
36

3/2011

INFORMATOR OSWIATOWY

W swoim czteroczê�ciowym dziele �Die einstigen
jüdischen Gemeinden Pommerns� (�Dawne gminy ¿ydow-
skie Pomorza�) Gerhard Salinger obszernie udokumento-
wa³ miasto i powiat Stolp (S³upsk).

Gerhard Salinger, rodowity s³upszczanin, prze¿y³
prze�ladowania oraz obóz koncentracyjny i od dawna
mieszka w Nowym Jorku. W historii ¯ydów w Stolp
(S³upsk), dotycz¹cej okresu do 1945, odwo³ujê siê w du-
¿ej mierze do danych dokumentacji Salingera.

Pierwsz¹ ¿ydowsk¹ rodzinê zanotowano w Stolp
(S³upsk) w 1705 r., w 1736 pojawia siê w aktach magi-
strackich 27 nazwisk osób ¿ydowskich. Chodzi³o o tzw.
¯ydów chronionych, tzn. ¿e mogli mieszkaæ w mie�cie
po uiszczeniu op³aty za ochronê, nie posiadali jednak praw
mieszczañskich i byli wykluczeni z okre�lonych zawo-
dów. Dopiero w wyniku reformy Stein-Hardenbergera
z 1807-1809 oraz edyktu króla Fryderyka Wilhelma III
z 1812 r. uznano wszystkich ̄ ydów mieszkaj¹cych na Po-
morzu jako obywateli pañstwa. Dla miasta Stolp (S³upsk)
oznacza³o to szybki wzrost ludno�ci ¿ydowskiej z 63 osób
w 1812 r. do 135 osób w 1816 r. Gmina ¿ydowska nie
posiada³a w tamtym czasie ani w³asnej synagogi ani w³a-
snego cmentarza. W roku 1815 zosta³ przydzielony gmi-
nie teren na za³o¿enie cmentarza. Dopiero w 1840 r.
dosz³o do budowy synagogi przy Synagogenstraße, pó�-
niejszej Martin-Luter-Straße, obecnie ul.Waryñskiego.
Równocze�nie przyby³ do Stolp (S³upsk) pierwszy rabin
� dr Josef Klein. Przej¹³ on kierownictwo nad istniej¹c¹
ju¿ szko³¹ religijn¹ i dyrekcjê utworzonej w 1854 r. szko³y
elementarnej. Do roku 1874 liczba cz³onków gminy ¿ydow-
skiej wynosi³a 879 osób i wzros³a na prze³omie wieków
do ok. 1000 osób. Wiele dzieci uczêszcza³o do wy¿szych
szkó³ miejskich, w których zapewniano im lekcje religii
¿ydowskiej. W 1902 r. rabinat oraz kierownictwo nad
szko³¹ religijn¹ przej¹³ dr Max Joseph. W 1902 r. powsta-
³a nowa synagoga przy Arnoldstraße, obecnie ul. Niedzia³-
kowskiego, zbudowana wed³ug planów architekta Emila
Rösera. W tym samym czasie powsta³ obok synagogi dom
gminny z trzema mieszkaniami: dla zakrystiana, rabina i kan-
tora. Podczas gdy synagoga sp³onê³a w nocy z 9 na 10
listopada 1938 r., w tzw. Nocy Kryszta³owej, to ówcze-
sny dom gminny stoi do dzi� i jest u¿ytkowany obecnie
przez Caritas.

W 1900 r. zmar³ handlarz drewna Raphael Wolff.
W zarz¹dzeniu testamentowym przekaza³ on swój maj¹-
tek � tworz¹c Fundacjê � dla dobra ludzi starszych, po-
zbawionych �rodków do ¿ycia. Powsta³y dom (wed³ug
projektu i pod kierownictwem Emila Rösera) posiada³ 14
mieszkañ przeznaczonych po po³owie dla chrze�cijan i dla
¯ydów, którym zapewniano do¿ywotnie darmowe miesz-

kanie, do tego finansowe wsparcie w wysoko�ci 1000
marek rocznie, p³atne w miesiêcznych ratach, jak rów-
nie¿ szereg innych ulg. Ubiegaj¹cy siê o mieszkanie mu-
sieli mieæ ukoñczone co najmniej 50 lat i byæ urodzeni
w Stolp (S³upsk) lub mieszkaæ tutaj co najmniej 20 lat. Po
1933 roku mieszkañcy niebêd¹cy ¯ydami musieli siê wy-
prowadziæ. Gerhard Salinger pisze: �W tych trudnych
warunkach w latach trzydziestych fundacja by³a po¿¹da-
nym schronieniem dla ¯ydów szukaj¹cych mieszkania�.
Burmistrzowi dr Walterowi Sperling nale¿y zawdziêczaæ,
¿e podczas tzw. Nocy Kryszta³owej, 9 listopada 1938 r.,
budynku fundacji nie spotka³ ten sam los co synagogi.

