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Bedzin – nasza mala 

jerozolima 
Wydanie  nadzwyczajne  

 

 

Szanowni Czytelnicy 

W imieniu całego zespołu redakcyjnego pragnę wyrazić naszą wdzięczność, że przez te 

wszystkie lata byliście z nami. Dzisiaj obchodzimy równo 95 lat, gdy nasz tygodnik 

ukazał się pierwszy raz w Królestwie Polskim. Na tę okoliczność oddajemy do waszych 

rąk wydanie specjalne, w którym zamieściliśmy reprint artykułów, biogramów, a nawet 

reklam, które ukazały się na łamach naszego periodyku. Mamy nadzieję, że przyczynią 

się do lepszego poznania historii, mentalności a nade wszystko minionej epoki. 

Redaktor naczelny A.P.  

Czym jest BUND? 

    Pełna nazwa to Powszechny 

Związek Robotniczy na Litwie,  

w Polsce i Rosji. Była to 

działająca w latach od 1897  

do 1948 lewicowa partia żydowska 

od 1918 działa jako samodzielna 

partia. 

    BUND walczył o rozwiązanie 

kwestii żydowskiej przez socjalizm 

przebudowę społeczeństwa  oraz 

zapewnienie Żydom autonomii.  

    Bund został założony 7.10.1897  

roku w Wilnie. Celem tego 

ugrupowania było zjednoczenie 

wszystkich robotników w jednej 

socjalistycznej partii. W 1910 

roku powstała młodzieżowa 

organizacja partii Cukunft. W 1915 

Bund podzielił się na dwie 

samodzielne partie: rosyjską  

i polską. Wojna Domowa  

w Rosji oraz zwiększający się 

antysemityzm zmusił partie do 

poparcia rządu Rosyjskiego. Tuż 

przed odzyskaniem przez Polskę 

niepodległości Bund zorganizował na 

jej terenie dwie nielegalne 

konferencje partyjne: w 1917 i 1918 

roku. Partia wzięła także udział  

w 1919 roku w pierwszych wyborach do 

parlamentu.  

     Istniały także bundowskie 

żydowskie związki zawodowe  

i partyjne spółdzielnie. Organem 

prasowym partii był dwutygodnik Nowe 

Życie. Najbardziej znanymi 

członkami Bundu w okresie 

międzywojennym byli m.in. Wiktor 

Alter, Henryk Ehrlich, Maurycy 

Orzech i Szmul Zygielbojm. 

      Twórcą hymnu Bundu  pieśni  

Di Szwue ("Przysięga") był Szymon 

Anski. Bundowcy  podczas II wojny 

światowej aktywnie organizowali 

żydowski ruch oporu. 

 

 

Wschód słońca: 07:22                                           10. Szwat 5775                                             Zachód słońca: 16:14 
 

 

Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. 
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„Nie ma dzieci - są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych 

popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy.” 
 

Autorem powyższych słów jest Janusz Korczak,  

a właściwie Henryk Goldszmit, z zawodu lekarz, 

pisarz, ale przede wszystkim wychowawca i pedagog. 

Urodził się w 1878 lub 1879 roku jako syn adwokata. 

W młodości sam zaznał biedę, musiał utrzymywać swoją 

rodzinę. Obecnie walczy o prawa dzieci.  

W latach 1912-1942 został dyrektorem Domu Sierot 

dla dzieci żydowskich, a od 1919 współorganizatorem Naszego 

Domu dla polskich dzieci. Korczak jest autorem wielu książek  

w których zwraca uwagę czytelnika na prawa dziecka np. „Jak 

kochać dziecko”, „Prawo dziecka do szacunku”, „Król Maciuś 

Pierwszy”, czy „Król Maciuś na wyspie bezludnej”.  

Praca społeczna dla swoich wychowanków stała się przesłaniem 

jego życia. Poniżej zamieszczamy fragment jego wiersza.  

 

„Prawa dziecka” – Janusz Korczak 

 
Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek, 

Tyle, że jeszcze mały. 

 

Dlatego ludzie uczeni, 

Którym za to należą się brawa, 

Chcąc wielu dzieci los odmienić, 

Spisali dla was mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta 

Spróbujcie dobrze zapamiętać: 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, 
wyzywać, 

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać… 

Poranny podmuch 

 

Zapraszamy  

do kina! 

 

Żydowski twórca Aleksander 

Ford stworzył nowy film 

opowiadający historię Polaków, 

którzy znalazłszy się na pustyni, 

założyli własną wioskę.  

