ jedn¹ z kaliskich kamienic.

Remontuj¹c j¹, odkry³ oryginaln¹ posadzkê z p³y-

tek ceramicznych, oznaczonych Gwiazdami Da-

wida. Zainteresowany rodowodem tego starego

domu, jedn¹ z ocala³ych p³ytek wys³a³ do Izraela,

gdzie szybko trafi³a do r¹k Bolka. Prezes Zwi¹zku

Kaliszan przy najbli¿szej okazji z³o¿y³ wiêc wizytê

w „Hellenie”. Zwiedzi³ najpierw fabrykê soków, a

potem star¹ kamienicê.

– Kiedy znalaz³em siê w œrodku – opowiada³

Bo¿ena Szal-Truszkowska

Odnowiony Dom Przedpogrzebowy. Miêdzy Shewachem Weissem i Ze-
nonem Sroczyñskim,  na „honorowym miejscu” – Baruch Kolski, z ty³u
Pini Doron. Fot. Mariusz Hertmann



Ceremonie pogrzebowe
Przedwojenni mieszkañcy Kalisza doœæ

czêsto mogli obserwowaæ ¿a³obne kondukty
zmierzaj¹ce w kierunku cmentarza przy ul.
Podmiejskiej. W wiêkszoœci przypadków by³o

to tylko bierne „podgl¹danie”, a co za tym
idzie, spowodowa³o, i¿ wokó³ ¿ydowskich ce-
remonii pogrzebowych naros³o wiele mitów i
legend. Sam pogrzeb oraz obrzêdy z nim
zwi¹zane od wieków przebiega³y w tej samej
formie. Ca³ym aktem zwi¹zanym ze œmierci¹
zajmowa³a siê Chewra Kadisza.7  Cz³onko-
wie tego bractwa pogrzebowego byli wo-
lontariuszami, pobo¿nymi ludŸmi o nieposzla-

kowanej opinii i ogólnym zaufaniu ca-
³ej spo³ecznoœci. To oni delegowali
szomra (stra¿nika), który przez noc
czuwa³ przy zw³okach i recytowa³
psalmy. Ochotnicy bractwa pogrze-
bowego wype³niali rytualny obowi¹-
zek zamkniêcia powiek zmar³emu,
oczyszczali cia³o i zawijali je w ca³un
(ca³un by³ szyty z bia³ego p³ótna,

jednak szew nie móg³ mieæ nigdzie
pêtelek – by³a to fastryga, co mia³o
byæ symbolem tymczasowoœci).
Zw³oki uk³adano w domu na s³omia-
nym pos³aniu, ze stopami skierowa-
nymi ku Jerozolimie. Jeœli ktoœ zmar³
w pi¹tek, le¿a³ przez ca³¹ sobotê a¿
do niedzieli rano. Zapalano œwiecê i

stawiano j¹ u wezg³owia zmar³ego. Niektóre ro-
dziny nie mog³y pozwoliæ sobie na oczyszczenie

zw³ok w osobnym pokoju w³asnego mieszkania,
w takich przypadkach oczyszczenie odbywa³o
siê w specjalnym, przeznaczonym do tego celu
pokoju przy cmentarzu – tahara sztibl, izba oczysz-
czania.

Zmar³ego na cmentarz odwozi³ karawan, cz³on-
kowie bractwa pogrzebowego wynosili cia³o w
p³ytkiej, prostej drewnianej trumnie bez wieka i
umieszczali je na karawanie. Jeœli by³ to mê¿czy-

zna, na okrywaj¹cej cia³o czarnej materii rozk³a-
dano jego p³aszcz modlitewny. Bliska rodzina i
¿a³obnicy pod¹¿ali za karawanem na cmentarz
pieszo. Obok konduktu szed³ cz³onek bractwa
pogrzebowego i grzechota³ przed mijanymi oso-
bami puszk¹ na ja³mu¿nê, intonuj¹c tradycyjny
refren: „Ja³mu¿na zbawia od niespodziewanej
œmierci”. Kiedy zbli¿a³ siê kondukt, zamykano skle-
py, po czym kiedy przeszed³ – otwierano je po-

nownie. Jeœli po drodze na cmentarz znajdowa³a
siê synagoga, kondukt zatrzymywa³ siê przed ni¹
na chwilê. Rozlega³y siê krzyki, jêki, szlochy, la-
menty i zawodzenia, zw³aszcza kobiet.

Niemal¿e w ca³ej Europie Wschodniej zmar-
³ych ¯ydów nie grzebano w trumnach. Nie wy-
maga tego nigdzie ¿ydowskie prawo. Podczas
badañ archeologicznych prowadzonych na
cmentarzach ¿ydowskich Polski centralnej i

cmentarza pochowano 10 osób. W 1964 roku

postawiono pomnik ku czci zamordowanych ka-

liskich ¯ydów.4  Na teren cmentarza zosta³y
przewiezione tak¿e ekshumowane w 1967 roku
z b³aszkowskiego cmentarza szcz¹tki tamtej-
szej spo³ecznoœci ¿ydowskiej. Nad grobem
wzniesiono pomnik, a obok u³o¿ono ocala³e ma-
cewy z B³aszek.

W latach szeœædziesi¹tych Kalisz zaczyna³ siê

intensywnie rozbudowywaæ, nowe osiedla po-
woli zbli¿a³y siê do terenu cmentarza. Tak jak w
innych miastach, tak¿e temu cmentarzowi gro-
zi³a likwidacja. W obronie nekropolii stan¹³ Zwi¹-
zek Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê, udo-
wadniaj¹c, ¿e teren cmentarza by³
miejscem zbrodni przeciwko narodo-
wi polskiemu.5  W latach osiemdziesi¹-
tych opiekê nad cmentarzem przej¹³

Wydzia³ In¿ynierii Miejskiej, a spo³ecz-
nym opiekunem cmentarza zosta³ dok-
tor Edmund £uczak, odznaczony me-
dalem „Sprawiedliwy wœród Narodów
Œwiata” i „Honorowym Obywatelstwem
Pañstwa Izraela”.

W roku 1989 Fundacja Nissenbau-
mów (przy ogromnym wsparciu finan-
sowym Zwi¹zku Kaliszan w Izraelu)
wraz z w³adzami Kalisza sfinansowa³y

ogrodzenie terenu. W tym samym roku
Fundacja Nissenbaumów wydoby³a
blisko 2 tys. macew pochodz¹cych ze starego
cmentarza, którymi Niemcy obmurowali jedn¹ z
odnóg Prosny. Ówczesne w³adze wojewódzkie
zdecydowa³y siê na przewiezienie tablic na teren
nowego cmentarza. Jak twierdzono, w³aœnie tam
mia³y one znaleŸæ godne miejsce spoczynku. Nie-
stety, podczas transportu zniszczeniu uleg³o wiele

p³yt. W 1998 roku kompetencje nieistniej¹cej ka-
liskiej gminy ¿ydowskiej przejê³a Gmina Wyzna-
niowa ¯ydowska we Wroc³awiu. Decyzj¹ woje-
wody kaliskiego z dnia 28 wrzeœnia 1998 roku
dzia³ka nr 13/37 o powierzchni 1,0919 ha, objêta
KW 13448, przesz³a na w³asnoœæ Gminy Wyzna-
niowej ¯ydowskiej we Wroc³awiu.6

W 2001 roku nast¹pi³ kolejny zwrot w dziejach
cmentarza. Kaliski biznesmen, Zenon Sroczyñ-

ski, w³aœciciel firmy Hellena SA, przyst¹pi³ do re-
montu Domu Przedpogrzebowego. Do rekon-
strukcji obiektu u¿yto najnowszych technologii bu-
dowlanych przy równoczesnym zachowaniu hi-
storycznego charakteru budynku. Historia dwóch
„Asnykowców” – przedwojennego gimnazjalisty
Bolka Kolskiego i powojennego absolwenta liceum
Zenona Sroczyñskiego – oraz ich przyjaŸñ spo-
wodowa³y, i¿ jeden z nielicznych obiektów œwiad-

cz¹cych o ¿yciu ¯ydów w Kaliszu ponownie ist-
nieje.

Dzisiejszy obraz cmentarza przedstawia siê w
nieco korzystniejszym œwietle. Ogrodzony i upo-
rz¹dkowany teren, a przede wszystkim odre-
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montowany budynek Domu Przedpogrzebowe-

go pozwalaj¹ mieæ nadziejê, ¿e pozostanie œlad

po kaliskich ̄ ydach. Coraz czêœciej kaliszanie za-

gl¹daj¹ na teren cmentarza, rodziny kaliskich

¯ydów, jak i ca³e grupy m³odzie¿y z Izraela, nie

musz¹ ju¿ ukradkiem zerkaæ przez ogrodzenie

czy jak to dawniej bywa³o – forsowaæ bramê. Ka¿-

dy zainteresowany spokojnie mo¿e dotrzeæ do

tego miejsca, zwiedziæ je i wys³uchaæ wyk³adu o

historii kaliskich ¯ydów. W roku 2002 staraniem

Hany i Josefa Rosenfeldów z Izraela zorganizo-

wana zosta³a wystawa upamiêtniaj¹ca ¿ycie spo-

³ecznoœci ¿ydowskiej Kalisza. W tym czasie kilka-

dziesi¹t kaliskich szkó³ uczestniczy³o w lekcjach

„ma³ej historii”, czyli organizowanych na terenie

cmentarza zajêciach przedstawiaj¹cych historiê

kaliskich ̄ ydów oraz specyfikê ¿ydowskich cmen-

tarzy i form pochówków.

Cmentarz i Dom Przedpogrzebowy nie pe³ni¹

ju¿ swego dawnego przeznaczenia. Sta³y siê one

miejscem spotkañ ¯ydów i Polaków, miejscem

poznawania wspólnej historii, miejscem prze³a-

mywania uprzedzeñ i utartych szablonów postrze-

gania. Widz¹c polsk¹ m³odzie¿ i ich izraelskich

kolegów – wespó³ uprz¹taj¹cych cmentarz – lub

pierwszoklasistów zapalaj¹cych na nim znicze w

przeddzieñ Œwiêta Zmar³ych, zawsze nachodzi

mnie myœl, ¿e to nowe pokolenie zachowa pa-

miêæ o wspólnej historii.

przyci¹gali ich do swoich straganów, zachêcali
do kupna, wychwalaj¹c wspania³e zalety swoich
towarów, no i niby ich bardzo niskie ceny. Fak-
tycznie wybór towarów by³ ogromny, ale z jako-
œci¹ ró¿nie bywa³o. Ostrowiacy nie byli przyzwy-
czajeni do targowania siê – najczêœciej przep³a-
cali. Ale i kaliszanie dawali siê nieraz oszukaæ.
Kiedyœ mój ojciec po pracy wybra³ siê na rynek,
gdzie namówiono go do kupna „gwardyjskiego
sukna” na garnitur lub mundur. Kiedy uda³ siê z
nim do krawca, okaza³o siê, ¿e to zwyk³y drelich z
granatowym meszkiem na robocze ubranie –
œmieje siê starsza pani.

Żydzi byli wszędzieŻydzi byli wszędzieŻydzi byli wszędzieŻydzi byli wszędzieŻydzi byli wszędzie
Starsi kaliszanie pamiêtaj¹, ¿e chocia¿ ¯ydzi

wyró¿niali siê w handlu, to zajmowali te¿ inne wa¿ne
w mieœcie stanowiska. Byli lekarzami, adwokata-
mi, rzemieœlnikami czy muzykami.

– S³u¿yli te¿ w polskim wojsku. Mój kolega, in¿.
Szmul Kowalski, odbywa³ æwiczenia oficerów re-
zerwy w 29. Pu³ku Strzelców Kaniowskich w
Szczypiornie, a jego wpis w pamiêtniku zacho-
wa³am do dzisiaj. To dla mnie echo wspomnienia
o tej po³owie ludnoœci Kalisza, która w tak nie-
ludzki sposób zosta³a potraktowana, bezpowrot-
nie musia³a od nas odejœæ.

Nasze ulice – wasze kamieniceNasze ulice – wasze kamieniceNasze ulice – wasze kamieniceNasze ulice – wasze kamieniceNasze ulice – wasze kamienice
Po wojnie spo³ecznoœæ ¿ydowska nie wróci³a

ju¿ do Kalisza. Ich maj¹tki zabrano i nikt nie kwa-
pi³ siê z ich oddaniem. Nie liczono siê wtedy z
¯ydami, nie dochodzili wiêc swych praw, a szczê-
œcia szukali gdzie indziej. Zosta³y po nich tylko
piêkne kamienice, ale dziœ na pró¿no szukaæ w
nich symboli np. religii moj¿eszowej.

– Zna³am by³ego w³aœciciela obecnego Pa³a-
cu Œlubów. Wróci³ do Kalisza po wojnie, ale swo-
jej w³asnoœci przy al. Wolnoœci nie odzyska³. Za-
mieszka³ po drugiej stronie Prosny, przy ul. Kazi-
mierzowskiej, i tylko z okna móg³ sobie popatrzeæ
na rodzinn¹ posiad³oœæ. Có¿ mia³ robiæ – wyje-
cha³ potem z miasta.

Stragan żydowski przed ratuszemStragan żydowski przed ratuszemStragan żydowski przed ratuszemStragan żydowski przed ratuszemStragan żydowski przed ratuszem
Tak zakoñczy³a siê historia ¯ydów w Kaliszu.

Ale ¿eby oddaæ im czeœæ, Janina z Libiszewskich
Nowicka w zorganizowanym przez Urz¹d Miejski
plebiscycie „Co zrobiæ z sarkofagiem?”, czyli z
betonowym podium przed ratuszem, zapropo-
nowa³a ustawienie straganu ¿ydowskiego z dasz-
kiem, z warzywami, beczk¹ œledzi i ogórków.

„Na tym¿e straganie powinny byæ ró¿ne towa-
ry, bo ¯ydzi handlowali wszystkim: np. warzywa,
du¿o cebuli i czosnku, pieczywo, piêkne, du¿e i
nadzwyczaj smaczne cha³ki, a tak¿e beczki ze
œledziami i ogórkami kiszonymi itp. ¯yd staroza-
konny w cha³acie, jarmu³ce i z pejsami za uszy, a
¯ydówka koniecznie w rudej peruce. Poza tym
ma³y ¯ydek z dwuko³owym wózkiem, którym do-
starcza³ brakuj¹cy towar z pobliskich ulic: Cia-
snej, Z³otej, Babinej czy Kanonickiej”.

Sylwia Jaœko

Biblijny Noe prze¿y³ kataklizm. Wraz z nim ura-

towa³a siê z potopu jego rodzina, ma³¿onka i trzech

synów z ¿onami. ¯yj¹cy w kilka tysiêcy lat po nim

na ZamojszczyŸnie ma³y Noe mia³ o wiele mniej

szczêœcia – z ca³ej rodziny ocala³ tylko on. Histo-

ria tego ¿ydowskiego ch³opca, który prze¿y³ inny

kataklizm – Holocaust, przedstawiona w ksi¹¿ce

zatytu³owanej ,,Noe z Neue Heimat. Zamojszczy-

zna 1942-1944”, jest naprawdê niezwyk³a.

Autor, Zygmunt Kimaczyñski, skrywaj¹cy siê

pod pseudonimem Kim Bey, sam widzia³ opisa-

ne przez siebie dzieje ma³ego Noego ¿yj¹cego w

latach 1942-1944 na terenie Zamojszczyzny.

S³owo Holocaust pierwotnie oznacza³o w sta-

ro¿ytnym Izraelu ofiarê ca³opaln¹ i nawi¹zuje do

tradycji religijnej sk³adania przez Izraelitów ofiary

nale¿nej Bogu. Nadmieniæ nale¿y, ¿e izraelskie

prawo religijne zabrania³o palenia zmar³ych. Tym

wiêksz¹ tragediê zgotowano milionom ̄ ydów, dla

których przecie¿ wa¿ne by³o tak¿e to, jak ginêli, a

nie tylko to, ¿e ginêli.

,,Szczebrzeszyn to ma³e, szeœciotysiêczne mia-

steczko, w którym po³owa ludnoœci to byli ¯ydzi.

Reszta to polski proletariat z niewielk¹ domieszk¹

inteligencji” – tak wspomina autor. Tytu³owy Noe

by³ wtedy szeœcioletnim ch³opcem, który bawi¹c

siê ze swoimi polskimi kolegami, czasami tak œpie-

wa³:

,,Majne chale – dajne brojt – mir cym lejbn – dir

cym tojt”

(„Dla mnie bu³ka, tobie chleb, mnie na ¿ycie,

tobie na œmieræ”)

Szczebrzeszyn by³ miastem kilku kultur, bo obok

Polaków i tamtejszych ¯ydów ¿yli te¿ Litwacy (tak

okreœlano na LubelszczyŸnie ¯ydów przyby³ych

do Polski z terenu Litwy), Ukraiñcy, Ormianie i

Rusini. Ludnoœæ miasteczka by³a ze sob¹ z¿yta

od ca³ych pokoleñ, a na uliczkach rozbrzmiewa-

³a mowa wielu narodów.

Z chwil¹ wybuchu wojny coraz czêœciej s³y-

chaæ by³o ¿ebracz¹ piosenkê œpiewan¹ przez

g³odne dzieci prosz¹ce o cokolwiek do jedzenia.

Tak¿e tytu³owy bohater opowiadania Kim Bey’a

w ten sposób zdobywa³ po¿ywienie:

Ja was prosie po œwiêtosie

Ja was prosie po œwiêtaba

Prosie dajcie troche jeœcia

Prosie dajcie troche strawa

Bo ja biedny ch³opiec jestem

Bo ja biedny niedojada

Ma³y Noe, osierocony po œmierci matki i pozo-

stawiony przez ojca samemu sobie, mia³ wów-

Noe. Gdzieś w Europie.Noe. Gdzieś w Europie.Noe. Gdzieś w Europie.Noe. Gdzieś w Europie.Noe. Gdzieś w Europie.
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czas tylko jeden cel – zdobyæ cokolwiek do zje-

dzenia i nie daæ siê z³apaæ Niemcom. Autor nie-

zwykle interesuj¹co przedstawia najprzeró¿niej-

sze sposoby znajdowania przez ch³opca ró¿ne-

go po¿ywienia i tak wielk¹ determinacjê tego ju¿

skazanego na œmieræ przez wodzów III Rzeszy

przedstawiciela narodu izraelskiego, ¿e to w³a-

œnie dziêki niej ch³opiec dokonywa³ rzeczy wrêcz

niemo¿liwych w sposób naturalny i prosty.

Rodzina ¿ydowska, Polacy, Cyganie, kobieta

niemowa, katolicki ksi¹dz, niemiecki Gauleiter,

rodzina Niemców z terenu Rzeszy i w koñcu alianc-

cy ¿o³nierze – Amerykanie – tak wygl¹da lista lu-

dzi, którzy albo ratowali ma³ego Noego, albo w

jakiœ sposób przed³u¿ali jego ¿ycie poprzez swo-

je decyzje.

Kiedy po raz pierwszy czyta³am wojenn¹ opo-

wieœæ o losach ma³ego ¿ydowskiego ch³opca,

muszê przyznaæ, ¿e nie mog³am oderwaæ siê od

tej lektury. Niewiarygodne chwilami wyjœcia g³ów-

nego bohatera z najprzeró¿niejszych opresji w

dramatycznych sytuacjach, od których a¿ roi³o

siê w tamtym szczególnym czasie. Chwilami mimo

woli nasuwa³o mi siê porównanie losów Noego

do sfilmowanej historii o ¿yciu W³adys³awa Szpil-

mana (mowa oczywiœcie o nagrodzonym Oska-

rami filmie Romana Polañskiego ,,Pianista”), al-

bowiem jest w ksi¹¿ce Kim Bey’a wiele podob-

nych sytuacji, choæ zasadniczym elementem jest

niew¹tpliwie to, ¿e Noe po wojnie wyemigrowa³

do Stanów Zjednoczonych, zosta³ wybitnym kom-

pozytorem, a po latach przyjecha³ do Polski z

koncertem, na którym mia³ zagraæ utwór poœwiê-

cony kobiecie z Zamoœcia – niemowie, która oca-

li³a mu ¿ycie, daj¹c siê za niego – jak wówczas

s¹dzi³ Noe – zastrzeliæ Niemcom. Kompozycja

nosi³a tytu³ ,,Symfonia Zamojska” i mia³a zostaæ

zaprezentowana na Warszawskiej Jesieni.

Powieœæ Kim Bey’a o losach Noego i wojen-

nych dziejach ludnoœci na ZamojszczyŸnie czyta

siê jednym tchem. Wydana w formie sztambu-

cha, ta niewielka w rozmiarach i objêtoœci ksi¹-

¿eczka jest wspania³ym œwiadectwem tamtych

dni, jest quasi dokumentem w znakomity sposób

przybli¿aj¹cym wiele jeszcze nieznanych nam kart

z historii Polski. ,,Noe z Neue Heimat. Zamojsz-

czyzna 1942-1944” to znakomita lektura dla ka¿-

dego.

Urszula Zybura

Kim Bey, „Noe z Neue Heimat. Zamojszczyzna 1942-1944”.

Wydawnictwo Kropka, Kalisz 2004

Podczas Dni Kultury ¯ydowskiej odbêdzie siê promocja ksi¹¿ki Zygmunta Kimaczyñ-
skiego „Noe z Neue Heimat”.

Fot.: Pogrzeb pomordowanych, listopad 1945 roku.

Fot.: Pogrzeb pomordowanych, listopad 1945 roku.



wschodniej odkryto œlady desek, któ-
rymi zw³oki obstawiane by³y z boków i
przykryte od góry. By³y to jedynie ob-
stawy, nie zaœ trumny – obyczaj ten
panowa³ wœród ¯ydów polskich jesz-
cze w okresie miêdzywojennym. W
XIX i XX wieku zwyczaj grzebania
zmar³ych w trumnach ogranicza³ siê
jedynie do najzamo¿niejszej, asymilu-
j¹cej siê czêœci spo³eczeñstwa ¿ydow-
skiego. Nie u¿ywano trumien, kieruj¹c
siê biblijnym stwierdzeniem – „pro-
chem jesteœ i w proch siê obrócisz”, w
myœl którego starano siê nie utrudniaæ
procesu rozk³adu zw³ok. Istnienie tego
zwyczaju mia³o tak¿e zwi¹zek z wiar¹
w zmartwychwstanie – „[...] i zmar-
twychwstan¹ wszyscy, i Mesjasz po-
prowadzi ich do Jerozolimy. Koœci w
grobie toczyæ siê bêd¹ pod ziemi¹, a¿ siê do-
wlok¹ do œwiêtego miasta [...]” – a trumna mo-
g³aby to uniemo¿liwiæ.

Jednym z najstarszych i najczêœciej opowiada-
nych mitów dotycz¹cych ¿ydowskiego pochów-
ku s¹ przekazy, jakoby ̄ ydzi chowali swych zmar-
³ych w pozycji siedz¹cej – „w kucki”. Talmud jero-
zolimski okreœla najdogodniejsz¹ pozycjê do uk³a-
dania zw³ok zmar³ego na boku, mimo to nowo-
¿ytni ¯ydzi europejscy chowali swych zmar³ych
wy³¹cznie w pozycji wyprostowanej, le¿¹cych na
plecach. Na wschodzie znajduje siê Jerozolima,
gdzie po nadejœciu Mesjasza i na jego wezwanie
maj¹ powróciæ wszyscy ¯ydzi, tote¿ zmar³y powi-
nien byæ zwrócony twarz¹ w tym kierunku (a wiêc
g³ow¹ na zachód) i w tej pozycji oczekiwaæ zmar-
twychwstania.

Zmar³ego odzianego w ca³un k³adziono na
marach, przed pochówkiem cz³onek bractwa
pogrzebowego zdejmowa³ zmar³emu kaptur i
k³ad³ cztery gliniane skorupki na oczach, nosie i
ustach. Nie jest to ¿ydowskie prawo, lecz siêgaj¹-
ca czasów biblijnych tradycja (obecnie nie jest
powszechnie przestrzegana). Z Talmudu dowia-
dujemy siê o oczach, ¿e „nigdy nie s¹ nasycone”.
W myœli ¿ydowskiej „ka¿dy cz³owiek ma zawiœæ w
oczach”, „wzrokiem zazdroœci i po¿¹da i nic, na-
wet œmieræ, nie jest w stanie uspokoiæ oczu”. Sko-
rupki pochodzi³y czêsto z jednego naczynia, t³u-
czonego podczas uroczystoœci pogrzebowej przy
grobie. Kiedy dope³niono obrz¹dku, cia³o spo-
wite w bia³y ca³un sk³adano do grobu. Jeœli by³ to
doros³y mê¿czyzna, chowano z nim jego szal
modlitewny – z odciêtym jednym cicit ( ...) (w
jidisz „cyces” – pod³u¿ne frêdzle na czterech ro-
gach szala modlitewnego).

Bardzo oryginalny by³ zwyczaj k³adzenia do
grobu k³ódki. Dowiadujemy siê o nim g³ównie z
badañ archeologicznych. K³ódki znajdowa³y siê
na ogó³ w okolicy czaszki zmar³ego, ale by³y rów-
nie¿ takie, które znajdowano w pobli¿u miednicy
lub koœci udowych. Obrzêdowoœæ ta by³a prakty-
kowana jeszcze w niektórych gminach w okresie

miêdzywojennym, kiedy to k³adziono k³ódkê na
usta zmar³ego, by ten „nie mówi³” umar³ym tego,
co siê dzieje na tym œwiecie, przy czym k³adziono
j¹ nie bezpoœrednio na usta, lecz na deskê
wierzchni¹, na wysokoœci ust. K³ódka to znak za-
mkniêcia grobu po wieczne czasy – jedno z tal-
mudycznych okreœleñ grobu oznacza „zamkniê-
cie”, „zamek”.

Œmieræ w judaizmie jest zjawiskiem z³o¿onym i
wielofazowym. Uwa¿a siê, i¿ zmar³y tu¿ po œmier-
ci zachowuje œwiadomoœæ tego wszystkiego, co
siê wokó³ niego dzieje. Niektórzy szli jeszcze da-
lej, twierdz¹c, ¿e zmar³y s³yszy podczas w³asne-
go pogrzebu mowê wyg³aszan¹ nad jego gro-
bem. Uwa¿ano tak¿e, i¿ nawet umarli spoczywa-
j¹cy w grobach nie byli zupe³nie pozbawieni œwia-
domoœci i czucia, bano siê nawet tego, ¿e widz¹
i s³ysz¹ to, co siê dzieje w otaczaj¹cym ich œwie-
cie ludzi ¿ywych.

Najbardziej tajemniczym zwyczajem by³o wy-
posa¿anie zmar³ego w monetê lub monety – z
regu³y jedn¹ lub dwie przy obu skroniach. Mone-
ty odgrywa³y pewn¹ symboliczn¹ rolê w obycza-
jowoœci ¿ydowskiej, istnia³ zwyczaj zaszywania ich
w nowej poduszce, dawano sobie monetê „na
szczêœcie” przy ró¿nych okazjach. Co mia³a ozna-
czaæ praktyka wk³adania monet do grobu, pozo-
staje tajemnic¹.

Od dna grobu do mniej wiêcej po³owy wyso-
koœci siêga³ drewniany szalunek. Kiedy cia³o
umieszczano w grobie, czêsto z woreczkiem zie-
mi z Erec Izrael (Kraju Izraela) pod g³ow¹, na
belkach szalunku, ponad ca³unem, opierano w
poprzek deski. W ten sposób przy zakopywaniu
grobu unikano ryzyka, ¿e cia³o zmar³ego zosta-
nie uderzone lub zniekszta³cone przez spada-
j¹c¹ ziemiê.