Do 1933 r. w Gminie ¿ydowskiej kwit³o wielorakie
¿ycie spo³eczne i kulturalne. Dzia³a³y tam: �Zwi¹zek hi-
storii i literatury ¿ydowskiej�, który by³ kierowany, tak
jak szko³a religijna, przez dr Maxa Josepha, �Chewra Ka-
dischah� (zwi¹zek ten zajmowa³ siê chorymi i ubogimi
oraz pochówkiem zmar³ych), �Zwi¹zek m³odzie¿y� i ¿y-
dowski klub sportowy, �Miejscowa grupa zwi¹zku kobiet
¿ydowskich� i �Zwi¹zek kobiet�, jak równie¿ �Zwi¹zek
gminny�. Chórem gminy dyrygowa³ ewangelicki zastêp-
ca dyrektora szko³y Franz Frenzel. Dzia³a³a tak¿e lo¿a �Je-
remia�.

Prze�ladowania i terror zaczê³y siê w 1933 r. bojko-
tem sklepów ¿ydowskich, a nastêpnie wykluczeniem
¯ydów ze wszystkich publicznych urzêdów. W 1933 r.
nakazano miastom i gminom sporz¹dzenie wykazu mienia
¿ydowskiego i przekazanie go rz¹dowi. Podczas Nocy
Kryszta³owej sp³onê³a synagoga. Nasz wychowawca za-
prowadzi³ nasz¹ klasê z pobliskiej szko³y podstawowej na
miejsce zniszczenia. Widok stoj¹cej w p³omieniach syna-
gogi utkwi³ mi na zawsze w pamiêci. Ze spisu ludno�ci w
maju 1939 r. wynika, ¿e w Stolp (S³upsk) mieszka³o jesz-
cze tylko 215 ¯ydów, a w powiecie 14. Wielu szuka³o
wcze�niej, mimo wielu trudno�ci, mo¿liwo�ci emigracji,
jednak dla wielu droga ta by³a zamkniêta. Ostatnim prze-
wodnicz¹cym gminy by³ Emil Gottschalk, który prowa-
dzi³ sklep rybny przy Holstentorstraße.Ostatnim rabinem
by³ Wilhelm Teichner, któremu jeszcze w porê uda³o siê
uciec.

Gminie ¿ydowskiej pozosta³ na razie budynek gmin-
ny obok synagogi przy Arnoldstraße. Urz¹dzono tam salê
modlitw i pomieszczenia szkolne � ostatnim nauczycie-
lem by³ Joachim Lachotzke. �wiadkowie tamtych cza-
sów relacjonuj¹, ¿e przypominaj¹ sobie ¿ydowskie dzieci,
które w drodze do szko³y nosi³y tornistry na piersiach
zamiast na plecach, ¿eby ukryæ gwiazdê Dawida, któr¹
one tak¿e musia³y mieæ.

¯ydowscy wspó³mieszkañcy dawnego miasta Stolp
w pamiêci dzisiejszego miasta S³upska i jego mieszkañców
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Gmina ¿ydowska zosta³a zmuszona w maju 1941 r.
do oddania miastu cmentarza ¿ydowskiego wraz z do-
mem pogrzebowym (zbudowanym w 1907/08 przez Emila
Rösnera) i granicz¹cym z nim domem dozorcy cmenta-
rza. Najstarsza czê�æ zosta³a do³¹czona do cmentarza ko-
munalnego, �rodkow¹ czê�æ u¿ytkowa³ ogrodnik cmen-
tarza Reetz jako ogrodnictwo. Dalsza czê�æ pozosta³a
wolna. Nagrobki na terenie ogrodnictwa zosta³y zniszczo-
ne, a w domu pogrzebowym urz¹dzono pomieszczenia
dla pracowników ogrodnictwa.

