








Wstęp

Publikacja, którą oddajemy Państwu do rąk, jest poświęcona zagadnieniom związa-
nym z dziejami Żydów na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Ważnym wąt-
kiem w niniejszej książce są także kwestie dotyczące kultury żydowskiej. Publikacja ta 
jest kolejnym tomem materiałów ogłaszanych drukiem w ramach cyklu Regionalizm 
w szkolnej edukacji. Prezentujemy w niej artykuły z wielopanelowej sesji o charakte-
rze naukowym i popularnonaukowym, która się odbyła 16 listopada 2010 roku w auli 
Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W sesji wzięli udział naukowcy, regionaliści 
oraz przedstawiciele stowarzyszeń zajmujących się żydowskim dziedzictwem kultu-
rowym w naszym kraju: Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego „Pamięć 
– Zikaron” w Gliwicach, Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki, Lelowskiego Towa-
rzystwa Historyczno -Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego, Fundacji Brama 
Cukermana z Będzina oraz Fundacji Or Chaim z Katowic.

Pierwsza część książki poświęcona jest historii Żydów w niektórych miejscowo-
ściach Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Znalazł się tam również artykuł 
Dariusza Złotkowskiego na temat aktywności gospodarczej Żydów częstochowskich 
w świetle akt notarialnych. Druga część dotyczy szeroko rozumianego żydowskiego 
dziedzictwa. W tej części zostały poruszone zagadnienia konserwatorskie, omówiono 
także działalność organizacji, które przyczyniają się do ochrony dziedzictwa kultu-
ralnego Żydów znajdującego się w interesującym nas regionie (m.in. Stowarzyszenia 
„Pamięć – Zikaron”).

Warto zauważyć, że książka dotyczy obszarów, które jak dotąd nie doczekały się 
wnikliwego studium historycznego poświęconego społeczności żydowskiej przeby-
wającej na tych terenach już od XIII wieku. Do 1179 roku ziemie nad Przemszą i Bry-
nicą oraz tereny aż po Bytom były rubieżami zachodniej Małopolski. W 1179 roku 
kasztelanię bytomską (w której skład wchodził okręg siewierski) książę Kazimierz 
Sprawiedliwy ofi arował księciu Mieszkowi Plątonogiemu1. W 1337 roku książę by-
tomski Władysław sprzedał dystrykt siewierski księciu cieszyńskiemu Kazimierzo-
wi2, a w 1443 roku książę cieszyński Wacław sprzedał księstwo siewierskie biskupowi 

1 S. Witkowski, Kasztelania bytomska w średniowieczu. Zarys problematyki (początki kasztelanii, 
dzieje polityczne, granice), Sosnowiec 2009, s. 39 -40.

2 J. Sperka, Kształtowanie się granicy małopolsko -śląskiej w średniowieczu na obszarze nad Przemszą 
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krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu3. Odtąd ziemie te były związane z Rzecz-
pospolitą, choć formalnie księstwem zarządzali biskupi krakowscy.

Pierwsi poświadczeni źródłowo Żydzi na Górnym Śląsku pojawili się dopiero 
w drugiej połowie XIV wieku. Najstarsza wzmianka o obecności Żydów w Raciborzu 
pochodzi z 1367 roku. W Koźlu i Pyskowicach Żydzi pojawili się w dokumentach 
w 1373 roku4. W Bytomiu pierwszym poświadczonym w źródłach Żydem osiadłym 
w mieście był z kolei Abraham z Bytomia (rok 1395)5.

Na obszarach położonych nad Przemszą i Brynicą, które obecnie określane są 
jako Zagłębie Dąbrowskie, pierwsi Żydzi osiedlili się w Będzinie. Informacja o nich 
pochodzi dopiero z 1564 roku – Lustracja dóbr królewskich wymienia żydowskiego 
dzierżawcę szynku6. W 1583 roku Stefan Batory wydał przywilej dla Żydów będziń-
skich, w myśl którego mogli się oni osiedlać w mieście, a także prowadzić handel 
w rynku na równi z chrześcijanami7.

Należy jednak podkreślić, że kupcy żydowscy przemierzali południowe ziemie 
Polski już we wczesnym średniowieczu. Wędrowali znanym szlakiem handlowym 
łączącym Europę Zachodnią z Kijowem, który prowadził od czeskiej Pragi, m.in. 
przez Wrocław, Opole, Bytom, Będzin i Kraków, a potem biegł dalej na wschód8. 
Informację o kupcach żydowskich przemierzających ziemie polskie pochodzą już 
z 1226 roku i dotyczą uiszczenia cła w Siewierzu9. Na Dolnym Śląsku pierwsi wy-
znawcy judaizmu osiedlili się już na przełomie XI i XII stulecia. Najstarsze źródła 
pisane zawierające informacje o pobycie Żydów na tych obszarach wymieniają takie 
miejscowości, jak: Tyniec Mały, Wrocław, Sokolniki i Lwówek Śląski10. Istnieją więc 
pewne przesłanki, które mogą sugerować, że Żydzi osiedlili się na obszarze Górnego 
Śląska już w XIII wieku. Brakuje jednak jednoznacznych dowodów potwierdzających 
tę hipotezę.

Jak już wspomnieliśmy na wstępie, w drugiej części tej publikacji umieściliśmy 
artykuły odnoszące się do pamiątek kultury żydowskiej. W tym wypadku chodzi 

i Brynicą, [w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, red. J. Sperka, S. Witkowski, 
Sosnowiec–Cieszyn 2005, s. 104.

3 Ibidem, s. 105.
4 S. Witkowski, Osadnictwo żydowskie na Śląsku do końca XVI wieku, [w:] Z dziejów Żydów 

w Zagłębiu Dąbrowskim, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2006, s. 15. Tam również 
odniesienia źródłowe.

5 Ibidem, s. 15; P. Maser, A. Weiser, Juden in Oberschlesien, t. 1, Berlin 1992, s. 73.
6 S. Witkowski, Początki osadnictwa żydowskiego nad Przemszą i Brynicą, [w:] Z dziejów Żydów…, 

s. 38; W. Jaworski, Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim. Zarys dziejów, Sosnowiec 2006, s. 3.
7 J. Krajniewski, Miasteczko Będzin, Będzin 2003, s. 6.
8 S. Witkowski, Żydzi na ziemiach polskich w średniowieczu. Z uwzględnieniem Śląska i Pomorza 

Gdańskiego, Olkusz 2007, s. 11 -13; I. S chiper, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, 
Warszawa 1937, s. 1 -2; J. Morawiec, Szlak handlowy Kijów–Kraków–Praga a ziemie nad Przemszą 
i Brynicą w IX -XI wieku, [w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą…, s. 89 -100.

9 S. Witkowski, Żydzi na ziemiach polskich…, s. 26 -27. Tam również odniesienia źródłowe.
10 F. Rosenthal, Najstarsze osiedla żydowskie na Śląsku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycz-

nego” (Warszawa) 1960, nr 34, s. 8 -11.
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o domy modlitwy i cmentarze. Pisownia imion i nazwisk żydowskich to osobny, dość 
skomplikowany temat. W tekście pozostawiliśmy zapis danych osobowych w takiej 
formie, w jakiej występują one w cytowanych dokumentach i opracowaniach, zdając 
sobie sprawę, że w wielu przypadkach nie jest poprawny.

Na zakończenie pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Wydziałowi Kultu-
ry  Urzędu Miasta Sosnowca, panu Tomaszowi Szyjkowskiemu, dyrektorowi Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, Adamowi Lazarowi, wice-
staroście będzińskiemu, Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, oraz panu dokto-
rowi Dominikowi Abłamowiczowi, dyrektorowi Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 
za dofi nansowanie niniejszej publikacji. Dziękujemy także panu Karolowi Winiarskie-
mu, radnemu miasta Sosnowca, za pomoc okazaną redaktorom książki. Podzięko-
wania należą się również Komitetowi Rozwoju Zagłębia oraz dyrektorowi Muzeum 
Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej – panu Arkadiuszowi Rybakowi, którzy 
wsparli konferencję od strony organizacyjnej i fi nansowej, a także władzom Wyższej 
Szkoły Humanitas w Sosnowcu, w której gmachu odbyła się sesja.

Dariusz Rozmus
Sławomir Witkowski
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Dzieje Żydów w Wolnym Państwie 

Bytomskim do połowy XVIII wieku

Wstęp

Przedmiotem tego artykułu są dzieje społeczności żydowskiej w Bytomiu do połowy 
XVIII wieku. W pierwszej kolejności przedstawię w zarysie dzieje Bytomia do końca 
rządów Habsburgów, następnie omówię stan badań i historię społeczności żydow-
skiej w tym mieście.

Gród bytomski i osada targowa istniały już w połowie XI wieku1. Gród miał duże 
znaczenie gospodarcze z racji swojego położenia na ważnym szlaku handlowym łą-
czącym Wrocław, Opole, Bytom, Będzin, Sławków, Olkusz i Kraków2. Znajdowała 
sie w nim również siedziba kasztelanii istniejącej od drugiej połowy XII wieku do 
połowy XIV stulecia3. Miasto na prawie niemieckim zostało lokowane w 1254 roku4 
i było jednym z ważniejszych ośrodków na Górnym Śląsku. Jego ranga wzrosła jeszcze 
w 1281 roku, kiedy to po śmierci księcia Władysława opolskiego Bytom stał się siedzi-
bą księstwa bytomskiego. W rękach Piastów bytomskich księstwo znajdowało się do 
1355 roku, czyli do śmierci ostatniego męskiego potomka tej dynastii – Bolka5. Po tym 
czasie nastąpił podział ziemi bytomskiej pomiędzy księstwo cieszyńskie a oleśnickie6. 

1 J. Drabina, Historia Bytomia 1254 -2000, Bytom 2000, s. 16.
2 J. Morawiec, Szlak handlowy Kijów–Kraków–Praga a ziemie nad Przemszą i Brynicą w IX -XI 

wieku, [w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, red. J. Sperka, S. Witkows-
ki, Sosnowiec–Cieszyn 2005, s. 97; F. Kir yk, Miasto średniowieczne, [w:] Dzieje Sławkowa, red. 
F. Kir yk, Kraków 2001, s. 82, 98.

3 S. Witkowski, Własność ziemska w kasztelanii bytomskiej w średniowieczu, Katowice 2004, s. 11; 
idem, Kasztelania bytomska w średniowieczu. Zarys problematyki (początki kasztelanii, dzieje polity-
czne, granice), Sosnowiec 2009, s. 24.

4 Registrum St. Wenceslai, Hrsg. W. Wattenbach, C. Grünhagen, Breslau 1865, nr 1, s. 177, Codex 
Diplomaticus Silesiae, t. 6 (dalej: CDS VI); Bytom średniowieczny. Przekazy źródłowe (1123 -1492), 
wybór i oprac. J. Drabina, J. Hor wat, Z. Jedynak, Opole 1985, nr 18, s. 44 -45 (dalej: Bytom); 
W. Dziewulski, Rozwój miasta w średniowieczu, [w:] Bytom. Zarys rozwoju miasta. Praca zbioro-
wa, red. W. Długoborski, Warszawa–Kraków 1979, s. 56 -57.

5 J. Drabina, Historia Bytomia…, s. 44.
6 S. Witkowski, Kasztelania bytomska…, s. 46.



10 Sławomir Witkowski

Także Bytom w 1369 roku został podzielony pomiędzy księcia cieszyńskiego Przemy-
sława a księcia oleśnickiego Konrada II7. Miasto zostało zjednoczone w 1459 roku, 
gdy Wacław I cieszyński sprzedał połowę Bytomia Konradowi Czarnemu oleśnic-
kiemu8. 13 grudnia 1498 roku Bytom i ziemia bytomska znalazły się w rękach Jana II 
Dobrego, księcia opolskiego, który kupił te posiadłości za 1900 fl orenów od Jana 
z Žerotina9. Po jego śmierci w 1532 roku rządy przejęli Hohenzollernowie. Wtedy 
to ukształtowało się państwo bytomskie, formalnie wchodzące w skład monarchii 
Habsburgów, którzy w 1526 roku wzięli we władanie Czechy (ze Śląskiem, a w tym 
– z ziemią bytomską)10. W czasie wojny trzydziestoletniej w 1623 roku ziemia by-
tomska dostała się w ręce rodziny Henckel von Donnersmarck, która pozostała 
w posiadaniu Państwa Bytomskiego nawet po zajęciu Śląska przez Prusy w wyniku 
wojny austriacko -pruskiej w latach 1740 -174211. Hrabiowie Henckel von Donner-
smarck otrzymali bytomskie państwo stanowe po odebraniu go Hohenzollernom, 
dla których była to kara za występowanie w trakcie wojny trzydziestoletniej po stro-
nie państw protestanckich.

Cezury czasowe artykułu obejmują okres średniowiecza aż po połowę XVIII wie-
ku, a więc do momentu zajęcia tych terytoriów przez Prusy.

Stan badań

Już w XIX wieku dzieje Żydów bytomskich stały się przedmiotem badań naukowych. 
Wiele uwagi tym zagadnieniom poświęcił Franz Gramer12, autor pierwszej monografi i 
miasta. Wyjątkową wartość przedstawia publikacja Maxa Kopfsteina13, który przez 35 
lat stał na czele gminy bytomskiej jako jej rabin. Korzystał ze źródeł, zaginionych póź-
niej w czasie drugiej wojny światowej, toteż niektórych informacji, przytaczanych przez 
niego, nie sposób już zweryfi kować. W pierwszej połowie XX wieku cenne publikacje 
związane z historią Żydów bytomskich opracowali Wilhelm Immerwahr14 oraz Ezechiel  
7 Bytom, nr 144, s. 142 -145; nr 145, s. 146 -148.
8 Ibidem, nr 253, s. 220 -222.
9 CDS VI, nr 443, s. 147; J. Drabina, Historia miast śląskich w średniowieczu, Kraków 2000, s. 182.
10 S. Witkowski, Gry i rozrywki szlachty, mieszczan i chłopów w Wolnym Państwie Bytomskim w XVII 

wieku (w świetle akt miasta Bytomia w Archiwum Państwowym w Katowicach), [w:] Z dziejów kul-
tury fi zycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych, red. M. Ponczek, S. Witkowski, 
A. Fr yc, Sosnowiec–Katowice–Dąbrowa Górnicza 2010, s. 229; G. Wąs, Dzieje Śląska od 1526 do 
1806 roku, [w:] M. Czapl iński  et al.., Historia Śląska, Wrocław 2002, s. 118 -119, Acta Universitatis 
Wratislaviensis, nr 2364.

11 J. Gierowski, Wojny śląskie 1740 -1763, [w:] Historia Śląska. Opracowanie zbiorowe, t. 1: Do roku 
1763, cz. 3: Od końca XVI w. do r. 1763, red. K. Maleczyński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, 
s. 479 -505; G. Wąs, op. cit., s. 187 -191.

12 F. Gramer, Chronik der stadt Beuthen in Ober -Schlesien, Beuthen 1863.
13 M. Kopfste in, Geschichte der synagogen -Gemeinde in Beuthen O. -S., Beuthen 1891.
14 W. Immer wahr, Zur Geschichte der Juden in Beuthen O/S, „Mittelungen des Beuthener Geschichts 

– und Museumsvereins” 1911, s. 43 -44; Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APKat), Akta 
Miasta Bytomia (dalej: AMB) 650, sygn. 866, W. Immer wahr, Die geschichte der oberschlesien 
Juden, Bytom 1932.
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Zivier15. Na uwagę zasługują również prace mające charakter przyczynkarski i popularno-
naukowy: Małgorzaty Derus16 i Dariusza Walerjańskiego17. W ostatnim czasie na temat 
historii Żydów bytomskich w okresie przedindustrialnym ukazał się interesujący artykuł 
Jana Drabiny18. Wiele informacji odnoszących się do dziejów Żydów w Bytomiu i okoli-
cy znajduje się w Archiwum Państwowym w Katowicach w Aktach Miasta Bytomia19.

Początki osadnictwa żydowskiego w Bytomiu

Obecność pierwszych Żydów w Bytomiu jest poświadczona źródłowo w końcu XIV 
stulecia. Wielu historyków sądzi jednak, że najstarsze informacje o tamtejszych Ży-
dach pochodzą już z pierwszej połowy XIII wieku. W latach 1226 -1227 toczył się spór 
o dziesięciny pomiędzy biskupem wrocławskim Wawrzyńcem a księciem śląskim 
Henrykiem Brodatym20. W sporze tym mediacji podjął się papież Honoriusz III, któ-
ry wyznaczył sędziów: opata Jana z Naumburga i Piotra z Meissen. W myśl zawartej 
ugody wolni chłopi i Żydzi znajdujący się na gruntach książęcych w kasztelanii by-
tomskiej winni płacić na rzecz biskupów wrocławskich pełną dziesięcinę snopową. 
Chłopi książęcy mieli uiszczać na rzecz Kościoła dziesięciny w postaci miodu.

Franciszek Rosenthal21, Marian Kantor -Mirski22, Dariusz Walerjański23, Paweł Fi-
jałkowski24 i Kazimierz Bobowski25 identyfi kują ten obszar z górnośląską kasztelanią 

15 E. Z iv ier, Geschichte der Juden in Beuthen, „Aus dem Beuthener Lande” 1924, nr 1.
16 M. Derus, Cmentarze żydowskie, [w:] Cmentarze bytomskie. Od średniowiecza do współczesności, 

red. J. Drabina, Bytom 1999, s. 63 -72.
17 D. Waler jański, Żydzi bytomscy – dzieje i kultura, [w:] M. Hałaś, P. Nadolski, D. Waler jański, 

Ślad przeszłości. Bytom wielokulturowy, Bytom 2004, s. 35 -63.
18 J. Drabina, Ludność żydowska w przedindustrialnym Bytomiu (do początków XIX wieku), „Studia 

Judaica” R. 8, 2005, nr 1 -2 (15 -16), s. 53 -64.
19 APKat, AMB 650.
20 Kodeks dyplomatyczny Śląska. Zbiór dokumentów i listów dotyczących Śląska, t. 3, wyd. K. Male-

czyński, Wrocław 1964, nr 321, s. 137; nr 322, s. 137 -138; nr 323, s. 138 -140; nr 328, s. 147; nr 329, 
s. 147 -148; nr 337, s. 161 -165; S. Witkowski, Osadnictwo żydowskie na Śląsku do końca XVI wieku, 
[w:] Z dziejów Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2006, 
s. 12 -13; M. Horn, Działalność gospodarcza Żydów Polskich w średniowieczu na tle rozwoju osad-
nictwa, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1983, nr 2 -3, s. 77.

21 F. Rosenthal, Najstarsze osiedla żydowskie na Śląsku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycz-
nego” 1960, nr 34, s. 8, 10.

22 M. Kantor -Mirski, Opowieści historyczne o Żydach znad Przemszy, [w:] Żydzi w Zagłębiu. Żyli 
wśród nas, mieszkali i zginęli (wydawnictwo specjalne w 50. rocznicę zagłady zagłębiowskich Żydów), 
red. J. Przemsza -Z ie l iński, Sosnowiec 1993, s. 5.

23 D. Waler jański, Żydzi rolnicy – nieznany epizod z dziejów Żydów śląskich w średniowieczu, 
[w:] Żydzi na wsi polskiej. Sesja naukowa, Szreniawa, 26 -27 czerwca 2006, red. W. Mielewczyk, 
U. Siekacz, Szreniawa 2006, s. 14 -15; M. Hałaś, P. Nadolski, D. Waler jański, op. cit., s. 36.

24 P. F ija łkowski, Początki obecności Żydów w Polsce (X -XIII wiek), [w:] Studia z dziejów Żydów 
w Polsce. Materiały edukacyjne dla szkół średnich i wyższych, t. 1, red. Z. B orzymińska, Warszawa 
1995, s. 15, 19.

25 K. B obowski, Ze studiów nad prześladowaniami i pogromami Żydów na Śląsku w dobie średniowie-
cza, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” R. 44 (1989), nr 1, s. 5 -6.
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bytomską. Jest to jednak nieporozumienie, bowiem nad Bytomiem władzę sprawował 
książę Kazimierz opolski, a jurysdykcję kościelną – biskup krakowski. Nie ma więc 
mowy, aby książę Henryk Brodaty i biskup wrocławski podejmowali decyzję doty-
czącą ziem, które im nie podlegały. Dokumenty z lat 1226 -1227 dotyczą Bytomia nad 
Odrą26. Z uczonych, którzy podzielają ten pogląd, należy wymienić Jerzego Wyrozum-
skiego27 i Romana Grodeckiego28.

W 1349 roku w czasie epidemii „czarnej śmierci” oskarżono Żydów o sprowadzenie 
zarazy i wypędzono ich z wielu miast śląskich. Uczeni toczą dyskusję, czy w tym czasie 
doszło do pogromu Żydów w górnośląskim Bytomiu. D. Walerjański popiera ową  tezę29. 
J. Drabina zanegował natomiast powyższą opinię. Według tego badacza, jeśli doszło wte-
dy do niepokojów społecznych, to miały one podłoże ekonomiczne i były spowodowane 
niemożnością eksploatacji srebra i ołowiu30. Co prawda pinkas (kronika) miasta Deutz 
wymienia Bytom jako miejsce, w którym mordowano Żydów w latach 1348 -135031, na-
leży jednak przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że wzmianka ta odnosiła się do 
Bytomia nad Odrą. W kronice tej obok Bytomia wymieniono jeszcze Kraków, Paczków, 
Wrocław, Nysę, Świdnicę, Oleśnicę, Gubin oraz Opole.

W Raciborzu pierwsza wzmianka o Żydach pochodzi z 1367 roku, a w Kożlu i Py-
skowicach – z 1373 roku. W Bytomiu pierwszym poświadczonym źródłowo Żydem 
był Abraham32. Należy zatem sądzić, że wyznawcy judaizmu pojawili się w Bytomiu 
dopiero w drugiej połowie XIV stulecia. Tezę tę zdaje się potwierdzać niedawno od-
kryte w tych rejonach znalezisko – drewniana laska z gwiazdą Dawida pochodząca 
z przełomu XIV i XV wieku33.

W późniejszym okresie w księgach miejskich Krakowa pojawiają się Żydzi z Byto-
mia (29 marca 1435 roku – Salomon34, a 19 września 1495 roku – Jakub)35.

26 S. Witkowski, Kasztelania bytomska…, s. 24 -25; idem, Początki osadnictwa żydowskiego nad 
Przemszą i Brynicą, [w:] Z dziejów Żydów…, s. 28 -29.

27 J. Wyrozumski, Jews in Mediewal Poland, [w:] Th e Jews in Old Poland 1000 -1795, eds. A. Po-
lonsky, J. Bas ista, A. L ink -Lenczowski, Londyn–Nowy Jork–Oxford 1993, s. 15; idem, Żydzi 
w Polsce średniowiecznej, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia 
Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej”, Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Pol-
sce, Uniwersytet Jagielloński, 22 -26 IX 1986, red. A. L ink -Lenczowski, T. Polański, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1991, s. 131.

28 R. Grodecki, Dzieje Żydów w Polsce do końca XIV wieku, [w:] idem, Polska piastowska, oprac. 
J. Wyrozumski, Warszawa 1969, s. 612.

29 D. Waler jański, Żydzi bytomscy…, s. 36.
30 J. Drabina, Ludność żydowska…, s. 55; idem, Wokół tragicznego zdarzenia 1367 roku w Bytomiu, 

[w:] Szkice z dziejów Bytomia, red. J. Drabina, Bytom 1984, s. 107 -120.
31 F. Rosenthal, op. cit., s. 27; S. Witkowski, Żydzi na ziemiach polskich w średniowieczu. 

Z uwzględnieniem Śląska i Pomorza Gdańskiego, Olkusz 2007, s. 44.
32 P. Maser, A. Weiser, Juden in Oberschlesien, t. 1: Historischer Überblick. Jüdischer Gemeinden, Berlin 

1992, s. 73; J. Drabina, Historia Bytomia…, s. 99; S. Witkowski, Żydzi na ziemiach polskich…, s. 23.
33 S. Witkowski, Żydzi na ziemiach polskich…, s. 23.
34 Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich, oprac. B. Wyro-

zumska, Kraków 1995, nr 310, s. 81.
35 Ibidem, nr 939, s. 201.
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W 1455 roku Żydzi zostali wygnani ze Śląska na mocy dekretu króla Władysława 
Pogrobowca36. To królewskie rozporządzenie nie było jednak respektowane, o czym 
świadczy pojawienie się w źródłach Żyda Jakuba z Bytomia już w 1495 roku.

Podsumowując, można stwierdzić, że analogicznie jak w większości miast na 
Górnym Śląsku Żydzi pojawili się w Bytomiu dopiero w drugiej połowie XIV stule-
cia. Była to zapewne niewielka grupa, o czym świadczą skąpe informacje źródłowe. 
W XV stuleciu jedynie w księgach miejskich Krakowa wymienieni są dwaj wyznawcy 
judaizmu pochodzący z tego górnośląskiego miasta.

Żydzi w Bytomiu od XVI do XVII stulecia

We wpisie na rok 1532 urbarz bytomski podaje, że „Żyd przechodzący lub przejeż-
dżający przez Bytom dawać musi 2 gr. od głowy, a jeśli przewozi sprzęt domowy 
i przeprowadza się na inne miejsce da 24 gr., albo w zależności od wartości dóbr 
– mniej albo więcej”37. Informacja ta nie mówi o pobycie Żydów w Bytomiu, a jedynie 
o kupcach przejeżdżających przez miasto ze swoimi towarami. Jest tylko przesłanką, 
która w świetle wcześniejszych przekazów może wskazywać, że jakaś niewielka grupa 
wyznawców judaizmu przebywała na stałe w mieście.

Jeśli nawet w Bytomiu w pierwszej połowie XVI stulecia mieszkało kilkoro Ży-
dów, to musieli oni rychło opuścić jego mury. W 1559 roku cesarz Ferdynand na-
kazał Żydom opuszczenie dziedzicznych ziem Habsburgów, do których zaliczał się 
także Śląsk. W latach 1582 -1584 edykt powtórzył cesarz Rudolf II38. Interesująca jest 
jednak wzmianka z 3 maja 1688 roku, w której znajduje się informacja, że wiek wcze-
śniej panujący w Państwie Bytomskim Jerzy Fryderyk Hohenzollern (1556 -1603) 
i Joachim Fryderyk Hohenzollern (1603 -1608) roztaczali opiekę nad Żydami bytom-
skimi39. Jest prawdopodobne, że obaj władcy nie respektowali edyktów cesarskich 
odnoszących się do zakazu pobytu Żydów w posiadłościach Habsburgów. Świadczy 
o tym wzmianka z początku XVII wieku. Po śmierci Jerzego Fryderyka Hohenzoller-
na w 1603 roku powołano specjalną komisję sporządzającą urbarz dla Świerklańca, 
Tarnowskich Gór, Miasteczka Śląskiego, Bogumina i Bytomia. Wśród członków ko-
misji znalazł się Żyd Salomon Lewi40.

6 maja 1612 roku w Bytomiu przebywał Jakub41, a w roku 1617 – Salomon, dzier-
żawca myta42. W 1622 roku w Miechowicach koło Bytomia doszło do napaści na 

36 J. Drabina, Ludność żydowska…, s. 55.
37 Ibidem; F. Gramer, op. cit., nr XXXVII, s. 377.
38 M. Wodziński, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII -XVIII wieku, Wrocław 1996, s. 47, Bibliotheca 

Judaica.
39 F. Gramer, op. cit., s. 164; W. Ślęzak, Bytom za rządów Hohenzollernów i Hencklów von Donner-

smarck 1532 -1742. Dzieje i zabytki, Bytom 2000, s. 25; W. Kampf, Georg Friedrich von Brandenbung-
-Ansbach, „Neue Deutsche Biographie” 1964, t. 6, s. 205 -206.

40 F. Gramer, op. cit., s. 102; W. Ślęzak, op. cit., s. 94.
41 M. Kopfste in, op. cit., s. 2; W. Ślęzak, op. cit., s. 94.
42 M. Kopfste in, op. cit., s. 3; W. Ślęzak, op. cit., s. 94.
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Żyda Mojżesza z Wiśnicza jadącego do Wrocławia. O napaści powiadomiła burmi-
strza i bytomskich rajców Anna Mokrska. Kobieta utraciła wozy z końmi i towarami, 
które również zostały wtedy uprowadzone43. Mieszczka bytomska domagała się także 
zwrotu zagrabionych towarów44.

Miasto utrzymywało także kontakty handlowe z Żydami z Rzeczpospolitej. 1 maja 
1629 roku burmistrz zezwolił dwóm Żydom z Będzina, Józefowi i Aleksandrowi, na 
sprzedaż gorzałki w mieście i na przedmieściach. Mieli oni płacić na rzecz Bytomia 
100 talarów rocznie. Zezwolenie wydano na okres trzech lat – do 1632 roku. Przez te 
lata musieli oni uiścić znaczną sumę w wysokości 300 talarów. Można zatem sądzić, 
że sprzedaż trunków była bardzo opłacalna45. Kontakty handlowe z polskimi Żyda-
mi utrzymywały się jeszcze zapewne do końca istnienia I Rzeczpospolitej. Przybie-
rały czasami charakter nielegalny. W kwietniu 1650 roku sąd wójtowski prowadził 
sprawę Grzegorza Nowaczka, który ukradł Mariannie Frankiewicz z piwnicy zapa-
sy żywności, wino i wiele innych towarów. Grzegorz Nowaczek część skradzionych 
rzeczy wywiózł do Będzina, gdzie sprzedał szafran tamtejszemu Żydowi – Majero-
wi46. Handel odbywał się też w drugą stronę. W 1662 roku bytomski kupiec Jan Szulc 
przywiózł do Krakowa 12 bel nici nyskich, sześć bel papieru, trzy cetnary drutu 
żelaznego i szpilki o wartości 18 fl orenów. Towary te zakupił Żyd z Krakowa Jakub 
Kopel47.

Ze względów humanitarnych w dobie potopu szwedzkiego władze Bytomia po-
zwoliły na pobyt czasowy w mieście również Żydom z Polski. Już 23 września 1655 
roku we Wrocławiu Wyższy Urząd wystosował pismo do Gabriela Henckla, aby 
przyjmował Żydów w Bytomiu. Miał też zgłaszać wszystkich przybyszów z Polski, 
podając ich liczbę i miejsce osiedlenia48. 6 stycznia 1656 roku hr. Jerzy Fryde-
ryk Henckel von Donnersmarck zezwolił na przyjęcie wszystkich Żydów ucieka-
jących z Polski. Otrzymali oni prawo zatrzymania się w Bytomiu i mogli „zająć 
się swoimi sprawami”. Zabroniono również pod groźbą surowych kar „czynienia 
im krzywdy”49. Bez wątpienia zezwolono wtedy uchodźcom z Polski na prowa-
dzenie działalności gospodarczej. Z Będzina przybył wówczas kupiec żydowski, 
któremu pewien żołnierz w 1676 roku ukradł pieniądze na obszarze Państwa 
Bytomskiego50.

Panowie Bytomia stosowali jednak dość niekonsekwentną politykę wobec na-
pływowej ludności żydowskiej pragnącej osiedlić się w Bytomiu. 30 lipca 1630 roku 
43 APKat, AMB 650, sygn. 1018; J. Drabina, Ludność żydowska…, s. 56, przyp. 10.
44 APKat, AMB 650, sygn. 1018; J. Drabina, Ludność żydowska…, s. 56, przyp. 10.
45 APKat, AMB 650, sygn. 2518; S. Witkowski, Kontakty gospodarcze Żydów będzińskich z Bytomiem 

w XVII stuleciu, [w:] Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko -małopolskie (Górny Śląsk, 
Zagłębie Dąbrowskie, ziemia olkuska), red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2008, s. 79 -80.

