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Wprowadzenie 
 

W źródłach i opracowaniach na temat wsi i parafii Wielowieś wspomina 
się o wielu osobach, które kształtowały jej losy sięgające w zamierzchłą 
przeszłość. Z zachowanej, ale wciąż niewydanej, kroniki szkolnej i kościel-
nej parafii Wielowieś, Schul und Gemeinde-Chronik der Parochie Langen-
dorf, założonej przez nauczyciela Antona Zimmermanna 1 czerwca 1868,1 
dowiadujemy się, że Wielowieś jest jedną z najstarszych wsi targowych na 
Śląsku i że jest znaną z nazwy dzięki swoim licznym kupcom wyznania 
żydowskiego, i że ma jeden z najstarszych kościołów na Górnym Śląsku, 
który w obecnym, a zatem z czasu założenia kroniki, kształcie został zbu-
dowany w 1240. Z zapisu tego wynika, że historię wsi Wielowieś należy 
datować znacznie przed rokiem 1240, natomiast najwcześniejsza, jak dotąd, 
udokumentowana o niej wzmianka pochodzi z 1305.2  

Najstarsza, obecnie przechowywana w Archiwum Archidiecezjalnym 
we Wrocławiu, księga parafii Wielowieś, księga metrykalna, została zało-
żona w 1638. Odnotowuje się w niej chrzty, śluby i zgony, ale nadto zawie-
ra wiele bezpośrednich i pośrednich informacji kronikarskich o społecznym 
statusie wiernych, właścicieli ziemskich i ich poddanych, o wykonywanych 
przez nich zawodach, o wydarzeniach kształtujących polityczne i wyzna-
niowe warunki wielowiejskiej wsi i parafii.3  

Zarówno w najstarszych dostępnych źródłach dziejów Wielowsi, a mia-
nowicie we wspomnianej wyżej parafialnej księdze metrykalnej (od 1638), 
w sprawozdaniach powizytacyjnych parafii Wielowieś z 1679 i 1687/88,4 
w kronice parafii tworogowskiej pióra ks. proboszcza Walentego Hosch-
cka,5 w wymienionej już szkolnej i gminnej kronice parafii Wielowieś (od 
1868), jak i w opracowaniach dziejów wsi i parafii wielowiejskiej, a mia-
nowicie w Krótkim zarysie historii parafii Wielowieś ks. Stefana Łysika, 
napisanej w 1965, a wydanej w formie ebooka w 2016,6 w folderze Wielo-
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wieś 1305–2005. 700 lat z 20057 oraz w książce O pokoleniach dla pokoleń 
z 20148 odnotowuje się ogromną rzeszę osób związanych z wsią i parafią 
Wielowieś. Niektórych znane jest jedynie imię, innych także nazwisko, 
zajęcie czy zawód, jakim się parały, jeszcze innych ich status społeczny. 
Więcej wiadomości przekazuje się o rzemieślnikach, nauczycielach, urzęd-
nikach, sołtysach, wójtach, proboszczach, właścicielach majątków. Gdyby 
ktoś zechciał się podjąć spisania biografii chociażby tylko co znamienit-
szych postaci związanych z wielowiejską ziemią, z pewnością stanąłby 
przed zadaniem stworzenia wielotomowego dzieła.  

Przeglądając dostępne źródła i opracowania o wielowiejskiej gminie 
i parafii, dostrzega się, że w gronie wymienianych postaci, mimo ich natło-
ku, są pewne braki. I nie chodzi o osoby, o których wiadomo, że powinny 
znaleźć się na osobowych listach postaci związanych z Wielowsią, np. 
proboszczów, których pełna lista jest możliwa do odtworzenia, do czego 
gorąco zachęca historyków ks. Łysik w Krótkim zarysie, wskazując cho-
ciażby na przeglądnięcie schematyzmów diecezjalnych.9 Nie ma się też na 
myśli sporządzenia pełnej listy właścicieli majątków na ziemi wielowiej-
skiej czy jak się też mówi w państwie wielowiejskim. Chodzi o takie posta-
cie, o których powinno się wzmiankować w źródłach i opracowaniach, ale 
się w nich nie spotyka, a o ich więzi z Wielowsią można przypadkowo 
dowiedzieć z innych źródeł czy materiałów. Chodzi też o postacie, które 
nie tylko są związane z Wielowsią, ale są także dla niej i dla ukazania peł-
nej jej  historii ważne.  

Uzupełnienie listy wielowsian stanowi główny przedmiot tego opraco-
wania, które można potraktować jako kolejny aneks do Krótkiego zarysu 
historii parafii Wielowieś ks. Stefana Łysika i jest nim w zamiarze jego 
autora.   

Niniejszy zatem aneks będzie poświęcony sześciu takim postaciom uro-
dzonym w Wielowsi. W porządku chronologicznym, biorąc pod uwagę 
daty ich urodzenia, są nimi: 10   

Barnard Gratz, urodzony w 1734; 
Michael Gratz, urodzony w 1735;  
Siegfried Stein, urodzony w 1844;  
Georg, Rudolf, Paul Siske, urodzony w 1875; 
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Kurt Zschirnt, urodzony w 1897; 
Josef Walburg, urodzony w 1924.  

Autor aneksu nie stawia sobie za zadanie napisania biografii tych posta-
ci, a jedynie wypełnienie dostrzeżonej luki w prezentacji osób związanych 
z Wielowsią i przybliżenie ich na podstawie wstępnie dostępnych materia-
łów, zwłaszcza internetowych, w tym zdigitalizowanych. Być może aneks 
zachęci historyków do opracowania  ich pełnej biografii. 
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Przypisy 
 

                                                 
1 Kronika nie została dotąd opublikowana, oprócz fragmentów, które zostały 

zamieszczone w przekładzie w folderze opracowanym na podstawie wystawy 
przygotowanej przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wie-
lowsi z okazji obchodów 700-lecia Wielowsi, Wielowieś. 1305-2005. 700 lat, Wie-
lowieś 2005 (na stronie tytułowej Życie mieszkańców Wielowsi w latach 1305-
2005). W folderze podaje się też datę założenia kroniki: 1 czerwca 1808 (s. 14). Za 
taką datą wydaje się przemawiać zapis w samej Kronice: „Angelegt resp. angefer-
tigt [?] vom Schullehrer Anton Zimmermann im Monat Juny [tu data]”. Wpisaną 
datę można wprawdzie odczytać jako rok 1808, ale nie można jej przyjąć ze 
względu na dalsze zapisy w Kronice.  

                             
Anton Zimmermann przybył do Wielowsi w 1836, gdy nauczycielem był Tho-

mas Poplutz, który pełnił swoje obowiązki od 1816 do 1839. Jednym z jego kolej-
nych nauczycieli pomocniczych był Zimmermann, który po jego śmierci objął 
urząd nauczyciela i sprawował go do przejścia na emeryturę w 1886. Za realną, 
również uzasadnioną samym jej zapisem, datę założenia przez niego Kroniki moż-
na zatem przyjąć rok 1868.      

2 Chodzi o licznie przytaczaną Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis 
(Codex Diplomaticus Silesiae, t. 14, herausg. von H. Margraf u. J. W. Schulte, 
Breslau 1889), gdzie wymienia się miejscowości należące do ówczesnej już parafii 
Magna villa i znajduje się zapis o niej samej: „Item in Magna villa sunt XL mansi 
parvi solventes decimam in campis de 3-bus granis tritici siliginis et avene” (C 35). 

3 Por. H. Gawelczyk, Ze wspólnego sztambucha. Cz. 1: Wiadomości o okoli-
cach Tworoga, Kotów, Wielowsi… w najstarszych zapiskach ksiąg parafialnych, 
Tarnowskie Góry 2000 (Zeszyty Tarnogórskie nr 40; Źródła i materiały t. 4, 2000), 
s. 6. 
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4 Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Oppeln. Erster Teil. 
Herausgegeben von J. Jungnitz, Breslau, G. P. Aderholz’ Buchhandlung 1904 
(Veröffentlichungen aus dem Fürstbischöflichen Diözesan-Archive zu Breslau. 
Zweiter Band. Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Oppeln. 
Erster Teil. Breslau, G. P. Aderholz’ Buchhandlung 1904). 

5 W. M. Hoscheck, Liber Archivialis Parochiae Tworogiensis, przekł. H. Ga-
welczyk, w: H. Gawelczyk, Ze wspólnego sztambucha. Cz. 2: Kronikarskie zapiski 
ks. Walentego Hoschecka o Tworogu, Kotach, Wiśniczach…, Tarnowskie Góry 
2000, s. 32-93 (Zeszyty Tarnogórskie, nr 41; Źródła i materiały tom 5). 

6 Ks. Stefan Łysik SVD, Krótki zarys parafii Wielowieś, powiat Gliwice (Na 
podstawie publikowanych i niepublikowanych źródeł historycznych), Piastów 2016. 
Co do historii wydania tego tekstu por. Kilka uwag wprowadzenia, tamże s. 5-7. 

7 Tytuł na okładce; na stronie tytułowej brzmi on: Życie mieszkańców Wielowsi 
w latach 1305–2005, choć nie podaje się ani miejsca, ani roku wydania można 
przyjąć, że miejscem wydania jest Wielowieś, a rokiem 2005. 

8 A Zielonka, O pokoleniach dla pokoleń – Historia naszej ziemi,  2014.  
9 Por. Łysik, dz. cyt., s. 30. 
10 Uwaga, poczyniona w aneksie Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 1. Barnard 

i Michael Graz do Krótkiego zarysu historii parafii Wielowieś, powiat Gliwice 
pióra ks. Stefana Łysika, a mianowicie że na niemieckojęzycznej stronie Langen-
dorf w punkcie Söhne des Ortes zostali omyłkowo wymienieni Paul Peikert i Karl 
Hoheisel, bo chociaż urodzili się w Langendorf, to jednak w Langendorf w po-
wiecie Nysa (Landkreis Neise), czyli w obecnym Bodzanowie, a nie w Wielowsi 
w powiecie Gliwice, nie jest już aktualna, ponieważ ani Paula Peikerta, ani Karla 
Hoheisela  nie uwzględnia się już w tym punkcie.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Wielowie%C5%9B
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Siegfried Stein 

Kilka wstępnych uwag 

Zastrzeżenie, sformułowane we Wprowadzeniu, mianowicie że autor 
Aneksu nie stawia sobie za zadanie napisania biografii tych postaci, a jedy-
nie wypełnienie luki dostrzeżonej w prezentacji osób związanych z Wie-
lowsią i przybliżenie ich na podstawie wstępnie dostępnych materiałów, 
zwłaszcza internetowych, i że być może aneks ten zachęci historyków do 
opracowania ich pełnej biografii, do żadnej z uwzględnionych w nim  po-
staci nie odnosi się w takim stopniu, w jakim dotyczy Siegfrieda Steina. 
Mogłoby się wydawać, że przybliżenie jego postaci nie powinno nastręczać 
szczególnych trudności z tej racji, że był ojcem Edith Stein, której życie, 
w tym związki rodzinne, i działalność były i są przedmiotem wielu badań 
oraz publikacji. Tak jednak nie jest. Jak się okazuje, nie ma pewności na-
wet, a może lepiej zwłaszcza, co do daty i miejsca jego urodzenia. Wszyst-
kie wątpliwości znajdą wyraz w odpowiednich miejscach Aneksu, nie prze-
sądzając o ich ostatecznym rozstrzygnięciu.  

Za podstawę danych o życiu Siegfrieda Steina obiera się opublikowane 
wspomnienia biograficzne Edith Stein i jej listy wraz z wszystkimi edytor-
skimi notami i komentarzami, jakimi opatrzyli je ich wydawcy, a mianowi-
cie Aus dem Leben einer jüdischen Familie,1 Selbstbildnis in Briefen I 
(1916–1933) i Selbstbildnis in Briefen II (1933–1943),2 a także książkę 
Susanne Batzdorff, Aunt Edith: The Jewish Heritage of a Catholic Saint,3 
zawierającą wiele informacji z życia rodziny Siegfrieda Steina.  

Niezależnie od tych źródeł uwzględnia się zachowane i dostępne reje-
stry (urodzeń, ślubów, zgonów), które stanowią zasadniczy zrąb opisywa-
nych wydarzeń. To właśnie z racji owych akt prawnych trzeba było 
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wstrzymać opublikowanie przygotowanej wcześniej, choć bynajmniej nie 
pierwszej, wersji aneksu o Siegfriedzie Steinie. Przełomowym w ustalaniu 
wielu nowych faktów w rodowodzie Siegfrieda okazało się odkrycie Matri-
kel 1800–1940, tj. zbiorów rejestrów urodzeń, ślubów, rozwodów, zgonów, 
sporządzonych w Jüdische Gemeinde Gleiwitz, a udostępnionych w formie 
mikrofilmów m.in. na stronie internetowej Family Search.4 Zbiory te od-
krył, przynajmniej w zakresie badań więzi rodzinnych przodków Edith 
Stein ze strony jej ojca Siegfrieda Steina, Ivan Beernaert, belgijski genea-
log, badający od dwóch lat przodków Lotte Stein, urodzonej w Hamburgu, 
a zmarłej w Brugii. Beernaert zainteresował się jej rodowodem, ponieważ 
osoby, które ją znały, powiadały, że za życia twierdziła, iż jest siostrzenicą 
Edith Stein, ale nikt nie był w stanie dowieść związku między nimi. Poza 
tym do badań skłoniły go nieścisłości w istniejących genealogiach Edith 
Stein. Podjęte badania pozwoliły Beernaertowi ustalić pokrewieństwo mię-
dzy Edith Stein, urodzoną we Wrocławiu, a Lotte Stein, urodzoną w Ham-
burgu. Mianowicie: Lotte Stein, urodzona w Hamburgu, była córką Adolfa 
Steina, który urodził się w Dobrodzieniu (Guttentag), był synem Berthy 
Ring i Josepha Steina, który urodził się w 1815 w Wielowsi (Langendorf) 
jako syn Samuela Steina, dziadka Edith Stein, i jego pierwszej żony.  

Badania te doprowadziły do odkrycia wspomnianych zbiorów registrów, 
dzięki czemu stało się możliwe nie tylko ustalenie wielu dotąd nieznanych 
faktów z życia dziadka, Josepha Steina, i ojca, Samuela Josepha Steina, 
Siegfrieda Steina i, oczywiście, pradziadka, dziadka Edith Stein po mieczu, 
ale także ustalić daty ślubów Samuela, śmierci jego żon, miejsc zamieszka-
nia jego rodziny, zajęć, jakich się podejmował, zanim przeprowadził się do 
Nowej Wsi (Neudorf) koło Gliwic. Słowem, udało się ukazać w miarę 
szczegółowy obraz życia rodziny Samuela Steina w czasie, gdy przebywała 
ona w Wielowsi i Wojsce, czyli od 1812 (data urodzenia Simona, pierw-
szego dziecka z pierwszego małżeństwa) do co najmniej 1853 (data uro-
dzenia Julie), który dotąd był prawie nieznany.    
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Dziadkowie, rodzice i rodzeństwo Siegfrieda 
 
W swoim zwięzłym artykule o początkach i dziejach gminy żydowskiej 

w Wielowsi Berhard Brilling wymienia, oprócz rodzin założycielskich 
Bloch i Graetzer oraz rabinackich rodzin Rechnitz, Pinschower i Pinczo-
wer, także bardziej znane rodziny żydowskie, a wśród nich rodzinę Stein.5 

Artykuł Brillinga został opublikowany w 1930 i nie można z całą pew-
nością stwierdzić, czy wymieniona bardziej znana rodzina Stein była tą, 
z której wywodził się Siegfried Stein. W połowie XIX w., a zatem w czasie 
narodzin Siegfrieda, mogło mieszkać w Wielowsi około 150 Żydów i, być 
może, kilka rodzin Stein.6 Poza tym, biorąc pod uwagę genealogie opraco-
wywane ze względu na Edith Stein, nie wiadomo, kiedy przodkowie Sieg-
frieda – już dziadek czy dopiero ojciec – przybyli do Wielowsi. 

Mówiąc o genealogiach, ma się na myśli Tafeln zur Geschichte der Fa-
milien Kohn-Stein,7 Drzewo genealogiczne ojca Edyty Stein,8 Przodkowie 
Zygfryda i Augusty Stein,9 ustalenia genealogicznych badań Hansa Biber-
steina, przytoczone przez jego córkę Susanne w jej książce Ciocia Edyta,10 
genealogię, którą przedstawił Denise De Vito w artykule Edith Stein: Fami-
ly History and the Edith Stein Society of Wroclaw, Poland 11 oraz drzewo 
genealogiczne Edith Stein, zamieszczone na stronie internetowej Wikisour-
ce,12 i genealogie rodziny Samuela Steina, prezentowane na stronie interne-
towej Wiki࣭tree.13 Niewykluczone, że w obiegu są jeszcze inne genealogie, 
ale te wydają się reprezentatywne i jako takie zostaną uwzględnione i w od-
powiednich miejscach omówione.   

 Według jednych genealogii w Wielowsi osiedlił się Joseph Stein, dzia-
dek Siegfrieda, który pochodził z północno-wschodnich Prus.14 Natomiast 
według innych, w których nie podaje się bliższych informacji o pochodze-
niu dziadków Siegfrieda, można by przyjąć, że to dopiero jego ojciec, Sa-
muel Joseph Stein, jako pierwszy osiedlił się w Wielowsi.15  

Mając na uwadze wymienione genealogie i ponadto zachowane zapisy 
ślubów Samuela Steina, urodzeń jego dzieci oraz zgonów jego żon i dzieci, 
można podjąć próbę zrekonstruowania też rodowodu i okoliczności życia 
Siegfrieda Steina z tym zastrzeżeniem, że zapewne nie wszystkie archiwa-
lia związane z jego rodziną i z nim samym zostały już ujawnione i opisane.  
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Dziadkiem Siegfrieda był Joseph Stein, żydowski nauczyciel dzieci, 
który pochodził z północno-wschodnich Prus, ożenił się z Hanną z domu 
Aaron bądź Hannel o nieznanym nazwisku panieńskim (unbekannt), bądź 
Hanną Cohn.16 Nie podaje się ich dat ślubu ani miejsc urodzenia i zgonu, 
ani ile mieli dzieci, oprócz Samuela Josepha. Jeśli się jednak przyjmie za 
Duźniakiem, że to on osiedlił się na Górnym Śląsku w miejscowości Wie-
lowieś (Langendorf) w ówczesnym powiecie toszecko-gliwickim (Kreis 
Tost-Gleiwitz), to zapewne miało to miejsce po 1788 (data urodzenia Sa-
muela), ponieważ właśnie o jego synu, Samuelu Josephie, mówi się jako 
o przybyszu z Gdańska (Ausländer aus Danzig), chociaż nie można wyklu-
czyć, że tak się mówiło o całej rodzinie, bo jej ojciec był przybyszem, być 
może z Gdańska.  

Gdyby jednak przyjąć, że Joseph Stein przybył do Wielowsi już przed 
1788, to nie przed 1751. Brilling bowiem pisze, że w 1751 w Wielowsi, 
w której mieszkało 29 rodzin tolerowanych Żydów,17 było dwóch urzędni-
ków gminy żydowskiej, a mianowicie grabarz i nauczyciel, Judel Haskel. 
Gmina jednak szybko się rozwijała i w latach 80. XVIII w. przeżywała 
swój złoty wiek. W 1783 Żydzi stanowili już 25 procent ogółu mieszkań-
ców Wielowsi: 138 Żydów na 537 wszystkich mieszkańców, a liczba ta 
jeszcze wzrosła, tak że w 1817 gmina liczyła 279 osób (52 rodziny). W tym 
czasie rozkwitu gmina mogła pozwolić sobie na utrzymanie rabina i zadbać 
o odpowiednią szkołę dla swoich dzieci. W 1817 w szkole było zatrudnio-
nych 5 nauczycieli, oprócz osoby określanej jako Schulbedienter, czyli od-
powiedzialnej za religijną edukację dzieci.18 Nie można wykluczyć, że 
wśród nich był także Joseph Stein, żydowski nauczyciel dzieci. Liczba 
nauczycieli zapewne wzrastała stopniowo, tak że czas osiedlenia się Jose-
pha Steina w Wielowsi można by wiązać z całym tym złotym okresem.  

Jeśli się przyjmie, że to już dziadek Siegfrieda, a nie dopiero jego oj-
ciec, osiedlił się w Wielowsi, to albo jeszcze jako kawaler i dopiero tu po-
znał swoją żoną, która urodziła Samuela w 1788, albo jako już żonaty. 
Tutaj, w Wielowsi, zapewne też oboje umarli, choć nie wiadomo, w którym 
roku, i zostali pochowani na wielowiejskim cmentarzu żydowskim.19  

O ojcu Siegfrieda, Samuelu Josephie Steinie, zachowało się więcej in-
formacji, ale wiele z nich, a nie tylko data urodzenia, budzi wątpliwości.  



Siegfried Stein 

- 15 - 
 

W genealogiach podaje się, że urodził się w 1778 bądź 1776. Datę tę 
jednak trudno pogodzić z jednoznacznymi informacjami o jego śmierci, 
a mianowicie że zmarł w 1860 w wieku 72 lat. Tam, gdzie za datę urodze-
nia przyjmuje się 1778 bądź 1776, jakby w ogóle nie bierze się pod uwagę 
informacji o jego dacie śmierci i wieku, jakiego dożył. Nie opatruje się 
komentarzem faktu, że gdyby urodził się w 1778 czy 1776, to w chwili 
śmierci miałby 82 względnie 84 lata, a nie 72. Z tych racji należy raczej 
przyjąć, że rok 1788 jest właściwą datą jego urodzenia, a jego miejscem 
urodzenia, uznając stanowisko Duźniaka za słuszne, Wielowieś.20  

Z zachowanych materiałów archiwalnych gliwickiej gminy żydowskiej 
wiemy też sporo o samym Samuelu Josephie Steinie i jego rodzinie.  

Samuel Joseph był trzykrotnie żonaty.21 Pierwszy ślub z Sarą, córką 
Arona, zawarł Samuel 26 marca 1812 zapewne w Wielowsi.22 Parę młodą 
połączył, jak można wnosić na podstawie artykułu Brillinga, rabin Salomon 
Rechnitz, pierwszy rabin w wielowiejskiej gminie żydowskiej, który zmarł 
11 lipca 1815.23 Samuel i Sara mieli ośmioro względnie dziewięcioro dzie-
ci. Simon,24 Joseph,25 Hirschel,26 Jacob,27 Hannel,28 Johann (Johanna),29 
Dobrusch30 urodzili się w Wielowsi. Po 1823, a przed 1825, rodzina prze-
prowadziła się do niedalekiej Wojski. Tu urodzili się Leine31 i Immanuel.32 
30 kwietnia 1827 zmarła żona Samuela w wieku 40 lat i 9 miesięcy na za-
palenie płuc i została pochowana na wielowiejskim cmentarzu żydow-
skim.33  

Drugi ślub zawarł Samuel z Hannel z domu Grünfeld 12 września 1827. 
Hannel miała 22 lata i pochodziła z Sorau (Sohrau), Rybniker Kreis (obec-
nie Żory, miasto na prawach powiatu). Państwa Młodych połączył rabin 
Israel Joachim Pinczower z Wielowsi, z czego można by wnosić, że cere-
monia ślubna odbyła się, zgodnie ze zwyczajem Żydów aszkenazyjskich, 
obok albo w synagodze wielowiejskiej.34 Samuel i Hannel mieli sześcioro 
dzieci: Charlotte,35 Löbel,36 Pauline,37 Jettel,38 Pina,39 Bertha.40 Wszystkie 
dzieci urodziły się w Wojsce. Hannel zmarła 9 września 1841 w wieku 38 
lat na krwotok (Blutsturz) i została pochowana na wielowiejskim cmentarzu 
żydowskim.41  

Trzeci ślub Samuela, z Hannel z domu Cohn, odbył się 1 marca 1842. 
Hannel miała 28 lat, pochodziła z Orzesche, Plessner Kreises (obecnie 
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Orzesze, powiat Mikołów). Parę po-
łączył rabin Loebel Fernbach z Ni-
colai (obecnie Mikołów).42 Mieli 
ośmioro dzieci: Jettel,43 Siegfried,44 
Aaron,45 Emma,46 Ernestine,47 Ale-
xander, Julie, Leo Walther. Oprócz 
najmłodszego dziecka, wszystkie 
pozostałe, nawet te, których akta 
metrykalne urodzeń nie zachowały 
się albo jeszcze nie zostały ujaw-
nione, urodziły się w Wojsce. Wska-
zują na to zachowany metrykalny 
akt ślubu Alexandra, gdzie podaje 
się, oprócz wielu innych informacji, jego miejsce urodzenia, mianowicie 
Woiska I. II,48 oraz zapis metrykalny urodzenia Julie, najmłodszej siostry 
Siegfrieda, i jej wspomnienia, że swoje dzieciństwo spędziła w miejsco-
wości Wojska „usytuowanej niedaleko żydowskiej wspólnoty w Langen-
dorf”. 49  

Leo Walther, najmłodsze dziec-
ko z trzeciego małżeństwa, urodził 
się w Neudorf (Nowa Wieś) koło 
Gliwic, czego świadectwem, oprócz 
zapisu metrykalnego jego urodze-
nia,50 jest ogłoszenie zamieszczone 
w „Der oberschlesische Wanderer” 
w 1856. Tutaj, w Nowej Wsi, Sa-
muel założył bowiem tartak parowy 
i odtąd dzieje Samuela i Johanny, 
a także ich dzieci, w tym i Siegfrie-
da, będą związane z Gliwicami. 

Zanim przejdziemy do dalszych losów rodziny Samuela, warto przyjrzeć 
się bliżej okolicznościom, w jakich przyszło jej żyć najpierw w Wielowsi, 
a nieco później w niedalekiej Wojsce.    

1. Siegfried i jego rodzeństwo
 (Siegfried, najwyższy z rodzeństwa, 

stoi z tyłu) 

2. Ogłoszenie o narodzinach Leo
 w „Der oberschlesiche Wanderer” 
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Nowa rzeczywistość 
 
Siegfried Stein urodził się w 184451, a więc ponad trzydzieści lat po 

edykcie emancypacyjnym, wydanym 11 marca 1812 przez Fryderyka Wil-
helma III, króla Prus, i przyznającym równouprawnienie Żydom, jako jed-
nostkom, dzięki nadaniu im pełnego obywatelstwa oraz zniesieniu ograni-
czeń związanych z wyznawaną przez nich wiarą.52 Edykt był niejako 
wieńczącym dokumentem wielu reform państwa pruskiego w XVIII oraz 
na początku XIX w., wprowadzonych jeszcze przez Fryderyka II, Frydery-
ka Wilhelma II i Fryderyka Wilhelma III. Edykt emancypacyjny zawierał 
39 paragrafów i dotyczył – paragraf 1 – jedynie Żydów mieszkających, a nie 
czasowo przebywających, w Prusach.53  

Istotnym jednak warunkiem – podanym w paragrafie 2 – trwałego uzna-
nia ich za krajowców i obywateli państwa pruskiego było przyjęcie stałych 
nazwisk (fest bestimmte Familien-Namen) oraz posługiwanie się nie tylko 
w księgach handlowych, ale także w sporządzaniu umów i wyrażaniu 
prawnych aktów woli językiem niemieckim albo jakimś innym żywym 
językiem (lebende Sprache) oraz używanie w podpisach wyłącznie alfabetu 
niemieckiego albo łacińskiego. W paragrafie 3 podaje się termin – sześciu 
miesięcy od ogłoszenia edyktu – oświadczenia w urzędzie władzy lokalnej, 
jakiego będzie się używało nazwiska w sferze urzędowej i prywatnej. Para-
grafy 2 i 3 były tak istotne, że w paragrafie 6 zastrzega się, iż Żydzi, którzy 
nie dostosują się do nich, mają być uznani za obcych i tak traktowani. Na-
tomiast Żydzi, którzy zostaną uznani za krajowców, mogą cieszyć się ty-
mi samymi prawami oraz swobodami obywatelskimi co chrześcijanie.54 
„Istotnym postanowieniem było wprowadzenie swobody w wyborze miej-
sca zamieszkania, a także wolnego wyboru zawodu. Chociaż w tym ostat-
nim wypadku ograniczano jednak dostęp Żydów zarówno do urzędów pań-
stwowych, jak i do służby wojskowej. Ważną kwestią było także zniesienie 
wcześniejszych barier obejmujących zawieranie małżeństw mieszanych 
(z obywatelami innych państw). Wiele spraw, m.in. problemy kultu reli-
gijnego oraz oświaty żydowskiej, miało zostać rozstrzygniętych prawnie 
w przyszłości”.55 W realizacji postanowień edyktu administracja lokalna 
napotykała wiele problemów, które wiązały się przede wszystkim z przy-
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jmowaniem przez Żydów stałych nazwisk, spo-
rządzaniem list obywateli żydowskich, likwida-
cją dawnych urzędów nadzorujących Żydów, 
likwidacją ciążących na ludności żydowskiej 
dawnych powinności i obciążeń itp.56 

Mimo wielu trudności oraz komplikacji we 
wprowadzaniu w życie edyktu emancypacyj-
nego, chociaż wiele kwestii nie zostało zreali-
zowanych w pełni do połowy XIX w., co było 
najczęściej wynikiem tradycyjnych podziałów 
społecznych i przyzwyczajeń, niechęci urzędni-
ków pruskich, sprzeczności między przepisami edyktu a dawnymi aktami 
prawnymi, wreszcie wielu niejasności i niedopowiedzeń w samych przepi-
sach edyktu,57 to jednak sytuacja społeczno-gospodarcza Żydów na Śląsku 
po edykcie była zasadniczo inna niż ta, w której było dane żyć założycielom 
wspólnoty żydowskiej w Wielowsi, a także nieco później braciom Gratz.58  

O znaczeniu, jakie miał edykt emancypacyjny z 1812 w kwestii żydow-
skiego osadnictwa i swobodnego wyboru przez Żydów miejsca zamieszka-
nia, może świadczyć lakoniczne odnotowanie danych statystycznych do-
tyczących gminy żydowskiej w Wielowsi. Friedrich Albert Zimmermann 
w swym trzynastotomowym dziele o ziemi śląskiej pisze, że w Langendorf 
(pol. Wielowieś) jest 393 chrześcijan i 138 Żydów.59 Kilka stron wcześniej, 
podsumowując opis powiatu toszeckiego (Toster Kreis), odnotowuje: 
„Liczba mieszkańców w roku 1783 – 24498 chrześcijan, 138 Żydów, któ-
rzy w Wielowsi mają cmentarz i szkołę”60. Dane te dotyczą całego ówczes-
nego powiatu toszeckiego, który od zajęcia Śląska przez króla Prus składał 
się z powiatu sławięcickiego, toszeckiego, gliwickiego i części klucza ujaz-
dowskiego (Schlawenzitzer- Toster- Gleiwitzer Kreise und einem Theil des 
Ujester Haltes). Powiat graniczył z Lublińcem, Bytomiem, Strzelcami 
Opolskimi, Koźlem i Raciborzem i miał powierzchnię nieomal 36 mil2, 
czyli 2 042,31 km2.61 Dla porównania obecny powiat gliwicki ma po-
wierzchnię 664,37 km2. Na tym ogromnym zatem obszarze nie było żadne-
go Żyda, oprócz tych mieszkających w Wielowsi. Dane Zimmermanna 
pochodzą z 1783, a zatem  można przyjąć, że prawie przez 120 lat, licząc 

3. Fryderyk Wilhelm III,
król Prus 
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od założenia gminy żydowskiej w Wielowsi w 1664, sytuacja osadnictwa 
żydowskiego na tym terenie się nie zmieniła i zapewne trwała do 1812. 
Dopiero po edykcie emancypacyjnym pruskiego rządu Toszek, Ujazd, Py-
skowice i Gliwice zaczęły przyjmować Żydów odpływających z Wie-
lowsi i rodziny wielowiejskich Żydów rozprzestrzeniły się po całej ziemi 
śląskiej.62 O sytuacji tej świadczą nadto dwie uwagi Brillinga. Pierwsza 
dotyczy drugiego rabina w Wielowsi, którym był Israel Jochem Pinschower 
(Israel Chajim b. Mordechai Pinczower) i  który, zgodnie z napisem na jego 
nagrobku, był rabinem trzech gmin: Wielowsi (Wjelowitz [d.i. Langen-
dorf]), Toszka (Tost) i Ujazdu (Ujest).63 Druga odnosi się do zezwolenia 
założenia cmentarza w Pyskowicach. Tamtejsi Żydzi uzyskali je dopiero 
w 1816, a do tego czasu byli zmuszeni chować swych zmarłych na cmenta-
rzu w Wielowsi.64 

Innym świadectwem zmian, choć obecnie prawie niedostrzeganym, bo 
jakby oczywistym, są stałe nazwiska rodowe: Samuel Joseph Stein, Sieg-
fried Stein, Edith Stein… Auguste Stein z domu Cohn – pierwszy i pod-
stawowy warunek uznania za krajowców i obywateli pruskich. Do edyktu 
większość Żydów używała tylko imion i patronimik (imion ojców).65 Tak 
było też w przypadku Żydów osiadłych w Wielowsi.66 

Jeszcze innym, również niewiele mówiącym, jak mogłoby się zdawać, 
świadectwem zmian jest informacja: „To z Wielowsi pochodzi rodzina św. 
Edith Stein. Jej przodkowie mieli dużą kuźnię, która wśród miejscowych 
cieszyła się dobrą opinią”67, jest wyraźnym dowodem realizacji postano-
wień edyktu z 11 marca 1812, mianowicie swobodnego wyboru zawodu.68 
Do tego czasu Żydzi w Wielowsi zajmowali się wyłącznie handlem.69  

Informacja o posiadaniu przez przodków Edith Stein kuźni brzmi jednak 
nieprawdopodobnie w świetle zachowanych źródeł, choć można by ją 
usprawiedliwić właśnie możliwością od 1812 swobodnego wyboru zawodu 
i pewną szczególną okolicznością w rozwoju w tym okresie przemysłu 
hutniczego w tym rejonie Górnego Śląska.  

