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Czym są księgi pamięci? 
 
 
Księga pamięci (jid: jizkor buch) to rodzaj „literackiego pomnika” napisanego na 
pamiątkę zgładzonej społeczności miasta czy miasteczka, w których żyła 
społeczność żydowska. Samo słowo jizkor pochodzi z języka hebrajskiego i 
oznacza: Oby wspomniał [Pan duszę]. Tymi słowami zaczyna się żydowska 
modlitwa za dusze bliskich zmarłych lub za dusze poległych za wiarę. Ci ostatni 
określani są jako Kidusz ha Szem – Uświęcający [Boże] Imię. Zatem jizkor buch 
oznacza dosłownie księgę modłów zadusznych. 
 
 
1Problematyka ksiąg pamięci omówiona została w przemowie do opracowania: 
Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich, wyb., oprac. i przedm. 
M. Adamczyk-Grabowska, A. Kopciowski, A. Trzciński, Lublin 2009. 



Księga pamięci gminy 

żydowskiej  

w Łomży  
Redakcja  

Jom-Tow Lewiński  

 
Przekład z języka hebrajskiego  

Adam Bielecki  

Ewa Wroczyńska  





KOMITET REDAKCYJNY WYDANIA POLSKIEGO  
 

Adam Czesław Dobroński – przewodniczący  
 

Danuta Bzura 
Wiesława Teresa Czartoryska  

Małgorzata Krystyna Frąckiewicz  
Adam Sokołowski 
Ewa Wroczyńska 

Sławomir Zgrzywa  





WIELKA SYNAGOGA W ŁOMŻY  
 
„W miejscu, na którym zbudowano później nowy dom dla stowarzyszenia 
dobroczynnego Hachnasat Orchim, przy ulicy Senatorskiej, stała frontem łomżyńska 
synagoga. Był to drewniany mały budynek. Gdy gmina żydowska powiększyła się 
liczebnie i synagoga stała się za ciasna, aby pomieścic ́ wszystkich modlących się, a także 
jej wygląd nie pasował już do rangi gminy – grupa obywateli zakupiła niezbyt rozległą 
państwową parcelę na rogu ulicy Senatorskiej i Giełczyńskiej, przylegającą do Starego 
Rynku. Parcelę przeznaczono pod budowe ̨ nowej synagogi.  
Działo się to około 1859 r. (619 ery żydowskiej). Jednak było wiele przyczyn, które 
przeszkodziły łomżyńskim Żydom w wystawieniu nowego domu modlitwy. Nastały 
wówczas ciężkie czasy, a polskie powstanie, które wybuchło w 1863 r., odbiło się na życiu 
społecznym i gospodarczym. Z tej przyczyny nie było wymaganych pieniędzy na budowe ̨. 
Aż w 696 r. ery żydowskiej (1879) wyłoniło się kilku darczyńców, na czele z rabinem 
Eliezerem Symchą Rabinowiczem i robota ruszyła.  
Abraham Jaakow Lewitański tak napisał o tym w gazecie „Ha-Cefira” z 24 dnia miesiąca 
tamuz 696 r. (1879): „To już dwadzieścia lat mija, jak rozebrano starą synagoge ̨, a nowej 
jeszcze nie ma. Miasto wyróżnione obecnością szkoły Talmud-Tora dla ubogich, szpitala, 
stowarzyszeniem Hachnasat Orchim itp., nie przykła- da wagi do synagogi. Aż ocknął się 
rabin reb Eliezer Symcha Rabinowicz, a z nim reb Noach Icchak Dys- kin – 
przewodniczący miejscowego sądu rabinackiego i senior reb Israel Mosze Nowiński, reb 
Cwi Kupiecki i Cwi Troskier. Oni to zebrali pieniądze, rozpoczynając budowe ̨. Budowa 
synagogi będzie kosztować jakies ́ 60 tysięcy rubli w srebrze. Zabrali sie ̨ do pracy i w Ja- 
mim Noraim będzie już można tam się modlić”.  



Kantor Michael Łucki ze swoim chórem i komitet Wielkiej Synagogi w Łomży. Stoja ̨ od prawej: kantor M. 

Łucki, Alter Markiewicz, Nachum Rafałowski, J. Kac, Tanchum Halfman (kierownik chóru), Ezra Gracz, 

Aaron Glinka. Siedza ̨ od prawej: Elija Zejdensztat, C.Z. Kapłan, Awraham Mizrach (przewodniczący), M. 

