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Historia, którą zapisano w tej książce, 
początek miała w Zagórowie

To małe miasteczko położone we wschodniej Wielkopolsce, nad południo-
wym stokiem nadwarciańskiej doliny. Mieszkali tu „od wieków” Polacy, Żydzi 
i Niemcy. Tę wspólnotę mieszkańców i różnorodność ich świata najlepiej ob-
razowały trzy okazałe świątynie: kościół katolicki, synagoga i kościół ewange-
licki – „niemiecki”, jak tu mówiono. Tak było do roku 1939. Wojna tamten 
świat zniszczyła. Bezpowrotnie. W 2007 r. Zagórów przygotowywał się do 
obchodów 600-lecia nadania przez króla Władysława Jagiełłę praw miejskich. 
Ta okrągła i budząca dumę rocznica spowodowała, że zaczęto myśleć o wy-
dawnictwie prezentującym miasto i jego dzieje widziane ze współczesnej 
perspektywy. Tak powstała książka, którą zatytułowałem Zagórów. Album 
miasta 1407-2007. Ukazała się w roku jubileuszu, w czerwcu.

Pięć miesięcy później, w listopadzie, zadzwonił mój telefon.
– Czy pan Słowiński?
– Mirosław Słowiński – słucham.
– Mówi Leon Jedwab z Melbourne, w Australii. Ja jestem ostatni żyjący 

Żyd z Zagórowa. Dostałem pana książkę. Czy możemy porozmawiać?
Długa to była rozmowa. O losach jego rodziny i wielu zagórowskich Ży-

dów, których przed II wojną światową mieszkało w miasteczku blisko tysiąc. 
Mój rozmówca gromadził zdjęcia, pamiątki, skrawki dokumentów, artykuły 
i wszelkie informacje o żydowskich mieszkańcach Zagórowa.

Teraz, po lekturze mojej książki, pytał, czy mógłby przesłać mi kopie tych 
materiałów. Mówił: Może na później, dla historyków, warto opowiedzieć rze-
czy, które ludzie przeżyli osobiście. To jest moje świadectwo... Równie waż-
ną informacją, którą usłyszałem, była wiadomość, że mój rozmówca nagrał 
w 1993 r. dla Żydowskiego Centrum Holocaustu w Melbourne swoje wspo-
mnienia. To była jego – Leona Jedwabia – historia mówiona.

Telefon z dalekiej Australii przywołał w mej pamięci okruchy rozmów 
z rodzicami, z dziadkiem o dawnych „przedwojennych czasach”. Opowiada-
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jąc o zagórowskich Żydach, często wymieniali nazwisko Jedwab. Zawsze do-
dając, że była to bardzo zamożna i szanowana rodzina. Mieszkali w dużym, 
piętrowym domu postawionym po południowej stronie Dużego Rynku. Nie 
żyją już od lat moi bliscy, którzy pamiętali Jedwabia, Apta, Baumana, Helisz-
kowskich, Kiwałę, którzy próbowali opisać mi świat ich młodości, a ja roz-
mawiam z ostatnim Żydem z Zagórowa – Leonem Jedwabiem, dzwoniącym 
z Melbourne, z „końca świata”, bo sobie znanymi drogami dostał moją książ-
kę o mieście jego dzieciństwa. Był taki moment w trakcie naszej pierwszej 
rozmowy, że miałem wątpliwości, czy to wszystko dzieje się naprawdę...

Trudno zliczyć, ile rozmów telefonicznych odbyliśmy od tamtego listopa-
dowego dnia.

