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Pogranicze jest cieniem rzuconym przez granicę na najbliższe sąsiedztwo.

Borderland is a shadow cast by the border on the nearest neighborhood.

Powstaje w ten sposób strefa chroniąca zróżnicowanie, życiodajna.
Inaczej niż strefa pasa przygranicznego, pusta, strzeżona i wroga.

Therefore, a life-giving buffer zone takes shape, one protecting diversity.
It differs from the usual kind of border zone – empty, guarded, and rife with enmity.

Pogranicze nie zaciera granicy lecz rozszerza jej przestrzeń,
oswaja zamieszkiwanie i przenikanie w jej strefie.

The borderland does not erode the borders, but rather expands the sphere
that they encompass, absorbing those who live there, accepting their intermingling
as a matter of course.

[…]
Na pograniczu człowiek żyje w cieniu innego.
Żyje, bo z nim się zmaga, z nim rozmawia i z niego czerpie, choćby kradnąc.
Zdobywa tożsamość wydobywając się z cienia.
Wydobywa się z cienia zdobywając tożsamość.
Tylko w zmaganiu, w tym nieprzerwanym splocie z innym, staje się osobny, własny.
Sama odrębna tradycja, przynależność religijna czy narodowa do tego nie wystarcza.
Dopiero kiedy wchodzi w zwarcie, w przestrzeń przenikania, kiedy napotyka
odmienność, staje się tożsamością.
Tu, na pograniczu1.
Krzysztof Czyżewski
Ścieżka pogranicza

[…]
In the borderlands, a man lives in the shadow of the Other.
He lives because he struggles with him, engages in polemic with him, profits from him
(even if it’s only in the for of theft).
He gains his identity by emerging from the shadow.
He emerges from the shadow by gaining identity.
Only in the struggle, in that constant grappling with the Other, does he become unique,
his own man. Separate traditions and religious or national affiliations are not enough.
Only when one confronts, when one meets with Otherness in this place of intermingling,
does one identity apear.
Here, in the borderland 1.
Krzysztof Czyżewski,
The Path of the Borderland
(translated by Kim Staford)
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Wprowadzenie – cień granicy

Introduction – Shadow of the Border

Podróż zaczyna się na wzniesieniu, które dla nas symbolicznie rozdziela Górny Śląsk
i Zagłębie Dąbrowskie. Z tego punktu patrzymy na Będzin – rodzinne miasto Karoliny. Jego widok za każdym razem chwyta nas za serce. Nie ma już uwiecznionych na
słynnej przedwojennej pocztówce: malowniczej zabudowy wokół zamku, browaru
Gambrinus ani wielkiej synagogi. Zamiast tego widzimy pustą przestrzeń – gigantyczne skrzyżowanie dróg szybkiego ruchu. Po drugiej stronie jest Bytom – rodzinne
miasto Piotra. Miejsce, którego złożoną poniemiecką tożsamość Piotr stopniowo odkrywał, i które oswajał.

Our journey begins on the hill which for us symbolically separates the Upper Silesia from Zagłębie Dąbrowskie. From this point we are looking at Będzin, Karolina’s
hometown. Its view touches us every time. The objects preserved on the famous prewar postcard, such as the picturesque buildings around the castle, the Gambrinus
brewery or the Great Synagogue, are no longer there. Instead, we see an empty space
occupied by the gigantic crossroads. On the other side of the hill is Bytom, Piotr’s
hometown. The place where he grew up and confronted the tough Silesian history,
gradually discovered the complex post-German identity of the place and internalized
it as his own.

Śląsk od zachodniej Małopolski oddzielała – i nadal oddziela – rzeka. Na pewnym
odcinku jest to Brynica, na innym Czarna Przemsza. Przez stulecia ten fragment
zachodniej granicy był nienaruszalny, a Rzeczpospolita – jakby zapierając się na tej
stabilnej krawędzi – raz rozszerzała się, raz kurczyła na wschodzie o tysiące kilometrów zależnie od postępów wojsk. Granica zaczęła kruszeć dopiero w XX wieku
i ostatecznie zaniknęła po 1945 roku, kiedy mapa Polski zmieniła się. Formalne
zatarcie granicy nie sprawiło, że całkiem przestała istnieć. Jej podskórna trwałość
przejawia się w architekturze, przestrzeni miast, w sposobie bycia i zwyczajach
mieszkańców, a także w ich języku. Historyczna granica rzuca do dziś swój długi
cień, który co jakiś czas objawia się w inny sposób.
Ziemia pogranicza niesie ciężar dziedzictwa ludzi żyjących tu przed nami – swoich
i obcych. Ten ciężar definiuje nas jako spadkobierców i nakazuje pochylić się z troską
nad historią mieszkańców tych ziem. Zaglądamy w głąb i patrzymy na ślady ich obecności i nieobecności.
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Silesia has always been separated from western Lesser Poland by a river. At one section it is Brynica, at another Czarna Przemsza. For Poland, this part of the western
border was inviolable for centuries. The Polish State seemed to lean against this stable
edge, alternately expanding and shrinking its eastern frontier by thousands of square
kilometers, which depended on the current army movements. This stable border began to crumble in the 20th century, and formally disappeared in 1945. However, it
does not mean that it ceased to exist completely. Its subconscious durability is visible
in architecture, urban space, inhabitants’ way of being, habits and language. The historic border continues to cast its long shadow, which is manifested in a different way
every now and then.
Borderland carries the weight of heritage of the people who lived here: both our people and the others. This weight defines us as their heirs and tells us to manage this
complex history with care. We glance deep inside, and look at the traces of their presence and their absence.
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Powstanie Pamięci pogranicza zainspirowały liczne spotkania i długie rozmowy z naszym przyjacielem Henrim Lustigerem-Thalerem. Kiedy w 2018 roku podróżowaliśmy wspólnie przez Zagłębie Dąbrowskie i Górny Śląsk, natrafialiśmy na liczne zapomniane żydowskie historie, miejsca i przedmioty. Wszystkie te kawałki drewna, ślepe
ściany wyburzanych kamienic, klatki schodowe i martwe podwórka przemawiały do
nas wielowiekową i piękną historią, jednocześnie stawiając nam przed oczami kataklizm, który zniszczył bezpowrotnie ten świat. Henri powiedział nam wtedy, że to, co
robimy, jest najwspanialszą pracą na świecie. Nie był obiektywny – po pierwsze dlatego, że wywodzi się z będzińskiej żydowskiej rodziny, a po drugie dlatego, że zawodowo zajmuje się badaniem pamięci o Holokauście. Tak czy inaczej uświadomiliśmy
sobie, że na tej ziemi jesteśmy wprost otoczeni materialnymi świadectwami tamtego
zgładzonego świata.

The Borderland Memory emerged because of numerous meetings and long conversations with our friend Henri Lustiger-Thaler. In 2018, when traveling together through
Zagłębie Dąbrowskie and Upper Silesia, we came across several forgotten Jewish
histories, places, and objects. All these pieces of scattered wood, the blind walls of
demolished apartment buildings, empty staircases and dead courtyards spoke to us
about their centuries-old and beautiful history. At the same time they located the disaster that destroyed an entire localized Jewish world, in ruins of shattered memories,
before our very eyes. Henri told us that what we did was the greatest job in the world.
He was not objective to say it; firstly, because he comes from a Jewish family from
Będzin; and secondly, he is a scholar of the destruction. Anyway, it was then that we
realized how we are surrounded by material testimonies of the world which was murdered in our land.

Na początku nasz pomysł wydawał się prosty: klasyczna fotografia dokumentalna
(kilka obrazów miejsc, obiektów, przedmiotów) uzupełniona o relacje mieszkańców.
Chcieliśmy odwiedzić interesujące nas miejsca i popytać ludzi, czy coś pamiętają.
W trakcie pracy zrozumieliśmy, że projektu nie da się tak naprawdę zakończyć. Ilość
materiałów i historii jest ogromna, a co więcej – stale rośnie. Czegokolwiek nie dotknąć, pod powierzchnią kipi od nieopowiedzianych lub przynajmniej niespisanych
wątków, które wzajemnie się splatają i uzupełniają.

At the beginning, our idea seemed simple: classic documentary photos with images
of places, buildings and objects. This would be complemented with the stories of the
inhabitants. We wanted to visit locations and ask people what they remembered. In
the process of working, we soon understood that the project was impossible to complete. The number of places, materials as well as their associated stories was huge,
and constantly increasing. Whatever subject we touched, under the surface it literally
boiled over with still untold or (at least) unwritten interwoven stories.
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Nasz projekt przybrał ostatecznie postać książki. Jej tematem jest 20 miejsc związanych z historią żydowską, które z różnych przyczyn przemówiły do nas i stały się dla
nas ważne. Refleksja wokół nich rozwijana jest w formie krótkich esejów, którym towarzyszy każdorazowo kilka dość prostych dokumentalnych fotografii, których autorami są Roman Łuszczki i Piotr Jakoweńko. Chcemy przekazać nasze subiektywne
odczuwanie tej nasyconej historią przestrzeni. Wykorzystane w tekstach opowieści,
wspomnienia i cytaty są wyborem, który definiuje złożoność losów ludzi i pamięci
o nich, a także naszą własną złożoną tożsamość jako ludzi pogranicza.
Korzystaliśmy z wielkiego zbioru zebranych przez nas w trakcie kilkunastu lat działalności: wspomnień, anegdot i relacji świadków. Po raz kolejny niezwykle cennym
źródłem były księgi pamięci, w szczególności Pinkas Bendin (Księga pamięci społeczności Będzina) oraz Sefer Sosnowiec v’hasviva b’Zagłębie (Księga pamięci Sosnowca oraz
Zagłębia). Cytaty z nich zaczerpnięte zestawiliśmy z fragmentami rozmów z dzisiejszymi mieszkańcami.
Tak jak różne są historie tych miejsc po dwóch stronach historycznej granicy, tak różne
były impulsy i elementy, które posłużyły do ich stworzenia. Czasami zainspirowała nas
historyczna fotografia, która stawała się punktem wyjścia do budowy całej opowieści –
tak było z przedszkolem w Bytomiu i placem 3 Maja w Będzinie. Innym razem było to
spotkanie ze świadkiem, który opowiedział nam historię ukrytych w Sosnowcu tefilin. Zainspirowała nas też historia o rodzinie Tropauerów z Będzina, którą przekazał
nam ich potomek. Czasem zaczynem opowieści stawał się jakiś wątły przedmiot, np.
kawałek drewna ocalały z kibucu w Sławkowie czy nawet artykuł prasowy. Niektóre
miejsca – jak cheder w Sosnowcu – pozostają do dziś symboliczne i zagadkowe. Być
może zawsze już takie będą.
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Our project finally materialized as a book publication in Polish and English. Its theme
centers around 20 places related to Jewish history that became important to us for different reasons. Our reflection about them takes the form of short essays, each illustrated with one or several simple documentary photos made by Roman Łuszczki and
Piotr Jakoweńko. We wanted to convey our subjective perception of these now absent
spaces, filled with so much history. The stories, recollections and quotes used in the
texts were selected to show the complexity of the history of the human beings who
lived here, and memories about them. We also wanted to show our own complex identity as borderland people viewing the weight of the past in the present.
We used a vast collection of memories, anecdotes, and eyewitness accounts gathered
during several years of activity. Once again, the memory books, in particular Pinkes
Bendin (A Memorial to the Jewish Community of Bendin) and Sefer Sosnowiec v’hasviva b’Zagłębie (The Book of Sosnowiec and the Surrounding Region in Zaglembie),
proved to be an extremely invaluable source of knowledge for us. Quotes from these
books are put together with excerpts from interviews with the present-day inhabitants
of these places.
Just as the stories of these places, existing on two sides of the historic border vary from
one another, so too are different the impulses that led to their creation. Sometimes we
were inspired by a historic photo that became a starting point to build a narrative: this
is what happened with the kindergarten in Bytom or 3 Maja Square in Będzin. Another
time it was meeting with an eyewitness who told us of the story of hidden tefillin in
Sosnowiec, or the tale of the descendant with whom we have kept in touch, as in the
case of the Tropauer family from Będzin. Sometimes the origin of the narrative was
nothing more than a piece of an iron house-gate—today a rusted, crumbling artefact,
the last trace of a lost home, the piece of wood we found in the Sławków kibbutz, or
even a newspaper article. Some places remain symbolic and mysterious, like the cheder in Sosnowiec. Perhaps they will always be like this.
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I
Brama – kamienica Cukiermana
B ę dzin , al . K ołł ą taja 2 4

The Gate – Cukierman’s House
B ę dzin , 2 4 K ołł ą taja A v en u e

B rama miejska ,
w noc y zamkni ę ta ,
w dzie ń w czasach
ant y czn y ch pełna ż y cia ,
b y ła lokaln y m r y nkiem ,
agor ą , for u m , miejscem
spotka ń ( prz y ci ą gaj ą c y m
tak ż e pijak ó w , nierob ó w ,
wł ó cz ę g ó w i złodziei ) ,
handl u , p u bliczn y ch
obwieszcze ń , cz ę sto
posiedze ń s ą d ó w 2 .

Władysław Kopaliński
Słownik symboli

A cit y gate ,
closed at night ,
f u ll of life
in the da y time
in the ancient times ,
was a local
marketplace , agora ,
for u m , place for
meetings ( which also
attracted dr u nkards ,
loafers , v agabonds
and thie v es ) , trade ,
p u blic anno u ncements ,
and freq u entl y also
co u rt sessions 2 .

Władysław Kopaliński
Słownik symboli
(Dictionary of symbols)
16
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B rama – K amienica C u kiermana
B ę dzin , al . K ołł ą taja 2 4

T he G ate – C u kierman ’ s ho u se
B ę dzin , 2 4 K ołł ą taja A v en u e

Lata 30. XX wieku
Mały Zyguś Baum nie lubi chodzić do kamienicy Cukiermanów. Mieści się ona niedaleko jego domu rodzinnego – po przeciwnej stronie ulicy Kołłątaja. Na tyłach wysokiego trzypiętrowego budynku, jednego z najbardziej okazałych w mieście, w głębi
długiego podwórka, w jednym z mieszkań naucza stary mełamed. Całe jego ubogie
mieszkanie wypełnia woń czosnku. Zyguś nie przepada szczególnie ani za czosnkiem,
ani za studiowaniem Tory. Rodziców jednak trzeba słuchać, póki żyją.

1930s
Little Zyguś Baum does not enjoy going to the Cukiermans’ apartment building. It
is located not far from his family house, on the opposite side of Kołłątaja Street. At
the back of the tall three-story building, one of the most impressive in the town, deep
inside the long courtyard, an old melamed teaches in one of the apartments. His poor
apartment is filled with the scent of garlic. Zyguś is not particularly fond of either
garlic or Torah studies. However, you have to listen to your parents as long as you still
have them.

Menachem Liwer odwiedza dom Cukiermanów z prawdziwą radością. Często idzie
tam razem z ojcem Dawidem. Na podwórko wchodzą zwykle od strony Nowego
Rynku, mijając trójskrzydłową kutą bramę. Młodzieniec biegnie od razu do mieszkania na pierwszym piętrze po lewej. Odbywają się tam, tak fascynujące Menachema,
zebrania Gordonii, podczas których razem z kolegami i koleżankami przygotowują
się do aliji – emigracji do Palestyny, Erec Israel. Menachem dotrze tam dopiero po
piekle wojny.
Czas okupacji
W Będzinie są Niemcy. Młoda Zosia Kosibowicz idzie do miasta zrobić dla mamy
rekonesans. Przechodzi akurat ulicą Kołłątaja, gdy z kamienicy Cukiermanów wychodzi stary Żyd niosący szybę. Z przeciwnej strony nadchodzi dobrze jej znany
młody Ślązak – syn pana Mićki. Nagle, na oczach Zosi, Ślązak zabija Żyda strzałem
z pistoletu. Zosia, sama nie wiedząc jak, zbiera w sobie całą siłę i odwagę, podchodzi
do młodego Mićki i uderza go w twarz. Roztrzęsiona wraca do domu. Jej rodzice są
przerażeni, że córkę wywiozą prosto do Auschwitz.
Rok 1948
Wiktoria i Sebastian kupują kamienicę przy Kołłątaja 24 od ocalałych z Zagłady potomków starego Cukiermana. Bogusław, syn Wiktorii, przez lata po wojnie będzie
mieszkać w dawnym domu modlitwy ufundowanym przez Nuchima Cukiermana.
Pozostawia na ścianach polichromie ze scenami z Biblii i hebrajskimi inskrypcjami,
zamalowuje je tylko farbą kredową, którą udaje mu się kupić. „Bieda konserwuje” –
być może on to pierwszy powiedział.
Przed wojną tu były drzwi, a tu był babiniec, a potem mieliśmy tu kuchnię, sypialnię. Jakoś
trzeba było żyć.
18

Menachem Liwer goes to the Cukiermans’ house with real joy. He frequently walks
there with his father Dawid. They usually enter the courtyard from the side of Nowy
Rynek (New Market Square), going past the three-winged iron gate. The young man
immediately runs to the apartment on the first floor on the left. This is where Gordonia meetings take place. Menachem is fascinated by them. Together with his friends
he prepares for aliyah – immigration to Palestine, Eretz Israel. Menachem will not get
there before the war is over.
Wartime
Będzin is occupied by Germans. Young Zosia Kosibowicz is going to town to do
some reconnaissance for her mother. While she is passing through Kołłątaja Street,
an old Jew carrying a windowpane walks out of the Cukiermans’ apartment building.
A young Silesian, Mr. Mićko’s son, comes up from the opposite direction. Suddenly,
right in front of her eyes, the Silesian shoots the Jew dead. Not knowing how, Zosia
gathers all her strength and courage, walks up to young Mićko and hits him in the
face. She comes back home shaken. Her parents are terrified that their daughter will
be deported straight to Auschwitz.
1948
Wiktoria and Sebastian buy the apartment building on 24 Kołłątaja Street from the
old Cukerman’s descendants who survived the Shoah. Bogusław, Wiktoria’s son, will
live in the former hall of prayer founded by Nuchim Cukierman for many years after
the war. He leaves the polychrome paintings with biblical scenes and Hebrew inscriptions on the wall, only covering them with the chalk paint that he manages to buy.
“Poverty preserves,” he may be the first person to say this.
19

B rama – K amienica C u kiermana
B ę dzin , al . K ołł ą taja 2 4

Tu dorastają jego dzieci. Wiele lat później Bogusław przenosi się do lepszej, frontowej
części kamienicy – do przedwojennego mieszkania Cukiermana. Umiera tam w wieku 100 lat.
Rok 1993
Janina Nojman przyjeżdża ze Szwecji i odwiedza swoje rodzinne miasto. To jej pierwsza wizyta po wojnie. Razem z córką Liolą oglądają dom zbudowany przez dziadka
Nuchima przy Kołłątaja 24. Kamienica stoi – jest taka ogromna, jak ją zapamiętała.
Dziedzictwo jej rodziny zostało sprzedane Polakom po wojnie. Przechadza się po podwórku i mówi do córki Lioli:
Dziadziuś mój z babcią ofiarował to mieszkanie na bóżnicę. Tam, na pierwszym piętrze…
Ja byłam tam kiedyś – Janina pokazuje ręką.

Rok 2021
Stoimy w dawnym domu modlitwy ufundowanym w 1912 roku przez Nuchima
Cukiermana dla organizacji charytatywnej Ahawat Chesed udzielającej bezprocentowych pożyczek dla potrzebujących członków gminy. Charakterystyczny zapach farby
olejnej jest pozostałością po zakończonej niedawno renowacji malowideł ściennych.
Wracamy myślami do historii, jakie usłyszeliśmy od ludzi wspominających to miejsce.

Zygmunt zmarł w Göteborgu w wieku 91 lat.
Janina zmarła w Sztokholmie w wieku 93 lat.
Menachem zmarł w Tel Awiwie w wieku 89 lat.
Zofia zmarła w Będzinie w wieku 90 lat.

T he G ate – C u kierman ’ s ho u se
B ę dzin , 2 4 K ołł ą taja A v en u e

Before the war, the door was here, and the women’s section was there. Then we had the kitchen
and the bedroom here. We had to live somehow.

This is where Bogusław’s children grow up. Many years later he moves to the better,
front part of the apartment building – to Nuchim Cukierman’s pre-war apartment. He
dies there aged 100.
1993
Janina Nojman arrives from Sweden and visits her family town. This is her first visit
after the war. Together with her daughter, Liola, she watches the house built by her
grandfather Nuchim at 24 Kołłątaja Street. The apartment building still stands there –
it’s as vast as she remembered it. Her family’s heritage was sold to Poles after the war.
Walking through the courtyard, she says to her daughter Liola:
“Grandpa and grandma gave this apartment for a synagogue… there on the first floor.
I was there once,” and points to the place.

2021
We are standing in the former hall of prayer founded in 1912 by Nuchim Cukierman
for the Ahawat Chesed charity organization, which provided interest free loans for
the community members. The characteristic smell of oil paint is a remainder of the
recently completed renovation of the wall paintings. Our thoughts go back to various
stories we heard from people who remember the place as it was.

Zygmunt died in Göteborg aged 91.
Janina died in Stockholm aged 93.
Menachem died in Tel Aviv aged 89.
Zofia died in Będzin aged 90.
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Polichromie w domu modlitwy Nuchima Cukiermana
Wall paintings in the Nuchim Cukierman’s house of prayer
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II
Nowy Rynek

B ę dzin , plac 3 M aja

New Market Square

B ę dzin , 3 M aja S q u are
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Jest rok 1935. Na będzińskim Nowym Rynku przed kamienicą numer 10 wykonano
fotografię. Jej autorem był z pewnością amator, o czym świadczy rozchwiana kompozycja sprawiająca wrażenie zdjęcia wykonanego w biegu. Na fasadzie znajdują się
dwa szyldy: akuszerki Ch. Jakubowicz i zakładu krawieckiego D. Pinkusa. Nad bramą
widoczny jest napis „1928 r.” – data budowy kamienicy. Za szybą okna widać jakby
powieszony na haku tałes. Przez uchyloną drewnianą bramę rozciąga się długa perspektywa gęsto zabudowanego podwórza.

It’s 1935. The photo was taken in the New Market Square in Będzin, in front of the apartment building no. 10. Its author was definitely an amateur photographer, as proven by
the unstable composition, which gives the impression that the picture was taken on the
run. There are two signboards on the building façade: the larger one advertises D. Pinkus’
tailor’s shop, while the one below states Położna Ch. Jakubowicz (Midwife Ch. Jakubowicz). Above the gate is the inscription 1928 R., the construction year of the building.
Behind the windowpane one can see something that resembles a tallit hung on a hook.
Through the tilted wooden gate there is a long view of the densely built-up courtyard.

