
Wybitne postacie dolnośląskiej społeczności żydowskiej

Po II wojnie światowej Dolny Śląsk stał się największym w Polsce skupiskiem ocalałych z Holokaustu polskich Żydów. Początkowo w kilkunastu, a następnie 
w ponad 40 miejscowościach osiedliło się w tym regionie około 100 tys. Żydów. Dlatego też sami jego mieszkańcy zaczęli go określać mianem „jiszuwu”, co 
z czasem w historiografii zostało nazwane „osiedlem żydowskim na Dolnym Śląsku”. Skupisko to początkowo cieszyło się dużą samodzielnością pod wzglę-
dem kulturalnym, politycznym i częściowo gospodarczym, umożliwiając mieszkającym tu Żydom stworzenie namiastki przedwojennego żydowskiego życia. 
Kres dolnośląskiego jiszuwu związany był z jednej strony z likwidacją autonomii żydowskiej w Polsce w latach 1949–1950, ale także z kolejnymi falami emi-
gracji polskich Żydów. Nadal jednak na Dolnym Śląsku pozostali żydowscy mieszkańcy i działały organizacje (oddziały Towarzystwa Społeczno-Kulturalne-
go Żydów w Polsce oraz kongregacje wyznania mojżeszowego). Warto jednak podkreślić, że w tym najtrudniejszym okresie, po Marcu’68, życie żydowskie 
w Dzierżoniowie, Legnicy, Wałbrzychu, Żarach i Wrocławiu przetrwało przede wszystkim dzięki liderom tej społeczności, o których opowiadamy na tej wysta-
wie. Reaktywacja życia żydowskiego w Polsce nastąpiła po transformacji ustrojowej w 1989 r., kiedy to zaczęły powstawać nowe organizacje żydowskie, do 
których napływali przedstawiciele nowego pokolenia polskich Żydów. 
Wystawa obejmuje swoim zasięgiem nie tylko teren obecnego województwa dolnośląskiego, ale także Żary – miasto, które do 1950 r. znajdowało się w gra-
nicach województwa wrocławskiego, a w późniejszym okresie miało silne związki instytucjonalne z wrocławskimi organizacjami żydowskimi.
Na wystawie przedstawiamy trzy generacje polskich Żydów. To pierwsze pokolenie reprezentują Żydzi ocaleni z Holokaustu, urodzeni w przedwojennej Pol-
sce, dla których jidyszkajt zawsze był nadrzędną wartością. Ich świat został całkowicie unicestwiony w czasie II wojny światowej. Po 1945 r. to oni budowali 
na Dolnym Śląsku „nowe życie”, byli pionierami życia żydowskiego we wszystkich jego aspektach. 
Druga generacja polskich Żydów, których prezentujemy na wystawie, to osoby urodzone w latach 40. i 50. XX w. – dzieci ocalałych z Holokaustu, dorastający 
w warunkach tzw. socjalizmu realnego, w którym nie było miejsca na edukację o kulturze i religii żydowskiej. Swoją wiedzę o żydostwie czerpali głównie z do-
świadczeń swoich rodziców. To pokolenie stało się aktywne w organizacjach w połowie lat 80. XX w. i to oni decydowali o kształcie życia żydowskiego przez 
kolejne dziesięciolecia. Były to osoby, które nie wyjechały po Marcu’68, kontynuowały w Polsce naukę lub studia, pracowały i zakładały rodziny, spełniały 
się w swoich zawodach. Żydzi z drugiego pokolenia wybierali inną drogę niż ich rodzice – niejednokrotnie wstępowali w szeregi „Solidarności” i wiązali się 
z ruchem opozycyjnym, ponosząc tego konsekwencje w postaci aresztowania lub internowania w stanie wojennym. To także pokolenie, które nosi w sobie 
traumę związaną z wydarzeniami Marca’68, kiedy to wyjeżdżali członkowie ich rodzin i przyjaciele, a synagogi i kluby TSKŻ z dnia na dzień pustoszały. 
Ponowne ożywienie życia żydowskiego nastąpiło po 1989 r., gdy w wyniku demokratyzacji państwa pojawiły się nowe możliwości dla Żydów w Polsce. Wtedy 
też w strukturach żydowskich zaczęli działać przedstawiciele trzeciego pokolenia polskich Żydów – osób urodzonych w latach 70. i 80. XX w., którzy często 
dopiero odkrywali swoje żydostwo. 
Dzisiaj życie żydowskie we Wrocławiu skupione jest wokół Gminy Wyznaniowej Żydowskiej przy ul. Włodkowica, gdzie mieści się także synagoga Pod Białym 
Bocianem, szul (mała synagoga), kuchnia koszerna, mykwa i biblioteka oraz siedziby TSKŻ przy ul. Świdnickiej 28. Organizacje żydowskie działają nadal tak-
że w innych miastach Dolnego Śląska – w Dzierżoniowie, Legnicy, Wałbrzychu oraz w Żarach. Jednakże o kształcie życia żydowskiego w regionie decydują 
przede wszystkim liderzy tej społeczności, którzy swoim zaangażowaniem w działalność społeczną podtrzymują tożsamość żydowską i kontynuują bogate 
tradycje żydowskie Dolnego Śląska. To właśnie im dedykujemy tę wystawę.

Jerzy Kichler, Tamara Włodarczyk

Żydowscy osadnicy na Dolnym Śląsku 
po II wojnie światowej — biografie

Wrocławscy Żydzi w szulu, Wrocław, lata 60. XX w. | Archiwum Jerzego Kichlera.



Jakub 
Rotbaum 
(1901–1994)

Jakub 
Zonszajn 
(1914–1962)
Poeta, dramaturg, prozaik i eseista, 
tworzący głównie w języku jidysz.
Urodził się w Łukowie na Lubel-
szczyźnie, gdzie odebrał także 
wykształcenie religijne. Od 1930 
roku mieszkał w Warszawie, gdzie 
w 1932 r. zadebiutował, publikując 
wiersze w prasie literackiej. Był au-
torem wierszy, nowel, opowiadań, 
artykułów o literaturze, reportaży 
i tłumaczeń. 

Jakub Rotbaum, lata 50. XX w.

Tablica poświęcona Jakubowi i Lii Rotbaumom przy 
ul. Włodkowica 5 we Wrocławiu 

Jakub Rotbaum, lata 60. XX w.

Jakub Zonszajn, początek lat 60. XX w.

Nagrobek Jakuba Zonszajna na cmentarzu żydowskim 
w Warszawie przy ul. Okopowej

Okładka dramatu Jakuba Zonszajna „Profesor Szwarcsztajn”, 
wydanie z 1950 r.

Reżyser, aktor, wizjoner teatru, artysta plastyk, scenarzysta, tłumacz i ese-
ista, od 1949 r. związany z Wrocławiem.
Urodził się w Żelechowie, w rodzinie Dawida Szyi i Fajgi, z d. Eiger. W War-
szawie ukończył hebrajsko-rosyjskie gimnazjum M. Kryńskiego, a następ-
nie Szkołę Sztuk Pięknych oraz pierwszą w Polsce szkołę filmową. Wy-
kształcenie uzupełniał w Berlinie i Moskwie. Zadebiutował w Warszawie 
w 1926 r. w Teatrze Elizeum, a pierwszą wystawę plastyczną miał rok wcze-
śniej w warszawskiej Zachęcie. W dwudziestoleciu międzywojennym pra-
cował jako nauczyciel rysunku w szkołach warszawskich.
W 1930 r. został kierownikiem artystycznym „Trupy Wileńskiej”. W 1938 r. 
wyjechał do Paryża, aby tam reżyserować spektakle w jidysz, a dwa lata 
później do Nowego Jorku. W latach 1940–1948 reżyserował w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Argentynie, Londynie, Paryżu i Izraelu. 
Do Polski wrócił w 1949 r. na zaproszenie Idy Kamińskiej i zamieszkał we 
Wrocławiu, gdzie objął kierownictwo artystyczne Dolnośląskiego Teatru 
Żydowskiego. W latach 1952–1962 był także kierownikiem artystycznym 
Państwowych Teatrów Dramatycznych we Wrocławiu. Po Marcu’68 został 
zmuszony do przejścia na emeryturę, choć nadal pracował jako reżyser. 
Jego ważniejsze inscenizacje: „Sen o Goldfadenie”, „Herszele z Ostropo-
la”, „Człowiek z karabinem”, „Bieg do Fragala” i „Opera za trzy grosze”. Za 
swoje dokonania reżyserskie był wielokrotnie nagradzany i doceniany. 
Był także ceniony jako malarz – jego obrazy prezentowane były na wysta-
wach na całym świecie. 
Jakub Rotbaum był także mocno związany z Towarzystwem Społeczno-
-Kulturalnym Żydów w Polsce – wielokrotnie gościł na spotkaniach w dol-
nośląskich oddziałach tej organizacji. 
We Wrocławiu od 1949 r. mieszkał przy ul. Włodkowica 5, obok synagogi 
Pod Białym Bocianem. Zmarł w 1994 r. i został pochowany na cmentarzu 
żydowskim przy ul. Lotniczej. Po jego śmierci w jego mieszkaniu utworzo-
no Szkołę Żydowską Lauder – Etz Chaim.
Jakub Rotbaum był starszym bratem Lii Rotbaum – reżyserki i choreograf-
ki oraz mężem Sylwii Swen – choreografki i tancerki.

