NASZA HISTORIA

Z Tel Avivu do Sierpca po 71. latach

Mendel Koniec na schodach
swojego sierpeckiego domku

Menachem Knaan - przed wojn¹ po
prostu Mendel Koniec - obecnie obywatel
Izraela, na sta³e mieszkaj¹cy w Tel Avivie,
w paŸdzierniku 2007 roku odwiedzi³
Sierpc. Ot taka lakoniczna informacja, z
pozoru b³aha, nic nie wnosz¹ca do dziejów
miasta. Do tego wydarzenie mo¿e siê wydawaæ na tyle odleg³e, ¿e nie warto nawet o
nim wspominaæ.
Po takim wstêpie logiczne siê wydaje,
¿e padnie stwierdzenie - „nic bardziej mylnego”. Oczywiœcie tak w rzeczywistoœci
jest. Sama wizyta, podczas której Menachem Knaan zwiedza³ rodzinne miasto i
spotka³ siê z burmistrzem, stanowi pewn¹
ciekawostkê i jest przyk³adem, ¿e nawet po
tylu latach mo¿na nawi¹zaæ kontakt z dawnymi sierpczanami (i ich potomkami).
Jednak, co najwa¿niejsze - goœæ przekaza³ rodzinne fotografie, w³asne œwiadectwa
szkolne ze Szko³y Powszechnej Stowarzy-

szenia „Tarbut”, drzewo genealogiczne w³asnej rodziny, a co równie
istotne - wszystkie materia³y dok³adnie omówi³, podaj¹c nazwiska
osób na fotografiach (oczywiœcie jeœli je zna³). Dodatkowe informacje przekazywa³ równie¿ po powrocie do Izraela - kontakt z nim
utrzymuje Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc. Okaza³o siê przy tym, ¿e czêœæ udostêpnionych fotografii wykorzystana
by³a ju¿ wczeœniej w wydanej w 1959 r. w Tel Avivie publikacji
„Gmina Sierpc. Ksiêga Pamiêci”, co pozwoli³o skonfrontowaæ
podane informacje, z podpisami umieszczonymi w „Ksiêdze...”.
Przy okazji umo¿liwi³o postawienie doœæ ciekawej tezy na temat
innego brzmienia nazwiska Menachema kilka pokoleñ wstecz, a co
za tym idzie - jego pochodzenia - ale o tym na koñcu.
Mendel Koniec urodzi³ siê 3 paŸdziernika 1927 roku w Sierpcu.
Czteroosobowa rodzina Koñców mieszka³a w domu nale¿¹cym do
rodziny Radomyskich na rogu Starego Rynku i ul. Warszawskiej
(obecnie Plac Wyszyñskiego i ul. 11 Listopada) - wówczas na parterze budynku mieœci³a siê apteka, obecnie sklep AGD pañstwa Markowskich. Jak poda³ Menachem, jego ojciec Jeruchim by³ krawcem,
matka Iska (z domu Taca) pomaga³a mê¿owi w pracy. Jeruchim
Koniec podczas I wojny œwiatowej zosta³ powo³any do wojska rosyjskiego i zosta³ wys³any na front. Nie wiemy dok³adnie gdzie walczy³, jednak na pocz¹tku wojny dosta³ siê do niewoli i jej koñca
doczeka³ w austro-wêgierskim obozie jenieckim.
W okresie miêdzywojennym rodzice zaanga¿owali siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i polityczn¹, choæ pogl¹dy mieli zgo³a inne - Iska
dzia³a³a aktywnie w Agudat Syjon - Zwi¹zku Syjonu, który by³
organizacj¹ syjonistyczn¹, Jeruchim zaœ by³ cz³onkiem antysyjonistycznego Bundu. Iska by³a tak¿e cz³onkiem Komitetu Za³o¿ycielskiego Szko³y Powszechnej Stowarzyszenia „Tarbut”. Zachowa³a
siê fotografia, na której jest ujêta jako jako cz³onek Komitetu
Rodzicielskiego. Brat Menachema, Szlomo, starszy o 4 lata, by³
uczniem tej placówki.

Faktów z ¿ycia Sierpca czy gminy ¿ydowskiej Menachem niestety nie pamiêta kiedy opuœcili rodzinne miasto mia³ tylko 9
lat - jednak pami¹tki, które udostêpni³ oraz
wspomnienia przekazane mu przez rodziców i tak daj¹ nam kilka bezcennych informacji z tego okresu. Choæby wygl¹d nagrobków na sierpeckim kirkucie, krój mundurka
szkolnego w Tarbucie czy w ogóle to, jak
wygl¹dali i ubierali siê ¯ydzi - a nie by³y to
wy³¹cznie d³ugie brody i cha³aty.
W latach 30-tych XX w., po dojœciu do
w³adzy w Niemczech Hitlera, pogl¹dy Jeruchima na temat wyjazdu do Palestyny zaczê³y siê gwa³townie zmieniaæ - i tak Koñcowie,
jak wiêkszoœæ europejskich ¯ydów, starali
siê wyjechaæ do Erec Israel - Ziemi Izraela,
wówczas Palestyny, terytorium mandatowego Wielkiej Brytanii. Jednak, jak opisa³ to
dok³adnie Menachem Knaan, aby otrzymaæ
zgodê na wjazd na terytorium Palestyny
nale¿a³o spe³niæ jeden z warunków:
„... 1. Ch³opcy z Palestyny mogli
przyjechaæ do Polski, by poœlubiæ ¿ydowskie
dziewczêta i razem wróciæ (...) wiêkszoœæ z
tych zwi¹zków rozpada³a siê zaraz po przyjeŸdzie, gdy¿ by³y to zwi¹zki fikcyjne,
aczkolwiek niektóre przetrwa³y.
2. Mo¿na by³o zostaæ grup¹ pionierów i
osiedliæ siê na farmach rolniczych.
3. Trzeba by³o udowodniæ posiadanie
1000 funtów, by byæ w stanie utrzymaæ siê
na miejscu do momentu znalezienia pracy,
tak by nie byæ zbyt du¿ym ciê¿arem dla w³adz
brytyjskich.
4. Mo¿na te¿ by³ staæ siê kapitalist¹,
którzy mieli pierwszeñstwo w uzyskiwaniu
zezwoleñ. Trzeba by³o jednak posiadaæ kwotê 5000 funtów. Nasza rodzina nie spe³nia³a
¿adnego z powy¿szych warunków....”
Zdecydowali siê na rozwi¹zanie trzecie,
jednak zebranie tysi¹ca funtów wydawa³o
siê po jakimœ czasie nierealne. Powoli zaczynali siê godziæ z tym, ¿e nie ma szans na
opuszczenie Europy, wielkimi krokami
zbli¿aj¹cej siê do wojennego szaleñstwa.
Wówczas brakuj¹c¹ kwotê przekaza³a Koñcom w³aœcicielka domu, w którym mieszkali, pani Radomyska - nie chcia³a jakichkolwiek potwierdzeñ czy innych zaœwiadczeñ
wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e te pieni¹dze po
prostu im da³a, nie po¿yczy³a. Dziêki temu
ca³a rodzina Koñców 25 lutego 1936 roku
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