Zdjęcie przedstawia sześć osób. Ostre słońce zza pleców fotografa zmusza pozujących do zmrużenia oczu. Kobieta stojąca z prawej strony osłania je dłonią i szeroko
się uśmiecha. Z lewej strony kadru widzimy trójkę mieszkających w sąsiedztwie dzieci.
W centrum fotografii stoi Wolf Najman – zarządca kamienicy numer 10 i zięć jej właściciela Chaima Lejba Bolimowskiego. Pod rozpiętym trzyrzędowym płaszczem bieli
się zapięta pod szyję koszula. Ręce złączone za plecami. Na nieco pochylonej głowie
elegancki kapelusz dopełnia obrazu człowieka interesu – kamienicznika, a może księgowego. Ten wizerunek zupełnie nie przystaje do profesji, pod jaką został zarejestrowany po wejściu Niemców do Będzina – arbeiter, czyli robotnik.
Obok Wolfa stoi pani Pawłowa – starsza kobieta w chustce na głowie i fartuchu. Po
wojnie córka Wolfa, Bajla Najman, jako jedyna ocalała z rodziny wróci do swojego
domu, ale nie odnajdzie tu nikogo oprócz Pawłowej. Starsza, niewidoma już wtedy
kobieta, słysząc głos Bajli zakrzyknie: „To jest córka pana Najmana!”. I choć po policzkach Pawłowej popłyną łzy, to nie zwróci ocalałej portretu ślubnego jej rodziców, który
został jej powierzony na przechowanie przez Wolfa – wierzy, że przyniósł jej szczęście.
Przeżyła okupację i doskonale pamięta Nowy Rynek sprzed wojny.
Do września 1939 roku życie w tej okolicy toczy się w podwórkach, w kamienicach
i przed nimi, a nad całym Nowym Rynkiem od 1933 roku dominuje monumentalny pomnik „będzińskiej Nike”. Grecka bogini zwycięstwa ma upamiętniać żołnierzy
11 Pułku Piechoty Ziemi Będzińskiej i szybko staje się centralnym punktem najważniejszych patriotycznych uroczystości w mieście. Forma monumentu, zaprojektowanego przez Adolfa Szyszkę-Bohusza, jest odważna, nowoczesna i niezwykle ekspresyjna. Strzelistą błyskawicę wieńczy realistyczna figura bogini Nike – uskrzydlonej, nagiej
dziewczyny, wznoszącej w niebo wieniec laurowy.
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The photo shows six people, blinking their eyes in the sharp sunlight behind the photographer’s back. The woman standing on the right covers her eyes with her hand
and smiles broadly. On the left side of the picture, we see three children from the
neighborhood. The man in the centre is Wolf Najman, the administrator of apartment
building no. 10, and the son-in-law of its owner, Chaim Lejb Bolimowski. He’s wearing a white shirt buttoned up to the neck, and a tie under his three-piece unbuttoned
coat. His hands are clasped behind his back. The elegant hat on his slightly bent head
completes his look of a businessman, maybe a real estate owner or an accountant.
This image sharply contrasts with the profession of arbeiter (laborer) under which he
was registered when the Germans entered Będzin.
Next to Wolf stands Pawłowa, an elderly woman with an apron and a scarf on her head.
After the war Bajla Najman, Wolf’s daughter and the only survivor in her family, will
return to her family house, but the only person she’ll find there will be Pawłowa. The elderly woman, who was already blind at that point, will shout upon hearing Bajla’s voice:
“It’s Mr. Najman’s daughter!” And although tears will run down Pawłowa’s cheeks, she
won’t give back to the returning survivor her parents’ wedding photo. The portrait had
been entrusted with Pawłowa by Wolf, and she believed that it brought her luck. She
survived the war and remembered well how lively the New Market Square once was.
Life in the New Market Square unfolded within the courtyards, in the apartment
buildings and all the houses and streets around them. From 1933, the whole square
was visually dominated by the impressive Będzin Nike monument. The Greek goddess of victory commemorated the soldiers of the 11th Infantry Regiment of the
Będzin county, and quickly became the central point for the most important patriotic
ceremonies in the town.
27
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Poświęcony przez katolickiego księdza pomnik jest atrakcyjny wizualnie, a przynajmniej wzbudza spore emocje w mieszkańcach Nowego Rynku i całego miasta. Podczas gdy dla polskich patriotów jest lokalną emanacją dumy narodowej, dla chasydów
zamieszkujących niemal wszystkie domy wokół Nowego Rynku jest obrazą. Do najbardziej pobożnych spośród nich należy Herszel Henoch Lewin – zięć wielkiego cadyka z Góry Kalwarii Abrahama Mordechaja Altera, przywódcy najliczniejszej grupy
chasydów w Polsce. Lewin jest ich głosem w Będzinie, ponieważ pełni odpowiedzialną
funkcję Rabina Miasta. Jak każdy naczelny rabin gminy ma zadanie reprezentować całą
społeczność wobec władz polskich. Swoją kancelarię prowadzi przy Nowym Rynku
pod numerem 4, a jego okna wychodzą wprost na nowy pomnik. Pisze więc do władz
miasta całkiem poważne skargi w sprawie pomnika, który obraża jego uczucia religijne
i w swej bezwstydnej formie przeszkadza mu w modlitwie. Lewin ma swoje racje – już
dwa tysiące lat temu Machabeusze walczyli z Grekami przeciw budowie ołtarza Zeusa
w Świątyni Jerozolimskiej, a teraz w pobożnym Będzinie będzie się celebrować posągi
greckich bożków.

The aesthetic style of the monument, designed by Adolf Szyszko-Bohusz, was brave,
modern, and very expressive. The soaring shape of a lightning bolt was crowned with
a realistic figure of the goddess Nike, a naked girl with wings, raising a laurel wreath
up to the sky.

Hersz Henoch Lewin jeszcze przez dwa lata, aż do swojej śmierci w 1935 roku, będzie
rabinem Będzina – jednak nie doczeka się już usunięcia czy choćby przysłonięcia pomnika. W 1942 roku kontrowersyjny pomnik zostaje zburzony przez Niemców – i podobno jest to jedyna miła rzecz, jaką naziści uczynili będzińskim Żydom.
Po Zagładzie miasto zmieniło się na zawsze. Pozostały stare domy oraz historie, anegdoty, relacje, okruchy pamięci – które będą się snuły jeszcze przez dziesięciolecia niczym żydowskie duchy wokół Nowego Rynku. Niektóre słodko-gorzkie wspomnienia
(jak odźwiernej Pawłowej) będą pielęgnowane niczym fotografia ślubna Wolfa i Estery Najmanów – z zachłannością. Czy uda się ją jeszcze odnaleźć i oddać potomkom
rodzin Bolimowskich i Najmanów?
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The monument is an artistic success, or at least it stirs emotions among the inhabitants of the New Market Square and the whole town. For the Polish patriots, it is
a local manifestation of national pride. However, for the Hassidim residing in almost
all the houses around the New Market Square, it is an insult. Among the most pious
of them is Herszel Henoch Lewin, son-in-law of Abraham Mordechaj Alter, the great
tzadik of Góra Kalwaria and the leader of the largest group of Hassidim in Poland at
that time. Lewin is the voice of Hassidim in the town, holding the responsible position of the Rabbi of Będzin. Like every other Chief Rabbi, he represents the community before the Polish authorities. His office is located at 3 Maja Square no. 4. Its
windows look out directly onto the new monument. This is why he continually writes
serious complaints to the town authorities about the brazenness of the monument,
which is offensive to his religious sentiment and disturbs him in his prayers because
of its shameless form. Lewin has merit: just like the Maccabees fought the Greeks
against erecting an altar to Zeus in the Temple of Jerusalem 2,000 years before, the
Chief Rabbi now opposes the idea of celebrating the figures of Greek Gods in his
pious town of Będzin.
Hersz Henoch Lewin continued to be the Rabbi of Będzin until his death in 1935, but
the monument was neither removed nor even covered during his lifetime. In 1942,
the controversial monument was demolished by Germans; apparently, that was the
only decent thing that Nazis ever did for the Jews of Będzin.
After the Holocaust, the town changed forever. All that was left is the old houses,
along with lost stories, anecdotes, witness accounts and scraps of memories that wander like Jewish ghosts around the New Market Square for decades. Some bitter sweet
recollections will be cherished greedily, like Pawłowa the doorwoman keeping Wolf
and Ester Najman’s wedding photo. Will it ever be found and given back to the descendants of Bolimowski and Najman families from New Market Square no. 10?
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W kamienicy nr 5 należącej
niegdyś do Nuchema Hampela,
sąsiadującej z kancelarią rabina
Lewina, odnajdujemy futryny
z wyżłobionymi śladami po
mezuzach. Takich futryn jest
tu co najmniej pięć. Kiedyś
w tych wyrwach znajdowały się
pudełeczka z modlitwą, które
codziennie z największym
szacunkiem były całowane
przez domowników. Te
małe wyżłobienia w starych
drewnianych futrynach
podtrzymują obecność
nieobecnych.
In the apartment building at no. 5,
once owned by Nuchem Hampl,
which was adjacent to Rabbi
Lewin’s office, we find grooves in
the doorposts where mezuzahs
were once were encased. There
are at least five of them, all deeply
engraved in the physical trace
of memory within the doors.
These indented openings, now
voids, contained boxes with the
Shema prayer inscribed on small
parchment papers. They were kissed
every day, morning and night with
the utmost respect by all household
members as they entered and left
their homes. The little grooves in
the old wooden doorframes sustain
the presence of the absence.
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Willa Abrahama Tropauera
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The Villa of Abraham Tropauer
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Dziś mieści się tu zajazd Złota Gąska, kiedyś znajdowały się: Bar Uniwersalny, Pub
Twierdza, Klub Zebra. Miejsce to w ostatnich 30 latach słynie z serwowania taniego
alkoholu jego lokalnym amatorom. Jedni pamiętają wejście od frontu, inni przez piwnicę. Imprezy, potańcówki, biesiady przy drewnianych stołach. Rozpytujemy, co tu
było wcześniej. Ludzie wspominają izbę dziecka i przedszkole. Najwięcej osób mówi
jednak o szkole specjalnej, która działała tutaj po wojnie. Pani Rozalia Garbiec, mająca ubytek słuchu, w latach 50. chodziła do tej szkoły. Dyrektorką była wtedy pani
Klimaszewska. Szkoła działała, dopóki nie oddano do użytku nowego budynku. Czy
będzinianie wiedzą, kto zbudował ten dom i mieszkał w nim przed wojną? Czy ktokolwiek zwraca uwagę na skromne inicjały zdobiące szczyt fasady: „AT – 1929”?

The current name is Złota Gąska (golden goose), formerly known as Bar Uniwersalny
(universal bar). Someone remembers it as Pub Twierdza (fortress pub), and another
person as Klub Zebra (zebra club). Over the last thirty years, the place has been famous for serving cheap alcohol to its local enthusiasts. Some remember the entrance
in front and others through the basement. Parties, dances, banquets at the wooden tables. We ask about what used to be here before. Some mention the emergency youth
center and kindergarten, but most people tell us about the special school which operated here after the war. Mrs. Rozalia Garbiec, who suffered a hearing loss, went to
this school in the 1950s. Her headmaster was Mrs. Klimaszewska. The school was
based here until a new building was commissioned for use. Does anyone know who
built the house and lived here before the war? Does anyone pay attention to the modest-sized initials on the façade top: AT – 1929?

Przyjrzyjmy się trzem fotografiom związanym z willą przy Małachowskiego 64.
Pierwszą z nich, z roku 1994, znajdujemy w książce Davida Klaymana From Holocaust
to Innovation. Na fasadzie budynku rozszyfrować możemy szyld „Hurtownia
papierosów”. A przed budynkiem stoi Fiat 126p. Podpis pod zdjęciem: „Dom
dziadka Abrahama Tropauera”. Autor książki – David Klayman – wszedł w rodzinę
będzińskiego browarnika i przedsiębiorcy Abrahama Tropauera przez ślub z jego
wnuczką Shulamit Szternfeld w 1950 roku.
Drugie zdjęcie (a właściwie seria kilku fotografii) pochodzi z czerwca 1941
roku. Grupa mężczyzn w nienagannie skrojonych nazistowskich mundurach
wizytuje willę przy Małachowskiego 64. Na schodach wejściowych stoi sam Fritz
Bracht – gauleiter i nadprezydent prowincji Górny Śląsk – który zresztą pozować do
zdjęć bardzo lubił. W domu przy Małachowskiego mieści się Narodowosocjalistyczna
Opieka dla Potrzebujących. Kiedy robiono to zdjęcie, właściciel budynku już nie
żył. Gdy wybucha wojna, Abraham Tropauer dobiega osiemdziesiątki. Mimo to jest
człowiekiem w pełni sił i gotowym do działania. Decyduje się uciekać z Będzina na
wschód razem z żoną Chaną. Trafiają na Wołyń, gdzie zostają zamordowani przez
Ukraińców w Łucku 28 lutego 1941 roku.
Trzecim zdjęciem jest rodzinna fotografia, przesłana przez prawnuczkę Abrahama
Tropauera – Rinę Kahan. Fotografia wykonana została zapewne w latach 30. XX wieku w ogrodzie, być może tym obok domu rodzinnego przy ul. Małachowskiego.
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Let us have a look at three photographs related to the villa on 64 Małachowskiego
Street. The first of them, taken in 1994, is found in David Klayman’s book From Holocaust to Innovation. The building façade includes a signboard which says Hurtownia
papierosów (cigarette warehouse). There is a Fiat 126p car standing in front of the
building. The inscription under the photo reads: My grandfather Abraham Tropauer’s
house. The author of the photograph, David Klayman, became a family member of
Abraham Tropauer, a brewer and entrepreneur from Będzin, when he married his
granddaughter Shulamit Szternfeld in 1950.
The second photo, or in fact a series of several photos, come from June 1941. A group
of men in finely tailored Nazi uniforms are visiting the villa on 64 Małachowskiego
Street. The man standing on the entrance stairs is Fritz Bracht, Gauleiter and High
President of Gau Upper Silesia, who was very keen on posing for photographs. The
house on Małachowskiego Street was the headquarters of the National Socialist Welfare Center. At the time when the photo was taken, the building owner was no longer
alive. When the war breaks out, Abraham Tropauer is in his late seventies. Despite
this, he is a man full of strength and ready for action. He decides to escape from Będzin to the east together with his wife Hana. They arrive in Volhynia, where they are
murdered in Lutsk by the Ukrainians on February 28th, 1941.
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Na ławce pośrodku siedzi barczysty mężczyzna. To właśnie Abraham Tropauer, którego inicjały „AT” widnieją na budynku. Po jego lewej stronie siedzi żona – Chana
Puterman Tropauer. Obok niej – córka z mężem i dziećmi. Po prawej stronie, siedzi
i patrzy w obiektyw młody Abraham Szternfeld z Jędrzejowa – dziadek Riny. Nad
nim, w kapeluszu, stoi wujek dr Kalman Tropauer – właściciel nowoczesnego budynku w Sosnowcu i członek zarządu Browaru Parowego „Grodziec”.

The third one is a family photo sent by Abraham Tropauer’s great-granddaughter,
Rina Kahan. The photo was taken in a garden, perhaps the one near the family house
on Małachowskiego Street, probably in the 1930s. A broad-shouldered man is sitting
in the middle of the bench. This is Abraham Tropauer, whose initials AT are seen on
the building. Sitting on his left is his wife Chana Puterman Tropauer. Right next to
her is their daughter with her husband and children. Young Abraham Szternfeld from
Jędrzejów, Rina’s grandfather, is sitting on the right, looking at the camera. The man
in the hat standing above him, his uncle Dr. Kalman Tropauer, is the owner of the
modern building in Sosnowiec and a member of the management board of the steam
brewery in Grodziec.

Abraham ma na tym zdjęciu dobrze ponad 70 lat, ale nie wygląda na tyle. Jego krótko
przystrzyżone włosy są bardzo jasne lub raczej siwe, co dobrze widać w zestawieniu
z ciemną, ogorzałą twarzą. Świetnie skrojona marynarka, pod nią kamizelka, krawat
zawiązany pod szyję, spodnie w kant. Nie wydaje się, że wygląda tak z powodu specjalnej okazji lub obecności fotografa. Raczej to jego codzienny strój do interesów,
strój, w którym Abraham czuje się całkowicie naturalnie. Przymocowany do kamizelki na łańcuszku zegarek-busola jest schowany w kieszeni. Trzymana w dłoniach drewniana laska i metalowe okulary dopełniają obrazu człowieka interesu o ugruntowanej
pozycji. Jest twardym facetem, który sporo już w życiu osiągnął i jest tego świadom –
od ponad 40 lat kieruje działalnością swojego browaru „Grodziec” i rozwija ją. Być
może właśnie wrócił z pracy, gdzie głowił się nad produkcją i sprzedażą eksportowego
jasnego, słodowego czy kulmbachskiego ciemnego w tych coraz mniej pewnych czasach. A może po porostu sobie siedzi i spokojnie rozważa przekazanie sterów firmy
młodszym. Bo – jak śpiewał pewien czeski bard:
Może i dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka.

In this photo, Abraham is well into his seventies, but he looks younger. His shortly cut
hair is very light, or rather grey, which is clearly visible in contrast with his dark tanned
face. He’s wearing a finely cut jacket with a waistcoat underneath, a tie up to his neck
and creased trousers. It doesn’t seem that he dressed up due to a special occasion or
photographer’s presence. This is rather his daily business outfit, and he feels very natural wearing it. The watch on a chain is hidden in the waistcoat pocket. The wooden
walking stick and metal glasses complete the image of an established businessman; a
tough guy who has already achieved a lot in his life and is perfectly aware of it. He has
managed and developed his Grodziec brewery for over 40 years.
Perhaps he has just come back from work, where he was thinking about the production and sale of Eksportowe Jasne (export lager beer), Słodowe (malt beer) or Kulmbachskie Ciemne (Kulmbach stout beer) in these increasingly uncertain times. Or
maybe he is just sitting and considering how to transfer his company to the younger
generation. As one Czech bard sang:
After all, not knowing what awaits us may be a good thing.
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Ruiny browaru Abrahama Tropauera w Będzinie-Grodźcu
Ruins of Abraham Tropauer’s brewery in Będzin - Grodziec
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Większość wspomnień z dzieciństwa z czasem zaciera się i staje niewyraźna. Nasza pamięć jest kształtowana przez to, co sami „decydujemy się” zapamiętać. Wolelibyśmy
usunąć szczególnie przykre wspomnienia, ale mimo to one gdzieś w głębi nas zostają.
Tak było w przypadku Arturka, który w czasach PRL, w latach 80. trafił do dziecięcego
szpitala przy ul. Sienkiewicza w Będzinie. Zapamiętał ten gmach jako ogromny i przytłaczający. Jego brudna tynkowana elewacja swoiście harmonizowała z niedoświetlonym, ponurym wnętrzem i ścianami do połowy pomalowanymi lamperią. Sale podzielone były jakby spękanym, mlecznym szkłem. Artur pamięta właściwie tylko tyle, że
spędził tam trochę czasu zanim jego mama, niezadowolona z opieki, zabrała syna do
innej placówki, co ten przyjął z ulgą. Anetka pamięta, że trafiła do szpitala dziecięcego,
gdy miała pięć lat. Spędziła tam sporo czasu, ponieważ wciąż była chora. To, co zapamiętała, nie zatarło się z upływem lat – widok dzieci, których nikt nie odbierał, mimo
że dawno wyzdrowiały. Snuły się po oddziałach szpitalnych w śpioszkach, za dużych
o co najmniej dwa rozmiary.

Most of our childhood memories get erased and become less clear over time. Our
memory is “furnished” with what we “decide” to remember. We’d like to remove
particularly unpleasant recollections, but they still remain deep within us. Such was
the case of little Arthur, during the communist era in Poland, who was taken to the
children’s hospital at Sienkiewicza Street in Będzin in the 1980s. He remembers the
building as vast and overwhelming. Its dirty plastered façade was in peculiar harmony
with the underlit, gloomy interior and walls, half-painted with dado. The rooms were
separated with something like cracked milky glass. Artur does not remember much
more than that he’d spent some time there before his mum, unhappy with the medical
care, moved him to another place. This was a relief for him. Aneta remembers that she
was taken to the children’s hospital when she was 5 years old. She spent a long time
there, as her disease did not go away. What she kept in memory was not erased over
the years: the view of children nobody ever picked up, though they’d recovered long
ago. They wandered about the hospital wards in their baby clothes, at least two sizes
too big for them. There were orphans living in this place much earlier before the war.

Sieroty mieszkały w tym budynku dużo wcześniej – przed wojną. Ten opuszczony,
zaniedbany dzisiaj gmach powstał jako dom dla żydowskich sierot z Będzina. Za inicjatywą jego budowy stało stowarzyszenie Linas ha-Cedek – najstarsza organizacja
charytatywna w mieście. W owym czasie była to bardzo nowoczesna placówka, kierująca się korczakowską wizją wychowywania i edukowania dzieci. Dla wielu dzieci
sierociniec stał się nowym, spokojnym i szczęśliwym domem.

The building, nowadays abandoned and neglected, was established as a house for
Jewish orphans in Będzin. Its construction was initiated by Linas Ha-Cedek, the oldest charity organization in the town. At that time, it was a very modern institution, by
Janusz Korczak’s vision of upbringing and educating children. For many children, the
orphanage became a new, quiet, and happy house.

Dwojra Kalkopf trafiła tutaj w wieku pięciu lat z dwiema starszymi siostrami w 1936
roku. Pokochała to miejsce i – jak wspomina – było jej tu lepiej niż w rozsypującym
się drewnianym domu nad Czarną Przemszą. Znając jedynie jidysz, nie rozumiała
próśb opiekunów, dlatego szybko musiała nauczyć się polskiego. Później zrozumiała,
że to nie tylko dało jej przepustkę do nieznanego i intrygującego świata, ale też pomogło jej przeżyć.

Dwojra Kalkopf was sent here with her two elder sisters in 1936, when she was 5 years
old. She fell in love with the place and, as she recalls, she enjoyed it more than the
crumbling wooden house on the Czarna Przemsza river. As she only knew Yiddish,
she did not understand the requests of her tutors, so she had to learn Polish quickly.
She later found out that not only did it open the gate to another world, but it also
helped her survive.

Dwojra wspomina, że w tym wielkim, sześciokondygnacyjnym budynku wszystko
było okazałe:

Dwojra remembers that everything in this huge six-storey building was impressive:

Sierociniec był nadzwyczajny, dużo tam się nauczyłyśmy, był wysoki standard. Jadalnia była
piękna, z boazerią naokoło, i parkiet na podłodze. Także chłopcy mieli niebieskie pantofle, a my
miałyśmy czerwone pantofle. Nie chodziło się w butach. Tam pięknie było…przed wojną3.
42

The orphanage was extraordinary, we learnt there a lot, and the standard was high. The dining
room was beautiful, with the paneling all around and the wood flooring. The boys wore blue
slippers, and the girls had red ones. We did not wear shoes. It was beautiful… before the war 3.
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Kochała zabawy w pięknym ogrodzie, gdzie chętnie fotografowano dzieci. Zarówno
ona, jak i inny wychowanek sierocińca – Isadore Hollender – wspominają to miejsce
jako postępowe, doskonale wyposażone i… syjonistyczne.

She loved playing in the beautiful garden, where children were keenly photographed.
Both Dwojra and Isadore Hollender, another orphanage graduate, remember the
place as progressive, well-equipped and… Zionist.

W 1941 roku domu sierot już tu nie ma. Jeszcze na początku wojny, według niemieckiego spisu żydowskich mieszkańców miasta, w sierocińcu mieszkało około
25 dzieci4. Dorota Bergman (tak po wojnie nazywała się Dwojra Kalkopf) mówi,
że dzięki zapobiegliwej opiekunce wszystkie trafiły do krewnych lub do rodzin zastępczych. Dorota wspomina też, że po raz kolejny trafiła tu przed jedną z wywózek
do KL Auschwitz. Wtedy ją i jej siostrę uratował palacz – pan Śledzik – który ukrył
dziewczynki w kotłowni.

By 1941, the orphans had already disappeared from there. According to the German
census of Jews in Będzin, about 25 children still lived in the orphanage when the war
began4. Dorota Bergman (the name Dwojra Kalkopf took after the war) claimed that
all of them had been sent to their relatives or foster families thanks to a foresighted
teacher. Dorota also remembers that she’d been sent here again before one of deportations to KL Auschwitz. Back then, she and her sister were saved by Mr. Śledzik,
a stoker who hid the girls in the boiler-room.

Od 1941 roku przez budynek, nazywany już wtedy „Domem Noclegowym dla
Uchodźców w Będzinie”, przewinęły się setki innych ludzi, z których większość „poszła na śmierć”. Dla Doroty – Dwojry to już nie było to samo miejsce, które pamiętała.
To nie był dom, w którym ona i inne dzieci uczyły się miłości i szacunku dla drugiego
człowieka. Budynek stał się miejscem przesiadki ze świata żywych do świata umarłych. Poczekalnią do Auschwitz.

From 1941, hundreds of other people passed through the building, which at that
point was already called Dom Noclegowy dla Uchodźców w Będzinie (Hostel for Refugees in Będzin). Most of them went to their death. For Dorota-Dwojra the place
was very different from what she remembered. It was no longer the house where she
and other children learnt to love and respect another human being. It became a place
of change from the world of the living to the world of the dead. A waiting room for
Auschwitz.

Dorota przeżyła wojnę i do Będzina po raz ostatni przyjechała w 2015 roku, aby dać
świadectwo o tym miejscu i jego historii.
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Dorota survived the war and came to Będzin in 2015 for the last time to give a testimony about the place and its history.
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W sta ń cie ,
id ź cie na miejsce ka ź ni ,
A  jest ich wiele
w moim mie ś cie ,
K amienne pł y t y ,
br u k u nie ś cie
I  sp ó jrzcie w ziemi gł ą b –
odwa ż ni !
I  odwr ó ceni k u tej gł ę bi ,
J ak czarne ,
oniemiałe ptactwo ,
S p ó jrzcie ,
jak si ę wewn ą trz kł ę bi
I  jak z czel u ś ci mknie
robactwo 5 .

A rise
and go to the place
of torment ,
I n m y cit y there are
plent y of them ,
L ift the stone slabs
and cobblestone
A nd bra v el y look deep
into the gro u nd !
T u rn y o u rsel v es
towards the depth ,
L ike black ,
tong u e - tied birds ,
S ee how worms swirl
and r u sh from the ab y ss 5 .