 

Jakie przygody ich spotkały - 

zobacz sam.  

 

Przyjdź na seans !  

Cena biletu: 1zł 50 gr. 
 

 

 



              Poniedziałek, 26 stycznia 2015 r. 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Książka Natana Grossa "Film 

żydowski w Polsce" opowiada o 

czasach, gdy jeszcze "byli 

Żydzi" i tworzyli w Polsce kino 

w języku jidysz.  

   Jidysz i kino? - zdziwi się 

ktoś. A jednak!  

   Gdy w roku 1926 producent 

filmowy Józef Green znalazł się 

w Hollywood na planie "Śpiewaka 

jazzbandu", uznawanego za 

pierwszy film dźwiękowy, „w 

studiu słyszał więcej jidysz 

niż angielskiego”.  

   Co kręcono w jidysz? 

Najczęściej komedie np. „Judel 

gra na skrzypcach” Jana Nowiny-

Przybylskiego i melodramaty „Za 

grzechy” Aleksandra Martena, 

oba z 1936 r. przesycone 

żydowską 

Obyczajowością. Ważnym elementem 

fabuły była zwykle jakaś 

uroczystość religijna, a tematem 

rozluźnienie więzi rodzinnych. 

Czasem do głosu dochodziła 

ludowa mistyka żydowska, choćby 

w najsłynniejszym filmie tego 

okresu – „Dybuku” (1937) Michała 

Waszyńskiego, wg dramatu Szymona 

An-skiego.  

   Jak żartuje Gross: „nieliczni 

goje, przeważnie bez imienia, 

zjawiają się w żydowskim filmie 

tylko w tle”. 

   Dla każdego, kto 

interesuje się 

historią filmu 

żydowskiego, książka 

Grossa jest 

obowiązkową pozycją 

na półce. 

 

Henryk Kuna urodził się w 1879 roku w Warszawie, zmarł w Toruniu  

w 1945 r. Był wybitnym polskim rzeźbiarzem i pedagogiem. Początkowo miał 

pobierać naukę w szkole rabinackiej lecz dzięki pomocy Franciszka 

Rajkowskiego postanowił zająć się rzeźbą . Studiował w pracowni Piusa 

Welońskiego, dzięki temu w 1904 roku powstała rzeźba pt: „Śmierć”, ale 

została zaprezentowana w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Warszawie dopiero 

w 1924 roku. Gdy był w Paryżu zaczął interesować się sztuką rodzimą. 

Później latach przez dłuższy czas pozostawał pod wpływem sztuki Aristide 

Maillola, a jego niepowtarzalny styl stał się sławny  

w okresie dwudziestolecia międzywojennego.  

Jego rzeźby charakteryzowały się łagodnym konturem. Głównym tematem 

rzeźb Henryka Kuny były kobiety i wątki religijne. Zajmował się też 

wykonywaniem pomników, np. w 1938 roku wykonał pomnik Józefa 

Piłsudskiego i Adama Mickiewicza. W sztuce nawiązywał do renesansu  

i antyku. Był jednym z założycieli grupy „Rytm” w 1922 roku  

i uczestniczył we wszystkich jego wystawach. Został również mianowany 

profesorem rzeźby monumentalnej w Toruniu lecz z powodu śmierci nie 

zdążył zasiąść na tym stanowisku. 
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Recenzja                        

„Dybuk” to historia o pięknej, lecz niespełnionej miłości, którą można 

porównywać do opowieści Romea i Julii w żydowskim wydaniu. Jest to dramat, 

ale wątek paranormalny sprawia, że film można klasyfikować jako horror, 

którym jednak nie jest. Został on wyreżyserowany na podstawie dramatu o 

tym samym tytule autorstwa Szymona An-skiego.  

Akcja rozgrywa się w dwóch małych miejscowościach: Brynicy  

i Miropolu. Cała historia zaczyna się od momentu, w którym dwaj żydowscy 

przyjaciele Nisan i Sender przysięgają sobie, że gdy będą mieli dzieci te 

się pobiorą. W wyniku nieszczęśliwego wypadku Nisan ginie. Rodzi mu się 

wtedy syn Chonen, a jego przyjacielowi córka Lea. Po kilkunastu latach ich 

dorosłe już dzieci spotykają się i zakochują się w sobie. Niestety ojciec 

dziewczyny wydał ją za syna bogatego sąsiada, tym samym łamiąc przysięgę, 

którą złożył osiemnaście lat temu z ojcem chłopaka. Chonen, zrozpaczony 

chce oddać duszę... Jak napomniałam wcześniej, historia tutaj ukazana 

urzekła mnie, a to wszystko oprawione w miarę dobrą grą aktorską. Osobiście 

nie przepadam za filmami w których bohaterowie kończą w ten sposób, jednak 

muszę przyznać że w pewnym stopniu wzruszyło mnie zakończenie. Znowu  

z drugiej strony, ta opowieść o miłości może wydać się niektórym znana, 

albowiem mnóstwo filmów obrało ten kierunek.  