Wiadomo, że Samuel Joseph zajmował się, choć nie od samego począt-
ku, handlem drewnem, że miał tartak, ale nic nie przemawia za tym, żeby 
już w Wielowsi prowadził taką działalność gospodarczą. Ani Knie, ani 
Triest w swych dziełach nie wspominają, mimo podawania szczegółowych 
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informacji gospodarczych o każdej miejscowości, o takiej formie działal-
ności czy o tartaku na terenie Wielowsi.70 Natomiast wiele mogłoby prze-
mawiać za wspomnianą możliwością prowadzenia kuźni.71  

Anonimowy autor krótkiego artykułu Die Eisenindustrie in Tworog und 
Umgebung in alter Zeit, zamieszczonego w „Oberschlesien im Bild”72, skró-
towo omawiając, począwszy od 1660 do 1853, rozwój hutnictwa w Two-
rogu i okolicy oraz zaznaczając, że wprowadzenie w Zawadzki-Werk73 tzw. 
pudlarek74 zamiast fryszerek doprowadziło do upadku tworogowski prze-
mysł hutniczy, pisze, że w Potępie (Potempie) i Wielowsi (Langendorf) 
rozwinął się mniej więcej w tym samym czasie, czyli około pierwszej po-
łowie XIX w., inny przemysł. Nieomal każdy dom miał własną kuźnię, 
w której metodą rzemieślniczą produkowano gwoździe (Handnagelschmie-
de) i w której byli zatrudnieni wszyscy członkowie rodziny. Zajmujące się 
tym rodziny zapewniały sobie dobrą egzystencję do czasu, gdy rozwój 
techniki i ten przemysł doprowadził do upadku. Obecnie, czyli w 1936 
(data opublikowania artykułu) tego rodzaju kuźnie są odosobnione i uru-
chamia się je tylko w razie potrzeby.75  

Z teksu tego wynika, że mniej więcej w pierwszej połowie XIX w. i za-
pewne jeszcze w latach późniejszych kuźnie, w których produkowano 
gwoździe, były intratnym interesem, tak że można założyć, iż liczna rodzi-
na Samuela, jeśli miała tego rodzaju kuźnię, mogłaby utrzymywać się na 
dobrym poziomie właśnie z jej prowadzenia i nie byłoby potrzeby zmiany 
zajęcia, by otworzyć nowy, zawsze obarczony pewnym ryzykiem, interes.   

Nie można przy tym, jak już nadmieniono, zapominać, że Wielowieś 
była wsią targową, a raczej miasteczkiem targowym (Marktflecken), w któ-
rym odbywało się w roku 6 targów (w tym cztery połączone z targami by-
dła), ściągających potencjalnych klientów z całej okolicy i stanowiących 
dobre źródło utrzymania dla sprzedających.  

Niestety, zarówno sama informacja o prowadzeniu kuźni przez przod-
ków Edith Stein, jak i próba jej uzasadnienia nie mogą się ostać w świetle 
zachowanych dokumentów archiwalnych. Wydaje się to nieomal oczywi-
ste, ale przy nieuprawnionym założeniu, że Joseph Stein, dziadek Siegfrie-
da, miał tylko jedno dziecko, Samuela, o którym wiadomo, że nigdy nie 
zajmował się kowalstwem. Joseph Stein mógł mieć kilku synów, którzy 
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postanowili wykorzystać nowe  możliwości stworzone przez edykt eman-
cypacyjny. Poza tym nie wiemy, czym mogli zajmować się synowie Samu-
ela z pierwszego małżeństwa, którzy urodzili się w Wielowsi i mieli, gdy 
urodził się Siegfried, odpowiednio 32, 29, 27, 25 lat, i niewykluczone, że 
założyli już własne rodziny, zapewniając im utrzymanie. Wszyscy oni byli 
przyrodnimi braćmi Siegfrieda i w jakimś sensie przodkami Edith Stein.76 
Niestety, wszystko to są domysły do czasu odnalezienia źródła informacji, 
że przodkowie Edith Stein mieli kuźnię.77  

W Wielowsi i Wojsce 

Przyjąwszy, że w Wielowsi osiedlił się już dziadek Siegfrieda, Joseph 
Stein, można też przypuszczać, że tu, w Wielowsi, w tutejszej szkole ży-
dowskiej znalazł zatrudnienie jako nauczyciel.  

Zajęcia Samuela 

Natomiast jego syn, Samuel Joseph, nie poszedł w ślady ojca, ale za-
jmował się dość tradycyjnym zajęciem Żydów na tym terenie – handlem. 
W archiwalnym zapisie narodzin w 1812 jego pierworodnego syna, Simo-
na, odnotowuje się, że był z zawodu Dorfläufer, czyli należał do wielkiej 
rzeszy drobnych, wiejskich handlarzy, domokrążców, którzy przemierzali 
górnośląskie wioski, handlując wszystkim, co można by sprzedać, i odgry-
wając ważną rolę w wymianie dóbr, bo gospodarze nie musieli już teraz 
udawać się po zakupy do miast i mogli na miejscu sprzedać swoje produk-
tu.78 W branży kupieckiej handlarze ci, zwani też Koberjuden (od ‘Kober’ – 
‘kobiałka’), zajmowali najniższą pozycję.   

W archiwalnym zapisie narodzin drugiego dziecka, Josepha, w 1815 
w rubryce zawodu ojca zapisano Schnittwaren Händler, czyli handlarz 
materiałami łokciowymi, a więc wszystkimi towarami, które sprzedaje się 
za pewną cenę za jeden łokieć, a więc które można mierzyć łokciem. 
Chodzi o wszystkie rodzaje wełnianego, bawełnianego i lnianego sukna, 
jedwabnych i innego rodzaju tkanin, wstążek itd.79 Mianem jednak Schnitt-
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händler określa się kupca, który handluje materiałami łokciowymi na małą 
skalę.80 

Handlem materiałami łokciowymi Samuel zajmował się przez dłuższy 
czas, ale już w 1819, w aktach narodzin jego kolejnego syna, Jacoba, okreś-
la się go jako Herrschaftlicher Schänker, przez co należałoby zapewne 
rozumieć, że był zarządcą pańskiego szynku.81   

Szynkarzem nie był jednak długo, bo już w 1821, gdy urodziła mu się 
pierwsza córka, Hannel, w aktach odnotowuje się, że znowu zajmował się 
handlem materiałami łokciowymi (Schnittwarenhändler). Wkrótce jednak, 
w 1823, w aktach urodzenia drugiej córki, Dobrusch, zaznacza się, że był 
Handelsmann, czyli handlarzem czy handlowcem, ale jeszcze nie kup-
cem.82  

Dwa lata później we wpisie metrykalnym w związku z narodzinami Le-
ine odnotowano, że Samuel zajmował się w tym czasie dzierżawieniem 
karczmy. Zmiana zajęcia z pewnością miała związek ze zmianą miejsca 
zamieszkania. Rodzina Samuela przeprowadziła się do Woisko czy Woy-
sko (obecnie Wojska), sąsiedniej wsi, oddalonej niecałe pięć kilometrów 
od Wielowsi. Wojska w tym czasie składała się z trzech działów (Antheil). 
We wpisie metrykalnym zaznacza się, że Samuel z rodziną zamieszkali w trze-
cim dziale, który należał, z dwoma pozostałymi działami, podobnie jak 
Wielowieś, do powiatu toszecko-gliwickiego, którego właścicielem był 
Andreas Kasperek, w którym było 26 domów, 1 folwark, 149 mieszkań-
ców, w tym 2 protestantów oraz 6 Żydów, 1 gorzelnia, którego katolicy 
należeli do parafii Wischnitz (obecnie Wiśnicze), natomiast Żydzi do wie-
lowiejskiej gminy żydowskiej.83 Tu urodził się ostatni syn z pierwszego 
małżeństwa, Immanuel. We wpisie metrykalnym jego urodzenia z 1827 
zaznacza się, że Samuel był karczmarzem, co jednak nie oznacza, że miał 
własną karczmę, bo już w następnym wpisie metrykalnym odnotowuje się, 
że był dzierżawcą karczmy. Tu, w Wojsce, zmarła też jego pierwsza żona 
Charlotte, pochowana na wielowiejskim na cmentarzu żydowskim.    

Nie wiadomo, kiedy dokładnie Samuel przeniósł się z działu trzeciego 
do drugiego. We wpisie metrykalnym jego drugiego małżeństwa w 1827 
jeszcze się podaje, że miejscem zamieszkania Samuela, zajmującego się 
dzierżawieniem pańskiego szynku, była Wojska, dział trzeci. Ale w 1829 
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z okazji narodzin jego pierwszego dziecka z drugiego małżeństwa, Charlot-
te, już odnotowano, że dzierżawił karczmę i mieszkał w Woysko IIten An-
theils. Knie wprawdzie wyróżnia „1ster und 2ter Antheil”, ale opisuje je 
łącznie. Właścicielem majątku był Warzecha. W obydwu działach były 34 
domy, 2 folwarki, 161 mieszkańców, w tym 8 protestantów i 6 Żydów, 
poza tym 1 gorzelnia, 1 młyn wodny, 1 bielnik.84  

W 1830 we wpisie metrykalnym narodzin pierwszego syna Samuela 
z drugiego małżeństwa, Löbela, zapisano w rubryce zawodu ojca, że nadal 
mieszkał w dziale drugim, nadal był dzierżawcą karczmy, a nadto Hausir-
Händler, czyli domokrążcą.85   

Wynika stąd, że Samuel stale poszerzał możliwości zarobkowania, dosto-
sowując je do miejscowych warunków. W 1832, jak zaznaczono we wpisie 
metrykalnym narodzin jego córki Pauline, nadal dzierżawił pański szynk 
(Dominial-Schankpächter), powrócił do handlu z materiałami łokciowymi 
(Schnittenwarenshändler) i zajął się nowym rodzajem działalności – hand-
lem drewnem, konkretnie tarcicą (Bretterhändler), zresztą zaliczaną też do 
materiałów łokciowych. W 1834 we wpisie metrykalnym narodzin jego córki 
Jettel odnotowuje się, że Samuel dalej zajmował się handlem materiałami 
łokciowymi i tarcicą, nie wspominając o dzierżawieniu pańskiego szynku. 

W 1835 pozycja Samuela w branży handlowej się zmienia. We wpisie 
metrykalnym narodzin kolejnej córki, Piny, nazywa się bowiem Samuela, 
który znowu był dzierżawcą pańskiego szynku, po raz pierwszy nie Händ-
ler (handlarzem), a Kaufmann (kupcem). Zaliczenie Samuela do klasy kup-
ców świadczy o wzroście jego pozycji w branży handlowej, nawet jeśli 
nomenklatura stosowana we wpisach metrykalnych nie odpowiadała ściśle 
nazewnictwu obowiązującemu w sferach handlowych, skoro we wpisach 
metrykalnych narodzin jego dzieci w kolejnych latach86 nazywa się go za-
miennie Händler, Handelsmann, Kaufmann.87 We wpisie metrykalnym 
jego trzeciego ślubu w 1842 w rubryce Vor- und Zunamen und Gewerbe 
des Bräutigams również podaje się: Kaufmann Samuel Stein, rubryce zaś 
miejsca zamieszkania poprawnie: Woysko I u. II Antheils.  

Co najmniej od 1837 Samuel nie zajmował się już dzierżawieniem 
szynku czy karczmy, ale wyłącznie handlem, początkowo jeszcze materia-
łami łokciowymi i drewnem, później już chyba wyłącznie drewnem, nawet 
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jeśli nie wymienia się w aktach narodzin jego dzieci tej branży, a po prostu 
odnotowuje się zawód: Handelsmann, Kaufmann.   

Niezwykle interesujące w próbie odtworzenia życia rodziny Samuela 
w tym okresie są wspomnienia spisane przez Julie, młodszą siostrę Sieg-
frieda.88 Gdy się urodziła, jej ojciec stracił wzrok. Nie jest podany powód, 
czy stracił wzrok na skutek wieku, choroby czy wypadku. Julie urodziła 
się w 1853.89 Samuel, jej ojciec, miał wtedy 65 lat.90 Utrata wzroku spo-
wodowana podeszłym wiekiem jest możliwa, ale nie można wykluczyć 
ani choroby, ani wypadku.91 Niezależnie jak było, Julie wspomina, że jej 
ojciec miał farmę, ale dodatkowo tartak, że często podróżował, żeby ku-
pić drzewo lub dostarczyć drewno do kopalń.92 

Wspomnienia te, zwłaszcza o tartaku, dobrze odpowiadają warunkom 
gospodarczym w trzech działach Wojski (Woisko). Triest dość dokładnie 
opisuje warunki glebowe, uprawy zbóż i hodowlę bydła rogatego, zazna-
czając, że w pierwszym i drugim dziale na gruntach stanowiących dobra 
rycerskie (das Rittergut) nie hodowano owiec. Ponadto nadmienia, że 
mieszkańcy wsi, położonej w pierwszym i drugim dziale, byli biedni, ale 
mieli możność dorabiania zimą przy wyrębie lasu. W opisie trzeciego 
działu, dzielącego się również na dobra rycerskie i wieś, podaje, oprócz 
warunków glebowych, uprawy i hodowli, że na terenach dóbr rycerskich 
znajdowało się 716 mórg lasu do wyrębu (Holzung).93  

Samuel wykorzystał te warunki. Zajął się handlem drewnem, zbudo-
wał tartak, prowadząc biznes na względnie wielką skalę (dostarczanie 
drewna do kopalń), a nadto, zapewne na potrzeby domowe, gospodarstwo 
(uprawa zbóż, hodowla bydła). Wtedy zapewne zrodził się też pomysł, 
żeby zająć się handlem drewnem na rzeczywiście wielką skalę. W Wojsce 
były wprawdzie dobre warunki pozyskania drewna ze względu na bli-
skość terenów leśnych, ale pod względem komunikacyjnym, brak kolei, 
warunki rozwoju firmy drzewnej były ograniczone.  

Pomysł rozwoju firmy drzewnej w dogodniejszych warunkach musiał 
podjąć Samuel przed 1850. W tym bowiem roku, jak dowiadujemy się ze 
wspomnień Julie, Samuel „nabył w Gleiwitz (Gliwice) nieruchomość wraz 
z domem. Znajdowała się ona niedaleko stacji kolejowej i tam nasz przo-
dek rozpoczął interesy w tartaku, posiadając piły drzewne napędzane 
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parą”94. Tartak, i to parowy, został 
zbudowany konkretnie w Colonie 
Neudorf (Kolonii Nowa Wieś),95 ko-
ło Gliwic, w 185796, co potwierdza 
ogłoszenie zamieszczone przez Sa-
muela w „Der oberschlesische Wan-
derer” w 1858, a mianowicie że jest 
właścicielem tartaku parowego oraz 
składu drewna przy szosie Gliwice – 

Pyskowice, w pobliżu dworca.97 Tartak ten po śmierci Samuela w 1860 
poprowadzi jego żona, zatrudniając w nim także Siegfrieda. 

Rodzina Samuela 

Zanim przejdziemy do omawiania pobytu rodziny Samuela w Gliwi-
cach, warto zatrzymać się, by bliżej przypatrzeć się życiu jego rodziny 
w Wielowsi i Wojsce. Wypada też przy tym zwrócić uwagę na pewną oko-
liczność zwykle pomijaną. Samuel zawarł trzy małżeństwa, miał dwadzie-
ścioro troje dzieci. Dzięki ocalałym wpisom metrykalnym zawartych ślu-
bów wiemy, że Samuel zawierał kolejne małżeństwa po śmierci swych żon. 
Gdy zawarł drugie małżeństwo, najstarsze dziecko z pierwszego małżeń-
stwa miało 15 lat, a najmłodsze nie miało jeszcze roku. W drugim małżeń-
stwie było zatem od samego początku ośmioro dzieci. Sytuacja nieco się 
zmieniła, gdy po śmierci drugiej żony Samuel zawarł w 1842 trzecie mał-
żeństwo. Wtedy dzieci z pierwszego małżeństwa miały już ponad albo 
prawie 20 lat (najstarsze dziecko, Simon, miało 30, a przedostatnie, Leine – 
19, tylko najmłodsze, Immanuel – 15). Trzecie zatem małżeństwo miało od 
samego początku co najmniej sześcioro dzieci z drugiego małżeństwa oraz 
może jeszcze kilkoro z pierwszego. Część z pierwszego małżeństwa z pew-
nością założyła już własne rodziny i własne gospodarstwa domowe.98  

Tę, jak się wydaje, naturalną sytuację rodzinną, a mianowicie że 
wszystkie dzieci jednego ojca stanowią jedną rodzinę, chociaż z czasem 
odchodzą  z niej najstarsze dzieci, zakładając własne rodziny, potwierdzają 
wspomnienia Julie. Siegfriedowi, najstarszemu synowi z trzeciego małżeń-

4. Ogłoszenie w „Der oberschlesische
Wanderer” o tartaku parowym 

Samuela Steina 
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stwa, przypadła w rodzinie, po utracie wzroku przez Samuela, szczególna 
rola, a mianowicie w pierwszej części wieczerzy sederowej prowadził mo-
dlitwy oraz czytanie hagady, kiedy jego ojciec nie mógł już tego dłużej 
robić. Starszym od Siegfrieda synem Samuela był Löbel, jedyny syn z dru-
giego małżeństwa, który jednak zmarł w 1835. Natomiast najmłodszy syn 
Samuela z pierwszego małżeństwa, Immanuel, zmarł w 1828, a synowie 
starsi z tego małżeństwa, Simon, Joseph, Hirschel i Jacob, mogli mieć w po-
łowie lat 50., w latach, w których należy sytuować wspomnienia Julie, 
wszyscy ponad trzydzieści lat i z pewnością założyli już własne rodziny.99 
A zatem Siegfriedowi, który mógł mieć wtedy około 10 lat, przypadła w udzia-
le rola głowy rodziny. 

Można przyjąć, że rodzina Samuela przebywała w Wojsce do 1855.100 
Jeśli tak było, to życie rodziny Samuela, w tym Siegfrieda, jego rodzeń-
stwa, a także jego przyrodnich braci i sióstr, było ściśle związane z Wie-
lowsią i Wojską. Szczególną rolę w jej życiu odgrywała Wielowieś nie 
tylko z tej racji, że tu najpierw zapuściła korzenie, ale i z tej, że nawet wte-
dy, gdy przeniosła się do Wojski, wielowiejska gmina żydowska była nadal 
jej macierzystą wspólnotą wyznaniową.  

 
Synagoga 
 
Zgodnie z tradycją aszkenazyjską w wielowiejskiej synagodze101 albo 

obok niej odbył się, jak już wspomniano, zapewne pierwszy ślub Samuela, 
a z pewnością drugi i, być może, trzeci, choć niewykluczone, że trzeci miał 
miejsce w Mikołowie. Nie wiadomo jedynie, czy synagoga wówczas mogła 
tak wyglądać, jak ta uwieczniona na pocztówce sprzed 1929, ponieważ 
w 1876 wielowiejska synagoga na skutek interwencji rejencji legnickiej 
musiała zostać zamknięta z powodu złego stanu.102 Po 1876 musiała zatem 
zostać wyremontowana czy przebudowana, czy nawet zbudowana na nowo, 
choć ta ostatnia możliwość wydaje się mało prawdopodobna.103 

 W wielowiejskiej synagodze z pewnością zostali obrzezani, czyli włą-
czeni do religijnej wspólnoty żydowskiej ósmego dnia życia, oraz otrzymali 
imię wszyscy synowie Samuela, oprócz Leo Walthera, który urodził się już 
Neudorf.104 Można nawet wskazać, że Simon i Joseph zostali obrzezani, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Seder
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hagada
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_Liegnitz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrzezanie
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gdy rabinem był Salomon Rechnitz, a pozo-
stali, gdy rabinem był Israel Jochem Pin-
schower, który był następcą rabina Salomo-
na Rechnitza, albo już Jehuda Löb Pin-
czower, ostatni z wielowiejskich rabinów.  

W wielowiejskiej synagodze wszyscy sy-
nowie Samuela, oprócz tych, którzy umarli 
przed trzynastym rokiem życia, mianowicie 
Immanuela, Löbela, Arona, a także oprócz 
Siegfrieda, jeśli rodzina Samuela opuściła 
Wojskę w 1856, i Leo Walthera, który uro-
dził się już w Neudorf, przeżywali ważną 
uroczystość bar micwa („syn przykaza-
nia”), podczas której chłopiec żydowski 
staje się pełnoletnim wobec Prawa. Pierw-
szego dnia po 13. urodzinach chłopców 

uznaje się za dorosłych, tzn. zdolnych do przestrzegania Prawa Mojżeszo-
wego, które sobie zdążyli przyswoić i je rozumieją, i mogą brać pełny 
udział w nabożeństwach w synagodze. Podczas uroczystości bar micwa 
chłopcy wzywani są po raz pierwszy do odczytania fragmentu Tory oraz 
wygłoszenia do niej komentarza, zakłada się im tefilin, czyli „filakterie”105, 
i otrzymują od rabina Torę i modlitewnik. Rabinami w tym czasie byli Isra-
el Jochem Pinschower i Jehuda Löb Pinczower.  

Do tutejszej synagogi z pewnością uczęszczał Samuel z rodziną na na-
bożeństwa, i to zarówno wtedy, gdy mieszkał w Wielowsi, jak i po prze-
prowadzce do Wojski.  

Cmentarz 

Na wielowiejskim cmentarzu żydowskim zostali pochowani zapewne 
dziadkowie Siegfrieda, Joseph Stein i jego żona, a także ciocie i wujkowie 
Siegfrieda, jeśli Samuel nie był jedynakiem, i tutaj, w Wielowsi, albo naj-
bliższej okolicy zmarli. 

5. Synagoga
w Wielowsi sprzed 1929 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bar_micwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tora
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Pierwsza i druga żona Samuela 
i jego dzieci, a mianowicie Imma-
nuel, Löbel, Jettel i Aron, również 
zostali pochowani na wielowiej-
skim cmentarzu żydowskim.106 

Trudno zgadywać, czy jeszcze 
któryś z przyrodnich braci czy 
sióstr Siegfrieda, a może także 
któreś z ich dzieci czy wnuków 
spoczęło na tutejszym cmentarzu 
żydowskim. Odpowiedzi na to py-
tanie mogłyby udzielić jedynie ba-
dania archiwalne.  

Szkoła 

Jeśli rodzina Samuela nie wyjechała z Wojski do Gliwic przed 1855, to 
od 6 roku życia Siegfried chodził do wielowiejskiej szkoły publicznej. 
Wojska bowiem, według wielowiejskiej Kroniki, założonej przez Zimmer-
manna i wspomnianej we Wprowadzeniu, należała, wraz ze Świniowica-
mi (Schwienowitz), Czarkowem (Scharkow), Kieleczką, Wojską (Woÿska) 
i Kolonią Radonia (Colonie Radun), do wielowiejskiego związku szkolne-
go (Langendorfer Schul-Verband), istniejącego od 1811. W tym czasie do 
wielowiejskiej szkoły chodziły zatem dzieci z wszystkich tych wsi.107  

Siegfried chodził do publicznej elementarnej szkoły w Wielowsi, mimo 
że tutejsza gmina żydowska od samego początku dbała o własną szkołę. 
Wiadomo, że miała własną szkołę w 1751, gdy w Wielowsi było 29 rodzin 
tolerowanych Żydów i miała dwóch urzędników gminnych: grabarza i nau-
czyciela, którym był Judel Haskel.108 W 1763 Salomon Bloch, który z Lon-
dynu wysłał list do swego ojca, Hirscha Blocha, przekazał także 20 funtów 
na „naszą szkołę w Wielowsi” („zu unsre Schul in Wielowisch”) i pytał 
o ewentualny koszt budowy nowej szkoły. Pytanie to, na które nadawca
listu nie oczekuje pilnej odpowiedzi, być może było podyktowane stale 
wzrastającą liczbą Żydów w Wielowsi, bo już w 1783 Żydzi stanowili jed-

6. Wielowiejski cmentarz żydowski
(stan obecny). 
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ną czwartą ogółu mieszkańców wioski.109 W tym samym roku zostało wy-
dane dzieło Zimmermanna, w którym też odnotowuje, że w Wielowsi jest 
szkoła żydowska.110 W 1817, gdy liczba Żydów jeszcze nieco wzrosła, do 
279 w 52 rodzinach, i gmina była na tyle duża, że mogła sobie pozwolić na 
rabina, którym był w tym czasie Israel Jochem Pinschower, w szkole ży-
dowskiej było zatrudnionych pięciu nauczycieli i Josef Calmann Schindler 
(Schulbedienter).111  

Do tej szkoły mogły chodzić najstarsze dzieci z pierwszego małżeństwa 
Samuela. Z czasem musiała zostać zamknięta, bo liczba Żydów w Wie-
lowsi wciąż malała. W 1829 było ich już tylko 158, a Knie ani w pierw-
szym (1830), ani w drugim (1845) wydaniu swego dzieła nie wspomina już 
o istnieniu w Wielowsi szkoły żydowskiej.112 Ani nie wzmiankuje jej Triest 
w swym dziele (1865), a jedynie odnotowuje szkołę katolicką, w której 
uczyło się 400 dzieci i było dwóch nauczycieli.113 Brak tych wzmianek jest 
znamienny, bo w swych dziełach wspomniani autorzy dokładnie odnoto-
wują wszystkie rodzaje szkół istniejących w opisywanych miejscowo-
ściach. Nie wiadomo, kiedy dokładnie mogła zostać zamknięta prywatna 
szkoła żydowska. Pewne poszlaki jednak sugerują, że mogło się to stać 
w późnych latach 20. XIX w., może krótko przed albo niedługo po 1827. 
Knie, jak wspomniano, nie odnotowuje szkoły żydowskiej w pierwszym 
wydaniu swego dzieła w 1930, natomiast we wpisie metrykalnym drugiego 
ślubu Samuela w 1827 zapisano w rubryce zawodu jego ojca: „jüdischer 
Kinderlehrer”, jednocześnie odnotowując, że już nie żyje. Można by stąd 
wnosić, że chociaż już nie żył, pamiętano go jako nauczyciela, co byłoby 
tym bardziej zrozumiałe, gdyby w tym czasie szkoła żydowska wciąż ist-
niała. Piętnaście lat później we wpisie metrykalnym trzeciego ślubu Sa-
muela w 1842 jedynie odnotowuje się, że jego ojciec był Arrendator, czyli 
dzierżawcą, co można by tłumaczyć w ten sposób, że zapomniano już o szkole 
żydowskiej i nie było powodu wspominania o ojcu Samuela jako nauczy-
cielu, ale odnotowano być może dodatkowe jego zajęcie, którym uzupełniał 
kiepskie uposażenie nauczyciela, a teraz wydawało się warte przypomnie-
nia, gdy w rubryce jego syna podaje się, że był kupcem.114   

Później prywatna szkoła żydowska w Wielowsi ponownie musiała 
zostać otwarta i znowu zamknięta, bo w wielowiejskiej Kronice pod datą 
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1 kwietnia 1893 pojawia się informacja, że została rozwiązana prywatna 
szkoła żydowska i dzieci żydowskie przyjęła szkoła katolicka.115 

Na podstawie tych danych można 
przyjąć, że Siegfried, gdy miał  6 albo 5 
lat, czyli w 1850 albo w 1849,116 po-
szedł do szkoły publicznej w Wielow-
si, w której nauczycielem był Anton 
Zimmermann, a nauczycielem pomoc-
niczym Johann Weishaus z Sauerwitz 
(obecnie Zubrzyce, woj. opolskie) od 
15.03. 1849 do 12.06.1851, a po nim 
kolejno Ignatz Bodinek z Jagiela (Ja-
giella [?], folwark należący do dóbr 
rycerskich w Słupsku, woj. śląskie) od  
12.06.1851 do 4.01. 1854 oraz Carl Willimsky z Oberglogau (obecnie Gło-
gówek, woj. opolskie) od 4.01.1854 do 17.12.1856.117  

Biorąc pod uwagę rozpatrywaną wyżej hipotetyczną i przybliżoną datę 
zamknięcia prywatnej szkoły żydowskiej (1827), można by przyjąć, że do 
publicznej szkoły w Wielowsi przed Siegfriedem mogli chodzić Jacob, Han-
nel, Dobrusch z pierwszego małżeństwa Samuela, Leine, Charlotte, Pauline, 
Gina, Bertha z drugiego małżeństwa, a z trzeciego małżeństwa tylko Jet-
tel i Siegfried. Natomiast najstarsze dzieci z pierwszego małżeństwa zapew-
ne chodziły do szkoły żydowskiej, w której ich dziadek był nauczycielem, 
a najmłodsze z trzeciego małżeństwa już do żydowskiej szkoły w Gliwi-
cach.   

Z Kroniki, z części pisanej przez Zimmermanna, dowiadujemy się, że za 
jego czasów dzieci żydowskie chodziły do tutejszej, wielowiejskiej, szkoły, 
i ze względu na żydowskich mieszkańców wsi postanowiono, że soboty 
[podkreślenie w oryginale] będą wolne od zajęć szkolnych.118 Oprócz tego 
niezwykle interesującego zapisu znajdujemy w niej jeszcze inny, nie mniej 
intersujący, zapis sporządzony też przez Zimmermanna: „Językiem, w ja-
kim prowadzi się lekcje w szkole, jest język ojczysty dzieci, polski, ale 
zgodnie z rozporządzeniem rządu bardzo pielęgnuje się język niemiecki 
i wiele dzieci wykazuje dostateczną chęć uczenia się go”119. 

7. Stara szkoła w Wielowsi



Siegfried Stein 

- 31 - 
 

Co wynika z tych zapisów? Siegfried, zresztą jak wszystkie dzieci wie-
lowiejskiej gminy żydowskiej, które chodziły do publicznej szkoły wielo-
wiejskiej, miały kontakt z wszystkimi dziećmi w wieku szkolnym z całej 
okolicy.  