Stanisław Wygodzki, Kamionka

An excerpt of the poem Kamionka,
Stanisław Wygodzki
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Jest wczesna jesień 1947 roku. Maria Polak, patrząc z okna na podwórze, usypia na
rękach swoją nowo narodzoną córeczkę. Aż do okien na pierwszym piętrze sięgają
powiewające sztandary trzymane przez ludzi, którzy zebrali się tego dnia przy ich
domu. Żydzi ocaleni z hitlerowskiego terroru zjechali się tu z całej Polski, aby oddać
cześć swoim poległym towarzyszom. Wśród nich są bojownicy z getta warszawskiego
i innych miast. Przywieźli z sobą pamiątkową tablicę z dębnickiego marmuru, która
zawiśnie na domu pani Marii za zgodą jej rodziców. Na tablicy widnieje następujący
tekst w językach: hebrajskim, jidysz i polskim:

It’s early autumn of 1947. Maria Polak puts her newly born baby daughter to sleep in
her arms, looking out the window to the courtyard. The waving banners held by the
people who gathered near their house on that day reach the windows on the first floor.
The Jewish survivors of Nazi terror came here from all around Poland to pay tribute
to their late companions. Among them are fighters of the Warsaw ghetto and from
other cities. They brought a commemorative plaque made of Dębnica marble, which
will be hung on Maria’s house with the consent of her parents. The plaque bears the
following text in Hebrew, Yiddish and Polish:

Dnia 3.08.1943r. zginęli w bunkrze na tym podwórku w nierównej walce z najeźdźcą hitlerowskim członkowie Droru i Poale Sjon (C.S.) Frumka Płotnicka, Herszel Szpringier, Baruch
Gaftek i ich towarzysze wierni synowie ruchu chalucowego padli w walce o wolność, godność
narodu żydowskiego o niepodległą Polskę i wolność całej ludzkości. Pamięć ich trwać będzie
wiecznie!

On August 3rd, 1943, Frumka Płotnicka, Herszel Szpringier, Baruch Gaftek, members of Dror
and Poale Zion, and their companions, loyal members of the HeHalutz movement, died in the
bunker located in this courtyard. They fell fighting for freedom, dignity of the Jewish nation,
independent Poland and freedom of all humanity. May their memory last forever!

Ta ziemia jest piekielna, uważa pani Maria, ale cóż – tu przyszło jej żyć, w domu zbudowanym przez jej rodziców. Kiedy w czasie okupacji, na Warpiu-Kamionce utworzono getto, wszyscy Polacy musieli się stąd wynieść. Rodzinie Marii Niemcy pozwolili jednak zostać, bo nieopodal miała pole, którego plony wszystkim były w tych
czasach potrzebne. Mała Maryla – bo tak do niej mówiono – pamięta, jak przez jej
dom rodzinny przewijali się Żydzi. Wielu Żydów. Pamięta swoją rówieśniczkę Renię
Szlezyngier, z którą zrobiono jej wspólne zdjęcie w przydomowym ogrodzie. Pamięta
małego Arnolda Kuźnickiego, który cudem uniknął wywózki do obozu śmierci.

“This ground is infernal,” thinks Maria, but well, this is where she has to live, in the
house built by her parents. When the ghetto was established in Warpie-Kamionka
during the Nazi occupation, all Poles had to move out from here. However, the Germans allowed the Polak family to stay because they had a field nearby, and their harvest was much needed by everyone in those days. Little Maryla, as they called her,
remembers Jews passing through her family house. A lot of Jews. She remembers her
peer Renia Szlezyngier: she even had a photo taken with her in the garden near her
house. She also remembers little Arnold Kuźnicki, who avoided being deported to the
death camp by miracle.

Dopiero gdzieś w lipcu 1943 roku, tuż przed ostateczną likwidacją getta, powiedziano rodzinie pani Marii, że muszą się wyprowadzić poza granicę dzielnicy żydowskiej.
Trafili na ulicę Sielecką. Pani Maria drżącym głosem relacjonuje ze szczegółami sceny,
których była tam świadkiem.

It wasn’t until July 1943, right before the final ghetto liquidation, that Maria’s family
was told to move outside the Jewish district. They settled at Sielecka Street. Maria
gives a detailed account of the scenes that she witnessed in a trembling voice.

Nadchodzi moment likwidacji getta. Ulicą Sielecką tłumy narodu żydowskiego szły. Tam były
podstawione wagony towarowe. I myśmy to widzieli na własne oczy. I oni tymi karabinami tak
wciskali tych ludzi. Ja to widzę wszystko przed oczyma. Jak biedny, pamiętam, taki staruszek
z tymi pejsami, co już upadł… doszedł Szwab, kolbą uderzył, strzelił, zostawił. A te dzieciątka… To jest nie do opisania, nie do opisania. I już po tej całej likwidacji… to narody – tłumy
szły, co pociąg-transport. Ja jednym jestem jeszcze świadkiem tego, ja oczy zamykam i widzę
…w tych zakratowanych okienkach, jak te dzieciątka rączki wyciągają […]
50

The moment of ghetto liquidation came. There were Jewish crowds being led down the Sielecka
Street. The freight wagons were placed there. And we saw it ourselves. And they pushed these
people onto the wagons with their guns. I can see it all before my eyes. I remember a poor old
man with sidelocks who fell… a German came up, hit him with the rifle butt, shot and left
him. And those little children… I’m lost for words. And when the liquidation was over… there
were crowds walking there, a transport every train. I’m the only witness who still remembers
it, I close my eyes and see it… the little children sticking their hands out through the barred
windows […]
51
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Jak oni już wyczyścili całe getto, zostawili ekipę żydowską do sprzątania jeszcze tych trupów,
które były. I rodzicom brakło już słomy i udali się na posterunek, a tam mówią: „Tak, ale pamiętajcie o tym, idziemy, tylko was uprzedzimy co zobaczycie na waszym placu”[…] Rodzice
dojeżdżają do budynku i patrzą, a naszego domu nie widać. Bo oni ściągnęli z całej okolicy
wszystkie ogrodzenia, płoty postawiali, bo z naszego domu zrobili więzienie dla tych Żydów,
którzy sprzątali tam to wszystko. Cały budynek był okratowany, żeby im oni nie uciekli. Biedni przecież, bogu ducha byli winni. I to cały budynek był zajęty przez tych więźniów. I ten
gestapowiec mówi tak, to był Ślązak – po polsku mówił – pyta się mamy: „A pani ma dobre
serce? Wytrzyma pani ten widok?” […] I nie doszła mama całkiem do placu, tylko widziała;
jak długi i szeroki plac był – tak były ciała tego ruchu oporu, zastrzelone i zasypane chlorem.
I zaczęli opowiadać, że ten dom nasz i ta stodoła przejdzie do historii. Że w naszym budynku
był ruch oporu i właściwą siedzibę zrobili sobie pod stodołą. Mama mówi, że się rozpłakała.
Powiedział: „To chodźcie to wam pokażę w jaki sposób to zostało wykryte”.
Jak się wchodzi do pierwszej klatki schodowej to była kuchnia, i tam był piec kaflowy… Jak
już była likwidacja, gestapowiec oparł się o te kafle i te kafle mu wpadły do piwnicy i krzyk się
stał. Niemcy kazali tym ludziom wychodzić i okienka do piwnicy zostały zamurowane, drzwi
do piwnicy zostały zamurowane, tylko oni przez ten piec wchodzili. A cały ten ruch oporu
był pod stodołą, bo tam były piwnice. Co było charakterystyczne, co ja widziałam, w torebkach to oni ziemię wynosili z komórek spod stodoły. Mamusia mówi: „Dziecko kochane, to
jak myśmy mieszkali, to oni już się przygotowywali”. I co się okazuje? Że oni tam mieli cały ten
sztab tego ruchu oporu. […] Wyszli stamtąd i tam rozegrała się ta tragedia, że ich wszystkich
wystrzelali. […] I na tą pamiątkę właśnie została ta tablica wmurowana6.

Jakiś czas po likwidacji getta rodzina pani Marii wraca do swojego domu. Rodzice
pozostawiają kraty w oknie na parterze, aby przypominały, co się tu wydarzyło. Rozumieją, że ich dom został bez ich zgody i udziału zapisany na kartach historii, a oni stali
się jego mimowolnymi kustoszami.
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Once they cleared the whole ghetto, they left a Jewish crew to clean the dead bodies there.
My parents ran out of straw so they went to the police checkpoint, and the police said, “OK,
let’s there, but we have to let you know about what you are going to see in your square…”
and so my parents get to the building and they look, and can’t see the house. That’s because
they took all railings from the neighborhood and put up fences, as they turned our house
into a prison for the Jews, for those who cleaned the ghetto. […] The whole building was
barred, so they could not run away. Poor souls, totally innocent. And the entire building was
occupied by those prisoners. And the Gestapo who was a Silesian and spoke Polish, he asked
my mum: “Are you a good-hearted person? Can you stand the view?” So my mum asks him,
“What view?” “You’ll see.” […] And my mum did not get right to the square, but she saw it
from a distance: bodies of the resistance fighters all over the square. And she was told that our
house and barn would go down in history. That the resistance movement had been located in
our building and their headquarters was under the barn. My mum said that at this point she
began to cry. He said, “Come on, I’ll show you how it was found.”
When you enter the first staircase, there was a kitchen with a tiled stove… during the ghetto
liquidation, a Gestapo man leaned against the tiles, and the tiles fell into the basement and
there was a scream. The Germans told the people inside to get out, the basement windows
and doors were then bricked up, they only got in through the stove. And the whole resistance
movement was under the barn because we had basements there. I actually saw them removing
the soil in bags from the sheds under the barn. My mum said, ‘My dear child, so they were
already preparing it while we lived there.’ It turned out that they’d had the whole resistance
headquarters there. […] They got out and the whole tragedy happened there, they were all
shot down. […] And the plaque was installed to commemorate it 6.

Sometime after the ghetto liquidation, Maria’s family comes back to their house. Her
parents leave the bars in the window on the first floor to remind about what happened
here. They do understand that their house went down in the history without their consent or involvement, and they naturally become the curators of this history.
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Wiele lat po wojnie zamieszkały tu z rodzicami siostry – Iza i Angelika. Dziewczynki
bawią się na podwórku, na którym do niedawna stała ich ulubiona huśtawka. Kiedy
dorastają – rok po roku ziemia, ogród i sad zaczynają mówić do nich głosami przeszłości. Z początku po cichu, tajemniczo, z czasem dosłownie wyrzucają z siebie zapomnianą historię. Angelika wspomina:

Many years after the war two sisters, Iza and Angelika, come to live here with their
parents. The girls play in the courtyard where their favorite swing stands (it stood
there for years, until recently). As they grow up, year after year, the ground, the garden
and the orchard begin to speak to them in voices of the past. Quietly and mysteriously
at first, over time the forgotten history literally becomes ejected.

Zarówno dom, jak i cała jego okolica, był zagadkowy; krył – jak już za dziecka przypuszczałam,
niewiele wiedząc o jego historii – wiele tajemnic; szopa za domem, której obecnie już nie ma,
z całą masą łusek po nabojach; zakopany w pobliskim sadzie karabin – zapewne niejedyny – na
który przez przypadek natrafiłam, bawiąc się w dzieciństwie z kolegą; i piwnica pod domem,
nie wiadomo czemu niecała dostępna7…

The house and its surroundings were mysterious. Already as a child I thought it had a lot of
secrets, though I didn’t know much about its history. The shed behind the house with plenty
of bullet shells, the rifle buried in the nearby orchard that I found by accident while playing
with a childhood friend of mine, and the basement under the house, for some reason never
fully available7.

Dorastają kolejne pokolenia, a legenda o bohaterach z będzińskiego getta trwa. Iza obserwuje, jak podwórko przy ich domu staje się celem pielgrzymek wielu osób.

New generations arise, and the legend of Będzin ghetto heroes continues. Iza watches
as the courtyard near their house becomes a pilgrim destination for many.

Od czasu do czasu na podwórku zjawiali się jacyś ludzie, całe rodziny z Izraela – zapewne
w poszukiwaniu śladów tragicznie zmarłych przodków. Robili zdjęcia, pytali, czy znamy kogoś, kto może mieszkał tu podczas wojny […] Któregoś lata, kiedy pod tablicą znowu pojawili
się ludzie, pomyślałam, że przecież nic już na niej prawie nie widać. Przystawiłam do ściany
stary stół kuchenny i zwykłym pędzelkiem szkolnym poprawiłam czarną farbą polską inskrypcję. Z uśmiechem wspominam tamto lato, bo stojąc na tym stole, nie wiedziałam jeszcze, że
kiedyś tam, w przyszłości, będę pracowała w szkole i zrobię z młodzieżą kilka projektów edukacyjnych dotyczących, nie tak w końcu odległej, wojennej historii naszego miasta8.

From time to time people came to the courtyard, whole families from Israel, probably in search
of their ancestors who died tragically. They took photos and asked if I knew anyone who had
lived there during the war… One summer, when people came to see the plaque again, I found
out they could no longer see what was written there. I put an old kitchen table against the wall
and, using my school paintbrush, enhanced the Polish inscription with black paint. I recall
that summer with a smile, because standing on the table I had no idea that at one point in the
future I would work at school and do a number of educational projects on the wartime history
of our town, which is not that distant, with young people8.

Stodoła, która stała na podwórku w sąsiedztwie domu, nie zachowała się do dzisiaj.
Pani Maria Polak udzieliła nam tego wywiadu w kwietniu 2013 roku, zmarła trzy lata
później. Ziemia, na której wychowała się pani Maria, jej córka, a potem Iza i Angelika, to część będzińskiego getta. Miejsce naznaczone na zawsze prześladowaniem
i śmiercią tysięcy ludzi – przedsionek Auschwitz i ostatni akt wielkiej historii będzińskich Żydów.

The barn that stood in the courtyard near the house has not survived until today.
Maria Polak died in 2016, three years after she gave us the interview. The land where
Maria, her daughter, Iza and Angelika grew up was part of the Będzin ghetto. A place
marked forever with persecution and death of thousands of people, an antechamber
of Auschwitz and the last act of the great history of Będzin Jews.
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Duże kokardy przykrywają gładko wyczesane fryzurki. W oczy rzucają się wykrochmalone białe kołnierzyki i nowe podkolanówki. Tego dnia dzieci z bytomskiego
przedszkola przy ul. Piekarskiej mają na sobie wszystko co najlepsze, a przynajmniej
najlepsze, co ich mamusie były w stanie zdobyć na bytomskich straganach. Dzień
jest odświętny, bo do przedszkola przyjeżdża fotograf. Najpierw zdjęcie grupowe:
dziewczynek jest więcej niż chłopców. Stoją w równych rzędach, skromnie uśmiechając się do obiektywu. Na zdjęciu widzimy również pięciu dorosłych mężczyzn –
być może lekarza i nauczycieli, a także trzy kobiety – zapewne przedszkolne wychowawczynie. Wiemy o nich tyle, że niektóre z nich niedawno straciły własne dzieci
i teraz z czułością zajmują się powierzonymi ich opiece maluchami.

Large ribbons covering smooth hairstyles, starched white collars and new knee socks
caught the eyes of everyone. On this day, children from the kindergarten at Piekarska
Street in Bytom are wearing their best clothes, or at least the best their mums were
able to buy from the market stalls in Bytom. The day is festive. A photographer is
coming to meet the children in the kindergarten. First a group photo: more girls than
boys. They are standing in rows, smiling modestly at the camera. In the photo we also
see five adult men, perhaps the doctor, teachers and three ladies, likely the kindergarten teachers. All we know of them is that some had recently lost their own children,
and they are now taking care of the toddlers entrusted to them.

Ada Wolfsztajn, która zmuszona była usunąć swoją pierwszą ciążę, miała szczęście,
że jej córeczka Eloe urodziła się w sowieckim łagrze w Maryjskiej Autonomicznej Republice Radzieckiej, i ona sama nie dołączyła do grona matek w żałobie. Ma
także szczęście, że w Bytomiu działa dobre przedszkole pod patronatem Komitetu
Żydowskiego. Dzieci są tutaj dobrze odżywione, a UNRRA oprócz tak potrzebnych pieniędzy wysyła do Polski różne spożywcze produkty, w tym brzoskwinie
w puszce, które jej córka nazywa pieszczotliwie słoneczkami. Eloe, podobnie jak
inne polskie dzieci, nie zna tych owoców.
W tych czasach nie dziwi też to, że przedszkole mieści się w domku ogrodnika przy
żydowskim cmentarzu. Ważne, że dziecko ma opiekę i edukację, a matki mogą realizować się zawodowo. Prawdopodobnie najważniejsze jest to, że dzieci są tutaj bezpieczne – po pogromie kieleckim wszystkie placówki są strzeżone przez wartowników uzbrojonych w karabiny.
Bezpieczeństwa dzieci broni też żeliwna, bogato zdobiona brama, za którą rozpościera się placyk przedszkolny, a za nim znajduje się furtka prowadząca na stary, niemiecki cmentarz żydowski. Dzieci czasem się tam zapuszczają – ale nie dzisiaj, zdjęć tam
nie będzie. To miejsce przeznaczone jest na czas zabawy niepozowanej, tajemniczej
i cichej. Tam, po północno-wschodniej stronie nekropolii, gdzie w 1947 roku nie ma
jeszcze grobów, ogrodnik opiekujący się cmentarzem uprawia mały ogródek warzywny, by zapewnić dzieciom niezbędne witaminy.
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Ada Wolfstein, who was forced to abort her first baby, was lucky that her daughter
Eloe had been born in a Soviet labor camp in the Mari Autonomous Soviet Socialist
Republic, so she did not become one of the mourning mothers. She is also lucky because there is a good kindergarten in Bytom under the auspices of the Jewish Committee. The children are well-fed, as the United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) apart from sending much needed money to Poland also ships
various food products, including canned peaches, which her daughter affectionately
calls “little suns”, as she’s not familiar with the fruit, just like other Polish children.
For the protection of the children, the kindergarten is based in a gardener’s house,
near the Jewish cemetery. The children receive care and education, and their mothers
can go to work. Most importantly, the children are safe here – after the Kielce pogrom
all units of this kind are protected by guards with rifles.
The children’s safety is reinforced with a cast iron, richly ornamented gate, behind
which lies the kindergarten with a backdoor leading to the old German Jewish cemetery. The children sometimes go there, but not today: the photos will be taken
somewhere else. This place is used for mysterious and quiet games. Over there, on
the north-eastern side of the necropolis, with no graves yet in 1947, the gardener in
charge of the cemetery takes care of a small vegetable garden to provide the children
with some healthy nourishment.
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Tam, na zielonej trawie, pod wysokim murem, dzieci biegają wolne i beztroskie, kiedy pani wychowawczyni im na to pozwoli. Przy alejach cmentarnych rosną wysokie,
oplecione bluszczem drzewa i krzaki bukszpanu, które po latach przypomną dorosłej
Eloe o dzieciństwie spędzonym przy cmentarzu.

Over there, on the green grass, under the high wall, the children run free and careless,
whenever their teacher allows them to do so. There are tall trees entwined with ivy
and boxwood bushes in the cemetery alleys. Many years later, they will remind the
now-adult Eloe about her childhood spent near the cemetery.

Fotograf robi kilka ujęć – będą pamiątki z „beztroskiego” dzieciństwa w 1947 roku.
Uwiecznia: dzieci oczekujące na posiłek przy ogromnym stole, udekorowanym
gruszkami i kwiatami; przedszkolaki skupione nad zeszytami, w których roi się od
kleksów; dziewczynki pozujące przy zabawie lalkami i hula-hoop. Najciekawsze są
zdjęcia zajęć gimnastycznych. Tym fotograf poświęca najwięcej czasu – w końcu
gimnastyka to ważny element wychowania przedszkolnego. Ubranka wyraźnie nie
pasują do sytuacji, a wystudiowane pozy trzymają dzieci w napięciu. Maluchy wyciągają przed siebie ręce, aby zaraz ugiąć kolana do przysiadu – uśmiechają się do siebie,
bo za chwilę wyjdą na zewnątrz. Jest jesień, wybrukowany placyk pomiędzy domkiem ogrodnika a cmentarnym domem przedpogrzebowym ozdobiły świeżo spadłe
kasztany. Cieplej ubrane dzieci wychodzą na dwór i rozkładają się na ziemi na dużym
kocu. Fotograf naciska spust migawki, zatrzymując obraz grupy przedszkolaków ułożonych w kształt gwiazdy Dawida, leżących przed szeroko otwartą bramą prowadzącą
na stary cmentarz.

The photographer takes a few pictures—future souvenirs of a “carefree” childhood in
1947. He immortalizes children who are waiting for a meal at the huge table, decorated with pears and flowers. The preschoolers are focusing on their copybooks, which
are full of ink blots. The girls are posing with their dolls and hula hoop. Most interesting are the photos showing gym classes. This is what the photographer pays most
attention to: indeed, gymnastics is an important element of kindergarten upbringing.
The clothes clearly do not fit the situation, and the studied poses present the children
in a focused tension. The toddlers are stretching their arms forward, just to bend their
knees in a second—they are smiling at one another because in a moment they will
go outside. It is autumn, and the paved square between the gardener’s house and the
pre-burial house in the cemetery is ornamented with newly fallen chestnuts. Wearing
warmer clothes now, the children are sitting on a large blanket on the ground. The
photographer presses the shutter button, recording the image of the group of kindergarten children forming the Star of David, lying in front of a wide open gate leading
to the old Jewish cemetery.
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Widok przez okno domu przedpogrzebowego.
Wedle opinii opiekuna cmentarza na szybie jest
widoczny ślad po pocisku.
View through a window of the pre-burial house.
According to the cemetery caretaker, there is
a bullet trace on the window.
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Paula Fürst jest szefową wydziału edukacji Zrzeszenia Żydów w Niemczech9 (Reichsvereinigung der Juden in Deutschland) odpowiedzialną za wszystkie szkoły żydowskie
w Niemczech. 28 listopada 1939 roku pisze pismo do bytomskiego wydziału budowlanego. Wnioskuje w nim o wyrażenie zgody na przebudowę żydowskiego domu starców. Chodzi o wydzielenie pomieszczenia, w którym będą się mogły odbywać zajęcia
szkolne. Apeluje o szybkie rozpatrzenie sprawy, ponieważ obecnie – jak pisze – do
dyspozycji jest tylko jedno pomieszczenie, w którym 95 dzieci może się uczyć najwyżej przez dwie godziny dziennie. Do niedawna miejscowa szkoła żydowska dysponowała wyłącznie na swoje potrzeby sporym miejskim budynkiem przy Iserbachstr. 2
(dziś ul. Rostka). Jeszcze w 1937 roku uczęszczało do niej 300 uczniów, kształconych
przez sześcioro nauczycieli w siedmiu klasach. Te czasy już jednak minęły. Szkoły żydowskiej w mieście formalnie nie ma. Żydzi nie mogą legalnie pracować, kupować
żywności, a nawet kontaktować się z Aryjczykami. Od roku, czyli od pogromu listopadowego, panuje atmosfera wszechobecnej, fizycznej, brutalnej przemocy realizowanej z całą siłą przez nazistowskie państwo.

On the 28th of November 1939, Paula Fürst, Head of the Department of Education of the Reich Association of Jews9 responsible for all Jewish schools in Germany,
writes a letter to the Department of Construction in Bytom. She requests the approval of a plan for the rebuilding of the Jewish Old People’s Home. Her goal is to
provide a separate room for school classes. She urges the Department of Construction to take prompt action in this case, because there is only one room where 95
children can study for no longer than 2 hours per day. Until recently, the local Jewish
school had at its disposal a large municipal building at Iserbachstrasse 2 (currently
2 Rostka Street). In 1937, the school was attended by 300 students and taught by
6 teachers in 7 grades. However, those days had long passed. Formally, there is no
Jewish school in the city. Jews cannot legally work, buy food, contact, or even talk
to so-called Aryans. For a year, from the November pogrom, the prevailing atmosphere is that of omnipresent, physical, brutal violence executed by the Nazi state
with all its might.