Rozensztajn (zastępca przewodniczącego), Chaim Zeew Bursztyn  





Dostojnicy gminy Łomży w drodze na powitanie 
ministra spraw wewnętrznych państwa polskiego 
Stanisława Wojciechowskiego (23 stycznia 1920 
r.). Od prawej: Cwi Mark, Mosze Goldman, 
Abraham Domowicz, Icchak Tabolicki, Cwi 
Epsztajn, rabi Abraham Josef Cynowicz (trzyma 
w ramionach zwoje Tory), Itkowicz, Jaakow 
Giełczyński i dr Szymon Goldlust (Polacy nie 
wyrazili zgody na wspólną organizację 
powitania)  





„Przechodziliśmy z jednego hałaśliwego podwórka na drugie, z 
magazynu żelaza ze szmelcem i szynami kolejowymi na 
podwórze wędliniarni z rzeźnikami świn ́ hałasującymi każdego 
poranka. W końcu zatrzymaliśmy się na podwórzu Zelmana 
Jelenia przy ulicy Długiej. Podwórze to było czyms ́ w rodzaju 
oazy w przeciwieństwie do okolicznych podwórek: spokój, 
beztroska właściwe dla domu bogatych ludzi. Wiosną na 
podwórzu krzewy bzu rozsiewały przyjemną woń. Już więcej nie 
zmienialiśmy mieszkania. To była nasza ostatnia przystan ́ i tam 
utraciłem dom ojca”.  



Urząd Marszałkowski  
Województwa Podlaskiego  

NEGRESCO Spółka z o.o.  
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Redakcja  

I. Rubin 
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Mirosław Reczko 
  

Konsultacje z języków oryginalnych  

Ewa Wroczyńska  
ks. Jacek Stefański  

 





 
 
 

KOMITET REDAKCYJNY WYDANIA POLSKIEGO  
 

Małgorzata Krystyna Frąckiewicz – przewodnicząca 
 Mirosław Reczko 
Ewa Wroczyńska  

 
Redakcja naukowa wydania polskiego 

  
Małgorzata K. Frąckiewicz i Mirosław Reczko  



Akiba Rubinstein  



Akiba Rubinstein urodził się w Stawiskach w 1882 r. Był czternastym dzieckiem w 
swojej rodzinie. osiem miesięcy wcze- śniej jego ojciec zmarł na gruźlice ̨ i dlatego 
nazwano go Akiba po jego ojcu.  
Jego ojciec był wybitnym uczniem rabiego Szymona Sofera z Krakowa, synem rabiego 
Jaakowa Jonatana Rubinszteina, rabina Grajewa, jednego z uczniów Chatama Sofera99, 
który otrzymał ordynację rabiniczną z jego rąk w wieku 18 lat.  
Jego matka Reizel była drugą córką znanego filantropa reb aarona Eliezera 
Denenberga, który stał się bogaty dzięki biznesowi drzewnemu.  
 
Z powodu fizycznej słabości Akiby w dzieciństwie i młodości oraz z powodu obawy 
przed gruźlica ̨, która była powszechna w tamtym czasie, nie posłano go do jesziwy, jak 
było wtedy w zwyczaju. Podczas swoich wielu wolnych godzin, które miał do 
dyspozycji, grał w szachy w jednej z karczm, położonej blisko jego domu. Często „grał z 
samym sobą”, to znaczy studiował szczegóły posunięć szachowych, co później miało 
przynieść owoce. W krótkim czasie wyrobił sobie markę znakomitego szachisty.  
Akiba Rubinstein wprowadził wiele innowacji w teorii szachowej, a zapisy jego 
rozgrywek, które zostały opublikowane, służą szachistom do dzis ́ jako materiał 
szkoleniowy. Jego błyskotliwe partie były umieszczane w podręcznikach szachowych 
(np. w podręczniku dr. Euwe, byłego arcymistrza szachowego).  
 
 





Opracowanie zdjęć, skład  
i przygotowanie do druku  

 

Marek Jadczak  



 
 

Druk i oprawa 
 

Drukarnia „Libra-Print”,  
al. Legionów 114 b, 18-400 

Łomża 
 

Daniel Puławski 



TŁUMACZENIE I KONSULTACJE Z JĘZYKÓW ORYGINALNYCH 
Aleksandra Król – jidysz  

Anna Szyba – jidysz  
Ewa Wroczyńska – hebrajski 

TŁUMACZENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
Marta Chojnowska, Natalia Jankowska, Mirosław Reczko 



• dokumenty potwierdzające okoliczności urodzenia, 

• akty znania, 

• inne akta wskazujące na dopełnienie obowiązków 

nałożonych przez kodeks cywilny. 