Przy grobie odmawiano Kadisz.8  Po pogrze-
bie ¿a³obnicy szli do domu, zjadali chleb, dzwon-
ko œledzia i jajko na twardo (które wczeœniej goto-
wa³o siê powoli, zagrzebane w gor¹cym popie-
le). Od tego momentu rozpoczyna³ siê okres ¿a³o-
by – sziwa (siedem).

Sziwa jest obchodzona w ci¹gu siedmiu dni

przez rodziców, dzieci, ma³¿onków i ro-
dzeñstwo zmar³ego, najczêœciej wspólnie
w jego dotychczasowym domu. ¯a³obni-
cy siedz¹ na niskich krzes³ach lub bezpo-
œrednio na ziemi, nie zak³adaj¹ butów, nie
gol¹ siê, nie obcinaj¹ w³osów, nie u¿y-
waj¹ kosmetyków, nie pracuj¹, rezygnuj¹
z rzeczy, które sprawiaj¹ przyjemnoœæ lub
daj¹ zadowolenie. Jeœli w czasie ¿a³oby
wypada œwiêto, zostaje ona przerwana,
a przypadaj¹cy na czas sziwa Szabat jest
w ni¹ wliczany, ale nie obchodzi siê go
jako dnia ¿a³oby.

Kolejny etap ¿a³oby to szloszim (trzy-
dzieœci, poniewa¿ trwa do trzydziestego
dnia po pogrzebie). W tym czasie ¿a³ob-
nicy nie uczestnicz¹ w zabawach, przy-
jêciach, nie gol¹ siê, nie obcinaj¹ w³osów
i nie s³uchaj¹ muzyki. Ostatni¹ czêœci¹

¿a³oby jest awelut, który obchodzi siê tylko po
œmierci rodziców. Okres ten trwa dwanaœcie mie-
siêcy od pogrzebu. Przez jedenaœcie miesiêcy
syn odmawia ka¿dego dnia Kadisz. Dopiero rok
po œmierci stawiano pomnik nagrobny – mace-
wê. W Kaliszu w okresie miêdzywojennym liczy³y
siê trzy warsztaty zajmuj¹ce siê wyrobem macew,
by³ to warsztat Fiszela Kawy, M. Raicha i Alfreda
Fibigera (nagrobki dla niereligijnych ¯ydów).

_______________
1 Przewidywano utworzenie na tej przestrzeni kompleksu

cmentarnego. Mia³ powstaæ cmentarz katolicki, ewangelicki,
¿ydowski, prawos³awny, komunalny i wojskowy. Do wybuchu

wojny powsta³ jedynie cmentarz ¿ydowski i wojskowy.
2 Niemcy przy budowie wykorzystali m.in. materia³ najbar-

dziej dostêpny, czyli macewy znajduj¹ce siê na cmentarzu –
podczas remontu Tahary odnaleziono wiele p³yt nagrobnych

z lat trzydziestych, które zosta³y wykorzystane jako budulec do
wykonania schodów i pod³óg w budynku.

3 Henryk Solnik tak naprawdê by³ ¿o³nierzem AK, pochowa-
no go z wielkimi honorami jako ¿o³nierza BCh.

4 W 1975 roku obeliskiem opiekowa³a siê Rzemieœlnicza

Spó³dzielnia Zaopatrzenia i Zbytu. W latach osiemdziesi¹tych
opiekê kolejno przejmowa³y: Zak³ad Mechaniczny Elektryfika-

cji Rolnictwa, Spó³dzielnia Transportu Wiejskiego, Transpor-
towa Kaliska Spó³dzielnia Pracy, Zak³ad „Ultramaryna” Poli-

farb Kalisz, Rejon Dróg Publicznych Kalisz.
5 Na terenie cmentarza hitlerowcy rozstrzelali 326 Polaków.
6 Dzia³ki I i II s¹ czêœci¹ grzebaln¹.
7 Ostatnim prezesem Chewra Kadisza by³ Leon Wo³kowicz,

zmar³y w 1949 roku i pochowany na kaliskim cmentarzu.
8 „Niech bêdzie uwielbione i poœwiêcone Imiê Jego wielkie

na œwiecie, Który stworzy³ wedle woli Swojej i niech ustali kró-

lowanie Swoje za ¿ycia waszego i za dni waszych i za ¿ycia
ca³ego domu Izraela rych³o i w czasie bliskim – i mówcie Amen!

Niech Imiê Jego wielkie bêdzie b³ogos³awione na zawsze i na
wieki wieków. Niech bêdzie b³ogos³awione i opiewane, uœwiet-

nione, wywy¿szone, wyniesione, wys³awione, uwielbiane i
chwalone Imiê Œwiêtego, b³ogos³awiony On, wy¿szy On nad
wszelkie b³ogos³awieñstwa, pieœni, hymny i dziêkczynienia, któ-

re g³osimy na tym œwiecie, i mówcie: Amen! Oby przyjête by³y
mod³y i b³agania ca³ego Izraela, przez Ojca ich, który jest w

niebie, i mówcie Amen! Niech sp³ynie pokój wielki z niebios i
¿ycie na nas, i na ca³y Izrael – i mówcie Amen! Ten, który spra-

wia pokój w niebiosach Swoich, niech zeœle pokój na nas i ca³y
Izrael – i mówcie Amen!”.

Pani Janina urodzi³a siê w Szczypiornie i ju¿ od
najm³odszych lat mia³a kontakt z ró¿nymi narodo-
woœciami. U jej rodziców najpierw mieszkali Ro-
sjanie – urzêdnicy komory celnej, potem Niemcy
urz¹dzili szpital polowy, a jeszcze póŸniej wpro-
wadzili siê tam wojskowi ukraiñscy. Wœród wielu
narodowoœci, które w czasie I wojny œwiatowej
sprowadzi³y siê do Szczypiorna byli tak¿e ¯ydzi.
I tak zrodzi³a siê wielka sympatia pani Janiny do
tej w³aœnie kultury.

Wszystko przez Żydówkę EsteręWszystko przez Żydówkę EsteręWszystko przez Żydówkę EsteręWszystko przez Żydówkę EsteręWszystko przez Żydówkę Esterę
– Jak ka¿de ma³e dziecko, by³am ciekawa œwia-

ta. Bawi³am siê na podwórku, ale furtka by³a
otwarta, a nieopodal znajdowa³ siê staw. Posta-
nowi³am tam pójœæ. By³o akurat po burzy i na
brzegu stawu utworzy³a siê piana. Chcia³am j¹
z³apaæ. I tak krok po kroku przybli¿a³am siê do
stawu. No i jak nietrudno przewidzieæ, zanim siê
zorientowa³am, by³am po pas w wodzie. To
wszystko obserwowa³a z okna nasza s¹siadka –
¯ydówka Estera. Szybko przybieg³a i wyci¹gnê-
³a mnie z wody. Gdyby nie ona, nie prze¿y³abym
pewnie tych wszystkich lat – wspomina Janina

Nowicka.

Od tego czasu wiedzia³a ju¿, ¿e ¯ydzi to ludzie

tacy sami jak inni. Dobrzy. Dlatego póŸniej, kiedy

mia³a kontakt z innymi narodowoœciami, nigdy nie

czu³a siê od nich lepsza. Tak by³o m.in. w szkole

œredniej. Kole¿anki odmiennych wyznañ nie cho-

dzi³y tylko na religiê – tym siê ró¿ni³y od reszty.

Nóż nie do szynkiNóż nie do szynkiNóż nie do szynkiNóż nie do szynkiNóż nie do szynki
– Przypominam sobie tylko jeden niemi³y incy-

dent w czasie rekolekcji u Nazaretanek. Podczas

przerwy w naukach uda³yœmy siê z kole¿ankami

do centrum miasta, aby coœ zjeœæ. Ale ¿eby by³o

taniej, to u rzeŸnika kupi³yœmy wêdlinê, któr¹ chcia-

³yœmy zjeœæ z ¿ydowskimi cha³kami. Najsmacz-

niejsze by³y przy ul. Z³otej. Po zakupie chcia³y-

œmy je zaraz w sklepie przekroiæ le¿¹cym na la-

dzie no¿em i na³o¿yæ wêdlinê, ale w³aœciciel skle-

pu wyrwa³ nam nó¿ i zacz¹³ na nas strasznie krzy-

czeæ po ¿ydowsku. Wystraszone uciek³yœmy.

Dopiero póŸniej siostry wyt³umaczy³y nam, ¿e

chcia³yœmy koszerny nó¿ zabrudziæ niekoszern¹

szynk¹ wieprzow¹ – wspomina kaliszanka.

Ta wiedza, zdobyta w m³odoœci, póŸniej znacz-

nie u³atwi³a pani Janinie ¿ycie. Kiedy dosta³a pra-

cê na Zaolziu i przysz³o jej mieszkaæ u rodziny

Ta historia zaczyna siê kilkadziesi¹t lat temu. To historia ¿ycia pani Janiny z Libiszew-
skich Nowickiej – kaliszanki, która pomimo podesz³ego dziœ wieku aktywnie uczestniczy
w ¿yciu miasta. Nie tylko sypie jak z rêkawa pomys³ami na to, co zrobiæ, aby ¿y³o siê tu
lepiej i ciekawiej, ale ma do przedstawienia niezwykle barwn¹ opowieœæ o tym, jak w
Kaliszu ¿y³o siê ze spo³ecznoœci¹ ¿ydowsk¹. To tê kulturê chcia³aby przypomnieæ.

stety nie by³o ju¿ ¿ydowskich sklepów, w których
by³ zawsze du¿y wybór towarów, no i mo¿na siê
by³o potargowaæ. Ja za podobn¹ lalkê, ale du¿o
mniejsz¹, jedyn¹ w Kaliszu, jak¹ znalaz³am, mu-
sia³am zap³aciæ wartoœæ za sprzedanego cielaka
i po³owê pensji urzêdnika.

Pierwszy klientPierwszy klientPierwszy klientPierwszy klientPierwszy klient
– nasz pan– nasz pan– nasz pan– nasz pan– nasz pan

A kupcy ¿ydowscy jacy byli,
tacy byli, ale z nimi zawsze
mo¿na by³o dogadaæ siê od-
noœnie ceny. Korzystali na tym
zw³aszcza kaliszanie, którzy o
praktykach sklepikarzy dobrze
wiedzieli. Notorycznie zaœ na-
ci¹gani byli przyjezdni, np.
ostrowianie. U nich zbyt wielu
¯ydów nie by³o, nie mieli za-
tem pojêcia, ¿e trzeba siê tar-
gowaæ. Za towar p³acili tyle, ile
¯yd zawo³a³.

– Gdy by³am ju¿ doros³a,
mój m³odszy brat chcia³, ¿eby
mu kupiæ tak¹ sam¹ modn¹ je-
sionkê, jak¹ mia³ jego kolega,
wiêc rodzice dali nam pieni¹-

dze – tak¹ sumê, jak¹ zap³aci³ za p³aszcz kolega.
Kazali nam samym dokonaæ zakupu. Najwiêcej
sklepów by³o przy ul. Kanonickiej i tam, w jednym
z nich, na wystawie by³ w³aœnie taki p³aszcz, jaki
zamierzaliœmy kupiæ. Weszliœmy do œrodka, wy-
bór by³ ogromny, obs³uga uprzejma, ale ceny
bardzo zró¿nicowane. Ten p³aszcz, który wybra-
liœmy, okaza³ siê najdro¿szym. Nie mieliœmy tyle
pieniêdzy, chcieliœmy wiêc wyjœæ, rezygnuj¹c z
zakupu. Ale o tym nie by³o mowy. Okaza³o siê, ¿e
byliœmy pierwszymi w tym dniu klientami, a pierw-
szego klienta bez zakupu nie wolno ze sklepu
wypuœciæ, bo to z³a wró¿ba na utarg ca³ego dnia.
Wiêc wracano nas kilkakrotnie, za ka¿dym razem
coœ tam opuszczaj¹c na cenie. I tak kupiliœmy
³adniejszy i tañszy p³aszcz ni¿ mia³ kolega, a utar-
gowana kwota zosta³a nam do podzia³u – opo-
wiada z uœmiechem na ustach pani Janina.

Wtedy nauczy³a siê robiæ interesy z ¯ydami. I
póŸniej swoj¹ wiedzê wielokrotnie wykorzystywa³a.

– Podobnie by³o z kole¿ankami, które robi³y
zakupy miêsa wo³owego na domowe obiady.
Zamiast u polskich rzeŸników, kupowa³y piêkn¹
wo³owinê w jatkach ¿ydowskich przy ul. Alfonsa
Parczewskiego. Za ró¿nicê w cenie mog³yœmy
sobie kupiæ bilety do kina.

Dni targoweDni targoweDni targoweDni targoweDni targowe
W dni targowe: we wtorki i pi¹tki, niesamowicie

o¿ywia³ siê Nowy Rynek. Tu zje¿d¿ali siê wieœnia-
cy z okolicznych wsi i miasteczek, przywo¿¹c swoje
produkty: mas³o, sery, jaja, zbo¿a itp. Przyje¿d¿ali
tak¿e kolejarze z Ostrowa Wielkopolskiego.

– Mo¿na by³o sobie popatrzeæ, jak ¯ydkowie

Wspomnienie

¿ydowskiej, wiedzia³a ju¿, jak powinna siê zacho-
wywaæ, aby unikn¹æ niepotrzebnych konfliktów.

Prędzej niż Jan Paweł IIPrędzej niż Jan Paweł IIPrędzej niż Jan Paweł IIPrędzej niż Jan Paweł IIPrędzej niż Jan Paweł II
Z rodzin¹, u której mieszka³a bardzo siê za-

przyjaŸni³a. I w³aœciwie przez ca³y pobyt na Zaol-
ziu zg³êbia³a tajemnice ¿ydowskiej kultury. W rocz-
nicê œmierci Józefa Pi³sudskiego zosta³a przez
swoich przyjació³ zaproszona do synagogi.

– By³am i jestem do dzisiaj zwolenniczk¹ Pi³-
sudskiego. Za³o¿y³am nawet oddzia³ ¿eñski Zwi¹z-
ku Strzeleckiego. By³am jego komendantk¹. Trud-
no mi by³o zatem odmówiæ mo¿liwoœci wziêcia
udzia³u w ceremonii. Przekroczy³am progi syna-
gogi ¿ydowskiej wczeœniej ni¿ tego dokona³ Oj-
ciec Œwiêty Jan Pawe³ II. Mia³am z tego powodu
sporo k³opotu, gdy¿ widziano mnie wychodz¹c¹
z synagogi razem z ¿ydówkami i pos¹dzono mnie,
¿e te¿ pewnie jestem ¯ydówk¹ – opowiada pani
Janina.

Malowana żydowska lalaMalowana żydowska lalaMalowana żydowska lalaMalowana żydowska lalaMalowana żydowska lala
Starsza pani do dzisiaj z rozrzewnieniem wra-

ca do czasów, kiedy w centrum Kalisza mnóstwo
by³o ¿ydowskich sklepów. Tam mo¿na by³o kupiæ
dos³ownie wszystko i to za niewielkie pieni¹dze.

– Gdy jeszcze by³am ma³¹ dziewczynk¹, a oj-
ciec mój pracowa³ w ekspedycji PKP na dworcu
w Kaliszu, codziennie mia³ do czynienia z kupca-
mi ¿ydowskimi, którzy za dobr¹ wspó³pracê re-
wan¿owali siê na gwiazdkê prezentami dla dzie-
ci. I tak otrzyma³am piêkn¹, du¿¹, œpi¹c¹ lalkê,
któr¹ bardzo d³ugo siê bawi³am. Po wojnie chcia-
³am te¿ kupiæ tak¹ sam¹ dla mojej córki, lecz nie-

Fot.: Pomnik kaliskich ¯ydów.

Janina z Libiszewskich Nowicka prezentuje wpis w swoim pamiêtniku, którego autorem jest jej szkol-
ny kolega, Szmul Kowalski: „A co raz zajdzie o swojej porze / I straci prawo istnienia / To siê do ¿ycia

obudziæ mo¿e / Ju¿ tylko echem wspomnienia”.



Pierwsze wzmianki o starym ¿ydowskim
cmentarzu siêgaj¹ XIII wieku. Wtedy op³atê
czynszow¹ uiszczano pieprzem, szafranem i
innymi przyprawami. To mog³o œwiadczyæ o
tym, ¿e ju¿ wówczas kaliscy ¯ydzi nale¿eli do
bardzo zamo¿nych. Na cmentarzu przy No-
wym Œwiecie pochowano przez lata wielu wiel-
kich ludzi, m.in. Abrahama Abele Gombinera
– pisarza i sêdziego, o którym ¯ydzi dobrze
dzisiaj pamiêtaj¹. Za to dla kaliszan, zw³asz-
cza tych m³odych, to nazwisko jest zupe³nie
obce.

Nekropolia obejmowa³a obszar, na którym
obecnie znajduje siê oœrodek szkolno-wycho-
wawczy, boisko, stacja pogotowia ratunko-
wego i kilka bloków mieszkalnych. W wieku
XIX by³a ju¿ ca³kowicie zape³niona, brakowa-
³o wolnych miejsc do grzebania zmar³ych.

– W religii moj¿eszowej cmentarz to miejsce
œwiête. Ka¿dy grób jest nieograniczenie trwa³y
dopóki znana jest jego lokalizacja. Miejsce to
nie mo¿e byæ nigdy naruszone ani przezna-
czone na inne cele. Nienaruszalny jest sam
grób oraz cmentarz, i to na zawsze. To zupe³-
nie inna filozofia ni¿ w religii chrzeœcijañskiej.
Mo¿na jednak by³o dokonaæ na tym samym
miejscu nowych pochówków, jeœli cmentarz
zosta³ zape³niony, a nowa lokalizacja cmenta-
rza nie by³a mo¿liwa. Zasypywano wówczas
stare groby warstw¹ ziemi o gruboœci nawet
do 2 metrów, aby nie dopuœciæ do
profanacji grobu – wyjaœnia Halina
Marcinkowska, pe³nomocnik  Gmi-
ny Wyznaniowej ¯ydowskiej we
Wroc³awiu.

Pogotowie na cmentarzuPogotowie na cmentarzuPogotowie na cmentarzuPogotowie na cmentarzuPogotowie na cmentarzu
W roku 1920 powsta³ w Kaliszu

kolejny cmentarz ¿ydowski – przy
ul. Podmiejskiej. Od tej pory tam
chowano ¯ydów, na starym cmen-
tarzu mog³y spoczywaæ cia³a tylko
wp³ywowych przedstawicieli tej
spo³ecznoœci. Stary cmentarz jed-
nak z roku na rok niszcza³. Jeszcze
w latach trzydziestych gmina
¿ydowska odnowi³a nagrobki, ale
to nie uchroni³o nekropolii przed
zniszczeniem.

– Z dokumentów wynika, ¿e w
1940 roku Niemcy rêkami jeñców
brytyjskich zabrali macewy, czyli
p³yty nagrobne, i wy³o¿yli nimi ko-
ryto Prosny. Cmentarz istnia³ nadal, ale by³ to tyl-
ko wielki pusty plac. W koñcu przejê³o go miasto –
opowiada Halina Marcinkowska.

W latach szeœædziesi¹tych powsta³a stacja po-
gotowia ratunkowego, bloki i szko³a. Spo³eczno-
œci ¿ydowskiej po wojnie by³o w Kaliszu jak na
lekarstwo. Tylko Gmina Wyznaniowa ̄ ydowska we
Wroc³awiu bacznie obserwowa³a to, co dzia³o siê
w miejscu starego cmentarza.

– W³aœciwie jego teren by³ ju¿ zabudowany, a
groby zniszczone. Pozosta³o tylko boisko. Tam
dot¹d nikt nie chcia³ nic stawiaæ. W 1988 roku
Kalimet rozpocz¹³ jednak wykopy w³aœnie na tym
placu. Wtedy wykopano szcz¹tki ludzkie. Œrodo-
wisko ¿ydowskie zawrza³o. Przypominam, ¿e w
religii moj¿eszowej takie dzia³anie jest niedopusz-
czalne. Naczelny rabin Polski przyjecha³ do Kali-

sza, zabra³ szcz¹tki i przewióz³ na inny cmen-
tarz. A prac budowlanych na terenie boiska
zaprzestano – mówi przedstawicielka gminy
¿ydowskiej.

Wydobyć macewyWydobyć macewyWydobyć macewyWydobyć macewyWydobyć macewy
Kontrowersje na moment ucich³y. W 1989

roku Fundacja Nissenbaumów i Ziomkostwo
Kaliszan postanowi³y wydobyæ macewy z
brzegów Prosny. Przewieziono je na nowy
cmentarz przy ul. Podmiejskiej. Te wydarze-
nia komentuje Mariusz Hertmann, kaliski fo-
tograf.

– Macewy by³y u³o¿one w korycie rzeki od
Mostu Reformackiego do ul. Œródmiejskiej.
Kiedy je wyci¹gniêto, okaza³o siê, ¿e s¹ w
ca³kiem dobrym stanie. By³y odwrócone li-
cami w dó³, wiêc zachowa³y siê na nich ory-
ginalne malunki. Ale gdy zosta³y przewiezio-
ne na cmentarz, wszystkie kolory sp³ynê³y.
Po³o¿ono je na ziemi, jedna obok drugiej. To
by³ widok niesamowity. Tak macewy przele-
¿a³y zimê.

Potem Nissenbaum uzna³, ¿e nowy cmen-
tarz to nieodpowiednie miejsce dla p³yt ze
starego cmentarza. I postanowi³ przewieŸæ
je na powrót na tereny przy Nowym Œwiecie.

– Warto jednak podkreœliæ, ¿e same p³yty
nagrobne – macewy – w kulturze ¿ydowskiej
nie maj¹ wielkiego znaczenia. Liczy siê tylko

dusza, szcz¹tki zmar³ego i pamiêæ
o nim. ¯ydzi nie byli wiêc zbul-
wersowani tym, ¿e macewy naj-
pierw chroni¹ koryto Prosny, a
póŸniej s¹ przewo¿one z miejsca
na miejsce. To wydaje siê dziwne
nam, katolikom. Bo czasem mo¿-
na odnieœæ wra¿enie, ¿e bardziej
dbamy o same nagrobki ni¿ o do-
bre wspomnienia po zmar³ym. A
w religii moj¿eszowej macewê
ustawia siê dopiero rok po œmier-
ci zmar³ego, nie czyœci siê jej, nie
przychodzi siê na cmentarze, nie
siada na ³aweczce i nie rozmawia
ze zmar³ym. B³ogos³awionej pa-
miêci osobie trzeba daæ po œmier-
ci œwiêty spokój – mówi Halina
Marcinkowska.

Ale boisko szkolne równie¿ nie
by³o dobrym miejscem dla ¿ydow-
skich macew. Tym razem ich lo-
kalizacja nie spodoba³a siê

przedstawicielom polskiego rz¹du. Polecili wiêc
wojewodzie, aby przeniós³ macewy w bardziej
odpowiednie miejsce. I tak p³yty wróci³y na cmen-
tarz przy Podmiejskiej.

– Sama przewózka to ju¿ by³a tragedia. Wszyst-
kie macewy w³o¿ono na ciê¿arówki i na nowym
cmentarzu z wywrotek je wysypano. Wiêkszoœæ,
jak nietrudno siê domyœliæ, zosta³a zniszczona –
wspomina Mariusz Hertmann.

¯ydowski cmentarz pamiêta zamierzch³e czasy. Jego historia siêga wieku XIII – wtedy
to ¯ydzi zaczêli przy ul. Nowy Œwiat w Kaliszu grzebaæ swoich zmar³ych. Dziœ o tej
najprawdopodobniej najstarszej w Polsce ¿ydowskiej nekropolii niewielu pamiêta.

Jak wędrowały macewy
Sylwia Jaœko

czy pachnie choæ trochê dymem z ogniska

i pieczonymi kartoflami […]

[…] i czy jest tam mój Bóg i twój Jahwe.

W czasie II wojny œwiatowej czêœæ ¯ydów

kaliskich trafi³a do getta w Czêstochowie. Trafi³

tam równie¿ Berliner, kupiec z ul. Babina z wier-

sza Tadeusza Petrykowskiego, dla którego Pro-

sna piêkniejsza jest ni¿ Jordan i Hebron, który

nie umie ¿yæ nigdzie indziej. Koñczy Petrykow-

ski swój utwór w smutnym tonie modlitwy za

zmar³ych:

Drzewa Babinej – swoim cieniem

dajcie mu wieczne przypomnienie…

Dzielnicê ¿ydowsk¹, wraz z ca³¹ galeri¹ po-

staci, opisuje Tadeusz Pniewski w swej wspo-

mnieniowej ksi¹¿ce „Kalisz z oddali”. Jest to ser-

deczna opowieœæ, pe³na ciep³ego humoru. Po-

znajemy miêdzy innymi Moryca Lubelskiego,

Szmula Dunkelmana, Bronis³awa Zylbera, po-

pularnie zwanego „Gzymsem”. Ten ostatni by³

bohaterem wielu anegdot i jedn¹ z nich po-

zwolê sobie przytoczyæ:

„Pewnego razu Gzyms, który wiele podró-
¿owa³ i przewa¿nie mieszka³ w hotelach, po-
stanowi³ rozpocz¹æ nowe ¿ycie osiad³e i wyna-
j¹æ sobie pokój. Przeczyta³ w „Gazecie Kali-
skiej” og³oszenie, i¿ jest do wynajêcia eleganc-
ki umeblowany pokój, ale z zastrze¿eniem „tyl-
ko chrzeœcijaninowi”. Mimo to uda³ siê pod
wskazany adres. Drzwi otworzy³a starsza pani,
która natychmiast pozna³a Gzymsa i na propo-
zycjê obejrzenia pokoju powtórzy³a swe za-
strze¿enia. Gzyms na to, ¿e wie, ¿e czyta³, ale
bardzo prosi, aby szanowna pani pokaza³a mu
pokój, aby móg³ oceniæ, czy warto siê dla nie-
go wychrzciæ”.

Szkoda, ¿e ten œwiat pozosta³ ju¿ tylko na
kartach ksi¹¿ek i we wspomnieniach osób, któ-
re pamiêtaj¹ przedwojenny Kalisz. A tych jest
coraz mniej. Chcia³oby siê powtórzyæ s³owa
Wojciecha M³ynarskiego z przepiêknej piosen-
ki „Tak jak malowa³ pan Chagall”:

Tych miasteczek nie ma ju¿
Pokry³ niepamiêci kurz
Te ulice, lisie czapy, kupców rój,
P³otek z koz¹ ¿ywicielk¹,
Krawca Szmula z brod¹ wielk¹,

Co jak nikt umia³ szyæ œlubny strój

– Radoœæ wynikaj¹ca z mo¿liwoœci pokazania
swych prac w³aœnie w Kaliszu ma dla mnie specjal-
ne znaczenie – moja mama urodzi³a siê w tych oko-
licach. I te¿ z tego powodu chcê pokazaæ swoje
prace w towarzystwie kilku jej obrazów. Ona ca³e
swoje ¿ycie marzy³a o malowaniu. Wojna jednak
przerwa³a nie tylko jej malowanie, ale i zabra³a

wszystko – ca³a jej rodzina zginê³a, zgin¹³ jej ca³y
œwiat, a tak¿e mój ojciec – jej m³odziutki m¹¿, Szlo-
mo Janklewicz. Mój dom nie kontynuowa³ ¿ydow-
skich tradycji. Mama i ojczym odeszli od niej, ale na
co dzieñ s³ysza³am jêzyk jidysz i dopiero teraz, kie-
dy sama uczê siê tej tradycji, widzê jak wiele w do-
mowych zwyczajach wyp³ywa³o z przepisów koszer-
noœci, z tradycji ¿ydowskiej – powiedzia³a nam Mira
¯elechower-Aleksiun.