46 APKat, AMB 650, sygn. 5498.
47 Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku. Wypisy z krakowskich rejestrów celnych 

z lat 1593 -1683, oprac. J. Małecki, E. Sz luf ik, Kraków 1995, rok 1662, nr 20, s. 193.
48 APKat, AMB 650, sygn. 1779.
49 S. Witkowski, Kontakty gospodarcze Żydów będzińskich…, s. 80. Tamże odniesienia źródłowe.
50 J. Drabina, Ludność żydowska…, s. 60. Tamże odniesienia źródłowe.
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nowy władca Bytomia, hr. Eliasz Henckel, zakazał przebywania w mieście Żydom 
oraz składowania soli w odległości 1 mili od miasta. W piśmie hrabia zaznaczył, 
że zakaz jest odpowiedzią na żądania mieszczan, którzy nie życzyli sobie Żydów 
w mieście51. W kolejnym piśmie z 25 sierpnia 1630 roku pozwolił jedynie dać kon-
wój konny do odprowadzania Żydów do Pyskowic w celu uniknięcia ewentualnych 
napadów na wyznawców judaizmu. Sytuacja uległa poprawie dopiero po pokoju 
westfalskim, jednak już w 1639 roku udzielono prawa pobytu w Bytomiu dwóm 
Żydom, Judaszowi Izraelowi Saulowi oraz Barosowi Tauschikowi52. W 1640 roku 
Gabriel Henckel oddał pewnemu Żydowi w dzierżawę karczmę w pobliżu Bramy 
Pyskowickiej w Bytomiu53.

Cesarz Ferdynand II w czasie wojny trzydziestoletniej (1618 -1648) aktami 
z 1627 i 1628 roku złagodził nieco restrykcyjną politykę wobec Żydów. W 1648 roku 
w myśl postanowień pokoju westfalskiego decyzję o ich pobycie na poszczególnych 
terytoriach cesarstwa pozostawiono właścicielom tych ziem54. Bez wątpienia posta-
nowienia te zwiększyły liczebność Żydów w Bytomiu. Należy jednak przypomnieć, 
że już wcześniej pewna niewielka grupa wyznawców religii mojżeszowej przebywała 
w mieście.

19 kwietnia 1657 roku wyższy starosta ziemski we Wrocławiu zwrócił się do 
hr. Henckla, aby dostarczył spis wszystkich Żydów mieszkających w Państwie bytom-
skim, a także nakazał starszym stawić się osobiście w tymże urzędzie w dniu 21 lipca 
1657 roku55. W odpowiedzi na pismo Jerzy Fryderyk hr. Henckel polecił, by starsi 
żydowscy przyszli do burmistrza Bytomia, który na ich barki złożył obowiązek do-
konania spisu ludności żydowskiej w mieście i wsiach ziemi bytomskiej56, a następ-
nie przesłania go do kancelarii hrabiowskiej. Potem mieli się stawić we Wrocławiu 
w Wyższym Urzędzie57.

Pod naciskiem mieszczan bytomskich 7 marca 1657 roku Jerzy Fryderyk Henckel 
zakazał wykonywania prac stolarskich przez Żydów (tzw. fuszerki)58. Szczególnie ce-
chy bytomskie obawiały się konkurencji ze strony żydowskich rzemieślników, którzy 
wykonywali swój zawód poza organizacją cechową. Zdaje się jednak, że te zakazy 
były mało skuteczne, skoro w 1670 roku w protokole obrad sądu wójtowskiego wy-
mieniono szklarza Salomona59.

Niektórzy Żydzi cieszyli się na dworze hrabiowskim dużym poważaniem, do-
chodząc do wysokich godności. Przykładem jest Mojżesz Meier, któremu hr. Je-
rzy Fryderyk w 1656 roku zlecił poufną misję. Hrabia prosił miejscowego pisarza 

51 Ibidem, s. 56.
52 M. Kopfste in, op. cit., s. 3; W. Ślęzak, op. cit., s. 94 -95.
53 W. Ślęzak, op. cit., s. 95.
54 S. Witkowski, Osadnictwo żydowskie na Śląsku…, s. 25 -26.
55 APKat, AMB 650, sygn. 288.
56 Ibidem, sygn. 815.
57 Ibidem, sygn. 428.
58 Ibidem, sygn. 815.
59 Ibidem, sygn. 2058.
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o przygotowanie swemu wysłannikowi odpowiednich pism60. W 1656 roku Wyższy 
Urząd we Wrocławiu wydał przywilej zezwalający Żydom osiedlać się w Bytomiu 
i prowadzić tam działalność handlową61.

W 1652 roku Eliasz Henckel wydzierżawił Salomonowi Lewkowiczowi winiarnię 
na jeden rok, a w 1653 wydłużył dzierżawę kolejny rok. 6 lipca 1654 roku cło wy-
dzierżawił Salomonowi Scheierowi z Głuchołaz62. Ów Salomon Lewkowicz, kupiec 
żydowski zajmujący się także sprowadzaniem soli, nie miał łatwego życia w mieście 
i to pomimo niewątpliwych dowodów łask, jakie otrzymywał od pana Bytomia. Może 
świadczyć o tym pismo wystosowane do Jerzego Fryderyka Henckla, w którym skar-
żył się na nałożenie na niego myta przez dwóch poddanych z Dąbrówki. Jako zastaw 
zabrano mu cztery woły63.

Salomon Scheuer, będąc arendarzem cła granicznego z Polską, którą to funkcję 
sprawował w imieniu hr. Jerzego Fryderyka64, był jedną z najbardziej wpływowych 
postaci wśród społeczności żydowskiej znajdującej się na obszarze Bytomia w tam-
tym okresie. W 1655 roku zarządzał również kuźnicą żelazną65.

Innym izraelitą cieszącym się względami panów bytomskich był Mojżesz tytułowa-
ny przez Jerzego Fryderyka hr. Henckla „nadwornym Żydem”. W piśmie z 25 kwietnia 
1656 roku skierowanym do burmistrza Bytomia hrabia prosił, by ten udzielał Mojże-
szowi, „nadwornemu Żydowi” („Hofj ude”), wszelkiej pomocy. Burmistrz miał również 
czuwać, aby pisarz miejski wystawiał wszelkie pisma, o które poprosi ów Żyd66.

Warto w tym miejscu zauważyć, że poparcie, jakie otrzymywali niektórzy Żydzi 
ze strony panów bytomskich, nie było bezinteresowne. Zawsze wiązało się z możli-
wością uzyskania sporych korzyści fi nansowych. Żydzi musieli bowiem płacić dość 
wysokie podatki. 29 października 1657 roku Jerzy Geisius, królewski poborca po-
datkowy, potwierdził, że otrzymał od Żyda Samuela Mojżesza, dzierżawcy karczem 
w Piasecznie i Rybnej, położonych w dobrach Wacława Blachy, 14 zł reńskich jako 
podatek za okres od 1 kwietnia do 30 września67.

Syn Izaaka – Jakub – w 1656 roku prowadził karczmę w Rybnej i był dzierżaw-
cą majątku w tej wsi razem ze swym ojcem. Popadł jednak w kłopoty. W 1656 roku 
Wacław Blacha zastawił swój majątek w Rybnej Izaakowi Izaakowiczowi, Żydowi 
bytomskiemu, w zamian za pożyczkę w wysokości 1000 talarów. Suma ta miała być 
zwrócona 8 stycznia 1657 roku68. W grudniu 1656 roku z nieznanych bliżej przyczyn 
Jakub Izaakowicz został wtrącony do prywatnego więzienia. W jego sprawie interwe-
niował Gabriel Henckel, który skierował pismo do starosty ziemskiego bytomskiego, 

60 Ibidem, sygn. 1061; F. Gramer, op. cit., nr 58, s. 406; J. Drabina, Ludność żydowska…, s. 57.
61 W. Ślęzak, op. cit., s. 95.
62 Ibidem; APKat, AMB 650, sygn. 2382.
63 APKat, AMB 650, sygn. 326.
64 Ibidem, sygn. 2359.
65 Ibidem, sygn. 2378.
66 Ibidem, sygn. 1061.
67 Ibidem, sygn. 652.
68 Ibidem, sygn. 1480.
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Joachima Bujakowskiego, aby ten nakazał Wacławowi Blasze natychmiast go uwolnić, 
bowiem przetrzymywanie Żyda w prywatnym więzieniu jest zakazane69. Bujakowski 
30 marca 1658 roku skierował do Gabriela hr. Henckla pismo Żyda Jakuba Izaakowi-
cza. Dzierżawca majątku w Rybnej skarżył się w nim na prześladowania, jakie cierpiał 
ze strony Mikołaja Kalusa, prokuratora kameralnego. W piśmie tym przypomniał, że 
Żydzi po złożeniu przysięgi pozostają pod opieką państwa już od czasów Justyniana70. 
Nie wiemy, co było przyczyną przetrzymywania go w więzieniu. Należy sądzić, że Wa-
cław Blacha chciał w ten sposób zmusić ojca Jakuba – Izaaka, do oddania mu mająt-
ku w Rybnej, zapewne z powodu niemożności oddania Żydowi zaciągniętego długu. 
Jakub najprawdopodobniej nie przebywał w więzieniu długo, ale dokładny czas jego 
uwięzienia nie jest znany. To nie był jednak koniec problemów Jakuba. Wkrótce za 
nieuiszczenie podatku królewskiego od piwa i gorzałki został podany do sądu. Zgod-
nie z wyrokiem cały jego majątek skonfi skowano w październiku 1658 roku71.

Również magistrat bytomski, mając na uwadze wzbogacenie kasy miejskiej, pozwalał 
na wydzierżawianie Żydom dochodowych gałęzi ówczesnej gospodarki. 16 lipca 1652 
roku burmistrz Bytomia, ze względu na „teraźniejsze czasy ciężkie, wydzierżawił miej-
ski szynk gorzałczany Żydowi Izaakowi Lewkowi”. Zachowała się również adnotacja 
z 16 lipca 1653 roku o odnowieniu tej umowy na dwa lata, począwszy od 1654 roku72. 6 
czerwca 1661 roku Żyd Lewkowicz otrzymał w dzierżawę w Bytomiu wyszynk gorzałki 
na trzy lata73. Oczywiście tego rodzaju polityka władz nie zawsze wzbudzała zadowole-
nie mieszczan bytomskich. Różnego rodzaju transakcje, które były zawierane między 
wyznawcami judaizmu i chrześcijanami, były potencjalnym zarzewiem konfl iktu.

Jako przykład można podać skargę Estery Somaczowej z Bytomia z 26 kwietnia 
1663 roku na Żyda Lewka, byłego zarządcę hr. Henckla, który wziął od niej gorzał-
kę za 10 szerokich talarów przed trzema laty i nie chciał ich zwrócić74. 7 listopada 
1692 roku burmistrz, stara i nowa rada, wójt ziemski i ławnicy Bytomia skierowali 
z kolei do hr. Henckla pismo w sprawie Jakuba, syna murarza z Pragi. Został on uję-
ty przez prokuratora kameralnego ziemi bytomskiej Jana Tomaszewskiego podczas 
sprzedaży srebra skradzionego Żydowi bytomskiemu i uwięziony za ten czyn w Byto-
miu75. Wspomniany powyżej Jakub Izaak trudnił się również w tym mieście handlem 
skórami i sprzedażą sukna. W 1670 roku ściągnął nawet na siebie z tego powodu kło-
poty, bowiem wpłynęła przeciwko niemu skarga do bytomskiego magistratu za to, że 
handlował suknem przed pewnym domem w Bytomiu bez zgody jego właściciela76.

Bywało jednak, że karano chrześcijan za niewywiązywanie się z umów 
z wyznawcami judaizmu. 14 grudnia 1692 roku uwięziono Tomasza Raczka, 

69 Ibidem, sygn. 2102.
70 Ibidem, sygn. 1247.
71 Ibidem, sygn. 2093, 2094.
72 Ibidem, sygn. 999.
73 Ibidem, sygn. 2041.
74 Ibidem, sygn. 839.
75 Ibidem, sygn. 396, 397.
76 Ibidem, sygn. 2058.
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mieszczanina z Pyskowic, który nie zapłacił za skóry pobrane od niejakiego Jaku-
ba Izaaka77. W 1676 roku hr. Leon Ferdynand odmówił wypuszczenia z więzienia 
Menczela (weterana wojen z Turkami walczącego przez kilka lat w rejonie Kamieńca 
Podolskiego), który ukradł skóry należące do nieznanego z imienia Żyda. Pomimo 
zasług wojennych osadzonego hrabia nie chciał go uwolnić, bowiem stał na stanowi-
sku, że winowajca wpierw musi zwrócić pieniądze za skradzione towary78.

Konfl ikty społeczności żydowskiej z magistratem bytomskim i mieszczanami 
przybierały niekiedy dość niepokojące rozmiary, co zmuszało władców Państwa By-
tomskiego do interwencji. W liście datowanym na 3 maja 1655 roku hr. Leon Fer-
dynand napomniał rajców bytomskich, aby pamiętali, że Żydzi z mocy prawa pod-
legają jego jurysdykcji79, a w kolejnym piśmie, z 5 maja tegoż roku, zalecił przyjęcie 
od uwięzionych Żydów kaucji i wypuszczenie ich na wolność80. 3 maja 1688 roku 
pod karą 50 ciężkich grzywien zakazał bicia i złego traktowania Żydów. Żądał, by 
mieszczanie bytomscy odnosili się do nich tak dobrze, jak czynili to margrabiowie 
z dynastii Hohenzollernów, a nawet wcześniejsi władcy81.

Dzieje Żydów bytomskich do połowy XVIII stulecia

W pierwszej połowie XVIII wieku sytuacja Żydów w Bytomiu i ziemi bytomskiej 
uległa zmianie. 29 listopada 1708 roku cesarz Karol VI wydał dekret o wydaleniu 
w ciągu czterech tygodni wszystkich Żydów nieuprawnionych do pobytu na obszarze 
Śląska. Miejscowości, które tego zarządzenia nie wykonały, miały być ukarane grzyw-
ną w wysokości 100 dukatów. W pięć lat później ten sam władca wydał edykt toleran-
cyjny, gwarantujący Żydom prawo pobytu na Śląsku pod warunkiem opłacenia przez 
nich podatku nazywanego tolerancyjnym82.

Na przełomie XVII i XVIII wieku mieszkały w Bytomiu trzy żydowskie rodziny, 
które łącznie liczyły 14 osób. Głowami tych rodzin byli: Izaak Jakub, Jakub Izaak 
i Herszel Jakub83. W 1714 roku w Bytomiu pojawiła się jeszcze jedna rodzina żydow-
ska, założona przez Izaaka Lebela84.

W 1715 roku dokonano spisu Żydów zamieszkałych w Bytomiu wraz z wyszcze-
gólnieniem podatku pogłównego płaconego w wysokości 17 fl orenów i 25 groszy85. 
Izaak Jakub wpłacił 4,60 fl orena, Jakub Izaak – 5,30 fl orena, Herschel Jakub – blisko 
4,60 fl orena, a Izaak Lebel – 2,75 fl orena86.

77 Ibidem, sygn. 2057.
78 J. Drabina, Ludność żydowska…, s. 60 -61.
79 APKat, AMB 650, sygn. 937; J. Drabina, Ludność żydowska…, s. 60.
80 APKat, AMB 650, sygn. 938; J. Drabina, Ludność żydowska…, s. 60.
81 F. Gramer, op. cit., s. 164; W. Ślęzak, op. cit., s. 25; J. Drabina, Ludność żydowska…, s. 60.
82 J. Drabina, Ludność żydowska…, s. 61.
83 W. Ślęzak, op. cit., s. 95.
84 Ibidem.
85 APKat, AMB 650, sygn. 758.
86 M. Kopfste in, op. cit., s. 11.
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W 1722 roku w Bytomiu znajdowało się już 37 Żydów87, a rezultatem rozwoju 
gminy było założenie szkoły żydowskiej88. W tymże samym roku hr. Karol Józef 
Henckel wydzierżawił Żydowi Izraelowi Böhmowi karczmę, a także – pomimo ce-
sarskiego zakazu – myto. W 1732 roku hr. Karol Józef ofi arował Izraelowi Böhmowi 
część wałów miejskich na założenie cmentarza89.

Po podboju tych ziem przez Prusy w 1750 roku sporządzono rejestr podatku po-
głównego pobranego od Żydów po cztery grajcary od osoby w Bytomiu za okres od 
sierpnia do października. Wymienionych zostało tam 50 – wyznawców judaizmu90. 
Należy odnotować, że w 1756 roku liczba Żydów w mieście spadła do 30.

Podsumowanie

Według źródeł historycznych pierwsi Żydzi, którzy zamieszkali w Bytomiu, pojawi-
li się dopiero w drugiej połowie XIV stulecia. Z uwagi na fakt, że Bytom leżał na 
ważnym szklaku handlowym, kupcy żydowscy musieli jednak już znacznie wcześniej 
przemierzać ze swoimi towarami ziemię bytomską.

W XIV i XV stuleciu nieliczni przedstawiciele wyznania mojżeszowego z Bytomia 
trudnili się handlem. W następnych stuleciach było ich już więcej – Żydzi sprzedawa-
li skóry i futra, dzierżawili karczmy, myta, kuźnice i cła. Uprawiali także rzemiosło: 
szklarstwo, stolarstwo czy kuśnierstwo. Oczywiście rzemiosło było zastrzeżone dla 
cechów, toteż panowie Bytomia próbowali powstrzymać ten proceder, aczkolwiek 
nieskutecznie. Niektórzy przedstawiciele społeczności żydowskiej cieszyli się dużym 
zaufaniem panów ziemi bytomskiej, otrzymując od nich ważne zadania do wykona-
nia. Trudnili się także produkcją piwa, wina i gorzałki. Tradycyjnie Żydzi udzielali 
również pożyczek, biorąc pod zastaw majątki mieszczan bytomskich.

✡

87 P. Maser, A. Weiser, op. cit., s. 76.
88 W. Ślęzak, op. cit., s. 95.
89 Ibidem.
90 APKat, AMB 650, sygn. 5946.
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Żydzi w Grodźcu. 

Próba podsumowania

Kwestia grodzieckich Żydów nie była jak dotąd szczegółowo omówiona przez śro-
dowisko historyków. Wpływ na to miała przede wszystkim szczątkowa ilość mate-
riału źródłowego dotyczącego tego tematu. Autor niniejszego artykułu podjął się 
rekapitulacji wzmianek, w których pojawiają się grodzieccy przedstawiciele wyzna-
nia mojżeszowego. Postanowił też odpowiedzieć na pytanie: jakie czynniki wpłynęły 
na ograniczony udział społeczności żydowskiej w życiu Grodźca przed drugą wojną 
światową?

Pierwsza wzmianka dotycząca Grodźca pochodzi z 1254 roku. Wówczas jeden 
z piastowskich książąt nadał tę miejscowość norbertankom ze Zwierzyńca „w zamian 
za dziesięciny z dwunastu wsi w kasztelanii bytomskiej”. Od 1443 roku wchodziła 
ona w skład księstwa siewierskiego, którego właścicielami stali się wówczas biskupi 
krakowscy. W latach 1796 -1806 była częścią zaboru pruskiego, a następnie rosyj-
skiego. Podczas pierwszej wojny światowej na mocy „rozporządzenia niemieckiego 
naczelnika powiatu będzińskiego” powołano do życia grodziecką gminę. Jej pierw-
szym wójtem został Stanisław Ciapała. Było to w 1915 roku. Dotychczasową siedzibą 
gminy, znajdującą się na Gzichowie, przeniesiono do Grodźca, zaś Małobądz i wspo-
mniany Gzichów włączono do Będzina. Po drugiej wojnie światowej, w 1951 roku, 
Grodziec zyskał prawa miejskie. Od 1975 roku jest natomiast dzielnicą Będzina1.

Dotychczas nie natrafi ono na wzmianki dotyczące grodzieckich Żydów w śre-
dniowieczu bądź w początkowym okresie nowożytnym. Inaczej sprawa wygląda, jeśli 
chodzi o związki Żydów spoza Grodźca z obecną dzielnicą Będzina. Informacji na 
ten temat dostarcza nam pierwszy monografi sta Będzina – Marian Kantor -Mirski. 
Według niego:

1 J. R ajman, Klasztor Norbertanek na Zwierzyńcu w wiekach średnich, Kraków 1993, s. 47 -48, Bi-
blioteka Krakowska, nr 131; Słownik miejscowości księstwa siewierskiego, oprac. Z. Noga, Katowice 
1994, s. 62 -64; Zagłębie Dąbrowskie zanim powstało (od pradziejów do końca XVIII wieku). Praca 
zbiorowa, red. J. Walczak, Sosnowiec 2007, s. 89, 96; Będzin 1358 -2008. Praca zbiorowa, t. 2: Od 
pradziejów do rozbiorów, red. J. Sperka, Będzin 2008, s. 111 -112, 166; t. 3: Od rozbiorów do współ-
czesności, red. A. Gl imos -Nadgórska, s. 32, 350; D. Majchrzak, Miejsca pamięci w Będzinie, 
Będzin 2010.
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prebendariusze grodzieccy […] otrzymywali część obowiązkowych darów, jakie Żydzi 
jeżdżący z towarami z Wrocławia, a przejeżdżający przez Grodziec składali plebanowi 
dwa razy w roku, na Boże Narodzenie i Wielkanoc, w postaci korzeni i delikatesów. 
Później tę daninę w naturze zamieniono na daninę w monecie2.

Powyższy tekst odwołuje się do okresu nowożytnego, bo to wówczas przy kościele 
św. Doroty (zbudowanym w XVII wieku) utworzono prebendę.

W tym okresie grodziecka parafi a służyła nie tylko jako ośrodek kultu, ale także 
jako coś na kształt instytucji fi nansowej:

W roku 1694 za proboszcza Jeziorkowicza3 Żydzi będzińscy w osobach swojej starszy-
zny – Herszla (Gerszla) Abramowicza, Icka Rzeźnika, Abrama Aronowicza, Herszla 
Wolfowicza, Kalmy Morawca i Lejzora Ickowicza, zjawili się u plebana grodzieckiego, 
prosząc o pożyczenie 400 zł na synagogę. Pożyczkę odebrali z funduszów kościelnych, 
podpisując w obecności burmistrza będzińskiego Jana Staneckiego (Stanka), rajcy Ka-
spra Mędreckiego i pisarza Wojciecha Gąbczewskiego4 cyrograf, że o ile nie zwrócą 
pieniędzy w terminie, pleban grodziecki ma prawo opieczętować bożnicę. Drugi taki 
wypadek miał miejsce w roku 1758, gdzie kahał będziński w osobach Tobiasza Jachi-
mowicza i Abrahama Ickowicza prosił plebana Uniszewskiego o pożyczkę w sumie 
100 zł, którą otrzymał5.

Według ks. Jana Wiśniewskiego pieniądze te pochodziły z zapisu donacyjnego na 
szpital, jakiego dokonał tuż przed śmiercią ks. Stanisław Grusikowski6.

W historii grodzieckiej parafi i odnotowano kilka przypadków chrztu Żydów. 
Wszystkie miały miejsce w XVIII wieku. W 1751 roku ochrzczono „12 -letnią dziew-
czynkę z Klimontowa”, w 1758 roku – Katarzynę Grojecką, zaś w 1783 – 19 -letniego 
Pawła Nawrockiego i Tadeusza Jakubowskiego. Dzięki M. Kantorowi -Mirskiemu 
znamy treść dokumentu chrztu wspomnianej Katarzyny Grojeckiej. Oto on:

Grodziec Roku Pańskiego 1758 dnia 25 listopada. Znakomity i bardzo czcigod-
ny pan Bartłomiej Juchowicz – proboszcz mysłowicki, ochrzcił z wiarołomostwa 
żydowskiego na prawowierną wiarę nawróconą Katarzynę Grojecką. Rodzicami 

2 M. Kantor -Mirski, Królewskie miasto Będzin, oprac. J. Przemsza -Z ie l iński, Sosnowiec–Będzin 
1996, s. 138, Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy. Szkice monografi czne z ilustracjami. Ma-
rian Kantor -Mirski, t. 1.

3 Według ks. Jana Wiśniewskiego – ks. Mikołaj Jeziorkowicz zmarł w 1684 roku. Wynika z tego, że 
albo M. Kantor -Mirski pomylił duchownych, albo daty. Zob. J. Wiśniewski, Diecezja Częstochow-
ska. Opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach: będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, 
zawierciańskim i żareckim oraz parafi i Olsztyn, Marjówka Opoczyńska 1936, s. 113; M. Kantor-
-Mirski, op. cit., s. 136.

4 M. Kantor -Mirski ponownie popełnia błąd. W 1694 roku urząd burmistrza w Będzinie sprawował 
Kasper Mędrela, rajcą rzeczywiście był wówczas Kasper Mędrecki, ale funkcję pisarza pełnił (naj-
prawdopodobniej) Wojciech Gąszczyński. Zob. Będzin 1358 -2008…, t. 2, s. 339 -349; M. Kantor-
-Mirski, op. cit., s. 136.

5 M. Kantor -Mirski, op. cit., s. 136.
6 J. Wiśniewski, op. cit., s. 117.
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chrzestnymi byli: szlachetnie urodzony pan Hiacenty Józef Poniatowski ze szlachet-
nie urodzoną siostrą swoją Anną z sołtysostwa w Łagiszy w asystencji Jana Kmity 
z Grabowej ze szlachetnie urodzoną Teresą Krasuską z Malinowic, nadto szlachet-
nie urodzony Stefan Kmita z Kwaśniowa ze szlachetnie urodzoną Józefą Pożarow-
ską, panną z tegoż Rogoźnika, przytem szlachetnie urodzony Tomasz Widawski, 
pisarz cła Jego Królewskiej Mości ze szlachetnie urodzoną Zofi ą Krzesińską, panną 
z miasta Będzina7.

Na początku sierpnia 1914 roku, podczas pierwszej wojny światowej, Niem-
cy zajęli Grodziec. Według ks. Wiśniewskiego w tym czasie „żydzi stali się plagą 
szpiegów”, ponieważ „wrogo do nas usposabiali Niemców, którzy niszczyli kopal-
nie i maszyny w Gr. i Wojkowicach. Lud patrząc na to, płakał, pozbawiony opału 
i zarobku”. Opinia ks. Wiśniewskiego na temat przedstawicieli wyznania mojże-
szowego jest raczej daleka od obiektywizmu. W tej samej publikacji duchowny 
używa takich określeń jak: „Żydzi Będzińscy gens astuta (pokolenie podstępne, 
zdradliwe, chytre)”, „Socjaliści, Marjawici i Żydzi (dobrane towarzystwo!)”, „Do 
1836 r. Czeladź była wolna od plagi żydostwa”, „[…] przybyli tu na żer i wyzysk 
łatwowiernych chrześcijan, żydzi; mają tu swą bożnicę, kahał, który […] bogaci 
się na polskiej krwawicy”, „Wszystko zależnie u żydów od wiatru, z której strony 
wieje, i od tego, kto mocniejszy i komu się przypodobać”, „Żydzi, by się nie łączyć 
ze znienawidzonymi gojami […], mieli swą szkołę”, „[…] znów pożar powstał od 
żydów”8.

Dużo bardziej obiektywne są w tym względzie przedwojenne ewidencje 
uczniów szkół. W spisie uczniów (z lat dwudziestych XX wieku) Gimnazjum Mę-
skiego Zgromadzenia Kupców w Będzinie (obecnie Liceum im. Mikołaja Koper-
nika) odnajdujemy Lewina Adolfa Izaaka. Jak wynika z informacji w niniejszym 
źródle, był to Żyd (w rubryce „wyznanie” wpisano: mojżeszowe, a w rubryce „po-
chodzenie”: kupiec) urodzony w lutym 1914 roku w Grodźcu. Jeśli brać pod uwagę 
jego wyniki w nauce, można stwierdzić, że był to uczeń dobry. Oceny bardzo do-
bre miał ze sprawowania i religii, oceny dobre z języka polskiego, algebry i fi zyki, 
zaś dostateczne z przyrodoznawstwa, śpiewu, języka francuskiego oraz historii 
powszechnej9.

W Księdze adresowej Polski z 1929 roku odnajdziemy mieszkańców Grodźca (wraz 
z ich profesjami) o nazwiskach, które mogą sugerować żydowskie pochodzenie. Oto 
oni: M. Frajman (blacharz), D. Wajsblatt (fryzjer), A. Solnik (galanteria), G. Pra-
wer (księgarnia), N. Zilberszac (towary różne), S. Dreksler (rzeźnik), S. Sztrubel 
(rzeźnik), M. Szwarcberg (zegarmistrz), J. Goldberg (artykuły spożywcze), A. Trop-
pauer (browar). W spisie abonentów sieci telefonicznych na rok 1939 znajduje się 
z kolei magister farmacji z Grodźca – Józef Feldman. Należy w tym miejscu dodać, 

7 M. Kantor -Mirski, op. cit., s. 140; Będzin 1358 -2008…, t. 2, s. 320.
8 J. Wiśniewski, op. cit., s. 72, 100, 111, 123, 130, 178 -179, 521.
9 Archiwum Liceum im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, Gimnazjum Zgrom. Kupców. Główna Księ-

ga Ewidencyjna r. sz. 1927/28.
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e w okresie dwudziestolecia międzywojennego grodzieccy Żydzi podlegali będziń-
skiej gminie wyznaniowej10.

Informacje o grodzieckich Żydach można odnaleźć w dość osobliwym, acz niewąt-
pliwe ciekawym źródle, jakim jest przedwojenna gazeta z lat trzydziestych XX wieku 
pod tytułem „Polska Karta”. Był to tygodnik narodowo -socjalistyczny. Jego redakcja, 
a także administracja znajdowały się w Sosnowcu przy ówczesnej ul. Piłsudskiego. 
Wydawcą i redaktorem naczelnym był Józef Kojder. Z artykułów zawartych w „Pol-
skiej Karcie” (dotyczących m.in. Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego) wynika, że gazeta 
miała charakter skrajnie prawicowy. Większość tekstów zawierała treści antysemic-
kie. Nie może więc dziwić fakt, że gazetę konfi skowano, podobnie jak inne antyse-
mickie wydawnictwo – „Jedną Kartę” (być może była to poprzedniczka „Polskiej Kar-
ty”). W „Polskiej Karcie” promowano tylko i wyłącznie tzw. sklepy chrześcijańskie, 
których właścicielami i pracownikami byli katolicy. Prócz tego często zamieszczano 
w niej na antysemickie hasła (zaznaczone poprzez odpowiednią wielkość czcionki i jej 
pogrubienie), takie jak: „Polak kupujący od żyda jest współzłodziejem, bo żyd oszu-
kuje i okrada Polskę” bądź „Każdy może zobaczyć wystawione na pokaz publiczny 
w żydowskich gablotkach fotografi e pachołków żydowskich, którzy nie zawahali się 
dzieci od 1. Komunii św. zaprowadzić do żydowskiego fotografa. Należy dobrze zapa-
miętać dostojne oblicza ojców i matek, sprzedających pamiątkę obrzędu katolickiego 
żydowi”. „Polska Karta” posiadała stały dział o nazwie „Grabarze”. W nim opisywane 
były w skrócie przypadki korzystania przez katolików z usług Żydów. Owe krótkie 
wzmianki miały charakter krytyczny. W dziale tym wśród śląskich i zagłębiowskich 
miejscowości pojawił się również Grodziec. W tekście dotyczącym ówczesnej gminy 
wymienione są nazwiska Żydów, takie jak: Jankiel, Wajsblat, Siulim, Rachcie. Prócz 
tego zamieszczono również nazwiska katolików (oraz ich dokładne adresy) kupu-
jących m.in. artykuły spożywcze u przedstawicieli wyznania mojżeszowego. Warto 
w tym miejscu przytoczyć całość artykułu dotyczącego Grodźca ze względu na to, że 
gazeta ta nie jest powszechnie dostępna. Większość jej egzemplarzy prawdopodobnie 
nie przetrwała drugiej wojny światowej.