W 1939 r. uciekł do Wilna. Okres II wojny przeżył w Związ-
ku Radzieckim, a po jej zakończeniu, w 1946 r., w ramach 
tzw. repatriacji polskich obywateli, wrócił do Polski i osie-
dlił się na Dolnym Śląsku. Początkowo zamieszkał w Le-
gnicy, gdzie pracował jako nauczyciel w miejscowej szkole 
działającej przy lokalnym komitecie żydowskim. Był także 
członkiem zarządu legnickiego oddziału Żydowskiego To-
warzystwa Kultury i Sztuki.
W 1947 r. przeniósł się do Wrocławia, gdzie także zaanga-
żował się w działalność Żydowskiego Towarzystwa Kul-
tury i Sztuki, a od 1950 r. – wrocławskiego oddziału To-
warzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. 
W tym czasie  publikował także na łamach ukazującego 
się we Wrocławiu czasopisma jidyszowego „Niderszlezje”. 
W 1947 roku we Wrocławiu ukazały się w języku jidysz jego 
wiersze dla dzieci – „Blimełech” [Kwiatki], a 10 lat później, 
w 1957 roku, także we Wrocławiu, Związek Literatów Pol-
skich wydał tomik jego wierszy w języku polskim „Rozdro-
ża” (w przekładzie K. Koszutskiego). Wiersze Zonszajna 
przekładali na język polski m.in. Arnold Słucki, Jerzy Fi-
cowski, ale także wrocławska poetka Urszula Kozioł. 
Jakub Zonszajn jest m.in. autorem dramatów „Herszele 
z Ostropola” i „Profesor Szwarcsztajn”. Premiera pierwsze-
go z nich odbyła się w 1953 r. w Dolnośląskim Teatrze Ży-
dowskim we Wrocławiu (w reż. Jakuba Rotbauma i z cho-
reografią Sylwii Swen), a potem wielokrotnie wystawiany 
był przez Państwowy Teatr Żydowski w Warszawie. 
Na początku lat 50. XX w. przeniósł się do Warszawy, gdzie 
zmarł w 1962 roku. Spoczywa na cmentarzu żydowskim 
przy ul. Okopowej w Warszawie. Już po śmierci poety, 
w 1963 r., wydawnictwo „Czytelnik” opublikowało tomik 
jego wierszy w języku polskim, w tłumaczeniu Jerzego Fi-
cowskiego i ze słowem wstępnym Arnolda Słuckiego. 

Wrocław



Długoletni działacz i sekretarz wrocławskiego oddziału Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, ostatni native speaker jidysz 
we Wrocławiu.
Urodził się w Warszawie, w rodzinie żydowskiej o tradycjach bundow-
skich, jako jedno z dwojga dzieci Michała i Marii Robaków. Jego ojciec 
z zawodu był cholewkarzem, ale pracował także jako zecer w redakcji jed-
nej z żydowskich gazet. W domu panował kult słowa – czytano żydowską 
prasę i literaturę.
W stolicy rodzina Robaków mieszkała przy ul. Leszno. W 1939 r. Henryk 
Robak ukończył średnią szkołę handlową – Prywatną Męską Szkołę Do-
kształcającą Zawodową Zgromadzenia Kupców m.st. Warszawy.
Od listopada 1940 r. do grudnia 1941 r. przebywał w warszawskim get-
cie, z którego zdołał uciec dzięki pomocy jednego z policjantów żydow-
skich – znanego boksera Szapsela Rotholca. Członkowie rodziny Henryka 
Robaka, którzy pozostali w warszawskim getcie (w tym rodzice i siostra 

Długoletni członek wrocławskich organizacji żydowskich, kantor we wrocławskiej synago-
dze Pod Białym Bocianem. 
Urodził się w 1919 r. w Łodzi jako Chaim Trala. Ukończył ortodoksyjną jesziwę w Łodzi, jed-
nak wybuch II wojny światowej przeszkodził mu w dalszych studiach i uzyskaniu smichy (li-
cencji rabinackiej).  
We wrześniu 1939 r. wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego i został ciężko ranny pod-
czas walk. Po dostaniu się do niewoli niemieckiej przebywał 9 miesięcy pod zmienionym na-
zwiskiem w szpitalu wojskowym. Z obawy przed zdemaskowaniem wraz z bratem Herszem 
uciekł do Lwowa, następnie został aresztowany przez NKWD i zesłany do gułagu. 
Do Polski powrócił w 1946 r. w ramach repatriacji obywateli polskich ze Związku Radzieckie-
go i osiedlił się w Wałbrzychu. Początkowo pracował w Milicji Obywatelskiej w Wałbrzychu, 
następnie został przeniesiony do Wrocławia, gdzie zwolniono go ze służby w 1955 roku. Od 
połowy lat 50. XX w. pracował jako kontroler biletów w Polskiej Komunikacji Samochodowej 
(PKS). W 1963 r. przez 9 miesięcy przebywał w Izraelu, ale zdecydował się wrócić do Polski. 
Henryk Traler był aktywnym członkiem wrocławskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego Żydów w Polsce, gdzie w latach 60. XX w. działał m.in. w grupie teatralnej i kół-
ku literackim.
Przez długie lata, aż do swojej śmierci w 1999 r., był także kantorem we wrocławskiej synago-
dze Pod Białym Bocianem. Zmarł w 1999 r. we Wrocławiu i spoczywa na cmentarzu żydow-
skim we Wrocławiu.

Portet Henryka Robaka autorstwa Jakuba Rotbauma, 1983 r.

Henryk Robak, lata 50. XX w.

Henryk Robak, lata 70. XX w.

Henryk Traler, lata 90. XX w.

Spotkanie w gminie żydowskiej we Wrocławiu, druga połowa lat 90. XX w; 
Henryk Traler siedzi w pierwszym rzędzie pierwszy od prawej

Wrocław

Henryk Traler 
(1919–1999)

Henryk Robak 
(1921–2019)

Hanna), nie przeżyli. Po ucieczce z getta ukrywał się w Warszawie, a także w Małkini i Białymstoku. Pod koniec 
grudnia 1941 r. udało mu się przedostać do Związku Radzieckiego, gdzie na terenach wschodniej Białorusi nadal 
przebywał w ukryciu. 
W 1944 r. wstąpił w szeregi II Armii Wojska Polskiego, gdzie służył w 11. Samodzielnym Batalionie Łączności jako 
telefonista. Jako żołnierz uczestniczył w tzw. operacji praskiej (6–11 maja 1945 r.), w wyniku której czeska Praga 
została zdobyta przez Armię Czerwoną. W walkach pod Pragą został ranny. 
W 1946 r. przyjechał na Dolny Śląsk, gdzie pracował m.in. w Milicji Obywatelskiej w Żarach i w Ząbkowicach Ślą-
skich, a od 1954 r. we Wrocławiu. Był członkiem Związku Walki Młodych, Polskiej Partii Robotniczej, a następnie 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Z wrocławskim oddziałem TSKŻ związał się po Marcu’68 i przez długie lata pełnił funkcję sekretarza tej organiza-
cji. Był także członkiem Zarządu Głównego TSKŻ oraz prezesem oddziału wrocławskiego Stowarzyszenia Żydów 
Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.
Henryk Robak był wielkim propagatorem języka jidysz, literatury jidyszowej i teatru żydowskiego. Dla niego zna-
jomość języka jidysz była najważniejszym kryterium tożsamości żydowskiej. Przez lata współpracował z wro-
cławską judaistyką – pod koniec życia przekazał Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego bezcenne 
zbiory fotograficzne i archiwalne dokumentujące życie żydowskie na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej.



Działacz społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku, le-
karz medycyny od 50 lat związany ze służbą zdrowia na 
Ziemi Kłodzkiej, działacz społeczny.
Urodził się w 1946 r. w Lądku Zdroju, w rodzinie Sabiny 
z d. Rozenberg i Józefa Einhornów. Jego matka pocho-
dziła z Warszawy, przeżyła getto warszawskie, a następ-
nie obozy koncentracyjne – KL Majdanek i KL Auschwitz. 
Ojciec pochodził z Podola, przebywał w getcie w Tłustym 
i obozach pracy, a następnie przez trzy lata służył w Lu-
dowym Wojsku Polskim.
Ignacy Einhorn od dzieciństwa związany był z kłodzkim 
oddziałem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów 
w Polsce, jako bywalec klubu przy TSKŻ, a także uczest-
nik żydowskich kolonii. W życiu dorosłym zaangażował 
się aktywnie w działalność tej organizacji. W latach 1993–
2010 był członkiem Prezydium Zarządu Głównego TSKŻ, 
a w latach 2003–2006 przewodniczącym zarządu Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu; obecnie zasiada 
w Zarządzie Głównym TSKŻ i jest członkiem Komisji Re-
wizyjnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. 
Jego pasją jest historia polskich Żydów – swoje artykuły 
publikował na łamach „Kalendarza Żydowskiego”, „Sło-
wa Żydowskiego” i „Midrasza”. Jest autorem monografii 
naukowej „Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Ży-
dowskiej w Polsce w latach 1921–1950” i kilkudziesięciu 
artykułów oraz współautorem kilku publikacji. Angażuje 
się także w ochronę dziedzictwa żydowskiego na Ziemi 
Kłodzkiej i wspiera liczne żydowskie inicjatywy kultural-
ne oraz naukowe.
Ignacy Einhorn jest także prodziekanem ds. współpracy 
z interesariuszami zewnętrznymi i wykładowcą w Wyż-
szej Szkole Medycznej w Kłodzku, wiceprezesem Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, członkiem Rady 
Fundacji Odbudowy Demokracji im. Jana Paderewskie-
go oraz członkiem Rotary Club Polanica-Zdrój.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem 
„Za zasługi na rzecz obronności kraju” oraz Odznaką Ho-
norową Powiatu Kłodzkiego.

Jakub Egit (drugi od lewej) na posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego, Wrocław, 1947 r.