Żydzi w Wielowsi nigdy nie tworzyli żadnego getta ani nie byli do nie-
go ograniczani. Tworzyli wspólnotę, która szybko się rozwijała, przez długi 
czas była gminą macierzystą dla wszystkich Żydów, którzy osiedlili się 
w okolicznych miastach, a także ekonomicznie odgrywała ważną rolę w roz-
woju wsi.120 Utrzymując z mieszkańcami wsi i ludnością okolic wielorakie 
relacje, z konieczności musieli posługiwać się miejscowym językiem, czyli 
polskim, a raczej gwarą górnośląską. Zimmermann w swym dziele wyda-
nym w 1783 odnotowuje w odniesieniu do całego ówczesnego powiatu 
toszeckiego: „Die Sprache der Einwohner ist schlecht pohlnisch” („Języ-
kiem mieszkańców jest kiepski polski”),121 raczej gwara górnośląska. Sytu-
acja ta z czasem zapewne się zmieniała. Coraz liczniejsze warstwy miej-
scowej ludności posługiwały się również niemieckim, ucząc się go nie 
tylko w szkołach, ale także podczas kontaktów sąsiedzkich, handlowych, 
gospodarczych. Jak jednak zauważono wyżej, sto lat później lekcje nadal 
były prowadzone w macierzystym języku dzieci, po polsku. Bez szczegól-
nego ryzyka można powiedzieć, że Żydzi z wielowiejskiej gminy również 
posługiwali się miejscowym językiem, gwarą śląską czy, jak ktoś woli, 
„kiepskim, a nawet zepsutym polskim”.122  

W wielowiejskiej Kronice znajduje się jeszcze jeden interesujący wpis 
Zimmermanna, a mianowicie dotyczący regularności uczęszczania dzieci 
do szkoły: „Dzieci z Wielowsi uczęszczają do szkoły przeważnie regular-
nie, natomiast uczęszczanie do szkoły dzieci z wsi przyłączonych [do wie-
lowiejskiej szkoły], zwłaszcza z Wojski, jest szczególnie jesienią i zimą 
bardzo nieregularne z powodu dużej odległości i złej drogi”123. Wojska 
oddalona jest od Wielowsi prawie 5 km. Dzisiaj łączy je droga asfaltowa, 
dawniej z pewnością polna, i to kiepska. Idąc z Wojski do Wielowsi, po 
prawej stronie drogi mija się cmentarz żydowski, nieco oddalony od niej, 
w polu.  

W związku z tą uwagą Zimmermanna w Kronice jeszcze inny fragment 
wspomnień zapisany przez Julie zasługuje na uwagę: „Każdej piątkowej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szabat
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nocy odgrywała się wzruszająca scena: 
Przed kolacją, kiedy nasz ojciec wrócił 
z synagogi, my, dzieci, stawaliśmy przed 
nim zgodnie z wiekiem, a on kładł ręce 
na naszych głowach i błogosławił, nie wi-
dząc nas. Tata był bardzo pobożny i nasz 
dom był ściśle tradycyjny”124. Ta wzru-
szająca scena z pewnością odgrywała się 
w Wojsce, ale niewątpliwie też jeszcze 
wcześniej, gdy rodzina Samuela mieszka-
ła w Wielowsi. Po przeprowadzeniu się 
do Wojski i w czasie, do którego odnoszą 

się te wspomnienia Julie, scena z piątkowej nocy nabiera szczególnego 
charakteru. Samuel nie był już człowiekiem młodym. Mógł mieć wtedy 
ponad 65 lat. Udanie się do synagogi wielowiejskiej w jesiennej i zimowej 
porze musiało być istną wyprawą, i to obojętnie, czy pieszo czy jakąś do-
rożką, na którą Samuela, właściciela tartaku, było zapewne stać. A gdy 
utracił wzrok, musiał mu ktoś towarzyszyć. Zapewne Siegfried, któremu, 
jak już wspomniano, przypadły w rodzinie, po utracie wzroku przez Samu-
ela, obowiązki i prawa najstarszego syna.125   

W Gliwicach 

Przed 1856, jak już wspomniano, rodzina Samuela przeprowadziła się 
z Wojski do Nowej Wsi. W tym roku w tej podgliwickiej miejscowości 
urodził się najmłodszy syn Samuela, Leo Walther. Rok później, w 1857, 
Samuel zbudował tu, jak odnotowuje Triest, tartak parowy,126 w którym 
znajdowała się wysokoprężna maszyna parowa, 2 piły ramowe z brzeszczo-
tami, 1 piła tarczowa, tak że codziennie mógł pociąć na deski od 12 do 16 
pni (Brettklötze), i zatrudniał od 4 do 6 pracowników, a wszystko tuż obok 
dworca kolejowego Gliwice.127 W marcu następnego roku Samuel zamie-
ścił ogłoszenie w „Der oberschlesisiche Wanderer”, że na placu składowym 
drewna, który należy do jego tartaku parowego, ma stale bogaty wybór 

8. Świece szabatowe, dwie chały
lub chleby w ozdobnej osłonie 

 i wino 
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wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych i tarcicy po najbardziej rze-
telnych cenach, a także poleca swój tartak parowy, który znajduje się tuż 
przy dworcu kolejowym i przy szosie Gliwice – Pyskowice, co pozwala na 
terminowy i możliwie najszybszy wywóz wszystkich zamówionych desek 
i drewna budowlanego.128 

W Gliwicach Siegfried przeżył uro-
czystość bar micwa, ale jeszcze w starej 
synagodze gliwickiej z 1812, bo nowa 
została wzniesiona dopiero w latach 
1859–1861. Stara synagoga mieściła się 
przy ówczesnej Kirchstraße 2 (ulicy Ko-
ścielnej 2). Gdy okazała się zbyt mała, 
wybudowano nową, która stanęła obok 
starej.129 Do starej na nabożeństwa cho-
dzili z pewnością Samuel, jego żona 
oraz ich dzieci. Wszyscy też byli świad-
kami budowy nowej, gdy tylko przenieśli 
się do Nowej Wsi (Neudorf).  

Siegfried, jak się wydaje, nie chodził 
już do szkoły w Gliwicach, ani publicz-
nej, ani żydowskiej, ale z pewnością 
uczęszczało do gliwickiej szkoły żydow-
skiej jego młodsze rodzeństwo.130 Sieg-
fried zaś być może już wtedy pomagał 
w prowadzeniu tartaku Samuelowi, który 

przed kilkoma laty utracił wzrok. Zapewne pomagała mu też żona Johanna, 
wychowując równocześnie dzieci.  

Z zapisków autobiograficznych Edith Stein dowiadujemy się, że żona 
Samuela, Johanna, była matką surową, ale i troskliwą, a żadne z jej dzieci 
nigdy nie ośmieliłoby się jej przeciwstawić, nawet wtedy, gdyby się jawnie 
myliła, i z tych samych zapisków wiemy, że nie mogła ścierpieć w domu 
swego najmłodszego syna, Leo, ponieważ chciał zostać aktorem, co mog-
łoby – jak mniemała – przynieść jej wstyd.131  

9. Uroczystość bar micwa

10. Nowa synagoga w Gliwicach
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Samuel Stein zmarł w 1 września 1860 
w Nowej Wsi na udar mózgu.132 Nie do-
czekał się ukończenia budowy nowej sy-
nagogi. Został  pochowany w Nowej Wsi, 
na cmentarzu przy Friedhof-Straße, któ-
ry przylegał do dworca.  

W tej części Gliwic w 1815 został za-
łożony tzw. dawny cmentarz żydowski. 
Gdy w 1795 gmina żydowska zakupiła 
teren pod założenie nekropolii, znajdował 
się on poza terenem zabudowanym, na 
przedmieściu Piaski – stąd jego obecne 
położenie przy ulicy Na Piasku. Na cmen-
tarzu tym, położonym niedaleko tartaku 
Samuela, chowani byli Żydzi, którzy po-
chodzili z Gliwic, Nysy, Wielowsi, Łabęd, 
Bytomia, Pilchowic, Strzelec Opolskich, 
Ujazdu oraz Legnicy. Pogrzebami za-
jmowało się towarzystwo pogrzebowe 
Chewra Kadisza. Ostatni pogrzeb na nim 
odbył się w 1937.133 

Po śmierci Samuela na skutek udaru 
mózgu jego żona prowadziła dalej firmę 
pod szyldem „S.Steins Witwe”. Do 1881 
w firmie był zatrudniony także Siegfried, 
czyli do czasu, gdy ze swoją rodziną 
przeprowadził się do Lublińca. Matka 
Siegfrieda nie znała się jednak na prowa-
dzeniu firmy handlującej drewnem,  więc 
zdała się na obcego człowieka (pełno-
mocnika), by prowadził całe przedsię-
biorstwo, ale nie przyjmowała żadnych 
zastrzeżeń pod jego adresem, mimo że 
jawnie ją oszukiwał.134  

13. Fragment planu Gliwic
z 1890--1891  

(widać na nim usytuowanie 
tartaku wdowy Stein [numer 

parceli 31] i cmentarza). 
żydowskiego (Izrael. Friedh.) 

11. Zawiadomienie o śmierci
Samuela Steina  

w „Der oberschlesische Wanderer” 

12. Stary cmentarz żydowski
w Gliwicach, stan obecny 
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Była też właścicielką dwóch domów, 
Neudorf 13 i 21. Mieszkała w domu nr 13, 
który był położony obok tartaku, a dom nr 
21 wynajmowała, w nim też przypuszczal-
nie mieszkali Siegfried i Auguste w latach 
1871–1881, a został sprzedany po ich wy-
jeździe do Lublińca.135 Wówczas miejsce 
Siegfrieda w firmie mógł zająć Alexander. 
Ich matka miała wtedy 66 lat i niewyklu-
czone, że coraz więcej obowiązków w fir-
mie przejmował Alexander. Miał wtedy 30 
lat. 136 Jego matka zmarła 14 sierpnia 1893 
we Wrocławiu po udanej podobno opera-
cji.137 W testamencie wszystkim córkom 
Auguste i Siegfrieda zapisała po kilka ty-
sięcy marek.138 Natomiast Alexander we 
wrześniu 1903 odebrał sobie życie z po-
wodu trudności finansowych, osierocając 
sześcioro dzieci. Prowadził wówczas w Gli-
wicach „sklep dziadków”.139 Po jego śmier-
ci upadającą firmę prowadziła jego żona 
Euphemie.140 W 1905 firma miała syndyka 
masy upadłościowej. Euphemie mieszkała 
w tym czasie na Neudorferstraße 11. Zmar-
ła w 1935 we Wrocławiu.141 

Na cmentarzu Na Piasku spoczęły, poza 
Samuelem Josephem Steinem w 1860, 
jego wnuczki Selma (zm. 1874) i Hedwig 
(zm. 1877), córki Siegfrieda i Auguste, 
które zmarły w latach ich pobytu w Gli-
wicach. Tu też została pochowana matka 
Siegfrieda, Johanna Stein (zm. 1893). Tu-
taj wreszcie znalazł miejsce spoczynku po 
tragicznej śmierci Alexander.142  

14. Fragment planu Gliwic
 z 1913 (widoczne są na niej 

domy nr 13 i 21  
przy Neudorferstraße) 

16. Nekrolog
Alexandra  

Steina 
(Duźniak,  

dz. cyt., s. 110) 

15. Nekrologii Johanny Stein
(Duźniak, dz. cyt., s. 110) 
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W Lublińcu, dwie rodziny 

Siegfried, jak już wspomniano, początkowo pracował w firmie swej 
matki w Gliwicach, zajmującej się handlem drewnem. W czasie jednej z po-
dróży handlowych poznał w Lublińcu Auguste Courant, która miała wte-
dy zaledwie 9 lat.143 Z tego czasu pochodzą najwcześniejsze listy, jakie do 
niej napisał. „W listach z lat późniejszych pojawiają się stopniowo aluzje 
do małżeństwa, zdradzające, jak było ono upragnione.”144  

Podobną historię zamążpójścia przeży-
ła matka Auguste Courant. Jej mąż, So-
lomon Courant, urodził się w 1815, ale 
nie wiadomo, skąd pochodziła jego rodzi-
na.145 Później rodzina zamieszkała w Py-
skowicach, gdzie Salomon zajmował się 
wyrobem oraz sprzedażą mydła i świec.146 
W czasie jednej ze swych handlowych 
podróży przyszedł do domu Josepha Bur-
charda i jego żony Ernestine w Lublińcu, 
zobaczył ich córkę Adelheid, która miała wtedy 12 lat, i bardzo mu się 
spodobała. Odtąd co roku ją odwiedzał. Gdy miała 17 lat, zaręczyli się, 
a po roku, w 1842, pobrali.147  

Więcej wiadomo o rodzinie żony Salomona. Joseph Burchard i jego żo-
na Ernestine z domu Prager pochodzili z Prowincji Poznań (Provinz Po-
sen). Po ślubie zamieszkali w Psim Polu (Hundsfeld). Gdy ich dom spło-
nął, udali się do Lublińca, gdzie Joseph objął posadę kantora, a gdy musiał 
zrezygnować z tej funkcji, założył wytwórnię waty. Joseph i Ernestine do-
czekali się jedenaściorga dzieci, czterech synów i siedmiu córek. Joseph 
umarł w wieku 89 lat, Ernestine dożyła 93 lat. W ostatnich latach życia nie 
prowadzili już gospodarstwa domowego. Opiekowali się nimi ich córka 
Adelheid i jej mąż Salomon Courant, a po śmierci Josepha jego żona po 
prostu zamieszkała u Adelheid.148  

Tymczasem Adelheid ze swym mężem po ślubie otworzyła swój mały 
sklep. Po zakupie towarów pozostało im 25 fenigów gotówki. Ale interes 
się rozwijał, tak że mogli zatrudnić młodsze rodzeństwo Buchard. Mieli 

18. Solomon
Courant

17. Adelheid
Courant  
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szesnaścioro dzieci. Pierwsze wpraw-
dzie zmarło jeszcze jako niemowlę, 
ale pozostałe osiągnęły wiek dorosły, 
a sędziwego wieku dożyła większość 
z nich. Wszystkie dzieci od czwarte-
go roku życia były zachęcane do 
prac domowych, do pomocy w skle-
pie i do robót ręcznych. Starsze ro-
dzeństwo Auguste, przyszłej żony 
Siegfrieda, pobierało naukę w szko-
le publicznej, a ona sama uczęszcza-
ła od 5 roku do katolickiej szkoły 
publicznej. Później jej ojciec założył 
dla swoich dzieci oraz dzieci jeszcze 
trzech innych rodzin żydowskich 
prywatną szkołę. Auguste już w 12 roku została zabrana ze szkoły, aby 
pomagać w domu. Ale pobierała jeszcze lekcje prywatne z języka niemiec-
kiego i francuskiego. Wszyscy jej bracia zostali wysłani do gimnazjum we 
Wrocławiu (pięciu zostało kupcami, dwóch akademikami – aptekarzem i che-
mikiem).149  

Adelheid umarła przed swym mężem, który dożył 83 lat. Po jego śmier-
ci dom i interes przejęli najmłodszy syn i dwie niezamężne córki.150   

Tymczasem, jak wspomniano, w Auguste, czwartym z piętnaściorga 
dzieci Salomona i Adelheid, zakochał się Siegfried i ją poślubił 2 sierpnia 
1871. Miał wtedy dwadzieścia osiem lat, a Auguste dwadzieścia jeden. 
Ślub i wesele miały miejsce w Lublińcu. Dowiadujemy się tego także ze 
wspomnień Julie, siostry Siegfrieda: „Znowu jechałyśmy na ślub naszym 
powozem, jako że połączenia kolejowe z niewielkim miasteczkiem Lubli-
nitz (Lubliniec) nie były wygodne”151. Bogata ceremonia zaślubin odbywa 
się pod chupą, która symbolizuje nowy dom nowożeńców. Chupa, zgodnie 
z tradycją aszkenazyjską, stoi na zewnątrz synagogi, ale można ją także 
ustawić w jej wnętrzu. Świadkiem tej ceremonii była synagoga lubliniec-
ka,152 miejscem zaś uczty weselnej mógł być dom panny młodej bądź, jako 
najodpowiedniejsza, Villa Nova, mały dom z ogrodem, który należał do 

19. Kamienica Courantów
w Lublińcu (na dole znajdowały się 

sklepy, na górze pomieszczenia 
mieszkalne,  

w piwnicach znajdowały się składy 
towarów, a na poddaszu – 

dwupokojowe mieszkanie, kuchnia  
i suszarnia). 
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rodziców Auguste, powstał jako restauracja 
z salami bankietowymi, kręglami i bilar-
dem, w którym odbywały się przyjęcia oraz 
przedstawienia.153 „Ponieważ w rodzinie 
panny młodej było wielu młodych ludzi, 
więc ślub – jak wspomina Julie – stał się 
żywym i wesołym wydarzeniem. Alex (brat) 
był wówczas zatrudniony w banku i miał 
duże powodzenie wśród dziewcząt; ja rów-
nież dobrze się bawiłam”.154 

Po ślubie młoda para zamieszkała w Gli-
wicach. Tutaj Siegfried prowadził z matką 
przedsiębiorstwo z materiałami budowla-
nymi „S.Steins Witwe” i tu przyszły na 
świat ich pierwsze dzieci. Po dziesięciu latach, około 1881/1882, i po uro-
dzeniu siódmego dziecka,155 przeprowadzili się do Lublińca, gdzie Sieg-
fried założył własne przedsiębiorstwo, zajmujące się handlem drewnem, 
materiałami budowlanymi i węglem.156   

Powody opuszczenia Gliwic i przeniesienia się do Lublińca podaje 
Edith Stein w swych wspomnieniach. Żona Samuela, wdowa, nie bardzo 
znała się, jak wspomniano wcześniej, na prowadzeniu interesów. Zdała się 
na obcego człowieka, który ją oszukiwał, ale nie dawała nikomu siebie 
przekonać, że nie zasługuje on na jej zaufanie. I to był zasadniczy powód, 
że Siegfried i jego żona zdecydowali się zerwać więzy gospodarcze, opu-
ścić Gliwice i przenieść się do Lublińca, rodzinnego miasta żony Siegfrie-
da, aby przy pomocy jej rodziców założyć własny interes.157   

Lata w Lublińcu nie były łatwe. Rodzina Siegfrieda najpierw zamiesz-
kała w „domu Josephowskim” (tzw. starej poczcie). W 1882 Siegfried 
otworzył składnicę drewna, materiałów budowlanych i węgla położoną 
naprzeciw domu celnego, a ponadto prowadził sprzedaż drewna opałowego 
i węgla przy swoim mieszkaniu. W 1884 rodzina zamieszkała w małym 
domu, wspomnianej Villa Nova, z wielkim ogrodem, który należał do 
teściów, ale mogła w nim uprawiać warzywa i sadzić drzewa owocowe.158 
Siegfried w tym czasie prowadził sprzedaż drewna i węgla oraz nabył 

20. Synagoga w Lublińcu
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składnicę węgla przy dworcu lublinieckim, a w 1889 nabył prawo wyrę-
bu lasu w nadleśnictwie grafa Stolberga.159 Koniec z końcem dało się 
jednak im wiązać tylko dzięki pomocy teściów. Edith Stein wspomina, że 
od jej dumnej matki wymagało wielkiej pokory ciągłe zwracanie się o po-
moc do swoich rodziców. Do trudności ekonomicznych dochodziły rodzin-
ne tragedie. Tu zmarł mały Ernst, otaczany szczególną miłością, który 
urodził się jeszcze w Gliwicach, oraz Richard, urodzony już w Lu-
blińcu.160 Obaj zostali pochowani na lublinieckim cmentarzu żydowskim, 
gdzie później spoczęli także Adelheid i Salomon Courant.161 

We Wrocławiu 

Po dziewięciu trudnych latach Sieg-
fried i Auguste uznali, że tu, w Lublińcu, 
nie osiągną wiele i trudno im będzie sta-
nąć na nogi, i zdecydowali się przepro-
wadzić do Wrocławia w nadziei na lep-
sze warunki ekonomiczne i lepsze dla 
dzieci szkoły w wielkim mieście.162 10 sty-
cznia 1890 w „Lublinitzer Kreisblatt” 
ukazało się ogłoszenie Siegfrieda o za-
miarze sprzedania składnicy drewna oraz 
węgla wraz z inwentarzem i zaprzęgiem, 
a już na Wielkanoc tego roku, zaraz po 
narodzinach ich dziesiątego dziecka, Er-
ny, która w czasie przeprowadzki miała 
dopiero sześć tygodni, cała rodzina prze-
prowadziła się do Wrocławia.163  

Na początek wynajęli małe mieszkanie na Kohlenstraße.164 Obok został 
wydzierżawiony plac składowy z zamiarem otwarcia nowego przedsię-
biorstwa zajmującego się handlem drewnem. Początki znowu nie były łatwe, 
o ile jeszcze nie trudniejsze niż w Lublińcu. Wynajmowali mieszkanie, wła-
ścicielką była swarliwa, stara kobieta, która robiła wszystko, żeby dopiec 

21. Rodzina Stein
(W drugim rzędzie od lewej: Paul, 
Elfriede [Frieda], Siegfried, Else, 
Arno. W pierwszym rzędzie od 

lewej: Rosa, Auguste, Edith, Erna.  
Siegfried, gdy zrobiono to zdjęcie, 
już nie żył, ale rodzina umieściła 
na nim jego zdjęcie paszportowe, 

aby portret rodziny był pełny.) 
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żonie Siegfrieda, do wykarmienia mieli gromadkę dzieci, powiększoną 
w 1891 jeszcze o najmłodsze z dzieci, Edith, co nie było łatwym zadaniem 
przy obciążonym długami nowym przedsiębiorstwie, które nie tak szybko się 
rozwijało, jak tego chcieliby właściciele.165  

Siegfried wraz z rodziną chodził do 
Nowej Synagogi, której budowę rozpo-
częto w 1865, gdy synagoga Pod Białym 
Bocianem okazała za mała, a ukończono 
w 1872. Być może tak było od początku, 
od czasu sprowadzenia się Steinów do 
Wrocławia, mimo sugestii, że wcześniej 
rodzina chodziła do synagogi Pod Białym 
Bocianem, a dopiero po przejęciu jej 
przez Żydów konserwatywnych do No-
wej Synagogi, nazywanej też Synagogą 
Na Wygonie, stanowiącej centrum judai-

zmu liberalnego. Synagogę Pod Białym Bocianem bowiem przejęli Żydzi 
konserwatywni po wybudowaniu Nowej, a więc po 1872, a rodzina Sieg-
frieda sprowadziła się do Wrocławia dopiero w 1890.166  

Informacja ta dobrze koresponduje z tekstem Su-
sanne Batzdorff, a mianowicie że w przeciwień-
stwie do wielu twierdzeń zawartych w różnych pu-
blikacjach Auguste nie uczęszczała do synagogi Pod 
Białym Bocianem, a do Nowej Synagogi, gdzie 
miała swoje miejsce, bardzo daleko z tyłu, na ko-
biecym balkonie, miejsce, z którego nie mogła zo-
baczyć nawet części nabożeństwa. Do tej też syna-
gogi chodziła z mamą Edith, gdy odwiedzała 
Wrocław w dni świąteczne.167 

10 lipca 1893 Siegfried zmarł na skutek udaru 
słonecznego. Był upalny dzień. Poszedł obejrzeć 
las.168 Miał do przejścia szmat drogi. Listonosz, 
który tamtędy przechodził, widział go z daleka, jak 
leży na ziemi, ale pomyślał, że odpoczywa i nie 

23. Grobowiec
Siegfrieda Steina 

22. Nowa Synagoga we
Wrocławiu 
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przejął się tym. Dopiero, gdy po godzinach wracał tą samą drogą i zobaczył 
go w tym samym miejscu, podszedł i znalazł go już martwego. Zdarzyło się 
to pomiędzy Bukowicami (Frauenwaldau) i Goszczem (Goschütz). Nieda-
leko znajdował się tartak, w którym często świeżo ścięte drzewa cięto na 
deski.169 Powiadomiono żonę, która zabrała zwłoki do Wrocławia.170 

Na pogrzeb zebrali się krewni i radzili wdowie po Siegfriedzie, matce 
siedmiorga dzieci, co ma zrobić. Wszystkim wydawało się rzeczą oczywi-
stą, że powinna, nie mając żadnych środków, sprzedać przedsiębiorstwo, 
wziąć większe mieszkanie i wynajmować umeblowane pokoje, a w razie 
potrzeby z pomocą mogą przyjść jej bracia. Auguste nie posłuchała żadnej 
z tych rad. Postanowiła sama dać sobie radę, nie przyjmując od nikogo 
żadnego wsparcia. Poprowadzić samej przedsiębiorstwo i je rozwinąć. 
Wprawdzie nie znała się na handlu drewnem, bo nie 
mogła się w ogóle nim interesować, mając na głowie 
tyle dzieci i cały dom. Była jednak córką kupca i, jak 
się okazało, miała specyficznie kupieckie zdolności: 
potrafiła znakomicie liczyć, miała dobry zmysł wy-
czuwania, gdzie jest interes, odwagę i zdecydowanie, 
aby podjąć decyzję we właściwym momencie, a rów-
nocześnie dość ostrożności, żeby nie przeszarżować, 
a przede wszystkim w najwyższym stopniu miała dar 
obchodzenia się z ludźmi. W krótkim też czasie opa-
nowała potrzebną wiedzę, by zajmować się handlem 
drewna, i sposoby obliczenia objętości drewna. I stopniowo, krok po kroku 
udało się jej wybić. Nie tylko nakarmić i ubrać siedmioro dzieci, ale też 
wywiązać się z największego zadania, które sobie postawiła: spłacić 
wszystkie, do ostatniego feniga, długi męża.171  

Jak się jej to udało? Latem i zimą wstawała wcześnie rano i szła na plac 
składowy, który był jej królestwem. Zanim wprowadzono ośmiogodzinny 
dzień pracy,172 plac był otwarty od rana do wieczora z małą przerwą na 
obiad. Na koniec dnia jeszcze przeliczenie i zapisanie utargu dnia. Poza 
tym dobra znajomość klientów, przeważnie rzemieślników. Potrafiła 
wczuwać się w ich rodzinne historie, które najczęściej poznawała, gdy 
chcieli pożyczyć pieniądze albo nie mogli zrealizować czeków, którymi 

24. Auguste Stein
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zwykle płacili za towar. Nieraz „opieszałym” klientom dawała nawet pie-
niądze, gdy znaleźli się w trudnej sytuacji. Nieraz oszukiwano ją. I choć 
firma wykazywała straty, to jednak się rozwijała. Na mieście nawet się 
mówiło, że na wrocławskim rynku drzewnym najlepszym kupcem jest pani 
Stein.173  

Auguste Stein zmarła 14 września 1936. Została 
pochowana na cmentarzu przy Lohestraße (ul. Ślęż-
nej), na którym już spoczął w 1893 jej mąż. Cmen-
tarz ten, jako miejsce sztuki nagrobkowej (Muzeum 
Sztuki Cmentarnej), znajduje się pod ochroną zabyt-
ków. Maciejowi Łagiewskiemu, dyrektorowi Mu-
zeum Historycznego we Wrocławiu i Muzeum Miej-
skiego Wrocławia, udało się odnaleźć groby Auguste 
i Siegfrieda Stein. Zwłaszcza nagrobek Siegfrieda 
był zniszczony i zasypany ziemią. Oba nagrobki 
zostały odrestaurowane. Napis na grobie Siegfrieda, 
który często odwiedzała Edith z matką, brzmi: „Tu 

spoczywa w Bogu nasz umiłowany, drogi, niezapomniany mąż i ojciec Sieg-
fried Stein, ur. 11 września 1844, zm. 10 lipca 1893. – Odpoczywaj w spoko-
ju”.  Na nagrobku matki czytamy: „Auguste Stein, z d. Courant, ur. 4.10. 1849, 
zm. 14.9.1936”. Następuje inskrypcja hebrajska, która tyle znaczy, co chrze-
ścijański skrót R.I.P.: „Niech odpoczywa w pokoju”.174 

Dzieci Siegfrieda i Auguste 

Siegfried i Auguste Stein mieli jedenaścioro dzieci. Najbardziej znana 
z nich to oczywiście Edith Stein. Niewątpliwie właśnie ze względu na nią 
w ogóle mówimy o Siegfriedzie i jego żonie, i rodzinie. A skoro już mó-
wimy o jej rodzicach i wspominamy jej rodzeństwo, to wypadałoby podać 
choć kilka bliższych danych o życiu i losach sióstr i braci Edith Stein.175 

PAUL był najstarszym dzieckiem Siegfrieda i Auguste Stein. Urodził się 
19 maja 1872 w Gliwicach. Gdy miał roczek, zachorował na szkarlatynę 

25. Grobowiec
Auguste Stein 
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i nieomal umarł. Chociaż wrócił do zdrowia, nigdy 
nie odzyskał dawnej żywotności i stał się spokojną, 
nieśmiałą osobą. Przeprowadził się z rodziną naj-
pierw do Lublińca, a następnie do Wrocławia.  

Ukończył gimnazjum. Na studia uniwersyteckie 
rodzina nie miała dość środków, ale i jemu samemu 
raczej na nich nie zależało. Lubił czytać i nawet 
odbył praktykę w księgarni, ale nie został księga-
rzem. Po śmierci ojca ktoś musiał zająć się księgo-
wością rodzinnej firmy, którą po śmierci Siegfrieda 
przez dłuższy czas prowadził Jacob Buchhard, szwa-
gier Auguste. Przez pewien czas, zanim mógł go 
zastąpić młodszy brat, zajmował się zatem księgo-
wością rodzinnej firmy, a następnie został uczniem 
w firmie bankowej i jej pracownikiem. Z zawodu 
był urzędnikiem bankowym. Pracował w banku 
przez wiele lat, zanim przeszedł na wcześniejszą 
emeryturę. Wolne zaś chwile poświęcał książkom, 
muzyce i pieszym wędrówkom. 

Paul bardzo młodo potajemnie zaręczył się z Gertrude Werther.176 Jego 
matka była przeciwna ich związkowi. Nie mając nadziei na jej zgodę, pota-
jemnie opuścił dom, wyjechał z narzeczoną do Berlina. W końcu pobrali 
się, wesele było wielkim świętem rodzinnym, młoda para mogła liczyć na 
wsparcie rodziny. Mieli dwóch synów Gerharda177 i Haralda178. Do 1926 
mieszkali w domu rodzinnym na Michaelisstraße 38, później przeprowadzi-
li się na Yorckstraße 16.  

Przez dziesiątki lat po ślubie Paul przychodził w piątkowe wieczory do 
domu swej matki, aby wspólnie świętować początek szabatu. Początkowo 
przychodził z żoną, ale ponieważ z powodu licznych zajęć stale się spóź-
niała, co wywoływało zamieszanie, w końcu pozostawała w domu i Paul 
przychodził sam.   

Często wieczorami muzykowali w swoim domu na Yorckstraße 16. 
Nawet po wprowadzeniu ostrych restrykcji nazistowskich nie zaprzestali 
urządzać koncertów muzycznych. W jednym z listów pisali: „Gramy 

26. Edith i Erna Stein
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teraz tylko po południu, ponieważ czas na wyjście wieczorem jest ogra-
niczony”.  