Oto wspomniany tekst:

P. Piłat Stefan zamieszkały w Grodźcu ul. Narutowicza 82 sam kiedyś prowadził sklep 
spożywczy, żydzi doprowadzili go do upadku i do nędzy. Dziś pan Piłat odżył na nowo 
dzięki poparciu go przez społeczeństwo polskie, w zamian za to p. Piłat tuczy żyda Siu-
lima i Rachcie, spożywając od nich wszelkie artykuły spożywcze. Wstyd p. Piłat, czas 
się ocknąć. Kształci pan syna, czyżby po to, żeby u żyda był stróżem? P. Szadurska Alek-
sandra krawcowa zam. w Grodźcu ul. Limanowskiego 142 ma tak wybredne podnie-
bienie, że już nic jej nie smakuje co nie cuchnie cebulą od żyda Jankla. Nie złośliwość, 

10 Według M. Kantora -Mirskiego grodziecki browar był dzierżawiony przez Tropauera i Szwajcera. 
Zob. Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem), Warszawa 1929, s. 209; M. Kantor -Mirski, 
op. cit., s. 195; Będzin 1358 -2008…, t. 3, s. 425; Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu 
Poczt i Telegrafów w Katowicach oraz sieci okręgowej Zagłębia Dąbrowskiego i niemieckiego Górnego 
Śląska na 1939 r., Warszawa 1939, s. 171.
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lecz poczucie obowiązku obywatelskiego przez nas przemawia, boć przecież 6 mło-
dych dziewcząt Polek na panią pracuje, pracę również od Polek pani otrzymuje, hańbą 
więc jest te polskie złotówki do żyda wynosić. Brat pani w Łagiszy prowadzi handel, ale 
dotychczas ani jeden żyd nic jeszcze u niego nie kupił. Na dobitkę żyd Wajsblat najczę-
ściej w niedzielę strzyże i goli pani męża, ot i całość z żydowską brzytwą na gojowskim 
gardle. P. Kidawa zamieszkały w Grodźcu ul. Limanowskiego 138 też tylko żydowskie 
towary kupuje. Niechże pani nie zatruwa chociaż zdrowia bratu swemu p. Bramorze, 
urzędnikowi cementowni „Solvay”, który stołując się u pani przez nieświadomość być 
może, zmuszony jest zjadać cuchnące smakołyki żydowskie11.

Kolejne wzmianki dotyczące grodzieckich Żydów związane są z okresem drugiej 
wojny światowej. Wojska niemieckie wkroczyły do Zagłębia Dąbrowskiego 4 września 
1939 roku i opuściły je dopiero w styczniu 1945 roku. Podczas okupacji niemieckiej 
w Grodźcu została powołana do życia żydowska gmina, na której czele stał Abram 
Solnik (niewykluczone, że to ta sama osoba co A. Solnik – związany z galanterią). 
Do jej tzw. fi lii należały Bobrowniki, Dobieszowice, Kamyce i Wojkowice Komor-
ne. W samym Grodźcu znajdowało się wówczas 181 osób wyznania mojżeszowego 
(„stan do marca 1941 r.”). Grodziecka gmina podlegała inspektoratowi w Dąbrowie 
Górniczej, na którego czele stał Icek Borensztajn. Jak wynika z tekstu kroniki gminy 
Grodziec, w latach czterdziestych istniało w Grodźcu getto. Było ono zlokalizowane 
przy ówczesnej ul. 1 Maja „w domach Mandata”. Miało być tam umieszczonych sto 
żydowskich rodzin, których mienie zostało zarekwirowane. Być może jednak autor 
tego zapisu popełnił błąd. Wydaje się, że chodzi tu raczej o liczbę osób, a nie rodzin. 
Nie wiemy jednak, skąd wspomniany autor czerpał informacje. Wiadomo za to, że 
w sierpniu 1942 roku niemiecka żandarmeria dokonała przesiedlenia ludności wy-
znania mojżeszowego „z okolicznych osad” (w tym z Grodźca) do będzińskiego sie-
rocińca, skąd „wraz z Żydami będzińskimi” trafi li na zagładę do KL Auschwitz12.

Jako ciekawostkę warto podać, że w grudniu 1941 roku jeden z niemieckich 
urzędników zwracał się do będzińskiego starostwa z prośbą o całkowite usunięcie 
ludności żydowskiej (wymienia tu liczbę 166 osób) z Grodźca. Jako powód podał 
brak ich użyteczności oraz negatywny wpływ, jaki wywierają na młodzież udającą się 
na wzgórze Parcina, gdzie mieściła się wówczas szkoła szybowcowa. Chodziło o to, że 
wzgórze znajdowało się przy ulicy, gdzie ulokowano przedstawicieli wyznania mojże-
szowego. Chciano uniknąć (zapewne ze względów ideologicznych) konfrontacji nie-
mieckiej młodzieży z tą społecznością13. Grodziecka szkoła szybowcowa (powstała 
w latach trzydziestych XX wieku) była pierwszą i największą tego rodzaju placówką 

11 Por. „Polska Karta” (lata 30. XX w.), nr 19, s. 8; 1935, nr 33, s. 1; 1937, nr 14, s. 6; „Jedna Karta” 1933, 
nr 49, s. 1.

12 Będzin 1358 -2008…, t. 3, s. 511, 533, 549; Zagłada Żydów Zagłębiowskich, red. A. Namysło, Bę-
dzin–Katowice 2004, s. 56; Kronika gminna gminy Grodziec, Grodziec 1934, s. 20 (ze zbiorów Mu-
zeum Zagłębia w Będzinie); Księga adresowa…, s. 209.

13 Jest to dokument w języku niemieckim, z 4 XII 1941 roku, udostępniony mi przez Aleksandrę Na-
mysło, której dziękuję za cenne uwagi dotyczące sytuacji grodzieckich Żydów w okresie drugiej 
wojny światowej.
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w Zagłębiu Dąbrowskim. W 1936 roku oddano do użytku hangar szybowcowy zbu-
dowany z cegły klinkierowej. Placówka szkoliła pilotów szybowcowych do kategorii 
„B”. Dysponowała szybowcami klasy: CWJ -bis, CWJ -bis „Skaut” oraz Wrona -bis. 
Oprócz lotów szybowcowych odbywały się także pokazy modelarskie i obrony prze-
ciwgazowej. Istnienie szkoły było związane z działalnością na tym terenie cementow-
ni zarządzanej przez belgijski koncern Solvay oraz Ligi Obrony Powietrznej i Prze-
ciwgazowej (LOPP), do której Grodziec należał od 1925 roku. W czasie okupacji loty 
na szybowcach nad tamtejszym wzgórzem trenowali członkowie Hitlerjugend. Swoją 
funkcję hangar pełnił do 1948 roku14.

Przyczyn ograniczonych wpływów Żydów w Grodźcu należy szukać, wspo-
magając się dwoma dziedzinami nauki: historią i socjologią. Jak już wspomniano, 
Grodziec – począwszy od XIII wieku – był własnością norbertanek, a od wieku XV 
wchodził w skład księstwa siewierskiego, rządzonego przez biskupów krakowskich. 
Jeden z nich – Andrzej Załuski, w 1747 roku „wydał edykt de non tolerandis Iuda-
eis […]”, na mocy którego „zabroniono Żydom i Cyganom osiedlać się na obszarze 
całego księstwa siewierskiego. Mogli oni jedynie tam przebywać w dni ustalonych 
jarmarków oraz przejeżdżając tranzytem z Polski na Śląsk”. Treść niniejszego doku-
mentu sugeruje, że w okresie nowożytnym Żydzi byli często gośćmi w księstwie. Ma 
to zresztą potwierdzenie w źródłach. W XVI w. w Siewierzu nierzadko zjawiali się 
przedstawiciele wyznania mojżeszowego i „udzielali tam nawet pożyczek pienięż-
nych”. Zastanawia zakaz osiedlania się Żydów w całym księstwie. Powstaje w tym 
miejscu pytanie: czy przed 1747 rokiem zdarzały się przypadki żydowskiego osadnic-
twa w niektórych częściach biskupiej domeny? Wspomniany edykt „sugeruje” odpo-
wiedź, jednakże nie wiadomo, co było tego powodem. Prawdopodobnie (aczkolwiek 
jest to tylko spekulacja) w XVII i XVIII stuleciu Żydzi (z czasem coraz liczniejszych) 
osiedlali się w niektórych częściach księstwa. Biskup Załuski, uznając, że interesy bi-
skupie w księstwie mogą być zagrożone, postanowił ograniczyć do minimum udział 
Żydów w życiu gospodarczym księstwa siewierskiego. W tym celu przedstawicielom 
wyznania mojżeszowego zabroniono stałego pobytu w całym księstwie, a ich odwie-
dziny na tym terenie ograniczono do jarmarków. Co ciekawe, w statutach cechowych 
Siewierza i Koziegłów brak zastrzeżenia, że do cechu będą przyjmowani wyłącznie 
katolicy. Była to typowa klauzula dla statutów rzemieślniczych. Przykładem jest tu 
chociażby Czeladź, gdzie w statucie cechowym z 1671 roku pojawia się taki właśnie 
warunek. Można przypuścić, iż wspomniany zakaz nie odnosił się wyłącznie do tzw. 
innowierców. Na przykładzie Będzina widać, że Żydzi należeli do cechów. W XVIII 
wieku do cechu szewskiego zostali przyjęci („głównie z przyczyn ekonomicznych”) 
„[…] na półbraci: Marek Izakowicz w 1745 r. oraz Jakub Józefowicz w 1768 r. […] 
Kolejny kontrakt cech podpisał 21 czerwca 1774 roku z Szymonem Izakowiczem 

14 D. Majchrzak, Miejsca pamięci…; idem, Niemożliwe? A jednak…, „Nowe Zagłębie” 2009, nr 3, 
s. 19 -20; idem, Historia modelarstwa w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie przed - i powojennym (do lat 
60 -tych XX wieku), [w:] Z dziejów kultury fi zycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych, 
red. M. Ponczek, S. Witkowski, A. Fr yc, Sosnowiec–Katowice–Dąbrowa Górnicza 2010; Pokazy 
obrony przeciwgazowej w Grodźcu, „Expres Zagłębia” 1939, nr 165, s. 7.
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oraz Cherslą Lamelowicem”. Podobny kontrakt w 1783 roku ten sam cech zawarł 
z Koplem Dawidowiczem. Co ciekawe, w będzińskiej księdze wspomnianego cechu 
znajduje się wpis w języku hebrajskim.

W XVII wieku na jednym ze wzgórz wybudowano kościół pw. św. Doroty. Miejsce 
to z czasem stało się obiektem kultu o zasięgu co najmniej regionalnym. Prócz tego 
już wcześniej istniał w Grodźcu kościół pw. św. Katarzyny, który w latach trzydzie-
stych XX wieku został gruntownie przebudowany. Wokół niego chowano zmarłych. 
Dopiero w 1832 roku założono cmentarz poza obrębem świątyni. Rządy duchowień-
stwa na terenie Grodźca oraz istnienie ważnego ośrodka religijnego musiały stanowić 
niewątpliwie poważną barierę dla żydowskiego osadnictwa. Inną przeszkodą było 
skupienie dużego obszaru w jednym ręku. W XIX stuleciu Grodziec był własnością 
m.in. rodu Bontanich, a następnie – aż do wybuchu drugiej wojny światowej – Cie-
chanowskich. W 1934 roku majątek ziemski w Grodźcu należący do Jana Ciecha-
nowskiego liczył 1229 ha.

XIX wiek to także okres rozwoju przemysłu na tym terenie. Powstają kopalnie 
węgla, huta cynku, browar oraz cementownia. Grodziec staje się wsią o charakte-
rze przemysłowym. Tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na tzw. siłę robo-
czą. Zwłaszcza że Żydzi „nie mogli i nie chcieli zatrudniać się u chrześcijańskich 
przedsiębiorców, pracujących w sobotę, a świętujących w niedzielę”. Warto w tym 
miejscu dodać, że pod koniec lat dwudziestych XX wieku w Grodźcu mieszkało 
8192 osoby. Niestety nie wiadomo, jaki procent ludności stanowili przedstawiciele 
wyznania mojżeszowego w tym czasie. Jak się wydaje, najmniejszy wpływ na osad-
nictwo Żydów w Grodźcu miała bliskość Będzina, który nazywany był „Jerozolimą 
Zagłębia”15.

W Grodźcu nie powstał nigdy kirkut ani synagoga. Można jednak przypuszczać, 
że istniały tam tzw. domy modlitwy. Nic nie wiadomo także o jakichkolwiek konfl ik-
tach pomiędzy autochtonami a ludnością żydowską. Może to wynikać z braku mate-
riału źródłowego bądź z tego, iż Żydzi na tym terenie najprawdopodobniej nie stano-
wili realnej konkurencji dla katolickiej części mieszkańców. Zwłaszcza że w Grodźcu 
funkcjonował związek drobnych kupców chrześcijańskich. Poza tym, jak wynika 
z księgi adresowej z 1929 roku, Żydzi przeważnie nie mieli w Grodźcu monopolu na 
daną usługę bądź towar16.

Przy obecnym stanie badań trudno dokładnie prześledzić ewolucję żydowskiego 
osadnictwa w Grodźcu. Podobnie jest w przypadku kwestii relacji grodzieckich Ży-
dów z przedstawicielami wyznania mojżeszowego z okolicznych miast i wsi, a także 
z katolickimi mieszkańcami Zagłębia Dąbrowskiego. Nie wiadomo także, jakie były 

15 Będzin 1358 -2008…, t. 1: Środowisko przyrodniczo -geografi czne, red. M. Z. Pul inowa, s. 52; t. 2, 
s. 262, 302 -303, 314, 320, 325, 329 -330; t. 3, s. 224 -225, 275, 734; D. Majchrzak, Miejsca pamięci…; 
M. Ste lmach, Sto lat polskiego cementownictwa, „Cement, wapno, gips” 1957, nr 10, s. 217 -222; 
M. Kantor -Mirski, op. cit., s. 138 -139; Księga adresowa…, s. 209; Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. 
Studia i materiały z dziejów Siewierza i księstwa siewierskiego. Praca zbiorowa, red. F. Kir yk, Kato-
wice 1994, s. 284, 360, 369.

16 Księga adresowa…, s. 209.
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powojenne losy grodzieckich Żydów. Co ciekawe, motyw Żyda nie pojawia się nawet 
w podaniach dotyczących Grodźca.

O Żydach w Grodźcu (urodzonych lub mieszkających w nim) wiadomo niewiele. 
Większość informacji ich dotyczących odnosi się do dwudziestolecia międzywojen-
nego i okresu drugiej wojny światowej. Niewykluczone, że w przyszłości kwerendy 
historyków ujawnią nowe informacje o dziejach przedstawicieli wyznania mojżeszo-
wego na tym terenie. Do dzisiaj niestety nie upamiętniono grodzieckich Żydów. Po-
zostaje mieć nadzieję, że ta sytuacja z czasem ulegnie zmianie.

✡



Dariusz Złotkowski

Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Kierunki aktywności gospodarczej 

częstochowskich Żydów w XIX wieku 

w świetle akt notarialnych

Do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej administracyjnie Częstochowa należała do 
powiatu lelowskiego województwa krakowskiego. Gwałtowna zmiana istniejących 
struktur administracyjnych nastąpiła z chwilą zajęcia okolic Częstochowy w 1793 
roku przez Prusy i następnie została utrwalona w XIX stuleciu. W tym właśnie cza-
sie szczególnej intensywności nabrał rozwój osadnictwa żydowskiego. Na począt-
ku badanego okresu w Starej Częstochowie, położonej nad Wartą, na ogólną liczbę 
2402 mieszkańców przypadło 495 Żydów1. W 1827 roku Żydzi stanowili już 18,5%, 
a w 1862 – 37,5% ludności miasta. W Nowej Częstochowie, osadzie położonej u stóp 
Jasnej Góry, wokół Rynku Wieluńskiego, osadnictwo żydowskie nie występowało. 
U schyłku badanego okresu, to jest przed pierwszą wojną światową, w połączonym 
już organizmie miejskim Częstochowę (według spisu z 1921 roku) zamieszkiwało 
łącznie 95 941 osób (w tym 24 461 to Żydzi)2.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że wzrost liczby mieszkańców był nierów-
nomierny. Ludności żydowskiej przybywało systematycznie, lecz powoli. Znaczą-
cy, można powiedzieć – gwałtowny jej wzrost zbiegł się z powstaniem, a następnie 
z szybkim rozwojem przemysłu w Częstochowie i w najbliższej okolicy, poczyna-
jąc od lat osiemdziesiątych XIX wieku. Należy tu także postawić pytanie, w jakich 
dziedzinach dawało się odczuć znaczną aktywność gospodarczą Żydów. Na początku 
badanego okresu, tj. w latach istnienia Księstwa Warszawskiego, Żydzi dominowali 
w obsłudze armii jako liweranci. Następnie, po 1815 roku, mniej więcej do lat sześć-
dziesiątych XIX stulecia zajmowali się przemysłem – manufakturami i rozmaitymi 
dziedzinami rzemiosła. Dominowali też w szeroko rozumianym handlu. W okresie 
wielkokapitalistycznym (tzn. od początku lat osiemdziesiątych XIX wieku) Żydzi byli 
1 H. Grossman, Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów lud-

ności 1808 -1810, Warszawa 1925, s. 92 -94.
2 Dane na podstawie: E. Bąkowski, Struktura społeczno -zawodowa ludności Częstochowy w latach 

1918 -1939, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki Społeczno -Ekonomiczne” 1971, 
nr 7, s. 81; A. Rosół, Żydzi w handlu i rzemiośle na terenie miasta Częstochowy w latach 1918 -1939, 
[w:] Żydzi w dziejach Częstochowy, red. Z. Jakubowski, Częstochowa 1991, s. 36.
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obecni głównie w drobnym i średnim przemyśle, handlu i coraz wyraźniej zaznaczali 
swą obecność wśród wolnych zawodów. Przełom XIX i XX wieku to okres wyraźnej 
dominacji żydowskiej burżuazji.

Nie bez znaczenia pozostaje zagadnienie praw politycznych ludności żydow-
skiej na ziemiach polskich. Do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej nie zdołano 
rozwiązać tej kwestii. Władze pruskie tolerowały jedynie zamożnych Żydów. Kon-
stytucja Księstwa Warszawskiego, narzucona przez Napoleona 22 lipca 1807 roku, 
formalnie czyniła wszystkich obywateli Księstwa równymi wobec prawa, jednak 
król saski Fryderyk August dekretem z 17 listopada 1808 roku zawiesił równo-
uprawnienie Żydów na okres 10 lat. Upadek Napoleona i późniejsze zmiany geo-
polityczne na ziemiach polskich sprawiły, że Żydzi musieli nań czekać aż po kres 
powstania styczniowego.

Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania głównych kierunków aktywno-
ści gospodarczej Żydów z Częstochowy i najbliższych okolic w XIX wieku, a nawet 
szerzej – od schyłku XVIII stulecia po okres pierwszej wojny światowej. Istotnym 
punktem będzie tu próba wyodrębnienia i podkreślenia tych płaszczyzn aktywności 
gospodarczej, które powstały lub uległy gwałtownemu rozwojowi w badanym czasie. 
Niniejszy artykuł jest próbą podsumowania wstępnych wyników badań, podjętych 
kilka lat temu i prowadzonych przez piszącego te słowa oraz grupę współpracowni-
ków z Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pomimo że 
przeprowadzone dotychczas badania mają charakter wstępny, wydaje się, że moż-
na już mówić o rewelacyjnych wynikach. Piszący te słowa ma także świadomość, 
że wiele tematów, np. kwestia związków osobowych i gospodarczych Częstochowy 
z Zagłębiem, pozostaje dotąd niezbadanych. Gruntowne rozpoznanie dziejów Żydów 
częstochowskich w odniesieniu do XVIII i XIX wieku jest więc nadal wyzwaniem dla 
historyków.

Zarys stanu badań

Pomimo wstępnego charakteru niniejszych badań, co już kilkakrotnie podkreślono, 
istnieje konieczność podjęcia próby przybliżenia dotychczasowego stanu wiedzy. 
Pomijając ustalenia Stanisława Rumszewicza, w dużym stopniu opiniotwórcze, choć 
publicystyczne3, a także informacje zawarte w Przewodniku po Częstochowie i okolicy 
z 19094, warto wskazać inne ważne opracowania dotyczące badanego zagadnienia. 
Siłą rzeczy jest to wybór wstępny i mocno subiektywny.

Chronologicznie jednym z pierwszych opracowań naukowych dotyczących Ży-
dów częstochowskich jest artykuł Stanisława Szymańskiego Do dziejów Żydów 
w Częstochowie w okresie konstytucyjnym Królestwa, zamieszczony w „Biuletynie Ży-
dowskiego Instytutu Historycznego” z 1961 roku. To opracowanie fragmentu dziejów 
częstochowskich Żydów, jak zaznaczył sam autor, miało „poruszyć niektóre kwestie 

3 S. Rumszewicz, Żydzi w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1915, nr 227, s. 2.
4 Przewodnik po Częstochowie i okolicy z 1909, red. W. Biegański, Warszawa 1909, s. 54.
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natury gospodarczej związane z życiem Żydów w Częstochowie w pierwszej poło-
wie XIX stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem położenia ludności żydowskiej 
w okresie konstytucyjnym Królestwa”. Podkreślił także, że „literatura historyczna 
tych zagadnień jest stosunkowo uboga”5 i że „żałować należy, że najprawdopodobniej 
nie zachowały się archiwalia żydowskie, zwłaszcza gminy, a więc kahału i Dozoru 
Bożniczego”6.

Konieczności badań nad problematyką żydowską w Częstochowie nie dostrze-
żono w ważnym dla miasta opracowaniu zatytułowanym Dzieje Częstochowy od za-
rania do czasów współczesnych7. W tym zbiorze 18 artykułów jedynie teksty Stefana 
Krakowskiego Dzieje Częstochowy od wieku XII do początków XIX w. i Franciszka 
Sobalskiego Częstochowa w latach 1826 -1905 dają się odnieść do XIX wieku. Nie-
stety w żadnym z nich nie wyodrębniono fragmentów dotyczących społeczności 
żydowskiej, jeśli nie liczyć wymienionych z nazwiska wybranych przedstawicieli 
burżuazji.

Za ważne, choć niepozbawione uproszczeń i raczej słabe źródłowo należy 
uznać opracowanie Żydzi w dziejach Częstochowy pod redakcją Zbigniewa Jaku-
bowskiego. Jest to pierwsze wstępne podsumowanie stanu badań z początku lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku. Składa się nań dziewięć artykułów o dosyć roz-
bieżnej tematyce, głównie fi lozofi cznej i kulturoznawczej. Jako istotny dla nas, 
tj. dający się odnieść do schyłku XVIII i początku XIX wieku, w kontekście spo-
łecznym i ekonomicznym można uznać jedynie artykuł Zbigniewa Jakubowskiego 
zatytułowany Częstochowscy Żydzi. Charakterystyka problematyki i perspektywy 
badań. Autor przytoczył w nim najstarsze wzmianki dotyczące miejscowych Ży-
dów, konstatując, że:

Historia częstochowskich Żydów, tych już zorganizowanych w gminie, sięga począt-
ków wieku XVIII. Ówczesne źródła wspominają o zamieszkiwaniu na terenie miasta 
kilkunastu rodzin pochodzenia żydowskiego, spośród których większość trudniła 
się tkactwem. Rodzaj wykonywanego przez nich zawodu nie był przypadkowy, po-
nieważ ta właśnie gałąź przemysłu rozwinięta była w mieście i okolicy. W 1765 roku 
gmina żydowska w Częstochowie skupiała już 51 osób8.

Nie wchodząc w szczegóły, należy tylko zwrócić uwagę, że powyższe ustalenia 
badawcze w większości można co najwyżej przyjąć za mniej lub bardziej prawdo-
podobne hipotezy. Autor nie badał chociażby zbiorów Archiwum Głównego Akt 

5 Jako ważną, omawiającą przeszłość Żydów w Częstochowie, a mało znaną w Polsce wymienia dru-
kowaną w Stanach Zjednoczonych księgę pamiątkową ziomkostwa Żydów z Częstochowy: Żydzi 
częstochowscy, Nowy Jork 1947, a w niej artykuł Jakuba Szackiego pt. Żydzi w Częstochowie do 
I wojny światowej (s. 3 -31).

6 S. Szymański, Do dziejów Żydów w Częstochowie w okresie konstytucyjnym Królestwa, „Biuletyn 
Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1961, nr 39, s. 17 -18.

7 Dzieje Częstochowy od zarania do czasów współczesnych, red. A. Czarnota  [et al.], Katowice 1964.
8 Z. Jakubowski, Częstochowscy Żydzi. Charakterystyka problematyki i perspektywy badań, [w:] Ży-

dzi w dziejach…, s. 7.
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Dawnych (dalej: AGAD) w Warszawie czy miejscowych zbiorów Archiwum Pań-
stwowego w Częstochowie. W tym pierwszym znajdują się np. listy: magistratu Starej 
Częstochowy do S. Sołtyka z 24 maja 1797 roku i list tegoż do ministra K. G. Hoyma, 
datowany w Dąbrowie 29 maja 1797 roku9. Obydwa dotyczą protestów wobec zamy-
słu budowy synagogi.

Istotną próbę zaznaczenia aktywności gospodarczej Żydów w okresie Księstwa 
Warszawskiego podjął Dariusz Złotkowski w pracy Miasta departamentu kaliskiego 
w okresie Księstwa Warszawskiego (Studium gospodarcze). Ukazał w niej koszty go-
spodarcze, jakie przyniósł okres napoleoński gospodarce miejskiej, na przykładzie 
departamentu kaliskiego. Autor sporo uwagi poświęcił okolicznościom i działaniom 
przedstawicieli społeczności żydowskiej. Żydzi właśnie wtedy zdołali uzyskać pod-
waliny siły ekonomicznej. W następnym, pokojowym już okresie, po 1815 roku zdo-
łali ustabilizować swoją znaczącą pozycję ekonomiczną10.

Opracowaniem, które należy tu również przywołać, jest wydawnictwo Z dziejów 
Żydów w Częstochowie11. Ten dosyć przypadkowy zbiór zawiera niezmienione teksty 
artykułów z 1991 roku: Zbigniewa Jakubowskiego, Adama Rosoła, Janusza Sztum-
skiego, Jacka Wodza i Adama Olecha, a także kilka nowych opracowań. Jako ważny 
i wnoszący istotne uzupełnienia do badanego tematu należy uznać artykuł Kazimie-
rza Rędzińskiego pt. Początki żydowskiej gminy wyznaniowej w Częstochowie (1808-
-1862). Powtarza on w zasadzie znane już informacje dotyczące początków gminy 
żydowskiej w tym mieście, czyniąc jednak nowe ustalenia, oparte na materiałach 
archiwalnych z AGAD, przesuwające datę budowy pierwszej synagogi na lata dwu-
dzieste XIX wieku, i podając za Encyklopedią Żydowską12 dane co do liczby Żydów 
mieszkających w Częstochowie w XIX stuleciu.

Jako zdecydowanie lepsze, choć „sztucznie poszatkowane”, należy uznać dru-
gi spośród czterech tomów monografi i Częstochowy pod redakcją Ryszarda Koło-
dziejczyka pt. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. W okresie niewoli 1793 -1918. 
W opracowaniu tym jednie dwaj autorzy poruszyli istotne dla nas kwestie. Pierwszym 
z nich był piszący te słowa, który w opracowaniach Żydzi w Częstochowie w okresie 
pruskim i W Księstwie Warszawskim 1806 -1815 omówił m.in. nowe rezultaty swych 
badań dotyczących społeczności żydowskiej w Częstochowie13. Drugim zaś Ryszard 

9 Szczegółową analizę tych zagadnień zamieściłem w artykule: D. Złotkowski, Testamenty Żydów 
z Częstochowy i najbliższych okolic źródłem historycznym I połowy XIX wieku, [w:] Żydzi Często-
chowianie. Współistnienie, Holocaust, pamięć. Konferencja naukowa, Częstochowa, 22 -23 kwietnia 
2004 r., red. J. Mizgalski, wstęp Z. Rolat, Częstochowa 2006, s. 119 -122.

10 Idem, Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego (Studium gospodarcze), 
Częstochowa 2001, s. 60 -64, 71, 114 -119, 152 -155.

11 Z dziejów Żydów w Częstochowie, red. Z. Jakubowski, S. Podobiński, Częstochowa 2002, s. 127-
-136.

12 K. Rędziński, Początki żydowskiej gminy wyznaniowej w Częstochowie (1808 -1862), [w:] Z dziejów 
Żydów…, s. 127 -136. Por. Jewriejskaja enciklopedia, t. 15, Moskwa 1991, s. 843, przyp. 3; s. 128 -129.

13 D. Złotkowski, Żydzi w Częstochowie w okresie pruskim, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i Klasz-
toru Jasnogórskiego, t. 2: W okresie niewoli 1793 -1918, red. R. Kołodzie jczyk, Częstochowa 2005, 
s. 21 -22; idem, W Księstwie Warszawskim 1806 -1815, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta…, s. 36 -37.
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Kołodziejczyk, który w rozdziale Zmierzch niewoli. U zarania niepodległości zamie-
ścił fragment poruszający kwestie żydowskie. Niestety w tym ostatnim przypadku 
powtórzono znane już ustalenia14.

Ważnym wydawnictwem źródłowym prezentującym akty ostatniej woli spisane 
przez notariuszy częstochowskich jest praca Dariusza Złotkowskiego „Wiedząc do-
brze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi…” To obszerne 
wydawnictwo źródłowe ukazało także stosunki rodzinne, kwestię edukacji dzieci, 
stosunek do religii i materialny dorobek życia będący rezultatem prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej częstochowian, w znacznej części Żydów15. Część z tych mate-
riałów pozwala ponadto uchwycić nowe kierunki aktywności gospodarczej często-
chowskich Żydów w latach 1834 -1865.

Ważne miejsce wśród publikacji naukowych poświęconych badanej kwestii zaj-
muje praca Żydzi Częstochowianie. Współistnienie, Holocaust, pamięć pod redakcją 
Jerzego Mizgalskiego. Jest ona pokłosiem konferencji naukowej z roku 2004 roku. 
Wśród opracowań dających się odnieść do XIX wieku trzeba wymienić artykuł 
J. Miz galskiego pt. Dzieje, dziedzictwo i tożsamość kulturowa Żydów Częstochowy. 
Bezwzględnie należy się zgodzić z autorem co do nazwania dotychczasowych ba-
dań nad dziejami częstochowskich Żydów w XVIII -XIX wieku „fragmentarycznymi”. 
Szkoda tylko, że po raz kolejny swe rozważania opiera on na słabych źródłowo i moc-
no przestarzałych materiałach Z. Jakubowskiego z 1991 roku16, których „skopiowa-
nie” w wydawnictwie z 200217 wcale nie uczyniło nowszymi.

Zmianie tego stanu rzeczy miała posłużyć konferencja zorganizowana przez 
J. Mizgalskiego w 2004 roku18, a także artykuł piszącego te słowa pt. Testamenty Ży-
dów z Częstochowy i najbliższych okolic źródłem historycznym I połowy XIX wieku19, 
w którym przedmiotem szczegółowej analizy stało się 10 testamentów żydowskich: 
siedem z Częstochowy, dwa z Przyrowa i jeden z Kłobucka. Jako istotny, ze względu 
na wskazanie potencjalnie przydatnych obszarów badawczych dla dziejów Żydów 
częstochowskich, należy uznać także artykuł Elżbiety Surmy -Jończyk, Źródła archi-
walne do dziejów częstochowskich Żydów20.

14 R. Kołodzie jczyk, Zmierzch niewoli. U zarania niepodległości, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta…, 
s. 318 -324.

15 D. Złotkowski, „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi…”. 
Testamenty z pierwszej połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich, cz. 1, Często-
chowa 2005 (dalej: Testamenty…); cz. 2, Częstochowa 2006, s. 33 -36, 41. Część 3, obejmująca lata 
1834 -1865, została przygotowana w końcu 2010 roku i najpewniej ukaże się w 2011 roku.