Okładka książki Jakuba Egita „Tzu a naje lebn”, wyd. w 1947 r.

Jakub Egit (siedzi trzeci od lewej) na spotkaniu z aktorką 
Molly Picon, Wrocław, 1946 r.

Ignacy Einhorn z rodzicami, 1951 r.

Ignacy Einhorn w czasie prelekcji w Żydowskim Instytucie 
Historycznym, 2009 r.

Ignacy Einhorn, 2015 r.

Ignacy Einhorn przy pomniku 
upamiętniającym kłodzką 
synagogę, 2009 r.

Wrocław

Jakub Egit 
(1908–1996)

Ignacy Einhorn 
(ur. w 1946 r.)

Działacz społeczności żydowskiej, przewodniczący Wojewódzkiego Ko-
mitetu Żydowskiego, twórca idei tzw. osiedla żydowskiego na Dolnym 
Śląsku, dziennikarz i publicysta.
Urodził się w Borysławiu w religijnej rodzinie Mojżesza i Szajndli Egitów, 
jako jedno z sześciorga dzieci. Początkowo związany był z partią syjoni-
styczną Poalej Syjon Lewica, następnie z lewicową Ogólnożydowską Par-
tią Pracy, która została zdelegalizowana. W 1937 r. został aresztowany 
i oskarżony o działalność antypaństwową. Po wojnie był zdeklarowanym 
komunistą, członkiem Frakcji Żydowskiej PPR, a następnie PZPR.
Drugą wojnę światową przeżył w Związku Radzieckim, w Kazachstanie, 
a następnie został wcielony do Armii Czerwonej. Po zakończeniu wojny 
wraz z żoną wrócił do Polski, do Warszawy. W drugiej połowie maja 1945 
roku przyjechał na Dolny Śląsk jako wysłannik Centralnego Komitetu Ży-
dów Polskich i początkowo osiedlił się w Dzierżoniowie, a następnie we 
Wrocławiu. W latach 1945–1949 pełnił funkcję przewodniczącego Woje-
wódzkiego Komitetu Żydowskiego na Dolnym Śląsku, był także redakto-
rem polskojęzycznego „Nowego Życia” – organu prasowego WKŻ. W tym 
okresie ze względu na zakres swojej władzy nazywany był „wojewodą ży-
dowskim” Dolnego Śląska.
W 1947 r. we wrocławskim wydawnictwie „Niderszlezje” ukazała się w ję-
zyku jidysz jego książka „Tzu a naje lebn. Cwej jor jidiszer jiszuw in Nider-
szlezje” (Ku nowemu życiu. Dwa lata osiedla żydowskiego na Dolnym Ślą-
sku), która stanowiła podsumowanie dorobku kulturalnego, społecznego 
i gospodarczego polskich Żydów w tym regionie.
W 1948 r. Jakub Egit był inicjatorem utworzenia na Wystawie Ziem Od-
zyskanych we Wrocławiu tzw. pawilonu żydowskiego, który jednak – ze 
względów politycznych – został zlikwidowany na dwa tygodnie przed 
otwarciem wystawy. Pod koniec 1949 r. Egita usunięto ze stanowiska 
przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego. Przeniósł się 
wówczas do Warszawy, gdzie pracował jako redaktor w wydawnictwie 
„Jidysz Buch”. W lutym 1953 r. został aresztowany pod zarzutem pró-
by utworzenia na Dolnym Śląsku żydowskiego okręgu autonomicznego 
i chęci odłączenia go od Polski. W 1957 r. wyemigrował do Kanady, gdzie 
nadal działał w środowiskach żydowskich. W 1991 r. w Toronto ukaza-
ły się jego wspomnienia w języku angielskim pt. „Grand Illusion” (Wiel-
ka iluzja), których tytuł symbolicznie nawiązywał do klęski idei istnienia 
tzw. osiedla żydowskiego na Dolnym Śląsku. Jakub Egit zmarł w 1996 r. 
na Florydzie.



Przewodniczący zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu i wrocławski chazan 
(kantor). 
Urodził się w Przemyślanach na Tarnopolszczyźnie, w religijnej rodzinie żydowskiej. W okresie 
dwudziestolecia międzywojennego uczęszczał do jesziwy, jednocześnie otrzymał uprawnienia 
do wykonywania zawodu kaletnika. Po wybuchu wojny trafił do getta w Przemyślu, a w 1942 r. 
został przesiedlony do obozu janowskiego we Lwowie. W dniu likwidacji obozu, 19 listopada 
1943 r., udało mu się z niego uciec. Do końca lipca 1944 r. ukrywał się u pewnej Ukrainki. W Ho-
lokauście stracił całą rodzinę. 
W 1945 r. przyjechał do Wrocławia. Wkrótce ożenił się (ślubu religijnego udzielał mu rabin Szu-
lim Trejstman) i urodziła mu się córka. Od 1950 r. pracował w żydowskiej spółdzielni obuwni-
czo-galanteryjnej im. Mosze Olgina. Po jej likwidacji otworzył własny zakład kaletniczy przy ul. 
Jedności Narodowej. 

Adwokatka, obrończyni w procesach liderów „Solidarności”, działaczka społeczności żydowskiej we Wrocławiu.
Urodziła się w 1917 r. w Wiedniu, w żydowskiej rodzinie Aufrichtigów. Po wybuchu wojny wraz ze swoim przy-
szłym mężem, adwokatem Janem (Aronem) Erlichem uciekła do Związku Radzieckiego. W 1940 r. w Zbarażu Elza 
Aufrichtig i Jan Erlich pobrali się. Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej zostali wywiezieni do sowchozów na 
terenie Ukrainy i Kazachstanu. Tam Elza Erlich urodziła córkę Lilianę, która jednak z powodu ciężkich warunków 
zmarła w 1942 roku. Następnie Erlichowie przedostali się do Uzbekistanu, gdzie Elza Erlich spotkała swojego bra-
ta, Izydora, który był żołnierzem w Armii Czerwonej.
W czerwcu 1946 r. Elza i Jan Erlichowie w ramach repatriacji polskich obywateli ze Związku Radzieckiego, wrócili 
do Polski i osiedlili się w Legnicy. Tam w 1947 r. urodził się ich pierwszy syn, Andrzej, a w 1952 r. – Marek. W Legnicy 
Jan Erlich był radcą prawnym w Powiatowym Komitecie Żydowskim. Po przeprowadzce do Wrocławia Elza Erlich 
początkowo pracowała jako sekretarz redakcji we Wrocławskim Towarzystwie Naukowym, a w 1955 r. rozpoczęła 
studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1964 r. zdała Egzamin Adwokacki i została wpisana na 
listę adwokatów. Rok później zmarł przedwcześnie, z powodu powikłań cukrzycy, jej mąż Jan.
Od połowy lat 50. XX w. Erlichowie starali się o wyjazd do Izraela, gdzie mieli rodzinę, ale uniemożliwiła to choroba 
Jana Erlicha. Z czasem z Polski do Francji wyemigrowali obydwaj ich synowie – Andrzej (André) i Marek.
Elza Erlich po zakończeniu pracy zawodowej zajęła się działalnością społeczną, udzielając się w Kole Emerytów 
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu oraz we wrocławskim oddziale Związku Sybiraków. W zawo-
dzie adwokata pracowała do 1987 roku.
W latach 1997–2001 była członkiem zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, gdzie była autoryte-
tem w kwestiach prawnych i zawsze chętnie służyła pomocą.
Elza Erlich zmarła w 2004 r. i spoczęła na cmentarzu żydowskim we Wrocawiu, obok ukochanego męża Jana.

Dawid Ringel, koniec lat 90. XX w.

Obchody Rosz Haszana we wrocławskiej gminie żydowskiej, 2002 r., 
Dawid Ringel stoi czwarty od prawej

Elza Erlich z mężem Janem Erlichem, ok. 1950 r., http://www.piotrkow-jc.com

Elza Erlich na posiedzeniu zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
we Wrocławiu, 2002 r.

Wrocław

Dawid Ringel (1920–2013)

Elza Erlich 
(1917–2004)

Od 1992 r. działał aktywnie w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, w latach 1994–
1999 pełniąc funkcję przewodniczącego jej zarządu, a następnie, do 2003 r. – członka zarządu 
Gminy. 
Dawid Ringel kultywował wschodniogalicyjskie tradycje śpiewu synagogalnego i żydowskiego 
rytuału sprzed II wojny światowej. Modlitwy odmawiał w nusach sefard, ale poszczególne sło-
wa hebrajskie wymawiał według tradycji aszkenazyjskiej, co jest kontynuowane we Wrocławiu 
do dzisiaj. We wrocławskiej synagodze modlitwy są śpiewane na melodie, które wprowadził 
chazan Dawid Ringel. 

Podczas świątecznych kiduszy we wrocławskiej gminie żydowskiej zawsze pełnił funkcję gospodarza. Mimo, 
że we Wrocławiu utrzymywano ortodoksyjny ryt modlitewny, kiedy to było możliwe, włączał do liturgii tek-
sty czytane po polsku lub śpiew chóru Synagogi pod Białym Bocianem. O jego otwartości na zmiany może 
świadczyć fakt, że nie uważał, że mechica ma być nieodzownym elementem domu modlitwy. Bardzo dbał 
o zachowanie tradycji przedwojennych żydowskich gmin w Polsce, dzięki czemu stał się dla pokolenia Ży-
dów urodzonych po II wojnie światowej wielkim autorytetem, nauczycielem i wzorem. 
Jako tradycyjny Żyd wcześniej nigdy nie wchodził do świątyń chrześcijańskich, co jednak zmieniło się po 
utworzeniu we Wrocławiu Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Dawid Ringel stał się jej rzecznikiem, aktywnie 
angażując się w jej działalność. Uczestniczył w wielu wydarzeniach w świątyniach Dzielnicy i we wrocław-
skiej katedrze, a także – jako reprezentant wrocławskich Żydów – w spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II 
w maju 1997 roku. W każdy szabat odwiedzał najbardziej chorych i potrzebujących członków wrocławskiej 
gminy żydowskiej.