Gerhard Salinger pisze: �W latach 1941 do 1944 to-
czy³y siê, zgodnie z planem Reichmanna,  poci¹gi ze swym
ludzkim ³adunkiem, ku �mierci�. Wszyscy ¯ydzi poni¿ej
65 roku ¿ycia z okrêgu regencyjnego Köslin (Koszalin)
musieli stawiæ siê na pocz¹tku lipca 1942 w sali gimna-
stycznej Szko³y Gminnej Nr 1 w Stolp (S³upsk). Trans-
port z Stolp (S³upsk) do Auschwitz (O�wiêcim) poprzez
inne stacje wyruszy³ 10 lipca. Drugi transport z osobami
powy¿ej 65 roku ¿ycia wyruszy³ pod koniec sierpnia do
Theresienstadt (Terezin). �Nieznany jest nikt, kto ocala³-
by z tych dwóch transportów�, pisze Gerhard Salinger,
któremu  nie uda³o siê dotrzeæ do kompletnych list tych
transportów � o ile takie jeszcze istniej¹.

8 marca 1945 r. Stolp (S³upsk) zosta³ zajêty przez
Armiê Czerwon¹. W ci¹gu lata zarz¹d przeszed³ w polskie
rêce. Centrum miasta by³o ca³kowicie przez Rosjan znisz-
czonym. Przez wiele lat zarz¹d zajêty by³ przede wszyst-
kim tworzeniem powierzchni mieszkalnej dla szybko ro-
sn¹cej liczby ludno�ci. Zajmowanie siê przesz³o�ci¹ miasta
i jej dawnymi mieszkañcami, w tym tak¿e ¯ydami, nie
le¿a³o przez d³ugi okres czasu w interesie politycznie od-
powiedzialnych. I tak w latach 70-tych górna czê�æ zwol-
nionego terenu cmentarza ¿ydowskiego zosta³a w³¹czona
do cmentarza komunalnego, w dolnej czê�ci ca³ymi lata-
mi by³ sk³adowany materia³ budowlany. Dom pogrzebo-
wy by³ u¿ytkowany przez Urz¹d ds. ochrony zabytków
jako magazyn.

W latach 80-tych zaczê³o siê powoli zmieniaæ nasta-
wienie do przesz³o�ci miasta, jej by³ych mieszkañców,
a tak¿e do dawnych ¿ydowskich wspó³obywateli. Uwi-
doczni³o siê to miêdzy innymi w tym, ¿e w 1988 r. dom
pogrzebowy zosta³ objêty ochron¹ zabytków, a zamiarem
Urzêdu ds. ochrony zabytków by³o wmurowanie znale-
zionych kamieni nagrobnych w jego �ciany, lecz one �znik-
nê³y z domu pogrzebowego krótko po tym�. Tak¿e kilka
dalszych kamieni nagrobnych, które jeszcze na pocz¹tku
lat 90-tych mo¿na by³o rozpoznaæ w ziemi,  wkrótce znik-
nê³o. Gerhard Salinger zasugerowa³ w 2005 r. ¿eby cmen-
tarz przekszta³ciæ w godny park pamiêci. W tym celu trzeba
by jednak¿e nie przed³u¿aæ okresu wa¿no�ci znajduj¹cych
siê tam polskich grobów, które pochodz¹ najczê�ciej
z okresu po roku 1970. Do chwili obecnej miasto nie wi-
dzi mo¿liwo�ci realizacji tego pomys³u.

Po przemianach w Polsce w 1994 r., decyzj¹ Rady
Miejskiej, zosta³ ustawiony kamieñ pamiêci w tylnej czê-
�ci nowo za³o¿onego tarasu cmentarza z napisem w jêzy-
ku hebrajskim i polskim: �Pamiêci ¯ydów, których pro-
chy spoczywaj¹ w tej ziemi. Mieszkañcy i Rada Miasta.
S³upsk 1994�. W 1995 r. na domu pogrzebowym zosta³a
umieszczona  � przez Urz¹d ds. ochrony zabytków � ta-
blica pami¹tkowa, wskazuj¹ca na architekta Emila Röse-
ra. Gwiazdy Dawidowe na kutej bramie dziedziñca za-
chowa³y siê.