16 Żydzi w dziejach…, s. 7 -32.
17 Z dziejów Żydów…, s. 11 -33.
18 I Konferencja pt. „Żydzi Częstochowianie. Współistnienie, Holocaust, pamięć” odbyła się w Często-

chowie w dniach 22 -23 kwietnia 2004 roku.
19 D. Złotkowski, Testamenty Żydów z Częstochowy…, s. 118 -132.
20 E. Surma -Jończyk, Źródła archiwalne do dziejów częstochowskich Żydów, [w:] Żydzi Częstocho-

wianie…, s. 233 -248.
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Kierunki aktywności gospodarczej miejscowych Żydów

Kwestia osiedlania się Żydów w Starej Częstochowie nie jest na dzisiaj wystarczająco 
zbadana. Do czasu podjęcia szczegółowych badań na potrzeby niniejszego artykułu 
wypada przyjąć za dotychczasowymi opracowaniami, że początki zorganizowane-
go osadnictwa Żydów w mieście nad Wartą należy datować na schyłek XVIII wieku 
i to niezależnie od faktu, czy pierwsze świątynie wzniesiono jeszcze w tym wieku, 
czy na początku XIX stulecia. Mimo wątpliwości wyrażonych przez Stanisława Szy-
mańskiego, wypada się także zgodzić z opinią Komisji Rządowej Spraw Wewnętrz-
nych z 30 listopada 1821 roku, że „Żydzi wcisnęli się do nich [tj. miast] za zezwole-
niem byłego rządu pruskiego tudzież niektórych władz Księstwa Warszawskiego”21. 
Rzeczywiście, w przypadku Starej Częstochowy jeszcze w okresie pruskim (1793-
-1806):

Pojawiła się znacząca jakościowo grupa Żydów, która poczęła opanowywać najbar-
dziej dochodowe dziedziny gospodarki miejskiej. W jej rękach znalazła się więk-
szość propinacji, drobny handel, niektóre rodzaje rzemiosła i dostawy dla wojska. 
[…] Na pierwsze miejsce wysunęła się walka o dochody z propinacji. Żydzi zagro-
żeni rugowaniem z danego terenu nie nabywali początkowo ziemi, lecz angażowali 
kapitał w te dziedziny gospodarki, w których można go było odzyskać szybko i ze 
sporym zyskiem22.

Jeszcze przed 1795 rokiem trzy funkcjonujące wówczas w Częstochowie propi-
nacje: starościańska, wójtowska i miejska, przez wiele lat pozostawały w rękach Jo-
achima Berkowicza. Konsekwencją takiego stanu rzeczy mógł być obraz nakreślony 
w liście mieszczan Starej Częstochowy z 1797 roku. Czytamy w nim:

W roku przeszłym na placu podstępnie nabytym kamienicę postawił, a na funda-
mencie tej posesji zaczął się głosić obywatelem miasta Częstochowy i do wszystkich 
prerogatyw cisnął się, a chcąc być mocniejszym, znaczną liczbę żydostwa do mia-
sta wprowadził i bożnicy postawienie w mieście i parafi i od janowskiej odłączenie 
zyskał23.

Pomijając tu szczegółowe rozważania dotyczące propinacji w okresie istnienia 
Księstwa Warszawskiego, należy skonstatować, że jeszcze w tym czasie propinato-
rzy ze Starej Częstochowy, tacy jak Dymitry Bożewski, Jan Ferencowicz czy Gabriel 
Wyszowski, mogli skutecznie rywalizować z propinatorami żydowskimi, czego na-
macalnym dowodem było doprowadzenie do opieczętowania browarów i gorzelni 

21 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych (dalej: 
KRSW), sygn. 650. Zob. wiadomości podane przez S. Szymańskiego dotyczące tworzenia rewirów 
zamieszkanych przez Żydów: S. Szymański, op. cit., s. 22.

22 D. Złotkowski, Spór o dochody z propinacji w Starej Częstochowie w ostatnich latach Księstwa War-
szawskiego, „Studia Historyczne” R. 41, 1998, z. 4 (163), s. 509.

23 AGAD, Generalne Dyrektorium Departamentu Prus Południowych (dalej: GDDPP), sygn. VI 307, 
List mieszczan częstochowskich do władz pruskich z 3 X 1797 roku, s. 62 -67.
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znajdujących się w Starej Częstochowie, a należących do starozakonnych. Po 1815 
roku dominacja Żydów stawała się coraz bardziej widoczna24.

Badania, jakie piszący te słowa przeprowadził nad testamentami Żydów, pośred-
nio potwierdziły opinię, że

W burzliwym okresie Księstwa Warszawskiego kupcy żydowscy byli liwerantami za-
opatrującymi twierdzę jasnogórską, lazaret u Św. Barabary, magazyn w klasztorze Św. 
Zygmunta (założony w 1812 roku), magazyn solny, w potrzebne surowce i produkty, 
a nawet magistrat częstochowski w materiały biurowe. Drugie źródło ich dochodów 
stanowiła dzierżawa ratusza miejskiego (do 1809 roku), a także cła mostowego, bru-
kowego, jarmarcznego i wreszcie propinacja25. W związku z prowadzeniem szeroko 
zakrojonych prac fortyfi kacyjnych wokół twierdzy jasnogórskiej26, zwłaszcza w 1808 
roku, Żydzi byli dostawcami pracowników często z odległych wsi departamentu 
kaliskiego27.

Niezwykle ciekawa i ważna dla przybliżenia omawianych zagadnień jest analiza te-
stamentów Żydów częstochowskich. Wszak obraz miasta i zajęcia jego mieszkańców 
można rekonstruować, opierając sie także na tych źródłach. Polską ustawę notarial-
ną, opracowaną na podstawie wzorca francuskiego przez ministra sprawiedliwości 
Feliksa Łubieńskiego, król Fryderyk August ogłosił 4 sierpnia 1808 roku. Pierwszymi 
notariuszami częstochowskimi byli: Józef Leśniewski (prowadził kancelarię w latach 
1809 -1819) i Antoni Truszkowski (1818 -1822). Ignacy Budrewicz był notariuszem 42 
lata (1823 -1865). U schyłku badanego okresu swe kancelarie prowadzili jeszcze Adam 
Mazurkiewicz (1855 -1859) i Antoni Owsiany (1865 -1878)28. Rekonstrukcja życia go-
spodarczego Żydów z bliższych i dalszych okolic Częstochowy jest także możliwa 
dzięki analizie dokumentów z kancelarii notarialnej Jana Roli Różyckiego z Żarek 
(1826 -1866) czy notariuszy z Kłobucka: Jana Karolczyka i Lucjana Bugajskiego.

Właśnie przed notariuszem zawierano rozmaite kontrakty: kupna czy wynajmu 
domu, spisywano umowy publicznoprawne, wzajemnie poręczano kaucje z tytułu 
obejmowanego urzędu i wreszcie przed nim sporządzano testamenty. Wśród testa-
mentów wydanych przeze mnie drukiem w latach 2005 -2006 znalazły się akty ostat-
niej woli następujących osób: 1) Mośka Józefowicza Landaua (z Janowa), 2) Wulfa 
i Ryfk i Aronowiczów (z Kłobucka), 3) Granka Lewkowicza i 4) Lewka Izraelowicza nn 
Przyrowskiego (obaj z Przyrowa), wreszcie mieszkańców Częstochowy: 5) Herszlika 
Najmana, 6) Józefa Hertza, 7) Berka Ginsberga, 8) Lewka Bermana, 9) Haji z Lew-
kowiczów Kupermanowej i 10) Lewka Abramowicza29. W przygotowywanej obec-
nie części trzeciej znajdą się testamenty: Józefa Boehma, Gołdy Brat v. Kohn, Józefa 

24 D. Złotkowski, Spór o dochody…, s. 509 -530.
25 AGAD, KRSW, sygn. 642, Lista N. Bermana, A. Mayzela, M. Kohna do MSW z 1812 roku, s. 157-

-158.
26 Protokóły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, wyd. B. Pawłowski, t. 1, cz. 2, Toruń 1962, s. 272.
27 D. Złotkowski, Testamenty Żydów z Częstochowy…, s. 122.
28 Idem, Testamenty…, cz. 1, s. 6 -7.
29 Przywołane akty ostatniej woli znalazły się w pracy: ibidem, cz. 1 -2.
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Frydmana, Mośka Goldberga, Wiktora Herszlebena, Jana Hessa, Mendla Horowicza, 
Sary Juchtman, Leka Kohna, Haskiela Landaua, Dawida Kronenberga Landaua, Jana 
Henryka Langutta, Eyzyka Peltza, Szafera Abrama Rosenwalda, dra A. Sterna, Wolfa 
Szlezyngera, Mośka Waynreba, Frayndli Żareckiej i innych.

I tak Wulf i Ryfk a Aronowicze z Kłobucka zajmowali się gospodarstwem rol-
nym30. Jest to przykład raczej rzadki. Józef Hertz wśród swego majątku wymienił: 
sumę 500 złp (na dzień 17 lutego 1825 roku) „należną od Rządu Królestwa Polskiego, 
za utrzymywanie poczthalterii tu w mieście Częstochowie”31. Berek Ginsberg wśród 
swego majątku wymienił z kolei kwotę 5000 złp „ubezpieczoną na hipotece domu 
Tomasza Wernera […]. Tudzież towaru sklepowego”32. Do zajęć niejako tradycyjnie 
przypisywanych Żydom pasuje majątek Haji z Lewkowiczów Kupermanowej, która 
napisała, że posiada „połowę austerii tu w mieście Częstochowie położonej, Biadacz 
zwanej, którą z dorobku wspólnego ze zmarłym mężem” wystawia33. Lewek Abra-
mowicz, Likiernikiem zwany, wśród swego majątku wymienił: „handel winny, który 
prowadzi”34. Analiza testamentów pozwala główne zajęcia Żydów określić jako tra-
dycyjne, przypisywane im od dawna. Pamiętać należy, że przytoczone wnioski mają 
charakter sondażowy i musi się tu pojawić pytanie, na ile są one reprezentatywne dla 
całej społeczności żydowskiej w Częstochowie i najbliższej okolicy.

Piszący te słowa niedawno przygotował do druku trzecią część testamentów 
(w tym żydowskich), obejmującą lata 1834 -1865. Warto jednak zauważyć, że nie do 
końca udało się określić z całą pewnością wszystkie nazwiska z analizowanych do-
kumentów. We wspomnianym okresie procentowy udział Żydów w sporządzaniu 
aktów ostatniej woli wyniósł 23 na 225, co stanowi nieco ponad 10%, podczas gdy 
w latach 1809 -1833 było to nieco ponad 7% wszystkich sporządzonych 238 aktów 
ostatniej woli.

Testamenty, zwłaszcza te z lat 1834 -1865, z jednej strony potwierdzają utrzymy-
wanie kierunków tradycyjnej aktywności gospodarczej Żydów z Częstochowy i oko-
lic, a z drugiej odsłaniają nowe jej płaszczyzny. Przykładem pierwszej tendencji jest 
testament Abrama Szefera Rosenwalda, który w 1849 roku przyznał, że jego mają-
tek składał się m.in. „z sklepu korzennego i kramarszczyzny, jaki od trzydziestu lat 
utrzymywał”35. Haskiel Landau w swym testamencie z 1865 roku napisał, że prowadzi 
„handel galanteryjny norymberski”36, zaś Sara Juchtman aktem z 1859 roku do swego 
majątku zaliczyła „towar garbarski, to jest w skórach wyprawnych gotowych jako też 
i do wyprawienia będących oraz surowych” (wartości ok. 450 rs)37.

30 Testament nr 58, [w:] ibidem, cz. 1, s. 186 -187.
31 Testament nr 132, [w:] ibidem, cz. 2, s. 64 -65.
32 Testament nr 152, [w:] ibidem, cz. 2, s. 113 -115.
33 Testament nr 221, [w:] ibidem, cz. 2, s. 286 -287.
34 Testament nr 224, [w:] ibidem, cz. 2, s. 293 -294.
35 Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), sygn. 28 (1849 rok), folium 243, Not. I. Bud-

rewicz lub Rozenwald (!).
36 APCz, sygn. 6 (1865 rok), Not. A. Makarowski, folium 377.
37 APCz, sygn. 38 (1859 rok), Not. I. Budrewicz, folium 291.
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Nowe kierunki aktywności

Nową sferę aktywności gospodarczej reprezentował m.in. Mosiek Waynreb (1799-
-1847), który w akcie z 1842 roku wśród swego majątku wymienił „dzierżawę fol-
warku Aniołowa jako też Wyczerp”, jakie „trzymał wspólnie ze swym szwagrem Da-
widem Bergmanem”38. Hertz Kohn, określający się w testamencie z lipca 1859 roku 
jako właściciel domu nr 98 przy Rynku w Starej Częstochowie stojącego, był także 
„właścicielem dóbr Lipicze, w okręgu i powiecie wieluńskim położonych”. Dodawał, 
że jego majątek składa się z tych dóbr wraz „z inwentarzami żywemi i martwemi, 
urządzeniami rolniczemi, gospodarskiemi, okowitą, zbożem, domu w Częstochowie, 
mebli, precjozów, srebra, kosztowności, kamieniów, intratę z loterii i szynku w domu 
moim w Częstochowie”39.

Wyrazem pogłębiających się tendencji kapitalistycznych było funkcjonowanie oko-
licznych papierni. Pierwsza, o starszym rodowodzie, to papiernia w Białej „Kopiec zwa-
na”. Jej właścicielem w 1842 roku był Dawid Gampff 40. Druga to papiernia w Łojkach, 
której dzierżawcą w 1856 był Walerian Piekarski41. Tej ostatniej krótkie opracowanie 
poświęcił Franciszek Sobalski42. Informacje o papierni w Łojkach zawiera kontrakt 
z 1842 roku zawarty pomiędzy jej właścicielem M. Kunertem a B. Kohnem w sprawie 
sprzedaży papieru. Wyliczono w niej gatunki i ceny produkowanego papieru. Widocz-
na jest tu pewnego rodzaju zależność producenta papieru od kapitału kupieckiego.

Być może wojenny czas w Księstwie Warszawskim skłonił miejscowych Żydów 
do objęcia swym zainteresowaniem gospodarczym także miejscowego górnictwa 
rud żelaza. Pierwsze odnotowane przykłady tego typu działalności odnoszą się do 
Huty Pankowskiej i są datowane na 1811 rok. Wtedy to W. Michilschon „Burghaus 
kontrakt swój na żelazo 16 marca cedował”43. W tym samym roku urzędnicy Huty 
Pankowskiej Kledycz i Donat „względem żelaza ugodę ze starozakonnym 16 mar-
ca zawarli”44. Żydzi aktywnie uczestniczyli w rozwoju branży hutniczej. W związku 
z technologią stosowaną wtedy przy wytopie rudy istniało znaczne zapotrzebowanie 
na węgiel drzewny. W roku następnym (1812) urzędnicy „Huty Żelaznej Pankow-
skiej” zawarli „kontrakt o węgle” z Herszlikiem Hirszmanem45. Analizy przedsta-
wionych tu materiałów mają charakter wstępny i nie pozwalają uchwycić ciągłości 
procesu w dłuższym okresie, ale pokazują rozmaite aspekty aktywności gospodarczej 
Żydów u schyłku Księstwa Warszawskiego.

Pozostałe materiały źródłowe z badanego obszaru, są późniejsze, pochodzą bo-
wiem dopiero z końca lat trzydziestych XIX wieku. Ponadto nie ma pewności, czy 

38 APCz, sygn. 21 (1842 rok), Not. I. Budrewicz, folium 269.
39 APCz, sygn. 4 (1863 rok), Not. A. Makarowski, folium 1.
40 APCz, sygn. 21 (1842 rok), Not. I. Budrewicz, folium 109.
41 APCz, sygn. (?) (1856 rok), Not. A. Mazurkiewicz, folium 262, k. 587.
42 F. S obalski, Papiernia w Łojkach koło Częstochowy, „Przegląd Papierniczy” 1963, s. 331.
43 APCz, sygn. 3 (1811 rok), Not. J. Leśniewski, akt 42.
44 Ibidem, akt 41.
45 APCz, sygn. 4 (1812 rok), Not. J. Leśniewski, akt 142, 143.
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Ludwik Geldkie (?) był Żydem, czy miał tylko niemiecko brzmiące nazwisko. Otóż na 
mocy kontraktu z 12/24 listopada 1837 roku nabył on tytułem trzyletniej dzierżawy 
od Feliksa Skarzyńskiego „trzy fryszerki w dobrach janowskich”46.

Kilka lat później, tj. 31 października/12 listopada 1840 roku, Królikiewicze – wła-
ściciele dóbr Kuźnica Stara – wydzierżawili je Maurycemu Koniarowi na 10 lat47. Nie-
co późniejszy, bo datowany na 22 marca/3 kwietnia 1843 roku, jest kontrakt „o sprze-
daż, kupno węgli” pomiędzy Marcelim Królikiewiczem – naczelnikiem górnictwa 
krajowego, a zarazem dziedzicem dóbr Kuźnica Stara – a Ottonem Kunertem – dzie-
dzicem dóbr Łojki. Podwykonawcami byli tu zapewne także Żydzi48. Wspomniane 
dobra z racji znajdujących się tam pokładów rudy żelaza były w kręgu zaintereso-
wania Żydów także na początku lat pięćdziesiątych: 31 maja/12 czerwca 1852 roku 
Salomon Sztarke pisał do Zygmunta Kempnera o zahipotekowanie kontraktu dzier-
żawnego na dobrach Stara Kuźnia49.

Przytoczone powyżej przykłady pochodzą ze wstępnej kwerendy. Na razie nie spo-
sób pokazać ich genezy i ciągu dalszego. Są jak gdyby wyrwane z kontekstu. Znacznie 
ciekawszy, choć niestety również niepełny obraz dają wymienione dalej źródła. Otóż 
18/30 kwietnia 1861 roku Erazm Błeszyński – dziedzic dóbr Waleńczowa i Hutka 
Waleńczowska zawarł ze starozakonnymi Berkiem Gersonem i Abrahamem Lew-
kiem Sztajerem (?) – kupcami z Krzepic – kontrakt dotyczący budowy kopalni rudy. 
Czytamy w nim:

Na dobrach Waleńczów i Hutka Waleńczowska [dotychczas] nigdy nie było kopal-
ni. Starozakonni Berek Gerszon i Abraham Lewek Sztajer własnym kosztem odkryli 
kopalnię rudy żelaznej na tych dobrach. Dlatego zeznający Błeszyński dziedzic tych-
że dóbr wspomnianym starozakonnym […] odkrytą przez nich kopalnię wypusz-
cza w dzierżawę na lat sześć, to jest 1 I 1861 do tegoż dnia i miesiąca 1867 roku za 
rs 180050.

Dążenie do kontroli lub przynajmniej zapewnienia sobie dostępu do rudy żela-
za nie mogło pozostawać bez związku z faktem, że Żydzi prowadzili fabryki wyko-
rzystujące lub produkujące wyroby metalowe. Ilustruje to umowa z 13/25 września 
1862 roku zawarta w Mstowie pomiędzy Ludwikiem Szaniawskim, „dziedzicem dóbr 
Jaskrowa z przyległościami”, w obecności ks. Michała Lecherta proboszcza mstow-
skiego i urzędnika Teofi la Szaniawskiego, zapewne z Ludwikiem Froelichem (?) – 
„dyrektorem Fabryki Wyrobów Żelaznych i Blaszanych we wsi Jaskrowie w okręgu 
częstochowskim”51.

Rozwój kopalni rud na znacznej powierzchni w okolicach Częstochowy i prze-
mysłu związanego z przetwarzaniem tejże rudy, na przykład w wielkich piecach 

46 APCz, sygn. 16 (1837 rok), Not. I. Budrewicz, akt 277.
47 APCz, sygn. 19 (1840 rok), Not. I. Budrewicz, akt 301.
48 APCz, sygn. 22 (1843 rok), Not. I. Budrewicz, akt 69.
49 APCz, sygn. 53 (1853 rok), Not. I. Budrewicz, akt 142.
50 APCz, sygn. 40 (1861 rok), Not. I. Budrewicz, akt 85.
51 APCz, sygn. 41 (1862 rok), Not. I. Budrewicz, akt 252.
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w Pankach, Hucie Starej czy Blachowni, powodował ogromne zapotrzebowanie na 
drewno. Warto bowiem przypomnieć, że stosowanie nowszych technologii wytopu to 
kwestia późniejsza. Kilka przywołanych poniżej przykładowych kontraktów z kolej-
nych trzech dziesięcioleci dotyczy umów o dostawę znacznych ilości drewna z miejsc 
oddalonych od siebie, połączonych jednak osobami Arona Chwata czy Szymona Bo-
ehma – kupca z Krzepic. I tak np. Aron Chwat kupił od Edwarda Miączyńskiego 
24 grudnia 1845/5 stycznia 1846 roku „dziesięć tysięcy sągów drzewa za 9000 rs”52. 
Podobnej wielkości kontrakt został zawarty 10/22 lutego 1854 roku pomiędzy Janem 
Święchowskim, dziedzicem Żytniowa, a wspomnianym kupcem z Krzepic, Szymo-
nem Boehmem, o dostawę drzewa53. Analogicznej sprawy dotyczy kontrakt z 18/30 
stycznia 1864 roku zawarty pomiędzy Stanisławem Pietrasiewiczem, dziedzicem 
„dóbr Zawada z przyległościami”, a Szymonem Boehmem i Szymonem Bergmanem, 
kupcem z Częstochowy. Jego przedmiotem była sprzedaż lasu należącego do dóbr 
Zawada, „a położonego przy trakcie ze wsi Zawada do Małus Wielkich i stosownie do 
przemiaru dokonanego przez jeometrę Aleksandra Kulczyckiego”54.

Drugim obszarem znaczącej aktywności gospodarczej Żydów częstochowskich 
była dzierżawa dóbr ziemskich lub nawet ich posiadanie. Dobrym potwierdzeniem 
tego ostatniego jest akt cara Mikołaja I informujący, że Hertz Kohn ma prawo nabyć 
dobra ziemskie55. Przedstawiona poniżej rekonstrukcja dzierżawionych majątków 
ziemskich przez Żydów w bliższych i dalszych okolicach Częstochowy daleka jest od 
całościowego ujęcia. Podjęte w tej kwestii badania są dopiero na etapie wstępnym. 
Zdecydowanie mają one charakter rozpoznawczy. Wyniki zdają się jednak obiecu-
jące. Przyjęte założenie postaram się ukazać m.in. na przykładach folwarków i dóbr: 
Aniołów, Wyczerpy oraz Lipicze.

Jako pierwszy należy rozpatrzeć przykład Aniołowa. Folwark ten, położony na 
przedmieściu ówczesnej Częstochowy, już 7/19 listopada 1838 roku został wydzier-
żawiony przez Monikę Gąsiorowską Mojżeszowi Weinrebowi na 11 lat (był to raczej 
dłuższy okres dzierżawy)56. Następny akt pochodzi z 13/25 czerwca 1846 roku. In-
formuje on, że Mojżesz Weinreb i Dawid Bergman zabiegali o wyjednanie konsensu 
na dzierżawę właśnie tego folwarku w Biurze Naczelnika Powiatu Wieluńskiego57. 
Brak oryginału tego aktu nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, dlaczego owe za-
biegi podjęto po ośmiu latach dzierżawy, a nie na jej początku lub pod koniec, gdy-
by istniał zamiar jej przedłużenia. Zabiegi takie należałoby podjąć dopiero w 1849 
roku, po 11 latach dzierżawy. W międzyczasie mogło dojść do zmiany właściciela, 
bowiem już w 1848 roku był nim Edward Wyttek. To on 11/23 czerwca 1848 roku 
tytułem zastawy oddał folwark Aniołów Dawidowi Goldmanowi na okres 12 lat58. 

52 APCz, sygn 25 (1846 rok), Not. I. Budrewicz, akt 5.
53 APCz, sygn. 33 (1854 rok), Not. I. Budrewicz, akt 55.
54 APCz, sygn. 43 (1864 rok), Not. I. Budrewicz, akt 15.
55 APCz, sygn. 41 (1862 rok), Not. I. Budrewicz, akt 114.
56 APCz, sygn. 17 (1838 rok), Not. I. Budrewicz, akt 238.
57 APCz, sygn. 25 (1846 rok), Not. I. Budrewicz, akt 177.
58 APCz, sygn. 27 (1848 rok), Not. I. Budrewicz, akt 137.
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28 maja/9 czerwca 1855 roku Edward Wyttek ponownie powtórzył starozakonnemu 
Dawidowi Goldmanowi kontrakt o zastawę folwarku Aniołów59.

W ścisłym związku z folwarkiem Aniołów pozostawały pobliskie Wyczerpy. Owa 
bliskość wynikała nie tylko z położenia, ale także ze związków rodzinnych wśród 
dzierżawców. 18/30 kwietnia 1841 roku Edward Wyttek po raz pierwszy wypuścił 
klucz Wyczerpy w dziewięcioletnią dzierżawę Dawidowi Bergmanowi, spokrewnio-
nemu z Mojżeszem Weinrebem60. Z nieznanych bliżej powodów 11/23 czerwca 1848 
roku Edward Wyttek rozwiązał ów kontrakt dzierżawny z Dawidem Bergmanem61. 
18/25 lipca 1856 roku Ewaryst Feliks Ksawery Jan Chądzyński, dziedzic dóbr Nawa-
rowa (?), zawarł kontrakt z Dawidem Goldmanem, zastawnym posiadaczem dóbr 
Wyczerpy i folwarku Aniołów62.

Warto podkreślić, że 8/20 czerwca 1856 roku dotychczasowy ich właściciel 
Edward Wyttek sprzedał Wyczerpy Dolne63. Tego samego dnia Edward Wyttek i Jó-
zef Mayzel (wymieniony jest też Dawid Goldman, dzierżawca folwarku Aniołów) za-

warli kontrakt kupna i sprzedaży dóbr: wsi i folwarku Wyczerpy oraz folwarku Anio-
łów64. Warto tu wyraźnie podkreślić, że jest to jeden z pierwszych przypadków, gdy 
Żydzi zostali właścicielami dóbr ziemskich w najbliższych okolicach Częstochowy. 
4/16 czerwca 1861 roku to już Dawid Goldman wydzierżawił na rok dobra Wyczerpy 
i Aniołów Szymonowi Goldmanowi65. W kontrakcie z roku następnego, pod datą 
12/24 czerwca 1862 roku Dawid Goldman wymieniony jest jako posiadacz dóbr Wy-
czerpy i folwarku Aniołów66.

Kolejnym udokumentowanym przykładem wejścia Żydów z okolic Częstochowy 
w posiadanie dóbr ziemskich są Lipicze. Ta położona na północny -wschód od Czę-
stochowy wieś już w dokumencie z 24 listopada/6 grudnia 1858 roku wymieniona zo-
stała jako współwłasność starozakonnych: Simich Estery Kohn i Hertza Kohna67. Jest 
rzeczą wartą podkreślenia, że 8/20 marca 1860 roku Hertz Kohn upoważnił szlachci-
ca Ignacego Błeszyńskiego do zorganizowania hipoteki dla dóbr Lipicze68. Pod datą 
3/15 września 1862 roku (a więc po śmierci Hertza) czytamy, że czwarta część dóbr 
Lipicze należała się Rychli z Kohnów Eisenszatz, córce Hertza Kohna69.

Przedmiotem zainteresowania gospodarczego częstochowskich Żydów był 
m.in. położony u południowo -wschodniego krańca ówczesnej Częstochowy folwark 

59 APCz, sygn. 34 (1855 rok), Not. I. Budrewicz, akt 171.
60 APCz, sygn. 20 (1841 rok), Not. I. Budrewicz, akt 113.
61 APCz, sygn. 27 (1848 rok), Not. I. Budrewicz, akt 138.
62 APCz, sygn. 35 (1856 rok), Not. I. Budrewicz, akt 172.
63 APCz, sygn 35 (1856 rok), Not. I. Budrewicz, akt 11.
64 APCz, sygn. 35 (1856 rok), Not. I. Budrewicz, akt 127.
65 APCz, sygn. 40 (1861 rok), Not. I. Budrewicz, akt 128.
66 APCz, sygn. 41 (1862 rok), Not. I. Budrewicz, akt 167.
67 APCz, sygn. 37, Not. I. Budrewicz, akt 247, 248.
68 APCz, sygn. 51 (1860 rok), Not. I. Budrewicz, Repertorium rejenta kancelarii okręgu częstochow-

skiego Ignacego Budrewicza [tyczące się] zapisywania wszelkich akt dobrowolnych czynności na 
rok 1859 [i 1861].

69 APCz, sygn. 41 (1862 rok), Not. I. Budrewicz, akt 239.
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Ostatni Grosz. Jego obecność w rękach żydowskich jest udokumentowana przynaj-
mniej od 1844 roku. 23 maja/4 czerwca 1844 roku Kazimierz Skorupka wydzierżawił 
ten folwark na okres trzech lat Izydorowi Poznańskiemu70. Brak informacji z póź-
niejszego okresu nie pozwala ustalić dalszych losów tej dzierżawy, ale najprawdo-
podobniej przebiegała pomyślnie, skoro 15/27 marca 1862 roku Izydor Poznański 
upoważnił Edwarda Milewskiego, rejenta w Kaliszu, do wykreślenia prawa dzierżawy 
folwarku Ostatni Grosz z dóbr Błeszna71. Dzierżawa ta trwała jeszcze przynajmniej 
do 1864 roku. Potwierdza to akt z 19/31 maja 1864 roku, gdzie Izydor Poznański, 
dzierżawca omawianego folwarku Ostatni Grosz, „tamże zamieszkały”, regulował 
sprawy własnościowe m.in. „ławek w bożnicy”72.

Śledząc folwarki czy dobra, wobec których Żydzi przejawiali szczególne zain-
teresowanie, warto podkreślić, że interesowały ich majątki położone przy znaczą-
cych szlakach komunikacyjnych lub na atrakcyjnych z innych powodów terenach, 
np. tam, gdzie znajdowały się rudy żelaza lub rozległe lasy. Taką właśnie atrakcyjną 
lokalizację miał położony na północny wschód od Częstochowy Kościelec. 11 czerw-
ca/23 czerwca 1836 roku Ludwik Madaliński, dziedzic tych dóbr, wydzierżawił je 
Izaakowi Kohnowi na sześć lat73. Wspomniane dobra były wypuszczane w dzierżawę 
w ręce żydowskie także w następnych latach. 5/17 marca 1845 roku dziedzic Ludwik 
Madaliński i Izrael Sejdeman zawarli „kontrakt wieczystej dzierżawy” dotyczący 
dóbr Kościelec74.

Szczególnie ciekawy wydaje się zamysł Aleksandra Kołaczkowskiego z 18/30 
września 1845 roku. Otóż ów dziedzic dóbr Kamyk zawarł z kolonistami żydowskimi 
tychże dóbr umowę „o wieczystą dzierżawę 14 działów gruntu”. Na dokumencie znaj-
duje się 14 podpisów po hebrajsku75. Towarzyszy mu kolorowa mapka podziałowa 
wspomnianej kolonii starozakonnych.

Powyżej przedmiotem analizy uczyniono te folwarki lub dobra, które znalazły 
się w rękach żydowskich wielokrotnie lub na dłużej. Należy jednak po raz kolejny 
podkreślić, że nie jest to lista pełna. Pojedyncze dokumenty świadczą przynajmniej 
o okresowej dzierżawie następujących folwarków lub dóbr:

1818 – Balsam Herszlik zawarł kontrakt o wspólną dzierżawę wsi Starej Huty 
z Ur. Marcinem Małuskim (?)76;

1819 – Piotr Łatacz przypuścił Mendla Horowicza do dzierżawy wsi Kuźnica 
Marianowa77;

70 APCz, sygn. 23 (1844 rok), Not. I. Budrewicz, akt 109.
71 APCz, sygn. 52 (1862 rok), Not. I. Budrewicz, Repertorium rejenta kancelarii okręgu częstochow-

skiego Ignacego Budrewicza tyczące się zapisywania wszelkich akt dobrowolnych czynności na rok 
1862 [po maj 1865]. W oryginale akt ten sie nie zachował.