Długoletnia członkini Gminy Wy-
znaniowej Żydowskiej we Wrocła-
wiu i wrocławskiego oddziału To-
warzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Żydów w Polsce, współinicjatorka 
utworzenia we Wrocławiu szkoły ży-
dowskiej Lauder – Etz Chaim, Szko-
ły Podstawowej Szalom Alejchem 
oraz Prywatnej Szkoły Podstawo-
wej Tikkun Olam, w których pełniła 
funkcję dyrektorki.
Urodziła się we Wrocławiu w rodzi-
nie mieszanej jako córka Żyda Moki 
Rojzena i Polki Jadwigi z d. Sie-
niuć. Jej ojciec przeżył wojnę w Ka-
zachstanie, a następnie osiedlił się 
w Czerniowcach na Ukrainie. Rodzi-
na Rojzenów przyjechała do Polski 
w 1957 r. i zamieszkała we Wrocła-
wiu przy ul. Żelaznej. Moka Rojzen 
był pomysłodawcą utworzenia ży-
dowskiej Włókienniczej Spółdziel-
ni Pracy „Robotnik”, w której pełnił 
funkcję wiceprezesa.
Lucyna Rojzen-Siedlecka przez trzy 
lata była uczennicą żydowskiej 
Szkoły Podstawowej im. Szolema 
Alejchema przy ul. Pereca, która 
po Marcu’68 została zlikwidowana. 
Ukończyła Wydział Chemii na Poli-
technice Wrocławskiej i całe swoje 
zawodowe życie związała z eduka-
cją, pracując jako nauczycielka che-
mii oraz dyrektorka żydowskich pla-
cówek oświatowych.

Działacz społeczności żydowskiej, 
długoletni członek Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce 
i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we 
Wrocławiu.
Urodził się w 1941 r. na Syberii, w obo-
zie resocjalizacji przez pracę, do którego 
jego matka została wywieziona z Białe-
gostoku. Był synem Racheli z d. Mosto-
wicz i Wolfa Gerszta. Jego rodzice zosta-
li rozdzieleni w 1941 r. i na długie lata 
stracili ze sobą kontakt.

Lucyna Rojzen-Siedlecka, 2012 r.

Michał Mostowicz (drugi z prawej) w czasie obchodów wybu-
chu powstania w getcie warszawskim, 2014 r.

Michał Mostowicz (stoi w pierwszym rzędzie pierwszy od lewej) 
na zjeździe młodzieży żydowskiej w Bielawie, 1987 r.

Spotkanie z ojcem, Williamem Gersonem, 
Berlin, 1972 r. 

Michał Mostowicz-Gerszt z mamą Romą, Legnica, 1947 r. 

Lucyna Rojzen-Siedlecka na zjeździe młodzieży żydowskiej w Bielawie (stoi 5 od lewej), 1987 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1965/1966 w Szkole Podstawowej im. Szolema Alejchema

Świadectwo szkolne Lucyny Rojzen-Siedleckiej

Wrocław

Lucyna Rojzen-Siedlecka 
(ur. w 1958 r.)

Michał Mostowicz-Gerszt 
(1941–2020)

W 1946 r., w ramach repatriacji 
obywateli polskich ze Związ-
ku Radzieckiego, wraz z mat-
ką i ciotką przyjechał na Dolny 
Śląsk i zamieszkał w Ziębi-
cach. Wkrótce jego matka, po 
bezskutecznych poszukiwa-
niach swojego męża, wyszła 
ponownie za mąż za Tobia-
sza Helmana, działacza Woje-

wódzkiego Komitetu Żydowskiego i przeprowadziła się do 
Wrocławia.
Michał Mostowicz-Gerszt przez dwa lata uczęszczał do Ży-
dowskiej Szkoły Podstawowej przy obecnej ul. Żelaznej. Od 
dzieciństwa był związany z TSKŻ, jeździł także na kolonie 
żydowskie i studenckie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe 
– początkowo jako uczestnik, z czasem jako wychowawca. 
Był także w Prezydium Zarządu Głównego TSKŻ oraz pełnił 
funkcję przewodniczącego wrocławskiego oddziału tej or-
ganizacji.
W połowie lat 50. XX w. w USA odnalazł się ojciec Michała 
Mostowicza-Gerszta, który więziony był w łagrze na wscho-
dzie ZSRR, a po zakończeniu wojny wyjechał z Polski. Prze-
konany, że jego żona nie przeżyła wojny, założył nową ro-
dzinę. Jedyne spotkanie ojca z synem nastąpiło dopiero po 
latach, w 1972 r., w Berlinie wschodnim.
Michał Mostowicz-Gerszt ukończył studia na Politechnice 
Wrocławskiej i całe swoje zawodowe życie związał z branżą 
budowlaną; pracował także jako inspektor nadzoru budow-
lanego w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu.
W latach 70. XX w. jego matka wraz z siostrą i ojczymem wy-
emigrowali do Izraela, a w kolejnym dziesięcioleciu druga 
siostra wraz z rodziną wyjechała do Danii.
Pod koniec lat 60. XX w. zamieszkał w budynku przy ul. Włod-
kowica 9, obok synagogi Pod Białym Bocianem. W miejscu 
tym spędził ponad 45 lat, cały czas żyjąc żydowskim życiem. 
Przez wiele lat jadał obiady w koszernej stołówce gminnej, 
przychodził na nabożeństwa do szulu i na święta do syna-
gogi. Często można go było spotkać spacerującego po ul. 
Włodkowica, gdzie zawsze spotykał kogoś znajomego. 

W 1998 r. była współtwórczynią i pierwszą dyrektorką Szkoły Żydowskiej 
Lauder – Etz Chaim, która mieściła się początkowo przy ul. Włodkowica 
5, a następnie przy ul. Żelaznej 57. 
Aktywna działaczka organizacji żydowskich, pełniła ważne funkcje w jej 
organach – w zarządzie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej (jako jego wi-
ceprzewodnicząca), w Zarządzie Głównym Związku Gmin Wyznaniowych 
Żydowskich w RP, dwukrotnie w zarządzie wrocławskiego oddziału TSKŻ. 
Obecnie jest członkinią Komisji Rewizyjnej wrocławskiej gminy żydow-
skiej.



Wybitna wrocławska malarka, przed-
stawicielka wrocławskiego środowi-
ska artystycznego, działaczka orga-
nizacji żydowskich we Wrocławiu. 
Urodziła się jako Mona Janklewicz 
w Millerowie, w obwodzie rostow-
skim, dokąd uciekli jej rodzice pod-
czas II wojny światowej. Dwa miesiące 
po narodzinach Mony jej ojciec został 
zamordowany przez hitlerowców. Po 
zakończeniu wojny jako repatriant-
ka wraz z matką wróciła ze Związku 
Radzieckiego do Polski i zamieszkała 
na Dolnym Śląsku w Mieroszowie. Jej 
matka ponownie wyszła za mąż za 
Henryka Żelechowera, który adop-
tował dziewczynkę i nadał jej swoje 
nazwisko. W tym okresie zmieniono 
także jej imię. W 1947 r. rodzina Żele-
chowerów przeprowadziła się do 
Wrocławia. 
We Wrocławiu Mira Żelechower stu-
diowała w Państwowej Wyższej Szko-
le Sztuk Plastycznych, gdzie w 1966 r. 
otrzymała dyplom w zakresie malar-
stwa architektonicznego. Zadebiu-
towała w 1967 r. wystawą w Galerii 
Teatru Kalambur we Wrocławiu. W la-
tach 60. i 70. XX w. aktywnie uczest-
niczyła we wszystkich ważniejszych 
przeglądach malarstwa polskiego. 

Politolożka, animatorka kultury, edukatorka, działaczka 
społeczności żydowskiej w Polsce, związana z Wrocła-
wiem i z Warszawą. 
Urodziła się w Dzierżoniowie. W 2001 r. ukończyła poli-
tologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Była pomysło-
dawczynią i założycielką Festiwalu Kultury Żydowskiej 
we Wrocławiu, którego była dyrektorem w latach 1998–
2008. Pełniła także funkcję menagera Brave Festiwal we 
Wrocławiu w latach 2006–2012. W tym samym okresie 
pracowała jako dyrektor wykonawczy Fundacji Pamięć 
i Przyszłość w Warszawie, upamiętniającej Sprawiedli-
wych Wśród Narodów Świata.  
Stypendystka Melton Education Center Hebrew Universi-
ty, JDC Buncher Program, Yakar Program, Nachum Gold-
man Program, Paideia.
Karolina Szykier-Koszucka była aktywną działaczką Gmi-
ny Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, zasiadała 
także w jej zarządzie. W latach 1998–2003 pełniła także 
funkcję dyrektora ds. kultury we wrocławskiej gminie ży-
dowskiej. Obecnie jest członkinią Rady ZGWŻ oraz wice-
przewodniczącą Rady Religijnej ZGWŻ.
Po przeniesieniu do Warszawy została dyrektorką pro-
gramową Synagogi Ec Chaim, Centrum Społeczności Po-
stępowej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, 
a od 2013 r. pełni funkcję dyrektorki ds. edukacji żydow-
skiej i komunikacji w Zespole Szkół Lauder – Morasha 
w Warszawie.

Mira Żelechower-Aleksiun, 2021 r.