Wroc³awska malarka jest inicjatork¹ i organiza-
tork¹ wielu wydarzeñ artystycznych – wystaw, spo-
tkañ twórców, krytyków i odbiorców sztuki. Przede
wszystkim zaœ jest rzeczniczk¹ zbli¿enia miêdzy ludŸ-
mi wyros³ymi w ró¿nych kulturach i wyznaj¹cymi ró¿-
ne religie. Prowadzi dzia³alnoœæ na rzecz pojedna-
nia chrzeœcijan i ¿ydów.

– Mira jest postaci¹ trochê nie z tego œwiata –
pisze o niej na ³amach „Opoki” Ma³gorzata Kitow-
ska-£ysiak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-

go. – Otwarta i ciep³a, bezinteresowna i serdeczna,
a zarazem troskliwa i zapobiegliwa. Ruchliwa, wê-
druj¹ca po œwiecie, potrafi jednoczeœnie zadomo-
wiæ siê natychmiast w jakimœ cichym zakamarku, do
którego los j¹ zawiedzie. Ma nadzwyczajn¹ zdol-
noœæ przyci¹gania ludzi i wyj¹tkowy talent do styka-
nia ich ze sob¹.

Jej wczesna sztuka jest uwa¿ana za przyk³ad re-
alizmu magicznego, obrazy ukazuj¹ œwiat brzyd-

kich kobiet i mê¿czyzn, bez ¿adnych – tak¿e kolory-
stycznych – upiêkszeñ. Ale przez tê ostentacyjn¹
pospolitoœæ przeziera liryzm przedstawianych sytu-
acji (para zakochanych, samotna kobieta w oknie).
Wiele kompozycji akcentuje poczucie przemijania
czasu, niektóre wprowadzaj¹ elementy autorskiej
mitologii.

Do chrzeœcijañstwa artystka zaczê³a zbli¿aæ siê
jako osoba dojrza³a. W 1982 roku przyjê³a chrzest,

a w dwadzieœcia lat po œlubie cywilnym stanê³a
przed o³tarzem z Janem Jaromirem Aleksiunem,
równie¿ malarzem. Kolejne jej prace powsta³y pod
wp³ywem podró¿y do Ziemi Œwiêtej i doœwiadczeñ
zwi¹zanych z odzyskaniem w³asnej, ¿ydowskiej to¿-
samoœci. Postaæ ludzka staje siê w nich drobn¹ czê-
œci¹ znacznie wiêkszej ca³oœci. Obrazy pokazuj¹
krajobrazy, w których pojawiaj¹ siê biblijne symbo-
le, kabalistyczne znaki oraz motywy zwi¹zane z

¿ydowskimi obyczajami: drabina, s³up ognia, ale
tak¿e góra Synaj, Œciana p³aczu, macewy na zruj-
nowanym kirkucie itp.

Intensywnoœæ emocjonalna ostatnich prac ma-
larki odró¿nia je od wczeœniejszych dokonañ. Zaj-
muje siê miêdzy innymi dekoracj¹ wnêtrz sakral-
nych, wykona³a Drogê Krzy¿ow¹ we wroc³awskim

W Centrum Kultury i Sztuki odbêdzie siê otwarcie wystawy Miry ¯elechower-Aleksiun.

Łączniczka dwóch kulturŁączniczka dwóch kulturŁączniczka dwóch kulturŁączniczka dwóch kulturŁączniczka dwóch kultur

Mira ̄ elechower-Aleksiun podczas wernisa¿u w Kazimierzu

Praca artystki
Fot. i repr. – Stefan Kurzawiñski

koœciele œw. Wawrzyñca i w Kostrzy. Wspó³pra-
cuje z Oœrodkiem Praktyk Teatralnych w Gardzie-
nicach.

– W Kaliszu poka¿ê swoje obrazy z serii „Dzie-
dzictwo – œlady pamiêci”, a tak¿e seriê najnow-
szych obrazów, które s¹ komentarzami do kolej-
nych cotygodniowych rozdzia³ów Tory (Piêciok-
siêgu Moj¿esza). W naszej wroc³awskiej synago-
dze mam honor byæ zapraszana do wyg³aszania

kilku s³ów ustnych komentarzy do owych czytañ,
a od nowego roku, (Rosz Haszana), od wrzeœnia,
kiedy zaczynamy czytanie zwoju Tory od nowa,
malujê kolejne obrazy. Mam nadziejê, ¿e choæ nie
s¹ one ilustracjami, mog¹ przemawiaæ do duszy
ka¿dego wra¿liwego cz³owieka – bez wzglêdu
na stan wiedzy.

K.E.
_______________

Mira ¯elechower-Aleksiun, ur. w 1941 roku w Mille-

rowie ko³o Rostowa. Studia i dyplom w Katedrze Malarstwa Ar-

chitektonicznego PWSSP we Wroc³awiu. Ponad 80 wystaw in-

dywidualnych i zbiorowych. Jej obrazy znajduj¹ siê w zbiorach

sztuki wspó³czesnej Watykanu, w Muzeum Narodowym w War-

szawie i we Wroc³awiu, w Schifferstadt, w prywatnych zbiorach,

m.in. prezydenta Romana Kaczorowskiego w Londynie. Wy-

kona³a ilustracje do ksi¹¿ek Jana Jakuba Kolskiego. Obrazy

Miry ̄ elechower-Aleksiun zdobi¹ koœcio³y œw. Wawrzyñca i

Ducha Œwiêtego we Wroc³awiu.

Dane biograficzne o autorce zosta³y wybrane ze „S³ownika

Malarzy Polskich”, tom II, wydanego w 2001 roku przez Arkady.

Oferta sklepu ¿ydowskiego:

Macewy wydobyte z koryta Prosny przewieziono na cmentarz przy ulicy Podmiejskiej.
Fot. Mariusz Hertmann

Wydobywanie macew ¿ydowskich z koryta rzeki Prosny. Od lewej, przy robotnikach wydobywaj¹cych p³ytê nagrobn¹,
Zygmunt Nissenbaum, w tle W³adys³aw Bartoszewski. Fot. ze zbiorów  Haliny Marcinkowskiej.



Macewa to podstawowa forma ¿ydowskie-
go nagrobka. Na ka¿dej znajduje siê napis
i przewa¿nie znak. To charakterystyczny
symbol, okreœlaj¹cy zmar³ego.
– Macewy bardzo ³atwo przeczytaæ, trzeba

tylko mniej wiêcej znaæ ich symbolikê –
mówi Halina Marcinkowska, wspó³organi-
zatorka Kaliskich Dni Kultury ¯ydowskiej.

Co mówią symbole?Co mówią symbole?Co mówią symbole?Co mówią symbole?Co mówią symbole?
¯ydowskie nagrobki by³y zazwyczaj wykonywa-

ne z materia³ów naj³atwiej dostêpnych na danym
terenie. Móg³ to byæ wiêc piaskowiec, wapieñ czy
granit. Proporcje i kszta³ty macew bywa³y ró¿ne –
od niskich i szerokich a¿ po zbli¿one do s³upa.

– Najbardziej zró¿nicowana jest górna czêœæ,
przybieraj¹ca najró¿niejsze kszta³ty, najczêœciej
³ukowate. Ta czêœæ, bardzo ozdobna, jest czytel-
na nawet dla osoby nie znaj¹cej jêzyka hebrajskie-
go. Zawiera³a bowiem p³askorzeŸbê maj¹c¹ zna-
czenie symboliczne. Owa symbolika oznacza³a ró¿-
ne cechy zmar³ego, którymi okreœlany by³ za ¿ycia.
Poniewa¿ judaizm zabrania przedstawiania w sztu-
ce postaci ludzkich, w zdobnictwie dominuj¹ mo-

tywy roœlinne i zwierzêce, przedmioty zwi¹zane z
kultem lub z wykonywanym przez zmar³ego zawo-
dem – wyjaœnia Halina Marcinkowska.

¯ydzi dzielili siê na trzy grupy: kohenów, czyli
kap³anów, lewitów i pozosta³y naród Izraela. Na
nagrobkach tych pierwszych spotkaæ mo¿na naj-
czêœciej symbol r¹k w geœcie b³ogos³awieñstwa,

na macewach lewitów znajdowa³y siê p³askorzeŸ-
by z dzbankiem. To mog³a byæ te¿ miska czy woda

lej¹ca siê z dzbana, poniewa¿ lewici byli pomocni-

kami œwi¹tynnymi i do ich obowi¹zków nale¿a³o
obmywanie r¹k kap³anów.

Na nagrobkach kobiet pojawiaj¹ siê œwieczniki,

czasem jedno-, czasem wieloramienne.
– Na macewach umieszczano te¿ symbole imion

zmar³ych. I tak na przyk³ad studnia to Rachel, bo

w Biblii Rachela zawsze stoi przy studni. Symbol
ryby oznacza Fiszta, lwa – Leona, a niedŸwiedzia –

Bera. Jeœli zaœ chodzi o imiona kobiece, to na gro-

bie Miriam znajdziemy instrumenty muzyczne na
pami¹tkê biblijnej prorokini Miriam, która na brze-

gu Morza Czerwonego gra³a Bogu z radoœci hymn

pochwalny. Imiê Rebeka ilustrowane jest wizerun-
kiem stajni pe³nej owiec i studni¹ – to symbole spo-

tkania biblijnej Rebeki z Eleazarem – wymienia

przedstawicielka wroc³awskiej gminy ¿ydowskiej.

Ale s¹ te¿ symbole okreœlaj¹ce charakter i po-

chodzenie zmar³ego. Mê¿czyzna m¹dry, posiada-
j¹cy wiedzê religijn¹, uczony, ma na grobie sym-

bol ksi¹¿ki. Im m¹drzejszy, tym ksi¹¿ek wiêcej. Skar-

bonka z monet¹ oznacza dobroczyñcê, a koro-

na – mê¿czyznê uczonego w ksiêgach judaizmu.
– Na macewach pojawiaj¹ siê te¿ symbole

œmierci: z³amana roœlina – kwiat lub drzewo, z³a-

mana œwieca, uskrzydlona klepsydra – to zapo-
¿yczenie z symboliki chrzeœcijañskiej. Okrêt na
nagrobku symbolizuje ¿a³obê. Jako symbol ¿a³o-
by umieszcza siê na macewach tak¿e z³amane
drzewo, trzodê bez pasterza lub ptaka groma-

dz¹cego pod skrzyd³ami pisklêta – mówi Halina
Marcinkowska.

Pozosta³a czêœæ nagrobka to inskrypcja – zwy-
kle pisana w jêzyku hebrajskim. Zawiera najczê-
œciej imiê zmar³ego, imiê jego ojca i rok œmierci.
Nazwiska pojawi³y siê dopiero pod koniec wie-
ku XIX i zazwyczaj zapisywane by³y po drugiej
stronie macewy. Nie mia³y dla ¯ydów wiêksze-

go znaczenia.
S. J.

Macewy – czêœciowo uporz¹dkowane – nadal
znajduj¹ siê na terenie ¿ydowskiej nekropolii. Co
roku do Kalisza przyje¿d¿a m³odzie¿ z Izraela i
pomaga porz¹dkowaæ cmentarz.

Oddajcie kirkutOddajcie kirkutOddajcie kirkutOddajcie kirkutOddajcie kirkut
Po pewnym czasie wroc³awska gmina wyzna-

niowa, która przejê³a tê kalisk¹, zaczê³a dopomi-
naæ siê o zwrot terenu starego cmentarza. Nie
mog³o byæ jednak mowy o zburzeniu bloków, sta-
cji pogotowia czy szko³y. ¯ydzi chcieli odzyskaæ
chocia¿ teren boiska. Zaproponowali wiêc ów-
czesnym w³adzom miasta, aby te zwróci³y teren,
a boisko wybudowa³y np. na obszarze pobliskie-
go Parku PrzyjaŸni. Trwa³y wymiany pism, doku-
mentów.

– W koñcu w roku 2003 zaproszono nas na
spotkanie z prezydentem. Prezydent Janusz Pê-
cherz wystosowa³ memorandum w sprawie sta-
rego cmentarza przy Nowym Œwiecie. Zapro-
ponowa³ zwrot terenu: boiska i szko³y, ale w za-
mian mia³aby powstaæ nowa szko³a w miejscu
wyznaczonym przez miasto – mówi Halina Mar-
cinkowska.

Ustalono, ¿e inwestycjê sfinansuje rz¹d polski
wspólnie z niemieckim.

– Przedstawiciele Wyznaniowej Gminy ¯ydow-
skiej we Wroc³awiu jasno okreœlili wtedy, ¿e nie
maj¹ pieniêdzy na budowê. W spotkaniu uczest-
niczy³ tak¿e przedstawiciel ministerstwa i obie-
ca³, ¿e zrobi wszystko, aby pozyskaæ chocia¿
czêœæ pieniêdzy na now¹ szko³ê. Budowê mia³by
czêœciowo sfinansowaæ tak¿e rz¹d niemiecki, bo
to przecie¿ Niemcy zniszczyli cmentarz – mówi
wiceprezydent Daniel Sztandera.

Na takich ustaleniach dyskusja siê zakoñczy³a.

Chociaż lapidariumChociaż lapidariumChociaż lapidariumChociaż lapidariumChociaż lapidarium
Nie oznacza to jednak, ¿e w³adze Kalisza za-

pomnia³y o problemie. W grudniu ubieg³ego roku
zaproponowa³y gminie ¿ydowskiej, aby na tere-
nie boiska postawiæ pomnik lub lapidarium. To
miejsce, dopóki sprawa z cmentarzem siê nie
wyjaœni, mia³oby przypominaæ i kaliszanom, i przy-
jezdnym, ¿e tu mieœci³a siê stara ¿ydowska ne-
kropolia, a na tym terenie pochowani s¹ znakomi-
ci przedstawiciele ¿ydowskiej kultury.

To nas różniTo nas różniTo nas różniTo nas różniTo nas różni
– Wszelkie zawi³oœci, które s¹ zwi¹zane z cmen-

tarzami ¿ydowskimi, wynikaj¹ z ró¿nic pomiêdzy
dwoma kulturami i dwoma œwiatami wartoœci. W
katolicyzmie uznaje siê coœ takiego jak ekshuma-
cja. Przecie¿ w Kaliszu, wokó³ starych koœcio³ów,
dawniej istnia³y cmentarze. Wraz z rozwojem mia-
sta szcz¹tki zosta³y ekshumowane i nikt nie robi³
problemów. Natomiast w doktrynie ¿ydowskiej
ekshumacja, poza oznaczonymi przypadkami,
jest wykluczona. Walka o cmentarz to tak na-
prawdê walka dwóch kultur – podsumowuje
Mariusz Hertmann.

Chodzi³y tu kiedyœ Sary, Rachele,

Sobolowe pannice

z krzycz¹cymi czerwieni¹ ustami.

Jak têgie dynie puch³y ich kamienice

pêkatymi sklepami.

I obok by³a tu kiedyœ Z³ota ulica,

¿ydowskiej biedy targ, œledzie, bób gotowany,

pierze w perukach i starych spódnicach,

krzyk gêsi, kwaszone ogórki i p³acz,

i œlepy Abramek […]

To fragment chyba najbardziej znanego i jed-

nego z piêkniejszych wierszy Wandy Karczew-

skiej, zatytu³owanego „Powrót do Kaliñca”. Cen-

ny to utwór, bo mówi o czymœ wa¿nym, o czasie

minionym, o utraconym na zawsze piêknie nad-

proœniañskiego grodu, w którym mieni³a siê ró¿-

nobarwna mozaika narodowoœci i kultur. Obok

Polaków najliczniejsz¹ grupê stanowili tu ¯ydzi,

nic dziwnego wiêc, ¿e w literaturze poœwiêconej

Kaliszowi maj¹ swoje sta³e miejsce.

Pierwszy polskojêzyczny wiersz o Kaliszu wy-

szed³ prawdopodobnie spod pióra Sebastiana

Œleszkowskiego, doktora medycyny i filozofii.

Utwór ten, opisuj¹cy herb miasta, pochodzi z

ksi¹¿ki „Odkrycie zdrad ¿ydowskich” (wydanej w

1621 roku) i ma wymowê zdecydowanie antyse-

mick¹, podobnie jak inne jego wiersze, skierowa-

ne przeciw ¿ydowskim lekarzom. Ale jak przeko-

nuje nas Bogumi³ Kunicki w swej balladzie „Pejsy,

cha³aty  ... czyli o œwiecie minionym” „Œleszkowski

sam musia³ w Kaliszu ostro konkurowaæ w³aœnie z

dwoma medykami ¿ydowskimi. I takie by³y przy-

czyny wszelkich niesnasek i zatargów”.

Najwiêcej informacji o kaliskich ̄ ydach dostar-

czaj¹ nam „Noce i dnie” Marii D¹browskiej. Obok

Arkuszowej i Szymszela pojawiaj¹ siê tam auten-

tyczni w³aœciciele sklepów.

Obejrzawszy norymberszczyznê pani Barba-

ra i Agnisia stawa³y kolejno przy obu szybach

Czynkla. W jednej z nich terakotowy krasnolud

wysypywa³ z rogu obfitoœci ca³¹ rzekê bakalii, w

drugiej Chiñczyk w kimonie sta³ œród napitków i

dŸwiga³ kosze herbaty pachn¹cej a¿ na ulice

swym w³asnym aromatem oraz woni¹ cynowego

opakowania. W sklepie widaæ by³o przez szero-

ko rozwarte drzwi blok t³ustej k³aczastej cha³wy,

kosze winogron i stosy br¹zowoz³otej wêdzonej

ryby.

– Jak ja by³am m³oda – rzek³a pani Barbara – to

nawet w Warszawie takich sklepów nie by³o [...].

Popularna „czynklówka” mieœci³a siê na rogu

kaliskiego rynku i dochodz¹cej do niego ul. War-

szawskiej. Nosi³a oficjaln¹ nazwê Sk³ad Win, De-

likatesów i Towarów Kolonialnych Gustawa

Tschinkla.

Mo¿na tam by³o kupiæ wszystko. W³aœciciel

dba³, by jego sklep zawiera³ najlepszy towar,

umiej¹c jednoczeœnie w³aœciwie go zareklamowaæ.

W „Gazecie Kaliskiej” pojawia³y siê czêsto ró¿no-

rodne i bogate oferty sklepu. Tschinkel poleca³

np. œledzie tegorocznego po³owu, kawior astra-

chañski, œwie¿o palon¹ kawê w piêciu gatunkach,

homary i skumbrie oraz kakao owsiane Wedla –

nagrodzone wielkim, z³otym medalem na wysta-

wie przyrodniczo-lekarskiej w Krakowie w 1900

roku, „zalecane przez lekarzy jako wielce po¿yw-

ny a ³atwostrawny napój, zw³aszcza dla dzieci i

rekonwalescentów”. Mo¿na by³o równie¿ przeczy-

taæ og³oszenie nastêpuj¹cej treœci:

„Zarz¹d Jego Cesarskiej Wysokoœci Wielkiego

Ksiêcia Konstantego Miko³ajewicza zawiadamia,

i¿ wy³¹czn¹ sprzeda¿ win czerwonych, bia³ych i

koniaków na Kalisz i Guberniê Kalisk¹ powierzon¹

zosta³a Handlowi Win Gustawa Tschinkla w Kali-

szu” – z dopiskiem, ¿e „alkohole pochodz¹ z win-

nic samej Cesarskiej Wysokoœci”.

Z du¿¹ dok³adnoœci¹ w „Nocach i dniach” opi-

sany jest sk³ad futer ¯yda Samuela Nussena. To

w nim Bogumi³ Niechcic kupuje sobie jesionkê

oraz p³aszczyk dla Agnisi. W Kaliszu by³o kilka

sklepów z tego rodzaju asortymentem. W rynku

mieœci³ siê Sk³ad Futer F. Pinkusa, J. Czarno¿y³a,

M. Landau i Pracownia Kuœnierska I. Bigeleisena.

Profesor Edward Polanowski w ksi¹¿ce „Maria

D¹browska w krainie dzieciñstwa i m³odoœci” pi-

sze, ¿e najbli¿szy powieœciowego wizerunku by³

Feliks Pinkus.

Kilka s³ów nale¿y poœwiêciæ tak¿e nazwisku Czar-

no¿y³. Wystêpuje ono w „Nocach i dniach” w nie-

zmienionej formie. Maria D¹browska czyni go w³a-

œcicielem sklepu ¿elaznego. Najwiêkszy i najlepiej

zaopatrzony sk³ad ¿elaza w Kaliszu nale¿a³ do

Jana Hulewicza, mieœci³ siê w œcis³ym centrum i to

prawdopodobnie w nim Szumscy dokonywali nie-

zbêdnych sprawunków. Nie do koñca jednak

mamy tu do czynienia z fikcj¹ literack¹. W³aœcicieli

sklepów o tym nazwisku by³o dwóch. Jeden mia³

rzeczywiœcie magazyn ubiorów mêskich i sk³ad

futer, drugi – Salomon Czarno¿y³ – wraz z synem

Abramem prowadzi³ przy ul. Wroc³awskiej 177

(dziœ ul. Œródmiejska) sklep z lampami, wyrobami

blacharskimi i miedzianymi.

D¹browska wspomina równie¿ znane kaliskie

lokale. W „Domowych progach”, które by³y

pierwsz¹ wersj¹ „Nocy i dni”, pisze o restauracji

Ignacego Wypiszczyka, otwartej 2 maja 1894 roku.

Dzia³a³ przy niej Teatr Variete, znany z codzien-

nych wystêpów œpiewaków i œpiewaczek – nieko-

niecznie krajowych. Musia³ to byæ wa¿ny lokal,

skoro po latach pisa³ o nim tak¿e inny pisarz, Ste-

fan Otwinowski, w swej debiutanckiej powieœci

„¯ycie trwa cztery dni”.

„Podwórze by³o d³ugie, szczerbate – przypo-

mina³o ulicê: najpierw dwie du¿e oficyny, ma³a

elektrownia, po przeciwnej stronie kino, za elek-

trowni¹ znowu oficyna, stajnie, warsztaty, zamy-

ka³ podwórze ogród. W ogrodzie znajdowa³a siê

restauracja i teatrzyk”.

Teren, na którym mieœci³a siê restauracja Wy-

piszczyka nale¿a³ do w³aœcicieli kamienicy, za-

mo¿nej rodziny Jedwabiów, znanych kaliskich

¯ydów. Ich syn, Henryk, urodzony w 1918 roku,

te¿ bardzo dobrze zapamiêta³ ten lokal. Podczas

swej wizyty w Kaliszu w maju 2002 roku opowia-

da³: – Na posiad³oœci naszej by³a te¿ knajpa Wy-

piszczyka z kabaretem i bardzo przystojnymi tan-

cerkami. Chêtnie obserwowa³em je przez okno,

by³y to w okresie dojrzewania tak zwane „nauki

specjalne”...

Bardziej drobiazgowo jednak opisany zosta³

przez Mariê D¹browsk¹ inny kaliski lokal. By³a to

ekskluzywna cukiernia, mieszcz¹ca siê w rynku

pod nr 10, a nale¿¹ca do Aleksandra Schauba

(w powieœci Kleszcza). M³oda Maria Szumska

musia³a bywaæ w niej czêsto, a bogactwo i ró¿-

norodnoœæ oferowanego towaru oraz cudowna,

s³odka woñ, odcisnê³y w pamiêci trwa³y œlad.

„Ciastka rozpoœciera³y siê tu przez ca³¹ d³u-

goœæ pokoju, piêtrzy³y siê stosami na szklanych

blatach, na fajansowych gerydonach, piêtrzy³y

siê same na sobie, le¿a³y wszêdzie po k¹tach na

wielkich, prosto z pieca wyjêtych blachach. Œliw-

kowy placek pachnia³ spieczonym mi¹¿szem

wêgierek, spomiêdzy suchych p³atków francu-

skiego ciasta wyciska³ siê tam gêsty, ¿ó³ty krem,

tu – marmolada z jab³ek, mokre ciastka tortowe

pachnia³y rumem, na ponczowych babkach lœni-

³a czekoladowa polewa, b³ogie zapachy mas³a,

cukru i czekolady nasyca³y powietrze. [...]”.

Tematykê ¿ydowsk¹ odnajdujemy tak¿e w po-

ezji. Wanda Karczewska oprócz cytowanego ju¿

utworu „Powrót do Kaliñca” jest autork¹ wiersza

„Rozmowa z rówieœnikiem z ulicy Widok 12”, któ-

rego adresatem jest towarzysz dzieciêcych za-

baw, dwunastoletni Icek „w przykusym cha³at-

ku”, któremu wojna przeciê³a w¹t³¹ ga³¹Ÿ ¿ycia.

Poetka pyta:

Czy tam w Wielkiej Nieznanej Przestrzeni

gdzie przebywasz teraz

jest wspólne niebo dla dzieci ¯ydów i gojów

Żydzi w literaturze poświęconej Kaliszowi

Aneta Kolañczyk

Nie tylko Noce i dnie

Fotografie Mariusza Hertmanna

Oferta sklepu ¿ydowskiego:



KoŸminek jest po³o¿ony w po³udniowo-wschod-

niej czêœci województwa wielkopolskiego, kilka-

naœcie kilometrów na pó³nocny wschód od Kali-

sza, na lewym brzegu Swêdrni.

W po³owie 2004 roku, podczas prowadzonych

prac ziemnych na dziedziñcu koŸmiñskiego gim-

nazjum, pracownicy natrafili na kamienne p³yty

wykonane z piaskowca, z napisami w jêzyku he-

brajskim. By³y to macewy – pomniki nagrobne

ludnoœci ¿ydowskiej, pochodz¹ce ze zniszczone-

go w okresie II wojny œwietowej cmentarza.1  Dziêki

wspó³pracy z Urzêdem Gminy w KoŸminku ka-

mienne stele, bêd¹ce znakami pamiêci o zmar-

³ych, zosta³y wydobyte i w³aœciwie zabezpieczo-

ne pod wzglêdem konserwatorskim.

Pierwsza pewna wzmianka pisana o ludnoœci

¿ydowskiej KoŸminka pochodzi z wieku XVIII, kie-

dy mia³a ju¿ istnieæ drewniana synagoga i cmen-

tarz. W tym czasie ludnoœæ ¿ydowska zajmowa³a

siê g³ównie handlem zbo¿em, m¹k¹ i innymi arty-

ku³ami spo¿ywczymi, a tak¿e niektórymi rzemio-

s³ami. Wykonywanie tych zawodów dawa³o mo¿-

liwoœæ szybkiego bogacenia siê. Sytuacja ta trwa-

³a do wieku XIX, kiedy u jego schy³ku w sposób

zorganizowany handlem zajê³a siê ludnoœæ pol-

ska,2  co wp³ynê³o na pogorszenie sytuacji ̄ ydów.

Przed II wojn¹ œwiatow¹ skupisko ludnoœci wy-

znania moj¿eszowego w KoŸminku mia³o liczyæ

ok. 1 tys. osób. W okresie okupacji, w po³owie

1941 roku, niemieckie w³adze okupacyjne utwo-

rzy³y w mieœcie getto. Osadzono w nim ¯ydów

zwiezionych z okolicznych miejscowoœci. Ostatecz-

nie jego likwidacja nast¹pi³a w po³owie 1942 roku,

a mieszkañców wywieziono do obozów zag³a-

dy.3  Podczas okupacji Niemcy wykorzystywali lud-

noœæ ¿ydowsk¹ do prac fizycznych, np. do bu-

dowy okolicznych dróg, a tak¿e systematycznie

niszczyli wszelkie œlady zwi¹zane z kultur¹

¿ydowsk¹. W czasie II wojny œwiatowej rozebrano

wiêkszoœæ domów zamieszkanych przez ludnoœæ

wyznania judaistycznego i zniszczono kirkut.

