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kasztanowa za Szkołą Podstawową 
nr 1) imienia rabina Meir Jelbusha 
ben Jehiela Michela Weissera, na-
zywanego przez wszystkich Mal-
bim (od hebrajskich inicjałów). 

Mędrzec z Kępna
Rabin Malbim (żył w latach 

1809 r. - 1879 r.) był cenionym du-
chownym w całej Europie, znawcą 
i komentatorem tekstów i ksiąg re-

ligijnych. W wieku 13 lat opuścił 
rodzinne strony i udał się do War-
szawy, gdzie zdobył imponującą 
wiedzę nie tylko ze znajomości 
Tory, ale również w naukach ści-
słych i historii. Był nawet nazywa-
ny „illuy from Volhyna” (geniusz z 
Wołynia). Następnym etapem jego 
życia jest Łęczyca, gdzie poślubił 
córkę miejskiego rabina. A mając 
20 lat, ukończył pisanie komenta-
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Serdeczne podziękowanie dla lekarzy 
i pielęgniarek Oddziału Nefrologii:

ordynatorowi lek. Jackowi Sobolewskiemu,
lek. Rafałowi Podejmie, lek. Joannie Siwek

za troskliwą opiekę w ostatnich dniach 
życia mojego Męża

śp.
Stanisława Mazia

składa żona

Podczas czwartkowej, XLVI sesji 
Rady Miejskiej w Kępnie radni nada-
li nazwy nowym ulicom w Kępnie, 
głównie w związku z tworzeniem 
nowej zabudowy mieszkaniowej na 
działkach przylegających do dróg 
gminnych. - W wyniku wcześniej 
przeprowadzonych konsultacji w 
sprawie zmiany nazw ulic w związku 
z ustawą dekomunizacyjną, do Gmi-
ny spłynęły propozycje nazw, które 
nie zostały nadane, a które chcieli-
byśmy teraz wykorzystać – wyjaśniła 
naczelnik Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Nieruchomości, Ochrony 
Środowiska i Planowania Przestrzen-
nego Milena Piętka. Dwie drogi po-
łożone w okolicy ul. Wrocławskiej 
i stanowiące odnogę ul. Słonecznej 
nazwano ul. ks. Jerzego Popie-
łuszki oraz ks. kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. W sąsiedztwie ul. 
Grabowskiej (po prawej stronie) 
utworzono ul. gen. Stanisława 
Thiela. Z kolei za Sądem Rejono-
wym w Kępnie, równolegle do Al. 
Marcinkowskiego, ustanowiono ul. 
Rabina Malbima.

Upamiętnić rabina
Przypomnijmy w czerwcu ubie-

głego roku redaktor naczelny „Ty-
godnika Kępińskiego” Mirosław 
Łapa zwrócił się do przewodni-
czącego Rady Miejskiej Andrzeja 
Stachowiaka z wnioskiem, aby w 
związku z przyjętą ustawą „deko-
munizacyjną ulic” rekomendował 
radnym nadanie nowej nazwy ów-
czesnej ulicy Hanki Sawickiej (aleja 

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej samorządowcy podjęli jednomyślne uchwały o nadaniu 
czterem ulicom w Kępnie nowych nazw: ks. Jerzego Popiełuszki, księdza kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, gen. Stanisław Thiela oraz rabina Malbima
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Jedyna taka ulica na świecie
rzy do tekstów Shulchan Aruch. 
Po czym zaczyna swoje podróże, 
szukając promotora dla swoich 
tekstów - znalazł go w osobie Cha-
sama Sofera, który później ponad 
100 razy cytuje jego teksty w całej 
Europie i do końca życia uznaje go 
za postać wybitną.

W 1839 r. Malbim zostaje rabi-
nem Wrześni, a po kilku latach na-

stępuje najciekawszy dla nas okres 
- w 1845 r. zostaje rabinem Kępna. 
W trakcie swojego rabinatu w na-
szym mieście zyskuje tytuł: „Der 
Kempener Magid” (wybitny mówca z 
Kępna). Chciałbym tu podkreślić, że 
w trakcie pobytu w Kępnie napisał i 
opublikował słynną serię derashos 
(komentarzy) znanych jako „Artzos 
Hashalom” oraz komentarze do księ-
gi Megillas Esther, które są uznawane 

za jedne z jego najważniejszych dzieł 
jego życia. Po 13 latach pobytu w 
Kępnie, w 1858 r. Malbim zostaje 
rabinem Bukaresztu w Rumunii, a 
2 lata później jest już naczelnym ra-
binem Rumunii.

W 1866 r. Malbim objął funk-
cję rabina w Łęczycy (co ciekawe 
mieszkanie, w którym mieszkał 
istnieje do dziś w budynku tzw Ma-
łej Synagogi, przy zbiegu ulic Ka-
liskiej i Szpitalnej). Kolejne etapy 
jego podróży to Królewiec, gdzie 
przez 4 lata jest głównym rabinem 
społeczności polskiej.