W tym czasie utrzymywali też kontakt z Evą, córką Arna.179 
27 lipca 1942 Paul i jego żona zostali deportowani do getta (Konzentra-

tionslager) Theresienstadt w Terezinie, w Czechach, wraz z innymi 1100 
Żydami z Wrocławia. Paul zmarł w obozie 29 kwietnia 1943, sześć tygodni 
po śmierci swojej żony.180  

SELMA urodziła się 11 września 1873 w Gliwicach i zmarła rok później 
29 kwietnia na szkarlatynę.181 

HEDWIG urodziła się 5 stycznia 1875 w Gliwicach. Zmarła na szkarlatynę 
w 25 kwietnia 1880.182 

ELSE urodziła się w Gliwicach 29 
czerwca 1876. Była piękna i utalentowana. 
Chciała zostać nauczycielką, na co jej 
matka w końcu się zgodziła, ale musiała 
zajmować się gospodarstwem domowym 
i młodszym rodzeństwem do czasu, gdy 
młodsze siostry dorosły i były w stanie 
przejąć te obowiązki. Else poślubiła ku-
zyna mamy, Maxa Gordona183, dermato-
loga, w 1903 w Hamburgu, gdzie była nau-
czycielką. Mieli troje dzieci o imionach: Ilse Mathilde Felicitas184, Werner 
Siegfried Ulrich185 i Anni Martha Erika (po mężu Mayer)186.  

W 1939 Else z Maxem i dwiema córkami wyemigrowała, uciekając 
przed prześladowaniem Żydów przez nazistów, do Kolumbii, dokąd spro-
wadził ich syn Werner, który już wcześniej wyemigrował do Ameryki Po-
łudniowej, osiedlił się tam i założył rodzinę.  

Else zmarła w Bogocie 23 listopada 1956.187 

ARNO urodził się 9 września 1879 w Gliwicach. Po przeprowadzeniu się 
rodziny do Wrocławia uczęszczał do szkoły realnej (średniej, ponadpod-

27. Else Gordon (z domu Stein) ze
swoją siostrą Edith (z lewej) 

 i swoimi najstarszymi dziećmi 
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stawowej). Terminował w handlu materiałami drzewnymi i został mene-
dżerem rodzinnej firmy, której właścicielką po śmierci męża została jego 
matka. Arno w końcu założył własną firmę. Poślubił Marthę Kaminsky 
[Kaminski]188, z którą miał czworo dzieci o imionach: Wolfgang189, Eva190, 
Helmut191, Charlotte192. Mieszkali we Wrocławiu, najpierw do 1928 w do-
mu rodzinnym na Michaelisstraße 38, później na Bockstraße 14. W 1936, 
gdy zaczęło się prześladowanie Żydów, Martha, która miała obywatelstwo 
amerykańskie po swoich rodzicach, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, 
a ich najmłodsza córka Lotte wkrótce do niej dołączyła. Ich syn Helmut już 
wcześniej (w kwietniu 1934) wyjechał do swojego wujka mieszkającego 
w Bostonie, w Stanach Zjednoczonych, później z żoną i rodziną przeniósł 
się do San Francisco. Arno pozostał ze swoją córką Evą, która była upośle-
dzona, być może chorowała na zespół Downa, i której władze Stanów 
Zjednoczonych odmawiały wizy, ponieważ była traktowana jako osoba 
unemployable („niezdolna do zatrudnienia”). W końcu jesienią 1938 
Arno z bólem serca wyjechał do Stanów bez swej córki, pozostawiając ją 
w pensjonacie u pani, której mogła pomagać dzięki swojej umiejętności 
robienia wypieków. Arno zdał sobie sprawę, że jeżeli nie wyjedzie teraz, 
to wnet będzie za późno.  

Jego żona Martha pracowała jako gospodyni i guwernantka w domu 
zamożnego przedsiębiorcy, tak że przez kilka lat nie mogli zamieszkać 
razem. Arno zatrzymał się w Nowym Jorku. Na życie początkowo zarabiał 
ciężką pracą na placu z materiałami budowlanymi, a później prowadził 
małe stoisko z gazetami, magazynami, słodyczami i papierosami w budyn-
ku administracyjnym na Union Square. W końcu Arno i Martha przepro-
wadzili się do San Francisco, gdzie zamieszkali niedaleko swego syna 
Helmuta i jego rodziny i mogli cieszyć wnukami.  

Arno zmarł w San Francisco 15 lutego 1948.193 
 
ERNST urodził się 1880 w Gliwicach, a zmarł w Lublińcu w 1882.194  
 
ELFRIEDE, znana jako Frieda, urodziła się 11 grudnia 1881 w Lublińcu. 

Frieda tak bardzo pragnęła własnego domu, że wbrew swojej rodzinie wy-
szła za mąż za wdowca Selma (Selmo [Salo]) Tworogera, który miał dwoje 
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nastoletnich dzieci. Po krótkim czasie Frieda zdała sobie sprawę, że mał-
żeństwo to nie ma szans na przyszłość, ponieważ jej mąż tonął w długach, 
czego nie mogła zaakceptować. Powróciła zatem do swej rodziny na Mi-
chaelisstraße 38 z sześciomiesięczną córką, Eryką195, i rozwiodła się z mę-
żem. Zajmowała się prowadzeniem ksiąg rodzinnej firmy i prowadziła 
gospodarstwo domowe.196 Mimo przykrych doświadczeń życiowych była 
osobą radosną, miłą wobec każdego, dziergała i szydełkowała oraz cecho-
wało ją wielkie poczucie humoru, które pozwalało jej przeżyć najbardziej 
trudne sytuacje.  

Tak się złożyło, że po śmierci 
Auguste dom rodziny Stein opusto-
szał.  Paul z rodziną już w 1926 
przeniósł się na Yorckstraße 16. 
Arno z rodziną uczynił to w 1928, 
przeprowadzając się na Bockstra-
ße 14, a Erna przeprowadziła się 
w 1933 z rodziną na Kaiser-Wil-
helm-Straße 80. Jeszcze wcześniej 
dom opuściły Elze i Edith. Teraz po 
śmierci Auguste mieszkały w nim 
tylko Rosa i Frieda. Osamotnionymi siostrami opiekowała się rodzina 
Bernhard Rösenmöller, zaznajomiona z Edith. W końcu dom rodzinny opu-
ściła też Rosa, przeprowadzając się do Belgii. Frieda została sama. W księ-
dze adresowej z 1940 dom na Michaelisstraße 38 miał już nowego właści-
ciela, niejakiego mistrza budowlanego Otta Jandela (Mauermeister Otto 
Jandel),197 a za lokatorów Evangelische Elftausendjungfrauengemeinde 
oraz Elfriede Sarę Tworoger.198   

Erna i Hans Biberstein starali się ściągnąć do siebie Friedę (1941). 
W 1941 Frieda została przeniesiona do „Jüdische Wohngemeinschaft” 

poza Wrocław, skąd jeszcze od czasu do czasu mogła pisać do Edith i Ro-
sy, które były w Karmelu w Echt.  

Nawet po jej aresztowaniu i wysłaniu, wraz z innymi kobietami żydow-
skimi, na przymusowe roboty do Rybnika (Riebnig), napisała pełny humo-
ru list do swoich sióstr, Edith i Rosy.199  

28. Dom rodziny Stein
 na Michaelisstraße 38
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Z Rybnika została wysłana do getta Theresienstadt, gdzie zmarła w 1943 
rzekomo na tyfus.200  

ROSA urodziła się 13 grudnia 1883 w Lublińcu. Otrzymała drugie imię, 
Adelheid, po babci ze strony matki, która umarła krótko przed jej narodzi-
nami. Po przeprowadzce rodziny do Wrocławia przejęła rolę gospodyni 
i gotowała, i piekła dla całej rodziny. Prowadziła koszerną kuchnię, ale nie 
dość rygorystyczną dla córki Elfriede, swej siostrzenicy Eryki, która prak-
tykowała judaizm bardziej poważnie niż reszta rodziny.201 Chociaż matka 
Rosy była kobietą pobożną, to jednak nie narzucała swej religijności dzie-
ciom. Rosa skłaniała się do Kościoła katolickiego. Edith zaś wykorzysty-
wała każdą okazję, by ją wprowadzić do świata katolickiego, do którego od 
dawna należała. Rosa nie przyjęła jednak chrztu przed śmiercią matki, któ-
ra jako praktykująca żydówka bardzo przeżyła przejście na katolicyzm swej 
córki Edith. Sama Edith radziła jej, żeby nie przyjmowała chrztu przed 
śmiercią matki. Rosa przyjęła chrzest w Boże Narodzenie 1936 w kościele 
szpitalnym St. Elisabeth w Köln-Hohenlied, koło Lindenthal. Jej matka 
zmarła we wrześniu 1936. Do chrztu przygotowywał ją Zephyrin (Willi-
bald) Franz, franciszkanin. Jej matką chrzestną była Agnes Wery. Bierz-
mował ją 17.5.1939 sufragan dr Valentin Wojciech w kaplicy kościoła pw. 
Świętego Krzyża (Kreuzkirche) we Wrocławiu. Matką bierzmowania była 
Martha [Rete] Magiersky mieszkająca we Wrocławiu.  

Tak się złożyło, jak już wspomniano, że po 
śmierci Auguste dom rodziny Stein opustoszał. 
Paul ze swoją rodziną już w 1926 przeniósł się na 
Yorckstraße 16. Arno z rodziną uczynił to w 1928, 
przeprowadzając się na Bockstraße 14, a Erna 
przeprowadziła się w 1933 z rodziną na Kaiser- 
Wilhelm-Straße 80. Jeszcze wcześniej dom opuściły 
Elze i Edith. Teraz po śmierci Auguste mieszkały 
w nim tylko Rosa i Frieda, z tym że w księdze 
adresowej z 1940 dom na Michaelisstraße 38 miał 
już nowego właściciela, niejakiego mistrza budow-
lanego Otta Jandela (Mauermeister Otto Jandel). 

29. Rosa Stein
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Osamotnionymi siostrami opiekowała się rodzina Bernharda Rösenmöllera, 
zaznajomiona z Edith.  

Gdy sytuacja w Niemczech stała się niebezpieczna dla Żydów, Rosa sta-
rała się przenieść do Belgii, aby dołączyć do kobiety, która miała zamiar 
założyć dom dla tercjarek karmelitańskich. Karmelitanki z Köln pomogły 
przeprowadzić się Rosie do Rucleuge-Sur-Guy z meblami, ubraniami oraz 
sprzętem domowym. Rosa jednak wkrótce uświadomiła sobie, że padła 
ofiarą fantastki – kobiety nieuczciwej i traktującej ją jak niewolnicę. Do-
wiedziała się o tym jej najmłodsza siostra, Edith, która już przeniosła się 
z Karmelu w Kolonii do Karmelu w Echt w Holandii. Dzięki staraniom 
Edith udało się krewnej przeoryszy Karmelu w Beek, Barbarze van Weerst, 
przeprowadzić nielegalnie Rosę przez granicę belgijsko-holenderską i do-
prowadzić 1 lipca 1939 do Karmelu w Echt. Rosa ostatecznie otrzymała 
pozwolenie na pobyt i została tercjarką. Pracowała jako furtianka.  

Po liście biskupów holenderskich, potępiającym traktowanie Żydów, 
naziści w odwecie nakazali aresztować i deportować wszystkich katolików 
pochodzenia żydowskiego. Starania o pozwolenie wyjazdu Rosy i Edith 
spełzły na niczym.202 Rosę i jej siostrę Edith aresztowało gestapo w Kar-
melu w Echt 2 sierpnia 1942. Po spędzeniu pierwszej nocy w obozie 
Amersfoort zostały przewiezione do Westerbork, a następnie przetranspor-
towane do Auschwitz, dokąd przybyły wraz z 262 innymi więźniami  9 sierp-
nia 1942 i od razu zostały umieszczone w białym wiejskim domu i zaga-
zowane.203 

 
RICHARD urodził się w 1884 w Lublińcu, gdzie zmarł w 1887. Był 

czwartym i ostatnim dzieckiem, które zmarło w wieku dziecięcym.204  
 
ERNA urodziła się 11 lutego 1890 w Lublińcu. Wkrótce po jej narodzi-

nach rodzina przeprowadziła się do Wrocławia. Jej ojciec zmarł, gdy miała 
trzy lata. Chociaż po śmierci ojca rodzina z trudem wiązała koniec z koń-
cem, to jednak w czasie, gdy Erna ukończyła szkołę, jej matce udało się 
postawić firmę na nogi, tak że mogła wspierać jej studia uniwersyteckie. 
Tylko ona i jej młodsza siostra, Edith, mogły skorzystać z tej możliwości. 
W 1909 Erna rozpoczęła studia. Była uzdolniona językowo, była znaw-
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czynią literatury i chciała zostać nauczycielką. Jej wujek, Dawid, który 
był farmaceutą w Chemnitz w Saksonii, przekonał ją jednak do studio-
wania medycyny. Została doktorem nauk medycznych i otworzyła gabinet 
ginekologiczny na parterze w dużym domu jej matki na Michaelisstraße 
38. 5 grudnia 1920 wyszła za mąż za kolegę ze studiów dermatologa
Hansa Bibersteina.205 Mieli dwoje dzieci o imionach: Ernst Ludwig206 
oraz Susanne207.  

Gdy koleżanka Erny ze studiów i przyjaciół-
ka dr ginekolog Lilli Berg-Platau wyemigrowała 
do Palestyny w 1933, Erna objęła po niej prak-
tykę na Kaiser-Wilhelm-Straße 80 w dzielnicy, 
w której mieszkało wiele zamożnych rodzin 
żydowskich,208  ale przez to straciła pacjentów 
nieżydowskiego pochodzenia, ponieważ w dziel-
nicy tej lekarki żydowskiego pochodzenia nie 
mogły przyjmować „Aryjek”.  

Gdy zaczęły się prześladowania Żydów, 
zwłaszcza po pogromie 9/10 listopada 1938 
(tzw. nocy kryształowej), Erna z rodziną wye-
migrowała do Stanów Zjednoczonych. Najpierw, 
latem 1938, do Stanów wyjechał Hans jako tury-
sta, a Erna wraz z dziećmi 16 lutego 1939 zaokrętowała się w Bremerhaven 
na parowiec „Deutschland” do Nowego Jorku, gdzie dopłynęli 25 lutego 
1939. Stąd podejmowali starania, by do Stanów sprowadzić Friedę z Wro-
cławia.  

Dla Erny życie w Nowym Jorku było trudne. Musiała zdać egzamin z ję-
zyka, żeby mogła podjąć praktykę lekarki. Pracowała w szpitalu na Bro-
oklynie, ale była szczęśliwa, gdy mogła porzucić tę pracę i zająć się opieką 
nad swoim wnukiem, który urodził się w 1944. Przez jakiś czas prowadziła 
prywatną praktykę.  

Umarła nagle na atak serca 15 stycznia 1978 w Davis (Kalifornia, 
USA), gdy odwiedzała swego syna w Kalifornii. Została pochowana obok 
swego męża w Cedar Park Cemetery w New Jersey.209  

30. Erna Biberstein
(z domu Stein) 
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EDITH urodziła się 12 października 1891 we Wrocławiu. Była najmłod-
sza z rodzeństwa. Jej ojciec zmarł, zanim skończyła dwa lata. Gdy ukoń-
czyła szkołę, zaczęła studiować psychologię na uniwersytecie we Wro-
cławiu i tam odkryła nową dyscyplinę filozoficzną, fenomenologię, od 
niedawna rozwijaną przez Edmunda Husserla, profesora uniwersytetu w Ge-
tyndze. Jej studia zostały przerwane przez I wojną światową, w czasie któ-
rej pracowała jako pielęgniarka Czerwonego Krzyża w szpitalu polowym 
w Austrii. Edith była wtedy asystentką Husserla na uniwersytecie we Frei-
burgu. W 1917 uzyskała stopień doktora, broniąc rozprawy O zagadnieniu 
wczucia.  

Edith przestała się modlić jako nastolatka, ale 
wciąż uważała siebie za żydówkę i okazjonalnie 
chodziła z matką do synagogi. Lato w 1921 było 
czasem zwrotnym w życiu Edith. Urzeczona auto-
biograficzną książką Życie św. Teresy z Avili, którą 
przeczytała w domu swej przyjaciółki, postanowiła 
wstąpić do Kościoła katolickiego i zostać karmeli-
tanką. W Nowy Rok 1922 przyjęła chrzest i imię 
Teresa, ale na przyjęcie do Karmelu musiała cze-
kać. Przez prawie dziesięć lat uczyła w żeńskiej 
wyższej szkole i instytucie formacyjnym sióstr 
dominikanek św. Magdaleny w Spirze. Stąd prze-
szła do Niemieckiego Instytutu Nauk Pedagogicz-
nych w Münster, ale w kwietniu 1933 musiała zrezygnować z nauczania ze 
względu na nazistowskie rozporządzenia antysemickie. Dla Edith było to 
opatrznościowe, ponieważ była wolna i mogła wstąpić do Karmelu, czego 
od dawna pragnęła. W październiku 1933 wstąpiła do Karmelu w Kolonii. 
Pozwolono jej wybrać imię zakonne – siostra Teresa Benedykta od Krzyża. 
Gdy nasiliły się prześladowania Żydów w Niemczech, Edith zdała sobie 
sprawę, że jej obecność może narazić całą wspólnotę. Chcąc chronić swoje 
siostry, a także dla własnego bezpieczeństwa, przeniosła się do Karmelu 
w Echt w Holandii pod koniec 1938. W odwecie za list pasterski biskupów 
holenderskich, piętnujący prześladowanie Żydów, naziści nakazali aresz-
towanie i deportację wszystkich katolików pochodzenia żydowskiego. 

31. Edith Stein
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Edith została aresztowana w Karmelu 2 sierpnia 
1942 wraz ze swoją siostrą Rosą, karmelitańską 
tercjarką zatrudnioną jako furtianka. Świadkowie 
z obozu w Amersfoort i Westerbork (północna 
Holandia) zapewniają, że Edith zachowywała 
spokój oraz okazywała miłość i troskę współ-
więźniom, zwłaszcza dzieciom. 9 sierpnia 1942 
została, wraz ze swoją siostrą Rosą oraz 262 po-
zostałymi więźniami, przewieziona pociągiem do 
Auschwitz, gdzie wszystkich od razu wprowa-
dzono do wiejskiej chaty i zagazowano. 

Edith Stein napisała wiele książek i artykułów 
oraz prowadziła wykłady zarówno w Niemczech, 
jak i w innych krajach Europy, miała praktyczną 
znajomość języka francuskiego i angielskiego. 

Poza własną historią jej pisma dotyczą głównie filozofii i duchowości. 
Oryginalne teksty były w języku niemieckim, ale jej główne prace zostały 
przetłumaczone na język angielski, a jej prace zbiorowe zostały opubliko-
wane w 12 tomach przez ICS Publications, Washington, DC.  

Papież Jan Paweł II kanonizował ją 11 października 1998. Jej liturgiczne 
wspomnienie przypada 9 sierpnia, w dzienną rocznicę jej śmierci.

W Lublińcu, którego jest patronką, w kamienicy, wybudowanej w 1857 
przez dziadków Edith, Courantów, mieszczącej na parterze sklepy, na pię-
trze mieszkanie dziadkowie i odwiedzanej przez Edith w czasie wakacji, 
znajduje się Muzeum św. Edyty Stein. 

W Lublińcu jest też jeden z nielicznych w Europie kościołów pod jej we-
zwaniem – kolejne znajdują się w Gdańsku oraz w Wilkowicach (pow. 
leszczyński).  

We Wrocławiu, w dawnym domu Steinów na Michaelisstraße 38, działa 
Towarzystwo im. Edyty Stein, a w pobliskim kościele św. Michała znajdu-
je się poświęcona jej kaplica.  

W 2013 w Warszawie powstała Fundacja Europa Christiana im. św. Te-
resy Benedykty od Krzyża.  

32. Ostatnie zdjęcie
Edith Stein
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W Zielonej Górze znajduje się Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. 
Edyty Stein. Jest to filia Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocła-
wiu.   

Edith Stein poświęcony jest film fabularny Siódmy pokój z 1996 w reży-
serii Márty Mészáros.210  
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Przypisy 
 

                                                 
1 Edith Stein, Maria Amata Neyer, Aus dem Leben einer jüdischen Familie: und 

weitere autobiographische Beiträge, Herder 2002; przekłady: Święta Teresa Bene-
dykta od Krzyża Edyta Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej oraz inne zapiski 
autobiograficzne, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005; Edith Stein, 
Dalla vita di una famiglia ebrea e altri scritti autobiografici, Città Nuova Edizioni 
OCD, Roma 2007 (wymienione wydania i przekłady Aus dem Leben einer 
jüdischen Familie będzie się odtąd, ze względu na ich zbieżność, cytowało według 
przekładu polskiego). 

2 Wydanie PDF, dostępne w internecie. Przekład pol.: Edyta Stein, Autoportret 
z listów (1916–1933). T. 1. Wprowadzenie Hanna Barbara Gerl-Falkowitz, opra-
cowanie i przypisy Maria Amata Neyer OCD, przekład Immakulata Adamska OCD, 
Anna Talarek. Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2003; Edyta Stein, 
Autoportret z listów (1933–1942). T. 2. Wprowadzenie Hanna Barbara Gerl-Fal-
kowitz, opracowanie i przypisy Maria Amata Neyer OCD, przekład Immakulata 
Adamska OCD, Anna Talarek. Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2003. 

3 Przekład pol.: Ciocia Edyta. Żydowskie dziedzictwo katolickiej świętej, Poznań 
2011. 

4 Matrikel, 1800–1940, czyli rejestry czy wpisy metrykalne urodzeń, ślubów, 
rozwodów, zmarłych, sporządzone w Jüdische Gemeinde Gleiwitz, a udostępnio-
ne w formie mikrofilmów m.in. na stronie internetowej Family Search (odniesienia 
do tego zbioru będzie się zaznaczało jako Matrikel).  

5 Por. Vom Werden und Sein einer jüdischen Dorfgemeinde. Zur Geschichte der 
Juden in Langendorf OS, „Jüdische Zeitung für Ostdeutschland” 7(1930), nr 18. 
Autor, oprócz rodziny Stein, wymienia także rodzinę Schlesinger, ale nie wiado-
mo, czy właśnie z niej pochodziła pierwsza żona Samuela Josepha Steina. Nato-
miast nie wymienia rodziny Grünfeld ani Cohn.  

6 Nie ma danych z roku 1844, ale w 1829 mieszkało w Wielowsi 158 Żydów, 
a w 1855 – 143. 

7 Tafeln zur Geschichte der Familien Kohn-Stein zasammengestellt von Elisa-
beth Kupka, Bibliothekarin der Indusatrie- und Handelskammer Breslau, herausge-

https://www.familysearch.org/search/catalog/224548?availability=Family%20History%20Library
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geben von Max Stein, Berlin-Steglitz Juli 1928, source Leo Baeck Institute (cyto-
wane dalej jako Tafeln; uzyskane dzięki uprzejmości Ivana Beernaerta). 

8 Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, s. 603. 
9 Ciocia Edyta, s. 29. 
10 Tamże, s. 63n. 
11 Artykuł w formacie PDF znalazł się w materiałach konferencji, która została 

zorganizowana przez The Edith Stein Guild i odbyła się 3.12.2016 dla uczczenia 
125. rocznicy urodzin Edith Stein w Catholic Center at New York University in 
Greenwich Village (New York City) (cytowane dalej jako De Vito). 

12 Por. Stammbau. 
13 Por. Wikitree.  
14 Tak utrzymuje Stanisław Duźniak, który w swoim opracowaniu opiera się na 

archiwaliach Urzędu Stanu Cywilnego w Gliwicach i Archiwum Państwowym 
w Katowicach, oddział Gliwice (por. Gliwiccy krewni Edith Stein, „Zeszyty Gli-
wickie” t. 35: 2011, s. 96; por. także A. Zielonka, O pokoleniach dla pokoleń. 
Historia naszej ziemi, Wielowieś 2014, s. 232). W wydaniu i przekładach za-
pisków autobiograficznych Edith Stein Dzieje pewnej rodziny żydowskie w drze-
wie genealogicznym Edith Stein wymienia się Josepha Steina i jego żonę Hannę 
z domu Cohn jako dziadków Siegfrieda, ale nie podaje się ani ich dat urodzenia 
i śmierci, ani miejsca urodzenia i pochówku (por. s. 603).  

Oprócz tych genealogii należy odnotować co najmniej jeszcze dwie. De Vito we 
wspomnianym artykule (por. przyp. 11) podaje taki rodowód przodków Edith 
Stein: „His [Siegfried’s] father was Simon Stein born in 1812, and his mother 
was Johanna Stein, formerly Cohn. Samuel J. Stein, Siegfried’s paternal grandfa-
ther, was born around 1776” („Jego [Siegfrieda] ojcem był Simon Stein urodzo-
ny w 1812, a jego matką była Johanna Stein, z domu Cohn. Samuel J. Stein, 
Siegfrieda dziadek po mieczu, urodził się około 1776”). Także na portalu Wiki-
source wymienia się Simona Steina jako ojca Siegfrieda, Samuela (Josepha) Steina 
– jako dziadka, a Josepha Steina – jako pradziadka (por. Stammbaum). Obydwie te
genealogie są również zgodne z drzewem genealogicznym przodków Siegfrieda 
zamieszczonym w książce Ciocia Edyta (por. s. 29).  

W odniesieniu do tych genealogii, przyjmujących, że ojcem Siegfrieda był Si-
mon, należy jednak na podstawie genealogii zamieszczonej w Dziejach pewnej 
rodziny żydowskiej i zachowanych wpisach metrykalnych urodzeń (Matrikel, Ge-
burten 1812–1874 Film 7992605, Seite [84]00165 links [w nawiasach podaje się 
kolejny numer w serii zdjęć]) zauważyć, że Simon Stein (31.12.1812) był synem 
Samuela Josepha Steina z pierwszego małżeństwa. Poza tym w książce Ciocia 
Edyta, w rozdziale Przodkowie podaje się ustalenia ojca Susanne Batzdorff, a mia-
nowicie że dziadek Siegfrieda miał na imię Joseph, jego syn Samuel Joseph urodził 
się w 1776 w Gdańsku, pozyskał naturalizację pruską w 1812, miał syna Simona, 

https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Edith_Stein_-_Aus_dem_Leben_einer_j%C3%BCdischen_Familie.pdf/32
https://www.wikitree.com/wiki/Stein-1927
https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Edith_Stein_-_Aus_dem_Leben_einer_j%C3%BCdischen_Familie.pdf/32
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który urodził się w 1812 w Wielowsi (Langendorf), trzykrotnie był żonaty, z trze-
cią żoną, Johanną z domu Cohn, miał siedmioro dzieci, z których Siegfried był 
najstarszy (por. Ciocia Edyta, s. 63n.). 

15 Por. Samuel Joseph Stein, genealogia. Oprócz daty urodzenia 1776 podaje 
się także 1778 (tak w drzewie genealogicznym w Dziejach pewnej rodziny ży-
dowskiej, s. 603).  

16 Por. Tafeln; Matrikel, Heiraten 1812–1874 Film 7992478, Seite [37]00033 
links, [199]00033 rechts i Seite [59]00052 links, [217]00052 rechts; Dzieje pewnej 
rodziny żydowskiej, s. 603.  

17 Na temat tolerowanych Żydów por. artykuł Żydzi w Królestwie Pruskim: 
XVIII–XIX w., zamieszczony na witrynie Wirtualny Sztetl. 

18 Por. Brilling, dz. cyt. Na temat terminu Schulbedienter por. artykuł Historia 
społeczności na stronie Wirtualny Sztetl. 

19 We wpisie metrykalnym drugiego ślubu Samuela Stein w 1827 odnotowano, 
że oboje jego rodzice, żydowski nauczyciel dzieci Joseph Stein i Hanna z domu 
Aaron, już nie żyli (por. Matrikel, Heiraten 1812–1874, Film 7992478, Seite [37] 
00033 links i [199]00033 rechts).  

20 Wskazywane w genealogiach daty 1778, a nawet 1776, wydają się nie do 
przyjęcia w świetle jednoznacznych świadectw o wieku, w jakim zmarł Samuel – 
72 lata, a zmarł w 1860 (świadectwo Julie, por. Ciocia Edyta, s. 65; nekrolog Sa-
muela Steina w „Der oberschlesische Wanderer” nr 37, 11 września 1860; Matrikel, 
Tote 1910–1939 Friedhofsurkunden 1903–1940 Friedhofskunden ab 1800, Film 
79900228, Seite [468]5; Matrikel, Scheidungen, Tote (1812–1874) (r. S.), Zu- und 
Abgezogene 1812–1874 (r. S.), Film 007990481, Seite [104]00193 rechts). Do-
datkowe zamieszanie wprowadzają wpisy metrykalne drugiego i trzeciego ślubu 
Samuela, podając w odpowiednich rubrykach wiek pana młodego: drugi ślub w 1827 
– 49 lat; wiek ten wskazywałby na datę urodzenia 1778, trzeci ślub w 1842 – 51;
zapis mało czytelny; przyjmując jednak za datę urodzenia 1778, powinno być 64; 
poza tym gdyby miał wówczas 51 lat, to odstęp między drugim a trzecim małżeń-
stwem wynosiłby tylko 2 lata, a z drugiego małżeństwa urodziło się siedmioro 
dzieci (Matrikel, Heiraten 1812–1874, Film 7992478, Seite [37]00033 links i [199] 
00033 rechts oraz [59]00052 links i [217]00052 rechts). 

21 Według genealogii, w których przyjmuje się, że Simon Stein był ojcem Sieg-
frieda Steina, i zarazem utrzymuje się, że Samuel Stein był jego dziadkiem, żonaty 
był tylko raz. 

22 Imię i nazwisko pierwszej żony Samuela stanowią pewien problem, którego 
rozstrzygnięcie należy pozostawić historykom i genealogom. Tu można odnotować 
tylko zapisy w zachowanych dokumentach.  

W Tafeln: „Sara geb. Aron oder Eyrun oder Charlotte Aaron oder Charlotte 
Schlesinger (Mutter Witwe Gütel Aron)”. W metrykalnych zapisach urodzeń jej 

https://www.wikitree.com/wiki/Stein-1927
https://sztetl.org.pl/en/glossary/zydzi-w-krolestwie-pruskim-xviii-xix-w
https://sztetl.org.pl/en/glossary/zydzi-w-krolestwie-pruskim-xviii-xix-w
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/m/82-miejsce/99-historia-spolecznosci/137664-historia-spolecznosci
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/m/82-miejsce/99-historia-spolecznosci/137664-historia-spolecznosci
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dzieci w Matrikel występują kolejno następujące formy: „Sara geb. Aaron”, „Char-
lotte geb. Aaron”, „Charlotte geb. Schlesinger”, „Lotte geb. Aaron”, „Charlotte 
Schlesingerin”. W zapisie metrykalnym jej zgonu w Matrikel: „Charlotte geb. 
Schlesingerin”. Odniesienia do zapisów w Matrikel poniżej w przypisach dotyczą-
cych urodzeń dzieci Sary i jej zgonu.  

Skrót „geb.” należałoby, co najmniej w zapisach „geb. Aron”, czytać „gebore-
ne”, czyli „z domu Aaron”, ale ponieważ podaje się tylko imię ojca, zapewne cho-
dzi o patronimika, a więc właściwszą formą wydaje się „córka Arona”.  

We wspomnieniach Edith Stein Dawne dzieje pewnej rodziny żydowskiej: „Sara 
(Charlotte) Aron (Eyrum Schlesinger” (s. 603).  

Brilling (dz. cyt.) wymienia wśród bardziej znanych rodzin żydowskich w Wie-
lowsi również rodzinę Schlesinger, ale nie wiadomo, czy chodzi o rodzinę, z której 
pochodziła żona Samuela.  

23 Por. Brilling, dz. cyt.; 
24 Urodził się 31.12.1812 (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605, Seite 

[84]00165 links [przy chłopcach podaje się tylko lewą stronę akt, bo na prawej 
stronie, oprócz imion dziewczynek, podawane są uwagi, których jednak nie odno-
towano w przypadku dzieci Samuela]). 

25 Urodził się 11.5.1815 (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605, Seite 
[89]00175 links). 

26 Urodził się 30.3.1817, ożenił się z Friederike Mosler (Matrikel, Geburten 
1812–1874, Film 7992605, Seite [94]00185 links oraz Tafeln). 