CmentarzeCmentarzeCmentarzeCmentarzeCmentarze
 W jêzyku hebrajskim wspólnym okreœleniem dla

cmentarza by³o pojêcie domu: dom mogi³ (bet

kwarot), dom wiecznoœci (bet olam) czy dom ¿ycia

(bet chajim). Nekropolia by³a miejscem œwiêtym

dla oczekuj¹cych na wskrzeszenie w Dniu Osta-

tecznym. Zachowanie na cmentarzu okreœla³y

szczegó³owe przepisy i regu³y. Zakazy spo¿ywa-

nia posi³ków, siadania na grobach i opierania siê

o kamienie nagrobne, a tak¿e skracania sobie

drogi przez cmentarz – mia³y byæ form¹ szacun-

ku dla zmar³ych.

Cmentarze, do których wejœcia z regu³y lokali-

zowane by³y od strony wschodniej, mo¿na by³o

odwiedzaæ jedynie w odpowiednim czasie, czyli

Koźmińskie znaki pamięci

w „specjalnych” miesi¹cach, tj. elul (sierpieñ-wrze-

sieñ) i tiszri (wrzesieñ-paŸdziernik).

Przychodz¹cy na cmentarz unikali ozdabiania

grobów kwiatami, w obrêbie gmin ortodoksyjnych

odwiedzaj¹cy sk³adali na nich drobne kamienie.

Z kolei na grobach rabinów i cudotwórców (na-

grobki ich umieszczane by³y w specjalnych gro-

bowcach, stawianych w formie prostego domku,

tzw. ohel) pozostawiano kartki wotywne. Ze wzglê-

du na niewielkie rozmiary nekropolii, minimalna

odleg³oœæ miêdzy grobami wynosi³a szeœæ szero-

koœci d³oni, co odpowiada szerokoœci macew.

Na cmentarzach oddzielnie chowano kobiety i

mê¿czyzn. Z³agodzenie przepisów dotycz¹cych

pochówków nast¹pi³o w wieku XIX pod wp³ywem

ruchu oœwieceniowego, dopuszczaj¹c np. pochó-

wek wspólny, tj. chowanie razem mê¿czyzn i ko-

biet czy zak³adanie grobowców rodzinnych.

Cmentarze zape³niano bez wytyczania œcie¿ek,

powstawa³o w ten sposób swoiste skupisko ka-

miennych stel.

Macewy – pomniki nagrobneMacewy – pomniki nagrobneMacewy – pomniki nagrobneMacewy – pomniki nagrobneMacewy – pomniki nagrobne
Macewa dla ludnoœci wyznania moj¿eszowego

mia³a wymiar symboliczny, zwi¹zany nie tylko ze

œmierci¹. Dawa³y one dowód pamiêci o zmar³ym,

a tak¿e wiarê o wymiarze eschatologicznym. Ste-

le, które jako forma nagrobka upowszechni³y siê

dopiero w œredniowieczu, sk³adaj¹ siê z trzech

podstawowych czêœci: coko³u, czêœci œrodkowej

z inskrypcj¹ i górnej, gdzie umieszczano p³asko-

rzeŸby mówi¹ce o zmar³ej osobie.

Stele na cmentarzach ustawiano w kierunku

wschodnim (na wschód skierowana by³a czêœæ z

napisem i Gwiazd¹ Dawida). Mia³o to zwi¹zek za-

równo z symbolik¹ „Œwiat³a” (wschodz¹ce s³oñ-

ce), jak i z faktem, i¿ tam znajdowa³a siê ojczyzna

¯ydów.

Przedstawienia symboliczne umieszczane na

macewach opisywa³y profesjê zmar³ego i jego

cechy, a tak¿e zawiera³y przes³ania dotycz¹ce

przemijania. Komponowano je zazwyczaj z wize-

runków ró¿nych przedmiotów (np. ksiêgi, korona,

œwiece, dzban, misa), roœlin (np. kwiaty, drzewa)

oraz zwierz¹t (np. lwy, jelenie, gryfy, wilki, barany,

zaj¹ce, wiewiórki, go³êbie, or³y). Znajdujemy tak-

¿e herby rodów, z których pochodzi³ zmar³y, np.

motyw d³oni z³o¿onych w geœcie b³ogos³awieñ-

stwa umieszczano na grobach ludzi pochodz¹-

cych z rodu Arona.

Na cmentarzach spotykamy tak¿e macewy,

gdzie symbolika jest niejednoznaczna. Trudno w

tym wypadku powiedzieæ, co mia³o znaczenie

symboliczne, a co by³o jedynie dekoracj¹.

Inskrypcje spotykane na stelach od okresu œre-

dniowiecza najczêœciej sporz¹dzane by³y po he-

brajsku.4  Dopiero od wieku XIX pojawiaj¹ siê epi-

tafia w jêzykach lokalnych: w niemieckim – teren

zaboru pruskiego – czy rosyjskim – zabór rosyj-

ski. Napisy sk³ada³y siê z ró¿nych zwrotów i wy-

ra¿eñ, tworz¹c pewien szablon dla kobiet i mê¿-

czyzn.

Wœród macew wystêpuj¹cych na terenie Wiel-

kopolski spotykamy tak¿e kamienne nagrobki

malowane jaskrawymi farbami. Takie wystêpuj¹

np. na stelach z cmentarza w Kaliszu.5

BadaniaBadaniaBadaniaBadaniaBadania
Podczas eksploracji prowadzonej na terenie

dziedziñca miejscowego gimnazjum ods³oniêto

18 p³yt nagrobnych, w wiêkszoœci dobrze za-

chowanych, a tak¿e liczne fragmenty innych stel.

Kamienne p³yty nagrobne u³o¿one by³y do góry

dnem przy budynku przyszkolnym.6  Kilka u³am-

ków odnaleziono równie¿ w okolicach by³ego

Oœrodka Zdrowia przy Rynku (obecnie pl. Wol-

noœci).

Sposób wykonania i dekorowania macew

wskazuje, ¿e najstarsze mog¹ pochodziæ z koñ-

ca wieku XVIII, najm³odsze – z pocz¹tku XX stu-

lecia.

Poœród bogatego zdobnictwa czêsto wystê-

puj¹ motywy z przedstawieniami szafy z ksi¹¿ka-

mi, œwiecznika, korony, a tak¿e korony z wieñcem

laurowym. Jedna z p³yt ma aplikacjê wykonan¹ z

granitu, która umieszczona jest w górnej czêœci

macewy(fot.1).

Dziêki zachowanym p³ytom nagrobnym z KoŸ-

minka, na podstawie dalszych analiz, mo¿na bê-

dzie pozyskaæ szereg cennych informacji o lud-

noœci ¿ydowskiej (daty urodzin i œmierci, wykony-

wany zawód, rodzina zmar³ego itp.), która przez

wiele lat stanowi³a znaczn¹ czêœæ zamieszkuj¹-

cej tam populacji. Macewy rozsiane na terenie

Polski s¹ obecnie jednymi z nielicznych œladów

po ¿yj¹cej ludnoœci wyznania judaistycznego i po-

winny byæ traktowane z nale¿nym szacunkiem.

__________
1 Teren dawnego cmentarza znajduje siê na peryferiach

KoŸminka.
2 D. Wañka, KoŸminek – zarys dziejów. Kalisz 2000, s. 31.
3 Mieszkañców getta koŸmiñskiego wywieziono g³ównie do

obozu zag³ady w Che³mnie nad Nerem i do Getta £ódzkiego.

Przez obóz w KoŸminku mia³o siê przewin¹æ ok. 3 tys. ludnoœci

wyznania moj¿eszowego.
4 Najstarsze napisy mog³y byæ tak¿e po ³acinie b¹dŸ po

grecku.
5 T. Palacz, Cmentarze ¿ydowskie w Wielkopolsce. Zwy-

czaje pogrzebowe i symbolika macew. „Ochrona Zabytków”,

nr 3/4 2003, s. 118.
6 Wed³ug ustnej relacji mieszkañców KoŸminka, w domu

tym podczas okupacji zamieszkiwa³a rodzina pochodzenia

niemieckiego.

Leszek Zi¹bka

Na kaliskim cmentarzu ¿ydowskim, w budynku
Tahary (Domu Przedpogrzebowego), zorgani-
zowano wystawê ilustruj¹c¹ spo³ecznoœæ
¿ydowsk¹ Kalisza. Zgromadzono tam pokaŸn¹
kolekcjê fotografii, które pozwalaj¹ przenieœæ siê
w miniony czas. Na tych zdjêciach utrwalone s¹
postaci kaliszan, którzy podczas wojny zapisali
najlepsze karty naszych wspólnych dziejów.

Józef KapłanJózef KapłanJózef KapłanJózef KapłanJózef Kapłan
Urodzi³ siê w 1913 roku. Ma-

j¹c 13 lat wst¹pi³ do organizacji
Haszomer Hacair* w Kaliszu.
Bardzo szybko zosta³ mianowa-
ny instruktorem kaliskiej komór-
ki, a nastêpnie by³ cz³onkiem
kierownictwa okrêgowego Ha-
szomer. S³u¿y³ w polskim woj-

sku, a po ukoñczeniu s³u¿by zosta³ cz³onkiem
dyrekcji Haszomer Hacair. We wrzeœniu i paŸ-
dzierniku 1939 roku organizowa³ akcje przerzu-
cania cz³onków Haszomer Hacair do Wilna. Na
rozkaz kierownictwa organizacji wróci³ z Wilna do
Warszawy i zosta³ powo³any do g³ównej dyrekcji
Haszomer, gdzie zajmowa³ siê organizowaniem
wspó³pracy pomiêdzy odleg³ymi komórkami, a
tak¿e bra³ udzia³ w organizacji kibuców. By³ czyn-
nym cz³onkiem ¯OB (¯ydowska Organizacja Bo-
jowa) w getcie warszawskim. Zosta³ aresztowany
przez gestapo 3 wrzeœnia 1942 roku i skazany na
œmieræ. Wyrok wykonano 11 wrzeœnia 1942 roku.
Poœmiertnie odznaczony Krzy¿em Grunwaldu III
Stopnia.

Adek (Elijah) BoraksAdek (Elijah) BoraksAdek (Elijah) BoraksAdek (Elijah) BoraksAdek (Elijah) Boraks
Urodzony w 1913 roku. Cz³o-

nek Haszomer Hacair w Kali-
szu, we wrzeœniu 1939 roku ¿o³-
nierz Wojska Polskiego. Jako
doœwiadczony bojowiec
uczestniczy³ w akcji przerzutu
cz³onków Haszomer z ca³ej
Polski do Wilna. Po wkroczeniu
Niemców do Wilna wyjecha³ do

Warszawy, a nastêpnie do Bia³egostoku, gdzie
wspó³organizowa³  podziemn¹ organizacjê
¿ydowsk¹. Nadzorowa³ tak¿e zbrojenie gett w
Wilnie i w Grodnie. W czasie pierwszych staræ w
getcie – 5 lutego 1941 roku – wpad³ w rêce Niem-
ców i zosta³ wywieziony razem z innymi bojowni-
kami do Treblinki, obozu natychmiastowej zag³a-
dy.

Mordechaj Zilberberg (Mojtek)Mordechaj Zilberberg (Mojtek)Mordechaj Zilberberg (Mojtek)Mordechaj Zilberberg (Mojtek)Mordechaj Zilberberg (Mojtek)
Pochodzi³ z religijnej i ubogiej rodziny kaliskich

¯ydów. Od najm³odszych lat pracowa³ na utrzy-
manie rodziny. We wrzeœniu 1939 roku zmobilizo-
wany do Wojska Polskiego, dosta³ siê do niewoli
niemieckiej, sk¹d uciek³ do Warszawy, a potem
do Czêstochowy. Pocz¹tkowo dzia³a³ po aryjskiej
stronie. W grudniu 1942 roku przeszed³ do get-
ta, aby zjednoczyæ komórki podziemne i utwo-
rzyæ z nich jedn¹ organizacjê – siln¹, zdoln¹ prze-
ciwstawiæ siê faszystom. Zosta³ mianowany jej do-

Bojownicy
wódc¹. Koordynowa³ czynnoœci organizacji bo-
jowej w getcie czêstochowskim i w lasach w oko-
licach Czêstochowy. Zosta³ ranny podczas pró-
by zdobycia broni, uda³o mu siê jednak wróciæ
do getta. Zgin¹³ 25 czerwca 1943 roku, gdy
Niemcy zaatakowali centralny bunkier.

Niestety, nie uda³o nam siê odnaleŸæ zdjêcia Mordechaja

Zilberberga, nad czym ubolewamy. Ale uznaliœmy, ¿e nale¿y

pokazaæ zachowane do dziœ wizerunki bohaterów. (Red.)

Zosia PoznańskaZosia PoznańskaZosia PoznańskaZosia PoznańskaZosia Poznańska
Urodzona w £odzi. Jeszcze

jako dziecko wraz z rodzicami
przyjecha³a do Kalisza i tu dzia-
³a³a w Haszomer Hacair. Wyje-
cha³a do Izraela w 1925 roku.
By³a w gronie za³o¿ycieli kibu-
cu Mszmar Haemek. W roku
1929 wyjecha³a do Europy, w
okresie wojny by³a cz³onkiem
radzieckiej sieci szpiegowskiej

– Czerwona Orkiestra. 13 grudnia 1941 roku zo-
sta³a aresztowana, po dziewiêciu miesi¹cach
pobytu w niewoli pope³ni³a samobójstwo. Pomi-
mo okrutnego œledztwa, nie za³ama³a siê i umo¿-
liwi³a swym towarzyszom prowadzenie dalszej
dzia³alnoœci wywiadowczej. W³adze Izraela po-
œmiertnie odznaczy³y j¹  „Orderem walki z nazi-
zmem”.

Witka Kowner (Kampner)Witka Kowner (Kampner)Witka Kowner (Kampner)Witka Kowner (Kampner)Witka Kowner (Kampner)
Urodzona w Kaliszu w 1920

roku. Po ukoñczeniu nauki w
gimnazjum studiowa³a na Uni-
wersytecie Warszawskim. By³a
cz³onkiem organizacji Awuka
(Pochodnia) – zrzeszaj¹cej stu-
dentów oraz cz³onków Haszo-
mer Hacair. Zaraz po wybuchu
wojny wyjecha³a z cz³onkami
Haszomer Hacair do Wilna,
gdzie zosta³a cz³onkiem sekre-
tariatu okrêgowego tej organi-
zacji. Po wkroczeniu Niemców

do miasta dzia³a³a w podziemnej organizacji PRO.
Pocz¹tkowo ¿y³a w getcie wileñskim, nastêpnie
uciek³a do lasu i walczy³a w partyzantce przeciw
Niemcom jako dowódca jednostki wywiadu w ba-
talionie „Zemsta”, którym dowodzi³ Aba Kowner –
póŸniejszy m¹¿ Witki. Po zakoñczeniu wojny obo-
je wyjechali do Izraela i osiedli w kibucu „Ejn Ha-
choresz”. Witka do tej pory tam mieszka.

By³a tak¿e po wojnie cz³onkiem oddzia³u „Mœci-
cieli”, tropi³a nazistów, a nastêpnie wykonywa³a
na nich wyroki œmierci.

H. M.
 * Haszomer Hacair (M³ody Stra¿nik) - organizacja m³odzie-

¿y syjonistycznej o charakterze skautingowej, dzia³aj¹ca w

latach 1913-1949 na ziemiach polskich (w Kaliszu organiza-

cja powsta³a w 1918 roku). Celem organizacji by³o „wychowa-

nie m³odzie¿y ¿ydowskiej, szczególnie m³odzie¿y szkolnej, na

ludzi zdrowych moralnie i fizycznie”.

¯yciorysy opracowane na podstawie „Sejfer Kalisz”, Tel

Awiw 1964.

gdzie w 70 roku broni³o siê przed Rzymianami i

pope³ni³o zbiorowe samobójstwo ostatnich 980

¯ydów, sta³a siê symbolem.

Izrael to kraj multietniczny i multikulturowy, tote¿

podzia³y polityczne i religijne s¹ tam g³êbokie;

¯ydzi przybyli przecie¿ ze 120 krajów Diaspory.

To¿samoœæ Izraelczyków wyznaczaj¹ wspólne

symbole, menora i Gwiazda Dawida, jêzyk he-

brajski, duma ze swojego pañstwa, pamiêæ o

Holocauœcie (któr¹ kultywuje Instytut Yad Vashem)

i pamiêæ o niedawnych wojnach w obronie Izra-

ela, troska o przysz³oœæ kraju, przysz³oœæ w³asn¹,

dzieci i wnuków oraz sta³e nader realne zagro¿e-

nie. M³odzi po skoñczeniu 18 lat id¹ do wojska i

przez trzy lata (dziewczêta przez dwa) nie roz-
staj¹ siê z mundurem i karabinem.

Polscy ¯ydzi s¹ poliglotami, znaj¹ hebrajski w
mowie i piœmie, angielski i polski. Wielu starszych

zna na pamiêæ teksty Kochanowskiego, Mickie-
wicza i S³owackiego, mówi piêkn¹ literack¹ pol-
szczyzn¹. Niektórzy twórcy pisz¹ po polsku, jak
na przyk³ad niedawno zmar³a £ucja Pinczewska-
Gliksman z Opatówka. S¹ wykszta³ceni, energiczni,
pracowici. Maj¹ ró¿ne pogl¹dy, ale trzymaj¹ siê
razem. S¹ grupy ¯ydów warszawskich, ³ódzkich,
krakowskich, wroc³awskich i kaliskich, a wiêc o
ich przyjaŸniach decyduje dzieciñstwo i m³odoœæ
spêdzone w naszym kraju. Do Polaków maj¹ sto-

sunek ambiwalentny, nostalgia i sentyment mie-
szaj¹ siê z urazami wyniesionymi z czasów wojny.
I co gorsze, równie¿ z okresu tu¿ po wojnie, z
1956 roku (a wiêc paradoksalnie z czasu, gdy
Polacy z eufori¹ prze¿ywali swój paŸdziernik) oraz
1968.

Mimo tych urazów, w 2004 roku rozpoczê³y siê
w Izraelu uroczyste obchody z okazji 1000-lecia
obecnoœci ¯ydów w Polsce, organizowane przez

Towarzystwo PrzyjaŸni Izrael-Polska, Uniwersytet
Hebrajski w Jerozolimie oraz Uniwersytet w Tel
Awiwie. Zaczê³y siê od sesji poœwiêconej Janowi
Karskiemu, który w czasie wojny pierwszy doniós³
przywódcom zachodnich rz¹dów o Zag³adzie
dokonuj¹cej siê w gettach i obozach koncentra-
cyjnych zorganizowanych przez hitlerowców na
ziemiach polskich. Kolejnym wydarzeniem by³y
uroczystoœci z okazji 700-lecia za³o¿enia Gminy

¯ydowskiej w Krakowie. Sesje naukowe i wyst¹-
pienia polskiej noblistki Wis³awy Szymborskiej przy-
ci¹gnê³y t³umy ludzi, którzy z tej okazji przyjechali
do Tel Awiwu z ca³ego Izraela. To jeden z przy-
k³adów na to, ¿e zwi¹zki polskich ¯ydów z kultur¹
polsk¹ s¹ nadal silne, mimo ¿e pokolenie ludzi
urodzonych w Polsce odchodzi w przesz³oœæ. Ich
miejsce zajmuj¹ m³odzi, spoœród których tylko
czêœæ ma polskie korzenie. Poznaj¹ nasz kraj w
czasie wêdrówek do Auschwitz i innych miejsc
Zag³ady, zwiedzaj¹ równie¿ inne miasta, w któ-
rych mieszkali ¯ydzi, miêdzy innymi Kalisz. Bar-
dzo wa¿ne s¹ wiêc ich wra¿enia, jakie w czasie
krótkiego pobytu st¹d wynosz¹.



Od 1991 roku
Rada Miejska Ka-
lisza nadaje god-
noœæ Honorowego
Obywatela Mia-
sta, chc¹c utrwa-
liæ w pamiêci
wspó³czesnych i
przysz³ych poko-
leñ zas³u¿onych,
zwi¹zanych z Ka-
liszem ludzi, w

uznaniu ich wybitnych osi¹gniêæ, poczynañ, dzia-
³añ oraz przedsiêwziêæ podejmowanych dla mia-
sta, kraju i œwiata.

Jednym z Honorowych Obywateli Kalisza jest
Henryk Jedwab, syn Leiba-Leo Jedwabia, za-
mêczonego w warszawskim getcie, i Elli z Lip-
skich, zamordowanej w Warszawie w roku 1945.

Henryk Jedwab urodzi³ siê 15 kwietnia 1918
roku w Kaliszu. Jest absolwentem Pañstwowego
Gimnazjum im. Adama Asnyka, które ukoñczy³ w
1937 roku. Rok póŸniej, po odbyciu s³u¿by woj-
skowej w Brzeœciu nad Bugiem, podj¹³ studia
medyczne w Uniwersytecie Warszawskim. Do-
œwiadczony antysemickimi przykroœciami, odszed³
z uczelni, a naukê kontynuowa³ na francuskim
Uniwersytecie w Nancy.

Kampaniê wrzeœniow¹ 1939 roku przeszed³ w
szeregach 84. pu³ku Strzelców Poleskich. PóŸ-
niej przez Rumuniê, Jugos³awiê i W³ochy dotar³
do polskich oddzia³ów we Francji. Walczy³ w
obronie Pary¿a. Za ofiarnoœæ i ¿o³nierskie mê-
stwo odznaczony zosta³ potrójnym Krzy¿em Croix
de Guerre. Po upadku Francji, przez Hiszpaniê
dotar³ do Anglii.

Zg³osiwszy siê na ochotnika do elitarnej jed-
nostki dywersyjnej, uczestniczy³ w wielu desan-
towych lotach na teren okupowanej Francji. W
1942 roku wst¹pi³ w szeregi polskiej jednostki
w tworzonej w³aœnie miêdzynarodowej bryga-

dzie specjalnej. Walczy³ we W³oszech, bra³
udzia³ w dwóch natarciach na Monte Cassino.
Brawurowym szturmem zdoby³ wzgórza Ca-
stellone i San Angelo. Uczestniczy³ w bitwach
o Ankonê i Boloniê.

W czasie wojny by³ trzykrotnie ranny. Odzna-
czony potrójnym Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em
Monte Cassino i Virtuti Militari.

Do 1947 roku by³ ¿o³nierzem II Korpusu Pol-

skich Si³ Zbrojnych w Anglii. Po demobilizacji
podj¹³ studia na Wydziale Przemys³u Chemicz-
no-W³ókienniczego w Leeds i uzyska³ dyplom in-
¿yniera. W 1950 roku wyemigrowa³ do Kanady,
gdzie mieszka do dzisiaj.

Ca³e swoje ¿ycie by³ zwi¹zany z przemys³em
w³ókienniczym, pracuj¹c na kierowniczych sta-
nowiskach. Po przejœciu na emeryturê swoj¹ wie-
dzê i doœwiadczenie wykorzystuje pracuj¹c jako

wolontariusz – w miêdzynarodowych organiza-
cjach pozarz¹dowych.

Honorowi Obywatele
Kalisza

Henryk Jedwab otrzyma³ godnoœæ Honorowe-
go Obywatela Miasta Kalisza w 1999 roku, z ini-
cjatywy Zarz¹du Stowarzyszenia Wychowanków
Gimnazjum im. Adama Asnyka. Wyró¿nienie to
mia³o byæ wyrazem uznania dla jego postawy
¿yciowej, dokonañ i zas³ug przynosz¹cych za-
szczyt i chlubê miastu. Przyznaj¹c mu ten tytu³,
mieszkañcy grodu nad Prosn¹ chcieli jedno-
czeœnie oddaæ ho³d wszystkim kaliszanom-
¯ydom, ¿yj¹cym tu od czasów ksiêcia Boles³a-
wa Pobo¿nego.

Honorowym Oby-
watelem Kalisza jest
od 2003 roku tak¿e
Shewach Weiss,
by³y Ambasador
Izraela w Polsce.

Urodzi³ siê 5 lipca
1935 roku w Bory-
s³awiu. Prze¿y³ holo-
caust, a w 1947 roku
wyjecha³ do Izraela.
Studiowa³ nauki po-
lityczne, stosunki
miêdzynarodowe i

problemy wspó³czesnego ¿ydostwa na Uniwer-
sytecie Hebrajskim w Tel Awiwie. W 1969 roku
uzyska³ doktorat z filozofii w naukach politycznych.
Bêd¹c wyk³adowc¹ i nauczycielem akademickim,
Shewach Weiss zaj¹³ siê równie¿ dzia³alnoœci¹
samorz¹dow¹ w Radzie Miejskiej Hajfy oraz po-
lityczn¹, jako pose³ do parlamentu izraelskiego
– Knessetu. W latach 1988-1992 pe³ni³ funkcjê
wiceprzewodnicz¹cego, a w latach 1992-1996
przewodnicz¹cego Knessetu. By³ równie¿ de-
legatem Izraela w Radzie Europy. W latach 2001-
2003 sprawowa³ funkcjê Ambasadora Izraela
w Polsce.

Napisa³ kilkadziesi¹t ksi¹¿ek, w tym szesnaœcie
dla dzieci. Jest autorem licznych artyku³ów w pra-
sie izraelskiej, polskiej i amerykañskiej, a tak¿e lau-
reatem wielu nagród – m.in. przyznanej w roku
1998 nagrody Brata Alberta.

Shewach Weiss jest przyjacielem Polski i Pola-
ków, doskonale zna polski jêzyk i kulturê. Wielo-
krotnie goœci³ w Kaliszu. Jego wk³ad w rozwój sto-
sunków polsko- ¿ydowskich jest nieoceniony. Pe³-
ni¹c misjê dyplomatyczn¹ w naszym kraju, upar-
cie d¹¿y³ do tego, by Polacy i ¯ydzi odnosili siê z
szacunkiem do wspólnej pamiêci i przezwyciê¿ali
ca³e z³o, które k³ad³o siê cieniem na ich wzajem-
nych stosunkach. Rada Miejska Kalisza, docenia-
j¹c zas³ugi Shewacha Weissa dla rozwoju przyja-
znych stosunków miêdzy Polsk¹ a Izraelem, jego
wk³ad w rozkwit kontaktów kulturalnych, pozna-
wanie wspólnej przesz³oœci – w tym przesz³oœci
Kalisza jako miasta wielu kultur – oraz budowanie
spo³eczeñstw obywatelskich, tolerancyjnych i
otwartych, przyzna³a mu tytu³ Honorowego Oby-
watela Miasta.

Karina Zachara

KoŸminek, ocala³a macewa z symbolem z³amanej œwiecy. Fot. Adam Kê-
dzierski.

KoŸminek, ocala³a macewa z symbolem korony i wieñca. Fot. Adam
Kêdzierski.

KoŸminek, eksploracja macew. Fot. Adam Kêdzierski.

Między prawdą a stereotypami

Relacje polsko-¿ydowskie pe³ne s¹ pa-

radoksów. Ostatni spis ludnoœci z 2002

roku wykaza³, ¿e tylko 1100 osób dekla-

ruje narodowoœæ ¿ydowsk¹, co stanowi

0,0028 proc. mieszkañców Polski. A jed-

nak – obok licznych postaw diametralnie

odmiennych – doœæ czêsto zauwa¿yæ

mo¿na w kraju przejawy antysemityzmu.