Na koniec, gdybym miała dać ocenę tejże realizacji uwzględniając 

wszystko, dałabym 7 na 10. Poniżej prezentujemy krótki biogram twórcy. 

Reżyser Michał Waszyński (1904-1965) - ego prawdziwe imię to Mosze Waks. 

Wychował się w mieście Kowel. W wieku 15 lat opuścił rodzinne miasto. Był 

znany z tego, że potrafił wyreżyserować film w ekspresowym tempie. W latach 

30. wyreżyserował ponad 30 filmów, m.in.: Prokurator Alicja Horn, Czarna 

perła, Antek policmajster, Dybuk, Znachor. 

Dentysta Wspaniały 

Jan Karwalski 

ul. Kwiatkowa 3, 

Kowalowo 

Tel. 127 

„Chory ząbek masz, 

prędko choć do nas” 

Uwaga! 
 

Krawiecki zakład poszukuje 

pracowników!!! 
 

„KTO DOBRZE SZYJE,  

TEN DŁUGO ŻYJE” 
 

Wymagania: umiejętność szycia, 

zwinne ręce i chęć do pracy... 
 

Będzin ul. 9-go Maja 4/6  

Tel. 689 
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Recenzja filmu pt. „Błazen 

Purymowy” 

Film Jana Nowina-Przybylskiego  

i Józefa Green pt. „Błazen 

Purymowy” jest dramatem 

obyczajowym. Przenosi on widzów do 

maleńkiego miasteczka żydowskiego, 

gdzieś w Galicji. Bohater Gecel 

jest bezdomnym Żydem poszukującym 

swojego miejsca na ziemi i pracy, 

w ten sposób trafia do ubogiego 

szewca. Tam zakochuje się w jego 

córce Ester, która nie wiedząc, że 

on ją kocha, oddaje swe serce 

cyrkowemu śpiewakowi Dikowi. 

Głównym jednak przesłaniem filmu 

jest chęć pokazania widzowi 

podział społeczeństwa żydowskiego 

i różnicę kulturową.  

W ekranizacji widnieje przepaść 

pomiędzy bogatymi Żydami, którzy w 

synagodze mają prawo zasiadać przy 

ścianie wschodniej oraz biednymi 

siedzącymi przy drzwiach. Reżyser 

ukazuje takie święta żydowskie jak 

Szabat  

i Święto Purim (od którego bierze 

się tytuł filmu). Warto obejrzeć 

ten film, aby zobaczyć jak dawnej 

toczyło się zwykłe życie 

społeczności żydowskiej. 

Streszczenie filmu dźwiękowego 

„Sabra”  

Film pokazuje grupę imigrantów 

polskich. Długa karawana idzie 

przez pustynie aż dochodzi do 

wioski arabskiej, Szejk przyjmuje 

gości z fałszywą uprzejmością, 

sprzedaje im dużo ziemi (kamienisty 

ugór). Imigranci zakładają swoje 

obozowiska,a następnie rozpoczynają 

pracę. Ważnym problemem w filmie 

staje się woda oddalona  

o kilometry, która dodatkowo 

okazuje się być własnością szejka. 

Bohaterowie filmu zaczynają kopać 

własną studnię, lecz piasek 

utrudnia prace i zasypuje studnie. 

Tymczasem docierają żony, lecz nie 

wszystkie chcą dzielić trud swych 

mężów. Punktem zwrotnym jest 

moment, gdy niemowa trafia na ślad 

wody. W filmie pojawia się również 

wątek miłosny przez co film staje 

się bardzo przyjemny. 

NAJNOWSZA KOLEKCJA 

PŁASZCZY 

 

Najtańsze płaszcze już od 50 złotych! 

Dla Pań i dla Panów.  

Oryginalne wzory i kolory. 

 

Zakład Krawiecki  

Będzin, ul. Małachowskiego 2. 

Telefon: 73 

Poleca mistrz krawiectwa J. Billis. 

 

Zapraszam do Dentysty! 