Ojciec Leona – Ide Chaim Jedwab – przybył do Zagórowa po I wojnie 
światowej z Kalisza. Ożenił się z miejscową panną – Szajną Rajzel Burger-
man. Ide Jedwab był kupcem. Parter domu zajmował sklep – skład materia-
łów tekstylnych, futer i innych gotowych wyrobów, w którym pracowała cała 
rodzina. Towar sprowadzali z Poznania i Łodzi (futra), materiały z Pabianic 
i Żyrardowa. Sukno najlepszej jakości przychodziło z Bielska. Leon wychował 
się w ortodoksyjnej, religijnej rodzinie. Ojciec był bardzo religijny. Należał 
do głównej synagogi. W każdą sobotę w świątyni głośno czytano fragment 
Starego Testamentu. Leon zachował w pamięci obraz ojca, który w każdy pią-
tek wieczorem i sobotę rano ćwiczył czytanie tekstu przed udaniem się do 
bóżnicy. Trzeba było umieć czytać ten hebrajski tekst, który notowano bez 
znaków diakrytycznych. Ide Chaim Jedwab chodził do głównej synagogi, ale 
był też „trochę chasydem”. Na przydomowym podwórzu stał chasydzki gerer 
sztibel. Ojciec Leona wspierał też organizację syjonistów religijnych – Mizra-
chi, do której należał. We wspomnieniach Leona Jedwabia Zagórów jawi się 
jako małe miasteczko, w którym mieszkało dużo żydowskich rodzin. To byli 
sklepikarze, krawcy, szewcy i handlarze sprzedający produkty rolne, które 
dostarczali im okoliczni chłopi. Dom prowadziły kobiety – mama i babcia. 
One gotowały posiłki, zawsze zgodnie z regułami kuchni koszernej. Rano ka-
sza manna z mlekiem, często owoce, na obiad dużo mięsa drobiowego (byli 
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rzeźnicy koszerni i u nich się kupowało). Jedli dużo warzyw: kartofli, czerwo-
nych buraków, kiszonej kapusty i ogórków. Funkcję domowej spiżarni pełniła 
zawsze starannie zamknięta piwnica. Nie było głodu i dobrze się nam po-
wodziło. Rozmawiali między sobą w języku jidysz, ale w codziennym użyciu 
były też języki polski i niemiecki. Nauki Leon Jedwab pobierał w siedmiokla-
sowej szkole żydowskiej. Później chodził na prywatne lekcje i uczył się u ra-
binów. Najlepszym kolegą z czasów młodości Leona był Chaim Brysz. Razem 
z Chaimem odrabiali lekcje i chodzili do szkoły, którą kierował pan Apt.

Ojciec Chaima – Lazar – handlował zbożem. Miał spichrz, w którym le-
żało usypane w pryzmach zboże. Na tych górkach z ziaren chłopacy ślizgali 
się jak na śniegu. Mieli swoją drużynę piłki nożnej; najpierw kopali zwykłą 
„szmaciankę” lub świński pęcherz, a dopiero później dorobili się prawdziwej 
futbolówki. W każdą środę, po targu, zbierali walające się po rynku butelki 
po wódce. Sprzedawali je po pół grosza za sztukę i mogli iść do cukierni Bau-
mana na lody. Zimą zjeżdżali sankami własnej roboty po stromych uliczkach 
lub schodzili furtą na łąki ślizgać się na łyżwach na zamarzniętym jeziorku. 
Był też zespół teatralny dający kilka razy w roku przedstawienia, w których 
młody Jedwab występował. Nie ma w tych wspomnieniach opowieści o pol-
skich rówieśnikach czy kolegach.

Leon mówił o przeżyciach z lutego 1936 r., kiedy to zaczęły się wielkie 
rozruchy na rynku i zaczęli wybijać wszystkie żydowskie okna [...]. Było to 
ogromnie przerażające. Myśleliśmy, że to już koniec nas wszystkich. Zagó-
rów – jak wiem z rodzinnych opowieści – przez kilka dni przypominał wtedy 
frontowe miasto. Kluczowe skrzyżowania obstawione były przez posterunki 
policji uzbrojone w karabiny maszynowe. Doszło do regularnej bitwy z agre-
sywnymi grupami ludzi usiłującymi „rozprawić się z Żydami”, a w istocie ra-
bować i niszczyć ich mienie i domy. Policja otworzyła ogień. Zginęło lub zo-
stało rannych wielu napastników. W domu Leona coraz częściej rozmawiano 
o tym, co będzie dalej i co robić. Starsi wspominali, że w przeszłości różnie 
bywało, a koniec końców zarówno im, jak i wielu sąsiadom „całkiem dobrze 
się wiodło”.
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W październiku 1938 r. w leżącym stosunkowo niedaleko od niemieckiej 
granicy Zagórowie nagle pojawiło się wielu Żydów szukających rozpaczliwie 
dachu nad głową i pomocy. Hitlerowcy w ciągu dwóch dni przegnali w Zbą-
szyniu przez granicę, na polską stronę, tysiące ludzi, pozwalając zabrać im 
tylko podręczny bagaż. Byli to Żydzi z obywatelstwem polskim lub urodzeni 
w Polsce. Losy wygnańców, jak i opowiadane przez nich historie o wyczynach 
nazistów za zachodnią granicą, wywarły na miejscowej społeczności żydow-
skiej i samym Leonie ogromne wrażenie. Rozwój wydarzeń w Niemczech, 
powtarzające się antysemickie wystąpienia w Polsce i Europie spowodowały, 
że ojciec Leona Jedwabia zaczął poważnie myśleć o emigracji do Australii. 
W 1938 r. otrzymał zezwolenie na wyjazd i wspólnie z dwoma synami, Abra-
mem i Mordechajem, udał się w daleką podróż. Na antypody dotarł na po-
czątku stycznia 1939 r. Rekonesans nie wypadł zbyt zachęcająco i Ide Chaim 
Jedwab postanowił wracać. Ale jeden ze znajomych, dobrze zorientowany 
w tym, co się w świecie dzieje, zdecydowanie mu tę podróż odradzał.