¯ydów prawie nie ma, istnieje natomiast

o nich pamiêæ dobra i z³a oraz niezwykle

liczne s¹ ich œlady w kulturze, przede

wszystkim duchowej. Funkcjonuj¹,

sprzeczne czêsto ze sob¹, stereotypo-

we wyobra¿enia: ¯yda biznesmena

(dawniej karczmarza), multimilionera i

biedaka, ¯yda ortodoksyjnego w trady-

cyjnym stroju, chasyda i zasymilowane-

go inteligenta, ¯yda – komunisty, bezwolnej ofia-

ry Holocaustu i bojownika getta. Tak jak wszelkie

stereotypy, dalekie s¹ one od z³o¿onej rzeczywi-

stoœci.

Do roku 1989 tematyka ¿ydowska by³a wyci-

szana, ograniczana przez cenzurê, manipulowa-

no nawet wiedz¹ o Auschwitz. M³odzie¿ dowia-

dywa³a siê o ¯ydach z opowiadañ ludzi starsze-

go pokolenia oraz z lektur szkolnych. Wszyscy

poznawali postaæ polskiego patrioty, karczmarza

Jankiela przy okazji lektury „Pana Tadeusza”, czy-

tali „Mendla Gdañskiego” Marii Konopnickiej, czer-

pali wiedzê o Holocauœcie z „Medalionów” Zofii

Na³kowskiej i opowiadañ Tadeusza Borowskie-

go. Za czasów pierwszej „Solidarnoœci” wesz³y

do programu szkolnego nowe pozycje, przede

wszystkim fragmenty „Biblii”, „Rozmowy z katem”

Kazimierza Moczarskiego i „Zd¹¿yæ przed Pa-

nem Bogiem” Hanny Krall – o powstaniu w getcie

warszawskim. W 1989 roku na liœcie lektur znalaz³

siê tak¿e „Pocz¹tek” Andrzeja Szczypiorskiego,

powieœæ o ratowaniu ¯ydów w czasie wojny, i

„Austeria” Juliana Stryjkowskiego – o pocz¹tku I

wojny œwiatowej widzianej z perspektywy karcz-

my galicyjskiej. W III Rzeczypospolitej nast¹pi³a

erupcja zainteresowañ kultur¹ ¿ydowsk¹ i histo-

ri¹ ¯ydów, fascynacja literatur¹ i filmami o tema-

tyce ¿ydowskiej. Niew¹tpliwie te zainteresowania

by³y inspirowane przez pewne wydarzenia. W

1987 roku Nagrodê Nobla otrzyma³ Izaak Bashe-

vis Singer, pisarz tworz¹cy w jêzyku jidysz, który

w swych nader poczytnych powieœciach, np.

„Sztukmistrz z Lublina”, ukazywa³ œwiat polskich

¯ydów przed Zag³ad¹. Pojawi³o siê wiele ksi¹¿ek

autorstwa „dzieci Holocaustu”. Obok „baœni do-

kumentalnych” Hanny Krall i gorzkich utworów

Henryka Grynberga („¯ydowska wojna”, „Zwy-

ciêstwo”), ukaza³y siê „Czarne sezony” Micha³a

G³owiñskiego, „Dziewczynka w czerwonym p³asz-

czyku” Romy Ligockiej, „Podró¿” Idy Fink, ksi¹¿ki

o „ocaleniu” w Borys³awiu („Ziemia i chmury”

Shewacha Weissa oraz „Koñ Pana Boga” Wilhel-

ma Dichtera). Joanna Olczak-Roniker za „Ogród

pamiêci”, sagê o losach swojej rodziny, otrzyma-

³a Nagrodê Nike.

Niebagateln¹ rolê w przybli¿eniu losów polskich

¯ydów mia³y filmy Andrzeja Wajdy „Korczak” i

„Wielki Tydzieñ”, Agnieszki Holland „Europa, Eu-

ropa” i wreszcie s³ynny „Pianista” Romana Polañ-

skiego, nakrêcony na podstawie autobiograficz-

nej ksi¹¿ki W³adys³awa Szpilmana.

Coraz szersze krêgi zatacza s³awa pisarza i

malarza z Drohobycza, Brunona Schulza, odkry-

wa go œwiat. Coraz wiêcej wiemy o tym, ¿e nasze

dawne Kresy Wschodnie, czyli teren dzisiejszej

Ukrainy, Bia³orusi i Litwy, to zaginiona ¿ydowska

Atlantyda. W Krakowie, w odnowionej dzielnicy

¿ydowskiej Kazimierz, odbywa siê co roku trady-

cyjny Festiwal Kultury ¯ydowskiej, w Poznaniu

Verba Sacra przypominaj¹ Bibliê.

Arkadiusz Pacholski w „Krajobrazie z czerwo-

nym s³oñcem” zarzuci³ kaliszanom grzech niepa-

miêci o jednej trzeciej obywateli miasta. Jeszcze

w czasie wojny Czes³aw Mi³osz w wierszu „Cam-

po di Fiori” opisa³ grzech obojêtnoœci, jakim by³a

zabawa na karuzeli, gdy „Salwy za murem getta

/G³uszy³a skoczna melodia”. Owa symboliczna

karuzela jest motywem wystêpuj¹cym tak¿e w in-

nych utworach, a œwiadkowie tych czasów i histo-

rycy dot¹d dyskutuj¹, czy karuzela dzia³a³a w

czasie powstania w getcie i kto j¹ postawi³. Wkrótce

przysz³o siê zmierzyæ z jeszcze ciê¿szym zarzu-

tem, jakim by³o ujawnienie zbrodni w Jedwab-

nem. Stereotyp niewinnego, pomagaj¹cego

¯ydom Polaka zosta³ naruszony. Coraz wiêcej

równie¿ wiemy o sytuacji, która zmusza³a ¯ydów

do emigracji z Polski w roku 1946, 1956 i 1968.

Pisze o tym Henryk Grynberg w ksi¹¿ce o wy-

mownym tytule „UchodŸcy”. Mo¿na temu w pew-

nym stopniu przeciwstawiæ choæby dzia³alnoœæ

Ireny Sendlerowej z AK i ¯egoty, która uratowa³a

2,5 tys. dzieci z getta warszawskiego (to

wiêcej ni¿ lista Schindlera), umieszcza-

j¹c je w klasztorach. Miêdzy innymi w ten

sposób ocala³ prof. Micha³ G³owiñski i o

tym opowiadaj¹ jego „Czarne sezony”.

Fabu³a „Pocz¹tku” Szczypiorskiego to

nie tylko fikcja literacka.

Jednak zarówno wiedza potoczna, jak

i wiedza wyniesiona z ksi¹¿ek oraz fil-

mów, nie s¹ specjalnie przydatne w po-

znawaniu pañstwa Izrael. Ten ma³y piêk-

ny kraj (trzy morza, pustynia, góry, ksiê-

¿ycowe krajobrazy, urodzajne doliny),

niewiele wiêkszy od Wielkopolski, jest Zie-

mi¹ Œwiêt¹, kolebk¹ naszej cywilizacji,

po której mo¿na pielgrzymowaæ œlada-

mi Starego i Nowego Testamentu. To

równie¿ ojczyzna naszych „braci starszych”, a

tak¿e ziemia, na której od wieków ¿yj¹ potomko-

wie Ismaela, drugiego syna Abrahama, czyli pa-

lestyñscy Arabowie. Niezwyk³ym miejscem jest li-

cz¹ca sobie cztery tysi¹ce lat Jerozolima, 50 razy

oblegana, 26 razy zdobyta, 10 razy niszczona,

miasto trzech religii, które symbolizuj¹ Bazylika

Grobu Pañskiego i Via Dolorosa, Œciana p³aczu i

z³ocista Kopu³a na Skale. Stoj¹ one w miejscu,

gdzie wed³ug Biblii Abraham sk³ada³ ofiarê ze

swego syna Izaaka, Dawid postawi³ Arkê Przy-

mierza, a król Salomon wzniós³ œwi¹tyniê.

Izrael jest realizacj¹ marzeñ syjonistycznych

idealistów o powrocie do Ziemi Obiecanej. To, co

wydawa³o siê niemo¿liwe, sta³o siê rzeczywisto-

œci¹. Kupowano teren ze sk³adek syjonistów z wielu

krajów, miêdzy innymi z Kalisza, osuszano ba-

gna, 63 proc. pustyni Negew zamieniono w ogro-

dy, na piaskach powsta³y nowoczesne miasta.

Zrealizowano ideê Ben Jehudy, aby w Izraelu

mówiæ jêzykiem Biblii, czyli hebrajskim. Kibuce,

osi¹gaj¹c sukces ekonomiczny i kulturalny, zreali-

zowa³y komunistyczn¹ utopiê wspólnego dzia³a-

nia dla dobra wszystkich.

Wœród izraelskich pionierów wielu by³o ¯ydów

aszkenazyjskich, urodzonych na terenach histo-

rycznej Rzeczypospolitej – np. Ben Gurion z P³oñ-

ska, Menachem Begin z Bia³egostoku, rabin Isa-

ak Herzog z £om¿y, ojciec prezydenta Herzoga,

a tak¿e premier Icchak Szamir. W pierwszym izra-

elskim rz¹dzie na 13 ministrów piêciu pochodzi³o

z Polski. Polskie korzenie maj¹ liczni politycy, ucze-

ni, pisarze i rabini. Dopiero w ostatnim czasie za-

czynaj¹ odgrywaæ wiêksz¹ rolê ¯ydzi sefardyjscy

i przybysze z Rosji. Amos Oz (najs³ynniejszy wspó³-

czesny izraelski pisarz) oraz Shewach Weiss

s¹dz¹, ¿e polscy ̄ ydzi przynieœli ze sob¹ do Izra-

ela czêœæ polskiego dziedzictwa kulturowego i

polskiej mentalnoœci: romantyczne umi³owanie

wolnoœci, gotowoœæ do walki o niepodleg³oœæ,

dlatego Masada nad Morzem Martwym, góra,

Anna Szurczak

Henryk Jedwab

Shewach Weiss

Widok na Jerozolimê od strony po³udniowej. Eiron i Szaul Ginot, w œrodku Anna Szurczak



powych, czyli nie nosz¹cych tradycyjnych stro-
jów, sta³a przy ulicy Krótkiej. Siedziby towarzystw

sportowych, kulturalnych, redakcje, salki teatral-

ne, niewielkie domy, a raczej mieszkania modlitw,
rozrzucone by³y w ró¿nych miejscach. Na przy-

k³ad siedziba towarzystwa wioœlarskiego pod

nazw¹ KW-30 wybudowana by³a nad rzek¹.
W œrodowisku ponad 27 tys. kaliskich ¯ydów

by³o kilka, a mo¿e i kilkanaœcie partii politycznych

o ró¿nym zabarwieniu. Chyba jedn¹ z silniejszych
by³a partia lewicowa, która bra³a udzia³ w po-

chodach pierwszomajowych id¹c na jego czele.

Wœród tej spo³ecznoœci byli równie¿ radni miej-
scy, w iloœci odpowiadaj¹cej liczbie mieszkañ-

ców narodowoœci ¿ydowskiej, którzy rzecz zro-

zumia³a wspó³rz¹dzili miastem.
¯ydowska „Ksiêga kap³añska” mówi: „Nie wol-

no goliæ brody ani w³osów po jej bokach”. W ten

sposób tworzy³y siê d³ugie kosmyki zwane pej-

sami. Brody i pejsy by³y bardzo charakterystycz-

ne dla ¯ydów ortodoksyjnych. Do

tego trzeba dodaæ czarny cha³at

(rodzaj d³ugiego p³aszcza), nie-

wielk¹ czapkê na g³owie zwan¹

„myck¹” – to typowy strój ¯yda or-

todoksyjnego, niezmienny od wie-

ków, bo „Bóg stworzy³ œwiat i wy-

znaczy³ scenê dziejów prawem, a

ostatnie pokolenie zrozumie sens

boskiego zamiaru”.

Oœrodkiem ¿ycia religijnego by³a

przede wszystkim bo¿nica.

Pierwsz¹ bo¿nicê w Kaliszu odno-

towano pod dat¹ 1358 roku. Sp³o-

nê³a w po¿arze dzielnicy ¿ydowskiej

na pocz¹tku XVI wieku, ale ju¿ wkrót-

ce wybudowano now¹, murowan¹,

w stylu renesansowym, z piêknymi

dekoracjami stiukowymi przedsta-

wiaj¹cymi zwierzêta i roœliny.

Zachowa³ siê jej opis. Mo¿na z

niego s¹dziæ, ¿e te dekoracje, zwa-

ne póŸniej stylem „lubelsko-kaliskim”, móg³ wy-

konaæ ten sam artysta, który wykonywa³ podob-

ne dekoracje na stropach koœcio³a œw. Miko³aja i

koœcio³a franciszkanów. I ta œwi¹tynia spali³a siê

w 1854 roku. Wybudowana nowa, istniej¹ca do
czasów okupacji, by³a bezstylowa. Rozebrano
j¹, podobnie jak tê drug¹, dla upokorzenia – rê-
kami samych ¯ydów!

Z liczby 27 tys. ¯ydów w 1939 roku – po 1945
roku powróci³o do Kalisza oko³o 8 proc. Ale i ci
wkrótce, dziêki polityce w³adz Polski Ludowej,
musieli opuœciæ nie tylko miasto rodzinne, lecz i
kraj. W ten sposób miêdzy innymi w Izraelu zna-
laz³o siê ok. 1950 roku ponad trzystu ¯ydów ka-
liskich, którzy za³o¿yli stowarzyszenie ¯ydów Ka-
liszan. Dziœ organizacja ta zanika, bo starzy wy-

mieraj¹, a m³odych to ma³o interesuje.

Co sprawi³o, ¿e ten naród obcy rasowo, kultu-

rowo i wyznaniowo, obcy tradycjami, znalaz³ siê
na naszych ziemiach? A w ogóle kim s¹ ̄ ydzi? To

jedno z dwunastu pokoleñ Judy, zamieszka³ych

na ziemi zwanej Palestyn¹, o wielowiekowej tra-
dycji zachowawczej – naród, który w historii by³

królestwem. Ale najazdy wrogów, s¹siadów bli¿-

szych i dalszych, spowodowa³y, ¿e oko³o II wieku
po Chrystusie ¯ydzi zmuszeni zostali do opusz-

czenia ojczyzny i rozproszyli siê po ca³ym œwie-

cie. Przebywali krócej lub d³u¿ej w nowych ojczy-
znach, przeœladowani przenosili siê do kolejnych

ziem i krajów. Poprzez kraje arabskie pó³nocnej

Afryki dotarli do Hiszpanii, potem Francji i Nie-
miec, by znaleŸæ siê nad Odr¹. Czas ten – to ju¿

wiek XII i XIII – by³ dla nich sprzyjaj¹cy, bowiem

tutejsi ksi¹¿êta byli im ¿yczliwi.
Ksi¹¿ê kaliski, Mieszko III Stary, w roku 1138

przyj¹³ pierwsz¹ grupê ¯ydów, która poczu³a siê

tutaj dobrze. Nastêpny ksi¹¿ê kaliski, Boles³aw
Pobo¿ny, nada³ im przywileje pod

nazw¹ Statutu Kaliskiego, który ze-

zwala³ na rz¹dzenie siê w³asnymi pra-
wami.

Wkrótce wydzier¿awili od ksiêcia

mennicê, monety znaczyli swoimi he-
brajskimi znakami. Uzyskali zezwole-

nie na za³o¿enie cmentarza, czym jak-

by chcieli potwierdziæ d³ugi tutaj po-
byt. Za³o¿ony cmentarz w okolicach

Rypinka przetrwa³ do czasów okupa-

cji hitlerowskiej. ¯ydzi znaleŸli na tej
ziemi przychylnoœæ w³adców, toleran-

cjê. PrzywieŸli ze sob¹ m¹droœæ i do-

œwiadczenie nabyte od narodów,
wœród których przebywali, ale przede

wszystkim w³asn¹. ZnaleŸli siê tak¿e

w kraju, którego nazwa mia³a dla nich
symboliczne znaczenie. S³owo he-

brajskie Po-lin znaczy „tu spocznij”,

tote¿ spoczywali przez wieki, a¿ przy-
szed³ wyj¹tkowy wróg z zachodu, któ-

ry przyniós³ im zag³adê.

Ulice Z³ota, Ciasna, Kanonicka, Szopena i inne
znajdowa³y siê w granicach nieformalnej dzielni-

cy ¿ydowskiej Kalisza, która istnia³a od pocz¹tku

miasta lokacyjnego, zamkniêtego w murach
obronnych. Z czasem jednak, kiedy miasto siê

rozszerza³o, ¯ydzi mieszkali tak¿e wszêdzie tam,

gdzie mo¿na by³o handlowaæ. Otwierali g³ównie
ma³e hurtownie i ma³e wszystkim handluj¹ce skle-

piki na przedmieœciach.

Dzielnicê ¿ydowsk¹ zamieszkiwali przede

wszystkim ¯ydzi ortodoksi. ¯yli w wielkiej ciasno-

cie. By³ to niemal labirynt podwórek, szop, przy-

budówek, z których wydobywa³ siê charaktery-

styczny dla tej dzielnicy zapach. Inteligencja

¿ydowska i zamo¿ni kupcy mieszkali w domach

przy G³ównym Rynku czy przy ulicach z niego

wychodz¹cych. Tu mieœci³y siê bogate sklepy,
banki, nawet w ma³ych i ciasnych mieszkaniach.

G³ówn¹ ulic¹ by³a Z³ota. Ju¿ od samego po-

cz¹tku mo¿na by³o tu kupiæ niemal wszystko, po-
czynaj¹c od s³onych œledzi prosto z beczki, po-

przez ciastka, s³odycze ¿ydowskie, makulaturê,

wyroby metalowe, gwoŸdzie, naftê, pestki dyni i
s³onecznika czy pieczony groch. M³odzie¿ szkol-

na w naro¿nym sklepiku wymienia³a ksi¹¿ki – pod-

rêczniki z poprzednich klas – i za niewielk¹ op³at¹
otrzymywa³a podrêczniki do klasy nastêpnej.

Dalej p³yn¹³ kana³ „Babinka”, przez który prze-

³o¿ony by³ drewniany most. Za mostem dalszy
ci¹g ulicy Z³otej nazwano Now¹. Tu z kolei w par-

terowych pomieszczeniach znajdowa³y siê dzie-

si¹tki warsztatów hafciarskich i koronkarskich. Id¹c
t¹ ulic¹, s³ysza³o siê nieustanny trzask maszyn.

Jeszcze przed mostem, po stronie lewej, sta³a

bo¿nica zwana „wielk¹”, bo wed³ug przepisów
musia³a dominowaæ nad pozosta³ymi domami

¿ydowskimi. Obok sta³ drugi budynek jako dom
modlitwy (stoi do dziœ). Po prawej stronie sta³

budynek szpitala starozakonnych, a obok ³aŸnia

rytualna. Naprzeciw szpitala sta³ i stoi do dziœ nie-
wielki budynek, który by³ domem dla starców

¿ydowskich.

Ulica Z³ota s³u¿y³a jako deptak. Zwyczajem

mieszkañców by³o poruszanie siê ca³¹ szeroko-

œci¹ ulicy, nie tylko chodnikiem. Tu za³atwia³o siê

interesy, zamawia³o transport do przewózki to-

warów czy ludzi oraz pojazdy zwane „resorkami”,

typowe dla ¯ydów. Blisko G³ównego Rynku by³

postój doro¿ek konnych. Inne ¿ydowskie obiekty

znajdowa³y siê w ró¿nych czêœciach miasta: gim-

nazjum ¿ydowskie koedukacyjne mieœci³o siê na

placu Kiliñskiego (dziœ Urz¹d Statystyczny), dru-

ga bo¿nica, tzw. „niemiecka”, dla ¯ydów postê-

Ulice Złota, Ciasna i inne
W³adys³aw Koœcielniak

W tym roku mija 65 lat od rozpoczêcia zag³ady narodu ¿ydowskiego, który po ponad
767 latach wspó³¿ycia z naszym narodem, tak¿e i z kaliszanami, przesta³ istnieæ.

Uniwersytet £ódzki, z okazji 60 rocznicy likwi-

dacji Getta £ódzkiego*, zorganizowa³ z inicjatywy

Katedry Historii Polski Najnowszej Instytutu Histo-

rii konferencjê naukow¹. W trakcie wyk³adów

poœwiêconych tematowi zag³ady zaprezentowa-

no najnowsze wyniki badañ nad histori¹ Getta

£ódzkiego, które jest bezprecedensowym wy-

darzeniem w dziejach Holocaustu w Europie.

Autorami wyk³adów byli naukowcy z Polski i z

zagranicy.

Konferencji towarzyszy³a wystawa, przygoto-

wana przez Bibliotekê Uniwersytetu £ódzkiego.

Jej organizatorzy pragnêli ukazaæ fragmenty hi-

storii Litzmannstadt Getto – ludzi, którym przypa-

d³o w nim ¿yæ, ich niem¹ walkê o przetrwanie i

wreszcie ich „drogê donik¹d”.

W oparciu o zbiory w³asne, Katedry Historii

Polski Najnowszej Instytutu Historii U£, Archiwum

Pañstwowego w £odzi i Instytutu Pamiêci Naro-

dowej Oddzia³ w £odzi, zaprezentowano ró¿ne

interesuj¹ce dokumenty. W dziewiêciu gablotach

znalaz³y siê ksi¹¿ki, wœród nich m.in.: „Kronika

Getta £ódzkiego”, „Litzmannstadt-Getto: œlady.

Przewodnik po przesz³oœci”, Arnolda Mostowi-

cza „£ódŸ, moja zakazana mi³oœæ”, „Pieœñ o za-

mordowanym ¿ydowskim narodzie”, „Poczta w

£ódzkim Getcie 1940-1944”, „Pomnik zag³ady

Getta £ódzkiego: Radegast”, Sary Zyskind „Skra-

dzione lata”, Oskara Singera „Przemierzaj¹c szyb-

kim krokiem getto... Reporta¿e i eseje z getta ³ódz-

kiego”.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tytu³ „Dzie-

ciaki getta” – ksi¹¿ka artystyczna, opublikowana

przez wydawnictwo Kama. Zosta³a ona wykona-

na w technice kola¿u w limitowanej serii 99 eg-

zemplarzy, w jêzyku jidysz, hebrajskim, polskim i

angielskim. Ksi¹¿ka „pokazuje dzieci, które w get-

tach ¿y³y i chcia³y ¿yæ”. Fotografie wykorzystane

W czasie Kaliskich Dni Kultury ̄ ydowskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama
Asnyka odbêdzie siê wystawa zatytu³owana „Fenomen Getta £ódzkiego. Z zasobów
Biblioteki Uniwersyteckiej w £odzi”.

Odcień Getta Łódzkiego
w publikacji przedstawiaj¹ dzieci nie tylko z Getta

£ódzkiego, ale i z podobnych miejsc, dziêki cze-

mu ksi¹¿ka nabiera charakteru bardziej uniwer-

salnego.

Na wystawie pokazano doœæ liczny zbiór wspo-

mnieñ osób ocala³ych: Dawida Sierowiaka, Ar-

nolda Mostowicza, Sary Sznek-Bosak, Sary Zy-

skind, Henryka Grynberga, Oskara Singera, Ja-

kuba Poznañskiego, Aleksandra Klugmana.

Zaprezentowano te¿ edycje upamiêtniaj¹ce

wczeœniejsze rocznice zag³ady Getta £ódzkiego:

Jana Fija³ka i Marka Budziarka zatytu³owane „Za-

g³ada ¯ydów z Getta £ódzkiego: w 50. rocznicê

likwidacji Getta £ódzkiego” oraz „Getto w £odzi

1940-1944: materia³y z sesji naukowej 9 VIII 1984

roku”. Dope³nieniem ksi¹¿ek by³y kserokopie ar-

tyku³ów z czasopism, tj. Biuletyn G³ównej Komisji

Badañ Zbrodni, Biuletyn ¯ydowskiego Instytutu

Historycznego oraz w

ca³oœci poœwiêcone Get-

tu £ódzkiemu numery:

„Kroniki Miasta £odzi”

(2004 r., nr 2), „Tygla

Kultury” (2004 r., nr 4-

6), „Wêdrownika” (2004

r., nr 1), „Piotrkowskiej

104” (2004 r., nr 8).

Na trzech ekranach

zamieszczono plakat ty-

tu³owy, tekst o historii

Getta £ódzkiego i jego

plan. Pozosta³e ekrany

ustawione zosta³y we-

d³ug pewnych bloków

tematycznych: Rozpo-

rz¹dzenia policyjne o prawach mieszkaniowych i

pobytowych ¯ydów (na podstawie Lodzer Ze-

itung z 1940 roku), Prze³o¿ony Starszeñstwa

¯ydów w Getcie £ódzkim – Chaim Mordechaj

Rumkowski (fotografie i artyku³y o jego „kontro-

wersyjnej” dzia³alnoœci), Ewidencja ludnoœci (m.in.

kserokopie kart meldunkowych), Poczta (ksero-
kopie monet i banknotów, fotografie pracowni-

ków poczty), Wy¿ywienie (kartki ¿ywnoœciowe,

zdjêcia ukazuj¹ce pracê w kuchni, w sto³ówce),
Opieka zdrowotna (zdjêcia chorych i personelu

szpitala), ̄ ycie codzienne (fotografie œlubów, gier,

zabaw dzieci), ̄ ycie kulturalne (kalendarz imprez,
program koncertu), Grabie¿ mienia ¿ydowskie-

go (np. wykaz bi¿uterii, przedmiotów ze z³ota,

które zagrabiono), Praca (fotografie warszta-
tów pracy, g³ównie rzemieœlniczej, legitymacje

pracy), Likwidacja Getta £ódzkiego (lista osób

skierowanych do obozów, fotografie, dokumen-
ty osobiste).

Do wystawy do³¹czono folder okolicznoœcio-

wy. Wpisy do ksiêgi pami¹tkowej wystaw BU£
wskazuj¹, i¿ ekspozycja cieszy³a siê du¿ym zain-

teresowaniem uczestników konferencji, w tym

goœci zagranicznych, a tak¿e innych osób odwie-
dzaj¹cych bibliotekê. Niech œwiadcz¹ o tym s³o-

wa nauczycieli i m³odzie¿y Liceum Ogólnokszta³-

c¹cego im. Jaros³awa Iwaszkiewicza w Brzezi-
nach: „Jesteœmy pod wielkim wra¿eniem; walory

edukacyjne i „wymiar ludzki” konferencji oraz wy-

stawy jest nieoceniony dla m³odzie¿y i doros³ych.
Dziêkujemy organizatorom”. A organizatorzy dziê-

kuj¹ wszystkim, którzy pomogli przygotowaæ tê

wystawê.
Irena £abiszewska

Biblioteka Uniwersytetu £ódzkiego

* Rozporz¹dzeniem prezydenta policji Johannesa Schafe-

ra 8 lutego 1940 roku utworzono Getto £ódzkie – pierwsze na

ziemiach wcielonych do Rzeszy. W³adzê sprawowa³ tu Hans

Biebow, którego rz¹dy uczyni³y z Getta „wzorcowe” przedsiê-

biorstwo odpowiadaj¹ce potrzebom gospodarki wojennej Nie-

miec. W pierwszym roku zamkniêto na terenie Getta 160 320

¯ydów, a w roku nastêpnym, z rozkazu Heinricha Himmlera,

deportowano do £odzi 19 945 ̄ ydów z Niemiec, Austrii, Luk-

semburga i Czech oraz 5007 Romów i Sintich. £¹cznie przez

Getto £ódzkie przesz³o 200 tys. ̄ ydów. W styczniu 1942 roku

rozpoczê³a siê masowa zag³ada – ̄ ydów wywieziono do obo-

zów koncentracyjnych w Che³mnie i Oœwiêcimiu-Brzezince.