Karolina Szykier-Koszucka (po prawej) w biurze gminy żydowskiej we Wrocławiu, 2004 r.

Karolina Szykier-Koszucka, 2020 r.

Obchody Rosz Haszana we wrocławskiej gminie żydowskiej, 2002 r., 
Karolina Szykier-Koszucka stoi trzecia od prawej

Obraz Miry Żelechower-Aleksiun 
(cykl „79 i pół”)

Obraz Miry Żelechower-Aleksiun 
(cykl „79 i pół”)

Obraz Miry Żelechower-Aleksiun 
(cykl „Kalendarz Pamięci wg Brunona Schulza”)

Mira 
Żelechower-Aleksiun 
(ur. w 1941 r.) Karolina 

Szykier-
Koszucka 
(ur. w 1976 r.)

W czasie stanu wojennego brała udział w ruchu kultury niezależnej, 
m.in. jako współorganizatorka wrocławskiego Biennale Młodych „Droga 
i Prawda”. Prowadzi także aktywną działalność pozaartystyczną, głównie 
na rzecz pojednania chrześcijan i Żydów, działając w Fundacji Dzielnicy 
Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu.
Mira Żelechower-Aleksiun była także scenografką wrocławskiego Teatru 
Studenckiego Kalambur; przez wiele lat współpracowała z Teatrem Gar-
dzienice pod Lublinem i z wrocławskim Teatrem Pieśń Kozła oraz z Funda-
cją Anny Zubrzyckiej „Voices”. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu, w Warszawie, Ludwigshafen i Watykanie, 
a także w zbiorach prywatnych.
Od wielu lat działa także w strukturach organizacji żydowskich – była 
członkiem zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskich we Wrocławiu (w la-
tach 2001–2003), a także członkiem rady Fundacji Dzielnicy Wzajemnego 
Szacunku Czterech Wyznań (od 2017 r.).
W 2016 r. ukazała się książka poświęcona Mirze Żelechower-Aleksiun pt. 
„Mona. Opowieść o życiu malarki”, napisana przez Monikę Braun. Wybit-
na malarka jest żoną prof. Jana Jaromira Aleksiuna, z którym ma córkę, 
historyk Natalię Aleksiun. 

Wrocław



Działacz społeczności żydowskiej we Wrocławiu, biznesmen, muzyk.
Urodził się w Strzelinie. We Wrocławiu ukończył studia na Politechnice Wro-
cławskiej. Od 1977 r. prowadzi firmę „Diament”, zajmującą się szlifowaniem 
i sprzedażą kamieni szlachetnych. 
W latach 1997–2003 był członkiem zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
we Wrocławiu, pełnił także funkcję dyrektora Biura ds. Restytucji Majątku 
Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. W latach 1999–2000 był zastępcą 
dyrektora wykonawczego Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydów w Polsce. 
Stworzył wówczas model działania, na podstawie którego Fundacja w na-
stępnych latach odzyskiwała i wykorzystywała mienie przedwojennych 
gmin żydowskich i żydowskich wyznaniowych osób prawnych w Polsce. 
Jego pasją jest muzyka – jako wykonawca i kompozytor wydał kilka płyt. 
Wraz ze swoim zespołem kilkakrotnie występował we wrocławskim oddzia-
le Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.
Ze społecznością żydowską we Wrocławiu jest także związana jego żona, 
Mirosława Peszko-Krieger, która jest koordynatorką Klubu Kobiet Rosz Cho-
desz, działającego przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej oraz córki, Delfina 
i Józefina.

Działacz społeczności żydowskiej we Wrocławiu.
Urodził się we Wrocławiu, w rodzinie Chaima i Chany. Jego matka była Ży-
dówką, która urodziła się w Palestynie, a po II wojnie światowej wróciła z 
rodziną do Polski. 
Aleksander Rotsztejn aktywnie włączył się w działalność wrocławskich or-
ganizacji żydowskich w połowie lat 90. XX wieku. W latach 2003–2006 był 
członkiem zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu; obecnie 
jest wiceprzewodniczącym Gminy. Jest także związany z wrocławskim od-
działem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, w którym 
jest przewodniczącym zarządu.

Jerzy Kichler, 2004 r.

Rodzina Kriegerów podczas spotkania z rabinami konserwatywnymi, Wrocław, 2001 r. Od prawej w pierwszym rzędzie: 
Mirosława Peszko-Krieger, Delfina Krieger i Romuald Krieger (czwarty)

Jerzy Kichler pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej  we Wrocławiu, 2020 r.

Jerzy Kichler (po lewej) i Michael Schudrich – 
Naczelny Rabin RP, Wrocław, 2016 r.

Aleksander Rotsztejn (po prawej) i Marek Huf podczas rejsu zorganizowanego 
przez wrocławski oddział TSKŻ, 2021 r.

Aleksander Rotsztejn (po lewej) i Iza Szpacenko podczas rejsu zorganizowanego 
przez wrocławski oddział TSKŻ, 2021 r.

Jerzy Kichler 
(ur. w 1947 r.)

Romuald Krieger 
(ur. w 1948 r.)

Aleksander Rotsztejn 
(ur. w 1963 r.)

Działacz społeczności żydowskiej w Polsce, jeden z inicjatorów 
i współautorów odrodzenia życia żydowskiego w Polsce po trans-
formacji ustrojowej.
Urodził się w Krakowie w rodzinie żydowskiej Olgi i Nesanela Ki-
chlerów. Siostrą jego ojca była pedagog Lena Küchler-Silberman, 
która w okresie powojennym założyła sierocińce żydowskie w Za-
kopanem i Rabce. 
W 1971 r. Jerzy Kichler ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie. Przez kolejne lata pracował jako automatyk w Kra-
kowie i w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na początku lat 80. XX wieku 
zaangażował się w opór społeczny przeciwko reżimowi komuni-
stycznemu. W 1981 r., ze względu na udział w protestach po wpro-
wadzeniu stanu wojennego w Polsce, został zwolniony z pracy. 
Od początku lat 80. XX w. działał na rzecz odrodzenia żydowskiego 
życia kulturalnego i religijnego w Polsce, a następnie zaangażował 
się w dialog międzyreligijny, zwłaszcza dialog między polskimi Ży-
dami, a katolikami. W 1984 r. pracował jako instruktor w krakowskim 
oddziale Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. 
Jerzy Kichler w latach 1997–2003 był przewodniczącym Związku 
Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, a w latach 1999–2003 – prze-
wodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Funk-
cję członka zarządu wrocławskiej gminy żydowskiej pełnił w latach 
1992–2006, obecnie także w nim zasiada. Był także członkiem Rady 
Religijnej ZGWŻ w RP.  
W 1992 r. utworzył we Wrocławiu Centrum Edukacyjne Fundacji Ro-
nalda S. Laudera, którego celem było kształcenie młodzieży żydow-
skiej. Pomysłodawca i jeden z założycieli Szkoły Podstawowej Lau-
der – Etz Chaim we Wrocławiu. W 1992 r. został wybrany do zarządu 
wrocławskiego oddziału TSKŻ. Od 1992 r. Jerzy Kichler przewodził 
staraniom o odbudowę będącej w ruinie synagogi Pod Białym Bo-
cianem, a następnie także zajął się jej odbudową. Był także inicja-
torem utworzenia we Wrocławiu Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. 
Jerzy Kichler był jedną z osób, które miały wpływ na stworzenie re-
gulacji prawnych dotyczących gmin żydowskich w Polsce po 1989 
r.; brał także udział w pracach nad ustawą z 1997 r. o stosunku pań-
stwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP, która do dziś regu-

Wrocław

luje status prawny i majątkowy tych instytucji. 
Uczestniczył także w odbudowie struktur orga-
nizacyjnych gmin żydowskich, w uruchomieniu 
procesu zwrotu mienia przedwojennych gmin 
żydowskich, a także w uzyskaniu możliwości po-
bierania rent i odszkodowań dla ofiar Zagłady. 
Od 2008 r. Jerzy Kichler pracuje w Centrum In-
formacji Żydowskiej przy GWŻ we Wrocławiu 
jako przewodnik po synagodze Pod Białym Bo-
cianem i wykładowca kultury żydowskiej. Jest 
także publicystą – współautorem „Przewodnika 
po żydowskim Wrocławiu” i katalogu „Synagoga 
Pod Białym Bocianem. Historia odzyskania i od-
budowy” oraz autorem kilkunastu tekstów na te-
mat historii wrocławskich Żydów. 



Legnica

Długoletni członek organizacji żydowskich w Legnicy, 
recytator Tory, nauczyciel, pasjonat książek, księgarz 
i antykwariusz.
Urodził się w 1914 r. w Załoźcach, w województwie 
tarnopolskim, w rodzinie Łazarza i Antoniny z d. Ho-
chfeld. W Tarnopolu ukończył gimnazjum, a następ-
nie wyjechał na studia do Warszawy. Na Uniwersytecie 
Warszawskim studiował historię i germanistykę, rów-
nolegle podjął studia w Instytucie Nauk Judaistycz-
nych w Warszawie. Dzięki tym studiom stał się recyta-
torem Tory – mógł ją czytać w synagodze, przewodzić 
zgromadzeniom modlitewnym i prowadzić pogrzeby.
Po wybuchu II wojny światowej wrócił w rodzinne stro-
ny i tam, już pod okupacją radziecką, do 1941 r. praco-
wał w Tarnopolu jako urzędnik. Po ataku Niemiec na 
ZSRR uciekł z Tarnopola i zamieszkał w majątku ziem-
skim u przyjaciół ojca, gdzie ukrywał się aż do wkro-
czenia na te tereny Armii Czerwonej.  
Do Polski wrócił dopiero w 1957 r., jako tzw. „późny 
repatriant”, razem z żoną Idą i dwuletnim synem Le-
onem. Rodzina Haliczerów zamieszkała w Legnicy 
przy ul. Jaworzyńskiej. W 1965 r. jego żona i syn wy-
emigrowali do Izraela, ale on pozostał w Polsce. 
Samuel Haliczer pracował w Legnicy w spółdzielni in-
troligatorskiej, w legnickiej bibliotece publicznej, jako 
kolporter w „Domu Książki”, a następnie zajął się ob-
nośnym handlem książkami. W latach 60. i 70. XX w. 
sprzedając książki po domach stał się jednoosobową 
instytucją księgarską. Miał też wielu przyjaciół wśród 
legnickich literatów. W tamtym okresie był jedną z naj-
bardziej charakterystycznych postaci Legnicy.