Na dalszy rozwój wydarzeń nie trzeba było długo czekać. Pierwszego 
września ruszyły hitlerowskie dywizje i zaczęła się wojna polsko-niemiecka. 
W początkowym okresie walk, które wydawały się odległe i nieangażujące 
cywilów, w rodzinie Jedwab nie odczuwano wielkiego strachu. Raczej była to 
niepewność – co się będzie teraz działo. Pamiętano nieodległe jeszcze czasy 
i wydarzenia z I wojny światowej, którą udało się przeżyć w miarę bezpiecz-
nie, obok wielkich wydarzeń.

Wojska Wehrmachtu zajęły miasto w dniach, które w żydowskim kalen-
darzu poprzedzają święta Rosz ha-Szana – Nowego Roku, przypadającego na 
przełom września i października. Już następnego dnia władze okupacyjne po-
leciły wszystkim Żydom od 15. do 50. roku życia stawienie się z własnymi 
łyżkami; nakazano im czyszczenie z trawy i brudu bruku na Dużym Ryn-
ku. Prawdziwy szok u mieszkańców Zagórowa wywołała postawa wielu nie-
mieckich współobywateli. To encyklopedyczny przykład i ilustracja działania 
V kolumny. Znany miejscowy kupiec Julius Diesterheft okazał się działającym 
od lat w podziemiu szefem zakonspirowanej komórki niemieckiej partii nazi-
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stowskiej NSDAP. Został zarządcą miasta, a jego pomocnicy i kompani rozpo-
częli poszukiwania członków Polskiej Organizacji Wojskowej. Jej zagórowscy 
bojownicy zaatakowali w 1918 r. barkę wywożącą Wartą zagrabione towary 
do Niemiec. Jeden z załogantów owej barki zdołał się uratować. Po zajęciu 
miasta przez wojska niemieckie ów człowiek, miejscowy Niemiec, wszyst-
kich uczestników tamtej akcji zadenuncjował policji. W dniu 22 listopada 
1939 r. wywieziono ich nocą do lasu pod Grabiną i bestialsko zamordowano. 
Polscy patrioci zostali zabici przez sąsiadów, z którymi dzielili miedzę od po-
koleń.

Niemieccy bojówkarze podpalili synagogę i zburzyli małą bóżnicę. Przez 
wiele miesięcy Leon Jedwab i inni młodzi Żydzi z miasteczka własnymi ręko-
ma musieli rozbierać zniszczoną pożarem świątynię. W 1940 r. rozpoczęto 
organizowanie w Zagórowie otwartego getta. Wyrzuceni z własnych domów 
i mieszkań Żydzi stłoczeni byli w wyznaczonych kwaterach w nieludzkich 
warunkach bytowych i sanitarnych. Głównym punktem, w którym lokowano 
wysiedleńców, był Dom Ludowy, stojący w pobliżu kościoła parafialnego (za-
mienionego już w owym czasie na magazyn). Wkrótce także rodzina Jedwab 
dostała nakaz opuszczenia własnego domu, który przejęli Niemcy i urządzili 
w nim posterunek żandarmerii.