Lecz dopiero w nowym tysi¹cleciu dosz³o w mie�cie
do wzmo¿onych dzia³añ upamiêtniaj¹cych ¯ydów miesz-
kaj¹cych w tym mie�cie. Na przyk³ad w 2006 r. odby³a
siê konferencja naukowa w Muzeum Pomorza �rodko-
wego �¯ydzi na Pomorzu�. W tym czasie dosz³o tak¿e,
z inicjatywy miasta, do nawi¹zania kontaktów z Amosem
Cohenem z Haify �  wnukiem d³ugoletniego rabina w Stolp
(S³upsk), dr Maxa Josepha. Na wiernie z orygina³em zre-
konstruowanym ogrodzeniu synagogi, po�wiêcono 21
czerwca 2006 r. dwie tablice pami¹tkowe, ufundowane
przez wnuki: Amosa, Josepha, Benjamina i Elizabeth. Ta-
blica z lewej strony zawiera � po hebrajsku, po polsku, po
niemiecku i po angielsku �  s³owa pamiêci o gminie ¿ydow-
skiej, holocau�cie i o dr Maxie Josephie ((1868-1950),
który dzia³a³ w Stolp (S³upsk) w latach 1902-1936), a tak¿e
o jego zamordowanej w obozie koncentracyjnym córce
Susanne. Tekst tablicy po prawej stronie, ze zdjêciem sy-
nagogi, przypomina bo¿nicê, która zosta³a tu zbudowana
w 1902 r., a która sta³a siê ³upem p³omieni podczas Nocy
Kryszta³owej.

Na uroczyste po�wiêcenie przyby³a z ca³ego �wiata
rodzina Joseph. Ceremoniê religijn¹ celebrowa³ rabin Ro-
bert Samuels z Haify. W uroczysto�ci wziêli udzia³: prze-
wodnicz¹cy Gminy  ¯ydowskiej z Gdañska, niemiecki
konsul generalny, a tak¿e Prezydent S³upska oraz inni
przedstawiciele miasta.

W roku 2007 powsta³ polsko-niemiecki komitet w ce-
lu przygotowania inicjatywy obywatelskiej umieszczenia
tablicy pami¹tkowej w sali sportowej dawnej Szko³y
Gminnej nr 1 (dzisiaj  Gimnazjum nr 1 na ul. Deotymy
15a). W budynku tym, w lipcu i sierpniu 1942 roku, ze-
brano ¯ydów z Stolp (S³upsk) oraz wschodnich jedno-
stek terytorialnych i przetransportowano ich do obozów
koncentracyjnych w Auschwitz (O�wiêcim) i Theresien-
stadt (Terezin). �rodki finansowe na tablicê z br¹zu � z tek-
stem w jêzyku hebrajskim, polskim i niemieckim � zebra-
no podczas aukcji zorganizowanej w Teatrze Rondo
w marcu 2008 r. Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej odby³o
siê 10 lipca 2008 r., w obecno�ci Prezydenta oraz innych
przedstawicieli miasta i powiatu, a tak¿e  zastêpcy prze-
wodnicz¹cego Gminy ¯ydowskiej z Gdañska i wspó³wy-
znawców ze S³upska. Przeczytany zosta³ tekst autorstwa
Gerharda Salingera zatytu³owany:

ELEH ESKERATH � PAMIÊCI TYCH WSZYST-
KICH, w jêzyku niemieckim i polskim.
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21 marca 2009 r. zosta³a przez miasto po�wiêcona
kolejna tablica pami¹tkowa na ¿ydowskim domu pogrze-
bowym. Wcze�niej umieszczono tablice pami¹tkowe na
dawnym ¿ydowskim domu gminnym oraz na domu przy
ul. Solskiego nr 17, dawnej Schillerstraße, w którym miesz-
ka³ rabin dr Max Joseph.

Pamiêci tzw. Nocy Kryszta³owej po�wiêcone s¹ �
organizowane corocznie w Teatrze Rondo � dni kultury
¿ydowskiej. W ostatnich latach wystêpowa³y tu znane ze-
spo³y muzyczne, prezentuj¹c tra-
dycyjn¹ muzykê ¿ydowsk¹,no.
Klezmer Company z �Shalom�,
przedstawiano filmy dokumental-
ne, odbywa³y siê dyskusje po-
�wiêcone tej tematyce. W impre-
zach brali udzia³ uczniowie
ró¿nych grup wiekowych. Mu-
zeum Pomorza �rodkowego
przedstawi³o wystawy prac ma-
larek ¿ydo-wskich: Ewy Cofali-
Dobosz z Gdañska, Ma³gorzaty
Studenny z Krakowa i zmar³ej
w 2004 r. Evy Cohen z Haify,
córki rabina dr Maxa Josepha.