List do bytomskiego wydziału budowlanego jest podpisany: „Paula Sara Fürst”. Pracowników berlińskiej centrali Zrzeszenia Żydów w Niemczech także obowiązuje
nakaz używania identyfikujących imion: Izrael lub Sara. Wszyscy Żydzi muszą być
wyraźnie odseparowani od reszty społeczeństwa. Rozpatrujący tę sprawę urzędnik
nanosi zmiany na planie budowlanym. Kolorem czerwonym zaznacza konieczne
poprawki: przesunięcie ścianki, zamurowanie jednego okna i wybicie innego. Nad
wejściem do budynku kolorem zielonym, trochę nonszalancko, zaznacza sześcioramienną gwiazdę.
Szkolna sala ma się mieścić we wschodnim skrzydle oficyny przy Kasernenstrasse 4
(dziś ul. Smolenia 4). Dwie symetryczne oficyny: wschodnia i zachodnia zostały oddane do użytku na początku 1936 roku z przeznaczeniem na żydowski dom starców –
Jüdisches Altenheim. W dwóch niewielkich budynkach utworzono łącznie 10 pokoi
dla starszych osób, co pozwoliło na zwolnienie przez nich 10 mieszkań w mieście.
Każdy z pokojów posiada ślepą kuchnię z piecem i zlewem. Ubikacje dostępne są na
każdym piętrze, a w piwnicy działa mykwa. Tutaj w dwóch niewielkich skrzydłach
ulokowanych jest 35–40 seniorów. Wszyscy mieszkają blisko siebie, w zacisznej głębi
podwórza. Tak jest wygodniej i łatwiej. Dla wszystkich.
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The letter to the Department of Construction in Bytom is signed Paula Sara Fürst.
The employees of the Berlin headquarters of the Reich Association of Jews are
obliged to use the “Jew-identifying” names of “Israel” and “Sara”. All Jews must be
clearly separated from the rest of the society. The officer handling the case introduces certain changes in the construction plan. He marks the necessary adjustments in
red: moving the wall, bricking up one window and making another one. Above the
entrance to the building, he carelessly marks a six-pointed star in green.
The building meant to house the classroom is the eastern wing of the backhouse
at Kasernenstrasse 4 (currently 4 Smolenia Street). Two symmetrical backhouses,
eastern and western, were commissioned for use as the Jüdisches Altenheim ( Jewish
Old People’s Home) at the beginning of 1936. Overall, 10 bedrooms for the elderly
were established in two small buildings. This helped them release 10 apartments in
the city. Each bedroom has a windowless kitchen with a stove and a sink. Toilets are
available on each floor, but there is also a mikvah in the basement. About 35 to 40
seniors will live here in two small wings of the building. They will all live close to one
another, deep sequestered in the quiet courtyard. This will be more convenient and
easier for everyone.
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Dom starców pustoszeje 28 maja 1942 roku, kiedy to jego pensjonariusze zostają
wysiedleni. Potwierdzający ten fakt dokument, sporządzony prawdopodobnie
przez bytomskie gestapo, opatrzony jest terminem ausgesidelt. Pod tym
biurokratycznym określeniem kryje się wywózka ciężarówkami do Będzina. Tam,
razem z deportowanymi tego samego dnia Żydami z Gliwic, staruszkowie uzupełnią
duży transport Żydów będzińskich kierowany do jednego z obozów zagłady,
prawdopodobnie – choć nie na pewno – do KL Auschwitz. Z tego co wiemy, nikt
z tego transportu nie ocalał.

The Jewish Old People’s Home is emptied on May 28th, 1942, when its inhabitants
are deported. The document confirming this fact, probably drawn up by the Gestapo in Bytom, is labeled under the word ausgesiedelt. This bureaucratic term denotes
the transfer by lorries to Będzin, where the elderly from Bytom, together with the
Jews deported on the same day from Gliwice, are added to the large transport of
Jews from Będzin to one of the death camps: probably to KL Auschwitz, although
this is not certain. As far as we know, nobody from that transport survived.

26 sierpnia 1942 roku Paula Fürst wraz z 50 innymi pracownikami Zrzeszenia Żydów
w Niemczech została deportowana z Berlina na wschód i zamordowana w obozie na
przedmieściach Mińska w dzisiejszej Białorusi.
W czerwcu 1943 roku bytomski urząd budowlany rejestruje wniosek o kolejne
zmiany konstrukcyjne dawnego domu starców. Biuro Okręgowe Urzędu Pożytku
Publicznego NSDAP10 (Nationalsozialistische Kreis Leitung für Volkswohlfahrt) wnosi
o przebudowę budynku na potrzeby prowadzonego tam przedszkola „aryjskiego”. Na
podwórku przy Kassernenstrasse 4 znowu rozbrzmiewają głosy bawiących się dzieci.
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On August 26th, 1942, Paula Fürst and 50 other employees of the Reich Association
of Jews were deported from Berlin to the east and murdered in the camp on the outskirts of Minsk (nowadays in Belarus).
In June 1943, the Department of Construction in Bytom registers a request for
further structural changes in the former old people’s home. The District Office for
Public Interest of NSDAP10 requests the structure to be rebuilt for use by an “Aryan”
kindergarten to be located on the site. The courtyard at Kassernenstrasse 4 is filled
with the voices of playing children.
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To samo miejsce po wojnie ożyło na nowo żydowskim życiem. W budynku frontowym zaczął działać komitet żydowski. Nie wiemy, dlaczego wybrano akurat tę lokalizację. Pan Julian Raiser – żydowski przesiedleniec przybyły z rodzicami do Bytomia
z Kresów – wspomina cudowny zapach dochodzący z działającej tam wówczas koszernej piekarni. Potem biuro komitetu przeniesiono do oficyny – do oznaczonych
gwiazdami Dawida budynków, które pamiętały tragiczny los staruszków. Zdławione
życie żydowskie wróciło w to miejsce z zaskakującą intensywnością. Na parterze jednego ze skrzydeł mieściło się biuro, a obok niego usytuowano koszerną stołówkę. Raz
w tygodniu, w piątki, przychodził rzezak i przeprowadzał rytualny ubój kur. Gdzieś
w pobliżu była też jedna z czterech szkół żydowskich działających w mieście, a w piwnicy ponownie zaczęto korzystać z mykwy.

Jewish life was again restored in the same places at war’s end. The Jewish Committee
began to operate in the front building soon after the war. We don’t know why this location was chosen. Julian, a displaced Jew who came to Bytom with his parents from
Kresy Wschodnie (Eastern Borderlands), remembers the wonderful smells coming
from the kosher bakery which operated there. Then the Committee office was moved
to the outbuilding, to the small miserable buildings marked with Magen David stars,
which memorialized the tragic fate of the elderly Jews of Bytom. The crushing of Jewish life came back after the war with surprising intensity. The office was located on the
first floor in one of the wings, and the kosher canteen was based right next to it. The
schochet (butcher) would come every Friday and perform the ritual slaughter of hens
for the canteen. One of the four Jewish schools operating in Bytom was also based
somewhere near. And the mikvah in the basement started to be used again.

Mykwa w tradycji żydowskiej pełni ważną rolę, szczególnie dla kobiet. Powojenne
mieszkanki tego miejsca mają rozbieżne zdania na temat tego, czy cieszyła się ona
popularnością. Jedna z nich – pani Biener szczególnie mocno zapamiętała obrazek
rosyjskiej katoliczki, która w mykwie dokonywała dwukrotnego rytualnego obmycia
po konwersji. Według niej, poza tym używano jej niezmiernie rzadko. Ada Wolfstein,
która także przybyła do Bytomia tuż po wojnie wspomina z kolei, że mykwa była używana wyjątkowo gorliwie przez przybyszki ze wschodu.
Lata mijały, a Żydzi wyjeżdżali. Nowi, nieżydowscy lokatorzy, wili swoje gniazda
w tych maleńkich mieszkankach, budynki dawnego domu starców niszczały, a ich
historia popadała w zapomnienie. Jedyną osobą, która w ostatnich latach wizytowała mykwę, była archeolożka Izabella Kühnel. Zafascynowana historią miejsca, stale
poszukująca śladów pamięci, wykonała 26 kwietnia 2012 roku dokumentację jedynej
górnośląskiej żydowskiej łaźni, jaka przetrwała do naszych czasów. Izabella pisze:
Skorzystałam z grzeczności lokatora mieszkającego na parterze. Lustrowane pomieszczenia
piwnicy były zagracone i od lat wykorzystywane jako skład na węgiel. Mykwa znajdująca się
po prawej stronie była częścią wspólną, dlatego leżały tam bezładnie różne sprzęty. Pomieszczenie było brudne, choć ściany zostały w przeszłości pobielone. Nad samym basenem mykwy namalowano szarą farbą kilka pięcioramiennych gwiazdek. Podobne znajdowały się na
ścianach przy zejściu do piwnicy. Basen mykwy wyłożono białymi kafelkami, obramowując
je pasami kafli niebieskich. Mimo że wiele z nich było uszkodzonych, to sam obiekt był w niezłym stanie.
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The mikvah has an important role in the Jewish tradition, especially for women. The
post-war female inhabitants of the city had diverse opinions on whether it was popular. One of them, Mrs. Biener, particularly remembered the image of a Russian Catholic lady who ritually washed herself twice in the mikvah after conversion. However,
she says that apart from that event, it was very rarely used. Ada Wolfstein, who also
arrived in Bytom after the war, recalls that the mikvah was eagerly used by the women
who came to the city from the east.
The years went by, and the Jews gradually left. The new, non-Jewish tenants settled
in these tiny apartments. The former presence of the Jewish Old People’s Home decayed, and their history sank into oblivion. The only person who visited the mikvah
in recent years was the archeologist Izabella Kühnel. Fascinated by the history of the
place, she kept looking for the traces of memory, and on April 26th, 2012, she prepared documentation of the only Upper Silesian Jewish bathhouse that has survived
to our times. According to Izabela:
I got there thanks to the tenant living on the first floor. The inspected basement rooms were
cluttered and used as a coal storage for many years. The mikvah located on the right was
a common part, so a lot of different equipment was scattered around in a mess. The room was
dirty, although the walls had been whitewashed in the past. A few grey six-pointed stars were
painted above the mikvah pool. Several others were found on the walls near the access to the
basement.
75

komite T ż y dowski , szkoła , piekarnia i m y kwa
B y tom , u l . S molenia 4

Basen miał przepisową głębokość 120 cm, by całkowicie mogła się w nim zanurzyć osoba
średniego wzrostu. Okna nad nim były współcześnie zabezpieczone płytami styropianowymi
i szmatami11.

Odwiedzając dość ponurą dziś ulicę Smolenia, wspominamy historię małego wówczas
Julka, który biegając po podwórku, czuł wabiący go zapach świeżego chleba. Razem
z panem Julianem odwiedzamy to skrajnie zaniedbane miejsce, nad którym unosi się
teraz zapach z grilla. Stajemy przy oficynach, pomiędzy którymi – jak wspomina Ada
Wolfstein – znajdowała się fontanna, a pod oknami rosły bzy. Gdyby nie wmurowane
nad wejściami dwie ceglane gwiazdy Dawida – te same, które jakiś urzędnik wrysował
nonszalancko na planie z 1939 roku – nic nie przypominałoby o żydowskiej przeszłości miejsca. Chcemy wejść do piwnicy w nadziei, że odnajdziemy mykwę. Drzwi są
otwarte, ale po przejściu kilku schodów w dół – w głębi pomieszczenia słyszymy głośny bulgot ścieków wylewających się z uszkodzonej kanalizacji i czujemy potworny
fetor. Nie jesteśmy w stanie zejść niżej.
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The mikvah pool was covered with white tiles and framed with blue tiles. Although many of
them were damaged, the whole premises was in quite good condition. The pool had the proper depth of 120 cm, so that a person of medium height could fully immerse in the water. The
windows above the pool were currently secured with styrofoam boards and rags11.

Nowadays, while visiting the rather dreary Smolenia Street, we recall the history of
small Julek who ran around the courtyard, smelling the scent of fresh bread, which
lured him. Together with Mr. Julian, we are visiting the extremely neglected courtyard, with the omnipresent smell of barbecue all around. We stand near the outbuildings between which, as Ada Wolfstein remembered, the fountain was located, and
elderberry grew under the windows. Two brick Stars of David, embedded above the
entrances, the same that an officer carelessly drew on the plan in 1939, are the only
thing reminiscent of the Jewish presence and memory of this place. We want to enter
the basement in hope of finding the mikvah. The door is open, but a few stairs down,
deep in the room, we hear a loud gurgle of wastewater pouring out of the damaged
sewage system, and we smell a horrible stench. We are unable to get any lower.
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Budynek żydowskiego domu przedpogrzebowego przy drugim cmentarzu żydowskim w Gliwicach wybudowany został wg projektu wiedeńskiego architekta Maxa
Fleishera w 1903 roku. Z relacji świadków wynika, że jako dom przedpogrzebowy
funkcjonował do lat 70. XX wieku. Cmentarz czynny jest do dzisiaj.

The Jewish pre-burial house at the second Jewish cemetery in Gliwice was designed
by Viennese architect Max Fleisher in 1903. According to witness accounts, it was
used as a pre-burial house until the 1970s. The cemetery is still operated.

Siegmund Schüller – przewodniczący gliwickiej gminy żydowskiej – tak mówił do
zebranych z okazji otwarcia nekropolii 15 listopada 1903 roku:
[ Jest] ostoją pokoju dla tych, co odeszli i tu znaleźli swój odpoczynek, ostoją pokoju dla żyjących, którzy tu wypoczywają, oddaleni od pośpiechu i krzątaniny życia codziennego, oraz
ostoją czczenia Boga12.

W 1966 roku uczniowie w gliwickiej szkole podstawowej nie rozróżniają Żydów od
nie-Żydów. Dla dzieci nie ma to aż takiego znaczenia. Koledzy w klasie są po prostu
kolegami i tylko raz w roku dzieci dziwią się, że w domach niektórych rówieśników
nie ma bogato przystrojonych choinek. Zielone drzewko jest symbolem przynależności do „naszego” świata. W sali gimnastycznej czy w klasie nie ma to jednak żadnego znaczenia.
Dlatego kiedy któregoś marcowego poranka 1966 roku mały A. z rodzicami idzie na pogrzeb znajomego rodziny, z początku nie rozumie, gdzie się znalazł. Trafia do wielkiego
ceglanego budynku z zielonym dachem. W środku nie ma krzyża, a wszyscy mężczyźni
mają nakrycia na głowach. Przez wysokie okna z witrażami wpadają kolorowe refleksy
budzącej się wiosny, a może odchodzącej zimy. Kiedy jednak rozpoczyna się właściwy
pogrzeb, do A. dociera, że jest w jakimś „żydowskim kościele”. Coś tam w końcu kojarzył i słyszał… Może od kolegów czy rodziców. Niezbyt długa ceremonia odbywa
się w monumentalnej sali starego domu przedpogrzebowego. Ignacy Rek – nazwisko
zmarłego – też A. nic nie mówi. Musiał być człowiekiem lubianym, bo w nabożeństwie uczestniczy „pół Gliwic”. Kiedy żałobnicy opuszczają dom przedpogrzebowy,
wchodząc na cmentarz szerokimi dwuskrzydłowymi drzwiami, A. wykorzystuje okazję, żeby znaleźć się blisko trumny. Chłopięca ciekawość sprawia, że przy samym grobie też ustawia się niedaleko. W pewnym momencie, podczas zsuwania ciała w dół,
wypada ono z drewnianej skrzyni… A może tylko jej wieko obsunęło się? W każdym
razie A. widzi przez krótką chwilę twarz Ignacego Reka – twarz zmarłego człowieka,
którą wyraźnie pamięta do dziś.
82

On November 15, 1903, Siegmund Schüller, Head of the Jewish community, said the
following words to those who came on the opening occasion of the necropolis:
[it is] an anchor of peace for those who are gone and found their rest here, an anchor of peace
for the living ones who take a rest here far from the rush and hustle of their daily lives, and an
anchor to worship God12.

In 1966, primary school students in Gliwice see no difference between Jews and
non-Jews. For children it didn’t matter so much. Classmates are just classmates, and
only once a year are children of the town surprised that some of their peers’ homes
have no richly decorated Christmas trees. The green tree is, for the better or worse,
a symbol of belonging to “our” world. However, in a gym or a classroom it doesn’t
matter at all.
Therefore, when little A. goes with his parents to a family friend’s funeral the morning of March 1966, at first, he doesn’t understand where he is. He enters a massive,
green-roofed brick building. There is no cross inside. All men are wearing head covers. The colorful reflections of the awakening spring, or perhaps the departing winter, penetrate the sanctuary, cascading through tall stained-glass windows. But when
the actual funeral begins, A. realizes he’s in a “Jewish church”. After all, he did hear
something about this before… maybe from his classmates or parents. The ceremony
was held in the monumental hall of the old pre-burial house. The service didn’t take
long. The name of the deceased, Ignacy Rek, means little to A. He must have been
a popular person, he thought, because “half of the city” has come to the ceremony.
When the mourners leave the pre-burial house, entering the cemetery through the
wide double-wing door, A. takes the opportunity to approach the coffin. The boy’s
curiosity places him near to the grave as well. At one point, as the wooden chest was
being lowered, the body fell out… Or maybe just the lid slipped off? Anyway, for
a short moment A. saw the face of Ignacy Rek—the face of the deceased which he
still remembers till today.

83

C mentarz ż y dowski
G liwice , u l . P oniatowskiego 1 4

J ewish cemeter y
G liwice , 1 4 P oniatowskiego S treet

Następnej nocy młodego A. nawiedza dziwny sen. Śni mu się Ignacy Rek, który zwraca się wprost do niego i wylicza mu sześć liczb, z których najwyższe są
dwucyfrowe. A. budzi się rano z krystaliczną pewnością, że ten sen nie mógł być
przypadkiem. Wie nawet, co te liczby oznaczają. Spisuje je szybko na kartce, tylko
jednej nie może sobie za nic przypomnieć. Po śniadaniu szybko ubiera się, biegnie do najbliższego kiosku i kupuje toto-lotka. Wkrótce okazuje się, że trafia pięć
z sześciu liczb i wygrywa sporą nagrodę pieniężną. Do pełni szczęście zabrakło tej
jednej, która uleciała z porannym wyciem psów, świergotem ptaków i tłukących
się po bruku drewnianych wozów z węglem.

On the following night, A. has a strange dream. He dreams of Ignacy Rek who speaks
to him mentioning 6 precise numbers, the highest of which are two-digit. When A.
wakes up in the morning, he is confident that the dream wasn’t an accident. He even
knows what the numbers mean. He writes them down quickly on a sheet of paper.
There’s only one he cannot remember. After breakfast he immediately gets dressed,
runs to the nearest newsstand, and buys Totolotek (a Polish sports lottery ticket). It
turns out that he has 5 out of 6 numbers, and wins a considerable cash prize. The
only number missing fled away with the sounds of howling dogs, chirping birds and
wooden coal carts in the brisk morning.

Poczciwy Ignacy Rek, którego tak wielu gliwiczan odprowadzało w dzień pogrzebu, widocznie należał do ludzi szczodrych, bezinteresownie dzielących się wiedzą
i pieniędzmi. A może w takiej roli chciał go widzieć młody A.

Apparently, the kind-hearted Ignacy Rek, whom so many inhabitants of Gliwice bid
farewell to on that funeral day, was a generous man who shared his knowledge and
money. Or maybe this is just how young A. wanted to see him.
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Zacznijmy od końca. 17 września 2021 roku zostaje wydane pozwolenie na odbudowę synagogi w Katowicach.

Let’s start at the end, with the building permit. Permission to reconstruct the synagogue in Katowice is issued on September 17th, 2021.

Wiosna 2021
Pan Adam – obecny właściciel placu targowego przy ul. Mickiewicza w Katowicach – deklaruję chęć odbudowy synagogi, która stała tu do 1939 roku. Składa wniosek o wycinkę drzew na tym terenie. Urzędnicy odmawiają. W wywiadzie, którego
udziela lokalnej prasie, przedstawia swoją wizję odbudowy. Miałby to być obiekt na
wzór tego sprzed wojny, jednak o innej niż pierwotna funkcji. Marzy mu się teatr, sala
koncertowa, miejsce spotkań dla ludzi. Przecież synagoga nie jest dla Żydów miejscem świętym tak jak kościół dla katolików. W każdym razie pan Adam chciałby, aby
budynek wyglądał jak przed wojną. Przedstawiciele gminy żydowskiej, która liczy
w Katowicach kilkadziesiąt osób, określają ten pomysł jako co najmniej niedorzeczny.

Spring 2021
Mr. Adam, the current owner of the market on Mickiewicza Street in Katowice where
the synagogue stood until 1939, declares that he wants to reconstruct it. He submits
a request to cut down trees in the market place, but the City rejects it. In an interview
with the local press, he presents his vision of the epic reconstruction. The building
would be based on the pre-war synagogue, but with a far different function than the
original. Adam Grządziel wants the building to appear as it did before the war. He
dreamt of a theatre, a concert hall, a meeting place for people. Representatives of the
Jewish community of Katowice, which has several dozen members, are sceptical and
regard this idea as inappropriate. On the contrary, Adam Grządziel claims that a synagogue is not “a holy place” for Jews as a church is for Catholics.

Rok 2011
Artystka Zuzanna Marczyńska rozstawia na placu targowym tymczasowy namiot,
ukrywając skutecznie pod brezentem pomnik upamiętniający synagogę. Zakamuflowany pomnik-stragan stapia się całkowicie z otaczającym go morzem biało-niebieskich takich samych namiotów handlowych. Artystka tłumaczy:
Jest taki sam jak te targowe, w biało-niebieskie pasy. Różni się tylko tym, że z jednej strony ma
przyszytą gwiazdę Dawida. Naszukałam się takiego materiału. Wydawało mi się ważne, żeby
powtórzyć ten wzór. Akurat tutaj biało-niebieskie pasy! To się może kojarzyć z obozowym
pasiakiem albo flagą Izraela13.

Marczyńska chce zwrócić uwagę na brak szacunku dla miejsca, ale także na bazar,
który szpeci centrum stolicy województwa. Namiot stoi nad pomnikiem tylko kilkadziesiąt minut, a potem zostaje zdemontowany. Cała akcja jest udokumentowana
fotograficznie i w formie wideo.
W międzyczasie, trudno powiedzieć dokładnie kiedy			
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach, która odzyskała teren po synagodze,
odsprzedaje go prywatnemu inwestorowi. W czasach postkomunistycznej dzikiej
transformacji na placu i terenach wokół wyrastają gwarne targowiska, a w kolejnych
latach w sąsiedztwie placu powstaje duże centrum handlowe.
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2011
The artist Zuzanna Marczyńska puts up a temporary tent, effectively hiding the monument commemorating the synagogue under tarpaulin. The monument, camouflaged as a market stall, blends in well with a surrounding sea of identical white-andblue marquees. The artist explains:
It’s the same as those market stalls, with their white-and-blue stripes. The only difference is the
Star of David sewn on it. I spent a long time looking for this material. I thought it was important to duplicate exactly the same pattern. To have white-and-blue stripes right in this place! It
can be associated either with a concentration camp uniform or the flag of Israel13.

Marczyńska wants to draw attention to the lack of respect for the place, but also to the
open-air market, which spoils the appearance of the very center of the capital of Silesia Province. The tent stands above the monument only for about 1 hour and then it is
put down. The whole performance is documented on photos and recorded on video.
In the meantime, hard to say precisely when
The Jewish Community in Katowice, which reclaimed the former synagogue area,
sells it to a private investor. In the period of wild post-communist transformation,
bustling markets grow in and around the square. Soon afterwards, a large shopping
center is built in its immediate neighborhood.
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8 października 1990
Rada Miasta Katowic przyjmuje uchwałę nadającą temu miejscu nową oficjalną nazwę – plac Synagogi.

October 8th, 1990
Katowice City Council adopts a resolution to change the name of the place officially
to Synagogue Square.

Czerwiec/lipiec 1988
Na placu staje pomnik. Na dość skromnym, klasycznym obelisku autorstwa Mirosława Kicińskiego widnieje napis w języku polskim i hebrajskim:

June / July 1988
A monument is erected on the square. This relatively modest and classic-shaped obelisk designed by Mirosław Kiciński contains the following text in Polish and Hebrew:

Dla uczczenia pamięci Żydów, mieszkańców Katowic – zgładzonych przez niemieckiego okupanta w latach 1939–1945.

Dedicated to the memory of Jewish inhabitants of Katowice murdered by the German occupier in 1939–1945.

Budowa pomnika jest inicjatywą społeczników. Uroczystość jego odsłonięcia gromadzi sporo gości. Inauguracyjną mowę wygłasza Cheskiel Besser, pochodzący z Katowic ortodoksyjny rabin, jeden z liderów nowojorskiego chasydyzmu, który aktualnie
pracuje nad odbudową życia żydowskiego w Polsce.

Its construction was initiated by local social activists. The unveiling ceremony was
attended by a many people. The inauguration speech is given by Cheskiel Basser, an
Orthodox Rabbi from Katowice, one of the leaders of the Hasidic Jewish community
in New York, who works on restoring the Jewish life in Poland.

Koniec 1939
Fotografia przedstawia ruiny wypalonej synagogi. Mury budynku stoją bez dachu,
charakterystycznych kopuł, rozet. Wypatroszony szkielet ogromnego gmachu –
straszliwy w swych rozmiarach symbol zniszczenia – jest ogrodzony metalowym drutem. Na pierwszym planie – przed drutem kwitnie handel: straganiki z produktami
pierwszej potrzeby i kwiatami.

End 1939
A photo showing the ruins of the burnt synagogue. The walls of the building stand
without its roof, characteristic domes and rose windows. The vast edifice is surrounded by a metal fence. A gutted skeleton, a symbol of destruction, terrifying in size. In
the foreground, in front of the wire, trade is flourishing: stalls with everyday products
and flowers.

