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wyjecha³a do Warszawy, stamt¹d udali siê do Konstancy w Rumunii, 
sk¹d statkiem pasa¿erskim SS Koœciuszko dop³ynêli 2 marca 1936 r. do 
Jaffy. Zacz¹³ siê dla nich zupe³nie nowy rozdzia³ w ¿yciu. Dziêki bezin-
teresownemu gestowi jednej osoby uda³o im siê unikn¹æ losu wiêkszoœci 
¯ydów, którzy w Sierpcu pozostali. Przy okazji trzeba nadmieniæ, i¿ inna 
wymieniona kwota, 5000 funtów, rodzi³a nieporozumienia we wczeœ-
niejszych relacjach, wed³ug których tê w³aœnie sumê Koñcowie usi³owali 
zebraæ. Mo¿na te¿ by³o spotkaæ siê z informacjami, ¿e tyle w³aœnie 
otrzymali od pani Radomyskiej. Po wojnie, za poœrednictwem banku 
PKO, sp³acili d³ug rodzinie Radomyskich.

W Izraelu Menachem pocz¹tkowo pracowa³ jako krawiec. Nastêpnie 
by³ kierownikiem w drukarni. Z czasem sta³ siê w³aœcicielem wydawnict-
wa i zajmowa³ siê sprzeda¿¹ ksi¹¿ek na ca³ym œwiecie. Obecnie jest na 
emeryturze. Ma ¿onê Adinê, córkê Jael oraz syna Odeda.

Zmienili nazwisko z Koniec na Knaan, nawi¹zuj¹ce do jednej z krain 
opisanych w Biblii - kraju Kanaan.

A teraz kwestia, która wy¿ej zosta³a zasygnalizowana - mianowicie w 
wydanej w Tel Avivie w 1959 r. pozycji „Gmina Sierpc. Ksiêga pamiêci” 
pod zdjêciami, na których jest matka Menachema, Iska, podane jest naz-
wisko Kohen (Koen). To sk³ania do zastanowienia siê, czy pomy³ka 

nast¹pi³a w podpisie fotografii, czy te¿ du¿o 
du¿o wczeœniej.

Na przyk³ad w dokumentach rosyjskich (od 
1815 r. Sierpc znajdowa³ siê w granicach zaboru 
rosyjskiego) nazwisko mog³o byæ zapisane jako 
„Êîíån”. To bardzo ³atwo mo¿na by³o to zinter-
pretowaæ jako „Êîíåö” - czyli wùaœnie 
„Koniec”. Ewentualnie rosyjski urzêdnik, kiedy 
zobaczy³ na koñcu s³owa „Êîíån” nieznanà 
sobie literê, zanotowa³ pierwsz¹, jak mu siê 
nasunê³a, ¿eby wyraz mia³ sens i tak Kohenowie 
stali Koñcami. Kiedy? Trudno powiedzieæ, 
gdy¿ ju¿ dziadkowie Menachema w dokumen-
tach s¹ zapisani jako Koniec.

Trzeba na koniec wyjaœniæ, czemu tak bar-
dzo istotna by³aby ta ró¿nica. Otó¿ zgodnie z tradycj¹ ¿ydowsk¹, 
nazwiska Kohen byle kto nosiæ nie móg³. Kohenowie wywodz¹ swoje 
pochodzenie w linii mêskiej od Aarona brata Moj¿esza, pierwszego 
arcykap³ana wyznaczonego przez Boga. Wiêc choæ tak naprawdê w 
chwili obecnej nie mamy pewnoœci, czy taka pomy³ka w ogóle zaistnia³a, 
to fakt, ¿e w sierpeckiej gminie ¿ydowskiej by³by ktoœ z Kohen'ów, w 
jakimœ stopniu nobilitowa³oby ca³e œrodowisko, a jednoczeœnie i miasto.

Mo¿na przy okazji wspomnieæ o innej prawdopodobnej pomy³ce 
urzêdniczej, tym razem w nazwisku panieñskim matki Menachema - 
Taca. W opisanych dziejach Sierpca w „Gmina Sierpc. Ksiêga pamiêci” 
¿ydowskie nazwisko Taca nie wystêpuje - za to Tacz, ewentualnie Tac' jak 
najbardziej. I tak byæ mo¿e, choæ rzeczywiœcie niewyraŸnie, jest zapisane 
w dokumencie nale¿¹cym do Salomona, przodka Iski Koniec. Jednak 
znowu trudno by³oby okreœliæ, kiedy ewentualna pomy³ka by nast¹pi³a, 
gdy¿ w dokumentach urzêdowych figuruje nazwisko Taca.

A w poszukiwaniach historycznych dokumenty maj¹ jednak zawsze 
wiêksz¹ wiarygodnoœæ, ni¿ relacje ustne - a takimi w³aœnie jest wspomi-
nana „Gmina Sierpc. Ksiêga pamiêci”. Nie znaczy to jednak, ¿e doku-
menty s¹ nieomylne. W ka¿dym b¹dŸ razie sprawa czeka na swoje 
definitywne rozwi¹zanie.

Tomasz Krukowski
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Koœció³ p.w.
œwiêtego Ducha
w Sierpcu

dokoñczenie okok

Na skrzy¿owaniu dróg, prowadz¹-
cych ze wzgórza Loret do Starego i No-
wego Miasta Sierpc, w koñcu XV 
wieku, istnia³ tzw. szpital. Pe³ni³ on  
funkcje przytu³ku, dla s³abych, starych i 
niedo³ê¿nych osób i nie by³ zak³adem 
leczniczym w naszym pojêciu. Tego 
typu obiekty w œredniowieczu spotyka-
³o siê niemal w ka¿dym oœrodku miej-
skim, a nawet na wioskach. Przebywa-
j¹cy tam pensjonariusze posiadali 
uposa¿enie na okolicznych wsiach. 
Zajmowali siê upraw¹ warzyw w ogród-
ku przyszpitalnym, dbali o czystoœci 
obiektu i modlili siê za swoich dar-
czyñców. 

Koœció³ œw. Ducha wybudowano 
przed rokiem 1491, z tego okresu bo-
wiem pochodzi³y pierwsze dokumenty 
odpustowe, niestety nie zachowane do 
naszych czasów. Jego budowniczym 
by³ najprawdopodobniej Jan z Parznie-
wa z synami Miko³ajem i Piotrem, czyli 
ten sam, któremu przypisujemy wybu-
dowanie koœcio³a Matki Bo¿ej na 
wzgórzu Loret.

Koœció³ szpitalny wed³ug pomiarów 
ks. ¯ebrowskiego ma wymiary 27x7,5 
m (prezbiterium ma 7m) i wysokoœæ  
5,5 m. Wybudowany zosta³ w stylu go-
tyckim, z ceg³y jako jednonawowy, 
orientowany, z praktycznie nie zazna-
czonym prezbiterium. Dwuspadowy 
dach pokryty zosta³ dachówk¹. W czê-
œci wschodniej koœcio³a umieszczono 
okno ostro³ukowe w otynkowanych 
obramieniu, a po jego bokach dwie 
równie¿ otynkowane wnêki zamkniête 
pó³koliœcie. Okna ostro³ukowe, w otyn-
kowanych obramieniach wystêpuj¹ te¿ 

Elewacja po³udniowa
i zachodnia koœcio³a