Po napaści 22 czerwca 1941 r. na Związek Radziecki – swego niedawne-
go sojusznika w rozbieraniu pokonanej Polski – nazistom puściły wszelkie 
hamulce. Rozpoczęła się operacja „ostatecznego rozwiązania kwestii żydow-
skiej”. Likwidacja zagórowskiego getta była traktowana jako jeden ze swo-
istych poligonów doświadczalnych służących testowaniu technik masowego 
unicestwiania ludzi. Wyznaczone do wywózki żydowskie rodziny miały obo-
wiązek stawić się przed miejscową remizą strażacką. Samochody zabierające 
kolejne transporty ludzi z zagórowskiego getta jakoś szybko wracały. Matka 
Leona Jedwabia – Szajna, siostra Riva i brat Mosze zginęli w jednym z ta-
kich śmiertelnych kursów. Leon Jedwab przeżył, bo wysłano go (18 września 
1940 r.) do obozu pracy w Inowrocławiu. Tam dotarła do Leona we wrześniu 
1941 r. kartka pocztowa napisana pospiesznie przez jego starszą siostrę Rivę. 
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Dziewczyna, wychowana w ortodoksyjnej tradycji religijnej, tłumaczyła się 
z tego, że pisze kartkę w drugi dzień świąt Rosz ha-Szana, ale musiała to zro-
bić, bo nie wie, gdzie idziemy, dokąd ich wywiozą. Zginęli sąsiedzi, zginęła 
cała rodzina jego najlepszego kolegi Chaima Brysza. Szanse przeżycia najczę-
ściej dostawali ci, którzy – jak Leon – trafiali do obozów pracy.

Co dalej działo się z Leonem Jedwabiem? Trafił do obozu w Andrzejo-
wie pod Łodzią, a następnie do Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 
(nr 144 768). Takie były pierwsze etapy jego długiej drogi przez mękę. Tylko 
w ciągu ostatnich 10 dni przed wyzwoleniem (11 kwietnia 1945 r.) trzykrot-
nie uciekał śmierci... Już po wyzwoleniu, w obozie przesiedleńczym w Ber-
gen-Belsen, Jedwab spotkał rodzinę Kiwałów z Zagórowa, którzy przeżyli 
wojnę, ale każdy poszedł swoją drogą.

Po siedmiu latach wojennej gehenny Leon Jedwab udał się w październi-
ku 1946 r. z Marsylii w długą, trwającą siedem tygodni morską podróż – na 
spotkanie z ojcem i braćmi w Australii. W Melbourne, tysiące kilometrów 
od rodzinnych stron, Leon poznał swoją żonę Toshę Płocką, której rodzice 
pochodzili... z Zagórowa. Założyli rodzinę (ślubowali w 1952 r.), na świat 
przyszły dzieci: dwie córki i syn.

Teofilę Jedwab do nagrania wspomnień przekonał mąż.
Droga Toshy Płockiej do Australii, gdzie poznała Leona, to historia nie-

zwykła. Wojnę przeżyły tylko ona i matka. Ojciec i brat zginęli. Z Polski do-
tarły przez Szwecję do Ameryki, a stamtąd do Australii. Los tak zrządził, iż 
obie poślubiły mieszkańców Zagórowa: matka Chaima Jedwabia, a córka – 
jego syna Leona.

Teofila Płocka urodziła się w Poznaniu, w rodzinie kupieckiej. Jej ojciec 
Moryc pochodził z Łodzi, a mama – Sara Fraidel Skowron (ale wszyscy mó-
wili Stefa) pochodziła z Zagórowa. Dzieciństwo Teofila Płocka spędziła w Po-
znaniu. W domu – jak wspomina – mówiono po polsku. Tylko wtedy, gdy 
rodzice nie chcieli, by rozumiały ich dzieci, w użyciu był język jidysz.