8 września 1939, wieczór
Synagoga zostaje podpalona. Jest to jedno z pierwszych działań, które przeprowadzają hitlerowcy w kilka dni po swoim wkroczeniu do Katowic. Około godziny 3.30
w nocy zawala się dach z kopułą. Straż pożarna ogranicza się do zabezpieczania sąsiednich budynków. Procedura postępowania została dobrze przećwiczona niecały
rok wcześniej podczas „nocy kryształowej”. Następnej doby taki sam los spotyka synagogi: w Będzinie, Sosnowcu i innych okolicznych miastach.

September 8th, 1939. Evening
The synagogue is set on fire. This is one of the first things the Nazis do, just a couple of
days after they entered the city. At about 3:30 a.m., the domed roof collapses. All that
the firefighters could do was secure the adjacent buildings. They were very familiar
with the procedure. They went through it less than a year before, during Kristallnacht.
On the following day, the synagogues in Będzin, Sosnowiec and other nearby locations share the same fate.
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Około 1922
Pocztówka znaleziona w Internecie. Widok na Wielką Synagogę w całej okazałości.
Jej cechą charakterystyczną jest wielka kopuła o konstrukcji żebrowej. Jej neorenesansowe formy przypominają florencką katedrę Santa Maria del Fiore, tyle że zwieńcza ją gwiazda Dawida. Wielka Synagoga majestatycznie góruje nad resztą miasta,
w jednym szeregu z reprezentacyjnymi budynkami gimnazjum i łaźni miejskiej.
Wzdłuż ulicy stoją kwiaciarki z wazonami wypełnionymi bukietami bujnych kwiatów.

Ca. 1922
A postcard found on the Internet. A view of the Great Synagogue in all its magnificence. The characteristic feature of the building is its huge-ribbed dome. Its neo-Renaissance form is reminiscent of Santa Maria del Fiore Cathedral in Florence, except
that it is crowned with the Star of David. The Great Synagogue majestically towers
over the rest of the city, in a straight line with the representative buildings of a middle
school and a public bathhouse. There are florists standing along the street, their vases
filled with bunches of lush flowers.

12 września1900
Podczas uroczystości poświęcenia nowej synagogi, nazywanej Wielką, procesja
przechodzi ze starego domu modlitwy, kierując się do nowego. Asesor rabinacki
dr David Braunschweiger zapala wieczny ogień i odmawia błogosławieństwo. Starszy kantor Sermar Cerini z Wrocławia śpiewa psalm. Rabin katowicki dr Jakob Cohn
wygłasza kazanie, a rabin dr Max Kopfstein z Bytomia odmawia modlitwę za króla
i ojczyznę – Prusy.
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September 12th, 1900
During the consecration ceremony of the Great Synagogue, the procession moves
from the Old Prayer Hall to the new one. Dr. David Braunschweiger, rabbinical assessor, ignites the eternal flame and does the blessing. Sermar Cerini, senior hazzan from
Wrocław, sings a psalm. Dr. Jakob Cohn, the Rabbi of Katowice, delivers the sermon,
whereas Dr. Max Kopfstein, the Rabbi of Bytom, says a prayer for the King of Prussia
and for the homeland.

95

XI
Miasto Naftalego i Cheskiela Besserów
K atowice

The City of Naftali and Cheskel Besser
K atowice

96

P ierwsz y m , co za u wa ż a si ę
wje ż d ż aj ą c do K atowic , jest
ci ą gł y , ż y wiołow y , hała ś liw y
r u ch , kt ó r y w y daje si ę nigd y
nie u stawa ć .

T he first thing y o u notice
coming to K atowice is
the constant , li v el y and
nois y traffic , which ne v er
seems to cease .

W  sklepach sł y cha ć mieszank ę
j ę z y k ó w . L u dzie ze wsz y stkich
stron P olski i z zagranic y
codziennie si ę t u spot y kaj ą .
M i ę dz y nimi widzi si ę k u pc ó w ,
w y tw ó rc ó w , zarz ą dc ó w
fabr y k , h u rtownik ó w ,
r ó ż nego rodzaj u t u r y st ó w
i zw y kł y ch podr ó ż n y ch .
W sz ę dzie sł y cha ć polski ,
niemiecki , angielski ,
jak r ó wnie ż socz y st y jid y sz 14.

I n shops y o u hear a mix of
lang uages . P eople from all
o v er P oland and abroad
meet here e v er y day. A mong
them y o u see merchants ,
man u fact u rers , factor y
managers , wholesalers ,
different kinds of to u rists
and common tra v elers .
E v er y where y o u hear
P olish , G erman, E nglish as
well as coarse Yiddish 14.

Israel Cohen, Księga pamięci
Sosnowca i Zagłębia

Israel Cohen, Book of Sosnowiec and
the Surrounding Region in Zaglembie
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M iasto N aftalego i  C heskiela B esser ó W
K atowice

T he cit y of N aftali and C heskel B esser
K atowice

Naftali Koszycki przychodzi na świat w Szczakowej, dzisiejszej dzielnicy Jaworzna,
pod koniec XIX stulecia jako obywatel Austro-Węgier. Gdy ma nieco ponad 20 lat,
świat wokół niego po raz pierwszy przewraca się do góry nogami. Austro-Węgry upadają, podobnie jak upada Imperium Rosyjskie. Masy biednych ludzi uciekają z przeludnionych sztetli i szukają lepszego życia w rosnących przemysłowych miastach.
Naftali osiedla się w Katowicach, które do niedawna należały do Prus. Prus też już nie
ma, tak samo jak Austro-Węgier, a Katowice należą do nowo powstałej Polski.

Naftali Koszycki is born in Szczakowa, currently a district of Jaworzno, at the end of
the 19th century, as an Austro-Hungarian citizen. When he is a little over 20 years old,
the world around him begins to turn upside down for the first time. The Austro-Hungarian Empire collapses, and so does the Russian Empire. Masses of poor people escape from the overcrowded shtetls in search of a better life in growing industrial cities.
Naftali settles down in Katowice, which until recently belonged to the Prussian Empire. Prussia does not exist anymore, nor does Austro-Hungary, whereas Katowice is
part of the newly established Poland.

To miasto wybudowane przez Niemców i Żydów, znalazło się w granicach Polski
w wyniku plebiscytu w 1921 roku. W latach 20. i 30. Katowice nazywane są małym
Chicago. Jakkolwiek te słowa były przesadzone, trzeba przyznać, że miasto dzięki
swojemu położeniu i zasobom naturalnym na tle reszty Polski jest enklawą bogactwa, czystości i nowoczesności. Wkrótce zaczynają tu wyrastać pierwsze drapacze
chmur, buduje się nowoczesne kwartały funkcjonalnych budynków w stylu Bauhausu. Między rokiem 1910 a 1924 liczba mieszkańców rośnie trzykrotnie, a co dziesiąty mieszkaniec Katowic jest wyznania mojżeszowego.
Nowy świat, który wyrasta na gruzach imperiów, jest pełen możliwości. Naftali Koszycki, mając 24 lata, zakłada bank i otwiera jego przedstawicielstwa w całej Polsce.
Jakby na dowód rozpoczęcia nowego, lepszego życia, Koszycki zmienia nazwisko na
Besser, będące rodowym nazwiskiem jego matki. Jedna rzecz się jednak nie zmienia:
Naftali jest ortodoksyjnym chasydem i jednym z najbliższych przyjaciół Szloma Rabinowicza – cadyka i przywódcy chasydów z Radomska. Jego szacunek i oddanie wobec swojego mistrza jest tak głębokie, że nadaje swojemu synowi imię Cheskiel po
nieżyjącym ojcu Rabinowicza.
Besserowie faktycznie pasują do ówczesnych Katowic – miasta pogranicza, mostu
między wschodem a zachodem. Uosabiają to niezwykłe zderzenie dwóch światów.
Z jednej strony są liderami ortodoksyjnej społeczności w tym postępowym przecież
mieście. Z drugiej strony są ludźmi przesiąkniętymi kulturą niemiecką, uporządkowanymi i doskonale odnajdującymi się w realiach wielkiego świata. Ich pierwszym
językiem jest jidysz, drugim niemiecki, a trzecim polski. Bracia Naftalego mieszkają
w Berlinie, a on sam posiada w stolicy Niemiec kilka kamienic. Można powiedzieć, że
jego życie układa się idealnie.
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The city built by Germans and Jews becomes Polish as a result of the Upper Silesia
plebiscite of 1921, which was carried out in order to determine the course of Polish-German border. In the 1920s and 1930s, Katowice is nicknamed “Little Chicago”.
Even if these words are exaggerated, one must admit that Katowice, thanks to its location and natural resources, is an asylum of richness, cleanliness and modernity. Soon
the first skyscrapers in Poland and modern quarters of Bauhaus-style functional architecture begin to emerge here. Between 1910 and 1924, the number of inhabitants
increased threefold. Every tenth inhabitant of Katowice is of Jewish religion.
The new world created on the ruins of empires is full of opportunities. Naftali Koszycki, aged 24, establishes a bank and opens its branches across Poland. As if to evidence
the beginning of a new better life, Koszycki changes his surname to Besser, which was
his mother’s family name. However, there is one thing that does not change: Naftali is
an orthodox Hasid and one of the closes friends of Szlomo Rabinowicz—tzadik and
Radomsk Hassidic leader. His respect and dedication to his master is so profound
that he names his son Cheskel after Rabinowicz’s late father. The Besser family fit well
the landscape of Katowice back then—a borderland city, a bridge between the east
and the west.
They embody this unusual clash of two worlds: on the one hand, they are the leaders
of an orthodox community in this clearly progressive city. On the other hand, they
are soaked with German culture, well-organized and situated in the reality of the big
world. Their first language is Yiddish, the second is German, and the third one is Polish. Naftali’s brothers live in Berlin, and he himself has a number of apartment buildings in the capital of Germany. We can say that his life turns out really well.
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Czas dzieli na podróże w interesach odbywane z żoną po Polsce i Niemczech, uczestnictwo w pracach komisji kultu, rytualnej, szkolnej, do spraw Talmud Tory i Hebrajskiego Zakładu Naukowego działających przy katowickiej gminie żydowskiej i wakacje spędzane wspólne z cadykiem Rabinowiczem w niemieckich i czeskich kurortach.

He divides his time between business trips with his wife in Poland and Germany,
sessions of numerous committees operating at the Jewish community in Katowice,
including Cult Committee, Ritual Committee, School Committee, Talmud Torah
Committee and Hebrew Scientific Institution, and holidays spent together with tzadik Rabinowicz in German and Czech health resorts.

Syn Naftalego – młody Cheskiel, regularnie bywa z rodzicami w kinie. Czasem lubi
przechadzać się ulicami starszej, eleganckiej części miasta. Wychodząc z domu przy
ul. Dyrekcyjnej 3, mija klasycystyczny budynek teatru, secesyjny dworzec kolejowy, neogotyckie liceum, łaźnię miejską, by w końcu rzucić okiem na okazały gmach
Wielkiej Synagogi zbudowanej w czasach pruskich. Jego rodzice nie chodzą jednak
na co dzień do Wielkiej Synagogi. Mimo że byłoby ich stać na wykupienie w niej najlepszych miejsc, to najwyraźniej wolą coś skromniejszego i bardziej autentycznego.
Naftali Besser przewodzi modlitwom w małym chasydzkim sztiblu przy ulicy Mariackiej Tylnej. Tutaj wszyscy są sobie równi – biedak może usiąść obok milionera,
a szacunek zdobywa się tu przez wiedzę i żarliwość modlitwy, a nie przez zasobność
portfela.

Naftali’s son, young Cheskel, regularly goes to cinema with his parents. He sometimes
likes wandering in the streets of the older, more elegant part of the city. Leaving his
house at 3 Dyrekcyjna Street, he passes by the classicist theater, art nouveau railway
station, neo-Gothic high school and public bath, to finally take a look at the impressive building of the Great Synagogue erected in the Prussian times. His parents, however, do not visit the Great Synagogue on a daily basis. Although they could afford
buying the best seats there, they clearly want something more humble and authentic.
Naftali Besser leads prayers in a small Hassidic shtibl at Mariacka Tylna Street. Here
everyone is equal: a poor man can sit down next to a millionaire, and respect is gained
through knowledge and zealous prayer rather than the wallet size.

Gdy Naftali Besser ma trochę ponad 40 lat, jego świat po raz drugi wywraca się do
góry nogami. W lutym 1939 roku na fali antysemickich szykan wyjeżdża do Palestyny. Wkrótce potem dołącza do niego żona z młodszym synem. Starszy syn Cheskiel
wyrywa się z uścisku śmierci dosłownie w ostatniej chwili. 1 września 1939 roku dociera przez Rumunię statkiem do Palestyny. Cały świat, który Besserowie zostawiają
za sobą i w którym wyrośli, przestaje istnieć. Wkrótce do Palestyny zaczynają docierać coraz bardziej tragiczne informacje. Na wieść o śmierci cadyka Szloma Rabinowicza – przyjaciela i duchowego przewodnika – Naftali załamuje się. Umiera w 1949
roku, mając 53 lata. Po śmierci ojca Cheskiel Besser emigruje wraz z żoną Libą do Nowego Jorku. Lata później poświadczy w instytucie Yad Vashem o śmierci 119 członków rodziny, przyjaciół i znajomych zamordowanych w czasie Zagłady.

When Naftali Besser is a little over 40 years old, his world turns upside down for the
second time. In February 1939, with the growing anti-Semitic harassment, he leaves
for Palestine. Soon he is joined by his wife and younger son. His older son Cheskel escapes the grip of death at the very last moment. He gets to Palestine by ship via Romania on September 1st, 1939. The whole world that the Bessers leave behind them, the
one they grew up in, ceases to exist. Soon more and more tragic information reaches
Palestine. Upon hearing about the death of tzadik Szlomo Rabinowicz, his friend and
spiritual guide, Naftali breaks down. He dies prematurely at the age of 53 in 1949. After his father’s death, Cheskel Besser emigrates to New York with his wife Liba. Many
years later he will testify in Yad Vashem about the death of his 119 family members,
friends and acquaintances murdered during the Holocaust.

Nowy Jork staje się dla Cheskiela Bessera nowym domem. Od lat 50. pełni on funkcję
rabina małego domu modlitwy na Manhattanie, gdzie codziennie rano i wieczorem
studiuje i modli się wraz ze swoimi studentami. Stara się kontynuować przerwaną tradycję nauk cadyka z Radomska Szloma Rabinowicza.

New York becomes a new home for Cheskel Besser. From the 1950s he serves as the
rabbi in a small hall of prayer in Manhattan, where he studies and prays with his students every day in the morning and in the evening, trying to continue the interrupted
tradition of the teachings of Radomsk tzadik Szlomo Rabinowicz.
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W swoim długim i pięknym życiu udaje mu się odnieść sukces materialny, stać się
uosobieniem nowoczesnej ortodoksji oraz człowiekiem słynącym z niezwykłej mądrości, charyzmy i pogody ducha.

In his long and beautiful life he manages to succeed financially and become the embodiment of modern orthodox attitude, a man famous for his great wisdom, charisma
and peace of mind.

Chaskiel wielokrotnie wraca do Polski, angażując się w odnowę życia żydowskiego
i ratowanie materialnego dziedzictwa swoich przodków. Na początku XXI wieku, podczas obozu edukacyjnego Laudera, spotyka się z Włodzimierzem Kacem – obecnym
przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach. Pan Włodzimierz
wspomina rabina tak jak wszyscy, którzy mieli zaszczyt go poznać: jako człowieka niezwykle otwartego, przyjaźnie nastawionego do świata i ludzi, wesołego. „Besser jest
człowiekiem stąd, z Katowic”, stwierdza pan Kac. Cheskiel Besser odchodzi w 2010
roku jako człowiek spełniony, pozostawiając uniwersalną spuściznę w swoich licznych
wystąpieniach i wśród uczniów. W tym samym roku Gmina Żydowska w Katowicach
poświęca mu niewielką salę, nazywając ją Domem Modlitw im. Cheskiela Bessera. Na
jej otwarcie przyjeżdża jego syn, noszący po dziadku imię Naftali.

He returns to Poland many times, getting involved in restoring the Jewish life and
rescuing the material heritage of his ancestors. At the beginning of the 21st century, Cheskel meets Włodzimierz Kac, the current Head of the Jewish Community in
Katowice, during the Laudera educational camp. Włodzimierz remembers the rabbi
in the same way as everyone who had the privilege of getting to know him: as an
extremely open-minded person, friendly towards the world and people, cheerful.
“Besser is a man from around here, from Katowice,” says Mr. Kac. Cheskel Besser dies
in 2010 as a fulfilled man, leaving a universal legacy in his numerous speeches and
among his disciples. In the same year, the Jewish Community in Katowice dedicates
a small room to him, calling it the Cheskel Besser Hall of Prayer. His son, named Naftali after his father, arrives at the opening ceremony of the hall.
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Jedziemy do Pyskowic, jednego z najstarszych miast na Górnym Śląsku. Podróż
z Izą – archeolożką, która w 1998 roku prowadziła tam prace wykopaliskowe – jest
sama w sobie przygodą. Po drodze opowiada nam, jak przy budowie autostrady archeolodzy z muzeów Górnośląskiego i Śląskiego odkryli osadę kultury łużyckiej
sprzed ok. 2,5 tys. lat i kolejną kultury przeworskiej sprzed ok. 1,8 tys. lat. Wspomina,
że tempo pracy było ogromne, jednak wyjazdy do pobliskich Pyskowic przenosiły
badaczy w inny wymiar.

We are heading to Pyskowice, one of the oldest towns in the Upper Silesia. The trip
with Iza, the archeologist who did excavation work there in 1998, is an adventure in
itself. On the way she tells us how, during the construction of a highway, archeologists
from the Upper Silesian Museum and Silesian Museum discovered a settlement of
the Lusatian culture from 2,500 years ago and another one of the Przeworsk culture
from approximately 1,800 years ago. She recalls that the work rate was extremely high,
but the journeys to the nearby Pyskowice would take her to another dimension.

To z pozoru senne miasteczko, z wyraźnie zachowanym średniowiecznym układem przestrzennym, sprawiało, że czuło się tutaj powiew historii. Życzliwi mieszkańcy, którzy bez pośpiechu wskazywali nam miejsca warte oglądnięcia i te zwyczajne – gdzie można usiąść i spokojnie zjeść lub wypić kawę – sprawili, że polubiliśmy to miejsce.

This apparently sleepy town, with the clearly preserved medieval urban layout, made me
sense the presence of history. The friendly inhabitants, who unhurriedly showed us the places worth visiting and the ones where you could just sit and quietly eat or drink coffee, made
us like the town.

Dziś jedziemy zrobić to samo – odnaleźć zapomniane, historyczne miejsce – choć
interesują nas wydarzenia nie sprzed 2 tys., lecz sprzed ledwie kilkudziesięciu lat.
Zatrzymujemy się przy ul. Bończyka 4, zaraz za rynkiem. To tutaj stała pyskowicka
synagoga, która została spalona 10 listopada 1938 roku.

Today we are going to do the same—find a forgotten historic site, though this time
we are interested in the events that happened not two thousand years ago, but only
a few decades back. We stop at Bończyka Street, right past the market square, near the
house at no. 4. This is the former site of the synagogue in Pyskowice. It was burnt on
November 10th, 1938.

Wiemy, że murowana synagoga wybudowana została na miejscu drewnianej, którą
pochłonął wielki pożar miasta w 1822 roku. Jej bryła była prosta, na planie prostokąta. Z daleka wyglądała trochę jak spora stodoła, ale poza tym nie wiadomo o niej
niemal nic. Widok przedwojennego Peiskretscham odnajdujemy na starej pocztówce. Zza rzeki widać malowniczo położone miasteczko – drewniany most prowadzi na
polną drogę, którą zapewne dochodzi się do urokliwego małomiasteczkowego rynku.
W oddali kościół, gmach jakiejś sporej rezydencji i duży, jasny budynek pokryty dwuspadowym dachem. To właśnie synagoga maleńkiej gminy żydowskiej, która w latach
20. XX wieku liczyła zaledwie ok. 100 wiernych. To jedyne znane ujęcie pyskowickiej
synagogi.
Lokalny znawca historii, pan Roland Skubała, prezentuje nam spory zbiór dokumentów i pocztówek dotyczących swojego rodzinnego miasteczka. Nigdzie jednak
nie odnajdujemy widoku synagogi innego niż to jedno, już nam znane. Pan Roland
twierdzi, że w 1936 roku obiekt zamieniono na stajnię dla koni żołnierzy Wermachtu.
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We know that the brick synagogue was built to replace the wooden one, destroyed
in the great fire of the town in 1822. Its shape was simple, built on a rectangular plan.
From far away it looked like a big barn, and this is almost all we know about it. We
find a view of the pre-war Peiskretscham in an old postcard. From behind the river
we see the picturesquely located town. The wooden bridge leads to a country path,
which probably reaches the charming small town market square. In the distance there
is the church, a huge residence edifice, and a large light building covered with a gable
roof. This is the synagogue of the small Jewish community, which only had about
100 members in the 1920s. It is the only known photograph showing the synagogue
in Pyskowice.
The local history expert, Mr. Roland Skubała, shows us a huge collection of documents and postcards of his family town. However, we don’t find any other view of the
synagogue than the one we already know. Roland claims that the building was turned
into a horse stable for Wermacht soldiers in 1936.
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Stoimy przy ul. Bończyka, przed domem nr 4, który powstał w miejscu zniszczonej
synagogi. To prosty budynek z lat 60. – modernistyczna kostka pokryta strukturalnym tynkiem. Dzwonimy, ale nikt nie otwiera. Obchodzimy budynek dookoła i trafiamy na coś w rodzaju muru, który mógł być częścią większej konstrukcji. Relikt
synagogi? Pan Roland ma wątpliwości, archeolożka Iza – nie. Tyle tych historii już
poznaliśmy, a nadal zdumiewa nas, że ta – tak przecież nieodległa – została skutecznie
zatarta i zapomniana. Zwykły dom i żadnej wzmianki o historii tego miejsca. Uderza
nas zwyczajność i siła tej niepamięci. Zagadujemy ludzi, których spotykamy wokół
miejsca synagogi. Tutaj, tak jak i na całym Górnym Śląsku, mieszkańcy są w dużej
mierze przyjezdni. Pani prowadząca zakład fryzjerski kojarzy, że długo po wojnie przy
synagodze były jakieś: przejścia, piwnice, podziemne pozostałości po obiekcie. Babcia młodego mieszkańca, pana Huberta, opowiada że bawiła się w gruzach synagogi.
Po jej spaleniu długo jeszcze tu stały.

We stand in front of the house at 4 Bończyka Street, which was built at the former
synagogue site. It is a simple building from the 1960s, a modernist cube covered with
structural plaster. We ring the bell, but nobody answers. We walk around the building and find something like a wall, which could have been part of a bigger structure.
A synagogue relic? Roland doubts it, but archeologist Iza doesn’t. So many stories
that we have gone through, and we are still shocked that such recent history has been
so effectively forgotten and wiped out. A common house and no single mention of
the history of this place. We are struck by the ordinariness and strength of this oblivion. Together we ask the people we meet near the synagogue site. Many locals are
relatively new here, which is typical in the Upper Silesia. The lady who runs the hairdresser’s salon knows that long after the war there were still some passages, basements
and underground remains near the synagogue. From a young inhabitant Hubert’s
grandmother we hear that she used to play in the synagogue ruins. They stood here
long after it was burnt.