 

Wyleczymy wszystkie zęby z próchnicy i innych 

chorób!  

Założymy plomby najlepszej jakości! Duży wybór 

sztucznych zębów, m.in. w pięknym perłowym 

kolorze! 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług 

dentystycznych. 

Brzozowica 10 koło Będzina, tel. 10 
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              ZAKŁAD  FRYZJERSKI 

          ul. Kamienna 23 w Czeladzi 

OFERUJEMY: 

-golenie brody 

-przycinanie wąsów i baków 

-mycie brody 

-mycie głowy i czesanie włosów 

 

                  Nasze cenny są bardzo przystępne.  

              Na każdą kieszeń. Posiadamy maszynę  

              do kręcenia loków. Jest u nas schludnie  

               i czysto. Dla wymagających klientów  

                 mistrz fryzjerstwa Wincenty Karp.  

         

 

 

 

Moja muzyka - artykuł poświęcony wyjątkowej muzyce  żydowskiej 

Sztuka naszej muzyki sięga II wieku p.n.e. Już nawet w tych czasach 

dysponowaliśmy dużym zasobem instrumentów (ponad 30) między innymi: harfa, 

kitara, instrumenty dęte oraz bębenki i cymbały. Dominowała głównie muzyka 

wokalna i to ona nadal jest najprzyjemniejsza dla ucha. W świątyniach 

przeważały psalmy śpiewane przez chór i solistów naprzemiennie. Kiedy 

wygnano Żydów z Jerozolimy bardzo szybko rozwinęła się muzyka wokalna.  

Dzisiaj w Polsce wielu kantorów i kompozytorów zyskało ogromną sławę. 

Na przykład: Mosze Kusewicki oraz Greszon Sirota i Szerman Pinchas. Pieśni 

ludowe najczęściej tworzone są anonimowo, ale specjalnie dla naszej gazety 

poznaliśmy jednego z tych wyjątkowych muzykantów, jakim jest krakowianin 

Mordechaj Gebirting piszący nie tylko pieśni, a także wiersze między 

innymi „Strajk generalny”. Tworzona przez nas muzyka jest znana i ceniona 

nie tylko w środowisku żydowskim, ale także przez wyznawców innych 

religii. Jej elementy są często wprowadzane do muzyki artystycznej.  

     Raj dla uszu 

Zamów prywatny koncert.  

Tylko dla Ciebie.  

Koncert wokalno-instrumentalny 

Tel. 438 

        Zamów do domu 

Wokal: Anna Kowalska  

oraz Fryderyk Małkowicz 

Bęben: Mosze Kopeć 

Cymbały: Kajetan Janikowiak 

Trąbka: Sylwester Kokowiak 

Flet prosty: Helena Gwar 

       Miejsce występu  

       i utwór dowolne 
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Sztuka żydowska – zarys historyczny 

 

Początki sztuki żydowskiej sięgają okresu starożytności, 

kiedy to najbardziej rozwijała się sztuka religijna, 

podporządkowująca każdą sferę życia i działalności człowieka 

przepisom religijnym judaizmu. W ten sposób judaizm wpłynął na 

charakter sztuki żydowskiej, jej kształt artystyczny i kierunek 

rozwoju. Ortodoksyjna rabiniczna interpretacja Prawa 

Mojżeszowego zakazywała przedstawiania postaci ludzi i zwierząt. 

Dlatego elementy zdobnicze w sztuce żydowskiej zostały 

ograniczone do ornamentyki roślinnej. Zezwolono jedynie na 

wyrażenie symbolicznych treści przedstawieniami niektórych 

zwierząt.  

Rozwoju rzeźby i malarstwa, ograniczono do architektury 

sakralnej i rzemiosła artystycznego zaspokajającego potrzeby 

kultowe synagogi i domu. Duże znaczenie dla wzbogacenia 

ornamentyki przedmiotów kultowych miało złagodzenie 

interpretacji Tory. Już w renesansie powszechne stały się 

dekoracje o tematyce biblijnej i talmudycznej (np. ofiarowanie 

Izaaka, historia ucieczki z niewoli egipskiej, postaci 

patriarchów i proroków.  

Sztuka żydowska nigdy nie sprzeciwiła się wymogom wiary. Na 

przestrzeni wieków motywy zdobnicze praktycznie nie zmieniły się 

 stosowano np. parę lwów, gwiazdę Dawida, kolumny, menorę.  

