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Żydzi w gostyninie 
w XX wieku

Według Encyklopedii Judaica, wydanej w Izraelu 
w 1971 r., „Gostynin to miasto w Polsce central- 
nej. ludność żydowska liczyła 157 głów w r. 1765, 
634 w r. 1856, 1849 w r. 1897 i 1831 w r. 1921 
(27,5% na ogólną ilość ludności). Między 1823  
a 1862 r. istniała tam specjalna dzielnica mieszka-
niowa dla Żydów. Stara synagoga, zniszczona przez 
ogień, została odbudowana w 1899 r. Mieściła się 
ona w miejscu, gdzie dawniej przebiegała ulica  
Żydowska [dziś Floriańska], a jedna z bocznych  
ulic [Stodólna] znana była pod nazwą ludową jako 
»ulica Zmarłych«, gdyż mieścił się tam cmentarz  
żydowski”.

Duży napływ Żydów na ziemie polskie zaczął się 
po powstaniu styczniowym. Wzmógł tę falę w sposób 
sztuczny rząd rosyjski, wysiedlając Żydów, którzy za-
mieszkiwali, wbrew zakazom, w rosji poza ustano-
wioną „granicą osiedlania”. Przed wybuchem II wojny 
światowej Gostynin był miastem, w którym aż ponad 
30% mieszkańców stanowili Żydzi. Mieszkali w wy-
znaczonym rewirze, zajmowali się głównie hand- 
lem, mieli nadal swoją synagogę i szkołę (cheder).  
Posiadali własny zarząd. Nad gminą władzę sprawo- 
wał kahał, na czele którego stał rabin i starszyzna 
kahału. W czasie okupacji Gostynin należał do Kraju 
Warty (Wartegau), dystryktu Inowrocław. W dniu 15 
marca 1941 r. około 3 tys. ludności żydowskiej zosta-
ło zgrupowane w getcie usytuowanym na obsza- 
rze około 1,5 ha w północno-zachodniej części mias- 
ta między dzisiejszymi ulicami: Kościelną, prawą stro-
ną ulicy Zamkowej, S. Wyszyńskiego, Termalną.  
W marcu 1942 r. około 2 tys. Żydów z getta wywie-
ziono najpierw do obozu pracy w Koninie, a 7 kwiet-
nia 1942 r. do obozu koncentracyjnego Kulmhof  

abstrakt

Wśród materiałów zgromadzonych przez nieżyjącego już badacza regionalistę dr. Tadeusza Trojanowskie-
go, przechowywanych w archiwum Państwowym w Płocku jako Zbiór prywatny – spuścizna po dr. Tadeuszu 
Trojanowskim, badaczu dziejów ziemi gostynińskiej 1962-1979, sygn. 50/492/0., znajdują się fragmenty  
Kroniki Gostynina. Księgi Pamięci (Pinkas Gostynin) wydanej w języku jidysz w 1960 r. tłumaczone w latach 
1977-1979 XX przez Binema Motyla z Brukseli, niegdyś mieszkańca Gostynina. Dają one obraz życia społecz-
ności żydowskiej Gostynina od początku XX w. do 1942 r., czyli do likwidacji getta w Gostyninie. Teksty te 
stanowią treść niniejszej publikacji. Podzielone zostały na trzy części. Dwie pierwsze obejmują okres z przełomu 
XIX/XX w., I wojny światowej i Polski niepodległej. Trzecia dotyczy okupacji niemieckiej z lat 1939-1942.
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w Chełmnie n. Nerem1. resztę po likwidacji getta 
skierowano do getta w Łodzi. Swoje życie w Gostyni-
nie i okupacyjne losy opisali w księdze pamięci – Pin-
kas Gostynin, wydanej w 1960 r.2

Na początku XX wieku
  

Nasz dawny Gostynin 
(urywki ze wspomnień Josefa Kellera, 
który zmarł w Nowym Jorku, 1960 r.)

Pamiętam Gostynin z początkowych lat obecnego 
stulecia. Miasteczko czyste, porządnie utrzymywane, 
otoczone naturalnym urokiem lasów, ogrodów, łąk 
zielonych i pagórków, wznoszących się jeden nad 
drugim, tak, że najwyższy z nich ukoronowaliśmy ty-
tułem „hor-har” [po hebr. „nad górą, góra” – przyp. 
mój]. Między pagórkami wiły się rozmaite ścieżki 
osłonięte drzewami tak, że były one najpiękniejszą  
i pełną uroku trasą spacerową dla młodzieży, której 
zależało, by nie rzucać się w oczy starszemu pokole-
niu. W latach późniejszych, kiedy do miasteczka na-
szego wtargnęły idee polityczno-społeczne, okolica 
tych pagórków stała się punktem tajemnych i niele-
galnych schadzek.

Centrum miasta było żydowskie: było w nim wię-
cej żydowskich niż chrześcijańskich sklepików, albo-
wiem Żydzi głównie zajmowali się handlem. Byli kup-
cy zbożowi, kupcy leśni, sklepy „łokciowizny” (ma- 
nufaktury), spożywcze, galanteryjne itp. Byli również 
rzemieślnicy, jak krawcy, szewcy, czapnicy, stolarze, 
blacharze i duża ilość pończoszników. Pośród kupców 
było wielu, którzy dużo czasu poświęcali naukom 
świętym [biblii i talmudowi – przyp. mój].
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Po klęsce rosji w wojnie z Japonią [1904-1905] 
nastąpił przewrót społeczno-polityczny w kraju, który 
nie ominął również ludności żydowskiej Gostynina. 
Młodzież masowo zrywa z tradycją swoich rodzi- 
ców i wstępuje do rozmaitych tajnych organizacji po-
litycznych. Wywołało to nieustanne zatargi i dramaty 
między pobożnymi rodzicami a ateistycznymi dzieć-
mi. Z większych miast, głównie z Warszawy, przy- 
jeżdżają wysłannicy – agitatorzy i organizują mło-
dzież, uświadamiając ją politycznie. Pierwsze tajne 
zebrania odbywały się w domu fryzjera ówczesnego, 
Towie Jakubowicza, przy zamkniętych okiennicach. 
Przy udziale wysłannika, członka komitetu rejono- 
wego, przezwanego abramem Garbusem, powstało 
pierwsze ugrupowanie miejscowe organizacji Bund 
[żyd. odłam PPS – przyp. mój], której hasłem pro-
gramowym była „Narodowa – kulturalna autono-
mia”. Za wysłannikiem Bundu zaczęli napływać dele- 
gaci innych organizacji, jak Poalej Syjon (odłam soc- 
jalistyczny Syjonistów), Socjaliści Terytorialiści, Socja-
liści rewolucyjni, (Eserowcy) i inni. Każdy z nich wer-
bował członków do swojej organizacji. Miasteczko 
było jednak za małe na tyle organizacji naraz, tak  
że wyłoniła się jedynie grupa Bundu, która objęła  
90 proc. całej młodzieży żydowskiej Gostynina. Wo-
bec faktu, że Gostynin nie był żadnym centrem prze-
mysłowym, nie było problemu pracy i kapitału. hasła 
rewolucyjne miały raczej znaczenie teoretyczne.

Istniały w mieście rozmaite warsztaty rzemieślni-
cze, zatrudniające od dwóch do trzech ludzi. Produk-
cja tych warsztatów szła na użytek miasta i okolicz-
nych wsi. Jedyną produkcją na nieco większą ska- 
lę, była produkcja pończoch. Wyroby te szły również  
do innych miast w kraju. Największy warsztat pończo-
szniczy należał do abrama Moszego holendera, któ-
ry zatrudniał około 15 osób. Inne mniejsze warsztaty 
zatrudniały do 5 do 6 osób. „Fabryka” holendera 
mieściła się w jednej izbie mieszkania, zajmowanego 
również przez samego właściciela z rodziną na rogu 
ulicy Kowalskiej [dziś Zamkowa] i „Tandetnej” [zdaje 
się ul. Kościelnej przed wojną – przyp. mój].

Życie gminne i sytuacja ekonomiczna 
Żydów w Gostyninie na przełomie XIX i XX w 
Meir Dawid Tremski

Położenie geograficzne Gostynina nie było ko-
rzystne dla rozwoju handlu i przemysłu: nie było po-
łączenia kolejowego ani wodnego, jedyna komunika-
cja była konna. handel ograniczał się przeważnie  
do wymiany towarów i produktów rolnych między 
miastem a okolicznymi wsiami. Targi odbywały się 
dwa razy w tygodniu: we wtorki i piątki, a jarmarki 
kilka razy do roku. Na jarmarki zjeżdżało się więcej 

kupców i więcej kupujących, także z okolicznych mia-
steczek. Jarmarki należały do większych wydarzeń, 
spowodowały większe ożywienie handlowe. Dzieci 
tego dnia były wolne od nauki w chederach, czyli 
szkółkach żydowskich.

Do większych kupców, hurtowników, którzy do-
starczali towary miejscowym sklepikom, należeli: Klaj-
nbart Szmuel, dostawca mąki (przezwany przez to 
Szmuel Mączny), Mendel Ichel, dostawca wina rytu-
alnego na soboty i święta. Był on również małym fa-
brykantem octu, stąd przezywany Octowy. Inni do-
starczali do kramików sól i naftę oraz inne produkty,  
jak tytoń, papierosy, a czasami pudełko cygar…

Większość sklepików było spożywczych i „łokcio-
wych” [materiałów bławatnych – przyp. mój]. Towary 
bławatne sprowadzano z Łodzi i Warszawy. Oprócz 
powyższych były również sklepy skóry, żelaza, lamp, 
wyrobów szklanych i fajansowych, farb i inne. Były 
również piwiarnie, ale bez sprzedaży wódki, która by-
ła zmonopolizowana przez rząd. Często sklepikarze 
uprawiali dodatkowe zawody, gdyż trudno było wy-
żywić rodzinę z samego kramiku. I tak sklepikarz Mo-
sze – Icek Srebrna Gora handlował dodatkowo tor-
fem, a jego żona szyła suknie dla wieśniaczek, skle-
pikarz lampowy Chaim Domb miał wypożyczalnię 
żelaznych łóżek, kupiec skórzany Chazan pracował  
w branży pończoszniczej i tak wielu podobnych.

Do większej kategorii handlu należeli kupcy 
drzewni i leśni. Branża ta wymagała znaczniejszych 
kapitałów i wielkiej znajomości fachowej. Dookoła 
Gostynina ciągnęły się duże lasy, będące własnością 
Państwa lub większych właścicieli rolnych (dziedzi-
ców). Od czasu do czasu pewne obszary leśne były 
wysprzedawane. Nabywcami byli przeważnie bogat-
si kupcy żydowscy. Kupiec taki wynajmował siłę robo-
czą na pewien okres, udawał się do lasu w ponie-
działek rano, by wrócić do domu w piątek przed wie- 
czorem [przed nadejściem soboty, dnia absolutnego 
wypoczynku – przyp. mój]. Jeżeli wyrąb lasu przewi-
dziany był na dłuższy okres, sprowadzał na miejsce 
całą rodzinę, która przebywała z nim aż do zakoń-
czenia robót. Inni zajmowali się zakupywaniem zboża 
u okolicznych chłopów lub dziedziców, odsprzeda- 
jąc je następnie większym hurtownikom, którzy kole-
ją wysyłali je do Niemiec [przez Gdańsk przyp. mój]. 
W dawnych czasach chłopi okoliczni zajmowali się 
hodowlą owiec. latem, w okresie strzyżenia, kupcy 
skupywali od nich wełnę, odsprzedając ją z kolei fa-
brykantom w Łodzi lub w Warszawie.