Po powrocie poszukujemy w Internecie informacji o pyskowickich Żydach. Natrafiamy
na historię rodziny Karliner – chyba najlepiej rozpoznaną i opisaną. Jej członkowie byli
świadkami bestialskiego niszczenia żydowskich sklepów w rynku, w tym ich własnego,
oraz podpalenia synagogi. Karlinerowie pozostawili po sobie wiele wyjątkowych fotografii opublikowanych na stronie Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (United States
Holocaust Memorial Museum). Kilka z nich przedstawia pozującą do fotografii grupkę
dzieci w wieku szkolnym wokół surowego mężczyzny w charakterystycznej czapce. Na
rewersie zdjęć odnajdujemy nazwiska – m.in. Waltera, Ilse i Ruth Karlinerów – oraz informację, że mężczyzną jest rabin Schiftan (?). Zdjęcia wykonał Max Reid pod koniec
lat 30. Pozujące dzieci są ładnie ubrane i na każdym ze zdjęć uśmiechają się beztrosko,
czego nie można powiedzieć o rabinie. Ten na każdej z fotografii niezmiennie wygląda
na człowieka bardzo poważnego, surowego – jak na pruskiego nauczyciela przystało.
W Niemczech naziści rządzą już od kilku lat.
Na stronie Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie odnajdujemy jeszcze jeden, porażający obraz Peiskretscham – ponadwudziestominutowy, kolorowy film zrealizowany
latem 1938 roku15. Tego dnia na rynku odbywa się coroczne święto miasta. Są zawody
biegaczy, przejazdy ciężarówek z pokazami piekarzy i fryzjerów. Są popisy gimnastyków, błaznów, rycerzy i dam, przemarsze orkiestr i występy chórów.
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When we return home, we search the Internet for information about the Jews from
Pyskowice. We come across the history of Karlinger family, which is probably best
known and described. Its members witnessed the brutal destruction of Jewish stores
in the market square, including their own shop, and the burning of the synagogue.
The Karlingers left many unique photographs published on the website of the United
States Holocaust Memorial Museum in Washington. Some of them show a group of
school age children posing for photographs around a strict man wearing a characteristic hat. On the back of the photos we find signed children’s names, including Walter,
Ilse and Ruth Karlinger, as well as the information that the man is rabbi Schiftan (?).
The photos were taken by Max Redin in the late 1930s. The posing children are nicely
dressed and smiling carelessly, unlike the rabbi. In each photo he looks like a very
serious man, just like a Prussian teacher should. In Germany, Nazis have already been
ruling for a few years at that point.
On the website of the United States Holocaust Memorial Museum in Washington
we find one more terrifying image of Peiskretscham, an over 20-minute long colorful
movie made in the summer of 193815. On this day, a huge event, annual town festival
is taking place.
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W krótkim czasie orientujemy się, co jest kulminacją całego święta – niemal cały rynek wypełnia się szeregami maszerujących mężczyzn w brunatnych koszulach. Czerwone opaski ze swastykami, sztandary ze swastykami, swastyki w witrynach sklepowych i ogromne flagi ze swastykami powiewające na budynkach wokół całego rynku.
Scena staje się wręcz groteskowa, kiedy ilość umundurowanych nazistów w centrum
rynku zdecydowanie przewyższa garstkę cywilów, oglądających defiladę w cieniu
okolicznych domów. W pewnej chwili kamera rejestruje moment salutu hitlerowskiego: przez kilka sekund wszyscy – umundurowani oraz cywile, kobiety i dzieci –
prostują się na baczność i podnoszą prawą rękę. Chwytający za gardło, mrożący krew
w żyłach obraz.

There is a running competition and lorries with baking and hairdressing shows. We
see gymnasts, jesters, knights and ladies, marching bands and choir performances.
We soon find out what the climax of the feast is, when nearly the entire market square
becomes full of rows of marching men in brown shirts. Red armbands with swastikas, banners with swastikas, swastikas in store windows and huge flags hanging on
the buildings around the market square. The scene turns almost grotesque when the
number of Nazis in uniforms in the center of the market square by far exceeds the few
civilians watching the parade in the shadow of the nearby houses. At one point the
camera records the moment of Nazi salute, when everyone, those in uniforms, civilians, women and children alike, stand up straight and raise their right hands for a few
seconds. A gripping and blood-chilling image.

Karlinerowie emigrują, zabierając ze sobą fotografie i listy. Tylko dzięki temu mamy
możliwość podziwiać wygląd witryny sklepu Josefa Karlinera oraz snuć rozważania
nad surowością usposobienia niemiecko-żydowskiego rabina.
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The Karlingers manage to emigrate, taking photographs and letters with them. Only
thanks to this do we have the chance to admire Josef Karlinger’s store window and
consider the strict attitude of the German-Jewish rabbi.
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Dom Jadwigi Kobylec, należał do rodziny jej męża Wiktora. Ten budynek to prosty
bliźniak położony wokół sobie podobnych na osiedlu robotniczym przy kopalni Michał w Michałkowicach (dzisiejszej dzielnicy Siemianowic Śląskich). Kobylcowie są
śląską, górniczą rodziną. W czasie kiedy wokół zmieniają się granice, a Michałkowice
z niemieckich stają się polskie, Kobylcowie pozostają cały czas „u siebie”. Są ludźmi
pogranicza – „ludźmi stąd”, dość obojętnymi na identyfikację narodowościową.

The house of Jadwiga Kobylec once belonged to her husband Wiktor’s family. It is
a simple semi-detached house in a working class sector of identical buildings, near the
Michał coal mine in Michałkowice (currently a district of Siemianowice Śląskie). The
Kobylec family is a Silesian family of miners. At the time when the borders around
them change, and Michałkowice turns from a German village to a Polish one, the Kobylec family are always “in their own place”. They are borderland people “from here”,
indifferent to national identification.

Jesienią 1943 roku brat Wiktora, Mieczysław Kobylec, przyprowadza do rodzinnego
domu Żydówkę, Kasię Szancer, i ukrywa ją na strychu. Za panną Szancer pojawiają się
inni żydowscy uciekinierzy z zagłębiowskich gett. Kobylcowie decydują się zbudować dla nich kryjówkę pod swoją kuchnią. Piotr, ojciec Wiktora i Mieczysława, głowa
rodu, jest górnikiem. To ułatwia im fachowe przygotowanie kryjówki. Jeden z ukrywających się tam, Szmuel Ron, tak ją opisze:
Piotr z pomocą synów wykopał pod domem coś w rodzaju groty, nie zważając na sąsiadów.
Z technicznego punktu widzenia było to arcydzieło: z drewnianymi pryczami przymocowanymi do jednej ściany, dobrze zamaskowanym wejściem i prądem, z którego mogliśmy korzystać. Jednym słowem był to pałac. Niestety prawie nie było tlenu, miejsce było bardzo wilgotne i leżeliśmy stłoczeni bez koszulek, nie mając nic do roboty16…

W „Trybunie Robotniczej” z 1963 roku autor tekstu, a zarazem kolejny uratowany
przez Kobylców – Józef Godlkorn – zamieszcza fotografię domku. Z jego relacji dowiadujemy się, że warunki bytowe były tam dobre – działały oświetlenie elektryczne
i autorski system sygnalizacji:
Otwarcie frontowych drzwi domu wyzwoliło sygnał do bunkra, automatycznie włączając
tam światło ostrzegawcze. Jeśli wejdzie ktoś z domowników, z kuchni zostanie uruchomiony
kolejny sygnał, dzięki któremu ukrywający się wiedzieli, że muszą pozostać w całkowitym
bezruchu17.

Schron pod podłogą przewidziany był na 10, maksymalnie 15 osób, ale w niektórych
momentach przebywało tam nawet 30 uciekinierów. Z czasem w akcję ratunkową
włącza się cała rodzina, a także wtajemniczeni sąsiedzi, którzy – według relacji pani
Jadwigi – w dużych garach przygotowują zupę dla ukrywających się. Najmłodsi synowie Kobylców jeżdżą po okolicznych jarmarkach i kupują żywność.
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In the autumn of 1943, Wiktor’s brother Mieczysław Kobylec brings home a Jewish
girl named Kasia Szancer, and hides her in the attic. Soon she is followed by other
Jewish refugees from the ghettos of Zagłębie Dąbrowskie. The family decides to build
a hiding place for them under the kitchen. Piotr, the father of Wiktor and Mieczysław
and the head of the family, is a miner. This makes it easier for him to prepare a good
hiding place. One of the Jews who hide there, Szmuel Ron, describes it as follows:
Piotr dug a sort of a cave under the house with the help of his sons, paying no heed to the
neighbors. From the technical point of view it was a masterpiece: with wooden bunkbeds
fixed to one wall, well-concealed entrance and electricity that we could use. In other words,
it was a palace. Unfortunately, there was almost no oxygen. The place was very humid and we
were lying there without t-shirts and with nothing to do16.

In Trybuna Robotnicza issue no. 91/1963, the author of the text, another person rescued by the Kobylec family, Józef Goldkorn, publishes a photo of the house. From his
account we find that the living conditions were good: the facilities included electric
lighting and an alarm system:
Opening of the front door of the house released the signal for the bunker, automatically switching on the warning light. If any household member entered, another signal would be launched
from the kitchen. Thanks to it, those in hiding knew they had to remain completely still17.

The shelter under the floor was designed for 10, maximum 15 people, but at some
points there were as many as 30 refugees. Over time, the whole family joins the rescue
action, as do some neighbors who, according to Jadwiga’s report, cooked-up huge pots
a soup for the people in hiding. The youngest sons go to the local markets to buy food.
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Osiedle, do którego należy dom Kobylców, znajduje się niemal w połowie drogi między Będzinem i Bytomiem. Położone jest nieco na uboczu od głównej drogi, w sąsiedztwie pól, co sprawia, że warunki do ukrywania ludzi są optymalne. Kobylcowie
angażują się w transport Żydów z Michałkowic na południe, a potem dalej na Słowację. W sumie udzielają pomocy ok. 70 osobom i jest to chyba największa tego typu
akcja ratunkowa na terenie śląsko-zagłębiowskiego pogranicza. Ten mały, niepozorny
domek staje się świadkiem walki o godność i życie ludzkie, o których tak dużo pisała
„skazana na życie” Chajka Klinger w dziennikach spisywanych również tutaj, w Michałkowicach.

The area where the Kobylec family house stands is almost halfway between Będzin
and Bytom. It is located slightly off the main road, near the fields, so the conditions
for hiding people there are optimum. The family is involved in transporting Jews from
Michałkowice southward, and then across the border, to Slovakia. Overall, they provide help to approximately 70 people, which is probably the biggest rescue action in
the Silesia and Zagłębie borderland. This small, inconspicuous house witnesses the
struggle for human dignity and life, extensively described by condemned-to-life Chajka Klinger in her journals written here, in Michałkowice.

10 stycznia 1944 cała rodzina Kobylców zostaje zatrzymana przez gestapo. Niektórzy
z nich trafiają do Auschwitz, ale udaje im się przetrwać.
Skóra na mnie cierpła ze strachu, ale cóż miałam rozbić. Żal mi było tych ludzi – chcieli żyć.
Nie mogłam odmówić18…

On January 10th, 1944, the entire Kobylec family is arrested by the Gestapo. Some
family members are sent to Auschwitz, but they manage to survive.
I trembled with fear, but what else could I do? I was sorry for those people—they wanted to
live. I couldn’t say no18…

– tak w 1963 roku Karolina Kobylec, żona Piotra, matka Wiktora i Mieczysława skomentowała uratowanie przez nią oraz jej rodzinę kilkudziesięciu Żydów. Rodzina Kobylców otrzymała medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

This is how Karolina Kobylec, Piotr’s wife, Wiktor and Mieczysław’s mother, commented in 1963, on rescuing several dozen Jews from Zagłębie Dąbrowskie, by her
family. The Kobylec family were awarded the Righteous Among the Nations medal
from Yad Vashem.

W 2018 roku razem z Cwim i Arnonem Ronenami jesteśmy w Michałkowicach na
obiedzie u potomków Kobylców. Siedzimy w kuchni i myślimy o tych, którzy ukrywali się kiedyś pod podłogą, w wykopanej przez Piotra Kobylca kryjówce. Wszyscy
rozumiemy, że dzięki tej śląskiej rodzinie są z nami Cwi, Avihu i Arnon trzej synowie
Chajki Klinger. Nic więcej nie da się powiedzieć.

In 2018, together with Zvi and Arnon, we have dinner with the descendants of Kobylec family in Michałkowice. We are sitting in the kitchen and thinking about those
individuals who hid under the floor, in the hiding place dug by Piotr Kobylec. It is understood that Zvi, Avihu and Arnon, Chajka Klinger’s three sons, are with us thanks
to this Silesian family. There is nothing more to say, is there?
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W roku 2019 w ramach realizowanego przez Fundację
Brama Cukermana projektu „Babiniec” Natalia Romik
wykonała makietę michałowickiego domku rodziny
Kobylec i – razem z Karoliną Jakoweńko – spotkała się
ostatni raz z Jadwigą Kobylec.
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In 2019, as part of the Babiniec project carried out by
Brama Cukermana Foundation, Natalia Romik made a
model of the Kobylec family house in Michałkowice and,
together with Karolina Jakoweńko, they met Jadwiga
Kobylec for the last time.
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Kiedy byliśmy w Sławkowie za pierwszym razem, w 2013 roku, jeszcze tam stał. Trochę poza miasteczkiem, przy starej drodze na Olkusz. Otoczony dziką roślinnością,
drewniany, dwukondygnacyjny dom niemal cały pokryty łuszczącą się zieloną farbą.
Trochę w stylu polskiego dworku – z gankiem, kolumienkami i finezyjnym, snycerskim wykończeniem balkonu i poddasza. Choć widać było, że w budynku od dłuższego czasu nikt nie mieszał, sprawiał wrażenie solidnego.

We were in Sławków for the first time in 2013. It still stood there, slightly outside the
town, near the old road to Olkusz. The two-storey wooden house was surrounded
by wild plants, and almost entirely covered with flaking green paint. Its architectural
design contained a hint of the old Polish mansion style, with a porch, columns and
sophisticated carved finish on the balcony and attic. Nobody had lived in the building
for a very long time, but it still looked solid.

80 lat wcześniej – w 1933 roku, będzińscy przedsiębiorcy – bracia Mordechaj i Chaim Szajnowie – tworzą dla młodych syjonistów to miejsce. Ma służyć jako szkoła, ale
szybko przeradza się w ważny punkt dla zagłębiowskiego ruchu chalucowego. Zielony budynek staje się domem młodzieżowej organizacji syjonistycznej Ha-Szomer haDati. Nazywają to miejsce: kibuc Ovadia. Młodzi ludzie uczą się tu uprawy ziemi i hodowli zwierząt. Z iście religijnym zapałem studiują cudowną przemianę kamienistej,
jałowej Erec Israel w żyzną glebę. Co prawda trudno sobie wyobrazić, aby piaszczysta,
sławkowska ziemia mogła ich przygotować na warunki, jakie zastaną w Palestynie, ale
lepsze to niż nic. Młodzi żyją razem, pracują razem, uczą się razem, śmieją, dyskutują
i planują życie razem. Kibuc zostaje zamknięty w 1938 roku. Ci spośród jego mieszkańców, którym udało się przeżyć i przedostać do Erec Israel, budują od podstaw dwa
nowe miejsca na mapie wypełniającej się europejskimi Żydami Palestyny – kibuce
Kefar Ecjon oraz Tirat Cwi.

80 years earlier, in 1933, entrepreneurs from Będzin, the brothers Mordechaj and
Chaim Szajn, create this place for young Zionists. Originally intended to be a school,
it quickly turns into an important point for the HeChalutz movement in Zagłębie.
The green building becomes a meeting house for the Zionist Youth Organization
Ha-Shomer ha-Dati. They called this place Kibbutz Ovadia (Hebrew: “work”). There
young people learn to cultivate land and breed animals. With genuine religious fervor they study the miraculous transformation of an imaginary stony and barren Eretz
Israel into an oasis of fertile soil. True, it is hard to imagine that the sandy ground in
Sławków could prepare them for the conditions they would face in Palestine, but it is
still better than nothing. The young people live, work, study, laugh, talk and plan to
live together. The kibbutz is closed down in 1938. Its former inhabitants, those who
managed to survive and escape to Eretz Israel, build from scratch two new kibbutzes
in Palestine soon to be filled with European Jews – Kfar Etzion and Tirat Zvi.

Z tego pierwszego pochodzi Jochanan Ben-Jakov, który będąc w Sławkowie w 2004
roku, opowiadał to, co przekazali mu ojciec i wuj. To tutaj przygotowywali się do wyjazdu – do swojej aliji, wraz z innymi uprawiając ziemię i hodując zwierzęta.

The first one is the birthplace of Jochanan Ben-Jakov, who shared what his father and
uncle told him when he was in Sławków in 2004. It was there that they prepared for
aliyah—immigration of Jews to Palestine, cultivating land and breeding animals.

Mieszkająca w Tirat Cwi przemiła religijna starsza pani Nili Ben Ari chętnie odwiedza
Będzin wraz z grupami młodzieży. Opowiada im z wielką nostalgią i pasją o świecie,
którego już nie ma. Nili Ben Ari tłumaczy swojej młodzieży, że Tirat Cwi nazywane
jest małym Będzinem, bo niemal wszyscy założyciele tej osady stąd pochodzili, a wielu mieszkało i uczyło się w sławkowskiej Ovadii. Patronem Tirat Cwi jest rabin Cwi
Hirsz Kaliszer, którego dewizą było: Tora we awoda, czyli Tora i praca – zdanie fundamentalne dla młodych syjonistów ze sławkowskiego kibucu i nie tylko. Podobno Tirat Cwi powstało w jedną noc na podstawie starego prawa otomańskiego, które zakazywało wyburzeń nielegalnie postawionych budowli, jeśli tylko posiadały dach.

Nili Ben Ari—a friendly, religious, elderly lady who lives in Tirat Zvi—enjoys visiting Będzin with youth groups. She tells them about a world that no longer exists.
She recounts all this with great nostalgia and passion. Nili Ben Ari explains to young
people that Tirat Zvi is nicknamed “Little Będzin”, because nearly all founders of this
kibbutz came from there. Many of them lived and learned in Ovadia in Sławków. The
patron of Tirat Zvi is Rabbi Zvi Hirsch Kalischer, whose motto was: ”Tora we awoda”,
i.e.”Torah and Work”—the key slogan for young Zionists in the Sławków kibbutz and
others. Apparently Tirat Zvi was established in one night, based on an old Ottoman
law which forbade demolition of illegally erected buildings, as long as they had a roof.

122

123

K ib u c O v adia
S ławk ó w , u l . O lk u ska

K ibb u tz O v adia
S ławk ó w , O lk u ska S treet

Gdy przyjeżdżamy do Sławkowa za drugim razem, w 2018 roku, Ovadii już nie ma.
Cały teren przekształcony jest nie do poznania: gruzy zmieszane z ziemią i rozplantowane we wszystkie strony, widoczne ślady gąsienic pracującego buldożera. W stromym osuwisku ziemi i gruzu, ku wielkiej radości, znajdujemy kawałek zielonej drewnianej belki, kilka odłamków kafli, gwoździe i jakieś szkiełka. Trzeba się napracować,
żeby znaleźć choćby to.

When we arrive in Sławków for the second time, in 2018, Ovadia is no longer there.
The whole area has been transformed beyond recognition: debris mixed with soil and
planted in every direction, visible traces of bulldozer tracks. In the steep landslide of
soil and debris, to our great joy, we find a piece of a green flaking wooden beam, a few
scraps of tiles, some nails and glass. We had to work hard to even find these.
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Kiedy Mosze Biderman – syn świętego cadyka Dawida z Lelowa – postanawia wyruszyć w swą ostatnią podróż, by u kresu ziemskich dni zamieszkać w ziemi Izraela,
po drodze odwiedza domy najznamienitszych rabinów środkowej Polski i Galicji.
Podobno wtedy właśnie zaleca swoim chasydom, aby podążali odtąd drogą nauk
nowego nauczyciela. Tym człowiekiem ma być Szlomo ha-Kohen Rabinowicz z Radomska. Jest połowa XIX wieku. Właśnie rodzi się ostatnia z wielkich dynastii chasydzkich na ziemiach Polski.

When Mosze Biderman, son of Grand Rabbi David Biderman of Lelów, decides to
go on his last trip and settle in the land of Israel for his final days on Earth, he visits
the houses of the most eminent rabbis in central Poland and Galicia. It is apparently
then that he recommends his Hasidim to follow the path of a new teacher. That man is
Szlomo ha-Kohen Rabinowicz of Radomsko. It is the mid-19th century. The last great
Hasidic dynasty in the Polish land is about to be born.

Wkrótce Szlomo ha-Kohen Rabinowicz obrasta legendą. Chasydzi przybywają do
nowego rebe po wzniosłe modlitwy, piękny śpiewny głos i życzliwość wobec ich potrzeb. Nazywany jest Tiferes Shlomo od tytułu spisanej przez niego księgi komentarzy
do Tory.
Jego prawnuk – także Szlomo Chenoch ha-Kohen Rabinowicz – po pierwszej wojnie
światowej przenosi swoją siedzibę do przygranicznego Sosnowca i staje się równie
wielkim przywódcą jak jego ojciec, dziadek i pradziadek. Rozwija znacznie rodzinną
fortunę, stając się jednym z dziesięciu najbogatszych ludzi w Polsce. Prowadzi interesy w różnych krajach. Posiada domy w Berlinie, Warszawie, Krakowie. Jest właścicielem fabryki szkła i manufaktur tekstylnych w Łodzi, Sosnowcu i Będzinie. Miejscem,
z którego zarządza swym imperium, jest kamienica przy ul. Targowej 12 – prawdopodobnie najbardziej okazały dom w Sosnowcu, wielki narożny budynek w samym
centrum żydowskiej części miasta.
Szlomo Chenoch ha-Kohen Rabinowicz jest charyzmatycznym i dynamicznym przywódcą. Często odwiedza Berlin, gdyż tak jak jego ojciec i dziadek choruje na cukrzycę
i tylko tamtejsi lekarze są w stanie mu pomóc. Nie jest zależny od wsparcia swoich
chasydów i nie przyjmuje od nich darów. Zamiast tego hojnie wspiera działalność
instytucji charytatywnych. Trzy razy dziennie daje wykłady dla swoich studentów,
pomagając im w nauce.
W 1926 roku rozpoczyna tworzenie sieci jesziw pod nazwą Keter Torah (Korona
Tory). Sieć początkowo obejmuje osiem szkół działających w znaczących miastach,
by u progu II wojny światowej osiągnąć liczbę 36 jesziw kształcących ponad 4 tys.
studentów z Polski i Galicji. Do sosnowieckiej jesziwy, mieszczącej się przy Targowej
12, uczęszcza 150 najbardziej zaawansowanych studentów.
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Szlomo ha-Kohen Rabinowicz will soon become a legend. Hasidim visit the new
Rebbe to hear his sublime prayers, his beautiful melodious voice, and to find a kind
response to their needs. He is known as Tiferes Shlomo after the title of his sefer (a book
of Torah commentaries).
His great-grandson, whose name is also Szlomo Chenoch ha-Kohen Rabinowicz,
moves to Sosnowiec after WWI and becomes another great leader like his father, his
grandfather, and his great-grandfather before him. He significantly increases his family’s fortune, ultimately becoming one of ten wealthiest people in Poland. Tzadik Rabinowicz runs businesses in different countries. He possesses houses in Berlin, Warsaw
and Kraków. He is the owner of a glass factory and textile plants in Łódź, Sosnowiec,
and Będzin. The headquarters of his empire is the apartment building at 12 Targowa
Street, probably the most impressive house in Sosnowiec, a huge corner building in
the very center of the most Jewish part of the city.
Szlomo Chenoch ha-Kohen Rabinowicz is a charismatic and dynamic leader. He frequently visits Berlin because he suffers from diabetes, like his father and grandfather,
and only the doctors in the capital of Germany are able to help him. He is not dependent on the support of his Hassidim, nor does he accept gifts from them. Instead, he
generously supports the activity of various charity institutions. He also gives lectures
to his students three times a day, helping them learn.
In 1926, he begins to form a network of yeshivas called Keter Torah (Torah Crown).
Initially, the network consists of eight schools operating in big cities. By the beginning
of WWII, the number has increased to 36 units, with over 4,000 students from Poland
and Galicia. The yeshiva in Sosnowiec at 12 Targowa Street is attended by 150 of the
most advanced students. The building is large enough to let everyone study at the
same time.
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Budynek jest na tyle duży, że wszyscy mogą studiować równocześnie. Wszystko –
również wynagrodzenie nauczycieli, wyżywienie i zakwaterowanie studentów – zapewnia cadyk Rabinowicz.

Everything, including teachers’ remuneration, food, and accommodation for students, is provided by tzadik Rabinowicz.

Wybuch wojny zastaje go w Łodzi, skąd przenosi się do Aleksandrowa. W połowie
1940 roku chasydzi aranżują jego ucieczkę, on jednak odmawia, mówiąc:
Chcę być tam, gdzie wszyscy Żydzi.

