
„Gwizd ˝ycia” Racheli i Eliezera Grynfeldów

Wspomnienia ma∏˝eƒstwa Grynfeldów dotyczà nie
tylko Holocaustu, lecz tak˝e ˝ycia po wojnie w Polsce
i w Izraelu. W opowieÊci znalaz∏y si´ te˝ wspomnienia
o przedwojennym Ciechocinku, który odwiedzali
Chewet i Abram Grynglasowie -  rodzice pani Racheli.

„Gwizd ˝ycia” poÊwi´cony jest rodzinom autorów
oraz ∏ódzkim ˚ydom, którzy zostali wymordowani w
czasie Holocaustu, a tak˝e ich dzieciom, wnukom i
przysz∏ym pokoleniom.

Rachela i Eliezer Grynfeldowie  urodzili si´ w ̧ odzi.
W czasie II wojny Êwiatowej przebywali w getcie utwo-
rzonym w ich rodzinnym mieÊcie przemianowanym
na Litzmannstadt. Cierpieli g∏ód i znosili okupacyjne
trudy ˝ycia codziennego. Co dzieƒ towarzyszy∏a im
Êmierç. Cudem uda∏o im si´ prze˝yç, ale czeka∏y ich
dalsze m´czarnie. Po likwidacji getta trafili do obozów.
Rachela ze swojà rodzinà zosta∏a wywieziona do Ausch-
witz. Na peronie oficer SS rozdzieli∏ jà z matkà - na
zawsze, bowiem Chewet trafi∏a do krematorium. Osiem-
nastoletnia Rachela przebywa∏a kilka miesi´cy w obozie.
Przypadek sprawi∏, ˝e unikn´∏a Êmierci. Sta∏a ju˝ w
kolumnie wi´êniów przeznaczonych do likwidacji.
Nagle piàtce kobiet przed nià kazano stanàç.  Jak si´
okaza∏o, zabrak∏o gazu…Nazajutrz  Rachela trafi∏a  do
obozu pracy dla kobiet w Halbstadt, gdzie doczeka∏a
wyzwolenia. Z kolei Eliezer zosta∏ wywieziony do Sach-
senhausen - Oranienburga, gdzie musia∏ ci´˝ko praco-
waç. Cudem ocala∏ z Marszu Âmierci.
      Rachela i Eliezer powrócili po wojnie do ¸odzi. W
rodzinnym mieÊcie poznali si´, zakochali si´ w sobie
i w marcu 1946 r. zawarli zwiàzek ma∏˝eƒski. Nie by∏o
im ∏atwo, próbowali wyjechaç do Izraela przez Niemcy.

Los sprawi∏, ˝e zamieszkali razem w ¸odzi. Tu praco-
wali.  Urodzi∏y im si´ dzieci : Ewa (Chawa) i Adam.
Dopiero w 1956 r. wyjechali do Izraela, gdzie wspó∏-
uczestniczyli w budowie swojego kraju. Nie zapomina-
jà jednak o Polsce. Od 2000 r. przyje˝d˝ajà co roku
do Ciechocinka. Zatrzymujà si´ w Sanatorium „Pod
T´˝niami”. Rachela Grynfeld pami´ta doskonale przed-
wojenny Ciechocinek, bowiem jej rodzina ka˝dego
lata przyje˝d˝a∏a tutaj na wakacje. W rozdziale „Dzie-
ciƒstwo w Êwiecie, którego ju˝ nie ma” czytamy:
      Gdy byliÊmy mali, wyje˝d˝aliÊmy na wieÊ nieopo-
dal ¸odzi, a gdy podroÊliÊmy, jeêdziliÊmy do Ciecho-
cinka, znanego uzdrowiska w Polsce. Jeêdzili tam
bogaci mieszkaƒcy Warszawy i ¸odzi. Wczasy trwa∏y
miesiàc. Przed wakacjami matka kupowa∏a p∏ótna
i inne materia∏y, i sz∏yÊmy razem do krawcowej. Za-
pami´tam jej bia∏à sukienkà w kwiaty i czerwonà w
bia∏e kropki. Matka zazwyczaj by∏a zaj´ta, ale przed
wyjazdem na wczasy mia∏a czas dla mnie i chodzi∏yÊ-
my razem na zakupy.