W 1879 r. po krótkim pobycie 
w Mogilewie (Białoruś) przeniósł 
się do Wilna. W tym samym roku 
proszono go do Nowego Jorku, 
aby objął funkcję naczelnego ra-
bina Stanów Zjednoczonych, ale z 
niewiadomych przyczyn odmówił. 
W ostatnim etapie życia zmierzał 
do Kremenczuka (Ukraina), gdzie 
miał zostać rabinem. Zmarł w trak-
cie podróży w Kijowie w 1879 r. w 
święto Rosz Ha-Szana (pierwszy 
dzień kalendarza żydowskiego).

Poparcie dla inicjatywy
Inicjatywa nazwania kępińskiej 

ulicy imieniem tego wybitnego 
rabina życzliwie przyjęta została 
przez wiele środowisk żydowskich 
w Polsce i zagranicą, w  tym przez 
przewodniczącą Wyznaniowej 
Gminy Żydowskiej w Poznaniu Ali-
cję Kobus, prezesa Towarzystwa 
Miłośników Ostrowskiej Synago-
gi Piotra Grabarza oraz Philipa 
Brilla z Nowego Jorku aktywowa-
nego propagatora nauk rabinicz-
nych Malbiego. W swoim liście z 
30.06.2016 r. do burmistrza Piotra 
Psikusa pisze m.in.: „Moja rodzi-
na żyła w Kępnie od lat 20. do 90. 
XIX wieku. Ja byłem w Kępnie trzy 
razy. To dla mnie wyjątkowe miasto 
z bogata historią. Ma Pan szczęście 
mieć kontakt z pozostałościami dzie-
dzictwa żydowskiego, które swojego 
czasu bujnie się rozwijało. Duchowy 

przywódca tej społeczności w latach 
1840-55 to Malbim. Był geniuszem, 
umysłem, który spotyka się raz na 
wiek. Był znanym uczonym, którego 
do dziś się studiuje i cytuje na całym 
świecie. Jego książki są tłumaczone 
na wiele języków. Jego dziedzictwo 
jest skarbem. Nazywając jego imie-
niem ulicę w Kępnie, uczciłby Pan 
pamięć o jego osobie i całej spo-
łeczności żydowskiej miasta. Byłby 
to wyjątkowy akt uznania. Gorąco 
zachęcam Pana do takiego czynu”.

„Nierozumienie” Malbima
Niestety, kępińscy samorzą-

dowcy, zmieniając na czerwcowej 
sesji nazwy komunistycznych ulic 
nie przychylili się do petycji redak-
tora naczelnego i nie przemiano-
wali H. Sawickiej na rabina Malbi-
ma. Decyzja ta w opiniotwórczym 
środowisku diaspory żydowskim 
spotkała się z „niezrozumieniem” 
czego dowodem email do M. Łapy, 
od A. Kobus - „Jest to bardzo przy-
kra wiadomość, ale z całego serca 
Panu dziękuję za wszelką pomoc i 
zaangażowanie. Może przy innych 
okolicznościach w przyszłości bę-
dzie to możliwe”. W podobnym to-
nie skomentował zaistniałą sytuację 
obecny w czasie sierpniowego Fe-
stiwalu Trzech Kultur rabin Yeho-
shua Ellis. 

Jest ulica Malbima
Dopiero na ostatniej sesji Rady 

Miejskiej zdecydowano, aby ulica 
za Sądem Rejonowym nosiła na-
zwę tego wybitnego izraelity - kęp-
nianina wyznania judaistycznego. 
Nie jest to reprezentacyjna ulica w 
naszym mieście i wymaga ona w 
części remontu, ale liczy się dobra 
wola i fakt, że radni zdecydowali 
się na upamiętnienie tego wybitne-
go duchownego i nauczyciela religii 
mojżeszowej. Po tej decyzji Kępno 
będzie pierwszym na świecie  mia-
stem, gdzie znajduje się ulica imie-
nia tego znanego rabina w kręgach 
diaspory żydowskiej. m, KR

 Spotkanie pn. „Kawy z biznesem” w kępińskim ratuszu

Rozmawiali z przedsiębiorcami
17 listopada br. w kępińskim 

ratuszu odbyło się inauguracyjne 
spotkanie pn. „Kawy z biznesem”. 
Inicjatorem tego przedsięwzięcia był 
burmistrz Piotr Psikus. 

Odpowiadając na zaproszenie 
włodarza, w spotkaniu uczestniczy-
ło około 30 przedsiębiorców z tere-
nu miasta i gminy Kępno. W trakcie 

spotkania zostały omówione tematy 
z zakresu inwestycji komunalnych, 
drogowych, infrastrukturalnych, ga-
zyfi kacji w gminie Kępno i wielu in-
nych. Zaproszeni prelegenci z Banku 
BGK przedstawili nowe produkty dla 
sektora przedsiębiorczości.

Spotkanie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem, a przedsiębiorcy 

wyrazili chęć uczestniczenia w życiu 
gminy, by służyć głosem doradczym 
w wielu zagadnieniach. Prawdopo-
dobnie „Kawy z biznesem” odbywać 
się będą cyklicznie, gdyż przedsię-
biorcy zaproponowali już ciekawe 
zagadnienia, które chcieliby omówić 
na kolejnym spotkaniu.    

Oprac. KR