W okresie, gdy w Gostyninie skoszarowane były 
wojska, niektórzy Żydzi mieli przywilej dostarczania dla 
koszar różnych towarów. Zwano ich „podradczykami”. 
I tak jeden ciągnął zyski swe z dostawy mąki, drugi – z 
mięsa, trzeci – z opału itp. Byli Żydzi komiwojażerowie. 
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Jeździli raz w tygodniu do Warszawy lub Łodzi, gdzie 
skupywali na rachunek swoich zleceniodawców roz-
maite towary, doliczając za tę czynność pewien pro-
cent dla siebie. Jeszcze inni skupywali na targach lub 
po wsiach, jajka, masło, drób itp., sprzedając je do 
większych miast.

W owym czasie rozwinięty był przemysł pończosz-
niczy, którego wyroby eksportowane były aż do ro-
sji. Przemysł ten dawał zatrudnienie wielu młodym 
ludziom, którzy wyuczyli się tego rzemiosła. Główny-
mi fabrykantami pończoch byli: Jakow Medel Keller, 
abraham Mosze holender i Chaim Goldberg. Byli 
także kupcy, którzy ciągnęli swoje zarobki »z powie-
trza«. Do tego typu należeli Mosze lubiner, Jehuda 
Mast i inni. Taki kupiec wczesnym rankiem, z wor-
kiem pod pachą i kijem w ręce, udawał się na wieś, 
zakupując „co się da”, i sprzedając „komu się trafi”.
Wreszcie byli tacy, którzy zarabiali na życie jako 
„arendziarze”, tzn., że wykonywali pewne funkcje po-
wierzone im przez władze miejskie, jak np. zapalanie 
co wieczór latarń ulicznych, inkasowanie opłaty od 
furmanek, które przejeżdżały przez miasto lub przy-
jeżdżały na targi albo jarmarki.

Nie wszyscy Żydzi zajmowali się handlem. Byli ta-
cy, którzy zarabiali na życie ciężką pracą. Należeli do 
nich piekarze, którzy wypiekali chleb i bułki oraz inni, 
wypiekający ciasta na święta lub jeszcze inni, których 
specjalnością było wypiekanie »macy« na Wielkanoc 
[przez okres świąt wielkanocnych, które trwały osiem 
dni, spożywanie jakichkolwiek produktów mącznych 
było bezwzględnie zabronione, za wyjątkiem bardzo 
cienko wałkowanych placków, robionych wyłącznie  
z mąki i wody, bez soli i to fabrykowanych w bardzo 
szybkim tempie, aby ciasto nie miało czasu kwaśnieć, 
pod ścisłym nadzorem rytualnym rabina – przyp. 
mój], rzeźnicy, blacharze, stolarze, brukarze, mala-
rze, tragarze, fryzjerzy, woźnicy i krawcy. Ci ostatni 
dzielili się na tandeciarzy, [stąd ulica tandeciarzy – 
przyp. mój], którzy wyrabiali ubrania na własny ra-
chunek oraz takich, którzy szyli na prywatne zamó-
wienia „na miarę”. Najlepszym krawcem damskim 
był Mordcha Warszawski.

Specjalnym zawodem żydowskim było sadownic-
two. Z początkiem lata sadownicy wynajmowali sady 
w okolicznych wioskach i osiedlali się w nich na całe 
lato wraz z rodziną. Mieszkali w budkach skleconych 
z gałęzi i słomy, pilnując owoców. Zbiory sprzedawa-
li hurtownikom w większych miastach.

Cadyk z Gostynina 
(wyciąg z biografii, opracowanej przez rabina  
Jehszua-Mosze aronsona w Izraelu, 
dawniej rabina miasteczka Sanniki,  
powiat gostyniński)

Przywódca chasydów i rabin Jechiel Meir lipszyc 
mieszkał w Gostyninie w XIX w. urodził się w 1815 r. 
w Opocznie z ojca Jakow Cewi i matki Sara, córki 
tamtejszego rabina.

Jako dziecko wyróżniał się niezwykłą dobrocią  
i miłosierdziem. Swoje jedzenie i „kieszonkowe” roz-
dzielał w ukryciu biednym dzieciom, kolegom chede-
ru [szkółki religijnej – przyp. mój]. Osierocony we 
wczesnych latach, przechodzi pod opiekę stryja, „ga-
ona”, [genialnego znawcy talmudu i nauk religijnych 
– przyp. mój], który wychowuje go jak własne dziec-
ko. Jako młodzieńca stryj sprowadza go do Kutna  
i umieszcza w tamtejszej Jesziwie [wyższa szkoła nauk 
religijnych – przyp. mój], gdzie pod kierownictwem 
gaona rabi Mosze Jehuda lejb Ziberberg, robi z dnia 
na dzień wielkie postępy w nauce i szybko uzyskuje  
w świecie talmudycznym sławę geniusza.

Pewnego dnia do Jesziwy w Kutnie zgłasza się 
swat w poszukiwaniu kandydata dla swego bogatego 
teścia w Gostyninie. Kierownik szkoły wybiera naj- 
lepszego ze swoich studentów – Jechila Majera lip-
szyca na zięcia dla bogacza gostynińskiego i po ślu-
bie tenże kontynuuje nauki religijne, poświęcając się 
równocześnie pracy społeczno-dobroczynnej wśród 
swoich współwyznawców. Spokojne lata szybko skoń- 
czyły się nagłą śmiercią teścia i młody Jechiel Majer 
zmuszony jest szukać utrzymania dla siebie i rodziny. 
Otwiera sklepik spożywczo-tabaczny, którym jednak 
głównie zajmuje się jego żona, on sam poświęcał się 
naukom świętym i dobrym uczynkom.

W tych latach zawakowała posada rabina3 w Gos- 
tyninie. Proponowano mu to stanowisko, ale wzbra-
niał się długo z przyjęciem rabinactwa. Dopiero, gdy 
bieda stała się co raz dokuczliwsza i gdy otrzymał 
wyraźne zlecenie swego przywódcy duchowego,  
cadyka z Kocka [słynnego na cały kraj i za granicą  
w świecie judaistycznym – przyp. mój), zgodził się  
na objęcie stanowiska rabina gostynińskiego. W tym 
momencie nastąpił w nim przewrót duchowy. Zszedł 
z niebios na ziemię, gdzie znalazł wiele biedy i cier-
pienia ludzkiego. rzucił się w wir pracy społecznej, 
przynosząc pomoc i pociechę najbardziej upośledzo-
nym przez los, godząc waśnie, usuwając niesprawie-
dliwości lokalne itp.

W swojej karierze rabinackiej szybko stał się po-
pularnym zarówno w Gostyninie, jak i w okolicznych 
miasteczkach jako »wielki cadyk, wielki mędrzec,  
kochający swój naród i ubiegający się za pokojem«.  
Do cadyka Majera zjeżdżali się entuzjaści talmudu  
ze wszystkich zakątków Polski i każdy z nich: kupiec 
czy rzemieślnik, uczony czy prostak, bogaty czy bied-
ny, przyjmowany był z szacunkiem i miłością. Na 
wszystkie dolegliwości ludzkie miewał zawsze tę samą 
receptę: jak najwięcej psalmów. Powszechnie znany 
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był jako »dobry Żyd z Gostynina« [po żydowsku brzmi 
to Der giter Id fun Gostynin – miano nadawane  
przez lud prawdziwemu dobroczyńcy –przyp. mój], 
gdyż był nie tylko symbolem mądrości, ale dobroci,  
a w każdym człowieku widział tylko samo dobro. 
Stronił od bogaczy, przyjmując od nich datki jedynie 
w celu rozdzielenia ich wśród biednych. Swoją dzia-
łalność szerzył głównie pośród ludzi biednych, „pro-
stych”, nieuczonych w świętych księgach, widząc  
w nich prawdziwych „wybrańców Boga”. Wszystkie 
listy kończył słowem „tow” [po hebr. – dobroć, przyp. 
mój].

O porady i słowa pociechy zwracali się do niego 
również i nie-Żydzi, wierząc, iż życzenia jego ma- 
ją posłuch u Pana Boga. Jako człowiek bardzo po-
bożny dla wszystkich cierpiących miał jedyne lekar-
stwo: modlitwę, a głównie Psalmy Dawida. Po śmier-
ci (w r. 1888) uzyskał przydomek „Psalmowy Żyd”  
i taki przeszedł do potomności. Pozostawił wiele dzieł 
drukowanych natury religijno-filozoficznej, szczegól-
nie zachowało się mnóstwo jego „powiedzeń”, po-
wtarzanych przez potomnych z ust do ust.

W dniu jego śmierci całe miasteczko ogarnięte by-
ło niezmierną żałobą. Członkowie „ostatniej posługi” 
(u Żydów była to funkcja zaszczytna, wykonywana 
dobrowolnie przez członków Gminy Żydowskiej, naj-
bardziej poważanych), ociągali się ze spełnieniem 
swoich funkcji pogrzebowych, bojąc się po prostu 
zetknąć z ciałem tak dostojnego nieboszczyka. Zde-
cydowano, że najbardziej czcigodni pośród nich zaj-
mą się myciem i przygotowaniem ciała do pochowa-
nia, i to przy zamkniętych drzwiach, aby żaden pro-
fan nie mógł się tam dostać.

„Na cmentarzu żydowskim cadyk z Gostynina po- 
chowany był w specjalnej mogile, otoczonej murowa-
nym budynkiem, coś w rodzaju kaplicy. Pobożni lu-
dzie (a zwłaszcza kobiety) składali na jego grobie  
listy, zawierające prośby o wstawiennictwo przed  
Panem Bogiem, by dopomógł im w ich nieszczę-
ściach osobistych (choroby, brak porodu, nędza itp.). 
Przy każdym pogrzebie uczestnicy mieli zwyczaj po 
ceremonii religijnej udawać się do domu cadyka i 
tam się pomodlić za duszę zmarłego. W każdą 
rocznicę śmierci cadyka zjeżdżali się chasydzi z całe-
go kraju i dnia tego długa procesja ciągnęła się po 
szosie kutnowskiej w stronę cmentarza, gdzie kaplica 
cadyka wypełniona była ludem modlącym się nad 
jego grobem4. 