Ostatni transport wyjecha³ z Litzmannstadt Getto w sierpniu

1944 roku. Getto £ódzkie przesta³o istnieæ.
Targowisko. Koryto rzeki Prosny zasypali Niemcy. Rys. W³adys³aw Koœcielniak

Getto £odzkie. Fotografie z wystawy „Fenomen Getta £ódzkiego. Z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej w £odzi”. Na pierwszym planie Chaim Rumkow-
ski, Przewodnicz¹cy Rady Starszych w Getcie £ódzkim. Fot. z wystawy Mariusz Hertmann



W drugiej po³owie XIX wieku pojawili siê w Ka-
liszu fabrykanci ¿ydowscy. W I po³owie tego stu-
lecia pionierami industrializacji byli tutaj g³ównie
ewangelicy narodowoœci niemieckiej. Dla ¯ydów
zarezerwowano inne zawody, zwi¹zane bardziej
z funkcjami us³ugowymi dla przemys³u. G³ównie
udzielali krótkoterminowych po¿yczek, pocz¹tko-

wo trudnili siê drobnym handlem, który z czasem
stawa³ siê coraz lepiej zorganizowany i profesjo-
nalny. Niedu¿¹ wytwórczoœci¹ zajmowa³a siê
w¹ska grupa ¯ydów.

Z tych grup wy³oni³a siê nastêpnie elita fabry-
kancka. W wyniku panuj¹cego historyzmu w sztu-
ce, w II po³owie XIX wieku ukszta³towa³a siê moda
na hafty przemys³owe, które nawi¹zywa³y do
mody osiemnastowiecznej. Nast¹pi³ postêp w pro-

dukcji masowej haftów. Technika pozwala³a na
odejœcie od rêkodzielnictwa. W ramach tych pro-
cesów powsta³y hafciarskie oœrodki przemys³o-
we. Najbli¿szy Polsce by³ oœrodek w Plauen w
Saksonii. Stamt¹d ¿ydowscy kupcy z Kalisza za-
czêli sprowadzaæ gotowe wyroby i rozprowadzaæ
je po ca³ym pañstwie rosyjskim. Odnieœli oni szybko
sukces finansowy i zasilali op³atami celnymi ko-
morê w Szczypiornie. W 1877 roku pañstwo ro-
syjskie wprowadzi³o jednak obowi¹zkowe c³o,

op³acane w z³ocie. A¿eby omin¹æ tê niedogod-
noœæ, handlowcy zaczêli towar z Plauen przemy-
caæ, co spowodowa³o gwa³towny spadek do-
chodów z c³a. Reakcj¹ rosyjskich w³adz by³y
wzmo¿one kontrole na granicach, przy pomocy
odpowiednich s³u¿b. Wy³apano g³ównych prze-
mytników, a to z kolei doprowadzi³o do upadku
produkcji w Plauen. Tamtejsi producenci zaczêli
szukaæ kontaktów z by³ymi poœrednikami. W wy-

niku porozumieñ wydzier¿awili oni pierwsze ma-
szyny i przenieœli produkcjê do Kalisza. Jednym z
pierwszych producentów w Kaliszu by³ Józef
Dawid Majzner, który z czasem zatrudnia³ 300
robotników i wybudowa³ wielk¹ fabrykê przy ul.
Nowo-ogrodowej (dzisiejsza ul. Koœciuszki). Dru-
gim znacz¹cym fabrykantem sta³ siê Feliks Fra-
enkel, który wzniós³ obiekty fabryczne przy al.
Józefiny.

Boom gospodarczy pocz¹tku XX wieku, jaki
dokonywa³ siê w Rosji, a tak¿e operatywnoœæ fa-
brykantów kaliskich wywo³a³y ogromny rozwój tej
dziedziny wytwórczoœci. Zdaniem niektórych hi-
storyków rozwój kaliskiego hafciarstwa mia³ przy-
czyniæ siê do zgody uzyskanej ze strony pañstwa
rosyjskiego na doprowadzenie do Kalisza linii ko-
lejowej. Przewodnik po guberni kaliskiej z 1912
roku wymienia 53 producentów haftów i koronek

oraz innych asortymentów wystêpuj¹cych w Kali-
szu. W zdecydowanej wiêkszoœci byli to obywa-
tele wyznania moj¿eszowego.

Skutki wybuchu I wojny œwiatowej przerwa³y
gwa³towny rozwój kaliskiego przemys³u. Linia fron-
towa odciê³a rynki zbytu. Brak mieszkañ w mie-
œcie tak¿e mia³ siê przyczyniæ do likwidacji przez

Fabrykanci żydowscy

niektórych producentów sal fabrycznych, zamia-
ny ich na mieszkania dla powracaj¹cych kaliszan.
Czynsze przynosi³y bowiem wiêkszy dochód ni¿
produkcja. Po wojnie fabrykanci ¿ydowscy w³¹-

czyli siê w odbudowê kaliskiego przemys³u. Nie

odrodzi³a siê jednak pozycja Majznerów i Fraen-

klów. Pierwsze skrzypce zaczê³a graæ rodzina Fla-

kowiczów, która pod kierownictwem Samuela Fla-

kowicza, a nastêpnie Abrama, zainwestowa³a

g³ównie w produkcjê firan. Próbowa³y im dorów-

naæ rodziny Górnych z Hermanem na czele i Trau-

bów z Mendlem Berekiem jako g³ow¹ rodziny.

By³y to rodziny bardzo szanowane w Kaliszu, za-

anga¿owane czêsto w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Ich

przedstawiciele zasiadali w zarz¹dach organiza-

cji spo³ecznych. Wa¿n¹ postaci¹ by³ te¿ dr Izrael

Rochlin, jedyny przedstawiciel Kalisza w Izbie Prze-

mys³owo-Handlowej w £odzi w latach trzydzie-

stych. Oprócz wymienionych znaczenie mieli te¿

Rozenbaumowie, którzy prowadzili fabrykê haf-

ciarsk¹ „Rekord” i dziewiarsk¹ „Cotton”. Wymie-

niæ trzeba równie¿ Szajników, Sz³ama Bu³kê, Brau-

nów, Nagórskich, Klotzów, Cisonowskich, Mado-

wiczów, Weinbergów, Bryszów, Berlachów Sala-

monowiczów.

¯ydzi kaliscy inwestowali w produkcjê dzianin.

W tej dziedzinie najwiêksze zas³ugi po³o¿yli Holt-

zowie, Jareccy, Skowronowie, Boraksowie.

Inn¹ grup¹ byli producenci m¹ki. Na pocz¹tku

wieku XX, korzystaj¹c z otwarcia Kalisza na œwiat,

poprzez uruchomienie linii kolejowej powsta³o kil-

ka powa¿nych m³ynów, maj¹cych charakter prze-

mys³owy. I tutaj te¿ najwa¿niejsz¹ rolê odgrywali

¯ydzi. Nosili oni czêsto nazwiska zgo³a polskie.

Wyró¿niali siê w tej dzia³alnoœci Kowalscy, Chmiel-

niccy, Nowakowie, Znamirowscy i nosz¹cy nazwi-

ska niemieckie Kupferowie, Gottfrydowie, Hillero-

wie, Szenfeldowie, Rosenowie.

¯ydzi rozwinêli w Kaliszu wytwórczoœæ zaba-

wek. Najwiêkszymi ich producentami, a zarazem

jednymi z wiêkszych fabrykantów, by³a rodzina

Fingerhutów. Poprzez w¿enek Adama Szrajera w

tê rodzinê, dominowali w tej dziedzinie nastêpnie

Szrajerowie. W ich œlady posz³a rodzina Lustigów,

która prowadzi³a wytwórniê zabawek pod nazw¹

„Kawyza”. Oprócz wymienionych bran¿ ¯ydzi ka-

liscy prowadzili drobne zak³ady produkcyjne w

poligrafii, przemyœle drzewnym i metalowym.

Jaros³aw Dolat

Tabliczki znamionowe pochodz¹ce z maszyn koronkarskich pracuj¹-
cych przed II wojn¹ œwiatow¹ w ¿ydowskich fabrykach w Kaliszu.

Księgi pamięciKsięgi pamięciKsięgi pamięciKsięgi pamięciKsięgi pamięci
Znane s¹ g³ównie wœród historyków, którzy

korzystaj¹ z nich przy pomocy osób pos³uguj¹-

cych siê jêzykami jidysz czy hebrajskim. Tymcza-

sem owe ksiêgi zas³uguj¹ na szersze rozpo-

wszechnienie. Maj¹ znaczenie zw³aszcza dla  lo-

kalnych spo³ecznoœci, gdzie podejmowane s¹

ró¿ne inicjatywy maj¹ce na celu przywrócenie

pamiêci o ich wielokulturowej przesz³oœci. Oprócz

walorów poznawczych odznaczaj¹ siê wartoœci¹

literack¹. Mog¹ stanowiæ po¿yteczn¹ lekturê, np.

zawieraj¹ wspomnienia o barwnych postaciach,

wydarzeniach itp. Mog¹ byæ przydatne dla ba-

daczy ró¿nych dziedzin nauki (oprócz historyków

tak¿e socjologów, kulturoznawców, literaturo-

znawców, a nawet psychologów zajmuj¹cych siê

traum¹ wojenn¹), nauczycieli i uczniów starszych

klas zainteresowanych histori¹ w³asnego regio-

nu, gotowych poznaæ odmienne spojrzenie na

ró¿ne sprawy.

Ostatnio coraz czêœciej pojawia siê zjawisko,

które mo¿na by okreœliæ mianem polskich spóŸ-

nionych ksi¹g pamiêci. S¹ one rezultatem poszu-

kiwañ pojedynczych autorów lub ca³ych grup lu-

dzi, szczególnie m³odego i œredniego pokolenia,

którzy zaczynaj¹ odkrywaæ prawdziw¹ historiê ro-

dzinnych miast, uœwiadamiaj¹c sobie, ¿e przed

wojn¹  mia³y one zupe³nie inny charakter. „Pol-

skie ksiêgi pamiêci” powstaj¹ce u nas z tak du-

¿ym opóŸnieniem, czasami opieraj¹ siê na orygi-

nalnych ¿ydowskich ksiêgach oraz pisanych w

jêzyku angielskim. Podobnie jak te ostatnie s³u¿¹

uzupe³nianiu, a czasami wrêcz tworzeniu pamiê-

ci. Opracowane przez wspó³czesnych autorów,

nie-¯ydów, utrzymane w formie encyklopedycz-

nej, pod wzglêdem gatunkowym s¹ równie syn-

kretyczne jak ich pierwowzory. Przyk³adem takiej

publikacji mo¿e byæ „Krajobraz z czerwonym s³oñ-

cem”, esej Arkadiusza Pacholskiego, wydany w

Kaliszu w 2001 roku, poœrednio inspirowany „Sej-

fer Kalisz”.                                      M. £.

Do 2 grudnia 1939 roku w hali targowej zgro-
madzono ponad 10 tys. kaliskich ¯ydów. Akcj¹
kierowa³ osobiœcie burmistrz Grabowski oraz szef
gestapo, Obersturmführer SS Telo Klause. ¯an-
darmeria i policja otoczy³a ¯ydów, ustawiono ich
po piêciu w szeregach i pod konwojem wys³ano
na dworzec kolejowy. Akcja wysiedleñcza trwa³a

do 14 grudnia. ¯ydów przebywaj¹cych w hali
wywieziono do Generalnej Guberni. Ogó³em wy-
ekspediowano 10 poci¹gów z 15 862 ¯ydami (2
grudnia wys³ano dwa sk³ady do Lublina i Sando-
mierza, 6 grudnia – dwa sk³ady do Ka³uszyna i
£ukowa, 11 grudnia – dwa sk³ady skierowano do
Sarnak i Soko³owa Podlaskiego, 12 grudnia – je-
den sk³ad do Wêgrowa, 13 grudnia – jeden sk³ad
do £osic, 14 grudnia – dwa sk³ady do Rzeszowa

i Krakowa). 15 grudnia Niemcy zlikwidowali Dom
Starców mieszcz¹cy siê przy ul. Stawiszyñskiej, a
jego podopiecznych wywieŸli do Baczek ko³o
£ochowa. W hali targowej pozosta³o 1312 ¯ydów,
których wywieziono 23 stycznia 1940 roku do
KoŸminka – do obozu pracy.

Podró¿ wysiedlonych odbywa³a siê w nieludz-
kich warunkach, w bydlêcych wagonach, bez
ogrzewania podczas ponad 20-stopniowego
mrozu, bez jedzenia, wody i mo¿liwoœci za³atwia-

nia potrzeb fizjologicznych. Przed wyjazdem okra-
dzionym ju¿ wczeœniej ¯ydom odbierano resztki
maj¹tku, grabi¹c tych, którzy zdo³ali ukryæ go-
tówkê i inne wartoœciowe rzeczy. Trwaj¹ca kilka
dni podró¿, w sk³adach, które celowo zatrzymy-
wano na bocznych stacjach, by³a Ÿród³em mêki,
a nawet przyczyn¹ œmierci wskutek zamarzniêcia
i zachorowañ. Przyjezdnych, pozbawionych ma-
j¹tku, bez œrodków niezbêdnych do ¿ycia, wresz-

cie bez mo¿liwoœci zarobkowania, lokalne komi-
tety ¿ydowskie umieszcza³y w lokalach sklepo-
wych, budynkach synagogalnych, na strychach
oraz w przytu³kach. Dziesi¹tkowa³ ich g³ód i cho-
roby. Pocz¹tkowo kaliscy ¯ydzi mogli zmieniaæ
miejsce pobytu (tylko w granicach GG). Wielu
przenios³o siê do wiêkszych miast – Lublina, Tar-
nowa, Zamoœcia. Tam zostali wcieleni do miej-
scowych gett i tam podzielili los lokalnych spo-

³ecznoœci ¿ydowskich.
Do dystryktu lubelskiego Niemcy przesiedlili

oko³o 2,5 tys. kaliskich ¯ydów. Czêœæ osób po-
chodz¹cych z Kalisza (nie wiadomo jak liczna
grupa) znalaz³a siê na LubelszczyŸnie ju¿ we wrze-
œniu i paŸdzierniku 1939 roku, gdy po prostu uciekli
oni przed dzia³aniami wojennymi lub z obawy
przed wysiedleniem z rodzinnego miasta. W sa-
mym Lublinie grupê kaliszan szacowano na oko-

³o 1 tys. osób (tylko tych, którzy rejestrowali siê w
miejscowym Judenracie). Kaliscy ¯ydzi jako
pierwsi padli ofiar¹ deportacji do Be³¿ca (jako
tzw. element najubo¿szy), która w Lublinie mia³a
miejsce od 17 marca do 16 kwietnia 1942 roku.
Tylko niewielka czêœæ znalaz³a siê w obozie kon-
centracyjnym na Majdanku.

W Izbicy kaliszanie nie stanowili znacznej gru-
py. Wiêksze grupy kaliszan – po kilkadziesi¹t osób
– trafi³y do Zwierzyñca i Tarnogrodu na Zamojsz-
czyŸnie, a z terenów objêtych deportacjami do
Be³¿ca kilkusetosobowa grupa kaliszan przeby-
wa³a tak¿e w Kraœniku – niestety, nie wiadomo
dok³adnie ilu. Nie ma dok³adnych wykazów ilu

¯ydów z Kalisza przebywa³o w Zamoœciu. Wiêk-
szoœæ z nich zosta³a deportowana do Be³¿ca w
pierwszych falach deportacji – w marcu i kwietniu
1942 roku. W Be³¿cu Niemcy zamordowali co
najmniej 3 tys. kaliskich ¯ydów, którzy znaleŸli siê
na terenie dystryktu lubelskiego.

Kaliszanie byli te¿ ofiarami obozu zag³ady w
Sobiborze, gdzie trafili wraz z ¯ydami z W³odawy
(we W³odawie przebywa³o oko³o 200 kaliszan), a

tak¿e z ma³ych miejscowoœci ko³o W³odawy, jak
Sosnowica, Sawin, Ruda Huta czy Wola Uhru-
ska.

W Warszawie w 1940 roku znalaz³o siê oko³o
6.830 kaliskich ¯ydów, którzy nastêpnie wcieleni
do getta – podzielili los warszawskich ¯ydów, gi-
n¹c w komorach gazowych Treblinki i Birkenau.

Jeœli chodzi o sam Kalisz, to na wiosnê 1940
roku pozosta³ych w mieœcie ¯ydów, przeniesiono
do budynków nr 13 (fabryka Lustiga), 16 i 18,

znajduj¹cych siê przy ul. Z³otej (dawna POW).
Szacuje siê, ¿e w Kaliszu przebywa³o wtedy 612
¯ydów, zaœ w rok póŸniej zaledwie 430. Ludnoœæ
getta pracowa³a w warsztatach rzemieœlniczych,
miejscowych przedsiêbiorstwach i przy porz¹d-
kowaniu miasta. W dniach 27-28 i 30 listopada
1940 roku wielu pacjentów szpitala zosta³o za-
branych do zapieczêtowanych, czarnych ciê¿a-
rówek. Uœmiercono w nich 290 starców i cho-

rych. Pozostali w mieœcie ̄ ydzi zostali poinformo-
wani, ¿e znajduj¹cy siê w transporcie udadz¹ siê
do obozu przejœciowego, a stamt¹d na rekonwa-
lescencjê. Spo³ecznoœæ ¿ydowska zosta³a zmu-
szona do zap³aty za transport. Z czasem pozo-
stawieni w mieœcie ̄ ydzi zrozumieli, i¿ nie zobacz¹
wywiezionych ju¿ nigdy – ciê¿arówki te s³u¿y³y do
eksterminacji – gazowano w nich ludzi.

W 1941 roku czarne ciê¿arówki pojawi³y siê

jeszcze raz (18 listopada i 1 grudnia 1941 roku).
Zamordowano wtedy ponad 200 osób. Zagazo-
wanych chowano w lasach skarszewskich, w le-
sie jedlickim i winiarskim.

Na pocz¹tku maja 1942 roku w getcie zamiesz-
kiwa³o ju¿ tylko 150 osób.8  Jego likwidacjê prze-
prowadzono w dniach 4-8 lipca 1942 roku, wy-
wo¿¹c pozosta³ych przy ¿yciu do getta w £odzi.

W Kaliszu latem 1945 roku powo³ano Komitet

¯ydowski. Do 1946 roku zarejestrowa³o siê w nim
2225 osób. W latach 1946-1947 w ramach repa-
triacji ze Zwi¹zku Radzieckiego przyjecha³o jesz-
cze oko³o 150 osób, którym uda³o siê tam prze-
¿yæ wojnê. Jednak wiêkszoœæ ocala³ych przyby-
wa³a do Kalisza, aby jedynie sprawdziæ, kto z
rodziny i przyjació³ prze¿y³ Szoa. Za³atwiano spra-

wy maj¹tkowe i wyruszano dalej w Polskê lub w
daleki œwiat, w poszukiwaniu miejsca na nowy
dom.

_____________
1 Jeden z Niemców ostemplowa³ czo³a wszystkich ̄ ydów,

którzy pracowali pod jego nadzorem napisem „œwinia”, zaka-
zuj¹c im starcia tego napisu w ci¹gu tygodnia. Codziennie kon-
trolowa³, czy napis jest jeszcze wyraŸny. Wielu z nich wypêdzili

w bieliŸnie na ulicê, ka¿¹c biec przed siebie, i strzelali do bie-
gn¹cych. Ta ,,zabawa” trwa³a kilka godzin, a na ulicach pozo-

sta³o wiele martwych cia³.
2 Pojawi³y siê miêdzy innymi napisy: „Arische Firma”, „Ju-

den zutritt verboten”.
3 Przy Radzie utworzono batalion roboczy, którym kierowali

Micha³ Eizenberg, (imiê nieznane) Bordowicz, (imiê niezna-
ne) Karo, Leizer Mic i Maks Górny.

4 Czterech robotników pracowa³o stale przy zdejmowaniu

polskich szyldów i wywieszek lub wycieraniu z nich polskich
napisów. W gmachu Rady ̄ ydowskiej dy¿urowa³a sta³a rezer-

wa (10 robotników), w celu zaspokajania pilnych potrzeb w³adz
niemieckich.

5 Obecna Hala „Têcza”.
6 20 listopada Niemcy wybrali ok. 200 osób spoœród ̄ ydów

zamkniêtych w hali targowej. Zaprowadzono ich do schronu,
gdzie Niemcy zabrali im wszystkie wartoœciowe przedmioty, a
nastêpnie dotkliwie pobili. W schronie trzymano tych ludzi dwie

doby bez jedzenia i picia, po czym wprowadzono ich z powro-
tem do hali.

7 Prawie wszyscy cz³onkowie Rady Starszych opuœcili w
poœpiechu Kalisz i wraz z rodzinami udali siê do £odzi oraz

Warszawy. W Kaliszu pozostali tylko G. Hahn, Prze³o¿ony Rady
i J. Wiœniewski.

8 Kronika Getta £ódzkiego podaje, i¿ w styczniu 1942 roku
w Kaliszu zamieszkiwa³o jedynie 160 ̄ ydów. Przys³ugiwa³y im
nastêpuj¹ce tygodniowe racje ¿ywnoœciowe: 2,25 kg chleba,

250 g cukru, 100 g t³uszczów, 100 g marmolady, 200 g twaro-
gu, 250 g miêsa. Robotnicy otrzymywali na okres dwóch tygo-

dni 50-gramow¹ paczuszkê tytoniu i myd³o. Na terenie kamie-
nicy wydzielona by³a wspólna kuchnia, a ka¿da rodzina mia³a

do dyspozycji pokój. Dwóch lekarzy i felczer czuwa³o nad zdro-
wiem mieszkañców. Jest to oficjalny opis, przekazany do £odzi

przez Zastêpcê Przewodnicz¹cego Rady ̄ ydowskiej, Majera
Landaua.

W listopadzie 1945 roku z inicjatywy Komitetu ̄ ydowskiego przeprowa-
dzono ekshumacjê zamordowanych przez hitlerowców w autach-komo-
rach gazowych 1,5 tys. cia³ kaliskich ̄ ydów. Zamordowanych wykopano
z masowych mogi³, znajduj¹cych siê w podkaliskich lasach(na fotografii
las winiarski). Byli to mê¿czyŸni, kobiety, a nawet niemowlêta (znajdowa-
no butelki na mleko). Ekshumowane cia³a uroczyœcie pochowano na
¿ydowskim cmentarzu.

Wojenne losy ...Wojenne losy ...Wojenne losy ...Wojenne losy ...Wojenne losy ...

Rodzina ̄ ydów ortodoksyjnych.



Burżuazja żydowska w Kaliszu w I połowie XIX wieku

Pierwsza po³owa XIX wieku by³a okre-
sem intensywnych przemian gospodar-
czych na ziemiach polskich. Dziêki pro-
tekcyjnej polityce rz¹du Królestwa Pol-
skiego nast¹pi³ bardzo szybki rozwój wie-
lu ga³êzi przemys³u: hutnictwa, w³ókien-
nictwa, górnictwa. Uruchomione zosta³y

specjalne fundusze rz¹dowe, które sze-
rokim strumieniem p³ynê³y do r¹k prze-
mys³owców, entreprenerów i liwerantów.
Z istniej¹cej koniunktury korzysta³y rów-
nie¿ elity handlowo-finansowe, w g³ów-
nej mierze ¿ydowskie, dla których poja-
wi³y siê nowe p³aszczyzny dzia³ania: ad-
ministracja monopoli pañstwowych, za-
opatrywanie armii czy entrepryzy rz¹do-

we. Kupcy i bankierzy ¿ydowscy byli Ÿró-
d³em szybkiego i nie zawsze taniego kre-
dytu (lichwa). Znaczny kapita³ ¿ydowski
z du¿ym powodzeniem anga¿owa³ siê w
tworzenie fabrycznego systemu produk-
cji, stanowi¹c jedno z g³ównych Ÿróde³
finansowania polskiego przemys³u. Dzia-
³alnoœæ taka przyczyni³a siê do powsta-
nia wielu fortun, a bogaci kupcy, bankie-
rzy i dzier¿awcy stanowili obok nielicznej

grupy przemys³owców trzon kszta³tuj¹-
cej siê bur¿uazji kaliskiej.

Podstawowym Ÿród³em rekrutacji
¿ydowskich finansowych elit kaliskich by³a

autorekrutacja, tzn. przekazywanie zawo-

du z ojca na syna. Synowie pochodz¹cy

z rodzin kupieckich w znakomitej wiêkszoœci znaj-

dowali zatrudnienie w handlu. Tak by³o w rodzi-

nie Józefa Redlicha, gdzie jego syn Samuel Józef

odziedziczy³ handel po ojcu, kupcami byli tak¿e

dwaj inni synowie: Ludwik i Henryk; po Ludwiku

Mamroth firmê przej¹³ syn Maurycy, kupcem by³

te¿ wczeœnie zmar³y Izydor Wincenty. Kupiectwo

uprawiali wszyscy synowie Dawida Lande. Ana-

logiczna sytuacja by³a w rodzinie Kempnerów,

Grossów, Brokmannów, Mamelaków, Beatusów,

Gottheimerów, Perle.

Drugie podstawowe znaczenie mia³a migracja

wewnêtrzna. Kupcy – nie tylko narodowoœci

¿ydowskiej – przybywali najczêœciej z ma³ych mia-

steczek Królestwa i Wielkiego Ksiêstwa Poznañ-

skiego, poszukuj¹c w Kaliszu mo¿liwoœci wzbo-

gacenia siê. Na 82 kupców ¿ydowskich, objêtych

spisem w 1818 roku, 59 pochodzi³o z Kalisza,

pozostali przybyli z Warty, Ostrowa Wlkp., Wê-

growa, Parzêczewa, Praszki, Rawicza, Inowro-

c³awia, Krotoszyna, Kêpna, Piotrkowa, a nawet z

Galicji. Niezwykle skromn¹ bazê rekrutacji kupiec-

twa stanowi³a grupa drobnych kramarzy. Tak by³o

w przypadku Henryka Hurtiga, który w wykazie z

prze³omu lat 1823-1824 dopisany zosta³ do listy

kramarskiej, natomiast w wykazie z 1846 roku fi-

gurowa³ jako kupiec materia³ów piœmiennych.

Niewykluczone, i¿ tak skromne przenikanie kra-

marzy do grupy kupieckiej by³o spowodowane
swoistym pozaprawnym oporem „lobby” kupiec-

kiego, d¹¿¹cego do ograniczenia konkurencji.

W omawianym okresie bur¿uazja ¿ydowska sta-
nowi³a przewa¿aj¹cy odsetek (58,33 proc w 1815

roku) bur¿uazji kaliskiej. W latach 20. XIX wieku

liczebnoœæ bur¿uazji ¿ydowskiej uleg³a niewiel-
kiemu zmniejszeniu na rzecz bur¿uazji przemy-

s³owej, szczególnie z bran¿y w³ókienniczej i gar-

barskiej, co by³o zwi¹zane z intensywnym rozwo-
jem kaliskiego przemys³u w tych latach. W okre-

sie nastêpnym odsetek bur¿uazji ¿ydowskiej wy-

nosi³ œrednio ponad 52,6 proc. bur¿uazji kaliskiej.
Najwy¿szy, bo 56,15 proc., by³ w roku 1851, naj-

ni¿szy natomiast w roku 1840 i wynosi³ wówczas

48,04 proc. ¯ydzi zdecydowanie dominowali
wœród kaliskiego kupiectwa: w 1826 roku stano-

wili 77,96 proc. kupców; w roku 1845 odsetek ten

wynosi³ 75,92 proc.; w roku 1856 stanowili a¿ 83,33
proc. kaliskiego kupiectwa. W omawianym okre-

sie ¯ydzi przewa¿ali w handlu towarami ³okcio-

wymi (tkaniny sukienne, we³niane, jedwabne,
bawe³niane), korzennymi (kawa, ry¿, cukier, her-
bata, migda³y, owoce cytrusowe) i galanteryjny-
mi (przedmioty elegancji i zbytku). Byli tak¿e kup-
cy ¿ydowscy g³ównymi hurtownikami przêdzy
bawe³nianej. Natomiast kupcy-chrzeœcijanie,

wsparci ustawodawstwem pañstwowym,

dominowali w handlu trunkami krajowymi

i zagranicznymi.