27 Urodził się 29.4.1819 (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605, Seite 
[100]00195 links). 

28 Urodziła się 28.1.1821 (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605, Seite 
[106]00207 links i Film 7992605, Seite [109]00208 rechts oraz Tafeln, ale por. 
kolejny przypis). 

29 Podaje się, że Samuel Stein miał dwadzieścioro troje dzieci. Zwykle jednak 
wymienia się imiennie dwadzieścioro dwoje. W Tafeln, w później dokonanych 
wpisach dat zgonów i ślubów, w miejsce Hannel wpisano dwa imiona, Johanna 
(ur. 31.12.1820) i Handel (ur. 28.1.1822). Natomiast według genealogii z 1959 
piątym synem z pierwszego małżeństwa byłby Johann urodzony 31.12.1820, 
a szóstym dzieckiem z pierwszego małżeństwa byłaby Handel (Hannel) urodzona 
28.01.1822 (za Ivanem Beernaertem). Zaskakuje jednak brak zapisu o urodzeniu 
Johanna czy Johanny w Matrikel, Geburten 1812–1874, w których znajdują się 
wpisy metrykalne urodzeń wszystkich pozostałych dzieci Samuela do 1846.  

30 Urodziła się 22.2.1823, wyszła za mąż za Betharda Tragera (Matrikel, Gebur-
ten 1812–1874, Film 7992605 Seite [112]00219 links i Film 7992605, Seite [115] 
00220 oraz Tafeln). 
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31 Urodziła się 8.5.1825 (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605 Seite 
[119]00233 links i Film 7992605 Seite [122]00234 rechts). 

32 Urodził się 28.2.1827 (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605 Seite 
[125]00245 links), zmarł 20.5.1828, mając rok i trzy miesiące, na suchoty i udar 
płucny (Abzehrung und dazu getretener Stickfluss) i został pochowany na wielo-
wiejskim cmentarzu żydowskim (Matrikel, Scheidungen, Tote [1812–1874], Zu- 
und Abgezogene 1812–1874, Film 7990482 Seite [191]00370 links i Film 
79904481 Seite [192]00371 rechts oraz Tafeln). 

33 Matrikel, Scheidungen, Tote (1812–1874), Zu- und Abgezogene 1812–1874, 
Film 7990482 Seite [189]00366 links i Film 7990481 Seite [190]00367 rechts. 
W aktach zgonu podaje się też, czy i przez jaki czas chory pozostawał przed śmier-
cią pod opieką lekarską. W przypadku Charlotte Stein przez cztery tygodnie opie-
kował się nią doktor Dietz z Pyskowic (Peiskrescham), a pomocy medycznej udzielał 
jej chirurg Huntemann z Tworoga (Tworog).  

34 Matrikel, Heiraten 1812–1874, Film 7992478 Seite [37]00033 links i [199] 
00033 rechts; Hannel Grünfeld bądź Waldau, Walder, Waldauer, ojciec Löbel 
Grünfeld, matka Sorel (nazwisko panieńskie nieznane) z Sohrau (Tafeln); w aktach 
urodzeń jej dzieci, Charlotte, Löbela, Pauline, zapisano Johanna Waldau, Walder, 
dopiero w kolejnych aktach urodzeń jej dzieci, Jettel, Gina, Bertha, zapisano Han-
nel Waldauer. Ivan Beernaer uważa, że Hannel była wdową, Samuel poślubił ją 
jako Grünfeld, ale jej panieńskim nazwiskiem było Waldau. 

35 Urodziła się 24.8.1829 (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605 Seite 
[132]00259 links Film 7992605 Seite[135]00260 rechts), wyszła za mąż 9.6.1852 
w Gliwicach za Moritza [Mosesa] Wienskowitza, urodzonego 13.2.1824 w Wie-
lowsi (Langendorf), wraz z mężem prowadziła przedsiębiorstwo handlowe w Za-
brzu, zmarła 27.3.1892 w Gliwicach (na podstawie materiałów przysłanych przez 
Ivana Beernaerta, zaczerpniętych z Matrikel, Geburten 1812–1874; JRI Poland 
[Gliwice County Arrivals and Departures 1813–1847; „Der oberschlesische Wan-
derer”; JewishGen Online Worldwide Burial Registery – Prussia). 

36 Urodził się 29.11.1830 (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605 Seite 
[136]00267 links), zmarł na skręt kiszek (Wurmkrampf) 1.4.1835 w wieku czterech 
lat i czterech miesięcy i został pochowany na wielowiejskim cmentarzu żydowskim 
(Matrikel, Scheidungen, Tote (1812–1874), Zu- und Abgezogene 1812–1874, Film 
7990482 Seite [205]00398 links i Film 7990481 Seite [206]00399 rechts oraz Ta-
feln). 

37 Urodziła się 17.3.1832 (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605 Seite 
[141]00277 links i Film 7992605 Seite [145]00278 rechts), wyszła za mąż za Mar-
cusa Schalscha (Tafeln). 

38 Urodziła się 15.3.1834 (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605 Seite 
[145]00285 links i Film 7992605 Seite [149]00286 rechts), zmarła 28.3.1835, 
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mając rok i pół miesiąca, na odrę (Masern) i została pochowana na wielowiejskim 
cmentarzu żydowskim (Matrikel, Scheidungen, Tote (1812–1874), Zu- und Ab-
gezogene 1812–1874, Film 7990482 Seite [205]00398 links i Film 7990481 Seite 
[206]00399 rechts [wpisy o śmierci Löbela i Jettel znajdują się na tej samej stronie 
Matrikel z tym, że zapis o śmierci Löbela poprzedza zapis o śmierci Jettel] oraz 
Tafeln). 

39 Urodziła się 25.10.1835 (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605 Seite 
[150]00295 links i Film 7992605 Seite [154]00296 rechts), wyszła za mąż za Hein-
richa Friedländera (Tafeln). 

40 Urodziła się 28.11.1837 (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605 Seite 
[158]00311 links i Film 7992605 Seite [163]00312 rechts). 

41 Matrikel, Scheidungen, Tote (1812–1874), Zu- und Abgezogene 1812–1874, 
Film 7990482 Seite [216]00420 links i Film 7990481 Seite [219]00421 rechts. 
W czasie choroby medycznie opiekowali się nią dr Oppler z Tarnowskich Gór 
(Tarnowitz) i chirurg Neumann z Pyskowic (Peiskretscham), pierwszy przez cały 
czas choroby. 

42 Matrikel, Heiraten 1812–1874, Film 7992478 Seite [59]00052 links i [217] 
00052 rechts (zapis dnia w Matrikel nieczytelny) oraz Tafeln.. 

43 Urodziła się 10.2.1843 (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605 Seite 
[178]00351 links i Film 7992605 Seite [185]00352 rechts). 

44 Urodził się 1.11.1844 (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605 Seite 
[182]00357 links) oraz Tafeln. 

45 Urodził się 2.5.1846 (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605 Seite 
[186]00365 links), zmarł na czerwonkę 13.8.1947, mając rok i trzy miesiące, został 
pochowany na wielowiejskim cmentarzu żydowskim (Matrikel, Scheidungen, Tote 
(1812–1874), Zu- und Abgezogene 1812–1874, Film 7990482, Seite [226]00440 
links i Film 7990481, Seite [229]00441 oraz Tafeln). 

46 Emma urodziła się w 1848, 15.1.1849 poślubiła Siegfrieda z Mikołowa, naj-
pewniej zmarła w Mikołowie i tam została pochowana (por. Duźniak, dz. cyt., s. 100). 
W Tafeln podaje się, że urodziła się 11.1.1850, poślubiła Siegfrieda Mellera.  

47 Ernestine urodziła się 1.11.1849, zmarła 5 lipca 1932 i została pochowana na 
cmentarzu żydowskim w Gliwicach, a jej mąż, Heinrich Cohn, urodził się 
15.10.1828, zmarł w Berlinie 6.4.1891 (por. Duźniak, dz. cyt., s. 100). W Tafeln 
podaje się, że urodziła się 3.11.1849, poślubiła Heinricha Cohna, zmarłego 
6.4.1890, mieli córkę Annę, urodzoną 18.91874. 

48 Akt został sporządzony 20 czerwca 1883 w Bytomiu (Beuthen). Ślub został 
zawarty między kupcem Alexandrem Steinem, wyznania żydowskiego, urodzonym 
10.12.1851 w Woiska I.II, powiat Gliwice (Kreis Gleiwitz), zamieszkałym w Gli-
wicach, synem zmarłego kupca (Holzhändler) Samuela Steina i jego żony Hoe-
del z domu Cohn, zamieszkałej w Gliwicach, a Eufemie Krebs, wyznania żydow-
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skiego, urodzonej 8.8.1856 w Bytomiu (Beuthen), zamieszkałej w Bytomiu, córki 
kupca Michaela Krebsa i jego żony Minny z domu Kaiser, zamieszkałych w Bytomiu 
(akt ślubu został udostępniony dzięki uprzejmości Ivana Beernaerta). W Tafeln 
podaje się, że urodził się 17.12.1851, poślubił Euphemie Krebs. Na temat roku 
urodzenia Alexandra por. Duźniak, dz. cyt., s. 100. 

49 Julie urodziła się 28.7.1853, poślubiła 13.10.1883 Leona Buchena, urodzonego 
14.5.1851 w Czerniowcach (Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992591 Seite 
[263]00465 rechts; por. Duźniak, dz. cyt., s. 104). W Matrikel, w sporządzonym w Gli-
wicach (Gleiwitz) i zachowanym wpisie metrykalnym urodzenia Julie, nie podaje 
się wprawdzie miejsca jej urodzenia, a jedynie miejsce zamieszkania jej ojca, mia-
nowicie „aus Neudorf bei Gleiwitz”, czyli „z Nowej Wsi koło Gliwic”, to jednak, 
biorąc pod uwagę zachowane dane, można przyjąć, że na początku 1850 Samuel 
Stein kupił plac z domem w Neudorf z zamiarem zbudowania tam tartaku, ale 
rodzina nadal mieszkała w Wojsce, o czym świadczy akt ślubu Aleksandra, gdzie 
się zaznacza, że urodził się w 1851 w Wojsce, i wspomnienie Julie, urodzonej 
w 1853, że dzieciństwo spędziła w Wojsce. Natomiast przed albo na początku 
1856 rodzina przeprowadziła się już do Nowej Wsi (Neudorf), gdzie w sierpniu 
tego roku urodził się Leo, a tartak został zbudowany i otwarty w 1857, co odnoto-
wał w swym dziele Triest i o czym powiadomił Samuel w ogłoszeniu w „Der ober-
schlesische Wanderer” w 1858 (por. Ciocia Edyta, s. 64n.; świadectwo ślubu 
Aleksandra Steina z Eufemie Krebs [przyp. 48]; Felix Triest, Topographisches 
Handbuch von Oberschlesien. Im Auftrage der Königlichen Regierung und nach 
amtlichen Quellen herausgegeben von…, Königlichem Regierungs-Assessor, Bre-
slau. Verlag von Wilh. Gottl, Korn. 1865, s. 490 [IV. Polizeibezirk Colonie Neu-
dorf]). 

50 Matrikel, Geburten 1812–1874, Film 7992605 Seite [279]00550 links. 
51 Nawet rok 1844 nie jest pewną daną urodzenia Siegfrieda Steina. Wprawdzie 

na jego nagrobku wyryto: „geb. d. 11 September 1844” (urodzony dnia 11 wrześ-
nia 1844) i taką datę podaje się w Dziejach pewnej rodziny żydowskiej (s. 40, 
przyp. 23), ale w później sporządzanych drzewach genealogicznych wskazuje się 
na rok 1843 (por. Selbstbildnis II, 601: Edith Stein an Petra Brüning, przyp. 4). 
W tej ostatniej pozycji zapewne omyłkowo podaje się inny dzień i miesiąc urodze-
nia Siegfrieda: 1 stycznia, a nie 11 września, natomiast we wpisie metrykalnym 
urodzenia Siegfrieda zapisano datę: 1.11.1844 (por. Matrikel, Geburten 1812–
–1874, Film 7992605 Seite [182]00357 links). Należy jednak zwrócić uwagę, że
Matrikel nie są oryginalnymi aktami, a odpisami z oryginalnych ksiąg poszczegól-
nych gmin czy okręgów, wyszczególnionych na Seite [80]155 links Film 7992605. 

Jeśli chodzi o miejsce urodzenia zwykle przyjmuje się, że urodził się w Langen-
dorf, Kreis Tost-Gleiwitz (Wielowieś, pow. Toszek-Gliwice). Tak też w Dziejach 
pewnej rodziny żydowskiej (s. 40, przyp. 23). Tymczasem w świetle wpisów me-
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trykalnych ślubów Samuela Steina i wpisów metrykalnych urodzeń jego dzieci 
wynika, że Siegfried urodził się w Wojsce (Woysko), gdzie rodzina Samuela prze-
prowadziła się po 1823, a przed 1825. Rozbieżność tę można tłumaczyć jedynie 
tym, że chociaż rodzina Samuela mieszkała w Wojsce, to nadal należała do wielo-
wiejskiej gminy żydowskiej, która przez długi czas była gminą macierzystą dla 
okolicznych wsi i miast. Należący do niej Żydzi, rodzili się, wychodzili za mąż, 
żenili się i umierali w gminie Langendorf.  

Na wspomnianej w przyp. 11 konferencji, zorganizowanej przez The Edith Stein 
Guild, Denise De Vito w cytowanym artykule podaje: „He [Siegfried] was born in 
Wojska, Silesia, Poland in November, 1844” („Urodził się w Wojsce, Śląsk, Pol-
ska, w listopadzie 1844”). Natomiast w pracy O. Paul Hamans, Edith Stein and 
Companions. On the Way to Auschwitz, tłum. s. M. Regina van den Berg, F.S.G.M., 
słowo wstępne Ralph McInerny, San Francisco 2010, podaje się omyłkowo i miej-
sce urodzenia Siegfrieda Steina, i położenie Gliwic, myląc je z miejscem jego 
śmierci: „He [Siegfried Stein] was born in 1843 in Gleiwitz, between Frauenwal-
dau and Goschütz, Germany” (s. 58, przyp. 1).  

Duźniak mówi się, że Siegfried urodził się prawdopodobnie w Wielowsi (por. 
Duźniak, dz. cyt., s. 99).  

52 Por. Jan Grinberg, Polski słownik judaistyczny, hasło Emancypacja. 
53 W paragrafie 1 dopowiada się, o jakie grupy Żydów chodzi: „mit General-Pri-

vilegien, Naturalisations-Patenten, Schutzbriefen und Konzessionen versehenen 
Juden und deren Familie”. 

54 Tekst edyktu emancypacyjnego.  
55 Wiesław Puś, recenzja rozprawy Leszka Ziątkowskiego, Między możliwym a ko-

niecznym. Reformy państwa pruskiego w końcu XVIII i na początku XIX wieku 
a proces równouprawnienia Żydów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na 
Śląsku, Wrocław 2007, ss. 239 (PDF recenzji, s. 265).  

56 Por. tamże. 
57 Por. tamże. 
58 Por. Zapomniani w rodzinnej Wielowsi – 1. Barnard i Michael Gratz, pierwsza 

część aneksu do ebooka: Stefan Łysik SVD, Krótki zarys historii parafii Wielo-
wieś, powiat Gliwice. 

59 Por. Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, t. 2, Brieg 1783, s. 341. 
60 „Die Zahl der Einwohner ist im Jahre 1783 24498 Christen, 138 Juden. Die 

Juden haben zu Langendorf einen Kirchhof und Schule” (tamże, s. 331). 
61 Por. tamże, s. 319. Za przelicznik przyjęto milę pruską (7,53248 km), która 

ustawowo została wprowadzona w 1813, choć była stosowana wcześniej na zie-
miach pruskich, a zniesiona w 1873. 

62 Por. Brilling, dz. cyt. 

http://www.jhi.pl/psj/emancypacja
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b3094006&view=1up&seq=427
http://www.pracowniacalamus.pl/dopobrania/ebooki/zapomniani_w_rodzinnej_wielowsi_1.pdf
http://www.pracowniacalamus.pl/odwolania_ebooki/zarys/zarys.html
http://www.pracowniacalamus.pl/odwolania_ebooki/zarys/zarys.html
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63 Pierwszym rabinem w Wielowsi był Salomon Rechnitz (zm. 11.6.1815). Jego 

następcą był rabin Israel Jochem Pinschower (Israel Chajim b. Mordechai Pinczower; 
ur. w Kępnie [Kempen] w 1768, zm. 25.2.1852 w Strzelcach Opolskich), a ostatnim 
Jehuda Löb Pinczower, syn rabina Israela Jochema Pinschowera (ur. ok. 1798, zm. ok. 
1870). Od 1877 do 1922 już jedynie funkcję kantora i rzezaka pełnił Adam Translateur. 
Por. Brilling, dz. cyt., strona internetowa Geni i Słownik Żydów w Zabrzu. 

64 Por. Brilling, dz. cyt. 
65 Edykt, nakazujący posługiwanie się stałymi nazwiskami rodowymi i mający 

ułatwić m.in. postępowania sądowe i spadkowe oraz w ogóle pracę pruskim urzęd-
nikom, „obecnie umożliwia badania dotyczące genealogii i historii wyznawców 
judaizmu na Śląsku. Sporządzone w nim dokładne spisy dają precyzyjny obraz 
ówczesnego osadnictwa żydowskiego. Nazwiska sugerują w wielu przypadkach 
zawód, ród lub miejsce pochodzenia ich przodków, a ich etymologia pozwala na wgląd 
w ówczesną kulturę” (z zapowiedzi wykładu Marka Wojcika O pochodzeniu nazwisk 
Żydów śląskich i znaczeniu edyktu emancypacyjnego z roku 1812).  

66 M. Brann tak pisze o zapewne konieczności przyjęcia nazwisk w Nowym Świecie 
przez dwóch synów Jonathana: „Z synów [Jonathana] Beer i Jechiel udali się do 
Ameryki i w swoich nowych szatach nazywają się Barnard i Michael Gratz” („Von den 
Sohnen gingen Beer und Jechiel nach Amerika und hießen in ihren neuen Gewädern 
Barnard und Michael Gratz”) w Etwas von der schlesischen Landgemeinde, w: Fest-
schrift zum siebzigsten Geburtstage Jakob Guttmans, Leipzig 1915, s. 247 oraz przez 
ich dwóch kuzynów: „Koppel i Salomon, dwaj inni synowie Zwiego Hirscha Blocha, 
udali się do Anglii i Ameryki i występują tam jako Jacob i Solomon Henry” („Koppel 
und Salomon, zwei andere Söhne Zwi Hirsch Blochs, zogen nach England und 
Amerika und erscheinen dort als Jakob und Solomon Henry wieder”) w tamże. 

67 Ks. W. Packner, Wiele wsi – jedna wspólnota, „Gość Niedzielny” 15.6.2003, s. 28. 
Informacja ta jest interesująca, ale artykuł ks. Packnera jest jedynym jej źródłem, choć 
w artykule M. Mzyk-Makosz i Dariusza Makosza Tempel w Wielowsi. Dekoracje 
malarskie najstarszej murowanej synagogi na Śląsku, znajdujemy stwierdzenie:  
„Zamieszkujący w Wielowsi Żydzi zajmowali się handlem, prowadzili gospody oraz 
kuźnię” (w: Parki – Ogrody – Cmentarze, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
oraz Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, 2019, s. 312 [WKWŚ, t. 11]). 

68 Edikt betreffend die bürgerlichen Verhältnisse der Juden in dem Preußischen 
Staate, §§. 11-12 dotyczą uprawiania rzemiosła, a 13-14 – handlu. Warto tu powtórzyć, 
że Samuel uzyskał pruską naturalizację już 24 marca 1812 (por. Ciocia Edyta, s. 63). 

69 „(…) i około czterdzieści osiem rodzin żydowskich utrzymuje się wyłącznie 
z handlu” („[…] und circa 48 Juden-Familien nähren sich bloß vom Handel”) – J. G. 
Knie, Alphabetisch-Statitisch-Topographische Uebersicht aller Dörfer, Flecken, 
Städte und andern Orte der Königl. Preuß. Provienz Schlesien…, Breslau 1830, 
hasło Langendorf, Wielowieś); „(…) i około 36 rodzin żydowskich utrzymuje się 

Paweł
Wiersz

https://www.geni.com/people
http://www.muzeum-miejskie-zabrze.pl/seidler-else-z-domu-translateur.php
https://gliwice.eu/wydarzenia/kulturalne-wyklad/2018-06-07/o-pochodzeniu-nazwisk-zydow-slaskich-i-znaczeniu-edyktu
https://gliwice.eu/wydarzenia/kulturalne-wyklad/2018-06-07/o-pochodzeniu-nazwisk-zydow-slaskich-i-znaczeniu-edyktu
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wyłącznie z handlu, który znaczący jest zwłaszcza w zakresie surowych i wy-
prawionych skór” („[…] u. circa 36 Juden-Familien nährin sich bloß vom Handel, 
der besonders in rohen Häuten u. Leder bedeutend ist”) – por. J. G. Knie, dz. cyt., 
Breslau 1845, hasło Langendorf, Wielo Wieś; „Żydów tych było w Wielowsi w ostat-
nich stuleciach bardzo dużo. Trudnili się wyłącznie tylko handlem w miejscu i w oko-
licy” – Łysik, dz. cyt., s. 23. Brilling (dz. cyt.) wymienia wprawdzie pod datą 1751, 
oprócz różnych kategorii kupców i handlarzy, zawody, które jednak były, jak 
można się domyślać, wykonywane tylko na potrzeby samej gminy żydowskiej: 
1 rzeźnik, 1 masarz, 1 krawiec, 1 nauczyciel, 1 grabarz. W 1817 sytuacja wpraw-
dzie się zmieniła, ale raczej liczbowo, a nie jakościowo. Z 52 rodzin żydowskich 
10 utrzymywało się nie z handlu, ale z wykonywania zawodu. Było 3 piekarzy, 
2 rzeźników, 1 masarz, 1 szklarz i 1 krawiec. W porównaniu z 1751 zwiększyła się 
prawie dwukrotnie liczebność gminy żydowskiej, a więc zwiększyło się odpo-
wiednio zapotrzebowanie na rzemieślników. 

70 Por. Knie, dz. cyt.; Triest, dz. cyt., s. 523n. (V. Parachie Langendorf). Jedynie 
Knie wymienia należący do Wielowsi Bazan, młyn wodny, ale już w 1845 nie-
czynny. 

71 Chociaż od 1812 Żydzi mogli swobodnie wybierać zawody, to jednak wyko-
nywanie przez nich pewnych zawodów, choć niezastrzeżonych dla innych grup, 
mogło jako nietypowych dla Żydów budzić pewne zdziwienie. Dobrze to ilustrują 
wspomnienia Bertholda Nothmana: „Mein Vater war Klempner und Dachdecker-
meister, ein seltener Beruf für einen Juden, mit dem er die grosse Familie wohl 
auch nicht recht ernähren konnte, und so betrieb er nebenbei auch noch die Gast-
wirtschaft” – „Mój ojciec był blacharzem i dekarzem, rzadki zawód dla Żyda, 
którym nie mógł chyba zapewnić wielkiej rodzinie właściwego wyżywienia, i dla-
tego oprócz tego prowadził jeszcze gospodę” (Berthold Nothmann, Meine Lebens-
erinnerungen für die Familie bestimmt, Wannsee, November 1936, s. 1). 

72 „Oberschlesien im Bild. Wöchentliche Unterhaltungsbeilage des oberschle-
sisches Wanderers” nr 16 (16.4.1936), s. 2. 

73 W 1836 Andreas Maria Graf von Renard podjął inicjatywę budowy huty żela-
za w Zawadzkiem, na lewym brzegu Małej Panwi. Huta oraz osada przemysłowa, 
która rozwinęła się wokół niej, nazywana była Zawadzky-Werk (Zawadzkiwerk), 
od nazwiska pierwszego generalnego pełnomocnika Franza von Zawadzky’ego. 
(Na temat historii huty zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Huta_Andrzej, wraz z ze-
wnętrznymi linkami – kalendariami.)  

74 Pudlarka (termin hutniczy), piec płomienny opalany węglem, przeznaczony do 
przeprowadzania procesów pudlingowania, czyli pudlarskiego procesu przerobu 
surówki wielkopiecowej, polegającego na utlenianiu zawartych w surówce domie-
szek (węgla, siarki, fosforu, krzemu, manganu) w wysokiej temperaturze. Opraco-
wanie pudlarki przez Anglika H. Corta (w 1784 opatentował piec pudlarski) spo-
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wodowało zarzucenie znacznie mniej wydajnego fryszowania, czyli dawnego spo-
sobu świeżenia surówki żelaza w piecu zwanym fryszerką, polegającego również 
na utlenianiu zawartych w niej domieszek (węgla, siarki, fosforu, krzemu, manga-
nu i in.) w wysokiej temperaturze (por. odpowiednie hasła w Encyklopedii PWN). 
Na temat fryszowania, fryszerek… por. też J. Osinski, Opisanie polskich żelaza 
fabryk, Warszawa 1782, zwł. s. 74n.  

75 „In Potempa und in Langendorf hat sich ungefähr in derselben Zeit eine andere 
Industrie entwickelt. Bald jedes Haus hatte eine eigene Handnagelschmiede in der 
sich alle Mitglieder der Familie betätigen mußten. Die damit beschäftigten Fami-
lien fanden damit eine glänzende Existenz, bis die Entwicklung der Technik auch 
diese Industrie zum Erliegen brachte. Die Handschmieden werden heute nur noch 
ganz vereinzelt und nach Bedarf betrieben” (Die Eisenindustrie by Tworog und 
Umgebung in alter Zeit w „Oberschlesien im Bild” nr 16, 16.4.1936).  

76 W drugim wydaniu swego dzieła, a więc w 1845, Knie odnotowuje, że w dzia-
le pierwszym były 3 kuźnie (3 Schmiede). W 1830 (pierwsze wydanie) nie było 
jeszcze żadnej. Jednocześnie, opisując Wielowieś, nie wspomina, by była tu jakaś 
kuźnia, ani w 1830, ani w 1845. Rodzi się pytanie, czy tych kuźni nie można by 
powiązać z informacją, że przodkowie Edith Stein mieli kuźnię, wprawdzie nie 
w Wielowsi, a w Wojsce, ale przecież w ramach wielowiejskiej gminy żydowskiej. 

77 Na podstawie zachowanych wpisów metrykalnych ślubu i zgonu Josepha Stei-
na, drugiego syna z pierwszego małżeństwa Samuela (udostępnionych dzięki życz-
liwości Ivana Beernaerta), już jednak wiadomo, że w 1841, gdy się żenił z Berthą 
Ring, mieszkał w Wojsce (Woysko) i był z zawodu Handlungsdiener (pomocni-
kiem handlowym; por. hasło Commis, w: Allgemeiner Schlüssel zur kaufmänni-
schen Terminologie..., bearbeitet von Carl Courtin, Stuttgart – Wien 1834), nato-
miast gdy umarł w 1890, był Kaufmann (kupcem). 

78 Por. Brilling, dz. cyt.; K. Gustawa, Protoindustrialisierung und „Judenfrage” 
in Schlesien, s. 65n. (PDF); hasło Hausieren, w: Allgemeiner Schlüssel zur kaufs-
männischen Terminologie.  

79 Por. hasła Ellenwaren, lange Waaren, w: Allgemeiner Schlüssel zur kaufsmän-
nischen Terminologie. 

80 Por. hasło Schnitthändler, w: tamże. 
81 Por. Gustawa, dz. cyt., s. 65 oraz pracę Die geſetzliche Unterthans-Verfaſſung 

Galizien. Aus dem Wortlaute der bis auf die neueſte Zeit erfloſſenen Verordnungen 
ſyſtematiſch zuſammengeſtellt von J. Ludwig Klunker, Dominikal-Oberbeamten im 
Lemberger Kreiſe. Erster Band, Lemberg 1845, zwłaszcza s. 275 (szynkarzy zali-
cza się do najniższej klasy podatników), 316-322 (stosowanie prawa o szynkach), 
w której, choć odnosi się do Galicji, szczegółowo omawia się prawa i obowiązki 
szynkarzy o różnym statusie.  
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82 Określenia Handelsmann często używa się znaczeniowo zamiennie z termi-
nem Kaufmann, ale właściwie, w węższym sensie, oznacza kupca, który osobiście 
nabywa towary w małych partiach i detalicznie je sprzedaje, w ogóle nie podejmu-
jąc się wielkich interesów, do prowadzenia których jest potrzebna wyższa wiedza 
kupiecka (por. hasło Handelsmann, w: Allgemeiner Schlüssel zur kaufsmännischen 
Terminologie). 

83 Knie, dz. cyt. (hasło Woysko). 
84 Por. tamże. Także hasło PWN Bielnik – zestaw maszyn i urządzeń do bielenia 

tkanin.  
85 Tak określano kramarzy, którzy obchodzili domy, mając z sobą część swoich 

towarów, a nawet wszystkie, by je sprzedać. Tego, kto uprawiał tego rodzaju han-
del, nazywano Hausirer, a ten rodzaj uciążliwego handlu – Hausirerei, Hausiren 
albo Hausirhandel (por. hasło Hausiren, w: Allgemeiner Schlüssel zur kaufsmän-
nischen Terminologie). 

86 Holz und Schnittwarenhändler w 1837 we wpisie metrykalnym narodzin Ber-
thy, ostatniej córki z drugiego małżeństwa. Holzhändler w 1843 we wpisie metry-
kalnym narodzin Jettel, pierwszego dziecka z trzeciego małżeństwa. Handelsmann 
w 1844 we wpisie metrykalnym narodzin Siegfrieda, pierwszego syna z trzeciego 
małżeństwa. Kaufmann w 1846 we wpisie metrykalnym narodzin Arona.  

87 Na temat terminów Händler, Handelsmann, Kaufmann por. wcześniejsze 
uwagi dotyczące różnicy między handlarzem a kupcem (przyp. 82) oraz obszerne 
hasło Kaufmann, w: Allgemeiner Schlüssel zur kaufsmännischen Terminologie.  

88 Julie Buchen, Erinnerungen an meine Kindheit und das Elternhaus, meinen 
Neffen und Nichten gewidmet, um ihnen ein Bild des damaligen Famielienlebens zu 
bieten (Wspomnienia mojego dzieciństwa i domu rodzinnego, zadedykowane mo-
im siostrzeńcom i siostrzenicom, dla ukazania obrazu życia tamtego czasu), ma-
szynopis, 1920. Fragmenty tych wspomnień przytacza Susanne Batzdorff w swej 
książce Ciocia Edyta. 

89 Taką datę podaje Duźniak, dz. cyt., s. 98. 
90 Wszystkie obliczenia wieku Samuela przyjmują za podstawę datę urodzenia 

1788 z tej racji, że 1776 ani, jak również się podaje, 1778 wydają się nie do przy-
jęcia w świetle jednoznacznych świadectw o wieku, w jakim umarł Samuel. Por. 
także przyp. 20. 

91 „Nawet po stracie wzroku Samuel wciąż umiał ocenić walory drewna, roz-
poznając pnie drzew dotykiem” (Ciocia Edyta, s. 65). 

92 Por. tamże, s. 64n. Informację o posiadaniu przez Samuela już na początku 
1835 farmy potwierdza wpis metrykalny zgonu Löbela: „Löbel Sohn des Han-
delsmanns und Besitzer einer Ackerwirtschaft Samuel Stein” (Löbel syn kupca 
i właściciela gospodarstwa rolnego) (Matrikel, Scheidungen, Tote (1812–1874), 

https://sjp.pwn.pl/sjp/bielnik;2444566.html
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Zu- und Abgezogene 1812–1874, Film 7990482 Seite [205]00398 links i [206] 
00399 links). 

