SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI
MAŁŻONKÓW NOŻYKÓW
- WYDARZENIA DO ROKU 1945

Zdjęcie pochodzi ze strony: https://www.jhi.pl/artykuly/trzy-synagogi,13
11 kwietnia 1893 rok – spisanie przez notariusza Szymona Landaua aktu kupna-sprzedaży
zawartego przez Zalmana Nożyka* i Jana Engelberta Zembrzuskiego, na mocy którego Zalman
Nożyk za kwotę 157 tysięcy rubli stał się właścicielem parceli o numerze hipotecznym 1098A przy
ul. Twardej 6
Zalman Nożyk (1846-1902) – warszawski kupiec, fundator Synagogi przy Twardej 6. Mieszkał w
kamienicy przy ul. Próżnej 9. Na parterze kamienicy miał swój skład wyrobów żelaznych. Po jego
śmierci właścicielem domu została jego żona Rywka oraz Warszawska Gmina Starozakonnych.
11 lipca 1893 rok – Zalman i Rywka Nożyk zapisali Warszawskiej Gminie Starozakonnych połowę
swojego majątku wraz z tytułem własności nieruchomości
Informacja o zapisie pojawia się w Sprawozdaniu Warszawskiej Gminy Starozakonnych za lata
1912-1916:

wiosna 1898 rok – rozpoczęto budowę synagogi
1902 rok – zakończono budowę synagogi przy Twardej 6

źródło: "Izraelita", nr 20, 16 maja 1902 roku.

25 maja 1902 rok – w święto Lag BaOmer nastąpiło uroczyste otwarcie synagogi

Opis otwarcia synagogi – źródło: "Izraelita", nr 23, 6 czerwca 1902 roku.

Opis otwarcia Synagogi Nożyków z "Kurjera Porannego" nr 144, 1902 rok

listopad 1902 rok – śmierć fundatora Synagogi - Zalmana Nożyka

żródło: "Kurjer Poranny," nr 327, 1902 rok
1903 rok

źródło: "Kurjer Poranny", nr 301, 1903 rok

źródło: "Kurjer Warszawski dodatek poranny"nr 314, 1903 rok
1904 rok

źródło: "Goniec Poranny" nr 553, 1904 rok

1909 rok

źródło: "Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego", nr 415, 1909 rok
1910 rok

źródło: "Słowo" nr 435, 1910 rok

listopad 1914 rok – śmierć Rywki Nożyk
1915 rok

źródło: "Nowa Gazeta" nr 515, 1915 rok

źródło: "Nowa Gazeta" nr 458, 1915 rok
1923 rok - remont synagogi. Maurycy Grodzieński sporządził projekt dobudowy do jej wschodniej
ściany półokrągłego chóru. W wyremontowanej synagodze nabożeństwo odprawił słynny kantor
Gerszon Sirota (1874-1943) oraz chór założony przez Abrahama Zvi Dawidowicza (1877-1942).
1932 rok – koncert z okazji 30-lecia pracy A.Dawidowicza - dyrygenta Synagogi Nożyka

źródło: „Nasz przegląd” nr 150, 1932 rok

1935 rok – kantorem Synagogi Nożyków zostaje Gerszon Sirota

Powyżej: Kantor Gerszon Sirota Źródło:
National Library of Israel
Po prawej: Nadkantor B.Bornstein, źródło:
„Nasz Przegląd Ilustrowany“, nr 25, 1931 rok.

Kantorem Synagogi Nożyków był też między innymi Jakub Lichterman.
W „Naszym Przeglądzie” z roku 1933 możemy przeczytać:
Przy licznie zapełnionej synagodze im. Nożyka odbyło się wczoraj
uroczyste nabożeństwo z okazji 70-lecia powstania styczniowego.
Nabożeństwo odprawił kap.rab.Steinberg, zastępujący obecnie
Naczelnego Rabina, wygłaszając kazanie okolicznościowe na temat
powstania styczniowego w 1863 r. I udziału żydów w tem powstaniu,
poczem przy otwartej arce odmówił modlitwę za pomyślność Rz-P., p.
Prezydenta Mościckiego i Pierwszego Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego. Kantor Lichterman odprawił przy udziale chóru
nabożeństwo popołudniowe "Mincha" odmawiając modlitwę za spokój
duszy poległych i zmarłych weteranów – powstańców 1863 r. Władze
wojskowe reprezentowane były przez wyższego oficera sztabowego jako
przedstawiciela gen. Rydza-Śmigłego, oraz specjalnego przedstawiciela
Komendy Miasta [...] Uroczystość zakończona została odśpiewaniem
polskiego hymnu państwowego.
Kantor Lichterman wspomina: Synagoga Nożyka była bardziej
popularna niż Wielka Synagoga – szczególnie jeśli chodzi o śluby. W
niedzielę było ich średnio 8-12. [...] w piątki synagoga [Nożyków] była
zawsze pełna, a nabożeństwa przypominały koncerty. Byłem także
kantorem wojskowym dla Wojska Polskiego [...] Koncertowałem w radiu, nagrywałem i śpiewałem
dla wielu organizacji […]

1934 rok

źródło: "Wieczór Warszawski" nr 273, 1934 rok
1936 rok

źródło: "Warszawski Dziennik Narodowy" nr 192B, 1936 rok

epilog...

źródło: "Dzień Dobry: gazeta codzienna" nr 284, 1936 rok
1939 rok – uszkodzony został dach synagogi. Po wkroczeniu do Warszawy Niemcy wydają zakaz
modłów w Synagodze
14 marca 1940 rok – kazanie w Synagodze wygłosił profesor rabin Majer Bałaban:

20 maja 1941 rok – władze niemieckie ponownie zezwoliły na otwarcie trzech synagog dla
wiernych, w tym Synagogi Nożyków. Modły prowadził nadkantor Dawid Ajzensztadt (córką
Dawida Ajzensztadta była Marysia [1921-1942] nazywana powszechnie "słowikiem getta" –
zginęła podczas likwidacji tzw. "małego getta")
jesień 1941 rok – do tego czasu Żydzi mogli modlić się w Synagodze Nożyków – później Niemcy
urządzili w synagodze magazyn paszy

Zdjęcie przedstawia Synagogę Małżonków Nożyków w 1944 roku.
Źródło: United States Holocaust Memorial Museum,

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa11896

*W miarę napływu nowych materiałów faktograficznych informacje będą
uzupełniane. Zapraszamy do współpracy!
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