Po śmierci cadyka (rabina) Jechiel Majer lipszyca 
przedstawiciele gminy zwrócili się do zięcia jego  
Jankiela albersztejna z prośbą o wskazanie kandyda-
ta na następcę. Ten ostatni zaproponował znane- 
go mu osobiście genialnego talmudystę Joew Je-
hoszua. Po wielu sporach między chasydami [Żydami 

ortodoksyjnymi – przyp. mój], a  mysnagdami [Żydzi 
świeccy, bardziej postępowi – przyp. mój] kandyda-
tura ta przeszła. Jak to było w zwyczaju w takich przy-
padkach, nowy rabin przed objęciem stanowiska 
przywódcy gminnego wygłosił przemówienie pierw-
szej soboty w synagodze przed zgromadzonym naro-
dem. Tematem referatu było zazwyczaj rozwinięcie 
jakiegoś wersetu biblijnego, związanego z życiem 
etycznym na co dzień. Przemówienie było poniekąd 
egzaminem, który nowy kandydat na rabina skła- 
dał przed elitą gminy. Wypadło ono bardzo dobrze  
i najwięksi „znawcy”: syn cadyka Jankiel ailbertsztejn, 
Israel Ytcze Keller, Moshe aharon lewi, Iszajahu Faj-
nzylber i inni zgodnie potwierdzili kandydaturę no- 
wego rabina. Ten po objęciu swojego stanowiska  
od razu potrafił zjednoczyć zwaśnione stronnictwa  
i sprawować funkcję duszpasterza ku ogólnemu za-
dowoleniu. Szczególną jego zasługą było otworzenie 
w miasteczku Jesziwy [wyższej szkoły biblijno-tal- 
mudycznej – przyp. mój], do której zgłosili się ucznio-
wie z różnych miast bliższych i dalszych. Przybycie  
do miasteczka kilkudziesięciu nowych młodych ludzi 
ożywiło nieco życie codzienne: bogatsi z nich wpro-
wadzali się do prywatnych mieszkańców »z całkowi-
tym utrzymaniem« za pewną opłatą, podczas gdy 
ubożsi, nie mający funduszów, przyjmowani byli chęt-
nie przez obywateli miejscowych na obiady a tour de 
role (kolejno). Często uczniowie Jeszuwy stali się kan-
dydatami na zięciów dla miejscowych, czy okolicz-
nych obywateli, szukających partii dla swych córek. 
Niedługo jednak gmina żydowska Gostynina cieszy-
ła się swoim rabinem: przeciągnięty został na to sta-
nowisko przez gminę Końska, większą liczebnie niż 
gostynińska, skąd zresztą pochodził. Został zmuszony  
do opuszczenia gminy żydowskiej Gostynina z chwilą, 
gdy zaczęły się w jego łonie walki rozmaitych stron- 
nictw. Po ustąpieniu tego rabina szkołą Jeszuwa prze- 
stałą istnieć.

Miejsce jego zajął sprowadzony z raciąża  
tamtejszy rabin Chaim Meszulam Oterman. Był to  
pierwszy rabin gostyniński o zakroju „europejskim”.  
Oprócz nauk religijnych znał również nauki świeckie,  
a także doskonale języki polski i rosyjski. Dzięki tej 
okoliczności mógł pośredniczyć osobiście bez tłuma- 
czy między gminą a »naczalstwem« ówczesnym (ro-
sjan) w sprawach administracyjnych gminy żydow-
skiej.

Godną wspomnienia postacią na przełomie XIX  
i XX wieku był kantor synagogi Jakow Miller, przy- 
były ze Skidla (gubernia Grodno). ulubiony przez  
całe społeczeństwo żydowskie miasteczka, które  
delektowało się jego tonami, płynącymi z głębi serca 
podczas odprawiania modłów świątecznych w sy- 
nagodze. Zorganizował chór amatorski, który 
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akompaniował mu podczas modłów. Muzyka była 
dla niego czymś więcej niż środkiem utrzymania. Kie-
dy opuścił Gostynin w 1920 r., by udać się do swoich 
dzieci zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych, cała 
niemal ludność żydowska wyległa na szosę kutnow-
ską, by odprowadzić ulubionego kantora.

Oprócz kantora, funkcjonariusza gminy żydow-
skiej, należy również wymienić rzezaków rytualnych, 
którzy przeważnie pełnili zarazem funkcję kantorów, 
gdyż budżet nie pozwalał na podwójne wydatki.

Po 1914 roku

Gostynin, miasto moje… (streszczenie) 
Wspomnienia, umieszczone przez 
Chane Bagno-Kellera z uSa

W naszym miasteczku Gostyninie, jak w wielu in-
nych, zarząd miejski był rosyjski. ale w roku 1914, 
gdy wojna wybuchła, urzędnicy rosyjscy opuścili mia-
sto i utworzono milicję cywilną dla utrzymania po-
rządku. Niepokój ogarnął całą ludność. Gostynin 
leżał niedaleko granicy niemieckiej. Oczy wszystkich 
skierowane były na zachodnią stronę miasta, otoczo-
nego z tej strony wzgórzami.

Pewnego poranka ze strony szosy Kowalskiej nad-
jechała niemiecka awangarda konna, rozejrzała się 
po miasteczku i cofnęła się. Niebawem większe od-
działy armii niemieckiej zaczęły zjeżdżać ze wzgórz, 
przemaszerowały przez miasto, udając się do War-
szawy. Przemarsz wojsk niemieckich trwał dzień cały. 
Na miejscu została mała załoga, która przejęła wła-
dzę. Przeszło kilka dni spokojnych, ale uciążliwych, 
niepewnych. Powietrze pachniało prochem. Wojsko 
cofało się w stronę granicy niemieckiej, maszerując 
znów cały dzień. Na nowo strach ogarnął mieszkań-
ców: Niemcy przeprowadzali częste rewizje, areszto-
wania, zabierali ze sobą wielu ludzi. Między innymi 
również moich braci, bogacza ówczesnego arona 
Breslera, aptekarza niemieckiego [adolfa] Johne- 
go i rosyjskiego policjanta. W międzyczasie rosjanie  
na nowo ukazali się w miasteczku, ciągnąc za sobą 
rozmaitą ciężką broń wojenną oraz dużo wozów, na-
ładowanych rannymi żołnierzami. Wojska rosyjskie 
cofały się we wzrastającym wciąż popłochu. Nagle 
usłyszano huk armat. Musiał pochodzić z bliska, gdyż 
szyby w naszym domu dźwięczały.

Mój ojciec, który wrócił z Kutna, dowiedziawszy się 
o zabraniu swych synów, przeniósł rodzinę do mu- 
rowanego domu swego przyjaciela I. M. Strykow- 
skiego w centrum miasta, gdzie było bezpieczniej  
niż w naszym drewnianym domku (na rogatce, koło 
strugi) [rzeka Skrwa – przyp. mój], a ojciec mój ze 
mą (nie chciałem go zostawić samego) pozostaliśmy  

na miejscu, oczekując w ciszy i ciemnościach dalszych 
wypadków. W nocy żołnierze zaczęli rozwalać płot 
koło domu, ojciec modlił się o pomoc do Boga.  
Widocznie pomogło, bo domu nie rozwalili i odeszli. 
Z trwogą w sercu przysłuchiwaliśmy się odwrotowi 
wojsk rosyjskich, który trwał całą noc. Następnego 
dnia ukazali się jeźdźcy na koniach, ubrani w szare 
peleryny i hełmy. Była to nowa awangarda niemiec-
ka. Gdy zauważyli, że sklepy są pozamykane, spytali 
się, czy to dzień świąteczny, po czym »uprzejmie« roz-
kazali je pootwierać.

Był to początek niemieckiej okupacji. Wojsko nie-
mieckie odnosiło się na razie dość uprzejmie, częstu-
jąc nawet dzieci smakołykami. ludność uspokoiła się, 
stopniowo wracając do swych domostw. Po trochu 
jednak Niemcy zaczęli ogołacać wsie z produktów 
rolnych. Chłopi nie przyjeżdżali do miasta, nie mając 
co sprzedać, handel ustawał, rzemieślnicy i robotnicy 
pozbawieni zostali pracy, nawet przemysł pończosz-
niczy, największy w mieście, musiał ustać.

Nastrój przygnębiający. Młodzież, nie mając in-
nych zajęć, zebrała się do pracy społecznej. Powoła-
no na nowe życie dawne Towarzystwo linas hace- 
dek [opieki społecznej – przyp. mój], którego oddział 
kobiecy zajmował się czuwaniem nad chorymi, albo-
wiem w owym czasie zaczęła się szerzyć epidemia 
tyfusu, która pochłonęła sporo ofiar wśród ludności 
miasta.

W owych latach przybyło wiele rodzin z większych 
miast [szczególnie z Łodzi – przyp. mój], gdzie wa-
runki bytu były jeszcze gorsze niż na prowincji. Wśród 
nich znalazł się utalentowany muzykolog Działowski, 
który zorganizował żydowski chór, a który następnie 
urządzał koncerty na cele dobroczynne. W repertu-
arze były pieśni żydowskie, hebrajskie i ze względu 
na obecność wojska i urzędników niemieckich także 
niemieckie. W chórze brali udział: Chaim i rachel 
Cwajghaft, Jehoszua Noach Wilner, Baruch Meir Mo- 
tyl, Jankiel Sarna, Glika lewi, Faiga Sztajnman, Cha-
na Bagno, Jankiel Gostyński, Chaim Jehoszua Ta-
bacznik, Chana Zając i Szmuel Keller.

Do koncertów przyłączano również część literac-
ką. recytował przeważnie utalentowany w tej dzie- 
dzinie i mający również zdolności poetyckie przyby- 
ły z Kowala (obok Gostynina) do Gostynina uczeń 
gimnazjalny Chaim Pozner. W późniejszych latach, 
po uzyskaniu tytułu doktorskiego, stał się czołowym 
kierownikiem ruchu syjonistycznego w Szwajcarii.

W tych latach przybył z Płocka do Gostynina 
adam Domb, by przejąć przez brata jego Juliusza 
prowadzone studio fotograficzne. Należał do mło-
dzieży postępowej, oddalonej od społecznego ży- 
cia żydowskiego, nie znając nawet języka żydowskie-
go. Miał wielkie zdolności aktorskie i występował 
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uprzednio w teatrze polskim w Płocku. Po osiedleniu 
się w Gostyninie zainteresował się tutejszą młodzieżą 
żydowską, znalazłszy wśród niej niektóre talenty i zor-
ganizował żydowskie Koło Dramatyczne. Mimo że 
literatura żydowska była mu obca, potrafił postawić 
koło na wysoki poziom artystyczny, nauczywszy się 
zresztą z czasem języka żydowskiego i pogłębiwszy 
znajomości literackie.

Okupacja niemiecka po wybuchu 
I wojny światowej

Życie pod okupowaniem niemieckim było bardzo 
uciążliwe. Patrole niemieckie stały na wszystkich wy-
lotach miasta, nie pozwalając przywozić  ani wywozić 
żadnych artykułów żywnościowych lub towarów.  
Po godz. 10-tej wieczór nikomu nie wolno było uka-
zywać się na ulicy. Zaprowadzono kartki żywnościo-
we na chleb, mąkę i cukier. Przed sklepami żywno-
ściowymi ciągnęły się długie ogonki.