72 APCz, sygn. 43 (1864 rok), Not. I. Budrewicz, akt 128.
73 APCz, sygn. 15 (1836 rok), Not. I. Budrewicz, akt 146.
74 APCz, sygn. 24 (1845 rok), Not. I. Budrewicz, akt 92.
75 APCz, sygn. 24 (1845 rok), Not. I. Budrewicz, akt 295.
76 APCz, sygn. 10 (1818 rok), Not. J. Leśniewski, akt 111.
77 APCz, sygn. 12 (1819 rok), Not. J. Leśniewski, Repertorium 1809 -1822.
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1836 – Mojżesz Wajnreb ustąpił Eyzykowi Peltzowi prawo trzyletniej dzierżawy 
dóbr Jamne i Nowa Wieś78;

1837 – Bendykt Lemański starozakonnemu Lewkowi Glikrajchowi vel Gligrei-
chowi (?) wydzierżawił na pięć lat folwark Kopskie79;

1839 – Teresa hr. Męcińska wydzierżawiła na trzy lata Eyzykowi Kohnowi wieś 
Knieja80;

1841 – Emanuel Benda wydzierżawił Leyzerowi Kroytzbergerowi folwark Kle-
paczka na sześć lat81;

1841 – Maurycy Koniar wydzierżawił dobra Kuźnica Stara na dziewięć lat przez 
swego pełnomocnika Tomasza Szwajkowskiego82;

1842 – Mateusz Bilski, dzierżawca wójtostwa rządowego Dźbów, i starozakonny 
Józef Roienthub (?) zawarli ze sobą kontrakt dzierżawny83;

1863 – Józef Pietrasiewicz, dziedzic dóbr Kobyłczyce, zawarł kontrakt z Szymo-
nem Boehmem i Kajetanem Carem84;

1863 – Jankiel Niewiem i dziedzic dóbr Kamyk Aleksander Kołaczkowski zawarli 
między sobą kontrakt85;

1863 – Czesław Wyttek upoważnił Marka Sylmana (?) do administrowania do-
brami Stradom86;

1864 – Szymon Boehm upoważnił Szymona Bergmana do nabycia dóbr Pierz-
chno87.

Do dziedzin życia ekonomicznego, którymi Żydzi przejawiali szersze zaintereso-
wanie, należało także młynarstwo. Analizowany materiał jest niepełny i nie pozwa-
la uchwycić tego zjawiska w dłuższym okresie. Rekonstruowany obraz ma niestety 
wiele elementów jeszcze nieznanych. Szkieletowa rekonstrukcja pozwala jednak 
uchwycić część z nich. I tak 28 października 1813 roku Antoni Guzalski, opiekun 
nieletnich Porębińskich, wypuścił w dzierżawę Salomonowi Ayzykowi młyn i bro-
war na trzy lata88. 9 czerwca 1831 roku Abraham Sztol ustąpił Piotrowi Matlągie-
wiczowi, młynarzowi we wsi Gnaszyn, prawo dzierżawy młynu w tejże wsi89. Mar-

78 APCz, sygn. 15 (1836 rok), Not. I. Budrewicz, akt 252.
79 APCz, sygn. 16 (1837 rok), Not. I. Budrewicz, akt 142, 198.
80 APCz, sygn. 18 (1839 rok), Not. I. Budrewicz, akt. 170.
81 APCz, sygn. 20 (1841 rok), Not. I. Budrewicz, akt 46.
82 APCz, sygn. 20 (1841 rok), Not. I. Budrewicz, akt 222.
83 APCz, sygn. 21 (1842 rok), Not. I. Budrewicz, akt 7.
84 APCz, sygn. 42 (1863 rok), Not. I. Budrewicz, akt 71.
85 APCz, sygn. 42 (1863 rok), Not. I. Budrewicz, akt 20.
86 APCz, sygn. 52 (1863 rok), Not. I. Budrewicz, Repertorium rejenta kancelarii okręgu częstochow-

skiego Ignacego Budrewicza tyczące się zapisywania wszelkich akt dobrowolnych czynności na rok 
1862 [po maj 1865], akt 246.

87 APCz, sygn. 52 (1864 rok), Not. I. Budrewicz, Repertorium rejenta kancelarii okręgu częstochow-
skiego Ignacego Budrewicza tyczące się zapisywania wszelkich akt dobrowolnych czynności na rok 
1862 [po maj 1865], akt 167. Akt ten nie zachował się.

88 APCz, sygn. 12 (1813 rok), Not. J. Leśniewski, Repertorium 1809 -1820, akt 131.
89 APCz, sygn. 10 (1831 rok), Not. I. Budrewicz, akt 72.
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kusfeldów 19/31 października 1865 roku interesowała natomiast dzierżawa młyna 
w Częstochowie90.

Kupcy żydowscy byli także wyraźnie obecni w branży papierniczej. Sondażowe ba-
dania w tym kierunku wskazują przynajmniej kilka przykładów, gdzie Żydzi obejmo-
wali produkcję papieru lub przynajmniej pragnęli sobie zapewnić wyłączność na od-
biór produkcji z danej papierni. Około połowy XIX wieku w okolicach Częstochowy 
funkcjonowały papiernie w Łojkach, na Kopcu w Białej i we Wiercicy. I tak 1/13 paź-
dziernika 1862 roku starozakonny Salomon Bermen, zamieszkały we wsi Łojki, i Win-
centy Górnicki, papiernik we wsi Wiercica, kwitowali się z wypłaty kwoty przysądzo-
nej przez trybunał91. Prawdopodobnie kupcy żydowscy mieli monopol i w tej branży. 
O dostawach papieru dla magistratu Częstochowy wspomniałem wcześniej.

Innym obszarem aktywności gospodarczej Żydów, który można by określić jako 
tradycyjny, była propinacja. Osiągnęli oni w tej branży mistrzostwo. Początkowo 
ograniczali się do rozprowadzania wódki nabywanej w folwarkach szlacheckich, 
a w badanym okresie, dzierżawiąc wiele folwarków, już samodzielnie produkowali 
gorzałkę, obniżając tym samym koszty jej produkcji. Dochód osiągali m.in. na różni-
cy w cenie pomiędzy hurtem a detalem. Mogli być także dostawcami znacznej ilości 
trunków dla wojska. Było to najbardziej widoczne w burzliwych latach okresu napo-
leońskiego i tuż po nim.

Jako szczególnie interesujący należy uznać kontrakt zawarty 18 kwietnia 1814 
roku we wsi Radły w powiecie częstochowskim. Mojżesz Herszman i ponad stu chło-
pów jako druga strona umowy zwarli kontrakt o propinację92. Częstym sposobem 
uzupełniania dochodów było wypożyczanie urządzeń do produkcji alkoholu. I tak 
20 listopada 1818 roku Aleksander Florian Stanisław Karwosiecki ze starozakonnym 
Lewkiem Kohnem „o naczynia browarne układy spisali”93. 13 marca 1818 roku Piotr 
Łatacz wydzierżawił Mendlowi Horowiczowi propinację w Kuźnicy Maryanowej 
na trzy lata za kwotę 1200 złp rocznie94. 15 czerwca 1831 roku starozakonny Lewek 
Kohn na swej kamienicy przy Rynku Starego Miasta w Częstochowie sytuowanej 
pod nr 19 zapisał kaucję za Edwardem Wyttekiem – dzierżawcą dochodów kon-
sumpcyjnych Częstochowy. Wyniosła ona 10 000 złp95. Gwarancję tę zabezpieczono 
hipotecznie.

Żydzi byli dzierżawcami lub właścicielami karczem i austerii w Częstochowie 
i okolicy. O jednym z takich przypadków informuje kontrakt z 12 czerwca 1832 roku. 
Wtedy to Bogumiła z Bielińskich Brzozowska, wdowa po Janie Nepomucenie Brzo-
zowskim – sędzi pokoju powiatu częstochowskiego, dziedzicu dóbr Waleńczowa 
– sprzedała Lewkowi Kohnowi austerię w Częstochowie za 18 000 złp96. Następny 

90 APCz, sygn. 43 (1865 rok), Not. I. Budrewicz, akt 9/103.
91 APCz, sygn. 42 (1862 rok), Not. I. Budrewicz, akt 270.
92 APCz, sygn. 6 (1814 rok), Not. J. Leśniewski, akt 40.
93 APCz, sygn. 10 (1818 rok), Not. J. Leśniewski, akt 20.
94 APCz, sygn. 12 (1818 rok), Not. J. Leśniewski, Repertorium 1809 -1820, akt 38.
95 APCz, sygn. 45 (1831), Not. Sumariusz I. Budrewicza za lata 1831 -1833.
96 APCz, sygn. 11 (1832 rok), Not. I. Budrewicz, akt 131.
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kontrakt zawarta z 25 kwietnia/7 maja 1841 roku – na jego mocy Edward Wyttek 
wydzierżawił starozakonnemu Jonaszowi Landauowi dochód garncowego ze swych 
karczem: Łaźnia, Stare Wójtostwo i Zawodzie, na okres czterech lat97. 26 marca/
7 kwietnia 1843 roku Bolesław Hubicki, dzierżawca dóbr Kuźnica Nowa, z Hertzem 
Kohnem zawarli kontrakt o sprzedaż i kupno wódki98. 11/23 września 1859 roku Józef 
Łojewski, dziedzic dóbr Brudzic, położonych w okręgu radomskim, zawarł kontrakt 
„o sprzedaż i kupno wódki z jego gorzelni ze starozakonnym Dawid Bergman”99. 
18/30 września 1861 Żydzi nabyli arendę we wsi Rędziny100. Przykładowe dane niech 
zamknie kontrakt z 9/21 maja 1865 roku. Szymon Bohm i Szymon Bergman uzyskali 
wówczas od Władysława Miączyńskiego, dziedzica dóbr Rudniki, „propinację w tych 
dobrach z gruntem folwarcznym i karczmą na lat dwa”101.

Wśród sfer okołorolniczej działalności gospodarczej, która była w zakresie zain-
teresowań Żydów, warto także wspomnieć nowoczesne metody kontraktacji. Zapew-
niały one co prawda tylko średnie ceny np. za wełnę, ale jednocześnie chroniły od 
nadmiernych wahań, w tym w dół. Chroniły producenta czy dostawcę, w tym wypad-
ku szlachcica, od problemów ze zbytem. I tak 29 marca/10 kwietnia 1840 roku Józef 
Stanisławski „strzyż wełny wiosennej sprzedał” Gersonowi Landauowi102. Podobnie 
10/22 grudnia 1841 roku Józef Stanisławski „strzyż wełny zimny po złp 240 sprze-
dał” Mośkowi Aronowi Landauowi103. Inny przykład: 21 lipca/2 sierpnia 1844 roku 
Melchior Białoskórski Mojżeszowi Aronowi Landauowi „strzyż wełny w roku 1845 
sprzedał”104. W wielu przypadkach kontrakty były kontynuowane przez kilka lat. Taki 
stan rzeczy potwierdzają kontrakty zawarte pomiędzy Józefem Łojewskim a Dawi-
dem Bergmanem. Pierwszy pochodzi z 6/18 maja 1860 roku, a drugi z 6/18 kwietnia 
1861 roku. Na ich mocy Józef Łojewski, właściciel dóbr Brudzice, i Dawid Bergman 
zawarli kontrakt kupna-sprzedaży wełny105.

Wśród nowych płaszczyzn aktywności gospodarczej częstochowskich Żydów 
należy jeszcze wskazać następujące: 3/15 marca 1844 roku Edward Wyttek zlecił 
architektowi Jakubowi Molkemu budowę różnych zabudowań we wsi Herby dla 
Komory Celnej. Wykonawcami byli Żydzi106. Kontraktem z 14/26 maja 1860 roku 
Samuel Najman upoważnił Gedalina Najmana „do sprzedaży ubiorów za sumę 
rbs 6000”107.

Zupełnie nowe, niewystępujące wcześniej możliwości aktywności gospodar-
czej stworzyła budowa kolei. Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej Warszawsko-
97 APCz, sygn. 20 (1841 rok), Not. I. Budrewicz, akt 120.
98 APCz, sygn. 22 (1843 rok), Not. I Budrewicz, akt 73.
99 APCz, sygn. 38 (1859 rok), Not. I. Budrewicz, akt 236.
100 APCz, sygn. 40 (1861 rok), Not. I. Budrewicz, akt 209.
101 APCz, sygn. 43 (1865 rok), Not. I. Budrewicz, akt 91.
102 APCz, sygn. 19 (1840 rok), Not. I. Budrewicz, akt 76.
103 APCz, sygn. 20 (1860 rok), Not. I. Budrewicz, akt 347.
104 APCz, sygn. 23 (1844 rok), Not. I. Budrewicz, akt 152.
105 APCz, sygn. 40 (1860 i 1861 rok), Not. I. Budrewicz, akt 71.
106 APCz, sygn. 23 (1844 rok), Not. I. Budrewicz, akt 53.
107 APCz, sygn. 39 (1860 rok), Not. I. Budrewicz, akt 132.
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-Wiedeńskiej zostało zawiązane 25 listopada 1838 roku w Warszawie w kancelarii 
notarialnej Aleksandra Engelkego108. Nie bez znaczenia okazał się tu zapewne fakt, 
że właśnie z Żarek pochodził jeden z pomysłodawców i wykonawców – Piotr Ste-
inkeler. Drugim, choć gwoli ścisłości tę kolejność należałoby zamienić, był Henryk 
Łubieński, ówczesny wiceprezes Banku Polskiego. Wytyczona linia kolejowa miała 
przebiegać z Warszawy, przez Grodzisk, Skierniewice, Tomaszów, Piotrków Trybu-
nalski, Radomsko, Częstochowę, Żarki i Dąbrowę, aż do Niwki. Prace przy budowie 
jednotorowej linii kolejowej podjęto w kwietniu 1840 roku. Odcinek od Piotrkowa 
do Częstochowy został oddany do użytku 1 (13) grudnia 1846 roku, natomiast uru-
chomiono odcinek Częstochowa-granica (15 kwietnia 1848 roku)109.

W to pionierskie przedsięwzięcie włączył się Wolf Szlezynger. Jego aktywność 
gospodarcza wypłynęła z miejscowego środowiska Żydów, z szeroko rozumianych 
okolic Częstochowy. Wolf Szlezynger (1788 -1845)110, u schyłku swego życia przybył 
na kurację do Częstochowy. Był właścicielem kilku domów w Żarkach. Jego majątek 
pochodził z dostawy „domków dróżniczych dla kolei szynowej od miasta Radomska 
aż do granicy pruskiej”. Uzyskał także kontrakt rządowy „na dostawę podkładów pod 
drogę szynową […] od Radomska aż do granicy pruskiej”. Jego pretensje fi nansowe 
do rządu sięgały w sumie 180 000 złp. Widocznie Wolf Szlezynger miał wyjątkowo 
silną pozycję, skoro w swym testamencie wyraził życzenie, by fi rma była prowadzona 
przez dwa lata po jego śmierci przez żonę i dwóch najstarszych synów, to jest Dawida 
i Joachyma Szlezyngerów111.

W XIX wieku, poczynając od lat dwudziestych, zaczął się rozwijać manufakturo-
wy przemysł tkacki. Według Franciszka Sobalskiego 

w 1829 roku w Częstochowie było 38 tkaczy i siedmiu sukienników. Sześć lat później 
– dwie fabryki sukienne oraz ponad 120 warsztatów tkackich wyrobów bawełnianych 
i lnianych. Była to tzw. manufaktura rozproszona. W 1838 roku w Częstochowie było 
12 kupców – składników przędzy bawełnianej. Korzystali oni często z usług tkaczy 
spoza Częstochowy, głównie z Huty Starej i Kamienicy Polskiej. Poczynając od połowy 
lat czterdziestych XIX wieku, przemysł tkacki zaczął się kurczyć. 

Należy się zgodzić z F. Sobalskim, że 

inne gałęzie przemysłu częstochowskiego rozwijały się jako manufaktury scentralizo-
wane. W latach 1828 -1829 istniały tu m.in. dwie fabryki łyżek, fabryka słodu i fabryka 
cykorii. W 1830 roku powstała manufaktura łyżek blaszanych i kozików Fryderyka 

108 R. Kołodzie jczyk, Powstanie i znaczenie Drogi Żelaznej Warszawsko -Wiedeńskiej w dziejach Pol-
ski, [w:] Droga Żelazna Warszawsko -Wiedeńska. 150 lat tradycji kolejnictwa w regionie częstochow-
skim. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 3 grudnia 1996 roku w Częstochowie, red. 
M. Antoniewicz, Częstochowa 1998, s. 11.

109 F. S obalski, Wpływ Kolei Warszawsko -Wiedeńskiej na rozwój miasta Częstochowy do I wojny świa-
towej, [w:] Droga Żelazna…, s. 27 -41.

110 APCz, Akta Stanu Cywilnego (dalej: ASC), Częstochowa, 1845 rok, Żydzi. Zgony, akt 90.
111 APCz, sygn. 24 (1845 rok), Not. I Budrewicz, folium 322. Zob. D. Złotkowski, Testamenty…, cz. 3 

[w druku], testament nr 94 [według maszynopisu].



46 Dariusz Złotkowski

Eperlajna, największa w tym czasie w mieście. Wyraźne ożywienie przyniósł prze-
łom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W 1868 J. Weinberg uruchomił zakład 
wyrobów metalowych. W tym czasie powstały także dwie manufaktury zapałczane, 
tj. H. Janklowicza i F. Sperbera, oraz fabryka harmonii E. Griesego i W. Netzela”112.

Uwadze częstochowskich Żydów nie umknęła także szansa na opanowanie branży 
drukarskiej, jako niesłychanie istotnej, początkowo dla obsługi pielgrzymów, a póź-
niej dla buchalterii gwałtownie rozwijającego się od lat osiemdziesiątych miasta. Po 
likwidacji przez Rosjan drukarni jasnogórskiej w 1865 roku ktoś musiał wypełnić 
tę lukę. Według zestawienia Witolda Mielczarka, uwzględniającego tylko drukarnie 
działające do pierwszej wojny światowej, pierwszą żydowską drukarnią w Często-
chowie był zakład akcydensowy J. Lewentala założony w 1865 roku. Od 1866 roku 
funkcjonowała drukarnia akcydensowa J. Sztencla. Drukarnia i litografi a Wilhelma 
Kohna i Adolfa Oderfelda działała w latach 1869 -1939. Drukarnia akcydensowa 
Markusa Heniga – od 1873 roku, drukarnia akcydensowa Wilhelma Kona – od 1879 
roku, drukarnia dziełowa akcydensowa Wilhelma Kona w latach 1887 -1939. Dru-
karnia dziełowa i akcydensowa L. M. Cymmermana – w latach 1889 -1939, drukarnia 
akcydensowa H. Markusfelda – od 1891 roku, a drukarnia A. Pławnera – w latach 
1910 -1940113. Tylko z powyższego zestawienia widać, że u progu pierwszej wojny 
światowej drukarstwo częstochowskie było niemal całkowicie w rękach Żydów.

Wnioski

Powyższa analiza kierunków aktywności gospodarczej Żydów w XIX wieku ma 
wstępny charakter. Badania nad tą społecznością Częstochowy i okolic są jeszcze 
w powijakach. Zbadanie każdego aspektu, a tych najważniejszych jest przynajmniej 
kilkanaście, wymaga żmudnej pracy archiwalnej. Mimo to zasadna wydaje się kon-
statacja, że możliwości gwałtownego rozwoju ekonomicznego, nawet w odniesieniu 
do ziem zaboru rosyjskiego, Żydzi wykorzystali chyba najlepiej. W okresie napole-
ońskim byli liwerantami zaopatrującymi rozmaite wojska we wszystkie potrzebne 
artykuły. Okres pokoju, jaki nastąpił po 1815 roku, wykorzystali na tworzenie i roz-
wijanie manufaktur.

Rzemieślnicy żydowscy aktywnie włączyli się w życie gospodarcze miast. Pro-
pinatorzy zajmowali się wytwarzaniem i rozprowadzaniem wódki. Początkowo 
byli tylko dzierżawcami szlacheckich lub miejskich karczem, a później, od połowy 
XIX wieku, często także ich właścicielami. Tworzyli podwaliny lokalnych systemów 
pożyczkowych. Opłacali kaucje dla ziemian chcących uzyskać urząd lub ważną dzier-
żawę, np. wójtostwa czy ekonomii. Pomimo formalnego zakazu osiedlania się w mia-
stach zawsze potrafi li go obejść, wynajmując na dłuższe okresy domy od mieszczan 
lub pożyczając pieniądze pod zastaw. Skutecznie torpedowali tworzenie rewirów 

112 F. S obalski, Wpływ Kolei Warszawsko -Wiedeńskiej…, s. 32.
113 W. Mielczarek, Pierwsze zakłady drukarskie i zakłady poligrafi czne w Częstochowie, „Ziemia Czę-

stochowska” 1976, t. 11, s. 221 -294.
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żydowskich, a w drugiej połowie XIX wieku spełniali kryterium znacznej zamoż-
ności i osiedlali się wokół Starego Rynku, szybko uzyskując tu dominację. Z czasem 
osiedlali się też przy nowej głównej arterii miasta – al. Panny Maryi. Jeśli zaistniała 
taka potrzeba, zmieniali wyznanie, głównie na kalwińskie. Niekiedy ulegali poloni-
zacji. W końcu XIX i na początku XX stulecia część z nich przynależała do burżuazji 
częstochowskiej.

Żydzi obecni byli także w życiu ekonomicznym wsi z szeroko rozumianych oko-
lic Częstochowy. Na początku stulecia, opierając się na całym systemie dostawców 
z okolicznych powiatów nabywali dla wojska zboże, mięso i paszę dla koni. Następ-
nie, po 1815 roku, byli odbiorcami wełny z folwarków szlacheckich, stosując przy 
tym nowoczesne formy kontraktacji. Pod koniec pierwszej połowy XIX stulecia Żyd 
dzierżawiący folwark, młyn czy dobra ziemskie nie był już wyjątkiem. Starozakonni 
stawali się nawet właścicielami dóbr ziemskich, takich jak Lipicze, Aniołów czy Ko-
ścielec. Zarządzali też folwarkami, np. Stradomiem.

Umiejętnie i ze znaczną korzyścią włączyli się w rozwój „drogi żelaznej”. Gdy 
w końcu lat czterdziestych przeprowadzono przez Częstochowę i powiat linię ko-
lejową, wielu z nich, np. Wolf Szlezynger, dorobiło się majątku. Co warto podkre-
ślić, stało się to już na etapie, gdy bracia Łubieńscy i Piotr Steinkeller stracili na tym 
przedsięwzięciu. Oczywiście i tu można mówić zaledwie o cząstkowym wymiarze 
poszukiwań. W celu uzyskania pełniejszych danych konieczne są dalsze badania.

✡





Grzegorz Onyszko

Sosnowiec

Żydowskie życie społeczne, polityczne, 

gospodarcze i kulturalne w Zagłębiu Dąbrowskim 

i na obszarach ościennych w latach 1877 -1939

Wstęp

Na obszarze obecnego Zagłębia Dąbrowskiego1 Żydzi pojawili się prawdopodob-
nie w średniowieczu. Pierwsze wzmianki o ich skupiskach pochodzą z 1564 roku 

1 Zagłębie Dąbrowskie to region, którego współczesne oblicze zostało ukształtowane głównie w XIX 
wieku. Pod względem historycznym i kulturowym stanowi część Małopolski, lecz często jest nie-
słusznie mylony ze Śląskiem. Obecne tereny Zagłębia częściowo pokrywają się z południowym 
fragmentem terytorium Księstwa Siewierskiego, istniejącego w latach 1443 -1790, oraz z zachodnią 
częścią ziemi olkuskiej. Po trzecim rozbiorze znalazły się one w pruskiej prowincji Nowy Śląsk; od 
1807 roku weszły w skład Księstwa Warszawskiego, następnie Królestwa Polskiego (pod rosyjskim 
zaborem). Tereny te były w XIX wieku miejscem narodowych powstań, zwłaszcza styczniowego, 
w czasie którego powstańcy przez kilkanaście dni kontrolowali cały region. Terminu „Zagłębie” po 
raz pierwszy użył w połowie XIX wieku Józef Patrycjusz Cieszkowski w znaczeniu „tutejszy okręg 
rozwijającego się przemysłu”. Nazwa utrwaliła się za sprawą przodującego wówczas ośrodka, jakim 
była wieś Dąbrowa. W związku z przygranicznym położeniem tego terenu (na styku granic trzech 
państw zaborczych), odkryciem na nim złóż węgla kamiennego oraz poprowadzeniem przez nie-
go linii kolejowych: warszawsko -wiedeńskiej i iwanogrodzko -dąbrowskiej, w drugiej połowie XIX 
wieku nastąpił dynamiczny rozwój regionu, połączony z napływem ludności poszukującej pracy. 
Na początku XX wieku Zagłębie Dąbrowskie było najbardziej uprzemysłowioną częścią Królestwa 
Polskiego. Nie przekładało się to jednak na pozycję materialną jego mieszkańców, zapatrzonych na 
sąsiedni, pruski Śląsk, gdzie robotnicy mieli znacznie więcej przywilejów socjalnych. Z tego powodu 
w Zagłębiu dochodziło do wystąpień robotników, którzy oprócz poprawy warunków życia chcieli 
też niepodległego państwa polskiego. Ich oczekiwania spełniły się po 1918 roku, kiedy region ten 
wszedł w skład nowo powstałego państwa polskiego. W pierwszych latach po wojnie Zagłębianie 
wspierali śląskich powstańców walczących o przynależność do państwa polskiego. Ostatecznie do-
szło do utworzenia autonomicznego województwa śląskiego, Zagłębie znalazło się natomiast w wo-
jewództwie kieleckim, a Sosnowiec z czasem stał się jego nieformalną stolicą. Po drugiej wojnie 
światowej większość terytorium Zagłębia należała do województwa śląsko -dąbrowskiego, potem 
katowickiego. Nie licząc krótkich epizodów z okresu rządów zaborców, regiony Zagłębia i Górne-
go Śląska znalazły się po raz pierwszy od kilkuset lat w jednej jednostce administracyjnej. W PRL 
w Zagłębiu dalej rozwijał się przemysł ciężki, co się wiązało z osiedlaniem się na tych terenach lud-
ności napływowej (głównie w latach siedemdziesiątych, przy okazji powstawania Huty Katowice), 
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z Będzina. Następnie zamieszkali w Żarkach (najstarsze ślady osadnictwa na tych 
terenach pochodzą z przełomu XVI i XVII wieku), Kromołowie i Pilicy. W XVIII 
wieku zaczęli się osiedlać w Mrzygłodzie oraz obecnych dzielnicach Sosnowca: Za-
górzu, Modrzejowie i Niwce. Źródłem ich utrzymania były: handel, rzemiosło oraz 
dzierżawienie karczem i browarów. Liczniejszemu osiedlaniu się Żydów na tym te-
renie przeszkodziły przywileje i zakazy, zarówno królewskie (np. w Olkuszu, gdzie 
mieszczanom udało się uzyskać przywilej zabraniający osadnictwa żydowskiego), 
jak i prywatne (czego przykładem było wygnanie Żydów z Pilicy w drugiej poło-
wie XVII wieku przez Stanisława Warszyckiego czy stały zakaz biskupów krakow-
skich dotyczący osiedlania się Żydów na terenie Księstwa Siewierskiego i klucza 
sławkowskiego).

W owym okresie życie społeczne wyznawców judaizmu skupiało się wokół ka-
hałów (gmin żydowskich). Aż do końca XIX wieku, w wyniku splotu rozmaitych 
okoliczności oraz utrudnień ze strony rosyjskiego ustawodawstwa i aparatu urzędni-
czego, powstało ich bardzo mało. Jedną z nich była założona w 1866 roku w Modrze-
jowie Gmina Wyznaniowa Żydowska. Na przełomie XIX i XX wieku powstały gminy 
w Sosnowcu (1898) i Sławkowie (1904), a gminę z Kromołowa przeniesiono do Za-
wiercia. Wyznawcy judaizmu starali się w tym okresie powołać nowe kahały, czego 
przykładem były inicjatywy podejmowane przez Żydów z Niwki, Dąbrowy Górniczej, 
Czeladzi, Zagórza, Porąbki, Maczek oraz (będących obecnie dzielnicami Dąbrowy 
Górniczej) Gołonoga, Strzemieszyc i Ząbkowic2. W miejscowościach tych pojawiły 
się wówczas komitety z ofi cjalnie wybranymi władzami i przedstawicielami.

Okres 1877 -1914 był czasem zmian w społeczności żydowskiej. Następowało 
coraz większe ubożenie znacznej części ludności w stosunku do rosnących fortun 
rodzącej się i rozwijającej w Zagłębiu Dąbrowskim burżuazji żydowskiej. Wówczas 
klasa ta znacznie się wzbogaciła, i to nie tylko na handlu, ale także przemyśle, a nie-
którzy jej przedstawiciele nawet na górnictwie czy hutnictwie. Żydzi dzierżawili ko-
palnie3, a potem stawali się także ich właścicielami. Coraz więcej z nich decydowało 
się na budowę hut. Wraz ze wzrostem zamożności burżuazji nasilało się jej oddzia-
ływanie na społeczność żydowską, a zwłaszcza na struktury kahałów. Bogaci Żydzi 
byli założycielami i głównymi ofi arodawcami licznych żydowskich organizacji do-
broczynnych. Wspierali też utworzenie wielu gmin (np. w Sosnowcu w 1898 roku) 
oraz budowali sporo budynków publicznych (czego przykładem może być szpital ży-
dowski w Sosnowcu), a nawet cmentarzy (w Sosnowcu czy Czeladzi).

i zacierały się różnice z sąsiednim Śląskiem. Po 1989 roku nastąpiło załamanie dominujących gałę-
zi przemysłu, czego wynikiem był wzrost bezrobocia i odpływ ludności. Od 1999 roku większość 
Zagłębia znajduje się w województwie śląskim. Za: http://www.zaglebiedabrowskie.org, dostęp: 24 
I 2011. Omawiany w niniejszym artykule obszar Zagłębia Dąbrowskiego sprowadza się do miast: 
Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie i Olkusz, oraz do powiatu będzińskiego.

2 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski Wydział Administra-
cyjny (dalej: RGP WA), sygn. 7751.

3 Do 1918 roku dzierżawili lub posiadali kopalnie nieofi cjalnie, ze względu na rosyjski zakaz ich na-
bywania i pracy w nich. Po tym okresie mieli już prawo do dzierżawienia i posiadania kopalń.
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Wśród ludności żydowskiej coraz większym poparciem cieszył się, powołany w la-
tach osiemdziesiątych XIX wieku, ruch syjonistyczny, a także powstające później par-
tie syjonistyczne, które coraz szerzej i w różnych kontekstach propagowały emigrację 
do Palestyny oraz utworzenie na jej terytorium własnego państwa żydowskiego.

W wyniku rewolucji z lat 1905 -1907 w ośrodkach przemysłowych, takich jak: So-
snowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Sławków, Zagórze, Niwka i Olkusz, 
w środowiskach żydowskich pojawiły się lewicowe (niekiedy skrajnie) partie poli-
tyczne, np. Poalej Syjon czy Ogólnożydowski Związek Robotniczy Bund. Zarówno 
wśród ubogiej, jak i dobrze wykształconej oraz nieortodoksyjnej części społeczności 
wyznania mojżeszowego stopniowo, acz konsekwentnie wzrastało zainteresowanie 
partią komunistyczną. Przełom XIX i XX wieku to także powstanie ruchu kobiecego, 
i to zarówno w środowisku liberalnym, jak i ortodoksyjnym.

Okres pierwszej wojny światowej przyniósł z jednej strony zwiększenie wolno-
ści politycznej, społecznej i gospodarczej, z drugiej jednak – upadek gospodarczy 
i ogromną biedę, która szczególnie dotkliwie doświadczyła najuboższych. Doprowa-
dziło to do wzrostu nastrojów antysemickich wśród społeczeństwa polskiego, a także 
do zwiększenia śmiertelności, wywołanej chorobami i niedożywieniem oraz migracją 
z Zagłębia do regionów rolniczych. Szczególnie drastycznym przejawem owych zja-
wisk stała się plaga prostytucji i handlu tzw. żywym towarem4. Działalność organizacji 
żydowskich tylko w niewielkim stopniu przynosiła poprawę sytuacji.

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie obrazu żydowskiego życia społecz-
nego, politycznego i kulturalnego w Zagłębiu Dąbrowskim i na obszarach ościen-
nych w latach 1877 -1939, ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego 
(zwłaszcza od połowy lat dwudziestych), w którym rozwijało się ono bardzo dyna-
micznie. Temat ten trzeba podejmować chociażby ze względu na Holokaust i znisz-
czenia dokonane w czasie drugiej wojny światowej przez hitlerowskich okupan-
tów, którzy wymordowali większość żydowskich mieszkańców Zagłębia i obszarów 
ościennych. W artykule opieram się na aktach archiwalnych oraz innych materiałach 
źródłowych, w szczególności wszelkich rocznikach, książkach adresowych i informa-
torach pochodzących z omawianego okresu.