Długoletni członek legnickiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kultural-
nego Żydów w Polsce i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Legnicy, ostatni 
żydowski szewc w Polsce. 
Urodził się w 1920 r. w Łukowie na Lubelszczyźnie w rodzinie szewca Dawida 
Josela i Szajndli, z domu Sosnowiec. Był najstarszym z czworga rodzeństwa. 
W Łukowie chodził do żydowskiej szkoły powszechnej, a także do Talmud 
Tory i chederu. Edukację zakończył w wieku 12 lat, kiedy to po śmierci ojca 
musiał pomóc w utrzymaniu rodziny. 
Po wybuchu wojny chciał uciec do Związku Radzieckiego, ale został schwy-
tany na granicy w Brześciu i wywieziony na Białoruś, do Homla, gdzie pra-
cował w fabryce maszyn. Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej znalazł 
się na wschodzie ZSRR, w mieście Kurgan, gdzie znalazł pracę jako szewc. 
Potem został zmobilizowany do Armii Czerwonej, ale jako obywatel polski 
został wysłany do fabryki aluminium w Czelabińsku na Uralu. Oskarżony 
o próbę dezercji z wojska stanął przed sądem i został skazany na karę śmier-
ci, później zamienioną na 10 lat ciężkich robót w obozie pracy w Niżnym Ta-
gile. Później udało mu się dostać do obozu pracy w Moskwie, gdzie pracował 
przy reperowaniu butów wojskowych, które potem wysyłano na front. Pozo-
stał tam do 1946 roku. 
Prawie cała rodzina Mojsze Sznejsera zginęła w czasie Holokaustu. Po wojnie 
wrócił do Polski, do Łukowa. Wkrótce – już razem z żoną Chają – przeniósł 
się na Dolny Śląsk, początkowo do Dzierżoniowa, a następnie do Legnicy. 
W Legnicy od samego początku pracował jako szewc – w szewsko-kamasz-
niczej spółdzielni żydowskiej „Dobrobyt”, a po jej zamknięciu we własnym 
zakładzie szewskim przy ul. Kartuskiej. 
Mojsze Sznejser miał troje dzieci, z których dwoje wyemigrowało z Polski po 
kampanii antysemickiej w marcu 1968 r. (syn do Izraela, a córka do Danii). 
On sam nigdy nie chciał wyjechać, bo twierdził, że Legnica jest jego domem. 
Swój zakład szewski na legnickim Zakaczawiu prowadził do 2005 r., do ukoń-
czenia 85. roku życia. Przepracował w nim ponad czterdzieści pięć lat. Do 
końca życia aktywnie uczestniczył w życiu społeczności żydowskiej Legnicy. 
Zmarł w wieku 95 lat, pochowano go na cmentarzu żydowskim w Legnicy.

Samuel Haliczer przy książkach, Legnica, lata 60. XX w.

Mojsze Sznejser na obchodach rocznicy Nocy Kryształowej w Legnicy, 2012 r.

Mojsze Sznejser z żoną Chają w Legnicy, koniec lat 40. XX w. Mojsze Sznejser (siedzi pierwszy od prawej), z bratem i wujkiem 
w Łukowie, połowa lat 30. XX w. 

Mojsze Sznejser 
(pierwszy z lewej) z rodziną 
w Warszawie, 1950 r.

Samuel Haliczer (w środku) w legnickim parku, lata 60. XX w.

Samuel Haliczer (siedzi trzeci od lewej) w kongregacji wyznania 
mojżeszowego w Legnicy, lata 60. XX w.

Samuel Haliczer 
(1914–2002)

Mojsze Sznejser 
(1920–2018)

Od samego początku angażował się także w życie le-
gnickiej społeczności żydowskiej – kongregacji wyzna-
nia mojżeszowego oraz Towarzystwa Społeczno-Kul-
turalnego Żydów w Polsce, gdzie do 1995 r. prowadził 
lektorat jidysz.
Pod koniec życia przyjeżdżał z Legnicy do Wrocła-
wia, by uczestniczyć w nabożeństwach szabatowych. 
Zmarł w 2002 r., spoczywa na cmentarzu żydowskim 
w Legnicy. 



Dzierżoniów

Długoletni działacz dzierżoniowskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego Żydów w Polsce. 
Urodził się w Nowym Sączu w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej. Po wybu-
chu II wojny światowej znalazł się na terytorium Związku Radzieckiego, a na-
stępnie został zesłany na Syberię, gdzie przez kilka lat pracował przymusowo 
w kopalni złota. Jego rodzina, która została w nowosądeckim getcie, została 
wywieziona do obozu zagłady w Bełżcu.
W 1946 r., w ramach repatriacji obywateli polskich ze Związku Radzieckiego, 
wrócił do Polski i zamieszkał w Dzierżoniowie. Pracował tam na stanowisku 
kierownika administracyjnego Państwowych Zakładów Przemysłu Baweł-
nianego nr 1 (później przemianowanych na „Silesianę”), a następnie w Za-
kładach Dziewiarskich „Delana”.
Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego lokalnego oddziału TSKŻ 
w Dzierżoniowie, a w ostatnich latach życia – sekretarza tego oddziału; był 
także członkiem Prezydium oraz Zarządu Głównego TSKŻ. 
Mojżesz Jakubowicz był propagatorem wiedzy o kulturze i historii Żydów 
polskich; utrwalał także spuściznę Żydów zamieszkujących w Dzierżonio-
wie w okresie powojennym. Był inicjatorem Dni Kultury Żydowskiej zorga-
nizowanych po raz pierwszy w Dzierżoniowie w 2001 r., a także opiekunem 
dzierżoniowskiej synagogi oraz cmentarza żydowskiego w tym mieście. An-
gażował się w działalność społeczną, był miłośnikiem historii i kultury ży-
dowskiej. Był także wielkim popularyzatorem historii lokalnej społeczności 
żydowskiej, o której chętnie opowiadał i udostępniał swoje prywatne zbiory 
do celów ekspozycyjnych.
W 2000 r. w uznaniu wybitnych zasług w działalności społecznej na rzecz 
społeczności żydowskiej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Zmarł w Dzierżoniowie, spoczywa obok żony na cmentarzu 
komunalnym w Dzierżoniowie przy ul. Wrocławskiej.  

Działacz społeczności żydowskiej z Dzierżoniowa, przewodniczący dzierżo-
niowskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.
Urodził się w Dzierżoniowie jako syn Haskela i Danuty. Jego ojciec, Haskel 
Huf, urodził się w Lublinie w 1918 r. w wielodzietnej rodzinie żydowskiej. 
Większość krewnych ojca zginęła w obozie koncentracyjnym na Majdanku. 
Z licznej rodziny uratował się jedynie jego brat Jankiel (z którym razem ucie-
kli do Związku Radzieckiego) oraz wujek Hersz, który przed wybuchem woj-
ny wyemigrował do Brazylii. W czasie wojny ojciec z bratem pracowali w ko-
palniach rudy na Uralu w Omsku i Tomsku, a następnie przy budowie zapory 
w Uzbekistanie.   
Po zakończeniu wojny, w 1946 r., Haskel Huf wraz z bratem i jego żoną Ditą, 
przyjechali do Dzierżoniowa. W tym mieście aż do śmierci w 1967 r. praco-
wał jako kierownik Domu Kultury „Bawełna” działającego przy zakładach 
włókienniczych „Silesiana”.
Matka Marka Hufa, Danuta, urodziła się w Warszawie w 1928 roku. W powsta-
niu warszawskim straciła całą rodzinę podczas bombardowania. W 1949 r. 
przyjechała do Dzierżoniowa, gdzie pracowała jako intendentka w przed-
szkolu.
Marek Huf w młodości uczestniczył w zajęciach tanecznych w Domu Kultury 
„Bawełna” i w klubie TSKŻ w Dzierżoniowie. Był także członkiem amator-
skich zespołów muzycznych oraz orkiestr dętych w Dzierżoniowie, a następ-
nie w Bielawie.
Po zdaniu matury w 1972 r. ukończył Policealne Studium Weterynaryjnych 
Kontrolerów Sanitarnych i od 1973 r. do przejścia na emeryturę w 2017 r. 
pracował w Inspekcji Weterynaryjnej.   
W 1979 r. ożenił się z Małgorzatą Stopą, z którą miał trzech synów. Maciej po 
maturze wyemigrował do Izraela, Marceli studiował na Uniwersytecie Wro-
cławskim i mieszkał w akademiku żydowskim przy Gminie Wyznaniowej 

Mojżesz Jakubowicz (po prawej) z Anatolem Kaszenem, Dzierżoniów, ok. 2002 r.

Marek Huf podczas rejsu statkiem Odrze zorganizowanym przez wrocławski oddział 
TSKŻ, 2021 r.

Marek Huf we Wrocławiu, 2021 r.Występ zespołu muzycznego Marka Hufa we wrocławskim TSKŻ, 2013 r.