W XIX wieku Żydzi zaczęli włączać się w nurt kultury 

europejskiej. Znaczący wpływ miało Żydowskie Oświecenie 

(Haskala). Sztuka żydowska powoli traciła swój wyłącznie 

sakralny charakter. Nastąpił rozwój malarstwa, szczególnie 

portretowego i rodzajowego. Głównym tematem były sceny z życia 

Żydów. Do wybitnych malarzy żydowskiej szkoły impresjonistycznej 

należeli między innymi M. Lieberman, C. Pissarro.  

W XX wieku wielu artystów wyszło poza krąg tematyki 

żydowskiej, wykorzystując w swojej twórczości pewne elementy  

i symbolikę żydowskie. Z nowych centrów artystycznych emanowały 

nowe trendy stylistyczne mające źródło we własnej Ziemi Żydów. 

W malarstwie, rzeźbie, fotografii i innych formach sztuki 

prezentowano różnorodność krajobrazu ojczyzny: tarasowe wzgórza 

i grzbiety tworzące wyjątkową dynamikę linii i kształtów, 

podłużne płaskowyże Negewu z szarozieloną roślinnością  

i jaskrawymi zróżnicowaniami kolorystycznymi, morze i piasek.  

W izraelskiej sztuce odbijają się krajobrazy, ludzie, 
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przedsiębiorstwa oraz politycy, często krytykowani przez 

artystów. Te wszystkie cechy sprawiają, że sztuka Izraela jest 

unikalna w swoim kolorycie i wymowie.  

 

 
Leo Forbert urodził się w 1880 roku w Płocku. Był słynnym producentem filmowym oraz 

kuzynem Seweryna Steinwurzela. Powróciwszy z podróży po Europie i Ameryce w 1906 

roku, założył zakład fotograficzny w Warszawie. W 1923 roku utworzył wytwórnie „Meteor”. 

Forbert większość swojej uwagi poświęcał kinematografii, ale produkował też obrazy. Jego 

wytwórnię w 1925 roku opuścił obraz „Nowa Palestyna”. Interesował się też filmem 

dokumentalnym. W 1926 roku Leo wyjechał do Australii oraz podjął próbę wyprodukowania 

filmu, lecz nie odniósł tam sukcesu. W 1928 roku Forbert powrócił do Warszawy. Jego synami 

byli: Adolf Forbert (1911-1992)-fotograf, reżyser i operator, oraz Władysław Forbert (1915-2001), 

który także był operatorem i reżyserem. Leo Forbert zmarł w 1938 roku w Warszawie. 

Józef Grennberg urodził się 23 kwietnia 1900 roku w Łodzi w rodzinie żydowskiej.  

W Berlinie ukończył szkołę teatralną. Pierwszy raz wystąpił na scenie w przedstawieniach 

Trupy Wiedeńskiej. Przeprowadził się do Nowego Yorku (Stany Zjednoczone) w 1924 roku 

i występował tam w teatrach żydowskich. Trzy lata później przeprowadził się do Hollywood, 

gdzie przyjął pseudonim artystyczny Joseph Green. Pracował tam przy pierwszych 

produkcjach dźwiękowych. Po powrocie do Polski zamieszkał w Warszawie. W 1930 podjął 

się udźwiękowienie i rozpowszechnianiem filmów amerykańskich. W tym czasie założył 

Biuro Kinematograficzne Green-Film, które zajęło się sprzedawaniem obrazów dźwiękowych 

żydowskich i nie tylko. Przed II wojną światową znów wyjechał do Stanów Zjednoczonych. 

Był tam producentem spektakli teatralnych, aktorem i reżyserem. Wyreżyserował filmy takie 

jak: „Błazen Purymowy”, „List do matki”, „Mateczka” i „Judel gra na skrzypcach”. Grał jako 

aktor w: „The Baron of Arizona” , „A Daughter of Her People”, „Joseph in the Land of Egypt” 

i „The Jazz Singer”. Zmarł 20 czerwca 1996 roku w Long Island. 

MAURYCY ORZECH 

Urodzony w 1891, a zmarł w 1943. Był on polski ekonomistą dziennikarzem i politykiem. Do 

BUNDu wstąpił w 1907 r. Był redaktorem prasy partyjnej. Po wybuchu II wojny światowej 

próbował uciec do Szwecji statkiem, lecz został uwięziony w Berlinie, później osadzono go 

w getcie warszawskim, gdzie tworzył podziemną prasę. 

W lipcu 1942 r. uciekł z getta, ale prawdopodobnie został zabity przy próbie 

przekroczenia granicy. 