93 Por. Triest, dz. cyt., s. 508 (V. Die Dominien Woisko). 
94 Ciocia Edyta, s. 64. 
95 Knie m.in. podaje, że Neudorf (v. Welczek), Nowa Wieś, w 1226 Noua villa, 

kolonia, położona nad Kanałem Kłodnickim, liczyła dawniej kilka domów należą-
cych do Petersdorf (obecnie Szobiszowice, dzielnica Gliwic), ale z racji budowy 
drogi, która tu przebiega, została podniesiona do rangi kolonii (dz. cyt.). 

96 Por. Triest, dz. cyt., s. 490 (IV. Polizeibezirk Colonie Neudorf). 
97 „Der oberschlesische Wanderer” nr 12, 23 marca 1858.  
98 Ze wpisu metrykalnego ślubu w 1841 Josepha Steina, drugiego dziecka Samu-

ela Steina z pierwszego małżeństwa, wynika, że do tego czasu, to znaczy do 24 
roku życia i 9 miesięcy, jak dokładnie podaje się w akcie ślubu, mieszkał z rodziną 
Samuela w Wojsce (Woysko). Por. też przypis 77. 

99 Por. powyższy przypis i przypis 77. 
100 Por. przyp. 48, gdzie się wskazuje na akt metrykalny ślubu Alexandra, w któ-

rym zapisano, że urodził się w Wojsce w 1851, oraz na wspomnienia Julie, uro-
dzonej w 1853, że spędziła dzieciństwo w Wojsce. Pośrednio za taką datą zdaje się 
też przemawiać artykuł Duźniaka (dz. cyt.). Przedstawiając kolejno dzieci Samuela 
i Johanny Stein, nie podaje ich miejsc urodzenia (za wyjątkiem Siegfrieda – praw-
dopodobnie Wielowieś [Langendorf] i Leo – Neudorf, sierpień 1856).  

101 Więcej na temat wielowiejskiej synagogi por. Zapomniani w rodzinnej Wie-
lowsi – 1. Barnard i Michael Gratz, pierwsza część aneksu do ebooka: Stefan 
Łysik SVD, Krótki zarys parafii Wielowieś, powiat Gliwice. 

102 M. Jehle [red.], Die Juden und die jüdischen Gemeinden Preussens in amtli-
chen Enquêten des Vormärz, t. 1, s. 1052. Jej stan nie mógł być jednak w 1876 
wymagający natychmiastowego remontu, bo Berthold Nothmann, urodzony w 1865, 
a przebywający w Wielowsi do 1875, w swoich wspomnieniach z dzieciństwa 
zaznacza, że wówczas mieszkało w niej 10–12 rodzin żydowskich, mających do 
dyspozycji starą, żeby nie powiedzieć sławną, synagogę (por. dz. cyt., s. 1n.). 

103 W prośbie gminy o wsparcie mówi się wprawdzie o nowej budowli („In ei-
nem Aufruf zur Unterstützung des Neubaus…”, tamże), ale mało realne wydaje się, 
by przez wyrażenie „nowa budowla” rozumieć zburzenie starej i postawienie od 
fundamentów nowej. 

104 Obecnie rytuał ten i związana z nim uroczystość odbywają się w domach, ale 
dawniej rytuał miał miejsce w synagodze. Por. też brit mila. 

105 Małe, skórzane pudełeczka, które zawierają napisane na pergaminie wersety 
Tory. Jedno z nich mocuje się do czoła, a drugie do ramienia (lewego u prawo-
ręcznych, prawego u leworęcznych) na znak oddania się na służbę Bogu wolą, 
czynem i rozumem. 

http://www.pracowniacalamus.pl/odwolania_ebooki/zapomniani/zapomniani.html
http://www.pracowniacalamus.pl/odwolania_ebooki/zapomniani/zapomniani.html
http://www.pracowniacalamus.pl/odwolania_ebooki/zarys/zarys.html
http://www.fzp.net.pl/judaizm/wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-o-obrzezaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brit_mila
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106 Szerzej na temat wielowiejskiego cmentarza żydowskiego por. Zapomniani 
w rodzinnej Wielowsi – 1. Barnard i Michael Gratz, pierwsza część aneksu do 
ebooka: Stefan Łysik SVD, Krótki zarys parafii Wielowieś, powiat Gliwice. 

107 Zanim Siegfried mógł pójść do wielowiejskiej szkoły, do związku tego na-
leżał jeszcze Odmuchów (Otmuchow), ale już w 1824 został z niego wyłączo-
ny z powodu wielkiej odległości i przyłączony do szkoły w Potępie (Potempa). 
Z czasem, w 1876, ze związku wystąpiły Wojska I, II, III (dział I, II i III), a także 
Czarków i Świniowice w 1880. Por. też Triest (dz. cyt., s. 508 [V. Die Dominien 
Woisko, a. Polizeibezirk Woisko I. und II. Antheils]: „Die Schule in Langendorf”). 
Knie zaś w drugim wydaniu swego dzieła w haśle Woisko zaznacza, że pozostawa-
ła ona w związku szkolnym z Wielowsią, ale w 1842 miała własną szkołę katolicką 
(„Schulverbande mit Langendorf, wird aber 1842 eine eigene kath. Schule erhal-
ten”). 

108 „W 1737 wielowiejska gmina żydowska płaciła jako opłatę tolerancyjną trzy 
razy w roku ryczałtem 11 talarów” („1737 zahlte die Langendorfer Judenschaft als 
Judentoleranzgebühr dreimal jährlich eine Pauschalsumme von 11 Reichstalaren” – 
Brilling, dz. cyt.).  

109 Por. Brann, dz. cyt., s. 250n. 
110 Por. Zimmermann, dz. cyt., s. 342. 
111 Por. Brilling, dz. cyt. 
112 Por. Knie, dz. cyt. (hasło Langendorf). W 2 wyd. (Breslau 1845 [hasło Lan-

gendorf, Wielo Wieś, s. 348n.]) odnotowuje się, że Żydów było 168 w około 36 
rodzinach, mieli synagogę i rabina, a więc w porównaniu do 1829 liczba nieco 
wzrosła, ale w 1855 spadła do 143.  

113 Por. Triest, dz. cyt., s. 523 (V. Parochie Langendorf, a. Polizeibezirk Langen-
dorf, 3. Der Marktflecken). 

114 We wpisie metrykalnym ślubu Samuela w 1827 w rubryce jego ojca odnoto-
wano: „jüdischer Kinderlehrer Joseph Stein u. Hanne geb. Aaron; beide todt”, 
natomiast w 1842: „Vater: Arrendator Joseph Stein u. Hannel geborene unbekann-
te” (wpis bardzo nieczytelny). 

115 „Am April 93 hat sich die jüdische Privatschule aufgelöst und sind die jü-
dischen Kinder der katholischen Schule überwiesen worden”. Wielowiejska szkoła 
żydowska była czynna w latach 70. XIX, o czym świadczą wspomnienia Noth-
manna: „Nachdem ich die jüdische Schule zu Langendorf bei unserem Schulmei-
ster und meinem späteren Schwager Ferdinand Meller ‘absolviert’ hatte, brachte 
mir mein Vater im Jahre 1875 nach Gleiwitz, wo ich in der Sexta des alten 
Gymnaziums Aufnahme fand” (dz. cyt., s. 5). Z cytatu tego wynika, że już przed 
1870 ponownie otwarto szkołę żydowską w Wielowsi, która była czynna do 1893.  

116 Auguste, przyszła żona Siegfrieda, chodziła do katolickiej szkoły publicznej 
w Lublińcu od piątego roku życia (por. Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, s. 29). 

http://www.pracowniacalamus.pl/odwolania_ebooki/zapomniani/zapomniani.html
http://www.pracowniacalamus.pl/odwolania_ebooki/zapomniani/zapomniani.html
http://www.pracowniacalamus.pl/odwolania_ebooki/zarys/zarys.html
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117 W Kronice lista nauczycieli pomocniczych jest oczywiście znacznie dłuższa, 
doprowadzona w części prowadzonej przez Zimmermana do 1886. Tu wymienia 
się jedynie tych nauczycieli pomocniczych, którzy pełnili swój urząd w latach, gdy 
Siegfried mógł chodzić do wielowiejskiej szkoły. 

118 Ze względu na rangę tego zapisu warto przytoczyć go w oryginale: „Der Con-
fession nach sind die Schüler zumeist katholischen Bekenntnisses, doch besuchen 
die hiesige Schule auch die jüdischen Kinder der in Langendorf ansässigen 
jüdischen Einwohner. Aus billigen Rücksichten gegen Letzteren ist der Sonnabend 
als schulfreier Tag festgesetzt worden”. Tekst ten znajduje się na 6 stronie Kroniki, 
w części pisanej przez Zimmermanna. W tekście może budzić pewne wątpliwości 
jedynie słowo „billig”, które może znaczyć „tani, oklepany, marny, nic nieznaczą-
cy”, ale też, w tym kontekście jako sens jedynie możliwy, znaczy „słuszny, spra-
wiedliwy”, np. „ein billiges Verlangen” (słuszne żądanie); „billig sein auch gegen 
seine Feinde” (być sprawiedliwym wobec swych nieprzyjaciół); pot. „was dem 
einen recht ist, ist dem anderen billig” (równe prawa, równa miarka); „wenn wir 
billig sein wollen” (jeśli chcemy być sprawiedliwi) (J. Pirrek – J. Ippoldt, Wielki 
słownik niemiecko-polski, Warszawa 1976).  

Oczywiście, o przyjęciu dzieci żydowskich do szkoły, mimo obowiązującego już 
w Prusach prawa o obowiązku szkolnym od 6 roku życia, zapewne nie mogli zade-
cydować tylko Zimmermann i jego nauczyciel pomocniczy. Wielowieś była 
wprawdzie pod względem administracyjnym miasteczkiem targowym (Markt-
flecken), a więc z prawem wybierania magistratu i burmistrza, ale miała ustrój 
właściwszy dla wsi, tzn. władzę sprawowali w niej właściciel majątku i wójt. W Kro-
nice, w części Gemeinde-Chronik, czytamy: „Die Orts Verfassung ist, obwohl 
Langendorf ein Marktflecken die eines Dorfes, welchem der Gutsherr und ein 
Schultze vorstehen”. O przyjęciu dzieci żydowskich do szkoły publicznej musieli 
zatem zadecydować i właściciel majątku, który zarazem był patronem szkoły 
(Schul-Patron), i wójt, i niewątpliwie też inspektor szkolny (Schul-Revisor), któ-
rym w tym czasie był każdorazowy miejscowy proboszcz. Czy mieli w tej kwestii 
coś do powiedzenia również wybrani do rady szkolnej mieszkańcy wsi, nie wia-
domo, bo o radzie szkolnej, w skład której wchodzili też mieszkańcy wsi, mówi się 
w Kronice dopiero pod datą 11 lutego 1890. 

119 „Die Unterichtssprache in der Schule ist die Muttersprache der Kinder die 
Polnische, doch wird nach der Regierungs-Verordnung die deutsche Sprache sehr 
gepflegt und viele Kinder zeigen darin eine genügende Übung.” 

120 W Kronice, w części Gemeide-Chronik, w pierwszym zdaniu podkreśla się 
ważną rolę gminy żydowskiej w rozwoju wsi: „Langendorf ist einer der ältesten 
Marktflecken Schlesiens und nametlich bekannt wegen seiner zahlreichen Ge-
schäftsleute jüdischen Bekenntnisses” („Wielowieś jest jednym z najstarszych 

https://de.wikipedia.org/wiki/Minderstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Minderstadt
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miasteczek targowych na Śląsku i znanym z nazwy dzięki swoim licznym kupcom 
wyznania żydowskiego”).  

121 Zimmermann, dz. cyt. s. 330. 
122 Warto przytoczyć tu fragment z autobiograficznych zapisków Edith Stein, 

która urodziła się już we Wrocławiu i do domu swych pradziadków i dziadków 
w Lublińcu przyjeżdżała tylko w czasie wakacji: „Am Wochenmarkt, wenn die 
Bauern hereinströmten und gar nicht genügend Hände dasein konnten, durften wir 
später auch etwas helfen. Wie stolz war man, wenn man ein paar Brocken Wasser-
polnisch aufgeschnappt hatte, um sich mit den Bauern zu verständigen, oder gar, 
wenn einem die Bedienung der Kasse anvertraut wurde!” („W dni targowe, kiedy 
do sklepu napływali gospodarze i nie wystarczało rąk, aby ich obsłużyć, mogliśmy 
– gdy już byliśmy więksi – trochę w tym pomagać. Jaka duma nas rozpierała z po-
wodu naszej znajomości okruchów polskiego narzecza śląskiego, pozwalającej 
nam porozumieć się z klientami, a jeszcze bardziej, gdy któremuś z nas powierzo-
no kasowanie pieniędzy!” – Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, s, 34).  

123 „Der Schulbesuch der Kinder aus Langendorf ist zumeist regelmäßig, dage-
gen der Schulbesuch der eingeschulten Gemeinden vorzugsweise aus Woyska ist 
namentlich in der Herbst- und Winterzeit wegen der großen Entfernung und schlech-
ten Weges sehr unregelmäßig.” 

124 Ciocia Edyta, s. 65. 
125 Tamże. 
126 Tartak Samuela znajdował się przy Neudorferstraße. Teren ten wówczas 

znajdował się poza obszarem Gliwic. Włączono go do miasta w latach 90. XIX w. 
(por. Duźniak, dz. cyt., s. 98n.). Por. też Knie, dz. cyt., 1845; Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, oprócz informacji, że Nowa-
wieś, niem. Neudorf, w 1226 r. Nova Villa, kolonia, leży tuż pod Gliwicami i sta-
nowi ich przedmieście, że jest tu dworzec drogi żelaznej górnośląskiej, noszący 
nazwę Gliwice (niem. Gleiwitz), huta cynku od 1844, huta szkła od 1842, wymie-
nia także młyn parowy od 1857 (por. Warszawa 1886, t. 7, s. 212). Wydaje się 
niemal pewne, że wspomniany tu młyn parowy – to właśnie parowy tartak Samue-
la Steina (Dampfsägemühle). 

127 „(…) Eine Dampfsägemühle, erbaut von Herrn Stein in Neudorf im Jahre 
1857, enthält ein Hochdruck-Dampfmaschine, 2 Gattersägen mit w Sägeblättern, 
1 Kreissäge, schneidet täglich 12 bis 16 Brettklötze und beschäftigt 4 bis 6 Arbei-
ter. Am Orte ist der Gleiwitzer Bahnhoff” (Triest, dz. cyt., s. 490 [IV. Polizeibezirk 
Colonie Neudorf]). 

128 „S. Steinsche Dampf-Sägemühle bei Gleiwitz. Auf dem zu meiner Dampf-
Sägemühle gehörigen Holzplatze halte ich stets ein reichhaltiges Lager aller Sorten 
Bau- und Schnittholz-Materialien zu den solidesten Preisen. Zugleich empfehle ich 
meine Dampf-Sägemühle, welche dicht am Bahnhöfe und an der Gleiwitz-Peis-
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kretschamer-Chaussee gelegen ist, zu prompter und schnellster Ausführung aller 
Bestellungen aus Bretterwerk und Bauhölzer” („Der oberschlesische Wanderer” nr 
12, 23 marca 1858; por. Duźniak, dz. cyt., s. 98). 

129 Por. Strona Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach. 
Na temat gliwickiej gminy żydowskiej por. m.in. wielowątkową pracę Jacka 
Schmidta, Dzieje gliwickiej gminy żydowskiej. Die Geschichte der jüdischen Ge-
meinde Gleiwitz, Gliwice 2013. 

130 O gliwickiej szkole żydowskiej por. Schmidt, dz. cyt., s. 25-29. 
131 Por. Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, s. 40n. Leo, za którym wstawiła się 

Auguste i przyjęła go do siebie, został aktorem, znanym komediopisarzem i kie-
rownikiem teatru. W przypisie do tego fragmentu myli się jednak najmłodszego 
syna Samuela, Leo Walthera Steina, z Leo Steinem (por. tamże, s. 41, przyp. 24). 
W „Der oberschlesische Wanderer” z 25, 26 i 27 czerwca 1890 ukazały się ogło-
szenia, zapowiadające gościnne występy trupy teatralnej Leo Steina z Stadttheater 
in Danzig w Sommer-Theather in Gleiwitz (Schützengarten) (por. Duźniak, dz. 
cyt., s. 97 i 104).  

132 „Der oberschlesische Wanderer” nr 37, wrzesień 1860. Por. Duźniak, dz. cyt., 
s. 98. W nekrologu podaje się, że Samuel zmarł w wieku 72 lat. Taki wiek swego 
ojca podaje też Julie: „Zmarł na wylew w wieku siedemdziesięciu dwóch lat” 
(Ciocia Edyta, s. 65). Por. uwagi na ten temat w przyp. 20. 

133 Por. tekst o żydowskim cmentarzu w Gliwicach na stronie Wirtualny Sztetl.  
134 Por. Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, s. 41, a także Duźniak, dz. cyt., s. 99. 
135 Por. Duźniak, dz. cyt., s. 99n. 
136 Gdy Siegfried zawarł ślub z Auguste w 1871, Alexander pracował w banku 

(por. wspomnienie Julie z tego ślubu i wesela w książce Ciocia Edyta, s. 60). Na-
tomiast w akcie metrykalnym ślubu Alexandra 20 czerwca 1883 już zapisano: 
„Kaufmann Alexander Stein, wohnhaft zu Gleiwitz” („kupiec Alexander Stein, 
zamieszkały w Gliwicach”), co mogłoby świadczyć, że był zatrudniony w firmie 
swej matki, jeśli nie otworzył jakiegoś własnego biznesu. 

137 W drzewie genealogicznym w Dziejach pewnej rodziny żydowskiej i w książ-
ce Ciocia Edyta jako datę śmierci podaje się 1894, natomiast w Wykazie grobów ze 
starego cmentarza żydowskiego w Gliwicach – 1893, zgodnie z datami nekrologów 
(por. Duźniak, dz. cyt., s. 95). Operację być może przeprowadzono w Szpitalu 
Żydowskim, we Wrocławiu, który powstał, oprócz domu dla bezdomnych, sierot, 
pozbawionych środków rodzin i innych instytucji społecznych, staraniem Fundacji 
Fraenckla, powstałej dzięki zapisowi testamentowemu Jonasa Fraenckla w 1846 
(por. Ciocia Edyta, s. 54). 

138 Por. Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, s. 260; Duźniak, dz. cyt., s. 99, gdzie 
mowa tylko o 1000 marek. 

http://www.fabrykapr.com/_ext/zz/index.php?option=com_content&view=article&id=65:regionalne-systemy-innowacji&catid=38:usugi-dla-instytucji&Itemid=76.
https://books.google.pl/books?id=wzzCCQAAQBAJ&pg=PA544&lpg=PA544&dq=Leo+Walther+Stein,+Lisellote+von+der+Pfalz&source=bl&ots=BEmgWKgvzp&sig=ACfU3U2MQwa1HlYTczJ3wK3DA7QqAi83GA&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiazqv9p-3hAhVM_CoKHbPrDkUQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=Leo%20Walther%20Stein%2C%20Lisellote%20von%20der%20Pfalz&f=false
https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Stein_(Librettist)
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/g/76-gliwice/114-cmentarze/12609-stary-cmentarz-zydowski-w-gliwicach-ul-na-piasku
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139 Por. Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, s. 97n. Edith Stein wprawdzie mówi, 
że to najmłodszy brat Siegfrieda popełnił samobójstwo, ale najmłodszym był Leo, 
aktor i librecista, który również jako dyrektor Berliner Trianon-Theater popełnił 
samobójstwo 3.1.1930 z powodów trudności finansowych (okoliczności jego sa-
mobójstwa podaje „Berliner Volkszeitung” z 4 stycznia 1930). Natomiast Duźniak 
opisuje, na podstawie „Oberschlesische Volksstimme” z 6.10.1903, szczegóły 
samobójczej śmierci Alexandra (dz. cyt., s. 102).  

140 W nekrologu Alexandra Steina jej imię zapisano jako Euphenie, w akcie me-
trykalnym jej ślubu z Alexandrem – jako Eufemie i jako Euphemie. 

141 Por. „Breslauer Jüdisches Gemeindeblatt” 31.12.1935, nr 24, s, 10. 
142 Na podstawie Wykazu grobów ze starego cmentarza żydowskiego w Gliwi-

cach, sporządzonego przez Ismara Gossmanna w 1936, Duźniak podaje 5 lokaliza-
cji grobów rodziny Edith Stein (dz. cyt., s. 95). 

143 Auguste, znana jako Gustel, urodziła się 4 października 1849 w Lublińcu jako 
czwarte z szesnaściorga dzieci Salomona Couranta, syna Jacoba, i Adelheid Bur-
chard, z których najstarsze zmarło jako niemowlę, natomiast reszta dożyła dorosłe-
go wieku, a większość sędziwego. W Selbstbildnis z imienia wymienia się siostry 
Auguste: Friederike (Miekę), Selmę, Biancę, Cillę (Cäcillę), Clarę, Emmę, i jej 
braci: Emila, Alfreda, Eugena, wspominając o ich losach (por. Selbstbildnis I, 40 
przyp. 4 i 5; Selbsbildnis II, 501 przyp. 4; 600, przyp. 12, 13 i 14; 602, przyp. 2; 
605, przyp. 5; 609, przyp. 9 i 13; 642, przyp. 1; 648, przyp. 4). Pełną listę imion 
sióstr i braci Auguste, której na pamięć musiały się uczyć jej dzieci, jak na lekcjach 
religii imion dwunastu synów Jakuba, podaje Edith Stein: „Bianca, Cilla, Jakob, 
Gustel, / Selma, Siege, Berthold, Mälchen, / David, Mika, Eugen, Emil, / Alfred, 
Clara, Emma (Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, s. 38). Por. Auguste (Courant) 
Stein, genealogia. 

144 Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, s. 40; Life in Jewish Family: Her Unfi-
nished Autobiographical Account, ed. L. Gelber and Romacus Leuven, O.C.D., 
trans. Josephine Keoppel, O.C.D., ICS Publications, Washington 1986, s. 38; Maria 
Ruiz Scaperlanda, Edith Stein. The Life and Legacy of St. Teresa Benedicta of the 
Cross, Sophia Institute Press, Manchestter, New Hampshire 2017, s. 14n. 

145 Być może spod granicy francuskiej, ale to tylko przypuszczenie sugerowane 
przez francusko brzmiące nazwisko; równie dobrze mogło ono pochodzić od wów-
czas obiegowego określenia monety „Preussisch Courant” (Dzieje pewnej rodziny 
żydowskiej, s. 25).  

146 Seifensieder und „Lichtzieher” (tamże, s. 25). 
147 Por. tamże. 
148 Por. tamże, s. 26-28. 
149 Por. tamże, s. 28-30. 

https://www.wikitree.com/wiki/Courant-10
https://www.wikitree.com/wiki/Courant-10
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150 Por. tamże, s. 33. Najmłodszym synem był Alfred Courant, a niezamężnymi 
siostrami – Friederike i Clara Courant. Friederike (zwana Mieka), młodsza siostra 
Auguste, urodzona 1859 w Lublińcu, mieszkała ze swoją niezamężną siostrą Clarą 
w domu rodzinnym w Lublińcu do 1921. Gdy po plebiscycie część Górnego Śląska 
przypadła Polsce, w tym Lubliniec, wraz z bratem Emilem udały się do Berlina, 
gdzie mieszkały w bardzo skromnych warunkach z powodu ówczesnego braku 
mieszkań. Później Auguste przyjęła obydwie siostry do swego domu we Wrocła-
wiu, gdzie Friederike zmarła w 1926. Natomiast Alfred, najmłodszy brat Auguste, 
który ożenił się z Else z domu Schlesinger i miał z nią troje dzieci, po sprzedaniu 
firmy zamieszkał w Opolu (por. Selbstbildnis I, 40 przyp. 4 i 5). Natomiast w książce 
Ciocia Edyta czytamy: „W testamencie dziadek Salomon [Courant] zostawił Villa 
Nova swojemu synowi Emilowi, który sprzedał ją w 1914 roku, przenosząc się do 
Berlina” (s. 74). 

151 Ciocia Edyta, s. 66. Nadal nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego 
Gliwice – Lubliniec. Odległość między tymi miastami wynosi około 50 km. W po-
łowie drogi leży Wielowieś. 

152 W 1821 gmina żydowska w Lublińcu uzyskała teren pod budowę synagogi, 
która była otoczona ogrodem, na terenie którego stał mały budynek, gdzie doko-
nywano uboju rytualnego, domek mieszkalny kantora, łaźnia oraz altanka. Funkcję 
kantora oraz rytualnego rzeźnika objął w 1830 Joseph Burchard, pradziadek Edith 
Stein ze strony matki. Synagogę i przynależne do niej obiekty spalili Niemcy 3 wrześ-
nia 1939. 

153 Por. Ciocia Edyta, s. 73. „W 1849 roku kupiec Salomon Courant i restaurator 
Łazarz Radlauer (…) wybudował restaurację i kręgielnię. Restauracja z salą wyko-
rzystywana była do celów kulturalnych i rozrywkowych, odbywały się w niej im-
prezy teatralne i operetkowe, koncerty i występy, a także działał tu klub towarzy-
ski. W skład posesji wchodziły również zabudowania gospodarskie oraz budynek 
mieszkalny, w którym na początku 1884 roku zamieszkali rodzice i rodzeństwo 
Edyty Stein” (folder PDF Lubliniec, ukochane miasto Edyty Stein, 28.II.2009). 

154 Ciocia Edyta, s. 66. 
155 W Gliwicach w czasie panującej epidemii szkarlatyny zmarła w 1888 mała 

Hedwig, szczególnie kochane dziecko, które już starało się pomagać mamie (przed 
drugą wojną światową najczęstsza choroba wieku dziecięcego o bardzo ciężkim 
przebiegu, śmiertelność wynosiła 25%). Wcześniej, w 1874, zmarła w Gliwicach 
Selma (por. Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, s. 42, przyp. 27; Edith Stein. The 
Life and Legacy, s. 15). 

156 Im „Lublinitzer Kreisblatt” ist folgendes zu lesen: „Bekanntmachung: In un-
ser Firmenregister ist unter No 136 die Firma Siegfried Stein in Lublinitz mit dem 
Sitze zu Lublinitz und als deren Inhaber der Kaufmann Siegfried Stein hierselbst 
am 22. März 1882 eingetragen worden. Lublinitz, den 23. März 1882. Königliches 
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Amtsgericht” (W „Lublinitzer Kreisblatt” znalazła się taka notatka: „Ogłoszenie: 
22 marca 1882 w naszym registrze firm została pod numerem 136 zarejestrowana 
Firma Siegfried Stein w Lublińcu z siedzibą w Lublińcu i jako jego właściciel 
kupiec Siegfried Stein w miejscu, 23 marca 1882 Königliches Amtsgericht”), por. 
Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, s. 41, przyp. 25, s. 42, przyp. 28, a także 
Selbstbildnis II, 601, przyp. 4; Edith Stein. The Life and Legacy, s. 15. 

157 Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, s. 41. Ze wspomnień Edith Stein dowiadu-
jemy się też, iż rok po śmierci jej ojca jego najmłodszy brat, który przejął po 
dziadkach przedsiębiorstwo w Gliwicach, odebrał sobie życie wskutek trudności 
gospodarczych, osierocając 6 dzieci (por. tamże, s. 41n.). Ale por. przyp. 137. 

158 Tamże. 
159 Tamże, s. 42, przyp. 28. 
160 Tamże. Edith Stein pisze, że Ernst został pochowany w Gliwicach (tamże). 
161 Cmentarz żydowski w Lublińcu powstał w 1845. Na jego terenie, położonym 

na skraju lasu, postawiono parterowy budynek, w którym znajdowały się kostnica, 
pomieszczenia dla rytualnych obmywań, mieszkanie dla grabarza. Cmentarz był 
otoczony murem z czerwonej cegły i miał dwie bramy (por. folder PDF Lubliniec, 
miasto Edyty Stein). 

162 Najstarszy syn, Paul, chodził już wtedy do gimnazjum w Opolu i Kluczbor-
ku i nie był najlepiej traktowany przez krewnych, u których w tym czasie przeby-
wał (por. Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, s. 44). 

163 Por. tamże, s. 44n.; Edith Stein. The Life and Legacy, s. 15. 
164 Zaraz po śmierci Siegfrieda przeprowadzili się do mieszkania na Schießwer-

destraße, przy której znajdował się ich pierwszy plac składowy. Wnet przenieśli się 
do mieszkania przy Jägerstraße 5, a plac składowy był przy Rosenstraße i sąsiado-
wał z placem budynku, w którym wynajmowali mieszkanie (por. Dzieje pewnej 
rodziny żydowskiej, s. 63n.; trzy przeprowadzki w ciągu roku), a wreszcie do włas-
nego domu, kamienicy, na Michaelisstraße 38 (por. tamże, s. 67, przyp. 47). 

165 Por. tamże, s. 46nn. [4 i 5]; Edith Stein. The Life and Legacy, s. 15. Mając na 
względzie tę sytuację, musi dziwić zdanie z życiorysu Edith Stein, zamieszczonego 
w Wikipedii: „Edith Stein urodziła się w święto Jom Kipur w wielodzietnej, za-
możnej rodzinie żydowskiej”.  

166 Por. w Wikipedii hasła Synagoga pod Bocianem i Nowa Synagoga oraz fol-
der WROCŁAW. Edyty Stein. mapa Wrocław Edyty Stein karte von Edith Steins 
Breslau map of Edith Stein s Wroclaw.  

167 Por. Ciocia Edyta, s. 54. 
168 Edith Stein wspomina, że matka trzymała ją na rękach, gdy ojciec żegnał 

się z nimi, wybierając się w drogę, z której już nie wrócił, i że jeszcze raz go 
przywołała, gdy się od nich odwrócił, by ruszyć w drogę (por. Dzieje pewnej ro-
dziny żydowskiej, s. 86).  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edith_Stein
https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_Pod_Bia%C5%82ym_Bocianem_we_Wroc%C5%82awiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Synagoga_we_Wroc%C5%82awiu
http://docplayer.pl/3151630-Wroclaw-edyty-stein-mapa-wroclaw-edyty-stein-karte-von-edith-steins-breslau-map-of-edith-stein-s-wroclaw.html
http://docplayer.pl/3151630-Wroclaw-edyty-stein-mapa-wroclaw-edyty-stein-karte-von-edith-steins-breslau-map-of-edith-stein-s-wroclaw.html
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169 Edith Stein opisuje zażyłe relacje, jakie po śmierci jej ojca zawiązały się mię-
dzy gospodarzami tartaku, panem Ludwikiem i jego żoną, a osieroconą rodziną 
Stein (por. tamże, s. 46). 

170 Por. tamże, s. 45; Edith Stein. The Life and Legacy, s. 14. 
171 Por. Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, s. 47 ; Edith Stein. The Life and Lega-

cy, s. 16n. 
172 Ośmiogodzinny dzień pracy został ustawowo wprowadzony w Niemczech 

w 1918 (źródło). 
173 Por. Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, zwł. s. 61-71; Edith Stein. The Life 

and Legacy, s. 17n. 
174 Por. Selbstbildnis II, 290 przyp. 3; II, 501, przyp. 6. 
175 Poniżej podane dane biograficzne o dzieciach Siegfrieda i Auguste zostały 

zaczerpnięte z ich biogramów z Wikitree oraz z przypisów do Selbstbildnis in 
Briefen I (1916–1933) i Selbstbildnis in Briefen II (1933–1943) wydania PDF, 
choć niewątpliwie najbardziej wnikliwym i barwnym obrazem życia rodziny Stein 
są zapiski autobiograficzne Edith Stein Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, a także 
książka Susanne Batzdorff Ciocia Edyta. Żydowskie dziedzictwo katolickiej świę-
tej.  

Nie chcąc zbytnio obciążać przypisami tego fragmentu Aneksu, odniesienia do 
Wikitree i tekstów podaje się zbiorczo w przypisie zamykającym kolejny biogram. 