 



Dzieje rodzin – pamięć przeszłości i tradycji 

„Kronika trzech rodzin” 
 

Między Radziłowem i Zambrowem 
 

„Urodziłem sie ̨ w Łomży, mój starszy brat Aaron równiez ̇. Mój 
najstarszy brat, Icchak (Iczke), przyszedł na świat w Za- 
mbrowie, skąd pochodziła moja mama, Rachela Lea, a mój 
tata, Hersz, spędził tam swoje pierwsze lata po ślubie. W 
naszej łomżyńskiej rodzinieobecne były dwie tradycje: jedna – 
związana z Radziłowem, małym miasteczkiem wśród oceanu 
pól, druga – wywodząca sie ̨ z Zambrowa. W osadzie pod 
Radziłowem urodził się mój ojciec. Dzięki temu miałem wpi- 
sane w moich starych rosyjskich dokumentach pochodzenie 
chłopskie. Ten drobiazg pomógł mi w wielu sytuacjach”.   



 

Moi zambrowianie  
 

 Judel Kozak  
„Około roku 1901 przy ul. Kościuszki w murach u Berla Lejbla Finkelsteina 
naprzeciwko apteki mieszkał zegarmistrz Judel Kozak. Naprawiał zegarki, a 
czasami też sprzedawał zegarki, pierścionki czy po prostu biżuterię dla panny 
młodej. Wyjechał do Ameryki, bo nie zarabiał wystarczająco. Zamieszkał w 
Chicago… ” 

 Starszy sędzia Markowitz  
„Urodził się w Zambrowie pod nazwiskiem Marchewka. Jako 9-letni chłopiec 
przyjechał do Ameryki i zmienił nazwisko na Markowitz. Uczył się, skończył jako 
adwokat, zasłużył sie ̨ jako sędzia i został sędzią w Sądzie Wyższym stanu Nowy 
Jork. Był blisko związany z zambrowianami”.  
 

FELCZERZY  

Z najstarszych felczerów w Zambrowie, wspomniec ́ należy goja Wyszyńskiego. Był 
specjalistą w okaleczaniu żydowskich i gojowskich chłopaków, by uwolnić ich w 
ten sposób od służby wojskowej. Kładł pijawki w uszach, stwierdzał przepukliny 
(„kolki”), czasem wybił palec, wyrwał ząb i tak dalej, by tylko uniknąć służby 
carowi.  

 



Szewc Biniomke 
 

„To był dobry szewc, wręcz ortopeda. Ale chcąc sie ̨ do niego 
dostac ́, można było zedrzec ́ dwie pary butów, bo on był stale 
zajęty pracą na rzecz gminy. Pochodził z Goniądza przy 
niemieckiej granicy. Służył w Zambrowie w wojsku jako 
muzykant, zakochał sie ̨ w zambrowskiej dziewczynie, Szejnie, i 
został tu po służbie wojskowej. Mieszkał naprzeciwko 
Czerwonego Bet Midrasz, gdzie wcześniej mieszkał rabin. (…) Był 
czytającym Tore ̨ w Czerwonym Bet Midrasz, a później został 
szamesem i czytającym Tore ̨ w synagodze. Troszczył sie ̨ o ubogich 

ludzi, organizował loterie na szabat dla ubogich gości i na „dni” 
dla studentów jesziwy. Nie było sprawy w gminie, w 
która ̨ nie mieszał się szewc Biniomke (jego nazwisko też 
brzmiało Szuster3). W ostatnich latach życia był też 

grabarzem w Chewra Kadiszy”.  
 



Reb Nachman Jaakow (Rothberg)  
– woźnica  

 
„Miasto Zambrów leży pośrodku brukowanej drogi między Łomżą a 
stacją kolejową na trasie Warszawa-Petersburg w Czyżewie. Sieć 
kolejowa za czasów cara była ograniczona i nie miała odgałęzień. 
Na prawie całej prawej stronie Wisły nie było praktycznie żadnych 
innych linii kolejowych poza tą, o której wspomniałem. Połączenia 
były przypadkowe i nieuporządkowane. Kupcy, sklepikarze i prości, 
zwykli ludzie potrzebujący transportu do Warszawy byli narażeni 
na wszystkie trudy podróży związane z dużymi pociągami 
towarowymi, które służyły jako środek połączenia między 
miastami. Zambrów, leżący pomiędzy dwoma miastami Łomżą i 
Czyżewem, służył wówczas jako swego rodzaju stacja przesiadkowa 
dla pasażerów i towarów z Warszawy do Łomży i okolicznych 
miejscowości oraz z Łomży i okolic do Warszawy. Skutkiem tego 
była proliferacja woźniców w tym mieście…”  