Jednym z ciekawszych zbiorów materiałów obrazujących żydowskie życie spo-
łeczne, gospodarcze, polityczne i kulturalne są akta przedwojennego Urzędu Woje-
wódzkiego w Kielcach, któremu podlegały opisywane w tym artykule społeczności 
żydowskie.

Mając na wzgledzie powiązania między gminami żydowskimi z terenu uprzemy-
słowionego regionu zagłębiowskiego5 i mniejszymi z obszarów ościennych, wspomnę 
także o społeczności z gmin w Pilicy, Żarnowcu, Wolbromiu i w Żarkach.

4 Problem handlu zarówno kobietami wysyłanymi do domów publicznych, jak i żonami, w czym 
Żydzi mieli niestety także swój udział. Ich ofi arami padały również dziewczęta narodowości 
żydowskiej.

5 Mowa o gminach wyznaniowych w Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Modrzejowie (obecnie 
dzielnica Sosnowca), Olkuszu, Sławkowie, Sosnowcu, Strzemieszycach (obecnie dzielnica Dąbrowy 
Górniczej) i Zawierciu.
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Dzieje społeczności żydowskich w Zagłębiu Dąbrowskim 
i na obszarach ościennych

Lata 1877 -1918

W okresie 1877 -1914, czyli za panowania cara, omawiany obszar znajdował się pod 
względem administracyjnym w dwóch guberniach Królestwa Polskiego – piotrkow-
skiej i kieleckiej. Pierwsza obejmowała swym zasięgiem gminy żydowskie w Będzi-
nie, Modrzejowie, Kromołowie (przeniesioną do Zawiercia), Żarkach i Sosnowcu. Na 
terenie guberni kieleckiej znajdowały się natomiast gminy w Olkuszu, Pilicy, Wolbro-
miu, Żarnowcu i Sławkowie.

Tabela 1. Liczebność ludności żydowskiej zamieszkującej Zagłębie Dąbrowskie 
i obszary ościenne (stan na rok 1909)6.

Miasto lub gmina Ludność ogółem Żydzi
Powiat będziński 359 363 57 398
Miasto Będzin 45 716 22 074
Miasto Sosnowiec 80 710 13 261
Gmina Bobrowniki 11 821 296
Gmina Włodowice 6 704 374
Gmina Wojkowice Kościelne 7 894 73
Gmina Gzichów 23 320 1 072
Gmina Górnicza 36 120 6 020
Gmina Żarki 11 980 3 892
Gmina Koziegłowy 5 781 25
Gmina Kromołów 28 724 5 670
Gmina Łosień 7 143 25
Gmina Ożarowice 6 411 87
Gmina olkusko -siewierska 25 530 2 950
Gmina Sulików 9 543 38
Gmina Siewierz 2 842 253
Gmina Poręba Mrzygłodzka 8 081 262
Powiat olkuski 15 2013 16 368
Miasto Olkusz 6 032 3 249
Gmina Bolesław 14 409 137
Gmina Wolbrom 14 933 4 237
Gmina Żarnowiec 12 950 1 398
Gmina Ogrodzieniec 9 259 258
Gmina Pilica 17 181 5 137
Gmina Rabsztyn 11 506 49
Gmina Sławków 5 138 630

Źródło: Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego, oprac. W. Grabski, Warszawa 1914 -1916, s. 18, 22.

6 W tabeli uwzględniono gminy z powiatów będzińskiego i olkuskiego.
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W 1911 roku Sosnowiec liczył 112 000 mieszkańców, w tym 21 000 Żydów7. 
Nastąpił zatem gwałtowny wzrost liczby ludności żydowskiej na terenie Zagłę-
bia Dąbrowskiego (por. tabela 1). Na obszarach ościennych, tj. w gminach Pilica, 
Ogrodzieniec, Żarki, Żarnowiec, był już mniejszy – jedyną gminą, która zanoto-
wała duży wzrost ludności był Wolbrom. Wraz z ową tendencją w regionie zagłę-
biowskim, a zwłaszcza w dużych ośrodkach przemysłowych, następowało ogromne 
rozwarstwienie społeczności, co prowadziło do rozbicia politycznego, widocznego 
przede wszystkim na początku XX wieku, głównie po rewolucji 1905 roku. Wów-
czas to pojawiły się na terenie Zagłębia nielegalnie działające partie lewicowe i ko-
munistyczne, zarówno polskie, jak i żydowskie. Były to: SDKPiL8, PPS9, Ogólno-
żydowski Związek Robotniczy Bund10 oraz Żydowska Socjaldemokratyczna Partia 
Robotnicza Poalej Syjon11. W roku 1917 w Sosnowcu (nieco wcześniej również 
w Będzinie) otworzyła swój oddział Centralna Organizacja Żydów Ortodoksów 
Szlojmej Emunej Israel12.

7 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APKat), Akta Miasta Sosnowca (dalej: AMS), sygn. 
696.

8 SDKPiL (Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy) – komunistyczna partia o silnych wpły-
wach wśród robotników Zagłębia Dąbrowskiego.

9 PPS (Polska Partia Socjalistyczna) – partia socjalistyczna o bardzo silnych strukturach i dużych wpły-
wach wśród robotników i rzemieślników w Zagłębiu Dąbrowskim (zwłaszcza wśród Polaków).

10 Ogólnożydowski Związek Robotniczy Bund – powstała pod koniec XIX wieku partia żydowska 
o charakterze skrajnie lewicowym, z jednym odłamem komunizującym. Skupiała w swych szere-
gach Żydów o poglądach lewicowych, którzy wywodzili się głównie ze środowisk robotniczych, 
rzemieślniczych i drobnomieszczańskich. Posiadała też zwolenników wśród wyższych klas społecz-
nych. Na terenie Sosnowca działała nielegalnie od początku XX wieku. Zyskała znaczne poparcie 
wobec narastającego w społeczności żydowskiej rozwarstwienia materialnego i dynamicznie rozwi-
jających się w Zagłębiu organizacji i partii lewicowych. Swoją obecność na terenie miasta zaznaczyła 
w okresie rewolucji w latach 1905 -1907 oraz w czasie powstania Republiki Zagłębiowskiej na prze-
łomie 1918 i 1919 roku. Bund został wyparty na terenie Zagłębia przez partię Kombund w latach 
1919 -1923. Od roku 1923 Bund wznowił działalność, eliminując wpływy Kombundu. W okresie 
międzywojennym partia współpracowała z PPS -Prawicą, a w wyjątkowych przypadkach z wrogi-
mi KPP i Poalej Syjon -Lewicą. Miała ogromne wpływy w sosnowieckiej Kultur -Lidze i w Zawodo-
wym Związku Odzieżowym oraz w innych sosnowieckich organizacjach branżowych, zawodowych 
i kulturalnych. Por. Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APKiel), Urząd Wojewódzki Kielec-
ki I (dalej: UWK I), sygn. 2602, 3520; APKat, Starostwo Powiatowe w Będzinie (dalej: SPBędz), 
sygn. 125.

11 APKiel, UWK I, sygn. 2602.
12 Centralna Organizacja Żydów Ortodoksów Szlojmej Emunej Israel – partia powstała w Sosnowcu 

na przełomie pierwszej i drugiej dekady XX wieku (według danych z akt miasta Sosnowca, sygn. 
4841, powstała w 1913 roku) i tamże zarejestrowana 16 czerwca 1919 roku w starostwie będzińskim. 
Istniała do 9 lipca 1933 roku, kiedy to została przemianowana na Związek Ortodoksów Agudat 
Israel. Oddział w Sosnowcu liczył około 80 -350 członków, a swoją siedzibę (do roku 1939) miał przy 
ul. Głowackiego 3. Głównym zadaniem partii była obrona religii, popieranie i krzewienie wśród 
ludności żydowskiej tradycyjnej postawy religijnej oraz utworzenie dla Żydów siedziby (państwa) 
w Palestynie. Organizacja prowadziła na terenie miasta jesziwy i chedery, a od 8 stycznia 1926 
roku, za zgodą Rady Szkolnej Miejskiej Sosnowca, także kursy religijne. Od 1926 roku starała się 
stworzyć szkołę powszechną. Inne formy jej działalności to: rozpowszechnianie pism, wygłaszanie 
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Wcześniej stało się możliwe utworzenie w Zagłębiu i na obszarach ościennych 
żydowskich stowarzyszeń dobroczynnych, kulturalnych i szkolnych oraz chórów. 
W 1894 (lub 1897) roku na terenie Sosnowca powstało pierwsze żydowskie stowarzy-
szenie o nazwie Towarzystwo Niesienia Pomocy Ubogim Wyznania Mojżeszowego13, 
którego inicjatorem i wieloletnim prezesem był Bernard Oppenheim14. W Będzinie 
w 1899 roku założono Towarzystwo Dobroczynności, utrzymujące dwa przedszkola, 
dom starców, sierociniec i tanią kuchnię. Osiem lat później utworzono stowarzysze-
nie Linas Hacholim, które prowadziło zakład położniczy i dom starców15. W Dąbro-
wie Górniczej na początku XX wieku również powstały pierwsze stowarzyszenia, 
np. Żydowskie Towarzystwo Muzyczne16.

Okres pierwszej wojny światowej, ucieczka ludności z Zagłębia i obszarów ościen-
nych, a także wprowadzone przez okupantów niemieckiego i austro -węgierskiego 
przepisy umożliwiły Żydom zakładanie nowych partii, stowarzyszeń i związków za-
wodowych, jak również startowanie w wyborach do rad miejskich, gminnych oraz 
powiatowych. W tym okresie nastąpił jednak spadek liczebności populacji żydowskiej 
w Zagłębiu, spowodowany grabieżami, celowymi zniszczeniami dokonywanymi przez 
wojska i władze okupacyjne oraz zerwaniem kontaktu z chłonnym rynkiem rosyjskim. 
Podczas wojny, zwłaszcza od 1917 roku, szybko powstawały żydowskie stowarzysze-
nia, związki (w tym zawodowe) i cechy, jak chociażby utworzone w Będzinie: Sto-
warzyszenie Właścicieli Domów i Placów, Związek Właścicieli Piekarń oraz Związek 
Rzemieślniczy17. W 1917 roku na terenie Sosnowca powstał i został zatwierdzony przez 
ówczesne władze miejskie Cech Rzeźniczy Rzeźników Wyznania Mojżeszowego18. 

przemówień i odczytów oraz organizowanie przedstawień teatralnych. W swych ramach skupiała 
sekcje młodzieżowe: męską – Cerej Agudat Israel, liczącą 80 członków, oraz tak samo liczną żeń-
ską – Bnos Agudat Israel. Wieloletnim działaczem i prezesem partii był sosnowiecki rabin Pin-
kus Finkler. Za: APKiel, UWK I, sygn. 2602; APKat, Starostwo Grodzkie w Sosnowcu (dalej: SGS), 
sygn. 105.

13 Towarzystwo Niesienia Pomocy Ubogim Wyznania Mojżeszowego – jedyne uznawane ofi cjalnie 
przez władze carskie towarzystwo żydowskie na terenie formującego się miasta Sosnowca, zdomi-
nowane przez najbogatszych i najbardziej zasymilowanych Żydów. Jego założyciele to członkowie 
znamienitej, mieszkającej w Sosnowcu rodziny Oppenheimów, prowadzący zakrojoną na dużą skalę 
(również w innych miejscowościach, w tym zagłębiowskich) działalność handlowo -przemysłową. 
Za: APŁ, RGP WA, sygn. 7746; APKat, AMS, sygn. 4934; SPBędz, sygn. 286.

14 Bernard Oppenheim – syn i spadkobierca Adolfa Oppenheima, zasłużony dla społeczności żydow-
skiej i Sosnowca przedstawiciel burżuazji kupiecko -przemysłowej. Prowadził działalność na wie-
lu polach, m.in. przez wiele lat jako prezes i znaczący darczyńca Towarzystwa Niesienia Pomocy 
Ubogim Wyznania Mojżeszowego, a w latach 1917 -1919 jako radny miasta Sosnowca. Ponadto był 
współwłaścicielem Walcowni Cynku Tillmansa i Oppenheima oraz Spółki Akcyjnej Fabryk Che-
micznych „Radocha” (przekształconej w 1896 roku w Towarzystwo Akcyjne). Za: APKat, Sosnowiec-
kie ABC, „Przemysłowo -Handlowy Kurier Sosnowiecki” 1901 -1902, t. 3, APKat, AMS, sygn. 4934; 
SPBędz, sygn. 286; APŁ, RGP WA, sygn. 7746.

15 K. Urbański, Almanach gmin żydowskich województwa kieleckiego w latach 1918 -1939, Kielce 
2007, s. 15.

16 Ibidem, s. 39.
17 Ibidem, s. 15.
18 APKat, SPBędz, sygn. 580.
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Sosnowieccy żydowscy kupcy i przemysłowcy należeli do powstałego w Będzinie 
w 1914 roku Stowarzyszenia Kupców19.

Lata 1877 -1918 przyniosły ogromne zmiany pod względem ekonomicznym, 
zwłaszcza w Zagłębiu Dąbrowskim. Jak już wcześniej zauważyłem, w wyniku wojny 
celnej doszło do szybkiego wzbogacenia się pewnej grupy Żydów, przy jednoczesnym 
zubożeniu pozostałych. W mniejszych społecznościach, głównie w rejonach rolni-
czych, jak Pilica, Żarnowiec, Żarki czy Olkusz, zmiany te przebiegały łagodniej. Szcze-
gólny przykład rosnącej dysproporcji materialnej stanowiły żydowskie społeczności 
Sosnowca, Będzina i Zawiercia, wśród których tylko nieliczni, należący do burżuazji 
przemysłowo -handlowej, byli bardzo bogaci, podczas gdy większość zajmowała się 
drobnym handlem i rzemiosłem. Różnice te najwyraźniej dało się zauważyć w So-
snowcu, gdzie przeważająca część zamożnych Żydów zajmowała się masowym han-
dlem i pośrednictwem oraz wysyłką towarów za granicę, głównie do Niemiec (skąd 
też importowano produkty), oraz głąb Królestwa i państwa rosyjskiego. Umożliwiła 
to, oddana do użytku w 1885 roku, szerokotorowa kolej Iwanogrodzko -Dąbrowska 
z tzw. dworcem południowym. Przyczyniła się ona do szybkiego rozwoju istnieją-
cych już od lat sześćdziesiątych XIX wieku i powstających na przełomie XIX i XX 
wieku domów handlowo -ekspedycyjnych20, należących m.in. do: Wilhelma Meyer-
holda21, Adolfa Oppenheima, braci Grinsbergów, Stanisława i Henryka Reicherów22, 
Edwarda Nachnera23, oraz domów bankierskich: Adama Bergmana24, Wilhelma M. 

19 W. Jaworski, Z dziejów społeczności żydowskiej w Sosnowcu (katalog wystawy), Sosnowiec 1993, 
s. 11.

20 Rocznik Sosnowiecki i Kalendarz na Rok 1900, Sosnowiec 1899, s. 84.
21 Wilhelm Meyerhold – żydowski kupiec, założył w 1859 roku Biuro Komisowo -Handlowe, a w 1880 

roku Dom Ekspedycyjno -Handlowy w Sosnowcu, których fi lie mieściły się w Katowicach, Grani-
cy (dzisiejsze Maczki) i Szczakowej. Powodzenie handlowe domu związane było m.in. z wynajmo-
waniem przez Mayerholda lokali Bankowi Handlowemu Warszawskiemu (oddział w Sosnowcu), 
najważniejszemu wśród banków zagłębiowskich, i z umiejętnym łączeniem współdziałania obu in-
stytucji bankierskich. Mayerhold był osobą zasłużoną dla miasta i lokalnej społeczności żydowskiej, 
jednym z ofi arodawców budowanej w Sosnowcu cerkwi św. św. Wiery, Nadieżdy i Luby. Wspomagał 
biednych, dbał również o swoich pracowników. Za: ibidem, s. 184; J. Przemsza -Z ie l iński, Sosno-
wiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biografi czno -tematyczne, z. 1, Sosnowiec 1994, s. 84; z. 3, 
Sosnowiec 1996, s. 295.

22 Stanisław i Henryk Reicherowie – znani przedstawiciele żydowskiej burżuazji kupiecko -prze-
mysłowej. Stanisław wraz z Adolfem Oppenheimem założył w 1883 roku Spółkę Akcyjną Fabryk 
Chemicznych „Radocha”. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku we wsi Sosnowiec bracia wybu-
dowali swoją posiadłość i założyli w niej wielkie przedsiębiorstwo – Dom Handlowo -Ekspedycyjny 
z fi liami w Granicy, Nieszawie, Łodzi, Katowicach, Toruniu i Szczakowej. Wspierali fi nansowo po-
wstanie pierwszego w Sosnowcu cmentarza żydowskiego. Rodzina Reicherów była również funda-
torem domu przedpogrzebowego na tymże cmentarzu. Stanisław został wybrany do pierwszej Rady 
Gminy Żydowskiej. Za: Rocznik Sosnowiecki i Kalendarz…, s. 184; J. Przemsza -Z ie l iński, op. cit., 
z. 1, s. 84; z. 3, s. 295.

23 Rocznik Sosnowiecki i Kalendarz…, s. 84.
24 Adam Bergman – bankier i handlowiec żydowskiego pochodzenia, przedstawiciel zasłużonej rodzi-

ny żydowskiej zamieszkałej w Sosnowcu. Na przełomie XIX i XX wieku prowadził w swym domu 
Dom Bankierski, mający fi lie w Częstochowie, Będzinie i Miechowie. Swoją posiadłość wynajmował 
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Landaua25 i I. D. Potoka, a także biur techniczno -handlowych, np. W. Goldsztejna26. 
Inni otwierali w mieście hotele: Drezdeński (własność M. Mejtlisa) i Niemiecki (wła-
sność Fürstenberga27), restauracje, kawiarnie i sklepy. Możemy więc przyjąć, że wśród 
zajęć sosnowieckich Żydów dominował handel, choć wielu uboższych mieszkańców 
trudniło się transportem, a także rzemiosłem, które jednak wraz z rozwojem przemy-
słu zaczęło podupadać, co skłoniło wiele osób do zmiany zajęcia28.

W omawianym okresie wśród Żydów pojawiło się wielu pierwszych przedstawicieli 
wolnych zawodów, np. lekarzy – jak chociażby J. Goldberg, Jakub Neufeld29 czy Jakub 
Puterman, dentystów: Marceli Goldberg i Maria Mendelsohn30, a także prawników.

Ciekawym wydarzeniem było wybudowanie i uruchomienie (w 1866 roku) na 
terenie tzw. Wygwizdowa, przez znanego gliwickiego przemysłowca Salomona Huld-
schinsky’ego31, fabryki produkującej rury patentowe i gazowe32. Inny ważny fakt 
w życiu społeczności żydowskiej stanowiło otworzenie drukarni. Jedną z pierwszych 
założył w 1885 roku A. Bergman (wcześniej istniała drukarnia na Niwce prowadzona 
od 1881 roku33 przez Stanisława Jermułowicza34).

również innym, m.in. W. Goldsztejnowi Biuro Techniczno -Handlowe i znanemu hurtownikowi wę-
glowemu H. Kleinadelowi. W 1885 roku założył sosnowiecką drukarnię Prodryn, odsprzedaną na 
początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku Stanisławowi Jermułowiczowi. Był powszechnie znany 
w Królestwie i za granicą. Zajmował się kupnem i sprzedażą wszelkich papierów publicznych, ak-
cji, obligacji, zagranicznych monet i banknotów, wymianą listów zastawnych, ubezpieczaniem od 
amortyzacji rosyjskich pożyczek premiowych, przyjmowaniem weksli, fracht kolejowych itp. Zasłu-
żył się także dla gminy żydowskiej w Sosnowcu, był jej pierwszym skarbnikiem, przygotował teren 
pod cmentarz oraz wybudował studnię. Za: ibidem, s. 184; J. Przemsza -Z ie l iński, op. cit., z. 1, 
s. 84.

25 Wilhelm M. Landau – warszawski fi nansista spokrewniony z zagłębiowską linią rodziny Landau. 
W XIX wieku założył w Sosnowcu Dom Bankierski, przekształcony w okresie międzywojennym 
w oddział warszawskiego Banku Handlowo -Dewizowego. Jego potomkowie – Ignacy i Adolf – byli 
bardzo znani w okresie międzywojennym, obaj wybrani do Rady Miejskiej w wyborach w 1917 
roku. Za: J. Przemsza -Z ie l iński, op. cit., z. 3, s. 269.

26 J. Przemsza -Z ie l iński, op. cit., z. 2, Sosonowiec 1994, s. 85.
27 Ibidem, s. 173.
28 A. Brożek, Ze studiów nad małym ruchem granicznym między Górnym Śląskiem a Zagłębiem Dą-

browskim na przełomie XIX i XX wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1958, nr 4, s. 5, 
621 -631; A. Ćwiakowska, Początki żydowskiego osadnictwa w Sosnowcu, „Ekspres Zagłębiowski 
Magazyn” 1999, nr 2, s. 44.

29 Jakub Neufeld – znany powszechnie na przełomie XIX i XX wieku, jeden z pierwszych sosnowiec-
kich lekarzy, z którego usług korzystało wiele instytucji i fi rm; w pewnym okresie monopolista na 
rynku medycznym. Był lekarzem (naczelnym) sieleckiego szpitala dla górników, a prócz tego pra-
cowników kolei, Szkoły Realnej, fabryki Schöna na Kuźnicy, papierni Lamprechta oraz fabryki Die-
tla. Posiadał wielki majątek, w tym kamienicę przy ul. Kolejowej (dziś 3 Maja). Był zaangażowany 
w sprawy społeczności żydowskiej Sosnowca, m.in. wybrany do pierwszej Rady Gminy Żydowskiej 
w Sosnowcu. Za: J. Przemsza -Z ie l iński, op. cit., z. 3, s. 295.

30 Rocznik Sosnowiecki i Kalendarz…, s. 71 -73.
31 Na terenie Zagłębia pisownię nazwiska spolszczono.
32 M. Śmiałek, Sosnowieckie ABC, red. Z. Studencki, t. 4, Sosnowiec 2005, s. 53.
33 Ibidem, s. 23.
34 Stanisław Jermułowicz – syn Wolfa, pochodzący z zamożnej rodziny żydowskiej o polskich tradycjach 
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Podobnie sytuacja wyglądała w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu, gdzie 
bogaci Żydzi stanowili zaledwie 4 -5% społeczności żydowskiej35. Do ważniejszych 
zakładów w Będzinie należały browary braci Herzygierów oraz Sercarza czy będąca 
własnością sosnowieckich Żydów walcownia cynku (mieszczącą się przy ul. Sielec-
kiej)36. W Zawierciu były to natomiast: huta szkła37, fabryki przetworów chemicznych 
oraz pokostów, olejów i smarów, tartaki i zakłady włókiennicze38.

W pozostałych gminach dominowali rzemieślnicy, kupcy i drobni handlarze, 
a niektórzy mieszkańcy prowadzili niewielkie zakłady, tartaki i młyny. Wśród małych 
społeczności żydowskich wyróżniały się sławkowska i strzemieszycka, posiadające 
największe przedsiębiorstwa w okolicy. W Sławkowie znajdowała się fabryka drutu 
i wyrobów metalowych należąca J. M. Zeitlera. W latach dziewięćdziesiątych XIX 
wieku jej właścicielami zostali bracia Schein z Będzina39.

Lata 1918 -1939

Informacje na temat interesującego nas tematu są w przypadku okresu międzywojen-
nego dużo dokładniejsze dzięki temu, że pomimo zniszczeń drugiej wojny światowej 
zachowało się z tego czasu o wiele więcej ciekawych źródeł i to, co może najważniejsze, 

patriotycznych. Od roku 1881 prowadził w Niwce drukarnię, założoną przez swego stryja, Józefa 
Jermułowicza, oraz księgarnię i czytelnię. Obie placówki zostały przez niego przejęte na własność 
i w 1892 roku połączone z zakupioną drukarnią i księgarnią A. Bergmana. Nową fi rmę nazwano Ar-
tystyczne Zakłady Drukarsko -Litografi czne S. Jermułowicz i A. Bergman; mieściła się w Sosnowcu 
przy ul. Przejazdowej (obecnie Warszawska). Drukarnia Jermułowicza była największym tego typu 
zakładem w okolicy, zatrudniającym 150 osób. Wykonywano tam druki akcydensowe, opakowania, 
artykuły reklamowe, plakaty, karty pocztowe oraz pierwsze sosnowieckie widokówki w technice 
litografi cznej. Podjęte w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku przez Jermułowicza starania o za-
łożenie w Sosnowcu lokalnej gazety zakończyły się fi askiem. Był on natomiast wydawcą, razem ze 
Stanisławem Modzelewskim, kalendarzy książkowych pt. Rocznik Sosnowiecki i Kalendarz na rok 
1899 i 1900, zawierających m.in. jego własne szkice podpisane pseudonimem Stach -Owicz. Arty-
kuły jego autorstwa znalazły się w wielu sosnowieckich pismach. W 1901 roku wydawał dziennik 
lokalny „Telegramy Sosnowieckie”, a w latach 1909 -1910 „Życie Zagłębia” – organ prasowy ludności 
żydowskiej. Podczas rewolucji 1905 roku Jermułowicz związał się z PPS (w jego drukarni powie-
lano i tłoczono „Górnika” i odezwy partyjne). Był działaczem społecznym w środowisku polskim 
i żydowskim, m.in. założycielem i członkiem zarządu Sosnowieckiego Towarzystwa Dobroczyn-
ności dla Biednych Wyznania Mojżeszowego. Firma Jermułowicza została przekształcona w 1912 
roku, po zawarciu umowy z Warszawską Spółką Akcyjną Nasz Sklep -Urania, w przedsiębiorstwo 
o nazwie Sosnowieckie Zakłady Grafi czne Nasz Sklep -Urania. Jermułowicz zmarł 3 IV 1918 roku 
w Sosnowcu po długotrwałej chorobie. Założona przez niego drukarnia przetrwała ponad wiek. Za: 
M. Śmiałek, Sosnowieckie ABC. Informator do wystawy, Sosnowiec 2002, s. 23 -24.

35 K. Urbański, Almanach gmin żydowskich…, s. 15.
36 Kalendarz Zagłębia Dąbrowskiego na rok przestępny 1912, Sosnowiec 1912, s. 144, 151.
37 Hutę szkła nabyli Markus Holenderski (jedna z wybitniejszych zawierciańskich postaci) i Samuel 

Mendelsonow. Por. K. Urbański, Almanach gmin żydowskich…, s. 168.
38 Ibidem.
39 Z. Matuszczyk, W czasach niewoli, [w:] Dzieje Sławkowa, red. F. Kir yk, Kraków 2001, s. 284 -285, 

289 -290.
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w języku polskim. Bardzo interesującą skarbnicą wiedzy są zasoby województwa kie-
leckiego z okresu międzywojennego. Perełkę wśród nich stanowią sprawozdania sy-
tuacyjne, które pozwalają wniknąć w życie społeczne, kulturalne i polityczne ludności 
żydowskiej Zagłębia Dąbrowskiego oraz obszarów ościennych. Równie ciekawe bywają 
zbiory poszczególnych miast i gmin omawianego obszaru, choć niestety w wielu przy-
padkach, np. Będzina (zwłaszcza starostwa będzińskiego), zdarza się wiele braków.

Okres międzywojenny jest bardzo interesujący ze względu na rozwijające się żydow-
skie życie społeczne, polityczne, kulturalne, sportowe i gospodarcze. W odrodzonym 
państwie polskim Żydzi mieli, wbrew pozorom, dobre warunki do rozwoju w wymie-
nionych dziedzinach, w tym do działalności w organizacjach gospodarczych. Nastę-
pujące również w sektorze ekonomicznym zmiany dawały Żydom prawo do jawnego 
nabywania i dzierżawienia kopalń. Ich właścicielami byli: zagłębianin F. Gutman (Ko-
palnia „Franciszek” w Dąbrowie)40, dąbrowianin J. Rechnic (Kopalnia „Karol” w Zagó-
rzu)41, będzinianin Sercarz (Kopalnia „Lech” w Dąbrowie)42, natomiast dzierżawcami: 
sosnowiczanin M. Majtlis (Kopalnia „Orion” w Niwce) i Żmigrod (Kopalnia „Józef II” 
w Zagórzu)43. W okresie międzywojennym również Żydzi z Zawiercia stawali się wła-
ścicielami kopalń węgla w okolicach Siewierza44, jak choćby bracia Holenderscy (Kopal-
nia „Teodor”)45. Oprócz inwestowania w górnictwo struktura gospodarcza społeczności 
żydowskiej zmieniła się nieznacznie – nadal dominowały handel, rzemiosło i usługi.

W omawianych ośrodkach Żydzi stanowili niewielki odsetek (znacznie mniejszy 
niż gdzie indziej) inteligencji i wykonujących wolne zawody nauczycieli, lekarzy, ad-
wokatów itp. Spowodowane to było faktem, że ważni pracodawcy wywodzili się z ob-
cego kapitału, głównie francuskiego, rzadziej z niemieckiego, w którym zatrudniano 
rodaków oraz Polaków.

Inaczej sytuacja wyglądała na obszarze ościennym, gdzie w małych, zwłaszcza rol-
niczych, gminach wśród Żydów przeważali drobni kupcy, handlarze, rzemieślnicy 
i robotnicy oraz właściciele niewielkich zakładów, jak: młyny, olejarnie, garbarnie, 
fabryki papieru i tartaki46. W Wolbromiu, Olkuszu, Sławkowie i Strzemieszycach sy-
tuację ratowały duże przedsiębiorstwa, jak wspominana w poprzednim rozdziale fa-
bryka drutu braci Schein w Sławkowie czy Zakłady Chemiczne Strem w Strzemieszy-
cach oraz fabryka wyrobów gumowych w Wolbromiu47. W Wolbromiu było ponadto 

40 Książka adresowo -reklamowa Zagłębia Dąbrowskiego dla przemysłu i handlu na rok 1922, Sosnowiec 
1922, s. 99.

41 Ibidem, s. 101, 105.
42 Ibidem, s. 99, 105.
43 Ibidem.
44 Występujący w okolicach Siewierza i Łaz węgiel był specyfi czny i został uznany za brunatny, choć 

po wojnie zmieniono jego kategorię na kamienny. W tych rejonach Żydzi z Sosnowca, Bernard Op-
penhaim i Cederbaum, byli właścicielami kopalni Nierada. Por. ibidem, s. 103.

45 Ibidem.
46 Ibidem, s. 115 -123; Przewodnik gospodarczy województw: kieleckiego, krakowskiego i śląskiego, So-

snowiec 1938.
47 K. Urbański, Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, Kielce 

2006, s. 107.
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aż siedem garbarni, a tamtejsze produkty szewskie cieszyły się dobrą opinią i zdobyły 
w 1935 roku złoty medal na Targach Poznańskich48.

Na życiu gospodarczym drastycznie odbił się kryzys i dojście do władzy nazistów 
w Niemczech. Wydarzenia te wywołały również bezrobocie, spadek sprzedaży, a tym 
samym dochodów, i wzrost ubóstwa wśród ludności żydowskiej. Najdotkliwiej od-
czuli to Żydzi z Zagórza i Klimontowa49 oraz Olkusza, w którym bezrobotnych było 
tylu samo co pracujących50.