Nie bacząc na wszystkie te trudności, życie zaczę-
ło się normalizować – gimnazja, szkoły i chedery 
otworzyły się na nowo i ludzie wrócili do swoich za-
jęć. ludność żydowska zaczęła naprawiać szkody wy- 
rządzone przez wojnę, a także tworzyć instytucje spo- 
łeczne, niezbędne w tym okresie. Przede wszystkim 
utworzono bezpłatną kuchnię, gdzie wyżywiono ubo- 
gą część ludności oraz licznych uciekinierów z dużych 
miast, którzy masowo napływali do Gostynina, szu-
kając tam oparcia. [Osobiście pamiętam rodzinę, zło-
żoną z matki i dwóch córeczek, które znalazły schro-
nienie w domu moich rodziców – przyp. mój]. W ak- 
cji tej brali udział młodzi i starzy, wszyscy dobrowol-
nie. Kobiety gotowały potrawy, dbały o higieniczne 
warunki przybyłych, mężczyźni zbierali potrzebne  
fundusze. urządzano  rozmaite imprezy, jak dzień  
kwiatka, fantową loterię, wieczory taneczne i często 
– przedstawienia teatralne. Żydowski teatr amator- 
ski nabrał popularności nawet u tej części ludności, 
która dawniej zabraniała dzieciom swoim tam 
uczęszczać.

W 1915 r. założona została nowa instytucja do-
broczynna pn. linas hacedek [z hebr. – poparcie mi- 
łosierne – przyp. mój]. Pierwszymi założycielami byli 
między innymi Josef Gąsior, brat mojej żony, Ben  
Cyjon Keller, brat mojej matki. Instytucja ta miała  
za zadanie przede wszystkim niesienie pomocy cho-
rym na tyfus, gdyż epidemia ta grasowała wówczas 
zarówno w Gostyninie, jak i w całym kraju. rozdzie-
lano biednym, chorym bezpłatnie lekarstwa, delego-
wano do nich opiekę nocną lub nawet całodzienną. 
Fundusze zbierano, jak dla kuchni, z darów publicz-
nych, urządzano zbiórki podczas uroczystości we- 
selnych, czy innych. Kiedy epidemia tyfusu ustała  

(po zabraniu wielu ofiar, a między nimi felczera ży-
dowskiego Zalmen Michalskiego, który niejednokrot-
nie ratował innych od śmierci), energię społeczną 
skierowano na działalność kulturalną. Przy istniejącej 
bibliotece żydowskiej im. Pereca (od wielkiego poety 
żydowskiego z początku XX w.) utworzono czytelnię 
publiczną5. Zakupiono większą ilość książek również 
w języku polskim i hebrajskim. Dużo w tej dziedzinie 
pomagała ucząca się młodzież żydowska gimnazjal-
na Gostynina, jak i okolicznych miast (Płock, Włocła-
wek, Kutno, Żychlin, Gąbin, Kowal, radziwie, lipno, 
rypin, Wyszogród i inne), która studiowała w gimna-
zjum tamtejszym.

W roku 1915 powstała również organizacja hat-
chija [z hebr. – Odrodzenie – przyp. mój], obejmują-
ca trzy ugrupowania:
• herclija (od dr. hercla, twórcy Syjonizmu) – będą- 
 ca organizacją czysto syjonistyczną.   
• habima (z hebr. scena) – koło dramatyczne.
• Makabi [od bohatera narodowego, szefa pow- 
 stańców przeciwko assyryjskiemu najeźdźcy na 
 Israel, antiochusowi w roku 165 przed Chrystu- 
 sem – przyp. mój] – stowarzyszenie sportowe.
• herclija prowadzona była wyłącznie przez przy- 
 wódców ugrupowań syjonistycznych.

habima, pod kierownictwem fotografa adama 
Domba, ściągała najbardziej zdolnych aktorów wśród 
młodzieży i przygotowała się do zrealizowania do-
brych sztuk teatralnych. urządzała występy teatralne 
w samym Gostyninie, jak również w Płocku, Kutnie  
i Żychlinie z wielkim powodzeniem. Pod kierownic-
twem Domba, teatr rozwinął wielkie zainteresowanie 
młodzieży żydowskiej do sztuki dramatycznej i to 
wbrew sarkazmowi sfer religijnych, będących w opo-
zycji do wszystkiego, co odbiega od przepisów religii 
żydowskiej.

hatchja odkupiła dom przy ul. Długiej, naprzeciw-
ko parku i po odpowiednim remoncie wprowadziła 
tam wszystkie trzy oddziały. Należy wspomnieć,  
iż w domu tym mieściło się pierwsze kino w Gostyni-
nie, jeszcze przed tym rosyjska herbaciarnia, znana 
pod nazwą Czajnia.

Makabi była prowadzona przez Zarząd złożony z 
przedstawicieli młodzieży wszelkich ugrupowań poli-
tycznych. Jednakże członkowie tej organizacji nosili 
czapki obramowane wstęgą biało-niebieską, symbo-
liczne kolory Syjonizmu. Klub Makabi zakupił przyrzą-
dy sportowe i zaangażował na instruktora ucznia 
gimnazjum holcmana, wnuka właściciela składu de- 
sek – herszel holcmana. Zaprowadzono grupę mę-
ską i żeńską, i uczono je maszerować oraz ćwiczyć. 
W późniejszym okresie sprowadzono z Warszawy  
wykwalifikowanego nauczyciela gimnastyki, które- 
mu płacono pensję miesięczną. Organizowane były 
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występy gimnastyczne w sąsiednich miastach Kutno  
i Żychlin z wielkim sukcesem.

Pod okupacją niemiecką utworzona została gmina 
żydowska, która kontrolowała sprawy religijne  
i działalność społeczną ludności.

W roku 1915 zakończona została budowa stacji 
elektrycznej i latem tego roku światło elektryczne  
zaświeciło na ulicach miasta. Z czasem zaprowadzo-
no światło elektryczne do wszystkich urzędów pu-
blicznych i do wielu mieszkań prywatnych. Elektrow-
nia czynna była od zachodu słońca do godz. 12.00, 
a później do 1-ej w nocy6.

W latach międzywojennych

W Polsce Odrodzonej. 
Gostynin w latach 1914-1928 
(streszczenie) 
Isacher Motyl

Powstanie Polski Niezależnej wypełniło serca wiel-
ką nadzieją i nastrój oczekiwania szczęśliwych wyda-
rzeń objął ludność żydowską. Zaczęto się organizo-
wać. Powstawały w Gostyninie związki wszystkich 
ugrupowań politycznych, jakie istniały wówczas w Pol- 
sce wśród ludności żydowskiej: Bund, lewica i prawi- 
ca Poalej Syjon [robotniczy odłam Syjonizmu – przyp. 
mój), ogólni Syjoniści, komuniści i ich sympatycy, 
aguda [odłam religijny – przyp. mój].

Organizacje robotnicze przy pomocy żydowskich 
studentów, radykalnie nastawionych, utworzyły zwią-
zek zawodowy  z sekcjami: krawców, transportow-
ców, służby domowej, kamaszników i fryzjerów. 
Wszystkie sekcje mieściły się we wspólnym lokalu, 
każda z nich mająca przedstawiciela w Zarządzie 
centralnym. W lokalu tym urządzane były również 
lekcje i referaty w języku żydowskim i polskim oraz 
kursy dla analfabetów. lekcje i odczyty dawane były 
przez młodzież studiującą, w owym czasie usposobio-
ną demokratycznie i ludowo.

Poza pracą zawodową urządzane były uroczystości 
pierwszomajowe i demonstracje uliczne. Pierwsza  
z nich miała miejsce w roku 1919. Początkowo policja 
nie zabraniała tych demonstracji, licząc się z obecnoś- 
cią w Gostyninie oddziałów wojsk francuskich. Po ustą-
pieniu Francuzów taktyka władz policyjnych zmieniła 
się i zarówno demonstracje publiczne jak i rewizje  
w domach prywatnych, gdzie szukała literatury komu-
nistycznej, uważając z zasady wszystkich Żydów jako 
komunistów, kończyły się brutalnie. Z powstaniem 
odłamów partyjnych zlikwidowała się działalność orga-
nizacji hatchija i jej oddziałów. Zarówno dawna kuch-
nia publiczna stała się bezcelowa. Jedynie utrzymało 
się Koło Dramatyczne pod kierownictwem Domba.

W roku 1919 przyszli z pomocą ludności żydow-
skiej Gostynina ich współziomkowie w ameryce. 
Dzięki ich pomocy powstała bezprocentowa Kasa 
Pożyczkowa.

Przełom, a właściwie stagnacja działalności wszel- 
kich organizacji polityczno-społecznych żydowskich, 
nastąpił z wybuchem wojny z bolszewikami. Pewne 
odłamy lewicowe młodzieży żydowskiej wzbraniały 
się ze wstąpieniem do służby wojskowej, uważając 
armię Czerwoną z leninem i Trockim na czele jako 
wybawców.

W roku 1921 zmarł ówczesny rabin miasta Silman 
i po zażartych dyskusjach między stronnictwem „cha-
sydów” [skrajnie religijnych – przyp. mój], a misnag-
dym [umiarkowanie religijnych – przyp. mój] wybrany 
został rabin Borensztajn, pochodzący z Bielska, o po-
glądach syjonistyczno-umiarkowanych, żyjący  
w dobrej komitywie z ludem [rabin ten pozostał  
w Gostyninie do wybuchu wojny z Niemcami i padł 
ofiarą hitleryzmu – przyp. mój].

Biblioteka Pereca
Biblioteka im. Pereca była dumą postępowej czę-

ści ludności żydowskiej i wszyscy, bez względu na 
przynależność partyjną, troszczyli się o jej egzysten-
cję.

Biblioteka prowadzona była przez Zarząd corocz-
nie odnawiany, składający się z dziewięciu członków  
i Komisji rewizyjnej – z trzech. Wybory były tajne, pro-
porcjonalne. Z funduszów biblioteki 65% szło na za-
kup książek żydowskich, 25% –  polskich oraz 10% – 
hebrajskich. Faktycznie jednak przewyższała ilość 
książek polskich, gdyż żydowskie były znacznie droż-
sze.

Od roku 1923, na skutek starć partyjnych nastąpił 
rozłam i organizacja Bundu wystąpiła z biblioteki,  
założywszy własną w swoim lokalu przy ul. Kutnow-
skiej, naprzeciwko parku. Po roku Zarząd Biblioteki 
Pereca stwierdził, iż fundusze są niewystarczające na 
utrzymanie tej instytucji i po wielu pertraktacjach na-
stąpiło znowu pojednanie z Bundem. Działalność 
weszła znów na normalne tory i w owym czasie bi-
blioteka liczyła kilka tysięcy tomów, przy czym liczba 
ciągle wzrastała. W pewnym momencie Biblioteka 
Pereca została zamknięta z rozkazu władz rządo-
wych. Powstała na nowo pod nazwą Biblioteki Nom-
berga [pisarz-eseista, krytyk literacki o poglądach 
demokratycznych w latach dwudziestych – przyp. 
mój].