Po wybuchu wojny Płoccy z dziećmi wyjechali do Zagórowa. Wszyscy do-
rośli jeszcze pamiętali I wojnę światową i to, że w małym miasteczku żyło się 

Dwa życia.indd   12Dwa życia.indd   12 2012-07-11   14:55:162012-07-11   14:55:16



13

O rozmowach, których się nie zapomina

bezpieczniej. Mała Tosia przeżyła wojnę mieszkając pod zmienionym nazwi-
skiem na podwarszawskim Okęciu. Tosha Jedwab wspomagała nas swoją wie-
dzą i doskonałą znajomością języka polskiego. Piękna fraza bez śladów obce-
go akcentu i bogactwo słów. Już sam ten fakt mówi bardzo wiele o rodzinie, 
w której wychowała się Tosha, i jej nauczycielach. W mowie polskiej Leona 
zachowanych jest wiele dawnych, używanych powszechnie przed wojną wy-
razów i zwrotów. Trudno nad tym fenomenem się nie zadumać, pamiętając, 
jak rzadką okazję mieli oboje małżonkowie do kontaktów z żywym językiem 
polskim.

Po wojnie do Polski Leon Jedwab przyjechał z żoną dwukrotnie: w latach 
1976 i 1998. Odwiedził rodzinne miasteczko, ale wspomnień z tego wyjazdu 
nie zapisał. W trakcie jednej z rozmów – już o czasach powojennych – pani 
Tosia rzuciła mimochodem uwagę o Australii, w której przyszło jej żyć: to 
miejsce do zwiedzania, ale nie do zamieszkania... Pod koniec rozmowy Eva 
Urbach spytała Toshę Jedwab o jej przyjazd do Polski w roku 1976: Jak Pani 
się czuła w Polsce?

– Nie chciałam za dużo mówić po polsku. Mówiłam po angielsku. Nie 
pamiętałam polskiego, gdy tam byłam. Co mogę powiedzieć – wiem, jak się 
rzeczy mają, że Polacy nas nie lubią! Jednak... gdyby nie Polacy, nie byłoby 
mnie tutaj... Moi Polacy byli dobrzy.

W tych pięciu zdaniach zawiera się istota i dramatyzm polsko-żydowskich 
relacji.

Wspomnienia Leona Jedwabia przywołały w mej pamięci rozmowy z oj-
cem, który przeżył wojnę w Zagórowie jako nastolatek. Jego rodzinny dom 
stał 300 metrów od Domu Ludowego, w którym umieszczano Żydów przy-
wożonych do getta z okolicznych miejscowości. Przy domu dziadek Tomasz 
miał wielki sad owocowy, w którym bawiły się żydowskie dzieci schowane za 
wysokimi krzakami porzeczek. W kuchni często pojawiały się kobiety z getta 
gotujące jakieś potrawy dla swych rodzin. Późną jesienią 1941 r. już nikt 
z mieszkańców Domu Ludowego do dziadka nie zaglądał. Wszystkich wywie-
ziono.
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Będąc młodym człowiekiem często chodziłem na cmentarz. Porządkowa-
łem groby, zapalałem świeczki, jako harcerze opiekowaliśmy się także zapo-
mnianymi mogiłami. W starej części cmentarza był duży grób, którym nikt 
nigdy się nie opiekował, nie omiatał liści, nie palił świeczek. Nikt też nie 
wskazywał nam tego miejsca, by się nim zająć. Często pytałem ojca, co to 
za grób, dlaczego tam nie ma żadnej tabliczki, kto tam leży. Nie od razu 
otrzymałem odpowiedź. Wreszcie – jak byłem już trochę starszy – usłysza-
łem wyjaśnienie. Pamiętam, że ojciec bardzo ważył każde słowo. Przed woj-
ną – mówił – w Zagórowie doszło do ostrych starć z policjantami z Konina, 
którzy przyjechali bronić Żydów i miasta przed miejscowymi i przybywający-
mi z okolicznych wsi napastnikami. To nie była antyżydowska demonstracja, 
tylko regularna bitwa z agresywnym tłumem uzbrojonym w rozmaite narzę-
dzia. Policja musiała strzelać. Byli zabici. Pięciu z nich leży w tym grobie. To 
nie było godne zachowanie i godna śmierć. Dzisiaj już nie ma śladu po tym 
bezimiennym grobie.