W gospodarce Żydów ważną rolę odgrywały wszelkiego rodzaju organizacje za-
wodowe, handlowe i związki. Wynikało to z ówczesnej sytuacji: z jednej strony pa-
nowała swoboda zakładania organizacji, z drugiej – istniały różnorakie przeszkody 
ze strony polskich partii, zwłaszcza prawicowych, oraz władz, zarówno centralnych, 
jak i samorządowych. We wszystkich skupiskach ludności żydowskiej Zagłębia i ob-
szarów ościennych powstawały cechy, związki oraz stowarzyszenia. W Będzinie zo-
stały utworzone i rozwijały swoją działalność lub ją kontynuowały: Związek Zawo-
dowy Robotników Przemysłu Drzewnego51, Związek Zawodowy Pracowników Igły52, 
Związek Zawodowy Transportowców53, Żydowski Związek Rzemieślniczy54, a także 
Żydowskie Stowarzyszenie Kupców55. Sosnowiec reprezentowały: Związek Szewców 
Kamaszniczych, Zawodowy Związek Robotników Przemysłu Drzewnego i Pokrew-
nych Zawodów, Zawodowy Związek Modniarek, Kuśnierzy, Krawców, Stowarzysze-
nie Zegarmistrzów, Jubilerów i Rytowników Zagłębia Dąbrowskiego i Pokrewnych 
Zawodów56 oraz Żydowskie Stowarzyszenie Rzemieślnicze Majstrów Miasta Sosnow-
ca57. W innych miastach Zagłębia również działały związki zawodowe zrzeszające 
Żydów. Należały do nich: Związek Zawodowy Żydów z oddziałami w Sosnowcu, 
Dąbrowie Górniczej i Strzemieszycach oraz będziński oddział Związków Drobnych 
Kupców Handlujących Żydów58. Także poza Zagłębiem powstawały różne organiza-
cje żydowskie, jak chociażby mające siedzibę w Wolbromiu cechy: szewski, mieszany 
(skupiający krawców, czapników, tapicerów) i wędliniarski oraz Związek Zawodowy 
Przemysłu Odzieżowego59. W sprawozdaniach sytuacyjnych wojewody można zna-
leźć wzmianki na temat działalności ówczesnych organizacji. W jednym z raportów 

48 Ibidem.
49 Zamknięcie kopalni, a wcześniej huty cynku, doprowadziło w latach 1933 -1936 do załamania się 

handlu, co również ogromnie odbiło się na ludności żydowskiej, powodując spadek jej dochodów.
50 K. Urbański, Gminy żydowskie…, s. 123.
51 APKiel, UWK I, sygn. 2668.
52 Ibidem; Książka adresowo -reklamowa…, s. 69. Duże wpływy w tym związku posiadała KPP.
53 Książka adresowo -reklamowa…, s. 69. Wpływy w związku posiadała Poalej Syjon -Prawica.
54 Ibidem, s. 67. Żydowski Związek Rzemieślniczy swoją siedzibę miał przy ul. Kołłątaja 45. Prezesem 

był w 1921 roku Jakubowicz.
55 Ibidem. Żydowskie Stowarzyszenie Kupców swoją siedzibę miało przy pl. 3 Maja. Prezesem w 1921 

roku był Salomon Gutman.
56 APKiel, UWK I, sygn. 2602.
57 APKat, SPBędz, sygn. 227.
58 APKiel, UWK I, sygn. 2602.
59 Ibidem, sygn. 2668.
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zanotowano: „W dniu 30 lutego 1934 roku w Sosnowcu odbyło się otwarcie lokalu, 
odsłonięcie sztandaru Zawodowego Związku Drzewnego. Zebranych było około 130 
osób. W większości to członkowie lub sympatycy KPP”. W tym samym sprawozdaniu 
widnieje opis zebrania Związku Zawodowego Przemysłu Odzieżowego z Wolbromia: 
„Dnia 10 lutego 1934 roku odbyło się zebranie Związku Zawodowego Przemysłu 
Odzieżowego w Wolbromiu, na którym wybrano nowy zarząd. Prezesem został: Ni-
ski Henryk, skarbnikiem: Wajsman Zosia, sekretarzem: Holcman Alter. Sympatycy 
KPP”60. Znalezione materiały są dowodem na prężne działanie organizacji żydow-
skich, narażonych na inwigilację władz polskich.

W okresie międzywojennym nastąpił rozwój żydowskiego życia politycznego. 
Najlepiej świadczyły o tym wybory samorządowe i do zarządów gmin żydowskich, 
ale też różnego rodzaju konferencje, zjazdy itp. Wśród Żydów zaznaczył się po-
dział polityczno -religijny i zawiązały się partie ortodoksyjne, z Agudat Israel na 
czele. Miała ona swe oddziały w Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, 
Pilicy, Siewierzu, Sławkowie, Strzemieszycach, Wolbromiu, Zagórzu, Zawierciu, 
Ząbkowicach, Żarkach i Żarnowcu61. W tych samych miejscowościach syjoniści62 
tworzyli różne organizacje. W Zagórzu powstał w 1933 roku oddział Mizrahi63, 
a w Ząbkowicach – Syjonistów Rewizjonistów64. Rok później, staraniem siewier-
skiego oddziału Syjonistów Rewizjonistów, odbył się odczyt i zebranie, w których 
udział wzięło 25 osób65. Bardzo prężnie działały też przedstawicielstwa Agudatu 
w Olkuszu, Sosnowcu, Zawierciu, Dąbrowie Górniczej i Będzinie66. Organizacje 
syjonistyczne były aktywne w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Czeladzi, Zawierciu, 
Olkuszu, Wolbromiu, Ząbkowicach, Modrzejowie67, Strzemieszycach, Siewierzu 
i Będzinie68.

Na uwagę zasługują antyniemieckie wystąpienia żydowskich organizacji 
społeczno -politycznych, jak chociażby manifestacje, które odbywały się od 1933 
roku: 7 maja w Dąbrowie Górniczej z udziałem 2000 osób69 czy 20 maja w Olku-
szu. W czasie niektórych uroczystości dochodziło do antyniemieckich protestów, 
np. w Zagórzu 18 czerwca 1933 roku podczas otwarcia oddziału organizacji Mizrahi. 
Uchwalono wówczas rezolucję potępiającą prześladowanie Żydów w Niemczech70. 
Sprzeciw żydowskich organizacji, zwłaszcza syjonistycznych, wywołał też nałożony 
przez Brytyjczyków zakaz emigracji Żydów do Palestyny. Głos w tej sprawie zabra-
ły przedstawicielstwa z Olkusza, Sosnowca i Będzina, usiłując wpłynąć na polskie 
60 Ibidem.
61 Ibidem, sygn. 2602, 2667, 2668.
62 Dotyczy to głównie organizacji syjonistycznych oraz Mizrahi.
63 APKiel, UWK I, sygn. 2667.
64 Ibidem.
65 Ibidem, sygn. 2668.
66 Ibidem, sygn. 2667, 2668.
67 Od 1915 roku dzielnica miasta Sosnowiec.
68 APKiel, UWK I, sygn. 2667, 2668.
69 Ibidem, sygn. 2667.
70 Ibidem.



61Żydowskie życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne…

władze. Problem ten stanowił ważny punkt obrad na odbywającej się w Będzinie 
okręgowej konferencji organizacji Keren Kajemet LeIsrael71.

W okresie międzywojennym bardzo rozwinęło się żydowskie życie społeczno-
-kulturalne, czego dowodem było powstanie i rozwój organizacji kobiecych, kul-
turalnych i sportowych. Działo się to głównie w większych ośrodkach żydowskich, 
jak: Sosnowiec, Będzin, Zawiercie, Modrzejów, Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce, 
Wolbrom, Olkusz i Żarki. Pod tym względem szczególnie wyróżniały się Sosnowiec 
i Będzin, gdzie istniało wiele różnych organizacji. Spośród sosnowieckich do najstar-
szych należały towarzystwa pomocy, działające praktycznie przy każdej gminie. So-
snowieckie Towarzystwo Pomocy Ubogim Wyznania Mojżeszowego istniało od koń-
ca XIX wieku i funkcjonowało przez cały czas w okresie międzywojennym72. Drugim 
działającym na terenie sosnowieckiej gminy wyznaniowej towarzystwem pomocy 
biednym było Malbisz Arumim z Będzina, które miało oddział w Sosnowcu przy ul. 
Dekerta, a następnie Modrzejowskiej. Związane z ortodoksami, liczyło w pierwszej 
połowie lat trzydziestych 300 -400 członków, a pod koniec tego okresu – już 60073. 
Oprócz niego działały też inne stowarzyszenia dobroczynne, spośród których moż-
na wymienić: istniejące od 1907 roku Żydowskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy 
w Chorobach Linas Hacholim (prowadziło dom noclegowy)74, Towarzystwo przeciw 
Nędzy Wyjątkowej Bajs -Lechem (Dom Chleba)75, Stowarzyszenie Kobiet Żydowskich 
Udzielania Zapomóg Ubogim: Położnicom, Dzieciom i Biednym Chorym Tomchaj 
Jołdas Anyjos76, Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej77, Żydowski 
Dom Starców78, Stowarzyszenie Pomocy Biednym Chorym Żydowskim Machzykaj -
71 Ibidem, sygn. 2668.
72 APKat, SPBędz, sygn. 286.
73 APKat, SGS, sygn. 124.
74 APKat, SPBędz, sygn. 187; W. Jaworski, op. cit., s. 9.
75 Towarzystwo Przeciw Nędzy Wyjątkowej Bajs -Lechem (Dom Chleba) powstało w 1932 roku, a jego 

założycielami byli: Jakub Gelbhart, Abram Mangel, Dawid Lewandowski, Jongster Szapsa i Szlama 
Langfus. Za cel obrało sobie udzielanie pomocy fi nansowej najbiedniejszej ludności żydowskiej oraz 
prowadzenie dla niej jadłodajni. W 1939 roku pomagało też uchodźcom żydowskim z Niemiec. 
Organizacja utrzymywała się wyłącznie z datków. Była stosunkowo niewielka, w 1939 roku liczyła 
23 członków. Za: APKat, SGS, sygn. 125.

76 Stowarzyszenie Kobiet Żydowskich Udzielania Zapomóg Ubogim: Położnicom, Dzieciom i Bied-
nym Chorym Tomchaj Jołdas Anyjos powstało w 1934 roku. Miało na celu udzielanie zapomóg 
biednym, ubogim kobietom ciężarnym i dzieciom. Utrzymywało się ze składek członkowskich i dat-
ków. Stowarzyszenie było pod wpływem ortodoksów, liczyło około 100 członkiń, z prezes Frajdlą 
Wiśnic (Wisznic) na czele. Za: ibidem, sygn. 121.

77 Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej to organizacja mająca na celu ochronę zdro-
wia Żydów w Polsce poprzez zwalczanie brudu, szerzenie higieny oraz niesienie pomocy medycznej. 
W 1938 roku dożywiała 400 ubogich dzieci żydowskich, udzielała też opieki lekarskiej (700 oso-
bom) i dentystycznej (350 osobom), a także wysłała dzieci (około 300) na kolonie letnie. Oddział 
sosnowiecki towarzystwa liczył w latach 1929 -1934 100 -110 członków. Organizacja utrzymywała 
się ze składek członkowskich. Pod koniec lat trzydziestych przeżywała kryzys związany ze spadkiem 
zainteresowania ze strony społeczeństwa żydowskiego. Za: ibidem, sygn. 126.

78 Żydowski Dom Starców – Towarzystwo Pomocy i Opieki nad Niezamożnymi Starcami Wyznania 
Mojżeszowego. Utrzymywało się ze składek i datków, za które wybudowano dwupiętrowy dom dla 
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-Cholim79 i Nadzieję – Towarzystwo ku Wspieraniu Chorej Młodzieży Żydowskiej80. 
Wszystkie te organizacje miały wielu członków, co świadczyło z jednej strony o tym, 
jak bardzo rozwarstwiona była społeczność żydowska miasta Sosnowca, a z dru-
giej – jak starała się wspierać swoich ubogich współwyznawców. Biednym z gmi-
ny modrzejowskiej pomagało towarzystwo o nazwie Tomchej Anijim. Istniało ono 
od 1938 roku i miało za zadanie wspierać fi nansowo tamtejszą ludność81. Podobnie 
wyglądała sytuacja w innych gminach żydowskich – praktycznie w całym Zagłębiu 
i okolicach działały towarzystwa dobroczynne. W Będzinie, oprócz Malbisz Arumim, 
istniały: Towarzystwo Bajs -Lechem, Towarzystwo Dobroczynności, Stowarzyszenie 
Zapomogowo -Pożyczkowe Chewraj -Hachnuses -Kałe, Stowarzyszenie Wzajemnej 
Miłości Braterskiej Ahavath Achim, Organizacja Społeczna Linas Hacholim, Towa-
rzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej82. W Dąbrowie działały: Towarzy-
stwo przeciw Nędzy Wyjątkowej Bajs -Lechem, Towarzystwo Pomocy Dziewczętom 
Chewraj -Hachnuses -Kałe oraz Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą Haszomer83. 
We wszystkich gminach żydowskich istniało Stowarzyszenie Dobroczynności Gemi-
łus Chesed84. W Czeladzi ponadto działało Stowarzyszenie Pomocy Chorym Bikor-
-Holin85, a w Zawierciu – Towarzystwo Opieki nad Młodzieżą Haszomer86.

Na terenie miasta Sosnowca funkcjonowały też dwa żydowskie towarzystwa 
gimnastyczno -sportowe: Makabi87 i Nordyja88, które skupiały nie tylko miejsco-
wych Żydów, ale także tych z gminy modrzejowskiej, tj. z Niwki, Dańdówki, Boru, 

podopiecznych. Liczebność towarzystwa wahała się w granicach 39 -110 członków. Za: ibidem, sygn. 
120; APKiel, UWK I, sygn. 2602.

79 APKat, SGS, sygn. 123.
80 Nadzieja – Towarzystwo ku Wspieraniu Chorej Młodzieży Żydowskiej to organizacja mająca na 

celu niesienie pomocy we własnych zakładach leczniczych chorej na gruźlicę młodzieży żydowskiej 
szkół średnich i wyższych. Sosnowiecki oddział mieścił się przy ul. Sadowej. Najwybitniejsi członko-
wie towarzystwa to: dr Fajwel Wiederman, inż. Bronisław Fürstenberg, Salomea Goldberg i Fabiusz 
Komet. Za: ibidem, sygn. 118.

81 Ibidem, sygn. 122.
82 APKiel, UWK I, sygn. 2602.
83 Ibidem.
84 Ibidem.
85 Ibidem.
86 K. Urbański, Almanach gmin żydowskich…, s. 169.
87 Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno -Sportowe Makabi powstało w 1916 roku. Miało za zadanie 

przyczyniać się do kulturalnego i fi zycznego rozwoju społeczeństwa żydowskiego. Posiadało sekcje: 
kolarską, ping -ponga, boksu, piłki nożnej, lekkiej atletyki, gimnastyki, tenisa i narciarstwa. Organi-
zacja ulegała wpływom syjonistycznym i Poalej Syjon. W społeczności żydowskiej Sosnowca cieszy-
ła się sporą popularnością. W latach 1927 -1935 liczyła 120 -320 członków opłacających składki na jej 
utrzymanie. W dobie kryzysu znajdowała się w trudnym położeniu wynikającym z nieregulowania 
składek (sytuacja wróciła do normy w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku). Za: APKat, SGS, 
sygn. 115.

88 Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno -Sportowe Nordija było sekcją sportową organizacji rewizjo-
nistycznej Brith Hazohar. Swoją siedzibę miało w Sosnowcu przy ul. Małachowskiego, a następnie 
przy ul. Modrzejowskiej. Organizacja posiadała sekcje: kolarską, ping -ponga, boksu, piłki nożnej, 
lekkiej atletyki i gimnastyki. Za: ibidem, sygn. 114.



63Żydowskie życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne…

Bobrka i Klimontowa89. W Będzinie działało natomiast Żydowskie Towarzystwo 
Gimnastyczno -Sportowe Hakoach, w Dąbrowie – Robotniczy Klub Sportowy Kraft 90, 
a w Olkuszu i Wolbromiu – podobnie jak w Sosnowcu – Makabi91.

Żydowskimi organizacjami kulturalnymi w Sosnowcu były: Żydowskie Towa-
rzystwo Dramatyczno -Muzyczne Lira92, Żydowskie Towarzystwo Kultur -Liga93, 
Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno -Oświatowe Jabne94 oraz Koło Towarzyskie 
w Sosnowcu95. Na terenie miasta funkcjonowały także oddziały towarzystw o cha-
rakterze syjonistycznym, zajmujące się wspieraniem emigracji Żydów do Palestyny 
i ich osadnictwa na tamtejszych ziemiach. Działalność tę prowadziły: Liga Pomocy 
Pracującym w Palestynie96 i Towarzystwo Przyjaciół Pracującej Palestyny97. Szerzyły 
one wśród sosnowieckiej społeczności ideę budowy państwa żydowskiego w Palesty-
nie, organizując wykłady, odczyty i zebrania, na których występowali delegaci przy-
byli z tamtych terenów. Podobnie wyglądała sytuacja w innych ośrodkach, takich 
jak Będzin, Dąbrowa Górnicza i Zawiercie. W pierwszym z nich działało Towarzy-
stwo Miłośników Żydowskiej Sztuki Scenicznej Muza, Stowarzyszenie Kulturalno-
-Oświatowe Tarbut oraz biblioteka stowarzyszenia Haszachar98. W Dąbrowie istniały: 
Biblioteka im. Icchoka L. Pereca99 i wspomniane wcześniej Żydowskie Towarzystwo 

89 K. Urbański, Powstanie, rozwój i zagłada gminy żydowskiej w Modrzejowie, Kielce 1998, s. 30.
90 APKiel, UWK I, sygn. 2602.
91 K. Urbański, Gminy żydowskie małe…, s. 110, 123.
92 Żydowskie Towarzystwo Dramatyczno -Muzyczne Lira działało od 1934 roku, ukierunkowane było 

na krzewienie kultury wśród ludności żydowskiej Sosnowca. Swą siedzibę miało początkowo przy 
ul. Mościckiego, a następnie w lokalu Makabi. Członkowie towarzystwa rekrutowali się z inteligencji 
i ulegali wpływom syjonistycznym. Za: APKat, SGS, sygn. 130.

93 Żydowskie Towarzystwo Kultur -Liga swój oddział w Sosnowcu założyło w 1926 roku. Organizacja 
była kulturalną sekcją Bundu, ale w Sosnowcu została częściowo zdominowana przez członków 
komunizujących, z czasem jednak usuniętych. Utworzono ją w celu krzewienia kultury wśród mło-
dzieży robotniczej i ubogiej – miała ograniczyć wpływ komunistów. Prowadziła własną bibliotekę 
oraz organizowała liczne wykłady i odczyty. Na początku lat trzydziestych XX wieku była zmu-
szona zawiesić swoją działalność (do 1933 roku) z powodu kryzysu fi nansowego. W latach 1928-
-1938 liczyła od 29 do 70 członków, ale prócz tego miała kilkusetosobową grupę sympatyków – na 
odczyt wygłoszony 11 października 1938 roku przybyło 180 osób, głównie młodzieży. Za: ibidem, 
sygn. 128.

94 Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno -Oświatowe Jabne powstało w 1933 roku. Miało na celu sze-
rzenie oświaty oraz kultury wśród biednej i niezamożnej młodzieży żydowskiej. Posiadało i prowa-
dziło własną bibliotekę. Dochody uzyskiwało z dobrowolnych składek członkowskich, z imprez oraz 
od partii Mizrachi, mającej duży wpływ na działalność stowarzyszenia. Za: ibidem, sygn. 129.

95 Koło Towarzyskie w Sosnowcu to stowarzyszenie żydowskie powstałe w 1937 roku, którego ideą 
było skupienie inteligencji żydowskiej i burżuazji w celu utrzymania życia towarzyskiego. Organizo-
wało też niekiedy poufne narady dotyczące spraw gospodarczych i politycznych. Stowarzyszenie od-
grywało ważną rolę w środowisku sosnowieckich Żydów. Założone zostało przez: Antoniego Kona, 
dra Stanisława Eibenschutza, Pawła Majtlisa i Henryka Wassenberga. Za: ibidem, sygn. 127.

96 Ibidem, sygn. 116.
97 Ibidem, sygn. 117.
98 APKiel, UWK I, sygn. 2602.
99 Ibidem.
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Muzyczne100. Bardzo imponująco wyglądało życie kulturalne w Olkuszu i Wolbro-
miu. W pierwszym z wymienionych miast istniał chór i Żydowskie Towarzystwo 
Muzyczno -Dramatyczne Muza, natomiast w drugim – Stowarzyszenie Kultura101, 
a także Stowarzyszenie Kulturalne i Biblioteka im. I. L. Pereca102. Biblioteki znajdo-
wały się praktycznie w każdej zagłębiowskiej gminie żydowskiej, a mianowicie w Pi-
licy, Olkuszu, Czeladzi, Żarkach, Wolbromiu, Sławkowie, Zawierciu i Modrzejowie; 
jedynym wyjątkiem był ubogi Żarnowiec103.

Warto też wspomnieć o organizacjach skupiających żydowską młodzież, zarówno 
akademicką, jak i pozostałą. Ze środowiskiem studenckim Uniwersytetu Jagielloń-
skiego związane były stowarzyszenia: Auxilium Academicum Judaicum w Sosnow-
cu104 i Stowarzyszenie Żydowskich Słuchaczy UJ w Krakowie Ognisko – Koło Akade-
mickie w Sosnowcu105.

Jedyną kobiecą organizacją działającą na terenie Sosnowca był oddział Zrzeszenia 
Kobiet Żydowskich Women’s International Zionist Organisation106. Podobne stowa-
rzyszenie, o nazwie Towarzystwo Kobiet Żydowskich Ezrach107, istniało jeszcze tylko 
w Olkuszu.

Społeczność żydowska Sosnowca miała w omawianym okresie rozwiniętą sieć 
szkół, nie tylko powszechnych, ale też średnich. Młodzież z poszczególnych miej-
scowości (znajdujących się obecnie w granicach Sosnowca) uczyła się w żydowskich 
szkołach w Będzinie, Dąbrowie Górniczej czy Strzemieszycach. Ponadto spora gru-
pa dzieci uczęszczała do placówek państwowych, zwłaszcza średnich i zawodowych. 
W połowie lat dwudziestych funkcjonowało dziewięć chederów i dwie szkoły religij-
ne: Talmud Tory i Mizrachi108, oraz dwie ochronki109. Poza tym na terenie Sosnowca 

100 K. Urbański, Almanach gmin żydowskich…, s. 39.
101 APKiel, UWK I, sygn. 2668.
102 K. Urbański, Gminy żydowskie małe…, s. 110.
103 Ibidem, s. 377 -380.
104 Auxilium Academicum Judaicum w Sosnowcu to organizacja powstała w 1929 roku jako oddział 

ogólnopolskiego Stowarzyszenia Żydowskiego Studentów, wyłoniona z istniejącego już uprzednio 
Stowarzyszenia Żydowskich Słuchaczy UJ w Krakowie Ognisko. Zajmowała się samopomocą aka-
demicką wśród żydowskich studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzących z Sosnowca. 
Była to organizacja apolityczna, licząca około 96 członków. Za: APKat, SGS, sygn. 119.

105 Stowarzyszenie Żydowskich Słuchaczy UJ w Krakowie Ognisko – Koło Akademickie w Sosnowcu to 
powstały w 1926 roku oddział krakowskiego towarzystwa, mający za zadanie udzielanie pomocy ży-
dowskim studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzącym z Sosnowca. W latach 1931 -1935 
organizacja liczyła 130 -150 osób. Za: ibidem, sygn. 131.

106 Zrzeszenie Kobiet Żydowskich Women’s International Zionist Organisation swój oddział na te-
renie Sosnowca utworzyło w 1929 roku. Organizacja zajmowała się szerzeniem oświaty i kultury 
wśród kobiet żydowskich oraz walką o ich lepsze traktowanie. Podlegała wpływom syjonistycznym 
(w 75%) i Mizrachi (w 25%). Organizowała wykłady, odczyty oraz imprezy towarzyskie. Za: ibidem, 
sygn. 112.

107 APKiel, UWK I, sygn. 2668; K. Urbański, Gminy żydowskie małe…, s. 127.
108 W jednym budynku Mizrachi prowadziło szkołę męską o tej samej nazwie i szkołę żeńską – Tre-

blówka Mizrachi. Por. APKat, AMS, sygn. 4841.
109 Ibidem.
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działało Prywatne Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Szkół Żydow-
skich, a w sąsiednim Będzinie – bardzo popularne Prywatne Liceum i Gimnazjum 
Koedukacyjne im. Fürstenbergów Stowarzyszenia Kupców Polskich110. Pod koniec lat 
trzydziestych XX wieku istniało w Sosnowcu dziewięć prywatnych żydowskich szkół 
powszechnych, do których uczęszczało 475 uczniów, zarówno chłopców, jak i dziew-
cząt111. W drugiej połowie tejże dekady powstały też szkoły zawodowe: w 1935 roku 
została założona przez Towarzystwo „Ort” szkoła rzemieślnicza112, a w 1937 roku 
utworzono jednoroczną szkołę handlową. Mimo wszystko znaczna część młodzie-
ży żydowskiej z Sosnowca uczęszczała do szkół publicznych, na co wskazują dane 
z roku szkolnego 1938/1939. Wynika z nich, że w szkołach prywatnych uczyło się 
zaledwie 475 dzieci żydowskich, podczas gdy w publicznych – 2848113. Zważywszy na 
ograniczone możliwości fi nansowe większości sosnowieckich Żydów oraz na wysoki 
poziom lokalnego szkolnictwa, którego tradycje sięgały końca XIX wieku, fakt ten 
wydaje się zrozumiały.

W przypadku pozostałych gmin wyznaniowych dominowało szkolnictwo niż-
sze, czyli nauczanie w chederach. Dotyczyło to miejscowości: Bolesław, Siewierz, 
Mrzygłód, Koziegłowy, Łazy, Poręba, Zagórze oraz Ząbkowice114. Żydowskie szkoły 
średnie mieściły się w Będzinie, Sosnowcu i Zawierciu, natomiast wyższe religijne – 
w większych ośrodkach, jak: Będzin, Sosnowiec, Zawiercie, Olkusz, Żarki, Wolbrom 
i Dąbrowa Górnicza.

W Zagłębiu, głównie w Sosnowcu, dochodziło w okresie międzywojennym do 
aktów antysemickich. Świadczą o tym dokumenty takie jak Sprawozdanie sytuacyjne 
starosty grodzkiego Sosnowca, w którym jest mowa o narastających w mieście antyse-
mickich ekscesach oraz o bojkocie sklepów i warsztatów żydowskich. Można w nim 
również znaleźć informację dotyczącą ustawy o uboju rytualnym115, wymierzonej 
przeciwko Żydom116. Istnieje też pisemna relacja z innego zajścia antysemickiego 
w Sosnowcu, do którego doszło 29 lutego 1936 roku:

[…] była próba bojkotu przez Stronnictwo Narodowe w godzinach 1830 -1845, wówczas 
to grupa 11 osób bojkotowała sklep Libermana Pinkusa117, a następnie demonstrowała 
po ulicach z okrzykami „Precz z Żydami!”, „Nie kupować u Żydów”, „Bić Żydów” itp. 

110 M. Pawlina -Meducka, Kultura Żydów województwa kieleckiego (1918 -1939), Kielce 1993, s. 55.
111 Ibidem, s. 54; APKat, SPBędz, sygn. 385.
112 A. B en -Tow, O Żydach Zagłębia, Tel Aviv 1993, s. 36.
113 M. Pawlina -Meducka, op. cit., s. 55.
114 APKiel, UWK I, sygn. 1516.
115 Ustawa o uboju rytualnym została wprowadzona uchwałą z 17 kwietnia 1936 roku. Na jej mocy 

ustanowiono administracyjnie punkty uboju rytualnego oraz kontyngenty zwierząt do uboju. 
Dla Sosnowca wojewoda wyznaczył kontyngent 305 500 kg wagi żywej, dla Dąbrowy Górniczej 
– 70 850 kg, a dla powiatu będzińskiego – 49 269 kg. Za: ibidem, sygn. 3417; Polski słownik juda-
istyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, oprac. Z. B orzymińska, R. Ż ebrowski, t. 2, Warszawa 
2003, s. 756, Słowniki (Prószyński i S -ka).

116 APKat, SGS, sygn. 4.
117 Liberman Pinkus – bogaty kupiec, przedstawiciel słynnej rodziny sosnowieckich Żydów, twórców 

m.in. Towarzystwa Ochrony Zdrowia, brat znanego sosnowieckiego lekarza.
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Interwencja policji doprowadziła do aresztowania i osadzenia w Mysłowicach Romana 
Frankowskiego, Romualda Jaskulskiego i Franciszka Łuczaka. W odwecie rozpędzeni 
przez policję demonstranci wybili kilka okien w domach prywatnych oraz witryn wy-
stawowych w żydowskich sklepach118.

✡

118 K. Horbatowski, Prawica narodowa w Zagłębiu Dąbrowskim 1918 -1939, [w:] Zagłębie Dąbrowskie 
w II Rzeczypospolitej (1918 -1939). Praca zbiorowa, red. J. Walczak, Sosnowiec 2005, s. 150.
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Księgi ludności stałej jako źródło

do badań nad Żydami sosnowieckimi

Księgi ludności stałej wydają się niedoceniane przez badaczy historii i kultury Ży-
dów, a nawet badaczy genealogów1, którzy skupiają swoją uwagę głównie na księ-
gach metrykalnych. Sądzę, że te dwa rodzaje ksiąg się uzupełniają. Zaryzykowała-
bym nawet stwierdzenie, że księgi ludności stałej są dużo ciekawszym i bogatszym 
źródłem. O ile w ostatnich kilku latach ukazywały się artykuły dotyczące ludności 
żydowskiej pisane na podstawie akt metrykalnych, o tyle praktycznie nie istnieją 
opracowania wykorzystujące informacje zawarte w księgach ludności2.

Bazę źródłową3 niniejszego tekstu stanowią: księga ludności stałej dla miasta 

1 Pierwsze informacje na temat ksiąg ludności stałej pojawiają się w kwartalniku „Avotaynu” dopi-
ero w 1992 roku: F. Bussgang, A 1992 research trip to Poland, „Avotaynu” 1992, t. 8; idem, More 
about Polish Books of Residents’ Registration, „Avotaynu” 2000, t. 16; V. Pa ley, Russian Books of 
Residents as a genealogical resource, „Avotaynu” 1996, t. 12. Powyższe teksty podaję za: „Avotaynu 
on CD -ROM (1985 -2008 edition)”, Avotaynu 2009. Zob. także: F. Bussgang, Books of Residents 
(Księgi Ludności) and other Books of Registration, „Kielce -Radom SIG Journal” 2000, t. 4, nr 3, 
s. 23 -26.

2 Możemy dopatrywać się różnych powodów takiego stanu rzeczy. Dla niektórych miejscowości 
księgi po prostu się nie zachowały się, np. Księgi Ludności Stałej Dąbrowy Górniczej czy 
miejscowości Gidle, o których znajdujemy informację w dowodach do ksiąg ludności stałej Sos-
nowca. Księgi gminy Gidle spłonęły w 1914 roku. Nowe księgi zaprowadzone przez tamtejszy 
magistrat ze względu na niemożność odtworzenia danych nie przedstawiały już pełnych danych. 
Niestety nawet one się nie zachowały do naszych czasów. Por. Archiwum Państwowe w Katow-
icach (dalej: APKat), Akta Miasta Sosnowca (dalej: AMS), zespół nr 776, sygn. 3003, k. 1694.

3 Początkowo zamierzałam przeprowadzić badania na podstawie 37 ksiąg ludności stałej dla 
miasta Sosnowiec. Informacje o ich istnieniu uzyskałam ze spisu zespołów archiwalnych za-
mieszczonych zarówno na stronie internetowej archiwów państwowych (Ewidencja Ludności 
w Archiwaliach ELA, [on -line] http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/ela.php?l=&mode=showspi-
s&id=8304, dostęp: 10 IX 2010), jak i z płyty CD Po mieczu i kądzieli (wyd. Naczelna Dyrekcja 
Archiwów Państwowych, Warszawa 2003). W trakcie wizyty w Archiwum Państwowym w Ka-
towicach okazało się, że dane w Internecie i na płycie CD pochodzą z podręcznego katalogu 
archiwalnego, w którym jest wiele błędów i nieprawidłowych nazw dokumentów przy poszcze-
gólnych sygnaturach. Tym samym musiałam zmienić kierunek moich rozważań. W związku 
z tym niniejszy tekst posłużyć może jedynie jako przyczynek do dalszych badań nad interesują-
cym mnie tematem.
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Sosnowca4 oraz dowody do ksiąg ludności Sosnowca5, mylnie podane w katalogu 
podręcznym Archiwum Państwowego w Katowicach jako księgi ludności, księgi lud-
ności stałej lub rejestr mieszkańców miasta Sosnowca.