O ostatnich dniach życia cadyka Rabinowicza dowiadujemy się ze wspomnień Berisha Erlicha19. W getcie warszawskim, gdzie trafia razem ze swoją rodziną, ukrywa się
wraz z 26 osobami w domu przy ul. Nowolipie 30, należącym do jego kuzyna Nusyna
Pinchusa Erlicha – szanowanego uczonego talmudycznego. Gospodarz przezornie
zbudował ukryte wejście prowadzące z jednego z pokoi na strych. Pomimo ryzyka
syn Nusyna, młody Berish Erlich, codziennie rano towarzyszy Rabinowiczowi w drodze do mykwy, po czym obaj kierują się przez zaułki Warszawy z powrotem na strych.
Wierność tradycji przeważa nad strachem.
W sierpniu 1942 roku policjant żydowski, którego ojcem był chasyd radomski, ostrzega go, że gestapo szuka Żydów na ulicy Nowolipie. Mieszkańcy domu wyjeżdżają, by
ukryć się w innym miejscu. Jednak gdy nadchodzi szabat, czują się bezpieczniej i wracają do mieszkania. Zdradza ich informator. Gestapo wdziera się do domu. Rodziny
Erlichów i Rabinowiczów (w tym ostatni radomski rebe), zostają brutalnie zamordowane w trakcie modlitwy.
Dynastia wygasa. Świat trzęsie się w posadach, gdy nagle brakuje jednego z podtrzymujących go sprawiedliwych.
Nauki Szloma Chenocha Rabinowicza zostały pośmiertnie wydane jako Sziwchej
Kohen w Nowym Jorku w 1953 roku.
Po wybuchu wojny cadyk nigdy nie powrócił już do Sosnowca. Jego dom i siedziba
jesziwy na Targowej 12 stały się królestwem fałszywego proroka – Mojżesza (Mońka) Meryna.
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He is in Łódź when the war breaks out. From there he moves to Aleksandrów. In mid1940 his Hasidim try to arrange his escape, but he refuses, saying:
I want to be with all the Jews.

We find out about his final days from the recollections of Berish Erlich19. In the Warsaw ghetto, where he is incarcerated with his family, he is hiding together with 26
other people in the house at 30 Nowolipie Street, which belongs to his cousin Nusyn
Pinchus Erlich, a respected talmudic scholar. The host built a hidden entrance leading
to one of the rooms in the attic. In spite of the fatal consequences of being caught on
the streets of the ghetto, the young Berish Erlich accompanied the Radomsker Rebbe
every morning to the mikvah (ritual bath), after which both careened the alleys of
Warsaw back to the attic.
In August 1942, a Jewish policeman whose father was a Radomsker hasid (a follower
of the Rebbe) notified the Rebbe that the Gestapo was searching for Jews on Nowolipie Street. The residents of the Erlich family’s apartment left to hide in another location. When the sabbath came, the families, feeling more secure, returned to the apartment on Nowolipie Street. This second phase of their hiding would end tragically. An
informant betrayed them. The Gestapo stormed the house. The Erlich and Rabinowitz families, including the Radomsker Rebbe, were brutally murdered in the middle
of prayer. Berish Erlich and his father were at the back of the room. The Gestapo left
them alive to carry out the corpses.
The world shakes, as one of the righteous men who sustained it is suddenly gone.
The teachings of Szlomo Chenoch Rabinowicz were posthumously published as Sziwchej Kohen in New York in 1953.
Tzadik Rabinowicz never returned to Sosnowiec after the was had broken out.
The house and yeshiva at 12 Targowa Street became the kingdom of a false prophet –
Moses (Moniek) Merin.
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[ … ] i  u wierz y li
w W iek u istego
i w  M oj ż esza , sł u g ę J ego 20.

Wj 14:31

[ … ] so the people feared
the L ord , and belie v ed
the L ord , and H is
ser v ant M oses 20.

Exodus 14:31
W księdze Tiferet Szlomo jej autor – rebe Szlomo
ha-Kohen Rabinowicz objaśnia ten werset,
tłumacząc, że poprzez wiarę w Mojżesza, czyli
sprawiedliwego, Izraelici uwierzyli Panu.

In Tiferet Szlomo, Rebbe Szlomo ha-Kohen
Rabinowicz, the author of the book,
comments on this verse, explaining that
the Israelites put their trust in the Lord
through belief in Moses, the righteous one.
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Inne czasy, inni ludzie. Prawdopodobnie rok 1940. Na ponurym zdjęciu widzimy obdrapany narożnik Modrzejowskiej i Targowej w Sosnowcu oraz kamienicę należącą
do niedawna do rebe Szloma ha-Kohena Rabinowicza. Wzdłuż murów przemykają
postaci z białymi opaskami na ramionach. Narożny lokal z manufakturą Fajgli Grajcar
oznakowany jest gwiazdą Dawida nad wejściem. Wiemy, że powyżej działa Centrala
(Zentrale der Jüdischen Ältestenräte in Oberschlesien) – organizacja, której podlegają
wszyscy Żydzi w regionie. Budynek Centrali musi być okazały. W połowie 1941 roku
ta instytucja zatrudnia 1,7 tys. osób zajmujących się nie tylko Sosnowcem, ale też 100
tys. Żydów mieszkającymi w 45 okolicznych miejscowościach. Pod zarządem Centrali znajduje się 28 kuchni, 13 jadłodajni dla dzieci, szpital, 19 przychodni, 13 gabinetów dentystycznych i 3 gospodarstwa rolne. Porządku na całym obszarze pilnuje
oznakowana służba porządkowa. A całym królestwem rządzi jeden człowiek – Mojżesz (Mosze) Meryn. A przynajmniej tak mu się wydaje.

Other times, other people. The year is probably 1940. In a gloomy photo, we see
a shabby corner of Modrzejowska and Targowa streets in Sosnowiec and the apartment building which until recently had belonged to Rebbe Szlomo Chenoch ha-Kohen Rabinowicz. Along the walls, there are several people walking with white bands
on their arms. Fajgla Grajcar’s corner workshop is labeled with the Star of David
placed just above the entrance. The Central Office of the Council of Elders of the Jewish Communities in East Upper Silesia operates above the workshop. The headquarters of the Central Office must be spacious. In mid-1941, the institution employed
1,700 people who administered not only the Jewish community of Sosnowiec, but
also 100,000 other Jews living in 45 nearby locations. The Central Office managed
28 charity kitchens, 13 canteens for children, 1 hospital, 19 outpatient clinics, 13 dental clinics and 3 agricultural farms. Order in the whole area was maintained by a uniformed security service. And the whole kingdom was ruled by one man – Moses
(Moniek) Merin. Or at least he thought that he ruled it.

Na zachowanych zdjęciach widzimy człowieka chudego, o drobnej, skurczonej wręcz
posturze i przenikliwym, bystrym spojrzeniu. Ludzie, który go znali, pamiętają jego
szybkie i nerwowe ruchy. Mówi się, że przed wojną był handlarzem galanterią, bywalcem kawiarni i klubów karcianych; także hazardzistą, który stracił pieniądze i rozwiódł się z żoną. Ponieważ miał złą opinię w interesach, próbował swoich sił w różnych rozgrywkach politycznych – w nich również nie odniósł sukcesu. Meryn był
jednak człowiekiem skrojonym na inne czasy – czasy, które nadeszły wraz z Niemcami wchodzącymi do Sosnowca.
…chciał aby, mimo wszystko, przypisywano Żydowskiej Centrali należne jej znaczenie. Gdyby to ciało było uważane za ważne, to on, również jako osoba, która nim kierowała, byłby
szanowany. Dlatego biegał z pokoju do pokoju, czujny i pełen energii, ciężko pracując w dzień
i nie śpiąc w nocy. Zwerbował armię urzędników, a młode dziewczyny siedziały, stukając
w maszyny do pisania, rejestrując ludność, drukując i rozdając kartki żywnościowe z małą
gwiazdą Dawida na nich. Odnosiło się wrażenie, że dzieje się „wielka rzecz” dla dobra społeczności. Moniek wysłał zaproszenia do dawnych przywódców gminy, a także wezwał notabli
miejskich do pomocy w prowadzeniu komitetu gminy, ale nikt go nie zauważył ani nie zwrócił
uwagi na jego życzenie21.
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In the surviving photos we see a thin man of a small, even shrunken posture, with
a sharp penetrating gaze. The people who knew him remembered his quick and hectic
moves. It is said that he was a haberdashery merchant and a frequent visitor of cafés
and card clubs before the war; a gambler who lost his money and divorced his wife.
With a poor business reputation, he also tried his hand at various political undertakings, but with no success. Merin was a man made for different times, and those times
came as soon as Germans entered Sosnowiec.
Moniek Matrose wanted people to ascribe to the community committee the importance
which it deserved, in spite of all. If this body were considered important, then he too, the
person who headed it, would be respected. Therefore, he used to run from one room to another, alert and full of energy, working hard during the days, and skipping sleep at nights. He
recruited an army of clerks, and young girls would sit in a pool, rattling on their typewriters,
registering the population, printing, and distributing bread-cards with a small Star of David on
them. There was an impression that “a big thing” was going on for the good of the community.
Moniek sent invitations to the former leaders of the Gemeinde, and called the town’s notables
to come and help him run the community committee, but nobody noticed him, nor paid attention to his wish21.
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Żyd Moszek Meryn z Sosnowca został przeze mnie upoważniony do stosowania wszystkich
dostępnych środków wobec rasy żydowskiej na terenie rejencji katowickiej. On jest osobiście
odpowiedzialny przede mną22.

Hans Dreier

Meryn jest człowiekiem pozbawionym charyzmy, a z całą pewnością wyzbytym jakiegokolwiek autorytetu. Jego cała władza opiera się na się na dwóch słowach: Hans
Dreier. Jest kierownikiem referatu do spraw żydowskich katowickiego gestapo. On
stoi za Merynem i za jego pośrednictwem panuje nad całą żydowską ludnością Górnego Śląska i Zagłębia. Ustawienie jednostki o słabym charakterze na kluczowym stanowisku, którego w normalnych okolicznościach nigdy by nie zdobyła, jest częścią
diabolicznego planu. Meryn zapełnia swój dwór podobnymi do siebie indywidualnościami – ludźmi, z którymi kiedyś grał w karty, niedowartościowanymi, szeregowymi
pracownikami gminy. Spośród przedwojennych liderów wracają do Centrali tylko
ślepo posłuszni lub ci, których jedynym celem jest zdobycie podwójnej racji chleba.
Prawą ręką Meryna jest natomiast Fany Czarna, doskonale – w przeciwieństwie do
przewodniczącego – władająca językiem niemieckim.
Ta Felicia [Fany Czarna] nie tylko miała na nazwisko „Szwarc”, czyli czarna, ale sama też była
cała czarna: jej włosy były czarne, jej oczy były czarne, a także jej dusza była czarna jak węgiel.
Ta kobieta miała zaledwie dwadzieścia pięć lat, ale już odkryła wszystkie sekrety życia23.

Ostateczny kres mitu Meryna następuje w sierpniu 1942 roku, kiedy Centrala pomaga zorganizować selekcje w Sosnowcu, Będzinie i Dąbrowie Górniczej. Pociągi
z tysiącami ludzi jadą prosto na śmierć do Auschwitz. Sceny nieopisanego okrucieństwa przerywają iluzje „zbawienia przez pracę”. Przyszłość jest przerażająca i mroczna.
Młodzież żydowska zaczyna się buntować, każdy szuka ratunku na własną rękę. Meryn próbuje zapanować nad rosnącą paniką:
Wiem wszystko o przygotowaniach młodych ludzi, którzy próbują uzyskać fałszywe szwajcarskie wizy od narodów neutralnych. Ostrzegam was! Stoję w klatce z dzikim tygrysem
i wpycham mu do ust mięso, ludzkie mięso, mięso moich braci i sióstr. Czemu? Bo chcę zatrzymać tygrysa w przejściu, żeby nie wyszedł i nie zjadł nas wszystkich za jednym razem.
Nie zrobię tego samego, co Czerniaków z Warszawy, który odebrał sobie życie. Jeszcze bardziej zaspokoję zwierzę w klatce mięsem moich braci i sióstr. I niech nadejdzie dzień, w którym mnie osądzicie24.
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Jew Moszek Meryn from Sosnowiec has been authorised by me to use all available means
against the Jewish race in the Katowice regency. He is personally responsible to me22.
Hans Dreier

Merin is a man with no charisma. A man deprived of any authority. His whole “power” is based on two words: Hans Dreier. Head of Jewish Department of the Katowice
Gestapo. He is the person behind Merin and uses him to control the entire Jewish
population of Upper Silesia and Zagłębie Dąbrowskie. The appointment of a weak
man to the key position of Leiter, which he would never have achieved under normal
circumstances, is part of Dreier’s devilish plan. Merin populates his “court” with individuals like him—people he used to play cards with and low-profile Jewish community activists. None of the pre-war leaders participated in the Central Office, except
for the blindly obedient ones, and those whose only aim was to get a double portion
of bread. From the very beginning, Merin’s right hand person is Fany Czarna who
speaks perfect German, unlike Leiter.
This Felicia, not only was her family name “Szwarc”, that is, black, but she herself was all black
as well: her hair was black, her eyes were black, and also her soul was charcoal black. This
woman was only twenty-five years old, but she had already discovered all of life’s secrets23.

Merin’s myth is ultimately shattered in August 1942, when the Central Office helped
organize the selections in Sosnowiec, Będzin and Dąbrowa Górnicza. Trains were
packed with thousands of people heading straight to their deaths in Auschwitz. The
scenes of unimaginable cruelty break the illusion of “salvation through work”. The
future looks frightening and dark. Young Jews begin to rebel. Everyone seeks rescue
on their own. Merin tries to control the increasing panic.
I know all about the young people trying to obtain false Swiss visas from the neutral nations.
I’m warning you! I’m standing in a cage with a wild tiger, feeding his mouth with meat, human
meat, the meat of my brothers and sisters. Why? Because I want to stop the tiger in its’ passage,
so that it will not come out and eat us all at once. I won’t do the same thing as Czerniaków
from Warsaw, who took his own life. I will go on satisfying the animal in the cage with the meat
of my brothers and sisters. And the day when you judge me will come24.
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Psychopatyczny brak empatii i narcystyczna osobowość – nieodpowiedni człowiek
na nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie.

His psychopathic lack of empathy and his narcissistic personality made him the
wrong man, in the wrong place at the wrong time.

Wewnętrzny głos mówi mi: „Ty, Mosze, jesteś człowiekiem, który wyjmie Żydów z niewoli
hitlerowskiej, tak jak Mosze Rabenu wyprowadził Żydów z Egiptu”25.

My inner voice keeps telling me: You, Moshe, are the man who will get Jews out of Hitler’s
captivity, like Moses the Egyptian once led the Jews out of Egypt25.

Mosze Meryn
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Moses (Moniek) Merin
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D zwon zajm u je kr ó lewsk ą
poz y cj ę w  ś wiecie
instr u ment ó w , a głos jego
jest jedn y m z najbardziej
niezw y kł y ch w  ś wiecie
d ź wi ę k ó w .
[…]
powietrze nale ż ą ce kied y ś do
dzwon ó w zostało zagrabione
przez silnik i radio . P o radi u
i silnik u prz y b y li inni jeszcze
grabie ż c y 26.

B ell has a ro y al
position in the world
of instr u ments , and its
v oice is one of the most
amazing in the world
of so u nds .
[…]
the air which once
belonged to bells has
been stolen b y engines
and radios , followed b y
f u rther robbers 26.

Jacek Podsiadło, Dzwon i działo

Jacek Podsiadło. Dzwon i działo
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Sosnowiec. Stara dzielnica Pogoń. Właściwie to jej rzadziej odwiedzana część – zamknięta z jednej strony szeroką arterią ulicy Będzińskiej, a z drugiej rzeką Czarną
Przemszą i torami kolejowymi. Trafiamy tu, podążając za informacjami historyka
Grzegorza Onyszki. Przy ulicy Racławickiej poszukujemy chederu – żydowskiej
szkoły dla chłopców.

Sosnowiec, the old district of Pogoń. This is a less visited part of the town, closed by
the broad artery of Będzińska Street on one side, and the Czarna Przemsza river and
railway tracks, on the other. In pursuit of the important information we received from
the historian Grzegorz Onyszko, we come here in search of a cheder - a Jewish school
for boys at 12 Racławicka Street.

Wjeżdżamy samochodem do dzielnicy starych, jedno- lub dwupiętrowych budynków, gdzie czas jakby się zatrzymał. Stoją tutaj co druga, co trzecia kamieniczka.
Pomiędzy nimi – place po wyburzonych domach, zarastające, pełne gruzu i śmieci.
Parkujemy i kierujemy się pod wskazany adres. Wokół czuć specyficzną atmosferę
dzielnicy zapomnianej i bezpowrotnie upadłej. Racławicka 12 – stoimy przed furtką
niskiego domu, za którym ciągnie się surowa nieotynkowana oficyna. Dopytujemy
mieszkańców o żydowską szkołę. Zgadzają się, żebyśmy weszli na teren ich posesji.
Praktycznie zaraz po wejściu na podwórko odnajdujemy skarb. Po prawej stronie
drzwi wejściowych do niepozornej oficyny wisi dzwonek – niezaprzeczalne potwierdzenie usłyszanej historii. Solidny kawał żeliwa, jakieś 25 centymetrów wysokości,
mocno przytwierdzony do muru. Z upływem czasu nabrał koloru zieleni, wygląda
jakby był porośnięty delikatnym mchem. To dzwon, którym nauczyciel wzywał
uczniów na lekcje i wyznaczał przerwy. Dzwon jest samą czaszą, bez „serca” w środku – ale jeśli w niego uderzyć choćby z zewnątrz, to nadal wydaje piękny ton, tak jakby zawieszono go tu wczoraj. Myślimy o uczniach, o ich nauczycielach i o tym, jak
toczyło się uporządkowane życie w tej szkole, położonej przecież w ubogiej, peryferyjnej dzielnicy Sosnowca.

We drive our car into a district of old one-and two- story buildings where time seems
to have abruptly stopped. There is a feeling of desolation. No more than every second or third apartment building still stands in this area. Between these structures
are empty overgrowing squares, all that is left of demolished buildings, full of rubble
and trash. We park our car and walk to the given address. All around we sense a specific sensation, of a forgotten and irreversibly depressed city district. 12 Racławicka
Street – we stand in front of the gate of a low house, behind which stretches a raw unplastered outbuilding. We ask the inhabitants about the Jewish school. They agree to
let us in their property area. As soon as we enter the courtyard, we find a treasure: on
the right side of the entrance door to the vestibule of an inconspicuous outbuilding
hangs a bell, which unambiguously confirms the story that we heard. A solid piece of
cast iron, about 10 inches high, firmly fixed to the wall. It has turned green over time,
as if it was covered with delicate moss. This is the bell that the teacher used to call
students to class and mark the recesses and breaks. The bell appears as an empty bowl
without a “heart” inside, but if you strike it from the outside, it still rings a beautiful
tone, as if it was hung here yesterday. We think about the students, their teachers, and
about how life went on in this school, located in a poor, peripheral neighborhood of
Sosnowiec.

Cheder przestał działać na początku wojny i od tego czasu budynek pełnił funkcję
mieszkalną. Nie możemy wprost uwierzyć, że przedmiot o takim ładunku emocji i takim znaczeniu historycznym przez tyle lat wisiał sobie spokojnie przy wejściu do budynku. Pokolenia ludzi, którzy tu mieszkali po wojnie, kilka razy dziennie wchodziły
i wychodziły przez te drzwi i nikogo ta bezużyteczność dzwonu ani nie dziwiła, ani nikomu nie przeszkadzała. Dzwon spokojnie wisiał i czekał, aż się weń ponownie uderzy.
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This Jewish school was closed at the beginning of the war. Since then, the building has
been used for residential purposes. We find it remarkable that an object so charged
with emotions and historical significance has been hanging peacefully at the building’s entrance for so many years. The generations of people who lived here after the
war would enter and exit through this door several times a day, and nobody was surprised or disturbed by the uselessness of the bell. The bell just hanged there, as if
waiting to be struck again.
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Podpytujemy mieszkańców budynku o historię. Potwierdzają, że był tutaj cheder:

We ask the residents of the building about its history. They confirm that the cheder
was there.

Dawniej to jeszcze jacyś Żydzi przyjeżdżali, ale teraz to już nikt. Może Pan Janusz coś będzie
wiedział, ale teraz go nie ma.

Fotografujemy dzwon i starą umywalkę, która znajduje się po drugiej stronie drzwi.
Odjeżdżamy szczęśliwi i poruszeni.
Kontynuując badanie historii tego miejsca, dowiadujemy się, że tę lokalną szkołę religijną prowadziła organizacja Kibbutz Mizrachi. W jej zarządzie zasiadali: Jakób Horowicz, Berek Gold, Chaim Liberminc, Wolf Orzech i Chaja Zysman. Cheder istniał
przy Racławickiej 12 co najmniej od 1934 do 1939 roku, kiedy to został zlikwidowany
przez hitlerowców.
Wracamy w to miejsce jeszcze kilka razy. Myślimy o dzwonie – wspaniałym dowodzie
istnienia szkoły i jej symbolu. Jest on dla nas tak mocny, że aż magnetycznie przyciągający. W końcu, przypadkiem, udaje nam się spotkać pana Janusza. Sympatyczny
człowiek, który mieszka w pierwszej części budynku, chętnie prowadzi nas do klatki
schodowej i dalej na górę. Jesteśmy razem z Tomkiem Grząślewiczem – redaktorem
naczelnym Przewodnika po żydowskim dziedzictwie Sosnowca – oraz z Dovem Pninim –
przewodniczącym Światowego Związku Żydów Zagłębiowskich. Kiedy wchodzimy
po stromych schodach, nasze serca biją szybciej. Tomek zwraca uwagę, że balustrada
jest bardzo niska, gdyż została zaprojektowana i wybudowana z myślą o dzieciach.
Idziemy na strych – może tam są jakieś ślady. Obwąchujemy każdy fragment tego budynku – stara szafa, maszyna do szycia, jakiś stół. Pan Janusz opowiada o jeszcze jednym schowku, do którego nie ma akurat klucza… ale znajdzie. Wrócimy tu.
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In the past some Jews would come here, but not anymore. Maybe Janusz knows something
more, but he’s not here right now.

We take photos of the bell and old washbasin, which is on the other side of the door.
We leave happy and moved.
While continuing our research on the history of this place, we find out that this religious school was run by Kibbutz Mizrahi organization. The members of its management board included Jakób Horowicz, Gold Berek, Chaim Liberminc, Wolf Orzech
and Chaja Zysman. The cheder operated at 12 Racławicka Street at least from 1934
and until 1939, when it was closed by the Nazi authorities.
We come back to this location a few more times. We often think about that bell –
a magnificent proof of the school’s empirical existence in time and space. Yet, in its
utter silence, it is a vibrant symbol today of a lost Jewish presence, in a place once
built for children’s learning and play. It is like an old photograph of missing memories,
spatial emptiness, human vanishings. The bell attracts us like a magnet. Finally, we
meet Janusz by accident. This friendly man, who lives in the first part of the building,
is happy to lead us to the staircase and upstairs. We are there with Tomek Grząślewicz,
a co-author of A Guidebook to Jewish Heritage in Sosnowiec and Dov Pnini, President
of the Zaglembie World Organization. Climbing up the steep stairs, our hearts keep
beating faster. Tomek notices that the balustrade is very low, because it was designed
and built for children. We climb to the attic - perhaps there are some traces left. We
sniff every single piece of the building - an old wardrobe, a sewing machine, a table.
Janusz tells us about another closet - he has no key to it but promises to find it. We
will come back.
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Dokładnie za chederem, na równoległej ulicy Floriańskiej znajdowała się synagoga.
Działki chederu i synagogi stykały się plecami. Badając archiwa w poszukiwaniu chederu dowiadujemy się też, że obok szkoły była rzeźnia koszerna. Wszystko to składa
się w małą, samowystarczalną społeczność żydowską. Ruszamy Floriańską, szukając miejsca po synagodze. Historyk z Sosnowca, Grzegorz Onyszko, zaopatrzył nas
w dwa archiwalne plany architektoniczne synagogi. Pierwszy z nich, pochodzący
z 1922 roku, przedstawia bardzo wyrafinowany projekt, który wykonał miejscowy
architekt Antoni Otton Sztange. Ostatecznie synagogę zbudowano według innego,
skromniejszego projektu z 1928 roku.

Right behind the cheder, on the parallel Floriańska Street, the synagogue was located.
Their back parts were adjacent to each other. When exploring the archives in search of
the cheder, we also find out that a kosher butchery was next to the school. All these elements combined formed a small self-sufficient Jewish community. We go down Floriańska Street, looking for the former synagogue site. Grzegorz Onyszko, a historian
from Sosnowiec, provided us with two archival architectural plans of the synagogue.
The first of them, made in 1922, contains a very refined design, which was drawn up
by a local architect Antoni Otton Sztange. The synagogue was ultimately built according to a different, more modest design from 1928.

Synagoga była budynkiem murowanym, pokrytym tynkiem. Na parterze znajdowała
się kancelaria oraz przeznaczona dla mężczyzn sala o powierzchni około 100 metrów
kwadratowych. Schody prowadziły na balkon dla kobiet o powierzchni 65 metrów
kwadratowych. W synagodze działało Stowarzyszenie Samopomocy Gemilas-Chesed,
udzielające tanich pożyczek zubożałym członkom gminy. Była to organizacja lokalna, licząca około 120 członków reprezentujących syjonistów, ortodoksów i mizrachistów. W skład zarządu (stan na 9 kwietnia 1929 roku) wchodzili: Mosze Friedman,
Dawid Lichtensztajn, Majer Szajer, Dawid Cwajgenhaft, Symcha Rorowicz i 13 innych członków niewymienionych w dokumentach.