176 Też Trude (ur. 4.3.1872 w Oławie [Ohlau]) miała szesnaścioro rodzeństwa; 
już w bardzo młodym wieku pracowała jako modystka, aby wesprzeć budżet ro-
dzinny; po czterdziestce zaczęła studiować teorię muzyki na Schlesische Friedrich-
-Wilhelms-Universität zu Breslau; komponowała i udzielała prywatnych lekcji 
muzyki, była muzycznie i sportowo bardzo uzdolniona (por. Selbsbildnis II, 501, 
przyp. 1). 27 lipca 1942 została deportowana ze swym mężem do getta Theresien-
stadt w miejscowości Terezin (na terenie Czech), gdzie zmarła 13.3.1943 [1942? 
por. Selbstbildnis II, 658, przyp. 4]). Por. Gertrude (Werther) Stein, genealogia.  

177 Gerhard (ur. 28.2.1902, zm. 16.7.1987 w Sharon USA) był inżynierem; po-
ślubił nie-Żydówkę Herthę z domu Petrack, protestantkę; ślub wzięli w kościele 
protestanckim; na początku lat 30. wyjechał z nią do Ameryki; byli w Chinach; 
wspierali rodziców Gerharda paczkami żywnościowymi, ale nie udało im się, mi-
mo pomocy znajomych w Szwajcarii i rodziców Herthy, ich ocalić przed prześla-
dowaniami nazistów (por. Gerhard Stein, genealogia; Selbstbildnis II, 367, przyp. 
4; 499, przyp. 10).  

178 Harald (ur. 1905 we Wrocławiu, zm. 1907 na szkarlatynę). Por. Harald Stein, 
genealogia.  

179 W Selbstbildnis II, 727, przyp. 5 podaje się, że Eva mieszkała u Paula i Ger-
trude, gdy jej rodzice i rodzeństwo wyjechali do Ameryki.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Achtstundentag
https://www.wikitree.com/wiki/Werther-16
https://www.wikitree.com/wiki/Stein-1764
https://www.wikitree.com/wiki/Stein-1765
https://www.wikitree.com/wiki/Stein-1765
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180 Por. Paul Stein, genealogia; Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, s. 42, 47n., 
53); Selbstbildnis II, 290, przyp. 3. W 1943 albo 1942, prawdopodobnie na tyfus 
(por. tamże II, 485, przyp. 1; niekiedy datę śmierci opatruje się znakiem zapytania 
(por. Selbstbildnis II, 657, przyp. 5); 325, przyp. 8; 367, przyp. 4; 462, przyp. 3; 
485, przyp. 1; 499, przyp. 3 i 10; 501, przyp. 1; 658, przyp. 4 i 5; 697, przyp.5; 
701, przyp. 3; 716, przyp. 7; 727, przyp. 3 i 5. 

181 Por. Selma Stein, genealogia.  
182 Por. Hedwig Stein, genealogia.  
183 Max Gordon (ur. 1867 w Berlinie, zm. 1961 w Bogocie, Kolumbia). Por. Max 

Gordon, genealogia. 
184 Ilse Mathilde Felicitas (ur. 27.9.1904 w Hamburgu, zm. 1999 w Bogocie, Ko-

lumbia). W 1939 wyemigrowała wraz rodziną do Stanów Zjednoczonych, ucieka-
jąc przed prześladowaniami Żydów przez nazistów. Por. Ilse Mathilde Felicitas 
Gordon, genealogia.  

185 Werner (ur. 5.6.1906 w Hamburgu, zm.16.1.1990 w Cali, Kolumbia). Wcześ-
nie, zanim rozpoczęło się nazistowskie prześladowanie ludności żydowskiej, wy-
emigrował do Kolumbii i założył dobrze prosperującą firmę. Udało mu się spro-
wadzić do siebie swoich rodziców i swoje dwie siostry i dzięki temu ocaleć z ho-
lokaustu. Ożenił się w 1932 z Kolumbijką Tulią Duque (ur. 1915, zm. 1981). Mieli 
czterech synów: Hans (1933), Max (1934), Hernando (1939) i Ernesto (1940). 
Ponieważ jego narzeczona była katoliczką i zależało jej na ślubie kościelnym, 
przyjął chrzest. W późniejszych latach Werner ożenił się po raz drugi z Marią 
Torres (ur. 1930), z którą miał dwóch synów: Heinz (1960), Paul (1961), i córkę 
Edith (1963). Brał udział w beatyfikacji swojej ciotki w Kolonii 1.5.1987. Por. 
Werner Sigfried Ulrich Gordon, genealogia. Selbstbildnis I, 92 przyp. 1; 250, 
przyp. 7; 270, przyp. 3; Selbstbildnis II, 329, przyp. 1; 595, przyp. 4. 

186 Anni Martha Erika (ur. 1908 w Hamburgu, zm. 1.3.1997 w Holon, Izrael). 
Pracowała jako przedszkolanka w pobliżu Berlina. W 1939 jej brat Werner spro-
wadził ją, jej siostrę i rodziców do siebie, do Kolumbii. Później wyemigrowała do 
Izraela. Por. Anni Martha Erika (Gordon) Mayer, genealogia.  

187 Por. Else Stein, genaealogia; Selbstbildnis I, 24, przyp. 9; 25, przyp. 6; 40, 
przyp. 6; 41, przyp. 6; 77, przyp. 1; 92, przyp. 1; 250, przyp. 7; 270, przyp. 3; 
Selbstbildnis II, 329, przyp. 1; 341, przyp. 3 i 4; 348, przyp. 3; 397, przyp. 7 i 8; 
409, przyp. 3; 423, przyp. 2; 427, przyp. 2; 427, przyp. 1; 484, przyp. 1; 499, 
przyp. 4; 595, przyp. 4; 599, przyp. 8; 602, przyp. 2; 654, przyp. 8; 697, przyp. 9. 

188 Martha Kaminsky urodziła się w 1879 w Dreźnie. Z rodzicami wyemigrowała 
do Ameryki, gdzie wyszła za mąż 3 września 1899 w Bostonie. Po unieważnieniu 
małżeństwa powróciła do Niemiec. Rozpoczęła studia pedagogiczne. Była kole-
żanką Else Stein i często bywała w domu Steinów. Poślubiła Arna w 1910 lub 
1911. Gdy rozpoczęły się prześladowania Żydów w Niemczech, wyemigrowała do 

https://www.wikitree.com/wiki/Stein-1732
https://www.wikitree.com/wiki/Stein-1748
https://www.wikitree.com/wiki/Stein-1746
https://www.wikitree.com/wiki/Gordon-8205
https://www.wikitree.com/wiki/Gordon-8205
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Stanów Zjednoczonych z dziećmi, z wyjątkiem Evy, z którą pozostał ojciec. Mar-
tha zmarła w San Francisco, Kalifornia, w 1947. Por. Martha (Kaminsky) Stein, 
genealogia.  

189 Wolfgang (ur. 21.6.1912 we Wrocławiu, zm. 2.6.2000 w Utica/Nowy 
Jork/Stany Zjednoczone). Uczęszczał do szkoły rolniczej, mając nadzieję zająć się 
w przyszłości gospodarstwem rolnym, ale w obawie przed prześladowaniami nazi-
stowskimi wraz z żoną Ilse wyemigrował do Ameryki. Najpierw mieszkali w Ka-
rolinie Północnej, gdzie zajmowali się uprawą roli, a później przenieśli się do Uti-
ca, Nowy Jork, gdzie Wolfgang znalazł pracę w fabryce. Por. Wolfgang (Wolf) 
Stein, genealogia. b 

190 Eva urodziła się 21.2.1915 we Wrocławiu. Być może chorowała na zespół 
Downa, uczęszczała do szkoły podstawowej. Gdy jej rodzina zaczęła w latach 30. 
emigrować do Ameryki, nie otrzymała wizy, ponieważ uznano ją za unemployable 
(„niezdolną do zatrudnienia”), nie mogła przejść testów IQ. Gdy jesienią 1938 
Arno, jej ojciec, który pozostał z nią z nadzieją, że w końcu zostanie przyznana jej 
wiza, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, pozostawił ją w pensjonacie u pani, 
której mogła pomagać dzięki swojej umiejętności robienia wypieków. Rodzina, 
która wciąż pozostawała we Wrocławiu, utrzymywała z nią stały kontakt i obcho-
dziła z nią uroczystości rodzinne. Jej wujek Paul Stein i jego żona Trude z domu 
Werther robili dla niej, co mogli, i zapraszali ją na uroczystości rodzinne. Z czasem 
jednak z całej rodziny we Wrocławiu pozostała tylko ona. 4 marca 1943 została 
deportowana z Wrocławia do Auschwitz. Por. Eva Stein, genealogia, a także 
Selbstbildnis II, 371, przyp. 6 (Eva prawdopodobnie w lipcu 1942 została depor-
towana i zmarła w Auschwitz [?]); 424, przyp. 1 (Eva zmarła w 1943 w Auschwitz); 
599, przyp. 5 (Eva została deportowana do KZ Theresienstadt [?]); 727, przyp. 5 
(Eva, po wyjeździe jej rodziców i rodzeństwa do Ameryki, mieszkała u Paula 
i Trude). 

191 Helmut (ur. 1916 we Wrocławiu, zm. w Stanach Zjednoczonych, data niezna-
na) jako pierwszy z rodziny wyemigrował z powodu prześladowań nazistowskich 
do Stanów Zjednoczonych i początkowo mieszkał z rodziną wujka w Bostonie, 
a później z żoną i rodziną w San Francisco, gdzie przenieśli się jego rodzice po 
przejściu na emeryturę. Por. Helmut Stein, genealogia.  

192 Charlotte, też Lotte, po mężu Sachs (ur. 15.10.1917 we Wrocławiu). Chcąc 
uniknąć prześladowań nazistowskich, wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, 
dokąd przybyła 1.1.1936. Była wykwalifikowaną pielęgniarką, wyszła za mąż, 
miała dwóch synów. Rodzina mieszkała w Atlancie (Georgia). Por. Charlotte 
(Stein) Sachs, genealogia.  

193 Por. Arno Stein, genealogia; Selbstbildnis I, 35, przyp. 1 i 3; 40, przyp. 11 
[zm. 14.2.1948]); 41, przyp. 3; Selbstbildnis II, 325, przyp. 8; 329, przyp. 6; 371, 
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przyp. 6; 424, przyp. 1, 5 i 7; 462, przyp. 3; 465, przyp. 1; 499, przyp. 3 i 6; 599, 
przyp. 5; 727, przyp. 5. 

194 Por. Ernst Stein, genealogia. 
195 Erika urodziła się 1.1.1911 w Gliwicach; praktykowała judaizm bardziej ra-

dykalnie niż pozostała rodzina (por. Selbstbildnis I,121, przyp. 8 [przypis ten od-
nosi się do fragmentu listu Edith Stein z 10.12.1930: „Moja siostra cierpi od 
miesięcy z powodu coraz radykalniej wyrażanej żydowskiej orientacji, a przez 
wpływ, jaki wywiera w domu, staje się to dla Rosy prawie nieznośne” („Meine 
Schwester leidet schon seit Monaten schwer, durch Erikas immer schärfer aus-
geprägte jüdische Richtung, und durch den Einfluß, den sie im Hause ausübt, wird 
es für Rosa fast unerträglich”)]. Brała udział w kursach Żydowskiego Seminarium 
Teologicznego we Wrocławiu, najbardziej prestiżowego dzieła Fundacji Fraenckla, 
głównego ośrodka nauczania żydowskiego w Europie i do 1870 jedynego semina-
rium rabinackiego w Niemczech (por. Ciocia Edyta, s. 54). Wyemigrowała do 
Palestyny. Studiowała pielęgniarstwo w szpitalu Shaarei Tsedek w Jerozolimie. 
Poślubiła Yitzhaka Cohena. Zmarła 19.5.1961 w Jerozolimie). Por. Erika (Tworo-
ger) Cohen, genealogia.  

196 Mogła to robić kompetentnie, ponieważ „ukończyła Höhere Mädchenschule 
(żeńską szkołę średnią), a następnie uczyła się zarządzania domem i księgowością” 
(Ciocia Edyta, s. 207). 

197 Zgodnie z restrykcyjnymi rozporządzeniami nazistowskimi żydowscy obywate-
le nie mogli mieć żadnych nieruchomości. Również na dawnym palcu składowym 
drewna firmy Stein na Matthiasstraße 151 od 1940 znajdowała się – według wro-
cławskiej księgi adresowej – „Standard-Groß-Tankstelle” i „M. Schmidt. Tankst.–
Pächter” (por. Selbstbildnis II, 600 przyp. 15, a także Selbstbildnis I, 77 przyp. 1). 

198 Według rozporządzenia narodowo-socjalistycznego reżimu mężczyźni żydow-
scy musieli przyjąć dodatkowe imię Izrael, a kobiety żydowskie Sarah, stąd: Ernst 
Izrael Ludwig „wie er sich jetzt schreibt” (Selbstbildnis II, 600, przyp. 6) i Elfriede 
Sarah Tworoger (Selbstbildnis II, 604, przyp. 4).  

199 Chodzi o dwa listy. Pierwszy wysłany do Edith i Rosy 17.2.1942 (Selbstbild-
nis II, 727), a drugi do Rosy i Edith 20.3.1042 (Selbstbildnis II, 729)  

200 Por. Elfriede (Stein) Tworoger, genealogia; Selbstbildnis I, 35, przyp. 3; 40, 
przyp. 10; 121, przyp. 8 i 9; 226, przyp. 13; Selbstbildnis II, 290, przyp. 3; 339, 
przyp. 1; 420, przyp. 3; 462, przyp. 4; 481, przyp. 3; 599, przyp. 6; 604, przyp. 2 i 4; 
636, przyp. 1; 697, przyp. 5; 701, przyp. 2 i 9; 716, przyp. 6; 727, przyp. 2 i 9). 

201 Por. Selbstbildnis I, 121, przyp. 8 (przypis ten odnosi się do fragmentu listu 
Edith Stein z 10.12.1930 [por. wyżej przyp. 61]: „Meine Schwester leidet schon 
seit Monaten schwer, durch Erikas immer schärfer ausgeprägte jüdische Richtung, 
und durch den Einfluß, den sie im Hause ausübt, wird es für Rosa fast uner-
träglich”). 
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202 W ocalenie Rosy zaangażowała się w 1942 Hilde Verene Borsinger (1897–
1986), prawniczka, przewodnicząca Katolische Schweizerischen Akademikerinnen 
Verband, którą Edith poznała za pośrednictwem Ericha Przywary w Beuron (1931) 
(por. Selbstbildnis I, 169, przyp. 4). Do niej zwróciła się Edith z prośbą o pomoc 
w wyjeździe z Holandii do Szwajcarii także dla swej siostry Rosy. 

203 Por. Rosa Adelheid Stein, genealogia; Selbstbildnis I, 10, przyp. 2; 35, przyp. 
3; 100, przyp. 3; 121, przyp. 8 (przypis ten odnosi się do fragmentu listu Edith 
Stein z 10.12.1930 [por. wyżej przyp. 140]); 121, przyp. 9; 169, przyp. 4; 204, 
przyp. 5; 211, przyp. 4; 216, przyp. 13; 226, przyp. 3; Selbstbildnis II, 290, przyp. 
3; 294, przyp. 3; 294, przyp. 3; 306, przyp. 1; 431, przyp. 2; 435, przyp. 1; 457,4, 
przyp. 4 i 5; 462, przyp. 4; 481, przyp. 3; 491, przyp. 5; 499, przyp. 2; 508, przyp. 
6; 535, przyp. 6; 599, przyp. 6; 600, przyp. 5; 604, przyp. 2; 634, przyp. 2; 636, 
przyp. 2; 644, przyp. 2; 654, przyp. 1; 675, przyp. 8; 684, przyp. 22; 705, przyp. 3; 
730, przyp. 1; 762, przyp. 2. 

204 Por. Richard Stein, genealogia. 
205 Hans Biberstein ur. 4.12.1889 w Laurahütte/OS [Wikitree: Breslau], zm. 

21.11.1965 w Nowym Jorku (por. Selbstbildnis I, 11, przyp. 2). Por. Hans Biber-
stein, genealogia.  

206 Ernst Ludwig ur. 11.11.1922 we Wrocławiu, mieszkał w Davis, USA, data 
śmierci nieznana (por. Selbstbildnis I, 40 przyp. 2; 277, przyp. 4; 282, przyp. 5; 
Selbstbildnis II, 325, przyp. 2; 419, przyp. 3; 527, przyp. 7; 600, przyp. 6 [„Ernst 
Israel Ludwig (wie er sich jetzt schreibt)” – fragment z listu nawiązujący do roz-
porządzenia narodowo-socjalistycznego reżimu, zgodnie z którym mężczyźni ży-
dowscy musieli nosić dodatkowe imię Israel, a kobiety żydowskie – Sarah]; 605, 
przyp. 2; 670, przyp. 10). 

207 Susanne ur. 25.9.1921 we Wrocławiu, mieszkała w Santa Rosa, USA, z mę-
żem Alfredem Baltzdorffem, data śmierci nieznana (por. Selbstbildnis I, 40 przyp. 
3; 275, przyp. 1; 277, przyp. 4; Selbstbildnis 325, przyp. 2; 418, przyp. 1; 527, 
przyp. 7; 600, przyp. 3; 605, przyp. 2; 670, przyp. 10). 

208 Selbstbildnis II, 499, przyp. 3. 
209 Por. Erna (Stein) Biberstein, genealogia; Selbstbildnis I, 10 przyp. 1; 11, 

przyp. 2; 12, przyp. 11; 13, przyp. 3; 31, przyp. 5; 35, przyp. 3; 40, przyp. 2 i 3; 65, 
przyp. 1; 68, przyp. 2; 163, przyp. 11; 216, przyp. 12; 270, przyp. 4; 275, przyp. 1; 
277, przyp. 4; 282, przyp. 5; Selbstbildnis II, 325, przyp. 1, 2 i 4; 327, przyp. 2; 
334, przyp. 7; 416, przyp. 4; 418, przyp. 1; 419, przyp. 3; 462, przyp. 4; 485, 
przyp. 2; 527, przyp. 1; 562, przyp. 3; 586, przyp. 5; 599, przyp. 9 i 10; 600, przyp. 
3; 605, przyp. 2, 3 i 4; 701, przyp. 2). 

210 Por. Edith Stein, genealogia; Edith Stein, Wikipedia; Dzieje pewnej rodziny 
żywskiej; Ciocia Edyta; Selbstbildnis I i II, 290. 
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Spis ilustracji 

1. Siegfried i jego rodzeństwo (Siegfried, najwyższy z rodzeństwa, stoi
z tyłu). Miejsce: Śląsk, Prusy (Silesia, Prussia, Germany); data: 1861; 
źródło: Susanne M. Batzdorff, Aunt Edith: The Jewish Heritage of a Ca-
tholic Saint, Illinois 1998; zdjęcie 19 maja 2017 wstawiła na WikiTree 
Christine (Hills) Frost (https://www.wikitree.com/photo/jpg/Stein-1731). 

2. Ogłoszenie o narodzinach Leo w „Der oberschlesische Wanderer”.
Ogłoszenie ukazało się w Nr 37, Den 9. September 1856, ale podaje się 
datę i miejsce narodzin Leo, syna Samuela, handlarza drewnem – 10 sierp-
nia 1856 w Neudorf.  

3. Fryderyk Wilhelm III, król Prus. Opis: litografia Wilhelma Devrienta,
według obrazu Krügera; źródło: Rudolf von Stillfried-Rattonitz, Friedrich 
Wilhelm III., König von Preußen, das Wappen seines Reiches, und die 
Stammburg seiner Väter. Eine kurzgefaßte biographosch-genealogisch-
historische Darstellung, nebst einem wohlgetroffenen Bildnissse Sr. Ma-
jestät (nach Krüger), einer Zeichnung vom neusten königlich preußischen 
Wappen und einer Abbildung des Schlosses Hohenzollern (nach Rösel), 
Berlin 1835 (E-Kopie); autor/użytkownik: Krüger/Wilhelm Devrient; data: 
około 1830; licencja: domena publiczna.  

4. Ogłoszenie w „Der oberschlesische Wanderer” o tartaku parowym
Samuela. Ogłoszenie ukazało się w Nr 12, Den 23. März 1858, informując 
również o składzie drewna i jego korzystnym położeniu.  

5. Synagoga w Wielowsi przed 1929. Pocztówka na stronie
http://judaica.cz/?page_id=8698 (Poland synagogues part 4). 

https://www.wikitree.com/photo/jpg/Stein-1731
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6. Wielowiejski cmentarz żydowski (stan obecny). Zdjęcie: Piotr Mika.

7. Stara szkoła w Wielowsi. Ze strony: https://www.parafia-wielo-
wies.pl/kronika-szkoly; http://ginainlangendorf.eu/sample-page/. Publiko-
wane też w folderze Wielowieś 1305–2005. 700 lat. Życie mieszkańców Wie-
lowsi w latach 13905–2005, Wielowieś 2005, s. 25.  

8. Świece szabatowe, dwie chały lub chleby w ozdobnej osłonie i wino.
Opis: Świece szabatowe (Shabbat Candles); data: 6 marca 2010; źródło: 
praca własna; autor: Olaf.herfurth; licencja: CC BY-SA 3.0; użytkownik: 
Olaf.herfurth. 

9. Uroczystość bar micwa. Opis: Stara Jerozolima, żydowski chłopiec
czyta fragment Tory przy Ścianie Płaczu (murze zachodnim) (Old Jerusa-
lem, Jewish boy reads Bar Mitzvah at the Western Wall); data: 15 pździer-
nika 2012, 09:55; źródło: praca własna; autor: Peter van der Sluijs; licencja: 
CC BY-SA 3.0; użytkownik: Toilet.  

10. Nowa synagoga w Gliwicach. Opis: Pocztówka, synagoga w Gliwi-
cach (Ansichtskarte mit der Synagoge in Gleiwitz); data: około 1920; źró-
dło: http://www.jüdische-gemeinden.de/index.php/gemeinden/e-g/734-glei-
witz-oberschlesien; autor: nieznany; licencja: domena publiczna; użytkow-
nik: Reinhardhauke. 

11. Zawiadomienie o śmierci Samuela Steina w „Der oberschlesische
Wanderer”. Zawiadomienie ukazało się w Nr 37, Den 11. September 1860, 
powiadamiając o śmierci kupca Samuela Steina 1 września 1860 w Colonie 
Neudorf, ale nie podaje daty jego pogrzebu. 

12. Stary cmentarz żydowski w Gliwicach, stan obecny. Opis: Cmentarz
żydowski Na Piasku w Gliwicach; data: 5 sierpnia 2007, 17:09:58 (według 
danych Exif); źródło: praca własna; autor: Konrad Kurzacz; Pimke; licen-
cja: CC BY-SA 3.0; użytkownik: Pimke. 
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13. Fragment planu Gliwic z 1890-1891 (widać na nim usytuowanie tar-
taku wdowy Stein [numer parceli 31] i cmentarza). Źródło: Führer durch 
Gleiwitz und Umgebung; Ze strony:  https://fotopolska.eu/1172710,foto.-
html?o=b660&a=1370&b=1397.7999267578&c=1    

14. Fragment planu Gliwic z 1913 (widoczne są na niej domy nr 13 i 21
przy Neudorferstraße). Skan fragmentu wycinka planu miasta Gliwice z 1913 
zamieszczonego w artykule: St. Duźniak, Gliwiccy krewni Edith Stein, 
„Zeszyty Gliwickie” t. 35: 2011, s. 109. 

15. Nekrolog Johanny Stein. Pierwszy nekrolog zamieścił w imieniu
pogrążonych w żałobie krewnych Alexander Stein w „Der oberschlesische 
Wanderer” 14 sierpnia 1893, zawiadamiając, że pogrzeb odbędzie się w Gli-
wicach 16 sierpnia, po południu o godz. 3. Drugi nekrolog zamieścił rów-
nież w „Der oberschlesische Wanderer” personel firmy S. Stein’s Witwe, 
wyrażając ubolewanie z powodu śmierci swej szefowej, żony założyciela 
naszej Firmy i uznanie dla jej życzliwości i dobroci wobec wszystkich i dla 
jej świetlanego przykładu prawdziwej pobożności.  

16. Nekrolog Alexandra Steina. Nekrolog zamieściła 5 grudnia 1903
w „Der oberschlesische Wanderer” Euphenȉe Stein z domu Krebs, żona 
Alexandra, dobrego ojca i kupca, w imieniu pogrążonych w żałobie krew-
nych, zawiadamiając, że pogrzeb odbędzie się w czwartek o godzinie 11. 

17. Adelheid Courant (z domu Burchard). Miejsce: Lubliniec, Śląsk,
Prusy (Lublinitz, Silesia, Prussia, Germany); data: nieznana; źródło: 
Susanne M. Batzdorff, Aunt Edith: The Jewish Heritage of a Catholic 
Saint, Illinois 1998; zdjęcie 21 maja 2017 wstawiła na WikiTree Christine 
(Hills) Frost (https://www.wikitree.com/photo/jpg/Burchard-102).  

18. Solomon Courant. Miejsce: Prusy (Germany); data: nieznana;
źródło: Susanne M. Batzdorff, Aunt Edith: The Jewish Heritage of a Ca-
tholic Saint, Illinois 1998; zdjęcie 21 maja 2017 wstawiła na WikiTree 
Christine (Hills) Frost  (https://www.wikitree.com/photo/jpg/Courant-11). 

https://fotopolska.eu/1172710,foto.html?o=b660&a=1370&b=1397.7999267578&c=1
https://fotopolska.eu/1172710,foto.html?o=b660&a=1370&b=1397.7999267578&c=1


Siegfried Stein 

- 81 - 

19. Kamienica Courantów w Lublińcu (na dole znajdowały się sklepy,
na górze pomieszczenia mieszkalne, w piwnicach znajdowały się składy 
towarów, a na poddaszu – dwupokojowe mieszkanie, kuchnia i suszarnia). 
Opis: Dom Courantów, dziadków św. Edyty Stein, w Lublińcu; data: 15 wrze-
śnia 2007; źródło: praca własna; autor: Konrad Kurzacz; licencja: CC BY-
SA 3.0; użytkownik: Pimke. 

20. Synagoga w Lublińcu (przy Bahnhofstraße [obecnie Mickiewicza]).
Zdjęcie z 26 czerwca 1922, ulica Mickiewicza, 74-ty Pułk Piechoty wkra-
cza do Lublińca; po prawej stronie kamienica nr 24 ze sklepem Patritiusa 
Hartwiga i sąsiadująca z nią synagoga. Lubliniecka synagoga została spa-
lona przez Niemców 3 września 1939; na jej miejscu postawiono na prze-
łomie lat 50/60 XX wieku blok mieszkalny. Ze strony: https://fotopolska-
.eu/Lubliniec/u2973,ul_Mickiewicza_Adama.html?f=165988-foto.  

21. Rodzina Stein (W drugim rzędzie od lewej do prawej: Paul, Elfriede
(Frieda), Else, Arno. W pierwszym rzędzie od lewej do prawej: Rosa, 
Auguste, Edith, Erna. Siegfried, gdy zrobiono to zdjęcie, już nie żył, ale 
rodzina umieściła na nim jego zdjęcie paszportowe, aby portret rodziny był 
pełny). Miejsce: Wrocław, Prusy (Breslau, Germany); data: 1894; źródło: 
Stein Family Photos; zdjęcie 9 maja 2017 wstawiła na WikiTree Christine 
(Hills) Frost (https://www.wikitree.com/photo/jpg/Stein-1730-7).  

22. Nowa Synagoga we Wrocławiu. Opis: Nowa Synagoga we Wro-
cławiu w XIX w. Rysunek i litografia Roberta Geisslera; data: XIX w.; 
źródło: Digital Library of the Silesian Voivodeship (www.sbc.org.pl); 
autor: Robert Geissler; licencja: domena publiczna; użytkownik: Jonny84. 

23. Grobowiec Siegfrieda Steina. Opis: Grób ojca Edith Stein na
wrocławskim kirkucie; data: 14 kwietnia 2006 (zgodnie z danymi Exif);   
autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób; założono, 
że to Julo (na podstawie szablonu praw autorskich); źródło nie zostało 
podane w rozpoznawalny automatycznie sposób; założono, że to praca 

https://fotopolska.eu/Lubliniec/u2973,ul_Mickiewicza_Adama.html?f=165988-foto
https://fotopolska.eu/Lubliniec/u2973,ul_Mickiewicza_Adama.html?f=165988-foto
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własna (na podstawie szablonu praw autorskich); licencja: domena 
publiczna; użytkownik: Julo, 14 kwietnia 2006. 

24. Auguste Stein. Miejsce: Wrocław, Prusy (Breslau, Germany); data:
1922; źródło: Stein Imagines; zdjęcie 9 maja 2017 wstawiła na WikiTree 
Christine (Hills) Frost (https://www.wikitree.com/photo/jpg/Courant-10). 

25. Grobowiec Auguste Stein. Miejsce: Wrocław, Prusy (Breslau,
Preussen); data: po wrześniu 1936; zdjęcie 21 maja 2017 wstawiła na 
WikiTree Christine (Hills) Frost; źródło: https://www.wikitree.com/photo-
/jpg/Courant-10-2. 

26. Edith i Erna Stein ze swoim bratankiem Gerhardem, synem Paula
i Gertrude. Miejsce: (Wrocław, Prusy) Breslau, Germany; data: 1905; źródło: 
Susanne M. Batzdorff, Aunt Edith: The Jewish Heritage of a Catholic Saint, 
Illinois 1998; zdjęcie 28 maja 2017 wstawiła na WikiTree Christine (Hills) 
Frost (https://www.wikitree.com/photo/jpg/Stein-1764-1).  

27. Else Gordon (z domu Stein) ze swoją siostrą Edith (z lewej) i swoimi
najstarszymi dziećmi (Ilse i Werner). Miejsce: Hamburg, Germany; data: 
1906; źródło: zdjęcie dostarczone przez Susanne Batzdorff; zdjęcie 1 lipca 
2017 wstawiła na WikiTree Christine (Hills) Frost (https://www.wikitree.-
com/photo/jpg/Stein-1752). 

28. Dom rodziny Stein na Michaelisstraße 38 (obecnie Nowowiejska).
Licencja: domena publiczna; użytkownik: Julo, 2 lutego 2006. 

29. Rosa Stein. Miejsce: Echt, Holandia; data: 1941;  źródło: Archiwum
Karmelitanek (fragment zdjęcia z Edith Stein); zdjęcie 18 sierpnia 2017 
wstawiła na WikiTree Christine (Hills) Frost (https://www.wikitree.com/-
photo/jpg/Stein-1747). 

30. Erna Biberstein (z domu Stein). Miejsce: USA; data: 1960; źródło:
zdjęcie dostarczone przez Susanne, córkę Erny, i zamieszczone w jej 

https://www.wikitree.com/photo/jpg/Courant-10-2
https://www.wikitree.com/photo/jpg/Courant-10-2
https://www.wikitree.com/photo/jpg/Stein-1752
https://www.wikitree.com/photo/jpg/Stein-1752
https://www.wikitree.com/photo/jpg/Stein-1747
https://www.wikitree.com/photo/jpg/Stein-1747
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książce Aunt Edith: The Jewish Heritage of a Catholic Saint, Illinois 1998; 
zdjęcie 11 lipca 2017 wstawiła na WikiTree Christine (Hills) Frost 
(https://www.wikitree.com/photo/jpg/Stein-1751).  

31. Edith Stein. Miejsce: Wrocław, Prusy (Breslau, Germany); data:
1926; źródło: zdjęcia Edith Stein; zdjęcie 9 maja 2017wstawiła na 
WikiTree Christine (Hills) Frost  (https://www.wikitree.com/photo/jpg/-
Stein-1730).  