W Ciechocinku by∏y pi´kne parki i ogrody, nocne
kluby i pensjonaty. Orkiestry gra∏y muzyk´ klasycznà.
By∏y tam kàpieliska solne i b∏otne, a w powietrzu
wysokie st´˝enie jodu. Gdy Matka za˝ywa∏a kàpieli,
my sp´dzaliÊmy czas w ogródku jordanowskim. Do
po∏udnia p∏ywaliÊmy w basenie, jeêdziliÊmy na ro-
werach, graliÊmy w tenisa i ping - ponga. Na obiad
szliÊmy do jednej z najlepszych koszernych restauracji,
a po obiedzie szliÊmy do du˝ego parku, gdzie ka˝dego
popo∏udnia odbywa∏y si´ koncerty. Tam spotykaliÊmy
inne dzieci oraz krewnych. By∏o cudownie.

Ojciec pozostawa∏ w sklepie i przy∏àcza∏ si´ do
nas na koniec tygodnia. Rodzice wyje˝d˝ali na urlop
 kolejno, bo zawsze ktoÊ musia∏ pracowaç w sklepie.
Jednego roku Ojciec sp´dzi∏ urlop w Wiedniu i przy-
wióz∏ mi stamtàd wyjàtkowo Êlicznà torebk´. Raz
po-jechali razem z matkà do Buska, bo jedna z Jej
sióstr zgodzi∏a si´ pracowaç w sklepie. W lipcu 1939
r., dwa miesiàce przed wybuchem II wojny Êwiatowej,
 po raz ostatni pojechaliÊmy  na wczasy do Ciechocin-
ka. ByliÊmy ju˝ wystarczajàco doroÊli, by Matka mo-
g∏a zabraç nas na koncert, który odby∏ si´ w ogromnej
muszli koncertowej w jednym z pi´knych parków.
Mimo napi´cia politycznego atmosfera by∏a dobra,
a my, dzieci, wcale nie odczuwa∏yÊmy trwogi i wiszà-
cego w powietrzu zagro˝enia.

Chocia˝ Rachela i Eliezer Grynfeldowie przeszli
piek∏o wojny i utrat´ najbli˝szych, udowodnili, ˝e „mi-
∏oÊcià i oddaniem da si´ opanowaç nawet najtrudniej-

W piàtek, 19 sierpnia b.r. w Sanatorium „Pod T´˝niami” odby∏a si´ promocja ksià˝ki Racheli i Elie-
zera Grynfeldów „Gwizd ˝ycia”, w t∏umaczeniu Szoszany Raczyƒskiej, wydanej w ∏ódzkiej Bibliotece
„Tygla Kultury”. Na spotkanie przybyli mieszkaƒcy Ciechocinka oraz kuracjusze. Autorzy ch´tnie roz-
mawiali z czytelnikami i rozdawali autografy. Mo˝na by∏o te˝ porozmawiaç z Marianem Pankiem, pre-
zesem Stowarzyszenia Przyjació∏ Starego Miasta w ¸odzi, z którego inicjatywy zosta∏a wydana ksià˝ka.
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Eliezer Grynfeld w rozmowie z czytelnikami



NOWE W¸ADZE
WYBRANE

W sobotnie przedpo∏udnie, 10 wrzeÊnia, w Teatrze
Letnim nowe w∏adze wybrali cz∏onkowie Zwiàzku
Kombatantów Rzeczypospolitej i By∏ych Wi´êniów
Politycznych. Ze wzgl´du na zbyt ma∏à liczb´ uczest-
ników walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze
mog∏o si´ rozpoczàç dopiero w drugim terminie. W
zebraniu wzi´li te˝ udzia∏ Leszek Dzier˝ewicz, bur-
mistrza Ciechocinka, Jerzy Sobierajski, Przewodniczàcy
Rady Miejskiej oraz El˝bieta Baryza, Dyrektor Szko∏y
Podstawowej nr 1. Uczestnicy zebrania wys∏uchali
sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci zwiàzku przedstawionych
przez Prezesa, Skarbnika oraz Przewodniczàcego Ko-
misji Rewizyjnej. Zebrani podkreÊlali fakt zmniejszania
si´ liczby cz∏onków oraz odbierania kombatantom ko-
lejnych ulg przywilejów. - Wykruszamy si´, jak widaç
po iloÊci obecnych na dzisiejszym zebraniu... Sta∏o si´
coÊ tragicznego, Paƒstwo przesta∏o si´ interesowaç
kombatantami - przekonywa∏ w trakcie dyskusji Wiktor
Humeniuk. Z 233 cz∏onków nale˝àcych do ZWRP I
BWP w 2001 roku w sierpniu 2005 r. pozosta∏o tylko
120.