The building was brick built and covered with plaster. The first floor housed a hall for
men with the surface of approximately 100 m2 and the synagogue office. The stairs
led to the balcony for women with the surface of 65 m2. The synagogue was also the
seat of Gemilas Chesed Loan Society, which offered loans to poor community members. It was a local organization with approximately 120 members representing Zionists, Orthodox and Mizrahi Jews. As of April 9th, 1929, the management board consisted of: Mosze Friedman, Dawid Lichtensztajn, Majer Szajer, Dawid Cwajgenhaft,
Symcha Rorowicz and 13 other members not listed by name in the documents.

Ważne informacje dotyczące tego miejsca przynosi Księgę pamięci Sosnowca i Zagłębia. Czytamy w niej, że bożnica ta była nazywana Beit Midrasz w Pogoni, a prowadził
ją Gabaj Mosze Josef Friedman.

Certain important information about the place is included in Sefer Sosnowiec v’hasviva
b’Zagłębie (The Book of Sosnowiec and the Surrounding Region in Zaglembie). We
read there that the synagogue was referred to as Bet Midrash in Pogoń and supervised
by Gabbai Moshe Josef Friedman.

9 września 1939 roku budynek został podpalony przez Niemców, podobnie jak dwie
pozostałe sosnowieckie synagogi. Istnieje relacja mieszkańca tej dzielnicy, mówiąca
o tym, że synagoga nie została spalona, a przynajmniej nie do końca. Świadek twierdzi, że młody rabin Friedman został wezwany przez niemiecką policję do otwarcia
budynku, który następnie został okradziony i zdewastowany z pomocą miejscowych.

On September 9th, 1939, the building was set on fire by Germans, similarly to the
other two synagogues in Sosnowiec. There is an account given by an inhabitant of the
district, according to which the synagogue was not burnt, or at least not completely.
The witness claims that young rabbi Friedman was urged by the police to open the
building, which was then robbed and destroyed with some help of the local people.

Szukamy informacji o młodym rabinie Friedmanie w bazie ofiar Zagłady na stronach
Yad Vashem. Odnajdujemy cztery osoby o nazwisku Mosze Friedman (lub Mosze Josef). Wszyscy do wybuchu wojny mieszkali w Sosnowcu i w 1939 roku mieli między
26 a 35 lat. Żaden nie przeżył Holokaustu.

We search for information about young rabbi Friedman in the Yad Vashem’s Central
Database of Shoah Victims’ Names. We identify four people named Moshe Friedman
(or Moshe Josef). All lived in Sosnowiec before the war and were aged 26-35 in 1939.
None of them survived the Holocaust.
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W spisie jest jeszcze jeden człowiek – Moniek Mosze Friedman. Do wybuchu wojny mieszkał na Pogoni. Był synem Josefa i Szprincy. W czasie wojny przebywał
w Reichenbachu w Niemczech i udało mu się ocaleć. Może młody rabin z Pogoni
miał szczęście?

The list contains one more person – Moniek Moshe Fridman. He lived in Pogoń until
the war broke out. He was Josef and Szprinca’s son. He stayed in Reichenbach (Germany) during the war and managed to survive. Perhaps the young rabbi from Pogoń
was lucky?

Mury synagogi przetrwały wojnę i istniały do lat 50., kiedy to ostatecznie zostały rozebrane. Do dziś teren jest pustą, zarośniętą działką. Nie przeprowadzono tu nigdy
żadnych badań archeologicznych.

The synagogue walls survived the war and existed until the 1950s, when they were finally demolished. These days, the whole area is still an empty overgrown plot of land.
No archaeological investigation has ever been conducted here.

Szukając śladów po synagodze, wchodzimy na pełne chaszczy podwórko. Są z nami
fotograf Roman i nasz przyjaciel Henri. Teren jest zarośnięty, pełen gruzu i śmieci –
butelek i opon. Z pomiędzy przerośniętych trawą cegieł wydobywamy dwa kawałki
cementowych kafli – być może to fragmenty posadzki pochodzące z synagogi. Bardzo chcemy, żeby tak było. Innych śladów nie ma. Spacerujemy jeszcze po okolicy,
próbując pytać mieszkańców o historię tego miejsca. Nikt nic nie wie, nie pamięta…
Większość ludzi nie pochodzi stąd. Wokół głównie zrujnowane i na wpół opuszczone
budynki – wyglądają na nieremontowane od czasów wojny. Mieszkanka jednej z kamienic wykrzykuje do nas z okna jakieś na wpół zrozumiałe antysemickie hasła. Skąd
wie, że szukamy „tej” historii? Opuszczamy Pogoń.

Looking for some synagogue traces, we enter the courtyard full of scrubs. We are
joined by photographer Roman and our friend Henri. The space is overrun with
weeds, full of rubble and trash, bottles and tires. From between the grass-covered
bricks we pull out two pieces of cement tiles – perhaps they are fragments of the synagogue floor. We wish they were. No other traces can be found. We hang around the
neighborhood a bit and try to ask the local residents about the history of the place.
Nobody knows or remembers anything… Most people came from somewhere else.
All around us there are mainly ruined and half-deserted buildings. They look like
they’ve never been renovated since the war. A woman in one of the apartment buildings screams out the window some hardly understandable anti-semitic slogans at us.
How does she know we are looking for “this” history? We leave Pogoń.

W sieci odnajdujemy relację, którą udostępniła w 2015 roku Karolina Kot. Odbyła
ona rozmowę z człowiekiem, który przez niemal całe życie mieszkał w pobliżu synagogi. Podzielił się wspomnieniem, które dotyczy czasów zaraz po wejściu Armii Czerwonej do Sosnowca. Pamięta, jak z kolegami bawił się w Tarzana w ruinach synagogi.
Chłopcy wieszali się na ogromnych, długich kotarach, zasłaniających okna bożnicy
i huśtali się tak długo, aż wszystkie zasłony nie zostały pourywane. Kiedy Karolina
zapytała, jak wyglądała synagoga przy Floriańskiej, jej rozmówca stwierdził:
Szara. Była szara27.

We find an online account published by Karolina Kot in 2015. In 2011, she talked
to a man who lived near the synagogue almost all their life. He shared a memory
concerning the time soon after the Red Army had entered Sosnowiec. The witness
remembers playing “Tarzan” in the synagogue ruins. The boys would hang on enormous long curtains covering the synagogue windows, and keep swinging until all
curtains have been torn off. However, when asked what the synagogue at Floriańska
Street looked like, he answered:
Grey. It was grey27.
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Dowiedziałem się w 70. latach…od mojego ojca, że w tamtej okolicy, gdzie nie było jeszcze
tak dużo domów, była stodoła, czyli musiało być pole. I w tej stodole, a właściwie pod stodołą,
w czasie okupacji ukryto, zakopano skrzynię wielkości trumny – czyli dużą skrzynię, prawda?
I w tej skrzyni były tefiliny. I to znaleźli Polacy, prawdopodobnie mieszkańcy tej posesji. W zasadzie nie przywiązywali do tego wagi, więc to się tak poniewierało. Jakieś dzieci się tym bawiły,
sąsiedzi. Kto chciał, to sobie wziął.

In the 1970s I found out from my father that in this area, there weren’t as many houses as
there are now. There was a barn, so there must have been a field. And in the barn, or under the
barn, a coffin-sized chest was hidden, buried during the German occupation. Inside the chest
were tefillin. They were found by Gentile Poles, probably the ones who lived on that property.
They didn’t really care about it, so the tefillin knocked about, some kids played with them, the
neighbors or whoever who wanted them, just took them.

Możliwe, że był w środku jakiś zwój, jakiś pergamin…coś takiego ojciec mi tłumaczył. No i tak
to leżało, czyli to musieli ludzie znaleźć w latach 40., zaraz po wojnie.

There might have been a coil, some parchment inside, that’s what my father told me. And it
laid around, so people must have found it in the 1940s, right after the war.

Gdzieś w okolicy już lat 50. przyjechali – trzech z Izraela mężczyzn, którzy po prostu uczciwie
powiedzieli, że wiedzą. Czy oni to ukryli, czy ktoś im powiedział, że to zostało ukryte, że dla
Polaków nie ma to żadnej wartości? Oni chcieliby to odzyskać i nawet się odwdzięczą. A ci im
się przyznali, jaka była prawda. Troszeczkę im odzyskali, dlatego że gdzieś tam po sąsiadach
znaleźli, gdzieś tam część jeszcze była u nich. Ci z Izraela byli za to wdzięczni, aczkolwiek bardzo żałowali, że tak mało. Słuchajcie, jeżeli tego było tak dużo, to oni musieli to wziąć do zakopania nie od jednej osoby. I ponoć tylko to było w tej skrzyni, tylko tefiliny. Nie było żadnych
wartościowych rzeczy, złota, czegoś… Wtedy by się pewnie nie przyznali tym Żydom nawet.
Oni wiedzieli, co to jest. No jak to – Polacy przed wojną by nie wiedzieli? Jak tu całe dzielnice
były żydowskie. Wiedzieli tylko nie przywiązywali żadnej wartości do tego. A po wojnie Żydów tu nie było już prawie wcale…bo ich wymordowano28.

In the 1950s three men came from Israel and honestly said they knew about the tefillin.
Whether they’d hidden them, or somebody told them where it was hidden and that it had no
value for the Gentile Poles—I have no idea. They wanted to recover it and even said they’d
give something in return. But the Gentile Poles told them what the truth was. They did recover
part of it from people in the neighborhood who still had some of the tefillin. The men from
Israel were grateful, although they did regret that so few had been left. Listen, if there had been
so many, they must have buried tefillin from more than one person there. And apparently all
that was left there was just the tefillin. No valuable items, gold or anything like this… otherwise they probably wouldn’t even have admitted to the Jews that they’d found something.
They knew what it was. How could the pre-war Gentile Poles not have known? There were so
many Jewish districts around… they did know, only it had no value for them. And after the
war there were almost no Jews here… most of them had been murdered28.

Pan Jacek, którego daleka rodzina mieszkała podczas wojny w domu przy ul. Zuzanny
opowiadał, że dzieci bawiące się znalezionymi tefilin wyobrażały sobie, że są to aparaty fotograficzne.
Tefilin, które młody chłopak otrzymuje w wieku 13 lat, w dzień swojej bar micwy,
jest świadectwem jego wejścia w dorosłe życie religijnego Żyda, który od teraz musi
szczególnie stosować się do bożych przykazań. Młodzieniec długo czeka na ten dzień,
obserwując swojego ojca, dziadka, a może pradziadka, jak zakłada swoje tefilin na
codzienne, poranne modlitwy, mocując pudełeczka ze świętymi słowami za pomocą rzemieni na lewe przedramię i głowę. Jest to ucieleśniona forma ich żydowskiej
praktyki duchowej. Odtąd także ciało młodzieńca, podczas tego rytuału, symbolicznie jednoczy się z tefilin, gdy owija nimi swoją głowę i lewe ramię. Młodzieniec będzie przechowywał tefilin jak swój prywatny skarb – w specjalnym woreczku, czasem
pięknie wyszywanym.
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Our interviewee, Jacek, whose distant family lived in the house at Zuzanny Street
during the war, told us that the children playing with the found tefillin imagined they
were photo cameras.
The tefillin which a young boy receives when he turns 13, on his Bar Mitzvah Day,
is the ritual evidence of his entrance to adult life – the life of a religious Jew, who
from now on is supposed to strictly adhere to God’s commandments. The young
man waits for this day for a long time, watching his father, grandfather, or maybe even
great-grandfather wearing their tefillin for daily morning prayers, attaching the boxes
with holy words with leather straps to their left arms and heads. This is the embodied
form of their Jewish spiritual practice. Now, during the ritual, the young man’s body
symbolically unites with the tefillin, when he wraps his head and left arm with it. He
will preserve his tefillin like a private treasure, in a special, sometimes beautifully embroidered bag.
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O czym myśleli ludzie, który zakopali skrzynię „wielkości trumny” pełną tefilin na
podwórzu domu przy ul. Zuzanny w sosnowieckiej Środuli? Można na to spojrzeć
co najmniej na dwa sposoby. Z jednej strony musieli mieć świadomość nadchodzącej
nieuchronnie śmierci. Getta w Będzinie-Kamionce i Sosnowcu-Środuli zostały zlikwidowane późno – dopiero w pierwszych dniach sierpnia 1943 roku. W tym czasie
przerażająca prawda o tym, co stało się z Żydami w Warszawie, Krakowie, Lublinie
i wielu innych miejscowościach była już powszechnie znana. Ci mężczyźni wiedzieli, że wkrótce ich poranny rytuał nie będzie mógł się odbyć, a najpewniej nie będzie
już dla nich kolejnego poranka. Wiedzieli, że śmierć, jaka ich czeka po deportacji,
z całą pewnością będzie poprzedzona odarciem ze wszystkich posiadanych rzeczy,
godności i człowieczeństwa. Być może dlatego zachowali się inaczej niż tysiące nieszczęśników, którzy zabrali swoje tefilin do pociągów, i mieli przy sobie aż do selekcji
na obozowej rampie. Do dzisiaj setki tych – niegdyś świętych, dziś sprofanowanych –
przedmiotów znajdują się w zbiorach Muzeum Auschwitz-Birkenau.

What did the Jews who buried the “coffin-sized” chest full of tefillin in the courtyard
of the house at Zuzanny Street in Sosnowiec-Środula think about? There are at least
three ways to look at it. On the one hand, they must have been aware of their inevitable death. The ghettos in Będzin-Kamionka and Sosnowiec-Środula were liquidated
quite late, not until the first days of August 1943. At that time, the horrifying truth
about what happened to the Jews in Warsaw, Kraków, Lublin and other locations was
already widely known. The men realized that soon their morning ritual would no longer take place, and most likely they would not live to see the following morning. They
knew that before the death awaiting them after deportation, they would be deprived
of all items they had, their dignity and humanity. Perhaps this is why they acted differently than thousands of unfortunate people who took and kept their tefillin on the
train, until the selection on the ramp in Auschwitz. There are hundreds of these once
holy and now profaned objects in the Auschwitz-Birkenau State Museum collections.

Tefilin – najbardziej osobiste z posiadanych przedmiotów – tak bardzo związane
z ciałem religijnych Żydów, że niemal będące ich częścią. Ich zakopanie rozumiemy
więc jako akt wstępny, prolog albo nawet substytut ich własnego pogrzebu. Był to
akt godnego pochowania części siebie (tefilin) wynikający ze świadomości, że w Auschwitz reszta ciała nie będzie miała szans na godny pochówek. Pochowanie tefilin
w takiej sytuacji, nakazuje również halacha – prawo żydowskie. Tak samo trzeba by
postąpić z Torą, modlitewnikami, mezuzą i innymi świętymi obiektami.

Tefillin were their most intimate possessions – so much connected with their bodies
that they were almost parts of them. Therefore, we regard the burial of tefillin as the
initial act, preface, or even substitute of their own funeral. It was the act of burying
a piece of themselves (tefillin) with dignity, as they were confident that the rest of
their Jewish bodies in Auschwitz stood no chance of a decent burial. In such situations, burying the tefillin is also ordered by Halocha ( Jewish law). The same would
have to be done with Torah scrolls, prayer books, mezuzah scrolls and other holy
objects.

Jest też druga, jaśniejsza interpretacja tego aktu, wedle której nie był to „pogrzeb”,
lecz „ukrycie”, będące religijną formą oporu i trwania. Mimo wszystko w głębi duszy
ludzie ci żywili nadzieję, że jednak uda się przeżyć i wrócić po tefilin. Wierzyli, że
nawet jeśli im się nie uda, ktoś inny zdoła przetrwać, przyjedzie na Środulę i odkopie
skrzynię pełną tefilin wołających: pamiętajcie o nas, żyliśmy tu i byliśmy wierni Bogu.

According to another more hopeful interpretation, it wasn’t a “funeral”, but rather
“hiding”, a religious form of resistance and endurance. Despite all, in the depth of
their souls, these people hoped they would manage to survive and return to retrieve
them. They hoped that even if they wouldn’t be able to make it, someone else would
survive, return, and unearth the chest full of tefillin calling “remember us, we lived
here and we were loyal to God.”

W trakcie prac nad tym tekstem napotkaliśmy również na interpretację, że porzucenie swoich tefilin
było na tyle nietypowe, że być może skrzynia należała do sofera – człowieka, który zajmował się
pisaniem i wytwarzaniem tych świętych przedmiotów, który zakopał ją z intencją późniejszego
wykorzystania. Jak było naprawdę – zapewne nigdy się nie dowiemy.

While working on this text, we came across another interpretation, according to which it was so
unusual to abandon one’s tefillin that the chest might have belonged to a sofer – a man that specialized
in transcribing and manufacturing these holy objects, who had buried it with the intention of later
use. We shall probably never find out what the truth was.
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Jak to jest mieszkać w dawnym domu rabina, tuż obok jednej z ostatnich stojących do
dzisiaj górnośląskich synagog i jednocześnie być jej właścicielką? „Normalnie” odpowiada pani Alicja. To nasze pytanie wydaje jej się dziwne, choć co jakiś czas ktoś się tu
zatrzymuje i pyta o to samo. Co właściwie chcielibyśmy usłyszeć?

What is it like to live in the former rabbi’s house, right near one of the last Upper Silesian synagogues still standing, and be the owner of the synagogue at the same time?
“It’s normal,” Alicja replies. Our question seems strange to her, even though every
now and then somebody stops here and asks the same question. What is it actually
that we would like to hear?

Trudno sobie wyobrazić, że kiedyś ten budynek tętnił życiem. Szum modlitw, rozmowy na babińcu, głos kantora, śpiew chóru. Rabin odsłaniający misternie utkany,
wielobarwny parochet, i nabożnie wyjmujący święte zwoje Tory.
Pani Alicja w 2018 roku wpuszcza nas do wnętrza swojej synagogi. Obiekt sprawia
wrażenie olbrzyma, przerastającego skalą malutką mieścinę, jaką jest Wielowieś. W latach PRL-u synagogę przeznaczono na magazyn zboża. Dobudowano wtedy spory
budynek od frontu, co sprawia, że dawna synagoga wydaje się jeszcze większa. Gmach
jest w złym stanie, więc wchodzimy na własne ryzyko, uważnie stawiając każdy krok.
W środku jest cicho, spokojnie i zaskakująco jasno. Naturalne światło penetruje zrujnowaną budowlę przez otwory okienne i dziury w dachu. Wszędzie leży mnóstwo kurzu, odpadłego tynku i odchodów gołębi. Dawna, wielka sala modlitw jest podzielona
na trzy kondygnacje. Historyczne okna, oryginalnie zwieńczone półkolistymi łukami,
są zamurowane. Zamiast nich pojawiły się inne, mniejsze. Brak jest babińca, o którym
informują źródła. Gdzieś widać zachowane schody, oryginalne futryny drzwi. Gdzieniegdzie można zauważyć łuszczące się resztki polichromii. Naprawdę trudno wyobrazić sobie oryginalną przestrzeń tego miejsca.
Opowieść o żydowskim Langendorfie jest historią o jego znikaniu. Początki tej historii sięgają 1664 roku, kiedy to dociera tu podróżny, wędrujący z Krakowa, a może
nawet z Pragi. Nazywa się Jonatan Bloch i udaje mu się zapuścić tu korzenie i założyć gminę żydowską. Z czasem w miasteczku powstaje okazała, murowana synagoga,
z której korzystają także wierni z okolicznych miejscowości.
Z biegiem lat jednak ludzie wyjeżdżają stąd do większych miast, szukając lepszych
perspektyw. Do 1925 roku ostaje się tu już tylko garstka kilkudziesięciu wiernych.
O czasach świetności przypomina jeszcze stary, XVII-wieczny cmentarz, malowniczo
położony wśród pól otaczających miasteczko. W latach 30. powodów do emigracji
jest jeszcze więcej.
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It is hard to imagine that the building was once full of life. A roar of prayers, conversations in the women’s gallery, cantor’s voice, the choir singing. The rabbi unveiling the
intricately woven parochet to take out reverentially the holy Torah scrolls.
In 2018, Alicja lets us enter her synagogue. It looks gigantic, and seems to exceed
the scale of the small town of Wielowieś. During the communist era, the synagogue
was turned into a grain warehouse. A large new building was added in the front, so
that the whole complex now looks even bigger. The edifice is in poor condition, so
we enter at our own risk, carefully watching every step we take. It is quiet, calm and
surprisingly bright inside. Natural light penetrates the ruined building through the
window openings and roof holes. All around there is a lot of dust, chipped plaster and
pigeon waste. The once huge hall of prayer has been divided into three stories. The
historic windows, originally crowned with semi-circular arcs, are walled up now. They
were replaced with smaller ones. There is no women’s gallery, which was mentioned
in historical sources. Some stairs preserved, original door frames. Flaking polychromy remnants here and there. It is really hard to imagine the original space of this place.
The tale of Jewish Langendorf is a history of disappearance. It begins in 1664, when
a traveler from Kraków, or maybe even Prague, arrives here. His name is Jonatan Bloch,
and he manages to settle in and establish a Jewish community. A magnificent brick
synagogue is built in the town and used by worshippers from the nearby locations.
However, over time people move to bigger cities, looking for better prospects. By
1925, there is only a handful of worshippers left. The old 17th century cemetery, picturesquely located among the fields surrounding the town, reminds of the glory days
of the Jewish community. In the 1930s there are even more reasons for emigration.
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W 1937 roku dochodzi do napaści, w czasie której szyby w oknach synagogi zostają
wybite kamieniami. Niedługo później ktoś włamuje się do wnętrza i wykrada przedmioty kultu. Wreszcie 9 i 10 listopada 1938 roku ogromna fala pogromowa dociera
także do maleńkiej Wielowsi. W całej Rzeszy ta noc nazywana będzie później „kryształową”. Zorganizowane bojówki demolują i plądrują żydowskie sklepy, mieszkania
i palą synagogi. W Langendorfie nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem. Miejscowy chrześcijanin Franz Bialek wybiega naprzeciw bojówkarzom, którzy zamierzają podpalić synagogę. Pokazuje im akt własności i udowadnia, że niedawno kupił
budynek od Żydów za 7 tys. marek. A skoro nie jest to już formalnie synagoga, tylko
własność „aryjska” to nie zostaje zniszczona. Nowy właściciel otrzymuje nakaz usunięcia gwiazdy Dawida ze szczytu i rozebrania kopuły wieży. Tym sposobem synagoga ocalała. Nie ocaleli jednak ludzie – do czerwca 1942 roku ostatni Żydzi zostali stąd
deportowani.

During the attack in 1937, the glazing in the synagogue windows is broken with stones.
Soon afterwards somebody breaks into the synagogue and steals religious objects. Finally, the huge pogrom wave reaches the tiny Wielowieś on November 9 and 10th,
1938. All across the Reich the night will later be known as Kristallnacht. Formed units
demolish and plunder Jewish shops and apartments, and burn synagogues. In Langendorf, however, not everything goes according to the plan. Franz Bialek, a local
Christian, runs towards the militants who intend to set the synagogue on fire. He
shows them the property deed and proves that he has recently bought the building
from Jews for DM 7,000. And since no longer is this formally a synagogue but “Aryan”
property, it is ultimately not destroyed. The new owner is ordered to remove the Star
of David from the top and dismantle the tower dome. In this way the synagogue was
saved, but the people were not – the last Jews were deported by June 1942.

Wchodzimy na ostatnie piętro. Wykonujemy stamtąd zdjęcie przez arkadowe okno,
ograbione z pierwotnej formy i przedzielone wtórnie wbudowanym stropem. Piętro
niżej ktoś przed laty pozostawił drabinę, po której tego dnia spływa w dół białe światło dnia.
W 2021 roku synagoga ma nowy dach i zrekonstruowaną kopułę. W ramach prac
ratunkowych, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
województwa śląskiego, budynek wraca do dawnych kształtów. Pani Alicja jest z tego
zadowolona, jednak jak dotąd nadal pozostaje właścicielką zabytku. Chciałaby, żeby
było inaczej, lecz na razie nikt nie chce zmienić obecnego stanu rzeczy.

168

We enter the top floor. From there we take a photo through an arcade window, deprived of its original form and divided with an inbuilt ceiling. One floor below, years
ago somebody left a ladder through which white light pours down this day.
In 2021, the synagogue has a new roof and reconstructed dome. Thanks to renovation
works, with the support of the Ministry of Culture and National Heritage and Silesia
Province, the building is being restored back to its original shape. Alicja is happy with
this, but she remains the owner of the historic monument. She wishes it was otherwise, but at this point nobody wants to change the present fate of the synagogue.
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