32. Ostatnie zdjęcie Edith Stein. Miejsce: Echt, Holland; data: 1942;
źródło: zdjęcie ofiarowane mi przez holenderską karmelitankę z Karmelu 
w Beek Given, z którą utrzymywały kontakt niektóre siostry z Karmelu 
w Echt. Uważają one, że zdjęcie to najbardziej przypomina Edith z czasu, 
gdy ją znały; zdjęcie 9 maja 2017 wstawiła na WikiTree Christine (Hills) 
Frost (https://www.wikitree.com/photo/jpg/Stein-1730-4).  

https://www.wikitree.com/photo/jpg/Stein-1730
https://www.wikitree.com/photo/jpg/Stein-1730
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Wyciągi wpisów metrykalnych z Matrikel 1800–1940



Dodatek należy otworzyć w Widoku:
Wyświetlanie strony: Dwie strony



Zapomniani w rodzinnej Wielowsi

Wyciągi  z  Matrikel  1800–1940  metrykalnych  wpisów  ślubów  Samuela 
Steina, urodzeń jego dzieci, zgonów jego żon i jego samego zostały ułożone 
chronologicznie. Ze względu na przejrzystość pomija się wyciągi wpisów 
metrykalnych zgonów dzieci Samuela, które wyszczególnia się oraz oma‐
wia w Aneksie. 
Rok poszczególnych wpisów został dopisany, ponieważ w Matrikel bie‐

żący rok był zwykle zapisywany jedynie na początku odpowiednich stron 
akt. 
Poniżej  rubryk  podaje  się  ich  opis. Natomiast  nie  opisuje  się wpisów, 

które  zostały, przynajmniej w  istotnych elementach, omówione w  tekście 
Aneksu, a jedynie się je translituje. 
Wyciągi wpisów metrykalnych z Matrikel poprzedza fragment z Tafeln 

zur Geschichte der Familien KohnStein, odnotowujący pierwszy ślub Sa
muela Steina w 1812, a uzupełnia  fragment aktu  ślubu Alexandra Steina, 
odnotowujący  rok  i  miejsce  jego  urodzenia,  oraz  wpis  zgonu  Johanny 
Stein w GrabstellenVerzeichnis  des Alten  Jüdischen Friedhofes  zu Glei
witz (aufgenommen im Jahre 1936, Gossmann, Friedhofsbeamter).
Zbiory  akt metrykalnych,  dostępne w Matrikel  1800–1940,  są  rezulta‐

tem edyktu emancypacyjnego z 1812, a konkretnie wydanej do edyktu In‐
struction  über  die Ausführung  des Edikts  vom 11 März  1812,  podpisanej 
przez Karla Augusta von Hardenberga 25 czerwca 1812. 
Instrukcja w odniesieniu do paragrafu 5 edyktu w punkcie 4, dotyczą‐

cym zapewnienia w przyszłości możliwości ustalenia pochodzenia,  zobo‐
wiązuje od 24 września 1812 (półroczna zwłoka wejścia w życie edyktu) 
każdego  samodzielnego  Żyda,  krajowca  i  pruskiego  obywatela  państwa 
(selbstständige Jude, der Einländer und Preußischer Staatsbürger), do za‐
wiadomienia policyjnej władzy zwierzchniej o narodzeniach, ślubach, roz‐
wodach i zgonach w swojej rodzinie, a mianowicie w miastach miejscowej 
policyjnej  władzy  zwierzchniej  w  ciągu  24  godzin,  natomiast  na  wsiach 
staroście w ciągu 3 dni. Wymienione zaś władze mają obowiązek przecho‐
wywania rejestru, w którym odnotowywane są tego rodzaju wydarzenia:  

przy urodzeniach: dzień urodzenia, nazwisko, zawód i miejsce zamiesz‐
kania rodziców, ślubny lub nieślubny status prawny dziecka (eheliche oder 
uneheliche Qualität), płeć dziecka i imię, jakie ma ono otrzymać; 

przy  ślubach:  dzień  ślubu,  nazwisko,  zawód  i  miejsce  zamieszkania 
młodej pary i ich rodziców, a także nazwisko sługi religijnego, który połą‐
czył parę;
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przy rozwodach: nazwisko, zawód i miejsce zamieszkania osób rozwie‐
dzionych, nazwa  sądu, przed którym się  rozwiedli,  i  data prawomocnego 
uznania rozwodu; 

przy  zgonach:  dzień  zgonu,  nazwisko,  zawód,  miejsce  zamieszkania 
i  wiek  zmarłego,  objawy  choroby  albo  inny  powód  śmierci  oraz  czy 
w ogóle czy tylko w ostatnich 48 godzinach chory otrzymał pomoc lekarza 
uprawnionego do wykonywania zawodu (approbiert) czy chirurga, a także 
miejsce, gdzie zmarły został albo zostanie pochowany. 
Następnie wyszczególnia się obowiązki władz, które prowadzą tego ro‐

dzaju  rejestry,  np.  rejestr  powinien  być  prowadzony w dwóch  egzempla‐
rzach,  na  koniec  każdego  roku  kalendarzowego  należy  go  przesłać  do 
władz  centralnych,  przy przechowywaniu  rejestrów zarówno władze  cen
tralne, jak i miejscowe powinny wykazać się taką troską, z jaką prowadzi 
się księgi kościelne.1

Jeśli chodzi o rodzinę Samuela, to miejscowości, w których zamieszki‐
wała,  mianowicie  Wielowieś  (Langendorf),  Wojska  (Woisko)  i  Gliwice 
(Gleiwitz),  należały  do  powiatu  toszeckogliwickiego  (Kreis  TostGlei
witz, 1743–1945; nazwa przyjęła się od 1820). Starosta (Landrat) tego po‐
wiatu miał siedziebę, starostwo (Landratsamt), najpierw w Toszku (Tost), 
później (1841–1869) w Kamieńcu (Kamienietz), a od 1869 w Gliwicach.2

Pierwotnych wpisów do rejestru ślubów, urodzeń, zgonów członków ro‐
dziny  Samuela  dokonywano  zatem  w  starostwach  w  Toszku  (do  1841), 
Kamieńcu (od 1841 do przeprowadzenia się rodziny Samuela do Neudorf, 
krótko przed 1856) oraz w Gliwicach (od 1856). Natomiast zbiór wpisów 
w Matrikel,  zatytułowany Verzeichnis  der  jüdischen  StandesBücher  aus 
der Zeit vom Jahre 1812 bis zu dem Jahre 1847, wymienia na początku 32 
księgi rejestrów z Toster Kreise (powiatu toszeckiego) i Gleiwitzer Kreise 
(powiatu gliwickiego), i miejscowości Peiskrestscham (Pyskowice), Brze
zinka, Kieferstädtel  (Sośnicowice), Laband  (Łabędy), Preiswitz  (Przyszo
wice), Gieraltowitz (Gierałtowice), Ellguth (Ligota Toszecka), które stano
wiły zapewne jego źródłową podstawę, choć z pewnością nie jedyną.

     1 Instruction über die Ausführung des Edikts vom 11 März 1812 w: Sammlung der die 
religiöse und bürgerliche Verfassung der Juden in den Königl. Preuß. Staaten betreffenden 
Gesetze, Verordnungen, Gutachten, Berichte und Erkenntnisse. Mit einem Anhange, welcher 
Gesetze  fremder  Staate  enthält.  Herausgegeben  von  I.  Heinemann,  Dr.  der  Philosophie. 
Zweite verbesserte und sehr vermehrte Auflage. Glogau, Verlag von C. Heymann. 1831, s. 9n. 
   2 Por. hasło Landkreis TostGleiwitz w Wikipedii.
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Wpisy metrykalne urodzeń dzieci Samuela i Sary

Nr.  Dzień 
urodzenia

Rodziców Płeć dziecka i imię Ślubny lub 
nieślubny 

status prawny 
(Qualität) 
tychże

Uwagi

imię i nazwisko, 
i zawód

miejsce 
zamieszkania

chłopców dziewcząt

1812
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14. 31 Decbr 
12

Dorfläufer Samuel 
Joseph Stein, Sara geb. 

Aaron

do

[Langendorf]
Simon

Holzkaufmann Samuel Joseph Stein, Ausländer aus Danzig
gest. 1. September 1860, 72 Jahre alt in Neudorf 

heiratet 26. März 1812 Sara geb. Aron oder Eyrun oder Charlotte
Aaron oder Charlotte Schlesinger (Mutter Witwe Gütel Aron)  



Dodatek

Wpisy metrykalne urodzeń dzieci Samuela i Sary

Nr.  Dzień 
urodzenia

Rodziców Płeć dziecka i imię Ślubny lub 
nieślubny 

status prawny 
(Qualität) 
tychże

Uwagi

imię i nazwisko, 
i zawód

miejsce 
zamieszkania

chłopców dziewcząt

1812
W przypadku chłopców pomija się prawą stronę wpisu, na której, oprócz imion 

dziewcząt,  podaje  się  informację,  czy  rodzice  dziecka  byli małżeństem  czy  nie, 
i ewentualne inne uwagi. W przypadku dzieci Samuela brak jakichkolwiek uwag, 
a wszystkie dzieci urodziły się w związku małżeńskim.
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Holzkaufmann Samuel Joseph Stein, Ausländer aus Danzig
gest. 1. September 1860, 72 Jahre alt in Neudorf 

heiratet 26. März 1812 Sara geb. Aron oder Eyrun oder Charlotte
Aaron oder Charlotte Schlesinger (Mutter Witwe Gütel Aron)  
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1815

1817

1819

1821
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24. 11 May 15 Samuel Joseph Stein 
Schnittwaren Händler Frl. 
Charlotte geb. Aaron

do

[Langendorf]
Joseph

12. 30 März 17. Schnittwarenhändler Samuel 
Stein und Charlotte geb. 

Aaron

Langendorf Hirschel

9. 29 do 
[April]

Herrschafl. Schänker Samuel 
Stein u. Charlotte geb. Aaron

Langendorf Jacob

7. 28 do 
[Januar]

Schnittwarenhändler Samuel 
Stein u. Charlotte geb. 

Schlesinger

do

[Langendorf]

 Hannel do

[ehelich]
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1815

1817

1819

1821

 91 

7. 28 do 
[Januar]

Schnittwarenhändler Samuel 
Stein u. Charlotte geb. 

Schlesinger

do

[Langendorf]

 Hannel do

[ehelich]
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1823

1825

1827
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6. 22. do 
[May] 
1823

Handelsmann Samuel Stein 
u. Lotte geb. Aaron

do

[Langendorf]

 Dobrusch do

[ehelich]

13. 8. [May] KaufmannPächter Samuel 
Stein und Charlotte 

Schlesinger

Woysko 3ten 
Antheils

 Leine ehelich

4. 28 Febr. Kretschmer Samuel Stein u. 
Charlotte geb. Schlesinger

Woysko IIIten 
Antheils

Immanuel
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1823

1825

1827
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6. 22. do 
[May] 
1823

Handelsmann Samuel Stein 
u. Lotte geb. Aaron

do

[Langendorf]

 Dobrusch do

[ehelich]

13. 8. [May] KaufmannPächter Samuel 
Stein und Charlotte 

Schlesinger

Woysko 3ten 
Antheils

 Leine ehelich
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Wpis metrykalny zgonu pierwszej żony Samuela

No Dzień 
zgonu

Zmarłego Wiek 
tegoż

Choroba albo inna 
przyczyna śmierci

Czy, jak długo i od kogo uzyskał 
[chory] pomoc lekarską

Miejsce pochówku Uwagi

imię i nazwisko, 
i zawód

miejsce 
zamieszkania

1827

10. 30ten April Die Frau des 
SchankstättePächters u. 
Handelsmanns Samuel 
Stein, Charlotte geb. 

Schlesingerin

Woysko 
IIIten 

Antheils

403/4 Lungenentzündung  Durch vier Wochen von dem Doctor 
Dietz aus Peiskrescham u. worden durch 
den Chir. Huntemann aus Tworog ärzlich 

Bestand erhalten

Langendorf
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Wpis metrykalny zgonu pierwszej żony Samuela

No Dzień 
zgonu

Zmarłego Wiek 
tegoż

Choroba albo inna 
przyczyna śmierci

Czy, jak długo i od kogo uzyskał 
[chory] pomoc lekarską

Miejsce pochówku Uwagi

imię i nazwisko, 
i zawód

miejsce 
zamieszkania

1827

10. 30ten April Die Frau des 
SchankstättePächters u. 
Handelsmanns Samuel 
Stein, Charlotte geb. 

Schlesingerin

Woysko 
IIIten 

Antheils

403/4 Lungenentzündung  Durch vier Wochen von dem Doctor 
Dietz aus Peiskrescham u. worden durch 
den Chir. Huntemann aus Tworog ärzlich 

Bestand erhalten

Langendorf
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Wpis metrykalny drugiego ślubu Samuela

Nr.  Dzień 
ślubu

Imię i nazwisko, i zawód Wiek panny 
młodej, 
lata

Miejsce zamieszkania Nazwisko 
sługi 

religijnego, 
który 

połączył 
parę

Uwagi

pana młodego wiek 
tegoż, 
lata

rodziców 
tegoż

panny młodej i jej rodziców pana 
młodego

rodziców 
tegoż

panny młodej
 i jej rodziców

1827

12. 12.
[Sep
tem
ber]

Herrschaftl. 
Schankpächter 
Samuel Stein

49.  jüdischer 
Kinderlehrer 
Joseph Stein 
und Hanna  
geb. Aaron; 
beide todt

Hannel; Kretschampächter 
Löbel Grünfeld u. Sorel mit 

dem FamilienNamen 
unbekannt; beide todt

22. Woysko IIIten 
Antheils 

Sorau Rybniker 
Kreises

Rabbiner Israel Joachim 
Pinczower aus Langendorf 
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Wpis metrykalny drugiego ślubu Samuela

Nr.  Dzień 
ślubu

Imię i nazwisko, i zawód Wiek panny 
młodej, 
lata

Miejsce zamieszkania Nazwisko 
sługi 

religijnego, 
który 

połączył 
parę

Uwagi

pana młodego wiek 
tegoż, 
lata

rodziców 
tegoż

panny młodej i jej rodziców pana 
młodego

rodziców 
tegoż

panny młodej
 i jej rodziców

1827

12. 12.
[Sep
tem
ber]

Herrschaftl. 
Schankpächter 
Samuel Stein

49.  jüdischer 
Kinderlehrer 
Joseph Stein 
und Hanna  
geb. Aaron; 
beide todt

Hannel; Kretschampächter 
Löbel Grünfeld u. Sorel mit 

dem FamilienNamen 
unbekannt; beide todt

22. Woysko IIIten 
Antheils 

Sorau Rybniker 
Kreises

Rabbiner Israel Joachim 
Pinczower aus Langendorf 
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Wpisy metrykalne urodzeń dzieci Samuela i Hannel

Nr  Dzień 
urodzenia

Rodziców Płeć dziecka i imię  Ślubny lub 
nieślubny 

status prawny 
(Qualität) 
tychże

Uwagi

imię i nazwisko, 
i zawód

mejsce 
zamieszkania

chłopców dziewcząt

1829

1830
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17. 24 
August

Kretscham Pächter Samuel 
und Frau gebohren Johanna 

Waldau

Woysko IIten 
Antheils

 Charlotte do

[ehelich]

27. 29. 
No
vem
ber

KretschamPächter und Hausir
Händler Samuel Stein u. Frau Johanna 

geb. Walder

Woysko IIten 
Antheils

Löbel
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Wpisy metrykalne urodzeń dzieci Samuela i Hannel

Nr  Dzień 
urodzenia

Rodziców Płeć dziecka i imię  Ślubny lub 
nieślubny 

status prawny 
(Qualität) 
tychże

Uwagi

imię i nazwisko, 
i zawód

mejsce 
zamieszkania

chłopców dziewcząt

1829

1830

17. 24 
August

Kretscham Pächter Samuel 
und Frau gebohren Johanna 

Waldau

Woysko IIten 
Antheils

 Charlotte do

[ehelich]
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1832

1834

1835

1837

7. 17ten 
dito

[März]

Schnittwaren und Bretterhändler und 
DominialSchankpächter Samuel 
Stein und Johanna geb. Walder

Woysko IIten 
Antheils

 Pauline dito.
[ehelich]

7. 15ten 
Meerz

Schnittwaren und BretterHändler 
Samuel Stein und Hannel geb. 

Waldauer

Woysko I u. IIten 
Antheils

 Jettel do

[ehelich]

28. 25 
Octbr.

Kaufmann und Dominial
Schankpächter Samuel Stein und 

Hannel geb. Waldauer

Woysko I u. II 
Antheils

 Pina do

[ehelich]

22. 28 
November

Holz und 
Schnittwarenhändler 

Samuel Stein und Hannel 
geb. Waldauer

Woysko I und IIten 
Antheils

 Bertha dito
[ehelich]
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Dodatek

1832

1834

1835

1837
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7. 17ten 
dito

[März]

Schnittwaren und Bretterhändler und 
DominialSchankpächter Samuel 
Stein und Johanna geb. Walder

Woysko IIten 
Antheils

 Pauline dito.
[ehelich]

7. 15ten 
Meerz

Schnittwaren und BretterHändler 
Samuel Stein und Hannel geb. 

Waldauer

Woysko I u. IIten 
Antheils

 Jettel do

[ehelich]

28. 25 
Octbr.

Kaufmann und Dominial
Schankpächter Samuel Stein und 

Hannel geb. Waldauer

Woysko I u. II 
Antheils

 Pina do

[ehelich]

22. 28 
November

Holz und 
Schnittwarenhändler 

Samuel Stein und Hannel 
geb. Waldauer

Woysko I und IIten 
Antheils

 Bertha dito
[ehelich]



Zapomniani w rodzinnej Wielowsi

Wpis metrykalny zgonu drugiej żony Samuela

No Dzień 
zgonu

Zmarłego Wiek 
tegoż

Choroba albo inna 
przyczyna śmierci

Czy, jak długo i od kogo uzyskał 
[chory] pomoc lekarską

Miejsce pochówku Uwagi

imię i nazwisko, 
i zawód

miejsce 
zamieszkania

1841

 102 

6. 9 Sep
tembr.

Hannel Frau des 
Kaufmanns Schmul 
Stein geb. Waldau

Woysko I 
und II 
Antheils

38 Jahr Blutsturz Dr. Oppler aus Tarnowitz und Mediko 
Chirurg Neumann aus Peiskretscham 
ersterer sie durch die ganze Krankheit 

hindurch behandelt

Langendorf



Dodatek

Wpis metrykalny zgonu drugiej żony Samuela

No Dzień 
zgonu

Zmarłego Wiek 
tegoż

Choroba albo inna 
przyczyna śmierci

Czy, jak długo i od kogo uzyskał 
[chory] pomoc lekarską

Miejsce pochówku Uwagi

imię i nazwisko, 
i zawód

miejsce 
zamieszkania

1841

 103 

6. 9 Sep
tembr.

Hannel Frau des 
Kaufmanns Schmul 
Stein geb. Waldau

Woysko I 
und II 
Antheils

38 Jahr Blutsturz Dr. Oppler aus Tarnowitz und Mediko 
Chirurg Neumann aus Peiskretscham 
ersterer sie durch die ganze Krankheit 

hindurch behandelt

Langendorf



Zapomniani w rodzinnej Wielowsi

Wpis metrykalny trzeciego ślubu Samuela

Nr.  Dzień 
ślubu

Imię i nazwisko i zawód Wiek panny 
młodej, 
lata

Miejsce zamieszkania Nazwisko 
sługi 

religijnego, 
który 

połączył 
parę

Uwagi

pana młodego wiek 
tegoż

rodziców 
tegoż

panny młodej i jej rodziców pana 
młodego

rodziców 
tegoż

panny młodej
 i jej rodziców

1842

2. 1 
Maerz

Kaufmann 
Samuel Stein

51 [?]  Vater: Arrendator  
Joseph Stein und 
Hannel geboren 

unbekannt

Hannel geb. Cohn. 
Vater ............. Aaron Cohn u. 
Mutter unbekannten Namens, 

drs. [derselbe]

28 J. Woysko I u. II 
Antheils 

 Orzesche Plessner  
Kreises

Rabbiner Loebel Fernbach 
in Nicolai 
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Dodatek

Wpis metrykalny trzeciego ślubu Samuela

Nr.  Dzień 
ślubu

Imię i nazwisko i zawód Wiek panny 
młodej, 
lata

Miejsce zamieszkania Nazwisko 
sługi 

religijnego, 
który 

połączył 
parę

Uwagi

pana młodego wiek 
tegoż

rodziców 
tegoż

panny młodej i jej rodziców pana 
młodego

rodziców 
tegoż

panny młodej
 i jej rodziców

1842

2. 1 
Maerz

Kaufmann 
Samuel Stein

51 [?]  Vater: Arrendator  
Joseph Stein und 
Hannel geboren 

unbekannt

Hannel geb. Cohn. 
Vater ............. Aaron Cohn u. 
Mutter unbekannten Namens, 

drs. [derselbe]

28 J. Woysko I u. II 
Antheils 

 Orzesche Plessner  
Kreises

Rabbiner Loebel Fernbach 
in Nicolai 
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Zapomniani w rodzinnej Wielowsi

Wpisy urodzeń dzieci Samuela i Hannel

Nr  Dzień 
urodzenia

Rodziców Płeć dziecka i imię Ślubny lub 
nieślubny 

status prawny 
(Qualität) 
tychże

Uwagi

Imię i nazwisko, 
i zawód

Miejsce 
zamieszkania

chłopców dziewcząt

1843

1844*

1846
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4. 10 Februar  Holzhändler Samuel Stein 
und Hannel geb. Cohn

Woisko I/II


Jettel  do 

[ehelich]

21. 1/11. 44 Handelsmann Samuel Stein 
und Johanna geb. Cohn

Woisko 1/2 Siegfried

9. 2/5. 46. Kaufmann Samuel Stein u. 
Johanna gb. Cohn

Woysko I u. II 
Ant.

Aron



Dodatek

Wpisy urodzeń dzieci Samuela i Hannel

Nr  Dzień 
urodzenia

Rodziców Płeć dziecka i imię Ślubny lub 
nieślubny 

status prawny 
(Qualität) 
tychże

Uwagi

Imię i nazwisko, 
i zawód

Miejsce 
zamieszkania

chłopców dziewcząt

1843

4. 10 Februar  Holzhändler Samuel Stein 
und Hannel geb. Cohn

Woisko I/II


Jettel  do 

[ehelich]
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* Na nagrobku Siegfrieda Steina widnieje data  jego urodzin 11 września 1844. Datę  tę 
należy uznać za właściwą, jako że przemawia za nią tradycja rodzinna. Z pewnością rodzi‐
na  (matka  i ojciec Siegfrieda,  jego żona  i dzieci) wiedziała,  jaka  jest  faktyczna data  jego 
urodzin.
Datę  1.11.1844  należy  traktować  jako  datę  rejestracji  urodzenia  Siegfrieda  we właści‐

wym urzędzie cywilnym. Nietrudno sobie wyobrazić powody zwłoki zgłoszenia jego uro‐
dzin:  poporodowe  niedomagania  żony  Samuela  czy  jakaś  choroba  jego  samego,  czy 
któregoś  z  dzieci,  pilne  sprawy  handlowe,  związane  z  zamówieniem  czy  dostarczeniem 
drewna (Samuel zajmował się wówczas handlem drewnem), niepogoda, jakieś inne kłopoty 
z dotarciem do starostwa w Kamieńcu (Kamienietz), oddalonego od Wojski 10 km itp.
Rejestracji  urodzenia  dziecka  nie można  było  bowiem dokonać  na miejscu, w Wojsce. 

Trzeba  się  było wybrać,  zgodnie  z  rozporządzeniem dotyczącym  realizacji  edyktu  eman
cypacyjnego, do starostwa powiatu toszeckogliwickiego, które wtedy znajdowało się 
w Kamieńcu.
Mniej prawdopodobnym powodem zwłoki rejestracji urodzenia Siegfrieda była zapewne 

kwota, którą należało uiścić przy tej okazji  jako Schreibegebühren, a mianowicie 4gGr 
(4 gute Groschen).



Zapomniani w rodzinnej Wielowsi

1853

1848 urodziła się Emma* 

1849 urodziła się Ernestine*

1851* 

Nr. 124.
Beuthen 7/5 am zwanzigsten 
Juni tausend acht hundert achtzig und drei.
Vor dem unterzeichneten Standesbeamten
erschiene heute zum Zweck 
der Eheschliessung:
1. der Kaufmann Alexander Stein, 
der Persönlichkeit nach 
bekannt, 
jüdischer Religion, geboren den zehnten
December des Jahres tausend acht hundert 
einundfünfzig zu Woiska I II, 
Kreis Gleiwitz, wohnhaft zu Gleiwitz, 
Sohn des Holzhändler Samuel Stein
und dessen Ehefrau Hoedel geb. Cohn, 
ersterer verstorben, letztere wohnhaft 
zu Gleiwitz
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Dodatek

 109 

334.  Laut  Verhandlung  vom  29ten  July  1853  /Vol.  IV  Fol.  212  der  Acten 
betreffend  die  Geburten  der  Juden/,  ist  die  Handel  geboren  Cohn  Ehefrau  des 
Holzhändlers Samuel Stein aus Neudorf bei Gleiwitz, am achtundzwanzigsten Juli 
Eintausend Acht  Hundert  drei  und  fünfzig  früh  um  drei  Uhr  von  einem  Kinde 
weiblichen Geschlechts, entbunden worden, welches den Vornamen Julie erhalten 
hat. 
Eingetragen Gleiwitz den 29ten Juli 1853.

* W Verzeichnis  der  jüdischen  StandesBücher  aus  der  Zeit  vom  Jahre  1812  bis  zu  dem  Jahre 
1847, dostępnym w Matrikel 1800–1940  i będącym rezultatem edyktu emancypacyjnego  i wydanej 
do niego  instrukcji  Instruction über die Ausführung des Edikts  vom 11 März 1812,  nie ma wpisów 
urodzenia Emmy, Ernestine i Alexandra. Ostatni w nim wpis znajduje się pod datą 6.11.1847. Nastę‐
pujące  po  nim wpisy w  zbiorze Geburte  1812–1874 mają  odmienny  charakter,  nie  są  poprzedzone 
żadną stroną  tytułową  i zostały wniesione wyłącznie w Gliwicach (Eingetragen Gleiwitz względnie 
in Gleiwitz). Ta  część wpisów  z  pewnością  jest  rezultatem wydanej  ustawy Gesetz  vom  26ten  Juli 
1847, betreffend die Verhältnisse der Juden in den Königlich Preussischen Staaten, reuglującej m.in. 
rejestracje urodzeń, ślubów i zgonów wśród Żydów (§ 822). Na początku § 8. Geburts, Heiraths 
und Sterbefälle zaznacza się, że urodzenia, śluby i zgony powinny być cywilnie poświadczone wpi‐
sami w sądownie prowadzonych  rejestrach. W § 9. mówi się, że  rejestry  te prowadzi właściwy dla 
miejsca urodzenia, ślubu i zgonu sędzia. Jeśli chodzi o interesujące nas wpisy urodzenia, to w usta‐
wie odpowiednie rozporządzenia podaje się w § 10. Do zgłoszenia urodzenia zobowiązany jest naj‐
pierw ojciec dziecka, a jeśli jest on nieznany albo nie jest w stanie tego zrobić, to akuszerka, a jeśli 
nie było jej przy porodzie, to każda inna osoba, która była obecna przy nim, a jeśli nikogo przy nim 
nie było,  to ktokolwiek, w którego mieszkaniu odbył się poród. Osoba zawiadamiająca o urodzeniu 
dziecka, musi podać dzień i godzinę urodzenia, płeć dziecka i jego imię, a także nazwiska, stan albo 
zawód oraz miejsce zamieszkania rodziców. Zawiadomienie o urodzeniu, ślubie i zgonie wymaga, co 
reguluje § 15, osobistego stawienia się przed sędzią, który w obecności protokolanta sporządza pro‐
tokół wraz  z  dołączonymi  zaświadczeniami,  i  gdy  uzna,  że  dany  fakt  został wiarygodnie  ustalony, 
powinien bezzłocznie na podstawie protokołu sporządzić odpowiedni wpis w rejestrze i go potwier‐
dzić.  Zawiadomienia muszą  zostać  złożone  przez  zobowiązaną  do  tego  osobę  –  zgodnie  z  §  15  – 
w przypadku urodzeń w ciągu 3 dni, a w przypadku zgonów najpóźniej następnego dnia. Zawinione 
przekroczenie tych terminów zagrożone zostało krzywną 50 Reichsthaler lub więzieniem do 6 tygo‐
dni, a nadto pokryciem kosztów, które mogły wyniknać z tego powodu (§ 17). O zgłaszanie urodzeń 
i  zgonów w  terminie powinny dbać miejscowe władze policyjne, a w  razie zaniedbań domagać się 
wypełnienia prawa na mocy swego urzędu (§ 18). 
Właściwym sądem dla Woysko (Antheil I i II), gdzie mieszkała w tym czasie rodzina Samuela, był 

sąd patrymonialny  tymczasowo połączony z sądem ziemskim i miejskim w Pyskowicach (Patrimo‐
nialGericht,  interemistisch mit  dem Land  und  StadtGericht  Peiskretscham  vereinigt  –  por. Knie, 
dz. cyt., hasło Woysko, wyd. 2 z 1845).
Wpisów  urodzeń  Emmy,  Ernestine  i  Alexandra  należałoby  zatem  szukać,  jak  się  wydaje, 

w archiwach sądu ziemskiego i miejskiego miasta Pyskowice. Wpis urodzenia Julie pochodzi z cza‐
sów, gdy Samuel już zakupił dom i plac w Neudorf, i jest dobrym przykładem zmian prowadzenia re‐
jestrów urodzeń, o czym m.in. świadczy podpis pod wpisem sędziego (Richter)  i pisarza sądowego 
(Protokollführer, Actuar, Gerichtsschreiber). 



Zapomniani w rodzinnej Wielowsi

1856
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1860



Dodatek

600.  Laut  Verhandlung  vom  27ten August  1856  Vol.  VI  Fol.  155.  der Acten 
betreffend die Geburten der Juden, ist die Ehefrau des Holzhändlers Samuel Stein 
aus  Neudorf  (Kolonie)  Handel  geb.  Cohn  am  zehnten August  Eintausendacht
hundert  sechsundfünfzig  des Abends  6  Uhr  von  einem  Kind  männlichen  Ge
schlechts  entbunden worden, welches  den Namen Leo  erhalten  hat.  Eingetragen 
Gleiwitz den siebenundzwanzigsten August 1800 sechsundfünfzig.

472. Laut Verhandlung vom 3. December 1860 (vol. VI Fol. 130. der General 
Acten betreffend die Todesfälle unter den Juden) ist der Kaufmann Samuel Stein 
aus Kolonie Neudorf am ersten September ein Tausend acht Hundert und Sechszig 
früh 1. Uhr an Folgen eines Gehirnschlages, 72 Jahre alt, gestorben. Eingetragen 
Gleiwitz den 3ten dritten September ein Tausend acht Hundert und und Sechszig.
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Zapomniani w rodzinnej Wielowsi

Wpis zgonu trzeciej żony, Johanny, w GrabstellenVerzeichnis des Alten Jüdischen Friedhofes zu Gleiwitz

Pole Grób Nr. Nazwisko zmarłego Data urodzenia Niemiecki dzień zgonu Żydowski dzień zgonu Uwagi

[123] 6 Stein, Johanna
geb. Cohn

14. Aug. 1893 2. Elul 5653
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Dodatek
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Wpis zgonu trzeciej żony, Johanny, w GrabstellenVerzeichnis des Alten Jüdischen Friedhofes zu Gleiwitz

Pole Grób Nr. Nazwisko zmarłego Data urodzenia Niemiecki dzień zgonu Żydowski dzień zgonu Uwagi

[123] 6 Stein, Johanna
geb. Cohn

14. Aug. 1893 2. Elul 5653
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