Młodzież żydowska chętnie się garnęła do biblio-
teki, czytając między innymi również utwory z litera-
tury teatralnej. Było to bodźcem do utworzenia ży-
dowskiego koła dramatycznego. Josef Keller stanął 
na czele tej grupy amatorskiej. ówczesny kapelmistrz 
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wojskowej orkiestry rosyjskiej (Gerszowicz), Żyd, pod-
jął inicjatywę wystawienia pierwszych dwóch komedii, 
o treści prymitywnej, w których główną rolę grał Josef 
Keller.

W późniejszych latach dookoła biblioteki żydow-
skiej ugrupowały się wszystkie partie, gdyż ten przy-
bytek kultury przystępny był dla wszystkich. Spośród 
głównych działaczy wyróżniał się swoją wiedzą i inte-
ligencją Szlomo Kranc, który po ukończeniu gimna-
zjum i studiów adwokackich przeniósł się, już jako 
adwokat, do Białegostoku.

Obok biblioteki istniała czytelnia pism polityczno-
-literackich. Od czasu do czasu odbywały się tam 
odczyty na tematy polityczne lub literackie, wygłasza-
ne przez referentów sprowadzanych z Łodzi lub War-
szawy.

Niemałą rolę odegrało również utworzone przy 
bibliotece pierwsze amatorskie koło dramatyczne. 
Główne zasługi na tym polu miał adam Domb. Był 
to aktor teatru rosyjskiego i polskiego, jednak słabo 
znał język żydowski. ale dzięki ogromnemu talentowi 
reżyserskiemu potrafił wiele zdziałać dla teatru ży-
dowskiego w Gostyninie i z czasem nauczył się języ-
ka żydowskiego, wykonując główne role we wszyst-
kich wystawianych sztukach. Postawił teatr żydowski 
na bardzo wysokim poziomie. Do repertuaru wcho-
dziły najważniejsze utwory klasyczne dramaturgów 
żydowskich, ale również i nieżydowskie, jak np. Oj-
ciec augusta Strindberga, Duchy henrika Ibsena, 
śnieg Stanisława Przybyszewskiego, Kain aleksandra 
Dumasa i inne. Pierwsze przedstawienia odbywały 
się w specjalnie wybudowanej szopie obok rosyjskiej 
»bani« (łaźni) koło strugi, z desek wypożyczonych  
w tym celu w składzie desek abrama Breslera. Koło 
dramatyczne urządzało również występy w sąsiednich 
miastach: Płocku, Kutnie i Gąbinie, zawsze z wielkim 
powodzeniem7. 

Organizacja Bund
Organizacja ta była największą w mieście i miała 

wielki wpływ na tamtejszą ludność żydowską. Posia- 
dała własny lokal i czytelnię przy ul. Kutnowskiej, na-
przeciwko parku, grupę młodzieżową pn. Zukunft 
[przyszłość – przyp. mój], grupę dziecięcą Skuf [harce-
rze – przyp. mój] oraz Morgenszten [jutrzenka – przyp.  
mój] – robotniczy oddział wychowania fizycznego.

Na czele Bundu stał Jakow lejb Pinczewski, który 
miał wielki wpływ na tamtejszą  młodzież żydow- 
ską i przyczynił się do rozkwitu tej organizacji. Prowa-
dzone były kursy wieczorowe i robota uświadamia- 
jąca dla młodych z Zukunftu i Skifu. Z ramienia Bun-
du w radzie Miejskiej zasiadali: jako ławnik brat mój 
Szlomo Motyl oraz radni Jakow lejb Pinczewski  
i abraham Zając.

Inne organizacje partyjne
Poalej Syjon – organizacje ta miała swój lokal przy 

ulicy Żychlińskiej [przed wojną – 3 Maja, obecnie Ta-
deusza Kościuszki – przyp. mój]. lokal ten służył rów-
nież jako klub tej organizacji, gdzie można było na-
bywać lekkie posiłki i napoje. Organizacja posiadała 
swoją grupę sportową.

Na czele tej organizacji stał Szmuel Wolf Picznew-
ski [brat kierownika Bundu – przyp. mój]. Był to ro-
botniczy odłam Syjonistów. Syjoniści ogólni prowadzi-
li działalność w kierunku odbudowy siedziby narodo-
wej w Palestynie dla Żydów. Ich przywódcami na te-
renie Gostynina byli: Jakow Zarchin [kierownik  ży-
dowskiej szkoły powszechnej, nauczyciel religii ży-
dowskiej w Gimnazjum – przyp. mój], Mosze Kro-
śniewski, Towie Jakubowicz, Icchak Bresler, Jakow 
linderman, abraham Dawid Kuczyński, Mosze Mor-
tiz i inni.

agudyści [Żydzi religijni – przyp. mój] walczyli  
o zachowanie charakteru religijnego ludności i prze-
strzeganie przepisów Tory [Biblii – przyp. mój]. Posia-
dali własną szkołę religijną dla dziewcząt pn. Bejt 
Jakow [Dom Jakuba – przyp. mój]. Nauczycielką tej 
szkoły była Krysa Sztern, córka Icchaka Szterna [jed-
nego z najbardziej uczonych w naukach religijnych  
i poważanych współobywateli  Żydów – przyp. mój].

Partia komunistyczna żydowska była dość silna tuż 
po powstaniu Państwa Polskiego, w latach później-
szych nielegalna i nieznaczna.

Wybory miejskie
Tarcia partyjne zaostrzały się z dnia na dzień. 

Przed pierwszymi wyborami do Sejmu i władz miej-
skich dochodziły one do szczytu. Żydzi wystąpili  
z listami kandydatów: Bund, Poalej Syjon, Syjoniści  
i aguda. Każda grupa ściągała nawet agitatorów ze 
swoich centrali w Warszawie. W pierwszych wyborach 
wybrani zostali do rady Miejskiej: na pierwszym miej-
scu Bund z trzema kandydatami: Szlomo Motyl, Ja-
kow lejb Pinczewski i abraham Zając, Poalej Syjon  
z jednym kandydatem – Jehoszua Motyl, Syjoniści  
z jednym – Mosze Brokman, agudyści z jednym – Ja-
kow lewi.

Na ogół wybrana została rada Miejska socjali-
styczna, złożona z 24 radców: 11 z PPS, 3 z Bundu,  
1 z Poalej Syjon, 7 z mieszczan chrześcijańskich, 1 Sy- 
jonista i 1 agudysta.

rada Miejska wybrała na burmistrza członka  
PPS [Piotr Michalski w 1926 r.]8.  Na trzech ławników 
1 był z łona PPS , a 1 z Bundu. Pierwszym zarządze-
niem nowej rady Miejskiej było zaopatrzenie w bez-
płatny opał na zimę ludności biednej z drzewa ze- 
branego w okolicznych lasach Gostynina. Przyjęła 
również uchwałę zbudowania pierwszego Domu 
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robotniczego przy ul. Długiej [dziś Wojska Polskiego 
nr 56] za dawnymi koszarami wojskowymi.

ulice
hor-har Dybanka (czy też Dybanki?)
ulicą Tandetną lub też Krawiecką nazywano ulicę 

Kościelną (a nie Kowalską), gdyż tam znajdowały się 
warsztaty krawieckie, które wyrabiały tanią odzież dla 
ludności wiejskiej. Według mojej orientacji zakłady 
pończosznicze istniały w latach końcowych ub. wieku 
do 1915 r., początku I wojny światowej.

ulica Stodólna zwana była ulicą zmarłych przez 
ludność żydowską, gdyż tam (por. Encyklopedia Ju-
daica) znajdował się kiedyś cmentarz żydowski. Fak-
tem jest, że ulicą tą przechodziły wszystkie żydowskie 
orszaki pogrzebowe. Trasa szła od placu synagogi, 
czy boźnicy (ul. Kowalska)–Stodólna–Żychlińska– 
–Wesoła, szosa Kutnowska, gdzie o jakieś 500 me-
trów od rogatki mieścił się po prawej stronie tej szosy 
cmentarz żydowski, sięgający w dół aż do strugi (rze-
ka Skrwa).

Jak i co czytano? 
(streszczenie)
Towie Jakubowicz
(autor zmarł w r. 1936 w Gostyninie. artykuł niniejszy 
jest przedrukiem z wydawnictwa Biblioteki im. I. l. Pe-
reca w Gostyninie z okazji Jubileusza 20-letniego ist-
nienia tej instytucji. Przedruk został umieszczony  
w Pinkasie Gostynin) 

Pragnienie czytania i pogoń za książką, wyrażone 
przez żydowską młodzież Gostynina, można podzie-
lić na kilka etapów.

Pierwszy etap to matki kupujące broszurki, zawie-
rające historyjki prymitywne z życia pobożnych Ży- 
dów – talmudystów, przeplatane cudami, u wędrow-
nych sprzedawców żydowskich. autorami byli: Z. Be-
tler, G. achim i inni.

Drugi etap: książki z okresu haskali (odrodzenie 
w literaturze żydowskiej) wypożyczane u starego Fisz-
la Cywie o treści filozoficznej, naukowej, społecznej, 
pisane w języku niemieckim, hebrajskim, żydowskim. 
autorzy: lewenzon, Gordon, Brandszteter, Erter i inni. 
Książki o treści powieściowej wypożyczał Mordcha 
Moryc. Powieści te w języku hebrajskim opiewały ży-
cie pionierów żydowskich w Palestynie na przełomie 
XIX i XX w. autorzy: abraham Mapu, aszmat Szom- 
ron, Ejt Zwua [były to pierwsze lata ruchu syjonis- 
tycznego wśród Żydów polskich i rosyjskich – przyp. 
mój.]. Tenże Moryc wypożyczał również kilka książek 
o treści naukowej jak historia świata – Szulmana, 
Wiadomości przyrodnicze – Berensztejna i inne oraz 
stare egzemplarze, nieoprawione pisma hebajskie: 

„hacfira” i „hamalie” z czasów [Stanisława] Słonim-
skiego [ojca antoniego Słonimskiego, zmarłego nie-
dawno w Warszawie – przyp. mój].

W owym czasie jeszcze żydowskich gazet w Gosty-
ninie nie było. Jedyna gazeta „hacfira” [redagowana 
w języku hebrajskim pod dyrekcją (Nachuma) Sokoło-
wa9, czołowego przywódcy syjonistycznego w Polsce w 
latach 1905-1920 – przyp. mój] abonowana przez 
ówczesnego założyciela pierwszej żydowskiej szkoły 
świeckiej Jone Barucha Kaca, przechodziła z rąk do 
rąk, na samym końcu dostała się do moich. Na ogół 
wypożyczano sobie wzajemnie książki, gdyż brak ich 
odczuwało się dotkliwie. Pociąg do czytania był wów-
czas daleko silniejszy niż w latach późniejszych. Bywa-
ło, że się chodziło pieszo do Płocka, by zdobyć tam 
kilka książek, gdyż biblioteka miejscowa jeszcze nie 
istniała.