Mojżesz Hersz 
Jakubowicz
(1919–2003)

Marek Huf 
(ur. w 1952 r.)

Żydowskiej we Wrocławiu, a Maurycy ukończył 
Akademię Muzyczną we Wrocławiu.
Marek Huf od 1981 r. jest członkiem TSKŻ; w 2004 
roku został instruktorem w dzierżoniowskim od-
dziale TSKŻ, a od 2019 r. pełni funkcję przewod-
niczącego tego oddziału. W Dzierżoniowie – wraz 
z wrocławską gminą żydowską, American Jewish 
Joint Distribution Committee i innymi organiza-
cjami żydowskimi oraz władzami regionalnymi 
– współorganizował żydowskie imprezy kultu-
ralne oraz obchody świąt i rocznic ważnych dla 
polskich Żydów. W latach 2012–2020 był człon-
kiem Zarządu Głównego TSKŻ. W 2015 r. został 
członkiem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we 
Wrocławiu, a od 2019 r. pracuje jako opiekun 
cmentarza żydowskiego w Dzierżoniowie.



Wałbrzych

Organizatorka życia kulturalnego w Wałbrzychu i po-
wiecie wałbrzyskim.
Fryderyka Lieberman-Cohensius, z domu Lemberger, 
urodziła się w Trzebini, w zasymilowanej rodzinie ży-
dowskiej. W latach 30. XX w. studiowała polonistykę 
i germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie, a następnie rozpoczęła doktorat z germanisty-
ki. W czasie II wojny światowej była więźniarką obozu 
Gross-Rosen, gdzie pracowała przy produkcji części do 
niemieckich łodzi podwodnych. Pobyt w obozie uda-
ło się jej przeżyć dzięki pomocy lekarza obozowego, 
holenderskiego Żyda, Isaaca Cohensiusa, z którym po 
zakończeniu wojny wzięła ślub. 
Już 9 maja 1945 r. przybyła do Wałbrzycha. W poło-
wie czerwca 1945 r. podjęła pracę jako kierownik Re-
feratu Kultury w Zarządzie Miejskim w Wałbrzychu, 
a następnie jako naczelnik Wydziału Kultury i Oświa-
ty w Miejskiej Radzie Narodowej. Dzięki niej założo-
no w Wałbrzychu Bibliotekę Miejską, Konserwatorium 
Muzyczne, Teatr Lalek i Teatr Miejski. Organizowa-
ła pierwsze polskie imprezy kulturalne, zapraszając 

Działacz społeczności żydowskiej 
w Wałbrzychu, wieloletni przewodni-
czący wałbrzyskiego oddziału Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego Ży-
dów w Polsce i wałbrzyskiej filii Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocła-
wiu. 
Urodził się w Drohobyczu, w miesz-
czańskiej rodzinie żydowskiej, jako 
jedno z dwojga dzieci Natana Hoffma-
na i Sabiny z domu Sztegman. Ukoń-
czył polską szkołę podstawową, a we 
Lwowie uczęszczał do żydowskiego 
gimnazjum humanistycznego. W Dro-
hobyczu jego nauczycielem rysun-
ku był Bruno Schulz, który pracował 

Fryderyka Cohensius, lata 40.  XX w. 
Zbiory Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej „Pod Atlantami” w Wałbrzychu.

Ludwik Hoffman w wałbrzyskim TSKŻ, lata 90. XX w.Ludwik Hoffman podczas akademii rocznicowej w TSKŻ, 1988 r.

Ludwik Hoffman z rodzicami 
w Drohobyczu, 1925 r.

Ludwik Hoffman w wałbrzyskim TSKŻ, lata 90. XX w.

Ludwik Hoffman z Szewachem Weissem w Wał-
brzychu, 2001 r.

Fryderyka Cohensius podczas wizyty w Wałbrzychu 
Eugeniusza Gepperta, 1947 r. 
Zbiory Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
„Pod Atlantami” w Wałbrzychu.

Nadanie Fryderyce Cohensius honorowego 
obywatelstwa Wałbrzycha, 1997 r.

Fryderyka Cohensius z dziećmi w wałbrzyskim muzeum, 2001 r.

Fryderyka Cohensius 
(1914–2016)

Ludwik Hoffman 
(1923–2010)

wybitnych artystów, współtworzyła wałbrzyskie środowisko literackie, 
założyła także „Tygodnik Polski” – pierwszą polską gazetę wydawaną 
w Wałbrzychu. Była także współinicjatorką powstania Festiwalu Chopi-
nowskiego w Dusznikach-Zdroju. W imieniu władz polskich i radzieckich 
prowadziła także rozmowy z pisarzem Gerhartem Hauptmannem, które-
go znała jeszcze sprzed wojny. 

Dzięki Fryderyce Cohensius zostały zabezpieczone 
dawne zbiory muzealne, na bazie których utworzono 
Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu. W 1947 r. przeniosła 
się do Wrocławia, gdzie podjęła pracę w Wojewódz-
kim Wydziale Kultury i Sztuki. W 1948 r. była współ-
organizatorką Światowego Kongresu Intelektualistów 
w Obronie Pokoju. 
Na początku 1949 r. wyemigrowała do Izraela, gdzie 
zawodowo zajmowała się metodyką nauczania mate-
matyki. Po przejściu na emeryturę jeździła po świecie 
z wykładami. W latach 90. XX w. kilkakrotnie odwie-
dzała Wałbrzych i jego placówki kulturalne. 
W 1997 r. za swoje dokonania w latach 40. XX w. otrzy-
mała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Wałbrzy-
cha. 
Fryderyka Cohensius zmarła w 2016 r. w Izraelu, w wie-
ku 102 lat. 

w drohobyckich szkołach. Siostra pisarza, Hanna Hoffma-
nowa, była spokrewniona z rodziną Ludwika Hoffmana.
W 1940 r. Żydzi z Drohobycza zostali wysiedleni – rodzina 
Hoffmanów przeniosła się wówczas do Truskawca, gdzie 
po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej utworzono get-
to. W sierpniu 1942 r. rodzina Ludwika Hoffmana została 
wywieziona do obozu zagłady w Bełżcu, a on wraz z siostrą 
trafił do obozu pracy w Truskawcu. W 1943 r. przesiedlono 
go do getta w Drohobyczu, gdzie pracował w rafinerii ropy 
naftowej. W 1944 r. deportowano go do obozu koncentracyj-
nego w Płaszowie, a następnie przewieziono go do obozu 
Gross-Rosen na Dolnym Śląsku. Zakończenia wojny docze-
kał w wałbrzyskiej filii Gross-Rosen. Z jego rodziny przeżyła 
tylko siostra Stella oraz jeden kuzyn.

Po zakończeniu wojny pozostał w Wałbrzychu, gdzie przez 
wiele lat pracował w handlu, m.in. w Wałbrzyskim Przedsię-
biorstwie Handlu Wewnętrznego i Państwowym Domu To-
warowym Centrum. Od lat 70. XX w. działał w wałbrzyskim 
oddziale TSKŻ, którego był wieloletnim przewodniczącym. 
W Zarządzie Głównym tej organizacji był przez wiele lat 
członkiem Sądu Koleżeńskiego.

Ludwik Hoffman zajmował się także 
działalnością edukacyjną – często spo-
tykał się z uczniami szkół wałbrzyskich 
oraz z młodzieżą z Polski, Niemiec i in-
nych krajów, której opowiadał o swo-
ich losach.
Zmarł 24 lipca 2010 r. w Berlinie, pod-
czas zjazdu byłych więźniów hitle-
rowskich obozów koncentracyjnych. 
Spoczywa na cmentarzu żydowskim 
w Wałbrzychu. 



Lider społeczności żydowskiej w Żarach, długoletni prze-
wodniczący żarskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz filii Gminy Wyznanio-
wej Żydowskiej we Wrocławiu. 
Urodził się we wsi Podusilna w powiecie Przemyślany, 
w województwie tarnopolskim, w rodzinie Michała i Es-
tery. Szkołę powszechną ukończył w Brzeżanach, a na-
stępnie przyuczył się do zawodu krawca. 
Rok po agresji Związku Radzieckiego na Polskę został 
zwerbowany do pracy w kopalni węgla w Donbasie, skąd 
uciekł w 1941 roku. Dwa lata później wywieziono go na 
Syberię, a w styczniu 1945 r. został wcielony do Armii 
Czerwonej i wysłany na front pod Gdańskiem. W wojsku 
pełnił funkcję kinooperatora w kinie polowym. Po demo-
bilizacji w 1948 r. osiedlił się we Lwowie, gdzie pracował 
jako krawiec i krojczy w spółdzielniach.