 



Mosze Josel – brukarz 
 

„Wszyscy znali tego hożego brukarza Mosze Josela, który 
brukował ulice, podwórza, robił mostki itp. Wieczorami, po pracy 
siedział w Czerwonym Bet Midrasz i studiował.  
 Pewnego razu zaprosił go jeden bogacz z okolicy 
Zambrowa, aby wybrukował jego podwórze. Każdego dnia 
dostawał mleko, ma- sło, jajka, owoce, warzywa i chleb. Zawoził 
to wieczorem do pobliskiej karczmy, do jedynego Żyda w okolicy, 
aby ten gotował mu wieczerzę. Zostawał tam też na noc. Raz, 
przed deszczami, przyjechał do karczmy zmęczony po ciężkim 
dniu pracy i padł spać. Obudził go płacz dzieci i krzyk 
karczmarki. Co sie ̨ stało? Dwóch rosyjskich żoł- nierzy najadło 
się, napiło wódeczki, nie chciało zapłacic ́ i narobiło zamieszania. 
Kiedy kobieta zażądała, aby zapłacili, zaczęli ją bić. Męża nie było 
wtedy w domu. Brukarz obudził się, wbiegł do dużego 
pomieszczenia karczmy. Widząc, co sie ̨ dzieje…”  

 



Bejla – mleczarka 
 
 
 

„Była wysoka i szczupła, a w rękach zawsze miała dwa dzbanki 
mleka. Przez lata nosiła mleko do domów. O świcie zakradała się 
tylnymi drzwiami, po cichu wyjmowała mleczny garnek, nalewała 
do niego mleko i cicho wychodziła, żeby nie obudzic ́ dzieci, które 
jeszcze spały. Biednym rodzinom, które nie mogły już płacić i 
prosiły, żeby przestała przynosic ́ mleko, mówiła z uśmiechem: I 
dlatego małe dzieciaczki mają zostac ́ bez mleka?... Jak będziecie 
mieli, to mi oddacie”.  

 
  



 

Jabłonka  
JOSEF KRULEWIECKI  

„Niech mój niewielki sztetl w Jabłonce, macierzy Zambrowa, także 
zostanie upamiętniony w tym pinkasie. Jabłonka, położona 9 
kilometrów od Zambrowa na drodze do Wysokiego 
Mazowieckiego, była jednym z najstarszych miast na Mazowszu, 
zdecydowanie starszym niż Łomża i Zambrów. W czasach, kiedy 
Zambrów nie miał nawet kworum modlitewnego, Jabłonka była juz ̇ 
znana ze swoich rabinów i kongregacji. W tamtym czasie zmarli 
wożeni byli z Zambrowa do Jabłonki [na pochówek]. W roku 1863, 
w czasie polskiego powstania, Jabłonka była główna ̨ siedzibą 
rewolucjonistów. Tak jak nie wiedziano, gdzie leży Białystok i 
koniecznym było doda- wac ́ Białystok koło Tykocina, tak też 
pisano: Zambrów koło Jabłonki. Był to ubogi sztetl i, co tragiczne, 
był, lecz juz ̇ go nie ma!”  

 
 



 

Mosze Granica (syn szamesa Nachmana) żegna się z 

przyjaciółmi, kiedy idzie do służby wojskowej (za czasów 

Rosjan), aby służyć w armii cara.  



Synagoga w Jedwabnem 







 

Księga pamięci gminy żydowskiej  
w Ciechanowcu 

  
REDAKCJA  

Eliezer Leoni 
  

TŁUMACZENIA  

Ewa Wroczyńska - jęz. hebrajski  

 

Aleksandra Król - jidysz  

Mirosław Reczko - jęz. angielski  

 





 
Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą, 
Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem. 
Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni 
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem, 
Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni 
Opłakiwali święte mury Jeruzalem. 
Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem, 
I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa, 
Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa 
Dwa narody karmione stuleci cierpieniem. 
  
Antoni Słonimski, Elegia miasteczek żydowskich,  
w: tegoż, Poezje, Kraków 1951, s. 366-367. 
  



 
W ogrodach pamięci 

 

Pinkasy łomżyńskie, czyli księgi 

pamięci gmin żydowskich w Łomży, 

Stawiskach, Zambrowie i Ciechanowcu. 

Pamięć osób i miejsc - 
wystawa 