Zainteresowanie do żydowskiej książki rozpoczęło 
się u młodzieży żydowskiej od rewolucji 1905 r. Po-
czątkiem zainteresowania była literatura nielegalna, 
dostarczana przez przywódców partyjnych PPS, Bun-
du, SD, przyjeżdżających do miasta z większych 
ośrodków. Ciekawym jest fakt, że spotkania literackie 
różnych odłamów »lewicowych« żydowskiej  młodzie-
ży Gostynina odbywały się u Syjonisty w domu.

Okupacja niemiecka – getto

Kiedy i w jakich okolicznościach dowiedziałem się 
o anschlussie z austrią, że miejscowi Niemcy mają 
już swoją organizację hitlerowską?
(tłum. autora listu)
Jakub Żychlin (anglia)

Po anschlussie, Niemcy w Gostyninie zaczęli na 
głos wychwalać i usprawiedliwiać politykę zagra- 
niczną hitlera od dziecka do starca10. Za wyjątkiem 
członków kilku rodzin, którzy nie chcieli mieć z tym nic 
wspólnego, jak np. rodzina reicheltów, młynarza  
z Bierzewic, Szulc, ich szwagier, nauczyciel Szkoły Po-
wszechnej w Gostyninie, aint, drobny posiadacz lub 
raczej po staremu gospodarz. Dengiel, ojciec pięciu 
córek; w 1938 r. »emerytowany« sklepikarz i właści-
ciel domu oraz kilku innych, których nazwisk nie mo-
gę sobie przypomnieć, ale były mi znane. Według 
Trawińskiego, co jest stanowczo faktem, głównymi 
wodzirejami Niemców w Gostyninie byli: Tym imienia 
nie pamiętam, henryk Brokop, albert lege (ze Sto-
dólnej ulicy) i kilku innych, których nazwisk też nie 
pamiętam. Szwagier Jakuba Pohla Bader, imienia nie 
pamiętam, był zagorzałym hitlerowcem i jednym  
z przywódców nazistowskich. Krótko przed wojną zo-
stał aresztowany i posłany do Berezy. Zaraz po wkro-
czeniu wojsk niemieckich do Gostynina, Bader wrócił 
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i zachowywał się w sposób okropny, kopał Żydów  
na ulicy, łapał Żydów na roboty i [jeden wyraz nieczy-
telny] publicznie. Co się z nim później stało, nie 
wiem?

W sobotę 23 września o drugiej po południu  
wojsko niemieckie przy pomocy Volksdeutschów (miej-
scowych Niemców) zaczęło wyganiać ludzi z domu, 
rozkazując, aby się zgromadzili w kościele katolickim 
(mężczyzn tylko do lat 60). Kiedy kościół wypełnił się 
kompletnie około 2,5 tysiąca mężczyzn, Chrześcijanie 
i Żydzi, Niemcy kościół zamknęli i trzymali ludność do 
poniedziałku 12:00 w południe, dwie noce i prawie 
dwa dni, czyli czterdzieści sześć godzin, bez wody, bez 
żywności i bez ubikacji – to było najgorsze. Wszyscy 
załatwiali swe potrzeby naturalne, gdzie się dało w ko-
ściele.

W poniedziałek 25 września o godz. 12:00 Niem-
cy sprowadzili do kościoła pełniącego obowiązki bur-
mistrza z ich rozkazu, Władysława Kożuchowskiego, 
(rzeczywisty burmistrz Michał Jarmoliński siedział  
z resztą zamknięty)11. Kożuchowski stanął na podwyż-
szeniu po jednej stronie, jakiś młody oficer niemiecki 
po drugiej, jakiś starszy wiekiem około lat 40 lub po-
nad, unteroffizier [podoficer] niemiecki o najniższym 
stopniu (nie gefeiter), który mówił po polsku kaszub-
skim akcentem. Kożuchowski przemówił do zamknię-
tych: „Są pewne nieporozumienia, otóż ludność cy-
wilna atakuje żołnierzy, to nie należy do ludności cy-
wilnej i dlatego my tu jesteśmy, walczyć jest rzeczą 
wojska, a nie ludności cywilnej. Nie wdawajcie się  
w niepotrzebne awantury”. Niemiecki podoficer prze-
łożył to na język niemiecki i później podał mu kartkę 
z piśmiennym tłumaczeniem. Wtedy oficer niemiecki 
przemówił po niemiecku i podoficer przetłumaczył 
na polski jak następuje: „Słuchajcie co wam bur-
mistrz mówi i będzie w porządku, a jak nie, to my 
wiemy jak sobie radzić, my zbrodniarzy nie lubimy i 
znajdziemy miejsce dla nich”. Potem wypuścili ludzi i 
zatrzymali Żydów, aby oczyścili strasznie sprofanowa-
ny kościół.

Powróciłem z wojny do domu 29 września1939 r. 
Volkdeutsche zatruwali nam życie, łapali na ulicy na 
roboty, przychodzili do domów i kazali sobie płacić po-
datki itd. Nawet bili. Jednym z takich specjalistów był 
miejscowy Niemiec Bader, murarz z zawodu. Drugim 
takim sadystą był henryk Brokop, były uczeń gimna-
zjum, który kopał profesora [Bronisława] Wiśniewskie-
go12 w brzuch, kiedy go aresztował (tego nie widzia-
łem, ale w czerwcu 1945 roku mówili mi o tym naocz-
ni świadkowie, którzy go szukali, by się z nim policzyć. 
Czy go znaleźli, nie wiem?). Było dużo takich degene-
ratów jak Brokop, ale Niemcy zaciągnęli ich do woj-
ska. Gostynin opuściłem 17 listopada i już tam więcej 
od tego czasu nie byłem.

lata cierpień i niebezpieczeństw 
pod okupacją niemiecką
Mosze SZaJEWICZ (Izrael).
Księga okrucieństw (w jęz. hebr.) 
pod red. Beniamina MINCa i dr. Izraela KlOZNEra, 
cz. I, r. 1945 – Israel. Protokół naocznego świadka, 
zam. w Tel-awiw (Israel) z dn. 17 lutego 1940 r.

W sobotę (wrzesień 1939 r.) naziści (skrót od Natio-
nalsozialisten) zajęli Gostynin. Natychmiast wydali za-
rządzenie zarówno Polakom jak i Żydom, by zebrali się 
na rynku miejskim. Następnie zarządzili, aby Żydzi 
ustawili się po jednej stronie, a Polacy po drugiej stro-
nie rynku. Później kazali Żydom położyć się na ziemi, 
krzycząc, iż wszystkich wystrzelają »jak psy«. W śmier-
telnym strachu leżeli na ziemi przez długie godziny, 
myśląc w każdej chwili, iż w ogólnej strzelaninie nastą-
pi ich koniec. Nagle rozkazano im się podnieść i uklęk-
nąć na kolana, i odmówić modlitwę przedśmiertną. 
Każdy musiał oddać wszystko, co posiadał w kiesze-
niach. Około 5:00 przed wieczorem Niemcy zaczęli 
ich smagać batami. Cały plac w okamgnieniu zamie-
nił się w krwawą kałużę. Krzyki sięgały niebios.  
Po pewnym czasie zostali zwolnieni i pozwolono im 
wrócić do ich domów. Nazajutrz rozpoczęło się rabo-
wanie. Naziści zebrali u Żydów wszystkie ich księgi 
święte i je spalili. Niektórych poważanych na ogół Ży-
dów katowali prawie do śmierci. Okrucieństwom nie 
było końca; kazali, by jeden na drugim jeździł »kon-
no«, by pluli sobie wzajemnie w twarz, by się bili na-
wzajem.

W święto żydowskie Jom Kipur (Sądny Dzień) 
Niemcy zebrali wszystkich mieszkańców Gostynina – 
Żydów i Polaków – i zapędzili ich do kościoła katolic-
kiego. Był to wymiar kary za wykrycie tego dnia kilku 
punktów, gdzie Żydzi urządzali wspólne modły [z racji 
najbardziej uroczystego święta żydowskiego w ciągu 
roku – przyp. mój]. Przez trzy dni byli zamknięci bez 
jedzenia i picia. Zmuszeni byli do załatwienia swoich 
potrzeb fizjologicznych na miejscu i w ten sposób zbez-
cześcić świątynię. Kiedy po trzech dniach zostali zwol-
nieni, zmuszeni byli do oczyszczenia posadzki kościoła 
gołymi rękami. Niemcy zmusili rabina do zbierania po 
ulicach łajna końskiego i do włożenia go do swojej 
jarmułki. Poza tym ostrzygli mu brodę i włosy również 
włożyli do jarmułki.

Synagoga została podpalona i nie pozwolono ga-
sić ognia, który strawił wszystkie rodały święte [zwo- 
je pergaminowe, w których ręcznie przez specjalistę, 
gęsim piórem, wypisywane były Pięcioksięgi Mojżesza, 
owinięte w artystycznie wyhaftowane pokrowce aksa-
mitne – przyp. mój]. Boźnica (położona tuż obok syna-
gogi) na rozkaz Niemców rozebrana została przez 
Żydów samych, bitych przy tym batami i kolbami 
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karabinowymi. Boźnica zbudowana była z drzewa. Ży-
dzi musieli rozebrane drzewa roznieść między niemiec-
kimi mieszkańcami miasteczka. Z narażeniem życia 
Żydzi uratowali rodały Woźniczne i ukryli je w mykwie 
[łaźnia rytualna – przyp. mój]13. Kiedy następnie 
Niemcy wydali rozkaz zdemolowania również łaźni, 
strach był wielki: a nóż Niemcy odkryją schowane tam 
rodały. Cudem jednak udało się wydostać je niepo-
strzeżenie z łaźni.

Naziści, po wkroczeniu do Gostynina w dniu Jom 
Kipur (święto najbardziej uroczyste pod względem  
religijnym – Sądny Dzień) – wypędzili wszystkich Ży- 
dów – mężczyzn na rynek i rozkazali im uklęknąć.  
SS-owcy ich otoczyli, strasząc karabinami maszyno-
wymi. równocześnie grupy nazistów zaczęły rabować 
mieszkania żydowskie, zabierając pieniądze, biżuterię 
lub inne wartościowe obiekty. Następnie wpędzili 
wszystkich Żydów do kościoła katolickiego, gdzie ich 
trzymali pod kluczem przez całą noc. Nazajutrz wy-
ciągnęli z kościoła ważniejszych fachowców branży 
odżywczej, jak piekarzy, rzeźników i innych. Między 
zwolnionymi znaleźli się mój ojciec i mój starszy brat, 
jako zarejestrowani z fachu rzeźnicy. Pozostali żywili 
nadzieję, że również zostaną uwolnieni i że na tym 
skończą się ich męki, nie przewidując losu, który cze-
kał wszystkich Żydów.