Rozwój przemys³u w³ókienniczego spo-

wodowa³ wzrost zapotrzebowania na
przêdzê bawe³nian¹. Najznakomitsi kup-
cy kaliscy prowadzili du¿e sk³ady przê-

dzy bawe³nianej. Józef Redlich posiada³
sk³ady i organizowa³ nak³ad w Kaliszu,
Turku, Kole i innych miastach wojewódz-
twa kaliskiego, z wyj¹tkiem Czêstochowy.
Pomaga³ mu w prowadzeniu handlu jego
ziêæ, Ludwik Mamroth, który posiada³ rów-
nie¿ swoje sk³ady w £odzi i Pabianicach.
Na handlu przêdz¹ bawe³nian¹ wzboga-
ci³ siê tak¿e Dawid Lande, sk³ady swoje

utrzymywa³ w Kaliszu i Turku, w £odzi sk³ad
przêdzy prowadzi³ wspólnie z Ludwikiem
Mamrothem. Sk³ady przêdzy w latach
póŸniejszych prowadzili synowie Dawida:
Zygmunt i Samuel. Na pocz¹tku lat 20.
XIX wieku w Kaliszu utrzymywa³ sk³ad
przêdzy bawe³nianej Filip Schneer. Spro-
wadza³ j¹ z zagranicy, korzystaj¹c z po-
œrednictwa pruskich domów handlowych.
Z jego sk³adu korzystali tkacze Kalisza,

Pabianic, Ko³a i Turku. Nale¿y podkreœliæ,
i¿ zyski osi¹gane przez kupców hurtowni-
ków by³y ogromne, w okresie intensyw-
nego rozwoju przemys³u w³ókienniczego
dochodzi³y do 60-100 proc. zainwesto-
wanego kapita³u.

Bur¿uazja ¿ydowska inwestowa³a swoje kapi-
ta³y w inne formy dzia³alnoœci ekonomicznej. Szcze-
gólnie aktywnie anga¿owa³a siê w udzielanie kre-

dytu i poœredniczenie w operacjach handlowych.
Klientelê bankierów kaliskich stanowi³a okoliczna
szlachta, mieszczanie jak i kupcy mniej zasobni w
gotówkê. Wiêksze po¿yczki dochodzi³y niekiedy
do sumy kilkudziesiêciu tys. z³otych polskich i
udzielane by³y na 5-7 proc. w stosunku rocznym.
Znanymi bankierami kaliskimi byli: Salomon Selig
Karo, Lewek Abrahamowicz Gottheimer, Gerszon
Dreher, Józef Redlich, Ludwik Mamroth. W celu

zabezpieczenia kredytodawcy po¿yczane sumy
hipotekowano g³ównie na dobrach ziemskich czy
nieruchomoœciach miejskich. W sytuacjach skraj-
nych zad³u¿one nieruchomoœci na mocy wyroku
s¹dowego przechodzi³y na rzecz wierzycieli.

Cennym dodatkowym Ÿród³em dochodów by³y
dzier¿awy podatków poœrednich pobieranych
przez skarb pañstwa w ró¿nej formie: podatku
koszernego (od ludnoœci ¿ydowskiej), monopoli

pañstwowych (konsumpcyjnego, propinacyjne-
go, loteryjnego, tabacznego).

W latach 20.-40. dzier¿awc¹ podatku koszer-
nego by³ znany kupiec i bankier kaliski, Moj¿esz
Micha³ Flamm. Dzier¿awcami byli tak¿e i inni kup-
cy ¿ydowscy: Lejzer Mamelak, Salomon Schne-
er, Samuel Nelken, Szymon Weil.

S³awomir Przygodzki

Kupcy i bankierzy

ostrzenie represji anty¿ydowskich w Kaliszu. 2 li-

stopada burmistrz wyda³ zakaz dla ¯ydów
uczêszczania do lokali publicznych, który obej-
mowa³ równie¿ ¯ydów ochrzczonych. 8 listopa-
da ukaza³o siê zarz¹dzenie zobowi¹zuj¹ce lud-
noœæ polsk¹ i ¿ydowsk¹ Kalisza oraz powiatu do
przebywania w swoich mieszkaniach po godz.
17. Rozwinê³y siê tak¿e szykany religijne – z ma-
³ych bo¿nic przy ul. Ciasnej Niemcy wyjêli Zwoje
Tory i spalili na podwórzu, zmuszaj¹c ¿ydowskie

dziewczêta do tañca wokó³ stosu. ¯o³nierze nie-
mieccy zdemolowali wielk¹ bo¿nicê przy ul. Z³o-
tej i wrzucili do kana³u Prosny Zwoje Tory oraz
inne rytualne przedmioty. W po³owie listopada
wprowadzono obowi¹zek znakowania ludnoœci
¿ydowskiej. ¯ydzi mieli nosiæ (bez wzglêdu na
wiek i p³eæ), 10-centymetrowej szerokoœci ¿ó³t¹
opaskê na prawym ramieniu. Ponadto rozporz¹-
dzenie przewidywa³o zakaz opuszczania przez

¯ydów mieszkañ od godz. 17 do godz. 8 rano.
Za nieprzestrzeganie postanowieñ grozi³a kara
œmierci. 18 listopada zniesiono prawo swobod-
nego poruszania siê ¯ydów i Polaków.

Listopad by³ miesi¹cem, w którym mia³y siê
rozstrzygn¹æ ostatecznie losy spo³ecznoœci
¿ydowskiej tego miasta. 7 listopada 1939 roku
Niemcy zawiadomili Radê Starszeñstwa, i¿ w Ka-
liszu zostanie zorganizowane getto. Pog³oski o
utworzeniu getta rozesz³y siê b³yskawicznie wœród
ludnoœci ¿ydowskiej Kalisza. Niemcy nie ustalili
jednak jego granic. By³ to jedynie wybieg zmie-
rzaj¹cy do wprowadzenia w b³¹d ludnoœci ¿ydow-
skiej – chodzi³o o to, aby ¯ydzi mieszkaj¹cy poza
„granicami” nieistniej¹cego jeszcze getta dobro-
wolnie opuœcili swoje mieszkania i przenieœli siê
do rodzin mieszkaj¹cych na zachód od ul. Babi-
na (proponowana dzielnica ¿ydowska).

Hitlerowski plan „oczyszczenia” ziem wcielo-
nych do Rzeszy przewidywa³ usuniêcie w okresie
od listopada 1939 roku do lutego 1940 roku
wszystkich ¯ydów do Generalnej Guberni. Prze-
siedleniu podlega³ ka¿dy, kto jest lub by³ wyzna-
nia moj¿eszowego, ka¿dy, którego ojciec lub
matka s¹ b¹dŸ byli wyznania moj¿eszowego, oso-

by pochodz¹ce z ma³¿eñstw mieszanych, lub ten,
kto mia³ ¿ydowskich dziadków. Od 10 listopada
nast¹pi³y masowe wysiedlenia ¯ydów z ulic: Gór-
noœl¹skiej, Pi³sudskiego (dziœ ulica Œródmiejska) i
Pu³askiego. Mieszkania tamtejsze nale¿a³y do bar-
dziej zamo¿nych ¯ydów kaliskich. Okupant nie-
zw³ocznie lokowa³ w nich przyby³ych do Kalisza
Niemców ba³tyckich. Na zapakowanie rzeczy

¯ydom dawano 10 minut, mo¿na by³o zabraæ
jedynie podstawowe przedmioty, a waga same-
go baga¿u nie mog³a przekraczaæ 15 kilogra-
mów. Niemcy odbierali wiêksze sumy pieniêdzy,
kosztownoœci i bi¿uteriê. ̄ ydów czasowo umiesz-
czono w klasztorze oo. Bernardynów. Wykorzy-
stuj¹c zaistnia³e mo¿liwoœci, czêœæ zamkniêtych
w klasztorze ¯ydów uciek³a, wyje¿d¿aj¹c do War-
szawy i £odzi. Kilkunastu osobom uda³o siê zbiec

do Zwi¹zku Sowieckiego. Nastêpnie ¯ydów prze-
niesiono do Hali Targowej Braci Szrajer na Rynku
Dekerta, gdzie urz¹dzono obóz przejœciowy (Auf-
fanglager).5

20 listopada 1939 roku w³adze hitlerowskie
przyst¹pi³y do wzmo¿onej akcji wypêdzania
¯ydów z miasta. Oddzia³y kaliskiej ¿andarmerii,
dowodzone przez Oberscharführer SS i por. ¿an-
darmerii Maksa Steinberga oraz 1. i 3. kompania

101 batalionu policji ochronnej (Schutzpolizei)
otoczy³y poszczególne ulice miasta i nakaza³y
¯ydom w ci¹gu kilku minut opuœciæ mieszkania.
Wypêdzonych ¯ydów prowadzono pod eskort¹
¿andarmów do budynku hali targowej. Hala by³a
ju¿ tak wype³niona ludŸmi, ¿e otoczono potrój-
nym drutem kolczastym czêœæ targowiska na Ryn-
ku Dekerta i tam pêdzono ¯ydów. Od pocz¹tku
okupacji hala przeznaczona by³a na stajniê dla
koni wojskowych, znajdowa³o siê tam pe³no od-
chodów koñskich, panowa³ bród. Budynek ab-
solutnie nie by³ przystosowany do ulokowania w
nim ludzi, szczególnie osób starych, chorych,
kobiet i dzieci. Rozgrywa³y siê tam okropne sce-
ny, spowodowane wielk¹ ciasnot¹ i brakiem pod-
stawowych warunków higienicznych. Ludzie le-
¿eli na ziemi, w resztkach budek targowych, na
ich pó³kach i dachach. Panowa³ niesamowity za-

duch, nie by³o miejsca do za³atwiania potrzeb
fizjologicznych. W hali przebywa³o wielu chorych
i umieraj¹cych, ca³e to piek³o odbywa³o siê przy
ci¹g³ym akompaniamencie p³aczu kobiet i dzie-
ci. ¯ywnoœæ dostarczono dopiero po kilku dniach
(przys³ugiwa³o trochê zupy, kawa³ek chleba i
czarna kawa). Przed wprowadzeniem do hali

wszyscy ¯ydzi poddani zostali rewizji osobistej,
podczas której zabierano im wartoœciowe przed-
mioty, dewizy, kosztownoœci i pieni¹dze, pozo-
stawiaj¹c tylko kwotê 50 z³.6  20 listopada Niemcy
aresztowali tak¿e pozosta³ych w mieœcie cz³on-
ków Rady Starszych, ograbili ze wszystkich war-
toœciowych przedmiotów, pobili i wsadzili do hali
targowej.7

Losem swych ¿ydowskich s¹siadów zaintere-
sowali siê Polacy, którzy 21 listopada przys³ali do
hali 3000 kg chleba, potajemnie przekazywano
leki, t³uszcze i ciep³e okrycia. Aby nie dopuœciæ
do udzielania przez Polaków pomocy, wydano
zarz¹dzenie, na mocy którego „surowo zakazano
¯ydom przystêpowaæ do p³otu ogrodzonego
drutem kolczastym, otaczaj¹cego obóz, nie bli¿ej
ni¿ na 5 kroków”. Zabroniono równie¿ podawa-
nia przez p³ot ¿ywnoœci i paczek, gro¿¹c natych-
miastowym aresztowaniem za nieprzestrzeganie
zakazu. Ponadto zakazano w³aœcicielom sklepów
tytoniowych i restauracji sprzedawania ¯ydom
papierosów oraz tytoniu. 22 listopada na kaliskich
murach zawis³o obwieszczenie, informuj¹ce, i¿
„ka¿dy Polak, który do swego mieszkania przyj-
mie ¯yda b¹dŸ udzieli mu schronienia, zostanie
natychmiast usuniêty z mieszkania”.

Przedstawiciele bur¿uazji kaliskiej.

Fot.: Wysiedlenia kaliskich ¯ydów.



Z BADAŃ NAD ZBURZENIEM MIASTA
W latach 30. dzier¿awc¹ podatku konsump-

cyjnego w Kaliszu by³ znany Lejzer Mamelak. Jó-

zef Redlich w latach 30. dzier¿awi³ podatek kon-

sumpcyjny miasta Czêstochowy. W latach 40. i

50. dzier¿awê tego dochodu w Kaliszu i gminie

kaliskiej sprawowa³ Izrael Tykociner. W 1850 roku

skar¿y³ siê w³adzom powiatowym na cich¹ rzeŸ

byd³a po wsiach, co przynosi³o mu znaczny

uszczerbek w dochodach.

PokaŸne dochody przynosi³a dzier¿awa loterii

liczbowej i klasycznej. Kolektorem (dystrybuto-

rem) loterii klasycznej w latach 30. by³ na terenie

Kalisza Dawid Traube; w latach 40. kolektorami

zostali cz³onkowie rodziny Grossów i Sachsów.

Intratne dla kupców by³y zamówienia departa-

mentowe – urzêdów miejskich, a szczególnie za-

mówienia rz¹dowe (liwerunki). Przetarg na liwe-

runek odbywa³ siê na publicznej licytacji i wygry-

wa³ ten kupiec, który zobowi¹za³ siê dostarczyæ

okreœlone towary w cenie atrakcyjnej dla zlece-

niodawcy. Zyski osi¹gane przez kupców kaliskich

by³y du¿e, jednak prawdziwe fortuny osi¹gali

warszawscy liweranci. Po upadku powstania li-

stopadowego i likwidacji armii polskiej realizacjê

powa¿nych zamówieñ dla swojej armii przej¹³

ca³kowicie rz¹d rosyjski.

Przenikanie kapita³u handlowego do dzia³al-

noœci przemys³owej rozpoczê³o siê bardzo wcze-

œnie, bo w latach 20. Poprzez organizowanie na-

k³adu w przemyœle bawe³nianym, kupiec stawa³

siê jednoczeœnie w³aœcicielem tzw. manufaktury

rozproszonej. Obok organizowania od lat 20. na-

k³adu w przemyœle w³ókienniczym, kapita³ han-

dlowy anga¿owa³ siê nieco póŸniej, bo w latach

40. i 50., w dzia³alnoœæ typowo przemys³ow¹,

zaawansowan¹ organizacyjnie i technologicznie.

Dawid Lande dziêki kredytom uzyskanym z Ban-

ku Polskiego za³o¿y³ w £odzi w 1846 roku przê-

dzalniê bawe³ny. Zak³ad okres powodzenia prze-

¿ywa³ w latach 50., zaliczany by³ wtedy do jedne-

go z najwiêkszych zak³adów w £odzi.

W innych przypadkach kupcy i bankierzy

¿ydowscy anga¿owali swoje kapita³y w wydzier-

¿awianie ma³ych zak³adów przemys³owych, bê-

d¹cych w³asnoœci¹ osób prywatnych, rz¹du czy

w³adz miejskich. By³y to niewielkie fabryczki, za-

spokajaj¹ce potrzeby rynku lokalnego, g³ównie

gorzelnie, cegielnie, wapienniki, cukrownie, ale i

zak³ady z bran¿y metalowej. Pinkus Traube i Lej-

zer Traube od koñca lat 30. dzier¿awili cegielniê

we wsi Dobrzec, z której ceg³y sz³y na budowê

fabryk i prywatnych kamienic w Kaliszu. Inni kup-

cy, Samuel Nelken i Jakub Brysz, wydzier¿awili w

1858 roku na 11 lat cukrowniê i rafineriê w Dzierz-

binie od w³aœciciela Florentego Radoñskiego. Bra-

cia Zygmunt i Aleksander Kempnerowie w 1852

roku zainwestowali pieni¹dze w budowê huty szk³a

w dobrach KuŸnicy Grabowskiej. Podobnie po-

st¹pi³ kupiec towarów ³okciowych, Micha³ Perle.

W 1857 roku przyst¹pi³ do spó³ki z Wollmanem,

kupcem z Poddêbic, której celem by³a dzier¿a-

wa hut szklanych w Solcu i Duninowie w Guberni

Warszawskiej. W 1859 roku bracia Jakub i Moj-

¿esz Pregerowie nabyli prawa do 11-letniej dzier-

¿awy zak³adów górniczych Micha³ów w okrêgu

olkuskim, sk³adaj¹cych siê z fabryki drutu, ³añcu-

chów i gwoŸdzi.

Ogromna aktywnoœæ ekonomiczna, wytrwa³oœæ

i determinacja pozwoli³y bur¿uazji ¿ydowskiej zna-

leŸæ siê wœród elity finansowej Kalisza, a nawet

Królestwa Polskiego. Gabriel Kempner pozosta-

wi³ swoim sukcesorom w 1838 roku maj¹tek w

masie netto oszacowany na 135 592 z³otych pol-

skich. Kaliski kupiec i bankier, Józef Samuel Re-

dlich, umieraj¹c w 1843 roku, pozostawi³ powa¿-

ny maj¹tek w wysokoœci 600 396 z³otych polskich.

Znany kupiec kaliski, spo³ecznik i filantrop Karol

Brokmann, w 1852 roku pozostawi³ spadek w wy-

sokoœci 570 286 z³otych polskich. Inny kupiec,

Abraham Mamelak, w 1860 roku pozostawi³ spa-

dek w wysokoœci 264 760 z³otych polskich. Ku-

piec i dzier¿awca kaliski, Szaja Lewek Sachs, po-

zostawi³ po sobie w 1862 roku maj¹tek w wysoko-

œci 346 586 z³otych polskich. Nale¿y jednak za-

znaczyæ, i¿ najwiêksze maj¹tki posiada³a bur¿u-

azja przemys³owa. Aktywa znanego kaliskiego

fabrykanta Beniamina Repphana w 1832 roku

obliczono na 2 476 630 z³otych polskich. Masê

czyst¹ maj¹tku w³aœciciela fabryki w Opatówku

Edwarda Magnusa Fiedlera oszacowano w 1864

roku na 4 248 230 z³otych polskich.

Bur¿uazja ¿ydowska odegra³a ogromn¹ rolê w

rozwoju gospodarczym Kalisza I po³. XIX wieku,

dominuj¹c w handlu, bankierstwie, dzier¿awach

monopoli pañstwowych. Posiadane œrodki finan-

sowe umo¿liwi³y bur¿uazji kupiecko-bankierskiej

ju¿ w po³owie XIX wieku inwestowanie w rozwój

przemys³u manufakturowego, póŸniej fabryczne-

go. II po³owa wieku XIX bêdzie okresem znacz-

nego zaanga¿owania bur¿uazji ¿ydowskiej w dzia-

³alnoœæ przemys³ow¹.

___________

Archiwum Pañstwowe w Kaliszu, Notariusze powiatu kali-

skiego 1808-1870; Naczelnik Powiatu Kaliskiego 1817-1866

[1867]; K. Ajzen, Polityka gospodarcza Lubeckiego, Warsza-

wa 1932; G. Missalowa, Studia nad powstaniem ³ódzkiego

okrêgu przemys³owego 1815-1870, t. I-III, £ódŸ 1964; F. Fried-

man, Dzieje ̄ ydów w £odzi od pocz¹tków osadnictwa ̄ ydów

do roku 1864, £ódŸ 1935; Z. Ma³ecki, Studia nad Ÿród³ami

kapita³ów w ³ódzkim przemyœle w³ókienniczym, £ódŸ 1963;

R. Ko³odziejczyk, Kszta³towanie siê bur¿uazji w Królestwie

Polskim (1815-1850), Warszawa 1957; A. Rynkowska, Roz-

wój przemys³u w Kaliszu w latach 1815-1830. [w:] Osiem-

naœcie wieków Kalisza, t. II, Kalisz 1961, s. 245-295; Dzieje

bur¿uazji w Polsce. Studia i materia³y, t. II, Ossolineum 1980;

t. III, Warszawa 1983.

Zaśpiewają
w jidysz

Andre Ochodlo – pieœniarz, re¿yser, za³o¿yciel

i dyrektor Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej w

Sopocie, goœci³ ju¿ w ubieg³ym roku w kaliskim

Centrum Kultury i Sztuki z recitalem z³o¿onym z

pieœni napisanych do wierszy Itziga Mangera.

Program ten zosta³ bardzo dobrze przyjêty przez

publicznoœæ. Kolejny wystêp z programem „Sza-

lom” odbêdzie siê w tym samym miejscu 17 kwiet-

nia.

Polska jest dla artysty ojczyzn¹ z wyboru. An-

dre przyjecha³ tu po ukoñczeniu Studium teatro-

logii praktycznej (Dramat, Teatr, Media) u prof.

Andrzeja Wirtha na Uniwersytecie w Gießen, a

tak¿e kursu aktorskiego w Wy¿szej Szkole Teatral-

nej w Lipsku oraz sta¿u w moskiewskim Teatrze

na Tagance. W Polsce praktykowa³ w sto³ecz-

nym Teatrze ¯ydowskim, a nastêpnie ukoñczy³

Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycz-

nym w Gdyni, ucz¹c siê œpiewu u prof. Haliny

Mickiewicz.

Recenzenci wysoko oceniaj¹ umiejêtnoœci An-

dre Ochodlo, chwal¹c go za urok osobisty i g³ê-

boki g³os, harmonijnie wspó³brzmi¹cy z tradycyj-

nymi ¿ydowskimi rytmami, za zdolnoœæ panowa-

nia nad nastrojami – od p³aczu, przez radoœæ,

smutek i zmys³owoœæ, po têsknotê. Zauwa¿aj¹,

¿e artysta nie œpiewa wprost, ale zamienia na sce-

nie postacie swoich pieœni w istoty ¿yj¹ce.

SHALOM sk³ada siê z najpiêkniejszych i naj-

bardziej popularnych pieœni jidysz w nowym opra-

cowaniu muzycznym. Mo¿emy tam us³yszeæ utwo-

ry klasyczne, jak „Miasteczko Be³z”, teatralne, jak

„Hopkele”, czy dobrze znane pieœni ludowe, jak

„Gdy rebe œpiewa...”. W programie znalaz³y siê

równie¿ wspó³czesne utwory, do których muzykê

skomponowa³a krakowska kompozytorka Ewa

Kornecka (pieœni Mordechaja Gebirtiga i Abra-

hama Sutzkewera).

Artyœcie towarzyszy zespó³ muzyczny w sk³a-

dzie: Zbigniew Kosmalski – piano, Józef Ka-

niecki – skrzypce, Pawe³ Szewczyk – instrumenty

perkusyjne, Adam ¯uchowski – kontrabas,

Krzysztof Dudek – klarnet, Jaros³aw Prokop-

czuk – akordeon.                                                                K.P.

Andre Ochodlo podczas wystêpu w Kaliszu. Fot. Krzysztof Pierzchlewski

WOJENNE LOSY KALISKICH ŻYDÓW

Okupacyjne losy kaliskich ̄ ydów nie zosta³y do
koñca zbadane, dlatego – ze wzglêdu na moje
zainteresowanie histori¹ ¯ydów zamieszkuj¹-
cych niegdyœ w Kaliszu – staram siê zg³êbiæ
wiedzê na ten temat poprzez rozmowy z uczest-
nikami, œwiadkami wydarzeñ historycznych,
zbieranie dokumentów dotycz¹cych okresu II

wojny œwiatowej.
Do omówienia wy¿ej wskazanego tematu naj-

bardziej przydatne by³y materia³y znajduj¹ce siê
w „Sejfer Kalisz” – „Ksiêga Kalisza”, dokumenty
ze zbiorów Archiwum ¯ydowskiego Instytutu Hi-
storycznego (g³ównie relacje G. Goldmana i adw.
Józefa Perkala), dokumenty ¿ydowskiej Rady Star-
szych (Aeltestenrat der Juden in Kalisch) znajdu-
j¹ce siê w zespole American Joint Distribution

Committee, akta z archiwum Muzeum Pañstwo-
wego na Majdanku i Be³¿cu oraz liczne pamiêtni-
ki (zw³aszcza wspomnienia Mosze Grossa), ze-
znania zamieszczone w „Sejfer Hazwaot” – Ksiê-
ga Grozy, a tak¿e w relacjach zbieranych przeze
mnie dla Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie
(zw³aszcza relacje: Tadeusza Olejnika, Joanny
Stefaniak, Leszka Krysiaka, Józefa Józefowicza).
Szczególnie cenne informacje, dotycz¹ce pierw-
szych tygodni okupacji niemieckiej w Kaliszu, uzy-

ska³am od Pañstwa Ester i Szaje Kawe z Izraela.
Na podstawie wymienionych Ÿróde³ uda³o mi

siê odtworzyæ „obraz” przeœladowañ i zag³ady
¯ydów kaliskich oraz ustaliæ przebieg wydarzeñ,
zaprezentowany poni¿ej.

Po wybuchu II wojny œwiatowej czêœæ ludnoœci
¿ydowskiej Kalisza ruszy³a na pieszo do pobli-
skich miast – B³aszek, Warty, Sieradza. Zamo¿-
niejsi udali siê do £odzi i Warszawy. W pierw-

szych dniach wojny co najmniej 20 proc. ¿ydow-
skich mieszkañców Kalisza opuœci³o miasto. W
drugiej po³owie wrzeœnia wiêkszoœæ uchodŸców
¿ydowskich z Kalisza powróci³a do swojego mia-
sta. Lepiej sytuowani ¯ydzi, którzy na pocz¹tku
wojny uciekli w pop³ochu do £odzi i Warszawy,
ju¿ nie powrócili.

Przemoc hitlerowska w stosunku do ¯ydów
zamieszkuj¹cych Kalisz rozpoczê³a siê z chwil¹

wkroczenia oddzia³ów Wehrmachtu do miasta.
Bezkarne bicie ¯ydów, bezczeszczenie miejsc
kultu religijnego, grabie¿e, szykany i upokorzenia
stanowi³y powszechne doznanie ludnoœci ¿ydow-
skiej we wrzeœniowych dniach 1939 roku. Rozpo-
czê³y siê ³apanki, a schwytanych ludzi kierowano
do ciê¿kich robót fizycznych, w czasie których
maltretowano ich fizycznie i moralnie.1  Dla ucie-
chy gawiedzi ¿o³nierze niemieccy rozpoczêli „za-

bawy” z ¯ydami, zmuszaj¹c ich do odprawiania
mod³ów na ulicy, tañczenia i œpiewania. Ulubio-
nym zajêciem ¿o³nierzy Wehrmachtu by³o zatrzy-
mywanie ortodoksyjnych ¯ydów i obcinanie, pod-
palanie lub wyrywanie im bród i pejsów oraz na-
kaz dokonywania ablucji w Proœnie. Zatrzymywa-
no tak¿e kobiety, kierowano je do mycia pod³óg

(czêsto musia³y to robiæ w³asn¹ odzie¿¹) i obie-
rania kartofli. By³ to jedynie tylko wstêp do tego,
co za kilka tygodni mia³o spotkaæ tych ludzi – wy-
siedlenie i zag³ada.

Ju¿ w pierwszych tygodniach okupacji pojawi-
³y siê pierwsze zarz¹dzenia dyskryminuj¹ce
¯ydów. Wszelkie instytucje i organizacje ¿ydow-

skie otrzyma³y zakaz jakiegokolwiek dzia³ania,
zakazano ¯ydom ¿ycia religijnego, zamkniêto sy-
nagogi i bo¿nice, zagrabiono cenniejsze przed-
mioty kultu religijnego i sprofanowano zwoje Tory.
Miasto coraz bardziej zaczê³o nabieraæ charak-
teru niemieckiego. Usuniêto wszystkie polskie
napisy i zast¹piono je niemieckimi, ulice otrzyma-
³y niemieckie nazwy, w oknach wystawowych
pokaza³y siê podobizny Hitlera, a zewsz¹d po-

wiewa³y swastyki hitlerowskie.2  W zagadkowy te¿
sposób 10 wrzeœnia ponad ca³¹ szerokoœci¹ ul.
Kanonickiej zosta³ zawieszony stary endecki trans-
parent z napisem: „Kalisz bez ¯ydów”.