G∏ównym celem zebrania by∏o wybranie nowych
w∏adz zwiàzku, nie zabrak∏o te˝ mi∏ych akcentów. Spe-
cjalne dyplomy otrzymali Henryk Suchowiecki oraz
Wojciech Zar´bski.
     W drugiej cz´Êci zebrania cz∏onkowie zwiàzku wy-
brali nowe w∏adze oraz delegatów na zjazd okr´gowy.
W wyniku g∏osowania na czteroletnià kadencj´ wybrano
podwójny sk∏ad zarzàdu oraz komisji rewizyjnej. Pre-
zesem zarzàdu pozosta∏ Klemens Pietrzak, Wiceprezes
prezesami Stanis∏aw Zajàczkowski oraz dr p∏k Micha∏
Mik∏aszewicz. Funkcj´ skarbnika b´dzie pe∏ni∏ Jan
Sikorski, sekretarzem zosta∏ Henryk Suchowiecki. Jako
delegatów na zjazd okr´gowy zwiàzku kombatantów
wybrano: dr. p∏k. Micha∏a Mik∏aszewicza i Wiktora
Humeniuka.

       Jakub Giza
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ZEBRANIE KOMBATANTÓWZEBRANIE KOMBATANTÓWsze i najgorsze okresy w ˝yciu cz∏owieka.” Ksià˝ka ma
optymistyczne przes∏anie, choç wiele w niej opisów
pe∏nych okropnoÊci, których autorzy byli Êwiadkami.
Drynfeldowie dzielà si´ z czytelnikami swojà radoÊcià
i szcz´Êciem, jakim jest ich ma∏˝eƒstwo i rodzina.

Do ksià˝ki do∏àczono felietony i przemówienia
Eliezera, wiersze bliskich oraz b∏ogos∏awieƒstwa Na-
czelnego Rabina Izraela i papie˝a Jana Paw∏a II. Szcze-
gólnie wzruszajàce jest wspomnienie przyrodniego
brata Eliezera Grynfelda, Abramka Koplowicza, który
zosta∏ zamordowany w komorze gazowej w Auschwitz
w wieku trzynastu lat. Pozosta∏y po tym niezwykle
utalentowanym ch∏opcu wiersze  i skecze. Jeden z
nich - „Marzenie” -  mo˝na przeczytaç w ksià˝ce „Gwizd
˝ycia”.

Warto si´gnàç po t´ niezwyk∏à ksià˝k´. Dwug∏os
Racheli i Eliezera pozwala zrozumieç, jakà tajemnicà
jest ˝ycie ludzkie i co jest w nim najwa˝niejsze. „Gwizd
˝ycia” jest okazjà poznania wspania∏ych ludzi, którzy
wiele doÊwiadczyli w swoim ˝yciu, ale zachowali mimo
wszystko niezwyk∏à pogod´ ducha.  Ocala te˝ od za-
pomnienia ludzi, którzy nie majà nawet swojego grobu.
Jak napisali Autorzy: „Jest  naszym obowiàzkiem uczciç
Pami´ç Zamordowanych, na rzecz ˝yjàcych, na rzecz
historii.”

tekst i fot. Aldona Nocna

Autorzy ch´tnie rozmawiali z czytelnikami

* tylko w granicach administracyjnych miasta Ciechocinka

☎ 054 283 22 22
TYLKO MY OFERUJEMY:
DOJAZD BEZP¸ATNY*
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- 10 kurs - gratis* - wsiadasz, jedziesz i nie p∏acisz
- korzystne rabaty - co miesiàc atrakcyjne nagrody
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