Na razie mój ojciec jako rzeźnik mógł w dalszym 
ciągu prowadzić swój handel mięsem i nawet Niem-
cy sami przychodzili czasami kupować mięso. Patrole 
niemieckie zachodziły jednak bardzo często do skle-
pików spożywczych i za najdrobniejsze przekroczenie 
przepisów bili bezlitośnie zarówno Żydów, jak i Pola-
ków. Pewnego dnia do sklepu wszedł Niemiec w cy-
wilu, rozejrzał się dookoła, machnął szpicrutą w po-
wietrzu i powiedział do ojca: utrzymuj, Jude, sklep  
w porządku, zarekwirowałem już wiele sklepów. 
Okazało się, iż był to Kreisleiter z Gostynina [richard 
Delang, kierownik powiatowy], który w stosunku do 
Żydów wykazał dużo bestialstwa i popełniał już wiele 
morderstw. Drugim razem przyszedł już umunduro-
wany z olbrzymim psem przy boku, ale zupełnie nie-
spodziewanie doręczył ojcu kwit – zezwolenie na za-
kup i ubój bydła. Wkrótce cała ludność żydowska 
przekonała się, iż ten Kreisleiter to okrutny sadysta, 
który uspokajał swój sadyzm widokiem rozlanej krwi 
żydowskiej. Wpadał do mieszkań żydowskich ze swo-
im niedostępnym psem, bijąc napotkanych aż do 
krwi i znęcając się szczególnie nad kobietami, którym 
rozkazywał kłaść się na ziemię, po czym bił je szpi-
crutą tak długo, aż zobaczył je zalane krwią.

Sytuacja Żydów pogarszała się z dnia na dzień. Za-
rządzono im nosić żółte łaty, jedna na prawym boku, 
druga na grzbiecie. Zabroniono im chodzić po chod-
nikach, mogli się poruszać jedynie po bruku. Zaczęto 

Wejście do getta w Gostyninie

łapać Żydów do roboty po ulicach. Przyłapani musieli 
ciężko pracować bezpłatnie, będąc przy tym bici na 
dodatek.

Pewna część młodzieży żydowskiej zaczęła szu- 
kać ratunku w ucieczce ku granicy sowieckiej. Droga 
była daleka i niebezpieczna, a przede wszystkim 
utrudniona z powodu zakazu korzystania przez Ży-
dów z jakichkolwiek środków komunikacyjnych pu-
blicznych. Większość musiała zatem pozostać na 
miejscu.

Nasza jatka była jedyną żydowską jeszcze czynną. 
Mój ojciec przyjął do cichej spółki pozostałych rzeźni-
ków żydowskich, pozbawionych zarobków. Przekupu-
jąc urzędników niemieckich, udawało mu  
się przez pewien czas jeszcze skupywać bydło na 
ubój i w ten sposób ratować sytuację pozostałych, 
tym bardziej, że w tym samym sklepie sprzedawa- 
no również inne artykuły żywnościowe, przydzielane 
na kartki. Nagle przyszło zarządzenie, że Żydom wol-
no zamieszkiwać jedynie w ograniczonej dla nich 
przestrzeni i od razu kilka uliczek, ciągnących się  
aż do strugi, otoczono drutami kolczastymi. Od stro-
ny rynku postawiono bramę, stanowiącą jedyne 
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wejście i wyjście dla utworzonego w ten sposób getta. 
Niebawem z rozkazu Niemców utworzona została 
rada Żydowska (Judenrat) i żydowska policja porząd-
kowa. Na czele rady stał niejaki uszer Cwajbom. 
Przy radzie utworzono urząd Pracy i od tego czasu, 
zamiast łapania Żydów na ulicy, Niemcy przy pomo-
cy urzędu Pracy wybierali codzienne pewną ilość lu-
dzi do pracy. Każdy Żyd musiał obowiązkowo praco-
wać dla Niemców trzy razy w tygodniu. Będąc za 
młody, mogłem być zwolniony z pracy. Zgłosiłem się 
jednak z własnej woli, ażeby zastąpić ojca. razem  
z innymi pracowałem w gmachu szkoły przy ul. Kut-
nowskiej, gdzie stacjonowało wojsko niemieckie.

Od godz. 5:00 do 7:00 wolno było wychodzić  
z getta za przepustką Judenratu [rady Żydowskiej],  
by zaopatrzyć się w wodę, której nie było na terenie 
getta. Nieraz udawało mi się przedostać przez druty 
kolczaste, by (po zdjęciu żółtej łaty) zakupić nieco  
żywności w polskich sklepikach. W samym getcie wol-
no było przechadzać się tylko do godz. 9:00. Często  
SS-owcy bez przyczyny wpadali do getta, bijąc okrut-
nie napotkanych w domach, czy na ulicy.

Początkowo handel w getcie był wolny i ludność 
mogła wymieniać ze sobą żywność i towary. Ta 
względna swoboda jednak szybko się skończyła. Na-
gle przyszło zarządzenie, że rada Żydowska musi 
dostarczyć 150 osób, które zostaną wysłane gdzieś 
na roboty. Policja żydowska doręczyła imienną listę 

Kobiety żydowskie przy studni na rynku w Gostyninie

osób, opracowaną przez radę, mających zgłosić się 
z bagażem w określonym terminie. Powstała niesa-
mowita panika, zrozpaczone żony i dzieci musiałyby 
rozstać się z mężami i ojcami, którzy mieliby być wy-
wiezieni w nieznane strony. Nikt się nie zgłosił. Niem-
cy przeto sami weszli do getta i pomagali policjantom 
żydowskim wyciągać wyznaczonych do wyjazdu kan-
dydatów. Zebrano wszystkich na placu, ciężarówki 
niemieckie nadjechały i wywieźli 150 osób. Zostali 
zawiezieni do obozu obok Poznania14. Stamtąd za-
częły nadchodzić listy i można było wysyłać paczki 
żywnościowe. losy wysłanych były nieustannym 
przedmiotem zainteresowania pozostałych w getcie 
rodzin.

Pewnego dnia rozlepione w getcie plakaty głosiły, 
że wszyscy jego mieszkańcy muszą się zgłosić do 
urzędu Pracy, który każdemu wyznaczy robotę i to 
płatną. uwierzono i zarejestrowano się. Przygląda-
łem się robotnikom żydowskim, którzy wspólnie z pol-
skimi zatrudnieni byli przy rozbiórce domów przy 
rynku, a między innymi domu albersztejna koło ap-
teki. również mój Ojciec był wśród nich. Któregoś 
dnia wstałem z rana, by przyjrzeć się rejestracji przed 
urzędem Pracy. Kiedy wszyscy byli już zgromadzeni, 
nagle ze wszystkich stron nadbiegli policjanci – gesta-
powcy i okrążyli zebranych, grożąc rozstrzelaniem na 
miejscu tych, którzy spróbują uciec. Zwolnili kilka star-
szych osób i kobiety, między nimi i mojego Ojca. 
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Żydzi wracający z pracy do getta

resztę zebranych, a mnie między nimi, zaprowadzili 
do cerkwi przy ul. Kutnowskiej (chodzi o budynek ko-
ło ogrodu przy ul. Kutnowskiej, w którym dawniej 
mieściła się cerkiew rosyjska). Tak się złożyło, że 
pierwszy wszedł do środka Icchak Krajcer, a ja za nim. 
Ten szybko otworzył okno i wyskoczył na zewnątrz. 
Zrobiłem to samo, ale zauważony przez niemieckiego 
policjanta, zostałem mocno pobity i nieprzytomnego 
wniesiono mnie do środka. Kiedy po kilku godzinach 
się obudziłem, cerkiew zapchana była ludźmi, albo-
wiem sprowadzono również Żydów z Sannik i Gąbi-
na. ukazał się Niemiec Weiland, kierownik niemiec-
kiego urzędu Pracy i w obecności rady Żydowskiej 
zapewniał nas, że nic złego nikomu się nie stanie, 
gdyż wszyscy będą pracować i zostaną za pracę wy-
nagrodzeni. Weiland zwrócił uwagę na mój młody 
wygląd i zauważyłem, iż rozmawia o mnie z Zwaj-
baumem, prawdopodobnie wydawałem się za młody 
do pracy. Nazajutrz przed odjazdem transportu zdą-
żyłem porozumieć się z moim ojcem, który płacząc, 
oznajmił mi, że jeśli mnie zwolnią, zabiorą na moje 
miejsce mojego brata. Zostałem zatem na miejscu. 
Niebawem nadjechały ciężarówki i załadowano nas 
po 60 osób w każdej. Wzdłuż ul. Kowalskiej, odgro-
dzonej drutami, stali ludzie i płaczem żegnali odjeż-
dżających. W przelocie Ojciec i Matka robili do mnie 
rozpaczliwe znaki pożegnania. Straciłem ich na za-
wsze. Za mostem auta powiększyły szybkość. Już tyl-
ko widać było wieżę kościoła, która wkrótce również 
znikła. Czy jeszcze zobaczę moje miasto rodzinne?

W strachu i cierpieniu 
Icchak KraJCEr (Izrael)

Z wybuchem wojny i wkroczeniem wojsk niemiec-
kich do Gostynina nastąpił nagły przewrót w spokoj-
nym życiu miasteczka. Zaczęto Żydów łapać do ro-
bót. Z dawnej „cerkwi” dochodziły nas krzyki bitych 
przez nazistów przyłapanych do robót Żydów15. Po-
tem ograniczono miejsca zamieszkania dla Żydów, 
wreszcie utworzono dla nich zamknięte getto. Nasza 
rodzina przeniosła się do domu Szyje Motyla przy  
ul. Kowalskiej obok strugi.