Dopiero po jakimś czasie, po kolejnej lekturze rozmów Evy Urbach, 
uświadomiłem sobie, że mój dziadek, ojciec mamy – Polak, Bronisław Ma-
ciejewski, mieszkaniec Zagórowa – w tym samym czasie co Leon Jedwab był 
więźniem Auschwitz-Birkenau (nr 171 181), szedł w marszu śmierci, był 
w Buchenwaldzie (nr 79 608), a później trafił do lagru Dora. Byli w tych 
samych miejscach, szli tymi samymi drogami i chociaż się nigdy nie spotkali, 
ich los jest szczególnym świadectwem cierpienia i heroizmu milionów ludzi, 
którym dane było żyć w strasznym czasie wojny.

Podobnie jak Leon Jedwab, ojciec mojej mamy nie był człowiekiem, który 
chętnie opowiadał o swoich obozowych przeżyciach. Tłumaczył to po prostu 
tak: ktoś, kto tam nie był, kto tego nie przeżył, nie jest w stanie zrozumieć, 
a tym bardziej ocenić ludzi i wydarzeń, których doświadczali. Musiało zda-
rzyć się coś wyjątkowego – jakieś nagłe skojarzenie (na przykład brak sza-
cunku dla chleba), by w reakcji dziadka znalazła się jakaś szokująca dla nas 
krótka opowieść z obozowego życia. Tamten czas odcisnął na nim potężne 
piętno i tkwił głęboko w duszy.
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W któreś niedzielne, słoneczne popołudnie szedłem z dziadkiem na nad-
warciańskie łąki. Często mu towarzyszyłem w spacerach po tych szerokich 
błoniach, które wiosną potrafią człowieka zauroczyć odradzającym się ży-
ciem, krzykiem ptaków i wszechobecną w najróżniejszych odcieniach ziele-
nią. Szliśmy od dłuższego czasu w milczeniu, gdy nagle usłyszałem pytanie:

– Gdzie On wtedy był?
– Kto – o kim mówisz?
– No On – Bóg.
– Jak to gdzie był?
– Gdzie On wtedy był, jak te żydowskie dzieci w Brzezince prosto z wago-

nów przy rampie szły do krematorium. Takie małe dzieci. A nam kazali rozła-
dowywać te transporty, wyciągać trupy, sortować bagaże. I stałem i patrzyłem 
na te dzieci, które tak szły – gdzie On wtedy był...

Nigdy już nie wróciliśmy do tej rozmowy. Nigdy też tej rozmowy nie za-
pomnę.

Mój ukochany dziadzia co niedzielę – jak tylko mógł, a przeżył 96 lat – 
chodził na sumę do kościoła, ale czy był człowiekiem wierzącym, tego już nie 
jestem pewien.

Pytania „jak to wszystko mogło się stać?”, „czy Bóg istnieje?” słyszy także 
czasami Leon Jedwab od swojej córki. Ale on nie za bardzo chce się w to za-
głębiać. Uważa się za człowieka religijnego. Tak został wychowany. Codzien-
nie rano odmawia modlitwę. Kiedy nawija na ręce skórzany pasek – filakte-
rię, widzi wytatuowany swój obozowy numer 144 768. To zawsze będzie mu 
przypominać przeszłość. I chociaż nie lubi za bardzo w niej grzebać, bo stara 
się patrzeć na jaśniejszą stronę życia, to nigdy o niej nie zapomni. Bezpośred-
nim powodem, dla którego publicznie zabrał głos, był telewizyjny wywiad 
z Davidem Irvingiem – Brytyjczykiem, który zdobył swoisty rozgłos w świe-
cie z powodu głoszonych poglądów, iż „Holocaust został wymyślony” i że to 
amerykańska propaganda. Leon Jedwab zabrał głos, ujawnił się, jak to okre-
śliła Eva Urbach, bo chciał dać świadectwo tego, co osobiście przeżył. Na 
szczęście nie jest w tym osamotniony i nie pozostanie sam. Chociaż każdy pi-
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sze swoją historię, to suma tych indywidualnych świadectw tworzy wspólno-
tę pamięci, którą trzeba chronić i przekazywać nadchodzącym pokoleniom. 
Historia mówiona Leona i Toshy Jedwab to dwie niezwykłe opowieści. Czy-
tamy napisane przez życie dzieje, jak dwa psalmy, w których oboje dziękują 
Bogu i Losowi za dar istnienia i próbują zrozumieć dlaczego to wszystko się 
zdarzyło. Czemu miała służyć ta wielka i bolesna ofiara.