Działacz społeczności żydowskiej w Żarach, długoletni przewodniczący Gmi-
ny Wyznaniowej Żydowskiej w Żarach.
Urodził się w Krakowie w tradycyjnej rodzinie żydowskiej. W czasie II wojny 
światowej służył w Ludowym Wojsku Polskim, m.in. biorąc udział w walkach 
na Kresach Wschodnich i na Lubelszczyźnie. 
Po 1945 r. osiedlił się w Żarach. Był jednym z pionierów żydowskiego życia 
gospodarczego, angażując się w działalność spółdzielni pracy. Pełnił funk-
cję zastępcy prezesa Spółdzielni Krawieckiej „Igła”, a potem sekretarza Rady 
Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy im. Bohaterów Getta w Żarach.
W Żarach pracował jako urzędnik administracji państwowej (m.in. w Prezy-
dium Rady Narodowej jako kierownik Działu Zatrudnienia), w Żarskich Za-
kładach Przemysłu Wełnianego, w Szpitalu Powiatowym w Żarach (jako za-
stępca dyrektora ds. administracyjnych) oraz w księgarni „Dom Książki”. Był 
jednym z założycieli i długoletnim pracownikiem Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców „Społem”. Pełnił także wiele funkcji społecznych – jako prezes 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Żarach, kurator sądowy i społeczny inspek-
tor przy Sądzie Powiatowym w Żarach. Udzielał się również jako  dziennikarz 
i publicysta (członek kolegium redakcyjnego „Głosu Powiatu Żarskiego”).
Przez długie lata pełnił funkcję przewodniczącego żarskiej kongregacji wy-
znania mojżeszowego, był także członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Re-
ligijnego Wyznania Mojżeszowego w Polsce oraz członkiem zarządu lokalne-
go oddziału TSKŻ. 
Jego wielką pasją był sport – był współzałożycielem (wraz z Maurycym Kaj-
lerem) Żydowskiego Klubu Sportowego w Żarach, a następnie działaczem 
sportowym KS Spójnia-Promień i prezesem Zielonogórskiego Okręgu Piłki 
Nożnej z siedzibą w Żarach.
Nagrodzony Medalem za Warszawę 1939–1945; Medalem za Odrę, Nysę, Bał-
tyk; Medalem za Zdobycie Berlina, Medalem Za Udział w Wojnie Obronnej 
1939 oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Spoczywa w kwaterze żydowskiej cmentarza komunalnego w Żarach.

Abram Brand z synem Markiem, lata 80. XX w.

Abram Brand z żoną Marią, lata 90. XX w.

Dyplom przyznany Abramowi Brandowi za działalność w TSKŻ

Abram Brand jako kinooperator wojskowy, lata 40. XX w.

Mozes Grin (stoi trzeci od prawej), Żary, lata 60. XX w.

Pracownicy Spółdzielni im. Bohaterów Getta, Mozes Grin siedzi trzeci od lewej, lata 60. XX w.

Abram Brand 
(1923–2007)

Mozes Grin 
(1912–1996)

Do Polski przyjechał w 1957 r., w ra-
mach tzw. drugiej fali repatria-
cji obywateli polskich. Osiedlił się 
w Żarach, gdzie wraz z innymi prze-
siedleńcami żydowskimi założył 
pod auspicjami TSKŻ krawiecko-ki-
limiarską spółdzielnię pracy, która 
z czasem otrzymała nazwę Wytwór-
czo-Usługowej Spółdzielni Pracy 
im. Bohaterów Getta w Żarach.

Abram Brand początkowo pracował w spółdzielni jako 
krawiec-instruktor, a po kilku latach został jej prezesem 
i funkcję tę pełnił przez kolejnych kilkadziesiąt lat, aż 
do przejścia na emeryturę. Był także prezesem lokalne-
go oddziału Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Po-
szkodowanych w II Wojnie Światowej i członkiem za-
rządu głównego tej organizacji.
Z TSKŻ związany od 1957 r. – w latach 1965–2007 pełnił 
funkcję prezesa żarskiego oddziału tej organizacji, a od 
drugiej połowy lat 90. XX w. aż do śmierci był przewod-
niczącym żarskiej filii Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
we Wrocławiu. Pełnił także funkcję radnego miejskiego 
i ławnika w Sądzie Rejonowym w Żarach.
Spoczywa w kwaterze żydowskiej cmentarza komunal-
nego w Żarach.

Żary



Żary

Działacz społeczności żydowskiej w Żarach, dziennikarz i animator kultury.
Urodził się we Lwowie jako Mosze Keiler, w tradycyjnej żydowskiej rodzinie, jako jedno z ośmior-
ga rodzeństwa. W chederze odebrał wykształcenie religijne, ukończył także polskie gimnazjum, 
a następnie zajął się handlem. W 1936 r. ożenił się, rok później przyszedł na świat jego syn. 
W 1941 r. został przymusowo wcielony do Armii Czerwonej, a  następnie wywieziony do obozu 
pracy w Azji, gdzie spędził kilka lat.  W Holokauście stracił całą rodzinę. We Lwowie zginęła tak-
że jego żona i syn. 

Działaczka społeczności żydowskiej na Ziemi Lubuskiej, długoletnia przewodnicząca żar-
skiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.
Urodziła się w 1942 r. w Ufalej na Syberii, dokąd jej rodzice, polscy Żydzi z Mazowsza, zostali 
zesłani w czasie II wojny światowej. Była najstarszym dzieckiem w rodzinie Józefa i Dory Gra-
niastych. W czasie Holokaustu zginęło 9 rodzeństwa jej ojca i większość rodziny matki.
W 1946 r. rodzina Graniastych wróciła do Polski w ramach tzw. repatriacji obywateli polskich 
ze Związku Radzieckiego. Początkowo osiedlili się w Przemkowie, a następnie w Nowej Soli, 
gdzie Józef Graniasty był jednym z założycieli kongregacji wyznania mojżeszowego. Po 1956 
r. związali się ze środowiskiem żydowskim w Żarach, gdzie ojciec Alicji Skowrońskiej zajmo-
wał się działalnością kulturalną i występował wraz z dziećmi w zespole muzycznym. 
W 1960 r. Alicja Skowrońska została pełnoprawnym członkiem oddziału TSKŻ w Żarach. 
W tym samym roku wybrano ją do zarządu tej organizacji. Początkowo pełniła funkcję człon-
ka zarządu, sekretarza, a następnie przewodniczącej. Była także członkiem Zarządu Główne-
go TSKŻ oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu.
Przez całe swoje życie zawodowe związana była z handlem; oprócz tego pełniła wiele waż-
nych funkcji społecznych w Nowej Soli – przez trzy kadencje była radną miejską, przez 36 lat 
była ławnikiem w Sądzie Pracy w Nowej Soli, a przez 9 lat pełniła funkcję przewodniczącej 
organizacji emerytów i rencistów.
W ramach działalności na rzecz organizacji żydowskich – mimo licznych trudności – pod-
trzymuje życie żydowskie na Ziemi Lubuskiej, umożliwiając okolicznym Żydom uczestnictwo 
w świętach żydowskich i imprezach kulturalnych. W żarskim oddziale TSKŻ regularnie orga-
nizuje święta religijne i obchodzi rocznice ważne dla narodu żydowskiego. Jako przedstawi-
cielka TSKŻ bierze także udział w licznych konferencjach naukowych i spotkaniach odbywa-
jących się na Ziemi Lubuskiej, zajmując się promocją dziedzictwa żydowskiego.

Maurycy Kajler w trakcie przemówienia, Żary, lata 70. XX w.

Alicja Skowrońska, 1987 r.

Alicja Skowrońska, lata 90. XX w.

Alicja Skowrońska (stoi pierwsza od prawej) 
z rodzicami i rodzeństwem, lata 60. XX w.

TSKŻ w Żarach, 1973 r., Maurycy Kajler siedzi drugi od prawej TSKŻ w Żarach, lata 80. XX w., Maurycy Kajler siedzi na 
końcu stołu

Maurycy Kajler 
(1910–1997)

Alicja Skowrońska 
(ur. w 1942 r.)

Do Żar trafił w 1946 r., w ramach tzw. repatriacji polskich obywateli z ZSRR. 
Wkrótce ożenił się po raz drugi – jego żona była polską Żydówką z Łodzi, 
która również straciła męża w Holokauście. Przez 28 lat pełnił funkcję rad-
nego miejskiego, a przez dwa lata – wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
w Żarach. Był także kuratorem i ławnikiem sądowym, dziennikarzem „Głosu 
Powiatu Żarskiego” i korespondentem „Głosu Wielkopolskiego”, członkiem 
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich – Instytutu Pamięci Narodowej. Po-
siadał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Żary, został także Odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.    
Od samego początku mocno zaangażował się w działalność organizacji ży-
dowskich – był pracownikiem Powiatowego Komitetu Żydowskiego w Ża-
rach, współzałożycielem Żydowskiego Klubu Sportowego w Żarach, prze-
wodniczącym lokalnego oddziału Stowarzyszenia Żydów Kombatantów 
i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, a także wiceprzewodniczącym 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Żarach. 
Był także jednym z organizatorów i współzałożycieli Wytwórczo-Usługowej 
Spółdzielni Pracy im. Bohaterów Getta w Żarach. Z TSKŻ związany od po-
czątku istnienia tej organizacji. Długoletni sekretarz żarskiego oddziału tej 
organizacji, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego 
TSKŻ oraz przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej TSKŻ. 
Maurycy Kajler spoczywa w kwaterze żydowskiej cmentarza komunalnego 
w Żarach.

 



Autorzy wystawy składają ser-
deczne podziękowania za po-
moc w realizacji ekspozycji 
i udostępnienie materiałów 
ikonograficznych następują-
cym osobom i instytucjom:
Markowi Brandowi, Sabinie 
Chrapek, Ignacemu Einhorno-
wi, Annie Grużlewskiej, Marko-
wi Hufowi, Sławie Janiszew-
skiej, prof. dr. hab. Tomaszowi 
Jaworskiemu, Romualdowi 
Kriegerowi, Annie Mostowicz, 
Powiatowej i Miejskiej Biblio-
tece Publicznej „Pod Atlan-
tami” w Wałbrzychu, Lidii 
Robak, Lucynie Rojzen-Sie-
dleckiej, Aleksandrowi Rotsz-
tejnowi, Alicji Skowrońskiej, 
Adamowi Szewczykowskiemu, 
Towarzystwu Społeczno-Kul-
turalnemu Żydów w Polsce, 
Andrzejowi Tralerowi, Karoli-
nie Szykier-Koszuckiej i Mirze 
Żelechower-Aleksiun.
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