Sytuacja Żydów w getcie pogarszała się z dnia 
na dzień. Kreisleiter ze swoim dużym psem brutal-
nie odnosił się do Żydów. Osobiście zostałem przez 
niego pobity, bo nie zdjąłem przed nim czapki. 
utworzona przez Niemców rada Żydowska (Juden-
rat) musiała codziennie dostarczać pewien kontyn-
gent ludzi do pracy przymusowej. Po pewnym cza-
sie Niemcy zaczęli wywozić transporty ludzi do obo-
zów pracy, początkowo do Inowrocławia, a następ-
nie do amsee16. również byłem w tym transporcie, 
ale udało mi się wyskoczyć w drodze, skąd ucie-
kłem do Żychlina i stamtąd wróciłem do Gostynina. 
Przy ponownej „łapance” Żydów do pracy zostałem 
ujęty wraz z moim ojcem i wujkiem. Tym razem 
»cerkiew« była mocniej strzeżona i nie można było 
z niej się wydostać. Gdy samochody nadjechały, by 
nas wywieźć do obozu, zacząłem błagać Niemca 
Weilanda, by zwolnił mego ojca, a ja będę za niego 
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pracował. Dostałem za to kilka mocnych uderzeń, 
ale nie ustąpiłem. uderzył mnie jeszcze kilka razy, 
w końcu jednak zwolnił mego ojca, a ja zostałem 
załadowany do samochodu. Kiedy samochody 
przejeżdżały przez ul. Kowalską wzdłuż getta i wi-
działem za drutami moją matkę, postanowiłem 
uciec z transportu i mimo Niemca, który nas pilno-
wał z karabinem w ręku, wyskoczyłem w drodze  
i wróciłem do getta. W getcie byli z nami Żydzi ze 
Zduńskiej Woli. Jeden z nich opowiedział, iż uciekł 
z obozu w Chełmnie, gdzie czynna jest fabryka 
śmierci, gdzie ludzie gazowani są po przywiezieniu 
ich na miejsce. Tymczasem wywożenie ludzi do 
obozów trwało nadal i getto się opróżniało. Prze-
ważnie transporty szły do Konina, skąd nadchodzi-
ły tragiczne wiadomości.

uciekłem z Gostynina do Strzegowa, ale i tam 
nie było lepiej. By uniknąć eksportowania mnie  
z getta w Strzegowie17, uciekłem stamtąd do War-
szawy. Nie mogłem jednak przedostać się przez 
mur getta warszawskiego i postanowiłem wrócić w 
okolice gostynińskie. W drodze koło Łowicza na-
tknąłem się na grupę Polaków mających wyjechać 
na przymusowe prace do Niemiec. Pewien chłop 
zaprowadził mnie do urzędu Pracy i zapisał na imię 
swego syna i jako taki pojechałem do Niemiec, 
gdzie od końca 1942 r. do wyzwolenia zatrudniany 
byłem jako „aryjczyk” w rozmaitych obozach pracy. 
uwolniony zostałem przez wojska aliantów między 
hanowerem a Düsseldorfem.

Wyciąg ze wspomnień
abraham Dancygier – Izrael

Niemiecka okupacja w Gostyninie od 1939 r. była 
straszna. Niemcy postanowili zabrać Żydom wszys- 
tko – ich mienie, a potem życie i zrobili to w sposób 
zorganizowany. By zrabować ich mienie, zostawili na 
razie swoje ofiary przy życiu, łudząc ich w sposób 
zdradliwy, iż po zapłaceniu kontrybucji więcej ich 
prześladować nie będą. Żydzi w to wierzyli. ale kon-
trybucje następowały jedna po drugiej. Gdy w końcu 
Judenrat oświadczył, iż Żydzi w getcie gostynińskim 
już są ogołoceni  ze wszystkiego, co posiadali, Niem-
cy rozkazali im pojechać do Warszawy, aby potrzebne 
pieniądze wydostać od tamtejszych Żydów.

Delegacja Judenratu gostynińskiego złożona  
z osób: Motel Ziwie, aszer Zwajbaum, Jakow Żychliń-
ski, Israel Majer russak i abraham Dancygier pod 
osłoną policji niemieckiej, udała się do getta war-
szawskiego i stamtąd sprowadziła sumę 5000 ma-
rek, którą to sumę Niemcy natychmiast zarekwirowali. 
ale i to nie pomogło. Gostynin wkrótce po tym stał 
się „judenfrei” (wolny od Żydów).

Z getta w Gostyninie do obozu pracy
M. Brustowski (Izrael)

Któregoś piątku, miesiąca sierpnia 1941 r. Niemcy 
zażądali, by Żydzi zgłosili się do transportu, mającego 
ich wywieźć do obozu pracy. Ponieważ nikt dobrowol-
nie się nie zgłosił, Niemcy wtargnęli do getta  
i łapali ludzi z ulicy lub wyciągali ich z domów. Przy-
łapanych zamknięto w „cerkwi” przy ul. Kutnowskiej. 
Ja z małą grupą uciekłem do lasu, a w nocy wrócili-
śmy do getta. Nazajutrz, w sobotę, załadowano 
wszystkich do samochodów ciężarowych i wywiezio-
no przez ulicę Kowalską w stronę Włocławka. Z getta 
ludzie żegnali rozpaczliwie swoich bliskich, przeczu-
wając, iż więcej ich nie zobaczą. Między przyłapany-
mi był również mój brat Jechiel  Baruch.

W getcie nastąpiło chwilowe odprężenie. Pozo- 
stali łudzili się nadzieją, iż na tym się skończą łapan-
ki, tym bardziej, że z obozu zaczęły przychodzić listy, 
zawiadamiające, iż pracują w obozie amsee, koło 
Poznania przy kopaniu wodociągu z jeziora Gopło 
do Inowrocław18. Nadzieja jednak okazała się złud-
na, bo Niemcy ponownie wyciągnęli z getta sporą 
ilość ludzi do obozu, w tym również kobiety. Tym ra-
zem nie uniknąłem losu innych i zostałem wraz z ca-
łą grupą wywieziony do tego samego obozu w am-
see, gdzie zetknąłem się z moim bratem.

reżim obozowy był okrutny. Spaliśmy na twardych 
deskach. O świcie gnano nas do pracy. Wyżywienie: 
300 g chleba dziennie oraz litr zupy, tj. gotowanej 
wody z kartoflami w obierkach.

Kierownik obozu, znany sadysta hugo Basch, za-
rejestrował nas i zamiast imion nadawał każdemu 
kolejny numer, oświadczając: ludzie noszą imiona, 
was będziemy rozróżniać według numerów, gdyż nie 
jesteście ludźmi. W obozie było około 50 Żydów  
z Gostynina, ale wielu umarło z wycieńczenia, zaś 
chorych, którzy nie mogli więcej wstać z rana do ro-
boty, wywieziono pewnego dnia do obozu karnego 
Błonie i tam ich zamordowano. Po tym wydarzeniu 
postanowiliśmy, ja i kilku innych, uciec z obozu19.

Żydzi Gostynina w cieniu szubienic
Szymon rumer

Przybyłem do Janikowa razem z transportem Ży-
dów gostynińskich. Był to obóz położony niedaleko 
Poznania w miejscowości zwanej przez Niemców am-
see. ludność tamtejsza utrzymywała się w przeważa-
jącej części z pracy w miejscowej fabryce cukrowni. 
Kierownikiem obozu był gestapowiec o nazwisku Ma-
linowski. W obozie było razem 505 osób, złożonych 
przeważnie z Żydów z Gostynina, Gąbina i niewielkiej 
ilości z Łodzi. Do najstarszych wiekiem należeli Żydzi 
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gostynińscy: abraham Belfer, Sender ring i mój oj-
ciec Jechiel hirsz rumer. Na moje konto mogę zapi-
sać uratowanie od bezpośredniej śmierci współroda-
ków z Gostynina: Sendera ringa, abrahama lipskie-
go, Josefa Sztajnmana, Dzigańskiego i Łaskiego.

Powstanie w obozie w Koninie
Szmuel Ben Syjon Motyl

Sobota z początkiem września 1939 r. stanowi  
tragiczną datę Żydów Gostynina. Dnia tego wma- 
szerowały do miasta hordy niemieckiego okupan- 
ta, zajęły miasto i życie żydowskie nagle zosta- 
ło wstrząśnięte. Znikły natychmiast wszelkie różnice 
polityczno-społeczne w łonie osiedla żydowskiego, 
katastrofa położyła swoje piętno na każdym oddziel-
nie. Życie codzienne zamieniło się w niewolnictwo. 
Mimo wszelkich restrykcji, ludność żydowska z po-
czątku żywiła nadzieję, iż stosunki się ułożą i starano 
się nadal zachować formy życia przedwojennego. 
Widocznie lepiej działo się na razie w Gostyninie niż 
gdzie indziej, albowiem Żydzi z innych miasteczek 
przybywali do nas, szukając tu schronienia.

Po dwuletniej mordędze w getcie gostynińskim wy-
słano nas, razem 850 osób z powiatu gostynińskiego 
do obozu w Koninie, dokąd przybyliśmy dnia 15 mar-
ca 1942 r.20 Na dworcu kolejowym gestapowcy przy-
jęli nas pałkami, bijąc bez powodu do nieprzytomno-
ści. Obóz jeszcze nie był zorganizowany, nie było 
jeszcze wody i spaliśmy na gołej ziemi. Mieliśmy wy-
budować nową linię kolejową. Szef niemieckiej firmy 
Ost-Deutsch Jendecki pokazał nam, jak należy pra-
cować.

Do Tadeusza Trojanowskiego21

Binem Motyl
21 lutego 1977 r. 

 
Z zakończeniem wojny wszelkie ślady życia żydow-

skiego w mieście zostały zatarte. Cmentarz został 
zbezczeszczony i zniszczony, nagrobki kamienne wy-
wiezione, a grobowiec (»ohel«) miejscowego cadyka 
zburzony. Garstka Żydów z Gostynina, którzy przeży-
li zagładę wyemigrowała.

Podczas mojego pobytu w Gostyninie w roku 
1965 odwiedziłem miejsce, gdzie dawniej mieścił się 
cmentarz żydowski i nie znalazłem żadnego śladu. 
Okoliczni mieszkańcy wskazali mi miejsce w lesie 

kutnowskim, gdzie z rozkazu Niemców zawiezione 
zostały rozbite w gruzy nagrobki cmentarza, z których 
ułożono dróżkę, prowadzącą do jakiegoś magazynu 
broni niemieckiej. Na miejscu znalazłem szczątki na-
grobków, na których odczytać mogłem urywki napi-
sów hebrajskich. Kilka takich kamyczków zebrałem  
i posiadam je u siebie, na pamiątkę…22

Plan Gostynina z okresu międzywojennego
1. Magistrat; 2. areszt; 3. Gimnazjum męskie, Powiat; 4. Bank 
miejski; 6. Policja; 7. Gimnazjum żeńskie; 8. lokal Bundu;  
9. Poczta; 10. Cerkiew; 11. Szkoła Powszechna w dawnych Ko-
szarach; 12. Cmentarz żydowski; 13. Ohel – pomnik Cadyka; 
14. Domy robotnicze; 15. lokal hatchija; 16. apteka; 17. remi-
za OSP; 18. Bożnica drewniana; 19. Synagoga; 20. Mykwa – 
rytualne kąpielisko; 21. lokal klubu Konkordia (dawniej kino); 
22. Kościół katolicki; 23. Oberża rystoffa; 24. Szynk Buraka, 
przed którym był postój dorożek i autobusu; 25. atelier fotogra-
ficzne Dąba; 26. lokal żydowskiej bezprocentowej Kasy Pożycz-
kowej; 27. Łaźnia publiczna (podczas I wojny światowej);  
28. rzeźnia rytualna (dla drobiu); 29. Tartak Epsztejna;  
30. Dworzec kolejowy; 31. Kościół ewangelicki (dawniej za-
mek); 32. rolnik (spółdzielnia rolnicza)

Summary

The article contains quotations from a book published in 1960 in New York-Tel aviv, entitled ‘Pinkas Gosty-
nin, czyli Kronika Gostynina’, edited by I.M. Biderman, translated by Binem Motyl of Brussels in the period from 
1977 to 1979. They depict the life of Jewish community of Gostynin from the beginning of XX century until 
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