Pod koniec naszej pierwszej rozmowy zaproponowałem, że postaram się 
zająć organizacją przekładu na język polski nagranych na DVD wspomnień 
i wraz z pozostałymi dokumentami przekazać cały zbiór bibliotece w Zagóro-
wie. Leon Jedwab uznał to za dobry pomysł. Plan mogłem zrealizować dzięki 
finansowemu wsparciu burmistrza Zagórowa – Wiesława Radnieckiego i sta-
rosty słupeckiego – Mariusza Rogi. Przekładu podjęła się Agnieszka Micha-
lak-Lunt.

Rozmowy z Leonem i Toshą Jedwab prowadziła Eva Urbach. Trzeba oczy-
wiście docenić pracę, jaką wykonała. Jednak często nie mogłem pozbyć się 
zdziwienia tym, jak pytająca słabo zna polskie przedwojenne i wojenne realia 
i jak często w jej pytaniach pojawiają się niekiedy naiwne, a czasem bez-
krytycznie powtarzane stereotypy. Także retoryczne konstrukcje wielu pytań 
wymuszały niejako lakoniczność odpowiedzi rozmówców. W jakimś sensie 
zamykało to w tych przypadkach szanse na poznanie osobistych sądów pyta-
nych osób.

Polskie tłumaczenie wywiadów zostało następnie wysłane do Melbourne, 
uzupełnione i poprawione, a następnie autoryzowane przez Leona i Toshę 
Jed wab. Te wspomnienia – poprzez indywidualne, niezwykłe historie – uka-
zują zbiorowy los zagórowskich, a szerzej patrząc – polskich Żydów. Pomy-
ślałem więc, że może warto wydać ów surowy zapis „historii mówionej” 
drukiem – by trafił do szerszego grona czytelników. Tak pojawił się pomysł 
stworzenia tej książki. We współczesnej dobie, w której historię zdomino-
wał autorski komentarz, uważałem za najważniejsze przekazać w zwartym 
wydawnictwie relacje świadków, kopie nielicznych dokumentów i fotografie 
stanowiące dopełnienie spisanych opowieści.
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Miałem możliwość, dzięki uprzejmej zgodzie najbliższych, dotarcia do 
maszynopisu wspomnień mego stryja – Lecha Słowińskiego – profesora po-
znańskiego uniwersytetu, który opisując lata młodości w rodzinnym Zagóro-
wie, kilka kart poświęcił żydowskim obywatelom miasta. Zanotowana rozmo-
wa „wójta z kupcem bławatnym” z czerwca 1939 r. wiele mówi o ludziach 
i życiu codziennym w tym małym miasteczku. Za trzy miesiące przyjadą na 
motocyklach uzbrojeni po zęby Niemcy i zaczną wprowadzać swoje porządki.

W archiwach zachował się sporządzony przez kierownika Sądu Grodzkie-
go w Koninie 27 października 1945 r. protokół z wizji lokalnej – dokona-
nej z udziałem świadka masowych mordów, Mieczysława Sękiewicza – na 
grobach w lasach pod Kazimierzem Biskupim (rewir o nazwie Wygoda). Ten 
dokument to wstrząsające świadectwo śmierci zagórowskich Żydów, to także 
obraz zdziczenia człowieka, o jaki trudno w dokumentach i relacjach ofiar 
Holocaustu.

Jestem wdzięczny profesorowi Krzysztofowi Makowskiemu za zaintere-
sowanie się „historią mówioną” Toshy i Leona Jedwab, za rozmowy, cenne 
uwagi i w końcu za podjęcie się z naukową wnikliwością opatrzenia tekstów 
wstępem, potrzebnymi przypisami i objaśnieniami. Dziękuję Komitetowi Re-
dakcyjnemu za zauważenie przedłożonego tekstu i otwarcie drogi do prac 
edytorskich, a Wydawnictwu za cierpliwość i wsparcie, co sprawiło, że wspo-
mnienia Leona i Toshy Jedwab mają szansę dotrzeć do Czytelników.

Mirosław Słowiński
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