Z pocz¹tkiem paŸdziernika wprowadzono sze-
reg zarz¹dzeñ ograniczaj¹cych prawa ¯ydów.
Pierwszym takim zarz¹dzeniem by³ zakaz uboju
rytualnego, a 9 paŸdziernika burmistrz Walther
Grabowski, zakaza³ dokonywania aktów kupna i
sprzeda¿y czynnych i zamkniêtych przedsiê-

biorstw handlowych. 10 paŸdziernika landrat (sta-
rosta) Herman Marggraf wezwa³ do siebie kan-
tora synagogi reformowanej przy ul. Krótkiej,
Gerszona Hahna i nakaza³ mu utworzenie 25-oso-
bowego Aeltestenratu (Rady Starszeñstwa
¯ydów). Do Rady weszli: Gerszon Hahn, adw.
Józef Perkal, in¿. Stefan Cukier – fabrykant, Mo-
sze Zajdel – kupiec, Abe Lewkowicz – prezes
kupieckiego banku ¿ydowskiego, adw. Moryc

Kacynel, dr med. Juda P³ocki, dr Mosze Szlum-
per – cz³onek zarz¹du miasta i dzia³acz Bundu,
Leon Siemiatycki – kupiec, prezes zarz¹du ku-
pieckiego banku ¿ydowskiego, Boruch Rzepko-
wicz – kupiec, cz³onek zarz¹du rady banku, dr
med. Edward Beatus, Izydor Wiœniewski – fabry-
kant, Ben-Cijon Arkusz – sekretarz ¿ydowskiego
zwi¹zku rzemieœlników, dr med. Rafa³ Lubelski,
dr med. Dawid Seid, Dawid Herman – urzêdnik,

Lajzer Mic – kupiec, Ajzyk Fiszer – in¿ynier, Alek-
sander Poznañski – kupiec, Stefan Frenkel – fa-
brykant, Micha³ Ajzenberg – fabrykant, Leon Ry-
nek – kupiec oraz Szyja Kott – fabrykant. Sekreta-
rzem Rady zosta³ Dawid Herman, a po jego wy-
jeŸdzie z Kalisza – Ben-Cijon Arkusz. Mimo ¿e Prze-
³o¿onym Rady w³adze niemieckie mianowa³y Hah-
na, to faktycznie Rad¹ kierowa³ adw. Perkal.

Biura Rady Starszeñstwa znajdowa³y siê w

gmachu gminy ¿ydowskiej przy ul. Kanonickiej.
Jednym z pierwszych nakazów w³adzy niemiec-
kiej by³o przeprowadzenie spisu pozosta³ych w
mieœcie ¯ydów. Spis oprócz nazwisk zawiera³
równie¿ dok³adne dane dotycz¹ce wieku, liczby
dzieci, posiadanych nieruchomoœci, sklepów i
magazynów, mebli, odzie¿y, bielizny, bi¿uterii,

dewiz i sum pieniê¿nych ponad 2 tys. z³. Oszaco-
wano, i¿ w mieœcie pozosta³o 18 tys. ¯ydów. W³a-
dze okupacyjne bardzo szybko zorientowa³y siê,
i¿ ¯ydzi mog¹ staæ siê doskona³ym Ÿród³em do-
chodu. Zaczêto domagaæ siê dostarczenia przez
Radê wiêkszych sum pieniê¿nych oraz kosztow-
noœci. W tej sytuacji, wobec braku œrodków, Rada

na³o¿y³a podatek na zamo¿nych kaliskich ¯ydów.
Ponadto Niemcy zobowi¹zali Radê do codzien-
nego wysy³ania robotników do prac na potrzeby
wojska i gestapo, czyni¹c j¹ jednoczeœnie odpo-
wiedzialn¹ za punktualne przysy³anie „zamówio-
nych” robotników.3  Do pracy codziennie kiero-
wano 150-200 robotników, a w przypadkach
szczególnych do 400 osób (np. na pocz¹tku li-
stopada ¯ydzi chowali na terenie cmentarza
¿ydowskiego przy ul. Podmiejskiej rozstrzelanych
tam kilkudziesiêciu Polaków). Zamo¿niejsi ¯ydzi,
którzy nie chcieli pracowaæ u Niemców (obawia-
j¹c siê szykan i bicia), p³acili po 3 z³ za dzieñ
roboczy. Za zebrane w ten sposób pieni¹dze
wynajmowano po³owê robotników, p³ac¹c im po
2 z³ dziennie. Brygady ¿ydowskie pracowa³y w
koszarach przy ul. Piskorzewskiej, w szpitalu œw.
Trójcy, w gmachu landrata, policji pomocniczej i
w gestapo przy ul. Jasnej.4  Niemcy nie p³acili
zatrudnionym ¯ydom. Czasami dawano im chleb
i trochê zupy, nie oszczêdzano jednak razów i
poni¿ania godnoœci osobistej.

Nadchodz¹ce dni dostarczy³y kolejne zakazy.
12 paŸdziernika 1939 roku zakazano ¿ydowskim
w³aœcicielom m³ynów skupu zbo¿a i ograniczono
wielkoœæ przemia³u, zmniejszono ponadto liczbê
¿ydowskich piekarzy do trzech w³aœcicieli piekar-
ni. 23 paŸdziernika w³adze wyda³y zarz¹dzenie o
obowi¹zkowej sprzeda¿y posiadanych dewiz
niemieckim kasom kredytowym. Tego samego

dnia ukaza³o siê obwieszczenie nakazuj¹ce Po-
lakom oraz ¯ydom z Kalisza i powiatu natych-
miastowe z³o¿enie w³adzom policyjnym apara-
tów radiowych.

Pocz¹tek listopada 1939 roku przyniós³ za-

Grupa ̄ ydów kaliskich podczas przymusowych prac drogowych.

Halina Marcinkowska



Niewielu z sêdziwych kaliszan pamiêta dzieje
Szpitala ¯ydowskiego w Kaliszu po klêsce wrze-
œniowej 1939 roku. Na pewno fakty zwi¹zane z
tym szpitalem nie s¹ znane œrednim i m³odszym
pokoleniom kaliszan.

Szpital ¯ydowski w Kaliszu powsta³ na pocz¹t-
ku 1837 roku z inicjatywy ¿ydowskiego lekarza,

Micha³a Morgensterna (1780-1849). Zlokalizowa-
ny by³ w wyremontowanym domu na rogu ul. Pi-
skorzewskiej i obecnej ul. Alfonsa Parczewskie-
go. I w tym budynku dotrwa³ do kampanii wrze-
œniowej 1939 roku.

Ju¿ w listopadzie 1939 roku uruchomiono zde-
wastowany i ograbiony Szpital ¯ydowski w bu-
dynku przedwojennego szpitala. Fachowcy
¿ydowscy przeprowadzili gruntowny remont, le-

karze ¿ydowscy zaopatrzyli szpital w podstawo-
wy sprzêt lekarski, a spo³eczeñstwo ¿ydowskie
ofiarowa³o pieni¹dze, bieliznê poœcielow¹, sprzêty
kuchenne. Na rozkaz komendanta policji i Urzê-
du Zdrowia (Gesundheitsamt) kierownictwo szpi-
tala obj¹³ dr Dawid Seid (1892-1942) przy
wspó³pracy dra Judy P³ockiego (1881-1940?), dra
Rafa³a Lubelskiego (1895-1941) i dr Debory Gross-
Schinagel (1908-1944). Pozostali kaliscy lekarze
¯ydzi nie zg³osili siê do pracy w szpitalu: albo bali

siê odpowiedzialnoœci, albo przygotowywali siê do
wyjazdu z Kalisza. Pielêgniarkami by³y Lola Mar-
gulis (zwana ma³¹ Lol¹), Hala Eliasiewicz, Helena
Storch i Magdalena Gross. Na oddziale zakaŸnym
pracowa³y A. ¯ó³towska i Jetka Koppel.

W koñcu listopada 1939 roku dr Dawid Seid
opuœci³ szpital i wyjecha³ z Kalisza. Kierownictwo
szpitala objê³a energiczna dr Debora Gross-Schi-
nagel, pocz¹tkowo pomagali jej tak¿e lekarze

Edward Beatus (1858-1939), Juda Gat (1908-
1943) i Salomea Sara Wa³(a)chowiczowa (1893-
1939), ale po kilku dniach pracy Gat i Wa³(a)cho-
wiczowa nielegalnie wyjechali z Kalisza, a Edward
Beatus zosta³ zastrzelony przez gestapowca na
ulicy w Kaliszu. Pozosta³a jako jedyny lekarz dr
Debora Gross-Schinagel, a pomoc¹ lekarsk¹ byli
student medycyny Aleks Bloch i Mosze Gross
(Henryk ¯eligowski, który uratowa³ siê dziêki po-

mocy dwóch polskich rodzin kaliskich, pracowa³
jako Polak – robotnik przymusowy w Niemczech,
dokoñczy³ medycynê po wojnie w £odzi i w 1957
roku wyemigrowa³ do Izraela). Szpital pracowa³
w nies³ychanie ciê¿kich warunkach, przy sta³ych
brakach podstawowych rzeczy, a mimo to ob-
s³u¿y³ przesz³o tysi¹c osób, przewa¿nie ciê¿ko
chorych i chorych zakaŸnie. Wykonywano powa¿-
ne operacje, opatrywano tysi¹ce zranieñ. Przyjê-

to wiele udanych porodów. W szpitalu kaliskim
leczono te¿ chorych z pobliskich gett i obozów.
Dobrze urz¹dzona sala operacyjna, sala dla po-
³o¿nic, przychodnia i apteka u³atwia³y pracê.
W³adze niemieckie wyrazi³y zgodê na zatrudnie-
nie w aptece szpitalnej aptekarki chrzeœcijanki
(zapewne Polka, nazwisko nieznane). Po kilku

Dzieje Szpitala Żydowskiego
miesi¹cach pracê w aptece objê³a studentka
Stefa (Stella) Lieberman. Laboratorium szpital-
ne zorganizowa³ i prowadzi³ in¿ynier chemik, Ar-
tur Schinagel (m¹¿ dr Debory Gross-Schinagel).
W laboratorium tym nawet produkowano niektó-
re leki. Kuchnia szpitalna, dzia³ gospodarczy,
pralnia – pracowa³y w miarê dobrze, jak na wa-

runki wojenne. Zmar³ych, a by³o ich wielu, grze-
bano bez ceremonii religijnych.

W tym czasie (listopad 1939 roku) urz¹dzono
w szpitalu oddzia³ dla przewlekle chorych na 322
³ó¿ka. Wszystkie pomieszczenia szpitalne wraz z
korytarzami zape³ni³y siê chorymi. By³ to okres,
gdy w obawie przed wysiedleniami rodziny ¿ydow-
skie chêtnie oddawa³y chorych do szpitala, gdy¿
chroni³o to przed transportem w nieznane.

Wœród ogólnego poniewierania i nieludzkiego
traktowania ¯ydów, Szpital ¯ydowski stawa³ siê
odrêbn¹ instytucj¹. Jak na razie – nienaruszaln¹.
Sta³ siê oœrodkiem gin¹cego ¿ycia ¯ydów kali-
skich, by³ niejako ostatni¹ ostoj¹ utrzymuj¹c¹ kil-
kuset ¯ydów w Kaliszu. Ma³a bo¿nica przyszpi-
talna, jak i ka¿de inne pomieszczenie nadaj¹ce
siê do umieszczenia w nim chorych ludzi, zosta³y
szybko zape³nione. Przebywa³o wiêc w tym szpi-
talu stale 150 chorych. Natomiast inwalidów, osoby

kalekie i przewlekle chore umieszczono w bu-
dynku Talmud Tory (obecnie mieœci siê w nim
Drugi Urz¹d Skarbowy przy ul. Z³otej). Przeby-
wa³o tam 350 osób. Kierownictwo tej czêœci szpi-
tala objê³a dr Ma³ka Gitta Fejgin-Dancygierowa
(1887-1942?), która pracowa³a tam od pocz¹t-
ku a¿ do likwidacji placówki. Pomaga³ jej felczer
Neuman i kilka pielêgniarek. Zorganizowano tu
kuchniê, pocz¹tkowo nawet koszern¹. Kilka sal

urz¹dzono dla chorych, reszta pomieszczeñ
spe³nia³a rolê domu starców. Ponadto czêœæ sta-
rych ¯ydów, wymagaj¹cych opieki, umieszczo-
no w Domu Starców (przy ul. Piskorzewskiej).
Szpital otrzyma³ tak¿e do dyspozycji budynek
by³ego Domu Dziecka. Mieszka³y w nim kobiety z
dzieæmi oraz kilka rodzin pracuj¹cych w szpitalu
i Talmud Torze. By³ te¿ Dom Sierot znajduj¹cy siê
przy ul. £ódzkiej, istnia³ od pocz¹tku wojny do 18

listopada 1941 roku. Przebywa³o w nim 20 sie-
rot, starsze z nich uczy³y siê, a póŸniej by³y za-
trudnione w szwalni.

Tymczasem Hala Targowa Braci Szrajer
(obecnie „Têcza” przy Nowym Rynku), gdzie
przebywa³o kilka tysiêcy ¯ydów, a tak¿e pozo-
sta³e czêœci miasta – opustosza³y. Ostatnie trans-
porty odjecha³y (do Generalnej Guberni) w pierw-
szej po³owie grudnia 1939 roku. Wywózka objê-

³a tak¿e pensjonariuszy z Domu Starców oraz
l¿ej chorych z Talmud Tory i szpitala. Byli to tak
zwani „zdolni do transportu”.

Dalszych transportów nie by³o, prawdopodob-
nie z powodu przepe³nienia gett ¿ydowskich w
Warszawie, Rzeszowie i innych wiêkszych mia-
stach Guberni. Z tej przyczyny Niemcy przyst¹-

pili do organizowania w Wartheland (Kraju War-
ty) ¿ydowskich obozów pracy dla pozosta³ych tam
¯ydów. W grudniu 1939 roku i w pierwszych mie-
si¹cach 1940 roku powsta³y takie obozy w War-
cie, Turku, Zduñskiej Woli. Du¿y obóz zorganizo-
wano w KoŸminku (KoŸminek-Bornhagen na 2,5
tys. ludzi), znaleŸli siê w nim ¯ydzi ze Stawiszyna,

Dobrej, Pleszewa i okolicznych miasteczek. Po-
mocy medycznej udziela³ im dr Szylit (Shalit, Schi-
litt), który w 1938 roku uciek³ z Niemiec do Polski,
a wraz z nim felczer Grzmilas. Opiekê lekarsk¹ w
getcie w KoŸminku i w obozie w Opatówku fak-
tycznie sprawowa³ Szpital ̄ ydowski w Kaliszu, któ-
ry zaopatrywa³ te placówki w leki, a czêœciowo
tak¿e w ¿ywnoœæ i opa³.

Szpital by³ ju¿ w tym okresie wa¿nym oœrod-

kiem administracyjnym i ekonomicznym, sta³ siê
najwa¿niejszym oœrodkiem s³u¿by zdrowia w rejo-
nie Kalisza. Przebywa³o w nim (na pocz¹tku 1940
roku) 598 chorych, nie licz¹c obs³ugi. Tak¿e 20
dzieci z Domu Sierot przy ul. £ódzkiej objêto opiek¹
szpitala. W³adze niemieckie i g³ówny lekarz rejo-
nu Niemiec Karsch (Korch) interesowali siê szpi-
talem i czêsto go wizytowali. Tylko szpital móg³
wyjednaæ u Niemców jakieœ ulgi. Otrzyma³ znacz-
ne przydzia³y ¿ywnoœci i zaopatrzenia medyczne-

go. Zezwolono na wysy³anie niektórych chorych
do Szpitala Miejskiego (obecnie im. Przemys³a II
przy ul. Toruñskiej) na leczenie specjalistyczne,
zak³adanie odmy, badania rentgenowskie. Na
œwiêto Pesach w 1940 roku pieczono przez ca³y
tydzieñ mace w ¿ydowskiej piekarni Helfanta w
Kaliszu. Pozwoli³o to na zaopatrzenie w rytualn¹
¿ywnoœæ chorych i personel szpitalny (razem ok.
700 osób) oraz getto w KoŸminku (1,3 tys. osób)

na ca³y czas tych œwi¹t.
Gdy wiosn¹ 1940 roku wybuch³a w obozie w

KoŸminku epidemia tyfusu brzusznego, naczelny
lekarz Szpitala ¯ydowskiego, dr Debora Gross-
Schinagel, zdo³a³a otrzymaæ od Niemców szcze-
pionkê i zorganizowa³a energiczn¹ akcjê szcze-
pieñ 1,3 tys. osób w KoŸminku oraz w pobliskich
obozach. Dwudziestu czterech ciê¿ko chorych zo-
sta³o przewiezionych do szpitala w Kaliszu. Epi-

demia zosta³a zlikwidowana.
W 1940 roku Szpital ¯ydowski w Kaliszu by³

subwencjonowany przez Joint w Warszawie (or-
ganizacja samopomocowa ¿ydowska). Subwen-
cje te by³y jednak niewielkie, wysy³ane nieregular-
nie i wynios³y w 1940 roku 15 tys. z³otych i 1,5 tys.
marek niemieckich. O trudnej sytuacji szpitala
œwiadczy fakt, ¿e zarówno lekarze, jak i pielêgniarki
pracowali od pocz¹tku dzia³alnoœci szpitala (XI

1939) bezp³atnie, jedynie za wy¿ywienie. Koszt
tego wy¿ywienia (chorzy, personel szpitala) by³
bardzo niski i wynosi³ na osobê 19 fenigów (38
groszy). W drugiej po³owie 1940 roku nast¹pi³a
poprawa. Rada Starszych wydawa³a ka¿demu
choremu, personelowi szpitala, sierotom w Domu
Dziecka i robotnikom – 0,5 kg chleba dziennie oraz

dr med. Zbigniew Kledecki (prezes Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego)
dr Debora Gross-Schinagel

5 dag mas³a i 10 dag marmolady tygodniowo.
W Szpitalu ¯ydowskim w Kaliszu przebywa³o

110 dzieci w wieku do 14 lat. Dla 25 dzieci do 7
roku ¿ycia zorganizowano przedszkole, a dla star-
szych dzieci do 10 roku ¿ycia 2-klasow¹ szko³ê
powszechn¹. Uczono jêzyka polskiego i niemiec-
kiego, matematyki i religii. W Kaliszu dzielnica

¿ydowska by³a ju¿ „Judenrein” (wolna od ¯ydów).
W maju 1940 roku Niemcy nakazali chorych i
mieszkañców Talmud Tory przenieœæ do budyn-
ku fabryki haftów przy ul. P.O.W. 13 (obecna ul.
Z³ota), w niektórych salach sta³y jeszcze maszy-
ny, a na przeprowadzkê dano trzy dni. Adaptacjê
wolnych sal przeprowadzili z du¿ym wysi³kiem
¿ydowscy fachowcy. Natomiast szpital i sieroci-
niec przeniesiono do starego budynku przy ul.

Szopena 4. Budynek w³aœciwego, œwietnie urz¹-
dzonego Szpitala ¯ydowskiego zosta³ rozebra-
ny. Nowy szpital by³ mniejszy i bez sali operacyj-
nej. Przebywali w nim g³ównie chorzy z pobliskich
obozów.

Podczas lata 1940 roku szpital i Dom Starców
przekszta³cane by³y stopniowo w Judenlager
(obóz dla ¯ydów): tablica z nazw¹ szpitala znik³a,
a na jej miejsce powieszono now¹ z nazw¹ „Arbe-
iterkolonne” (Brygada robocza). ¯ydowska Rada

Starszych, kieruj¹ca rygorystycznie szpitalem, zre-
dukowa³a personel placówki do minimum, ¿eby
zwiêkszyæ liczbê robotników. W tej sytuacji dr
Gross-Schinagel i dr Fejgin-Dancygierowa wraz
z uszczuplonym personelem pomocniczym pra-
cowali ponad si³y. Szpital ¯ydowski stopniowo
nabiera³ charakteru ¿ydowskiego obozu pracy.

W lipcu 1940 roku zapad³a decyzja o ekstermi-
nacji reszty ¯ydów kaliskich, w tym tak¿e z Domu

Starców (kaleki i przewlekle chorzy) oraz ze szpi-
tala – na miejscu, w Warthegau (okrêg Warty). I
tak 27 listopada 1940 roku z Domu Starców za-
brano 60 przewlekle chorych, za³adowano ich do
wielkiego czarnego samochodu bez okien, her-

metycznie zamkniêtego. Aby nie wywo³aæ u po-
zosta³ych ¯ydów ¿adnych podejrzeñ, niemieccy
pielêgniarze polecali uk³adaæ chorych w samo-
chodzie troskliwie i ostro¿nie, aby „nic z³ego im
siê nie sta³o”. A samochody te by³y swoistymi
komorami gazowymi, s³u¿¹cymi do uœmiercania
zamkniêtych w nich ¯ydów. 28 listopada gesta-
powcy zabrali ze Szpitala ¯ydowskiego w dwóch
kursach 110 chorych, a 30 listopada pozosta-
³ych 120 chorych. Tak oto Dom Starców i Szpital
¯ydowski w Kaliszu sta³y siê poligonem doœwiad-
czalnym zbrodniczego planu mordowania ̄ ydów
(dopiero przesz³o rok póŸniej wykorzystano ten
sposób do masowej eksterminacji ¯ydów w
Che³mnie nad Nerem – od 8 grudnia 1941 roku).
Chorych ze szpitala w Kaliszu wywieziono do wsi
Biernatki (8 km od Kalisza), gdzie po zagazowa-
niu zostali pochowani. Za tê zbrodniê Rada Star-
szych musia³a op³aciæ „koszty podró¿y” tych 290
wywiezionych chorych i kalek.

Po tym mordzie w Kaliszu pozosta³o jeszcze
437 ¯ydów, w tym 260 by³o zdolnych do pracy,
pozostali to chorzy i dzieci. Na pocz¹tku 1941
roku zorganizowano w kaliskim obozie dla ̄ ydów
szereg warsztatów us³ugowych (krawieckie, ku-
œnierskie itp.). Wiosn¹ i latem 1941 roku w obozie
tym wrza³a ciê¿ka i wyczerpuj¹ca praca na rzecz
okupanta. A mimo to starano siê stale, ale bez-
skutecznie, o przesiedlenie ¯ydów kaliskich do
getta w £odzi. W po³owie lipca 1941 roku w Po-
znaniu zapad³y decyzje o „uœmiercaniu szybko
dzia³aj¹cym œrodkiem niepracuj¹cych ¯ydów ze
wzglêdów humanitarnych” (a wiêc tak¿e cho-
rych). I tak 15 listopada 1941 roku do Kalisza
ponownie przyjecha³y samochody – komory ga-
zowe, a 18 listopada 1941 roku z obozu ¿ydow-
skiego przy ul. P.O.W. wywieziono w tych samo-
chodach do lasu ko³o wsi Jedlec pod Kaliszem
127 osób, w tym 15 dzieci z Domu Sierot. Tam
pochowano je w zbiorczej mogile. Tego samego
dnia Rada Starszych musia³a opró¿niæ dom przy
ul. Szopena 4, gdzie mieœci³ siê przeniesiony Szpi-

tal ¯ydowski. W nocy z 30 listopada na 1 grudnia
1941 roku ponownie ¿andarmi otoczyli kaliski obóz
¿ydowski. Po raz pierwszy ¯ydowska Rada Star-
szych – w obawie o los swoich najbli¿szych –
wspó³pracowa³a z gestapo i wed³ug wczeœniej
przygotowanej przez ni¹ listy wywieziono 100
osób do getta w KoŸminku. Naczelny lekarz szpi-
tala dr Debora Gross-Schinagel uratowa³a siê
od œmierci wraz z mê¿em i synkiem, bo ¿andarm
niemiecki – dowiedziawszy siê, ¿e jest ona leka-
rzem – wypuœci³ j¹ poza kordon. Te 100 osób
wywiezionych z Kalisza do getta w KoŸminku zo-
sta³o tam zagazowanych w samochodach – ko-
morach gazowych i wraz z 600 ¯ydami koŸmiñ-
skimi zosta³o pochowanych w piêciu masowych
grobach w lesie ko³o wsi Jedlec. Na grobach
zasadzono drzewka, a w celu zatajenia tego ma-
sowego mordu SS-mani zastrzelili robotników
pracuj¹cych przy grzebaniu ofiar.

Po tej ostatniej akcji pozosta³o w Kaliszu 150
¯ydów. Ulokowani byli w dwóch domach przy ul.
P.O.W. 13 i 16. Pracowali oni w warsztatach kra-
wieckich, naprawiali mundury wojskowe. Pod
koniec lata 1941 roku dr Debora Gross-Schina-
gel sama zg³osi³a siê do pracy w warsztacie kra-
wieckim. Chorych leczy³a wieczorami.

We wrzeœniu 1941 roku, gdy zabrak³o chorych
po kolejnych deportacjach i masowych mordach,
szpital zosta³ ostatecznie zlikwidowany. Ale dr
Gross-Schinagel a¿ do 8 lipca 1942 roku prowa-
dzi³a przychodniê dla pozosta³ych 120 robotni-
ków w getcie. Wtedy (9 lipca 1942 roku) zosta³
ostatecznie przypieczêtowany los ̄ ydów kaliskich:
wys³ano ich do Getta £ódzkiego. Tam te¿ wywie-
ziono dr Gross-Schinagel z mê¿em i synkiem. W
ten sposób nast¹pi³a zag³ada jednego z najstar-
szych skupisk ¿ydowskich w Polsce – istniej¹cej
oko³o 800 lat gminy ¿ydowskiej w Kaliszu. Cel zo-
sta³ osi¹gniêty: Kalisz i ziemia kaliska by³y od 9
lipca 1942 roku „Judenrein” – „wolne od ¯ydów”.

A jakie by³y dalsze losy dr Debory Gross-Schi-
nagel? W Getcie £ódzkim pracowa³a w oœrodku
zdrowia. W czasie likwidacji getta ukrywa³a siê
przez kilka dni z mê¿em i synkiem w bunkrze na
pobliskim cmentarzu ¿ydowskim, ale wszyscy zo-
stali wykryci przez Niemców i deportowani do
obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu. Zginê³a
tam w komorze gazowej w 1944 roku, w wieku 35
lat, wraz ze swym trzyletnim synkiem Jakubem.
M¹¿, Artur Schinagel, zgin¹³ te¿ w Oœwiêcimiu.
Jej siostra, Magdalena, pielêgniarka, zginê³a w
obozie zag³ady w Che³mnie. Prze¿y³ jedynie jej
brat, dr Moshe Gross, obecnie w Izraelu.

*     *     *
Oddaniem ho³du tragicznym losom Szpitala

¯ydowskiego w Kaliszu, jego pracownikom i jego
pacjentom, by³oby wmurowanie tablicy pami¹t-
kowej w miejscu, gdzie powsta³, by³, trwa³ i zosta³
zburzony.

____________
(Na podstawie pracy w numerze 7/2001 „Zeszytów Nauko-

wych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego” – wersja skrócona)

dr Rafa³ Lubelski dr Dawid Seid dr Salomea Wa³(a)chowiczowa dr Juda P³ocki dr Edward Beatus

Budynki Szpitala ̄ ydowskiego. Przedwojenna pocztówka.
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