Szczególn¹ uwagê po�wiê-
ca siê od jakiego� czasu pocho-
dz¹cemu z Stolp (S³upsk) wielkie-
mu malarzowi i rze�biarzowi
Otto Freundlichowi. Urodzi³ siê
on 10 lipca 1878 r. jako syn spe-
dytora, w domu przy dawnej Ho-
spitalstraße nr 19. Rodzina
mieszka³a nastêpnie w domu przy
Hospitalstraße/ul. J.Tuwima �
obecnie nr 3. Dom ten stoi do
chwili obecnej (w przeciwieñ-
stwie do domu, w którym siê
urodzi³) i ma byæ w przysz³o�ci
przekszta³cony na muzeum.

Freundlich mieszka³ na sta-
³e, po wielu ró¿nych miejscach
pobytu, od 1930 r. w Pary¿u.
Jego abstrakcyjne obrazy i rze�-
by, potraktowane jako �zwyrod-
nia³e�, zosta³y usuniête z muzeów w 1937. Jako ¯yd by³
przetrzymywany we Francji w ró¿nych obozach dla in-
ternowanych, nastêpnie � po nieudanych próbach ucieczki
do Szwajcarii � by³ ukrywany w Pirenejach, po czym po
denuncjacji, zosta³ na pocz¹tku marca 1943 r. umieszczo-
ny w obozie koncentracyjnym w Sobiborze, gdzie wszel-
ki �lad po nim znika. Otto Freundlich zosta³ tam zamordo-
wany prawdopodobnie ju¿ 9 marca 1943 r.

16 listopada 2007 r. zosta³a ods³oniêta w parku za
Ratuszem (w pobli¿u domu rodzinnego Freundlicha)  rze�-

ba z br¹zu �Otwarta g³owa�, z rysami twarzy Freundli-
cha, autorstwa warszawskiego rze�biarza Jana Stanis³a-
wa Wojciechowskiego.

Idei Otto Freundlicha utworzenia �Drogi braterstwa
i solidarno�ci� wytyczanej rze�bami z Pary¿a do Moskwy
� podj¹³ siê rze�biarz Leo Kornbrust i zacz¹³ j¹ realizowaæ
w Niemczech jako �Drogê pokoju�. Rze�ba w s³upskim
parku jest pierwsz¹ w Polsce. W uroczysto�ci ods³oniê-
cia rze�by �Otwarta g³owa� wzi¹³ udzia³ prof. Kornbrust,
a tak¿e re¿yser filmowy, pani Gabi Bollinger ze swoj¹ ekip¹,

która robi³a w S³upsku zdjêcia
do filmu o ¿yciu i twórczo�ci
Otto Freundlicha.

Dwie tablice pami¹tkowe
� w jêzyku polskim i niemiec-
kim � umieszczone na �cianie
pamiêci cmentarza przypomi-
naj¹ o postaci Otto Freundli-
cha i jego idei utworzenia tra-
sy rze�b prowadz¹cej przez
Europê.

Muzeum Pomorza �rod-
kowego zorganizowa³o wspól-
nie z Musee de Pontoise-Do-
nation Freundlich, w okresie od
czerwca do wrze�nia 2008 r.,
niezwyk³¹ dla S³upska wysta-
wê obrazów, rze�b, mozajek,
pasteli i malarstwa na szkle
Otto Freundlicha, z za³¹czo-
nym obszernym kilkujêzycz-
nym katalogiem.

Miasto i mieszkañcy S³up-
ska dok³adaj¹ obecnie na wiele
sposobów starañ, aby przywo-
³aæ i umocniæ pamiêæ o daw-
nych ¿ydowskich wspó³miesz-
kañcach, odszukaæ pozosta-
wione przez nich �lady i po³o-
¿yæ znaki, przypominaj¹ce ich
niewymowny los w czasach
nazistowskich. ¯ydzi �  mê¿-
czy�ni i kobiety � zajmowali
swego czasu znacz¹ce miejsce
w ¿yciu kulturalnym i ducho-

wym tego miasta, obok artystów i naukowców m.in. byli
tak¿e lekarze i prawnicy. W S³upsku nie ma obecne sa-
modzielnej gminy. ̄ ydowscy wspó³mieszkañcy nale¿¹ do
Gminy ¯ydowskiej w Gdañsku.ö

Isabel Sellheim
przewodnicz¹c¹ Stowarzyszenia By³ych Mieszkañców

Miasta i Powiatu S³upskiego
Honorowa Obywatelka Miasta S³upska
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