Należy pamiętać, że księgi ludności stałej nie obejmują niestałych mieszkańców 
miasta. Wachlarz informacji, jakie dostarczają, jest następujący:

1. Data i miejsce urodzenia.
2. Data i miejsce ślubu.
3. Data i miejsce zgonu.
4. Stan cywilny (żonaty/zamężna, panna/kawaler, rozwiedziony, wdowiec/wdowa).
5. Rozwód (kiedy i na mocy wyroku jakiego sądu został udzielony).
6. Sposób utrzymania (w przypadku kobiety najczęściej podawano: przy mężu; 

w przypadku dzieci: przy rodzicach).
7. Dzieci.
8. Imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki.
9. Religia (mojżeszowa, żydowska).
10. Pochodzenie (mieszczańskie, chłopskie).
11. Poprzednie miejsce zamieszkania.
12. Stosunek do służby wojskowej w przypadku mężczyzn.
13. Wyroki sądowe (za co i kiedy osoba została skazana, na mocy jakich przepisów 

i jaką karę otrzymała).
14. Migracja ludności (kto, kiedy i gdzie wyemigrował).
15. dowód osobisty (kiedy i przez kogo został wydany).
16. Kwestia obywatelstwa (kiedy zostało nadane lub odebrane, na mocy jakich 

przepisów).
Sosnowiec, administracyjnie należąc do Księstwa Warszawskiego, miał obowią-

zek prowadzenia ksiąg ludności zgodnie z obowiązującymi w Księstwie przepisami. 
Księgi ludności zostały tutaj wprowadzone na mocy dekretu Kodeksu Napoleona 
z 18 stycznia 1810 roku6. Miały być prowadzone w każdej gminie przez prezydenta, 

4 APKat, AMS, zespół nr 776, sygn. 917, Kniga narodonaselenija mestnosti Sosnowiec (1832 -1907). 
Księga w języku rosyjskim, stan bardzo zły.

5 Ibidem, sygn. 2996, Księga Ludności 1919 -1920; sygn. 2997, Księga Ludności 1919 -1920; sygn. 2999, 
Księga Ludności 1923; sygn. 3001, Księga Ludności 1924; sygn. 3002, Księga Ludności 1924; sygn. 
3003, Księga Ludności 1925; sygn. 3004, Księga Ludności Stałej 1926; sygn. 3005, Księga Ludności 
Stałej 1926; sygn. 3007, Księga Ludności 1927; sygn. 3008, Księga Ludności 1927 -1928; sygn. 3009, 
Księga Ludności 1928; sygn. 3010, Księga Ludności 1928; sygn. 3013, Księga Ludności Stałej 1930-
-1931; sygn. 3014, Archiwum Dawnych Ksiąg Ludności 1931; sygn. 3024, Rejestr Mieszkańców 
Miasta Sosnowca 1932 -1933; sygn. 3026, Rejestr Mieszkańców Miasta Sosnowca (litery M, N, O, P); 
sygn. 3032, Rejestr Mieszkańców Miasta Sosnowca 1935; sygn. 3040, Rejestr Mieszkańców Miasta 
Sosnowca 1939; sygn. 3050, Archiwum Dawnych Ksiąg Ludności 1931 -1932.

6 Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego (D.P.K.W.), T.II. 105. W dekrecie tym zagwarantow-
ano wolność przesiedlenia się, nakładał on także kary na urzędników, którzy utrudnialiby prze-
siedlenie. Podaję za: A. Okolski, Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego 
obowiązującego w Królestwie Polskiem, t. 2, Warszawa 1882, s. 23, Biblioteka Umiejętności Prawnych, 
seria 4.
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burmistrza lub wójta. Do ksiąg zapisywano osoby obojga płci, bez względu na 
wyznanie i stan. Każdy mieszkaniec gminy musiał zostać w nich zapisany przed 
ukończeniem 14. roku życia. Księgi te należało prowadzić w dwóch egzemplarzach. 
Jeden pozostawał w gminie, a drugi odsyłano do właściwego podprefekta. Posta-
nowieniem namiestnika Królestwa Polskiego z 27 stycznia 1818 roku7 zwiększono 
liczbę egzemplarzy do trzech. Jeden przechowywano w biurze prezydenta, burmi-
strza lub wójta, drugi wysyłano do komisarza obwodowego, a trzeci do komisji 
wojewódzkiej.

Zapisy w księgach odbywały się według ustalonego kodu, którego podstawę sta-
nowił numer hipoteczny domu. Pod takim numerem wpisywana była cała rodzina, 
a czasami kilka rodzin, które zamieszkiwały w danym budynku. Na podstawie nume-
ru hipotecznego możemy ustalić dokładny adres zamieszkania. W przypadku zacho-
wanej Księgi Ludności Stałej Sosnowca8 dokładny adres domu, tj. nazwa ulicy i nu-
mer domu, zostały zapisane ołówkiem w górnej części każdej karty przez urzędnika 
prowadzącego księgę.

Po zapoznaniu się z dokumentacją zawartą w dowodach do ksiąg ludności So-
snowca dowiadujemy się, że pierwotnie istniało co najmniej 28 tomów ksiąg ludności 
stałej9, do których dodatkowo prowadzono dwa skorowidze. W 1922 roku magistrat 
został zobowiązany do zaprowadzenia nowych ksiąg ludności stałej. Wynikało to 
z faktu, że dotychczasowe księgi się zapełniły. Zawartość starych ksiąg ludności na-
leżało zatem przepisać10 do ksiąg nowych, zabezpieczając dodatkowo odpowiednią 
ilość miejsca dla przyszłych wpisów.

Dokument z 14 lutego 1922 roku przygotowany przez referenta Wydziału Poli-
cyjnego Magistratu Sosnowca podaje nam, ile dokładnie osób zostało zapisanych do 
ksiąg ludności stałej:

Nazwiska rozpoczynające się na literę Liczba mieszkańców
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

419
2 138

775
1 494

160
1 114
2 077
1 027

595
778

3 354

7 Dziennik Praw (D.P.), T.IV. 218. Podaję za: A. Okolski, op. cit., s. 23.
8 APKat, AMS, zespół nr 776, sygn. 917, Kniga narodonaselenija mestnosti Sosnowiec (1832 -1907).
9 Ibidem, sygn. 2996, k. 970.
10 Referent Wydziału Policyjnego stwierdzał: „Jednocześnie nadmieniam, że dobry i pracowity pra-

cownik może najwyżej przepisać 7075 osób dziennie […]”. Ibidem.
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Nazwiska rozpoczynające się na literę Liczba mieszkańców
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
Ż

1 189
2 276

715
511

2 163
1 118
3 935

590
354

2 748
1 034

181
RAZEM: 30 745*

* Dodać do tego należy 1215 zmian o urodzonych, zmarłych i zaślubionych za 
lata 1914 -1922, niezapisanych z powodu nienadesłania przez niektóre parafi e 
kwartalników.

Tabela powstała na podstawie danych zawartych w dokumencie przechowywanym 
w APKat, AMS, zespół nr 776, sygn. 2996, k. 970.

Księgi te prowadzone były przez czterech urzędników Wydziału Policyjne-
go Magistratu miasta Sosnowca11. Zaprowadzenie nowych ksiąg ludności stałej 
wynikało przede wszystkim z instrukcji, jaką w 1861 roku wprowadzono jeszcze 
w Królestwie Polskim. Omawiała ona kwestie prowadzenia ksiąg ludności12. Wraz 
z zapełnieniem całej księgi na ostatniej karcie należało umieścić protokół z jej za-
mknięcia13. Po zamknięciu księgi otwierano nową i przenoszono do niej większość 

11 Ibidem, k. 119.
12 Mowa tu o instrukcji o formowaniu, prowadzeniu i utrzymaniu ksiąg ludności w gminach miej-

skich i wiejskich z 10 (22) listopada 1861 roku wydanej przez Radę Administracyjną Królestwa, 
a zatwierdzonej przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych. Od czasu powstania Księstwa 
Warszawskiego do 1861 roku wydano kilka przepisów co do prowadzenia ksiąg ludności: dekret 
królewski z 18 stycznia 1810 roku, instrukcję Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 maja 1810 roku, 
postanowienie Namiestnika Królewskiego z 27 stycznia 1818 roku oraz informację z 9 lutego 1818 
roku Ministra Spraw Wewnętrznych. K. Hube, Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa 
Polskiego, Warszawa 1877, s. 46 -48; W. Bagieński, Ewidencja ludności na południowym Mazowszu 
od połowy XIX do połowy XX w., referat wygłoszony na zebraniu naukowym archiwistów, [on -line] 
http://20090209.archiwa.gov.pl/repository/wydarzenia/w_bagienski.pdf, dostęp: 8 XI 2010.

13 Ponieważ na ostatniej karcie Księgi Ludności Sosnowca nie zachował się protokół z jej zamknięcia, 
podaję poniżej przykład protokołu z Księgi Ludności ze Zduńskiej Woli (gdzie obowiązywały te 
same przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg): „Protokół zamknięcia księgi stałej ludności: Zgod-
nie z §54 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.10.1930 r. o meldunkach 
i księgach ludności (Dz.Ust.R.P. Nr 84 poz. 653) zamykam z dniem dzisiejszym niniejszą księgę 
od 1 -18 posiadającą 615 kart należycie ponumerowanych i przesznurowanych [fragment nieczy-
telny] ludności znajduje się na str. nr 602 z czego [tu są wymienione numery stron – są to numery 
stron czystych, niezapisanych]. Począwszy od dnia 16 lipca 1931, żadna czynność w stanie niniejszej 
księgi dokonywana być nie może [nieczytelne]. Zmiany w niniejszej księdze mogą być dokonywane 
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mieszkańców, pomijając osoby zmarłe oraz te, które na stałe wyprowadziły się z da-
nej miejscowości. Co kwartał księgi były aktualizowane o nadsyłane przez urzęd-
ników stanu cywilnego imienne informacje o urodzeniach, małżeństwach i zgo-
nach. Księgi ludności stałej były także regularnie sprawdzane przez delegację spisu 
wojskowego14.

W dowodach do ksiąg ludności Sosnowca odnajdujemy bogatą koresponden-
cję pomiędzy Magistratem miasta Sosnowca a starostwem w Będzinie, dotyczącą 
uchylania się od służby wojskowej przez mieszkańców miasta narodowości ży-
dowskiej. Możemy przypuszczać, że były to osoby religijne i pochodzące z rodzin 
chasydzkich. Religia nie pozwalała im na odbycie służby wojskowej. Jako przykład 

poniżej niniejszej klauzuli i wyłączenie za zezwoleniem starostwa powiatowego w Sieradzu. Księga 
niniejsza znajduje się w stanie dobrym”. Zduńska Wola 1 VII 1931. Dokument podpisali: Referent 
starostwa, sekretarz, starosta powiatowyi burmistrz. Archiwum Państwowe w Sieradzu (dalej: AP-
Sier), Akta gminy Zduńska Wola (dalej: AZW), zespół nr 28, Księga Ludności Stałej nr 2 (1 -18).

14 Przykład protokołu kontroli księgi ludności pochodzi ze Zduńskiej Woli (tłumaczenie z j. ros. 
K. Klauzińska):

 „Protokół z przeprowadzenia kontroli ksiąg stałych mieszkańców w mieście Zduńskiej Woli. Działo 
się w mieście Zduńska Wola, powiatu sieradzkiego, kaliskiej guberni, maj 1890 roku. Zgodnie 
z 44 -45 -46 i 47 art. Instrukcji z 1861 o prowadzeniu i utrzymaniu ksiąg ludności stałej, przybyły na 
miejsce do Magistratu miasta Zduńskiej Woli Pomocnik Naczelnika powiatu sieradzkiego do spraw 
wojenno -policyjnych zażądał od Burmistrza przedstawienia ksiąg stałej i niestałej ludności, imien-
ny wykaz spisu ludzi, którzy niesłusznie opuścili miasto, ze wszystkimi należnymi dokumentami 
i zaprosił Burmistrza do uczestnictwa w prowadzeniu kontroli. Stwierdził:
1. Co do ksiąg ludności stałej pokazano 409 numerów domów i składa się ona z 14 oddzielnych 

ksiąg.
2. Wszystkie rubryki księgi do wielu dokumentów mają uzupełnione, jak zapewnia, bez stosowa-

nia skróconych słów: osobom zaznaczonym w księgach, a niemającym dokumentów przepro-
wadzić osobną kontrolę.

3. Dokumenty do ksiąg ludności przechowywać w porządku w kopertach, a koperty przechowy-
wać w 14 oddzielnych portfelach, dla każdej księgi mając jeden portfel.

4. Poborowy spis za 1890 rok ułożony prawidłowo i zgodnie z księgami ludności. W mieście Zduń-
skiej Woli w 1890 roku jest 100 poborowych.

5. Stałej ludności w mieście znajduje się na dzień 1 stycznia 1890 roku: Mężczyzn: 4824; Kobiet: 
4923; Ogółem: 9747.

6. Księga niestałej ludności prowadzona prawidłowo, już prawie cała zapisana i dlatego następną 
przygotować jeszcze w 1890 roku.

7. Ludności niestałej w mieście znajduje się: Mężczyzn: 272; Kobiet: 198; Ogółem: 470. W tym 
liczba poborowych: 4.

8. Kontrola osób, które samowolnie opuściły miasto.
9. Wszystkie zmiany, które nastąpiły w ciągu 1889 roku, naniesione w obu egzemplarzach ksiąg 

ludności w mieście Zduńskiej Woli.
 Na dowód przeprowadzenia kontroli protokół pozostaje w dwóch egzemplarzach, z których jeden 

pozostaje w księdze ludności na miejscu, a drugi zostaje zabrany dla przedstawienia go Naczelniko-
wi powiatu.

Podpisy: Pomocnik Naczelnika powiatu sieradzkiego do spraw wojenno -policyjnych
   Burmistrz miasta Zduńskiej Woli”.
APSier, AZW, zespół nr 28, Księga Ludności Stałej nr 2 (1 -18).
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niech posłuży nam dokumentacja dotycząca Chaima Rybnickiego (relacja z 17 lip-
ca 1926 roku):

Po dokładnym zbadaniu okazało się, że Chaim Rybnicki, syn Dawida i Estery, ur. 1903 r., 
wyjechał za granicę w 1924 r. za wyciągiem ksiąg stałej ludności wydanym przez Magi-
strat w Skierniewicach. Ojciec Chaima Rybnickiego – Dawid Rybnicki, oświadczył, że 
wyjechał za granicę w celu przeprowadzenia kuracji (należy przypuszczać), że Chaim 
Rybnicki wyjechał za granicę w celu (nieodbycia służby wojskowej) […]15.
 Za zwrotem aktu komunikujemy, że Chaim Rybnicki wyjechał za granicę w 1924 r. 
[…] w celu uchylenia się od służby wojskowej, ponieważ w dniu 9 V 1924 r. stawał do 
przeglądu wojskowego i został uznany za zdatnego […]16.

Stałe miejsce zamieszkania nie musiało być tożsame z tym, gdzie rzeczywiście 
dana osoba przebywała. Pamiętać musimy, że stałe miejsce zamieszkania stanowi 
stosunek prawny, a tym samym jest ono administracyjnym miejscem zamieszkania. 
Faktyczne miejsce pobytu stanowi z kolei stan faktyczny, a więc jest jednocześnie 
cywilnym miejscem zamieszkania. „Można […] mieć stałe miejsce zamieszkania 
w miejscu, w którem się nigdy nie było i którego pewna osoba może nawet wcale nie 
znać”17.

Stałe miejsce zamieszkania nabywano w różny sposób. Należy wymienić tutaj kil-
ka okoliczności, które taką sytuację stwarzały:

1. Otrzymanie stałego miejsca zamieszkania poprzez urodzenie. Wskutek tego 
dziecko otrzymywało stałe miejsce zamieszkania swoich rodziców18.

2. Poprzez zawarcie związku małżeńskiego. Jak wiemy, w tradycji żydowskiej ślub 
brany był w miejscu zamieszkania panny młodej.

3. Poprzez wystosowanie odpowiedniego oświadczenia do władz administra-
cyjnych o zamiarze opuszczenia stałego miejsca zamieszkania i osiedlenia się 
w innym.

4. Poprzez czterdziestodniowy pobyt w danym miejscu przy jednoczesnym 
spełnieniu określonych warunków: „pozostawaniem w terminie względem 
uczniów rzemieślniczych, posiadaniem w temże miejscu własności nierucho-
mej, posiadaniem dzierżawy, z której opłaca się przynajmniej 10 funtów rocz-
nie, lub opłacaniem podatków miejscowych”19.

5. Poprzez pięcioletni okres przebywania w danym miejscu.

15 APKat, AMS, zespół nr 776, sygn. 3005, k. 836.
16 Ibidem, k. 835.
17 A. Okolski, op. cit., s. 20. Zob. także: F. Bussgang, Books of Residents…, s. 23 -24; J. Bussgang, 

Th e Polish concept of permanent place of residence, „Avotaynu” 2000, t. 16, nr 3, s. 12 -14; M. Nowa-
czyk, Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego, Warszawa 2008, s. 107.

18 Jeśli dziecko urodziło się w innym miejscu niż stałe miejsce zamieszkania jego rodziców, otrzymywało 
stałe miejsce zamieszkania tam, gdzie się urodziło. Rodzice powinni byli wystosować odpowiednią 
prośbę do władz administracyjnych o zmianę stałego miejsca zamieszkania ich dziecka i przypisanie 
go do ich miejsca zamieszkania.

19 A. Okolski, op. cit., s. 22.
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6. Ponadto do ksiąg ludności stałej mogli być zapisani wyłącznie obywatele polscy. 
Tym samym osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego20 musiała w pierw-
szej kolejności takie obywatelstwo otrzymać, a następnie starać się o wpis do 
ksiąg ludności. W dowodach do ksiąg ludności Sosnowca odnajdujemy kilka-
krotnie takie informacje. Za przykład niech posłuży nam dokument starosty 
będzińskiego skierowany do Magistratu Miasta Sosnowca z dnia 6 czerwca 
1928 roku:

Rabinko Abram, urodzony dnia 18.V.1908 roku w Sosnowcu, syn Dawida i Baj-
li z Gierszmanów, rosyjski poddany, zamieszkały w Sosnowcu ul. Ostrogórska 9, 
wniósł do starostwa prośbę o nadanie obywatelstwa polskiego. Odnośnie do po-
wyższego upraszam o zbadanie i doniesienie, jakie było i jest zachowanie petenta 
w kierunku moralnym i politycznym oraz zgodnie z postanowieniem art. 12 ustawy 
z dn. 20 stycznia 1920 r. (Dz.U. R.P. nr 7 poz. 44) o wyrażenie oświadczenia, czy 
magistrat nie znajduje jakichkolwiek przeszkód do przyjęcia petenta w poczet sta-
łych mieszkańców miasta Sosnowca na wypadek uzyskania przez niego obywatelstwa 
Państwa Polskiego21.

Mimo że dla miasta Sosnowca zachowała się tylko jedna księga ludności, to na 
podstawie dowodów do ksiąg ludności możemy ustalić, jakie adnotacje zapisywane 
były w księgach oraz jakimi sprawami zajmowali się urzędnicy je prowadzący. Ze 
względu na dużą liczbę adnotacji dotyczących żydowskich mieszkańców Sosnowca 
wydaje się konieczne wykonanie indeksu spraw zamieszczonych w dokumentach. 
W ten sposób moglibyśmy (choć wprawdzie tylko fragmentarycznie) odtworzyć listę 
i życie żydowskich mieszkańców Sosnowca. Tym bardziej byłoby to cenne, jako że 
nie zachowały się akta metrykalne Żydów sosnowieckich22.

Wydział Policyjny, prowadzący księgi ludności stałej, opiniował lub wydawał od-
pisy z ksiąg. Prowadził korespondencję z adwokatami oraz innymi urzędami. Tym 
samym znajdujemy wśród dokumentów do ksiąg ludności Sosnowca:

1. Prośby o informacje dotyczące spadkobierców (przykładem może być sprawa 
Abie Rotgerbera, właściciela Hotelu Warszawskiego w Sosnowcu23).

2. Kopie świadectw zaślubin.
3. Potwierdzenia odbioru wyciągu z ksiąg ludności.
4. Potwierdzenia wpłat za wyciąg z ksiąg ludności.
5. Prośby o przesiedlenie i zapisanie w księgach ludności innego miasta.

20 Z uwagi na to, że Polska uzyskała niepodległość w 1918 roku, zasady otrzymania obywatelst-
wa polskiego opisane zostały w Zasadach Szczególnych Nabywania Obywatelstwa Polskiego 
obowiązujących w okresie od 31 stycznia 1920 roku do 19 stycznia 1951 roku, [on -line] http://oby-
watelstwo.eu/emigranci.html, dostęp: 8 XI 2010.

21 APKat, AMS, zespół nr 776, sygn. 3009, k. 768.
22 Z wyjątkiem akt urodzenia, małżeństwa i zgonów za lata 1901 -1902, które przechowywane są w Ar-

chiwum Państwowym w Katowicach: Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego w Sosnowcu, 
zespół nr 2109/0.

23 APKat, AMS, zespół nr 776, sygn. 3050 [brak numeru karty].
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6. Protokoły z przesłuchań policyjnych w celu stwierdzenia miejsca pobytu 
poborowych.

7. Prośby od adwokatów o dokonanie adnotacji dotyczącej rozwodów (przy-
kładem może być pismo adwokata z Warszawy o wydanie wypisu aktu ślubu 
i dokonanie wzmianki o rozwodzie w dokumentach dotyczących Arona vel 
Arkadego Charytona i Perli Gitli z Konigsbergów primo voto Rechtszaft  Cha-
rytonowa24 lub pismo z kancelarii adwokackiej w Sosnowcu w sprawie rozwo-
du Icka Hajdy25).

8. Wyroki sądowe za zbrodnie kradzieży (w przeglądanych przeze mnie zbiorach 
dowodów nie odnalazłam wyroków dla mieszkańców Sosnowca wyznania 
mojżeszowego).

9. Adnotacje o wydaniu dowodów osobistych. Oświadczenia takie zawierają 
następujące informacje: imię ojca, imię matki, miejsce zamieszkania, numer 
księgi ludności i strony, gdzie dana osoba fi guruje26.

10. Czasami sprawy dotyczą osób niezamieszkałych w Sosnowcu, a poszukiwa-
nych za wykroczenia i przestępstwa (przykładem może być pismo wojewo-
dy w.s. Jana Kołka do starostów wszystkich miast dotyczące poszukiwanego 
Abrama Lwa, syna Benjamina, zamieszkałego w Wołkowysku):

Lew Abram, syn Benjamina, lat 18, wyznania mojżeszowego, kawaler, handlarz koni, 
zamieszkały w Wołkowysku przy Szerokiej 1026, zasądzony prawomocnem orzecze-
niem Starosty Wołkowyskiego z dnia 26 IX 22 r. L.dz. 33722 na karę więzienia […] 
6 miesięcy, wyjechał w niewiadomym kierunku. Rysopis: wzrost średni, szatyn, wło-
sy bujne, oczy piwne, nos orli, twarz szczupła, wyciągła, cera ciemna, zarost słaby. 
Wobec powyższego zarządzenia inwigilację za wyżej wymienionym w celu ustale-
nia miejsca jego pobytu, zatrzymania i odtransportowania pod eskortą do starosty 
wołkowyskiego27.

W styczniu 1931 roku w związku z wprowadzeniem w życie nowej ustawy księgi 
ludności stałej Sosnowca zostały zastąpione rejestrami mieszkańców28.

✡

24 Ibidem, sygn. 3005, k. 797.
25 Ibidem, sygn. 3009, k. 822.
26 W Archiwum Państwowym w Katowicach znajdują się podania o wydanie dowodu osobistego: 

ibidem, sygn. 3085 (565 podań, w tym 43 podania złożone przez Żydów sosnowieckich); sygn. 
3084 (674 podania, w tym 43 złożone przez Żydów). Wszystkie podania opatrzone są fotografi ą 
starającego się o dowód osobisty.

27 Dokument pochodzi z 10 maja 1923 roku: ibidem, sygn. 3007, k. 1041.
28 Ibidem, sygn. 3014 [brak numeru karty].
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Praca przymusowa jako jedna z metod 

rozwiązania „problemu żydowskiego” 

na obszarze Ostoberschlesien 

w okresie okupacji niemieckiej 

(na przykładzie Sosnowca)

W momencie wybuchu drugiej wojny światowej na terenie Ostoberschlesien1 miesz-
kało około 100 000 Żydów. Instalujące się tam władze okupacyjne początkowo przy-
jęły wobec tej społeczności strategie działań, które zasadniczo nie odbiegały od obo-
wiązujących na pozostałych ziemiach wcielonych. Pierwotnie plany te związane były 
z wysiedleniem ludności żydowskiej do Generalnego Gubernatorstwa z obszaru tzw. 
ziem wcielonych do III Rzeszy2. Mimo licznych zapowiedzi wysiedleń skończyło się 

1 Takiego właśnie określenia, nieusankcjonowanego prawnie ani historycznie, administracja niemiec-
ka używała powszechnie w drukach i pismach urzędowych w odniesieniu do obszaru przedwojen-
nego województwa śląskiego oraz przyłączonych do rejencji katowickiej: Zagłębia Dąbrowskiego 
i części województwa krakowskiego. Jej wschodnie rubieże obejmujące Zagłębie Dąbrowskie, Za-
głębie Chrzanowsko-Jaworznickie, powiat olkuski, żywiecki i bielski, w których systematycznie od 
1940 roku osiedlano Żydów, nazywano Oststreifen.

2 Już 13 września 1939 roku Naczelne Dowództwo Wehrmachtu wystosowało do dowódcy Grupy 
Armii „Południe” rozkaz nakazujący przeprowadzenie natychmiastowego deportowania Żydów ze 
wschodniej części Górnego Śląska (czyli z przedwojennego województwa śląskiego) na tereny na 
wschód od Sanu. Potwierdził to szef Policji Bezpieczeństwa Rzeszy Reinhard Heydrich w depeszy 
do dowódców grup operacyjnych z 21 września 1939 roku, w której nakazał skoncentrowanie lud-
ności żydowskiej w większych miastach, a następnie usunięcie Żydów z terenów inkorporowanych 
do Rzeszy, w tym ze wschodniego Górnego Śląska, i przesiedlenie ich do Generalnego Gubernator-
stwa. Potwierdził to 6 października 1939 roku szef gestapo Heinrich Müller, który polecił Adolfowi 
Eichmannowi zlecenie szefowi zarządu cywilnego w Katowicach zorganizowania deportacji około 
70-80 000 Żydów z tego obszaru. Realizacje planu wysiedlenia potwierdziło kolejne rozporządzenie 
w tej sprawie, wydane przez Komisarza Rzeszy do spraw Umacniania Niemczyzny Heinricha Him-
mlera z 30 października 1939 roku dotyczące przesiedlenia do lutego 1940 roku na teren General-
nego Gubernatorstwa Polaków i Żydów z ziem polskich wcielonych do Rzeszy. Ponieważ planów 
tych nie udało się zrealizować, wznowienie akcji przesiedleńczej zaplanowano ponownie dopiero 
na sierpień 1940 roku, ale i ten termin nie został dotrzymany. R. Kaczmarek, Sytuacja ludno-
ści żydowskiej na obszarach zachodnich i południowych Europy wcielonych do Rzeszy Niemieckiej 
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tylko na jednej akcji w ramach planu „Nisko”, w wyniku której w dwóch transpor-
tach, w październiku 1939 roku, wysiedlono z obszaru polskiego Górnego Śląska 
około 2000 Żydów3. Drugie masowe przesiedlenie odbyło się w granicach rejencji: 
w maju 1940 roku z przedwojennego województwa śląskiego przesiedlono ponad 
4500 Żydów do jej wschodnich powiatów4, a w kwietniu 1941 roku, po przyjęciu 
planu „Auschwitz”, zlikwidowano skupisko Żydów w Oświęcimiu, wysiedlając jego 
żydowskich mieszkańców do Zagłębia Dąbrowskiego5. Od tego momentu na terenie 
Ostoberschlesien Żydzi mieszkali w około 200 osiedlach (miasteczkach, wsiach), które 
podlegały 34 gminom lub ich fi liom6.

Koncepcja wysiedlenia upadła ostatecznie wiosną 1941 roku7. W związku z nie-
powodzeniem programu wysiedleń z terenu Ostoberschlesien, a tym samym pilną 
potrzebą „rozwiązania kwestii żydowskiej”, władze niemieckie przyjęły plan alterna-
tywny. Podobnie jak w Łodzi czy Białymstoku priorytetem w polityce antyżydow-
skiej stało się od tej pory maksymalne wykorzystanie Żydów jako taniej siły robo-
czej na rzecz gospodarki III Rzeszy. Zarówno nadprezydent prowincji śląskiej Josef 
Wagner, jak i jego następca gauleiter Fritz Bracht mieli świadomość, że Górny Śląsk 
musi się stać industrialnym centrum Europy Środkowo-Wschodniej, i temu podpo-
rządkowali prowadzoną przez siebie politykę narodowościową. Początkowo liczyli na 
zapowiadane wysiedlenia, które miały samoistnie rozwiązać tzw. „problem żydow-
ski”. Później, po niepowodzeniu tego planu, łatwo wpisali koncepcję wykorzystania 

a polityka antyżydowska na polskich terenach wcielonych – próba porównania, [w:] Zagłada Żydów 
na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008, s. 35-40, Konferencje 
IPN, t. 34; B. Cybulski, Żydzi polscy w prowincji górnośląskiej w okresie II wojny światowej, „Śląski 
Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1989, nr 1, s. 137-149.

3 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APKat), Regierung Kattowitz (dalej: RK), sygn. 10497, 
Pismo landrata Chorzowa do prezydenta rejencji katowickiej, 27 I 1940, k. 18-21; T. B erenste in, 
A. Rutkowski, Prześladowania ludności żydowskiej w okresie hitlerowskiej administracji wojskowej 
na okupowanych ziemiach polskich (1 IX-25 X 1939), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycz-
nego” 1963, nr 39, s. 76-77; N. E. Szternf inkiel, Zagłada Żydów Sosnowca, Katowice 1946, s. 21, 
Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w Polsce, nr 25; P. Maser, A. Weiser, 
Juden in Oberschlesien. Historische Überblick, Jüdische Gemeinden, t. 1, Berlin 1992, s. 60; F. Mazja-
-Oxenhaendler, A. Ronen-Klinger, Z historii Żydów na Wschodnim Górnym Śląsku. Holocaust 
w Zagłębiu, „Magazyn Ekspres Zagłębiowski” 1994, nr 1-2, s. 12-15.

4 APKat, zespół Gmina Łagiewniki, sygn. 260, Okólnik nr 3 gestapo w Katowicach dotyczący przesie-
dlenia Żydów z obszaru Starej Rzeszy (bez Bytomia, Gliwic i Zabrza), 18 IV 1940, k. 10-11.

5 S. Ste inbacher, „Musterstadt” Auschwitz. Germanisierungspolitik und Judenmord in Ostoberschle-
sien, Monachium 2000, s. 217-219.

6 APKat, Rada Starszych Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Dąbrowie Górniczej (dalej: RSŻGWwDG), 
sygn. 30, Aufstellung der Bevölkerungszahl per 20. Juli 1941 in dem Leiter der Ältesreräte der jüdi-
schen Kultusgemeinden in Ost-Oberchlesien unterliegenden Kultusgemeinden geordnet nach Stadt 
und Landkreisen, k. 167-177.

7 Jeszcze w styczniu 1941 roku w Katowicach powstał Urząd Przesiedleńczy, odpowiedzialny za akcje 
wysiedleńcze. Ostatecznie jednak w marcu 1941 roku decyzją Hansa Franka zawieszono planowane 
transporty do GG. Zob. A. Konieczny, „Organizacja Schmelt” i jej obozy pracy dla Żydów na Śląsku 
w latach 1940-1944, [w:] Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. 15, red. J. Trzciń-
ski, Wrocław 1992, s. 285-287.
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żydowskiej siły roboczej w program przekształcenia Górnego Śląska w „kuźnię broni 
III Rzeszy”8.

Zadanie ujęcia tej idei w ramy organizacyjne wziął na siebie sam Heinrich Himm-
ler, powołując w połowie października 1940 roku9 urząd Specjalnego Pełnomocnika 
Reischsführera SS i Szefa Niemieckiej Policji do spraw Zatrudniania Obcych Naro-
dowości na Górnym Śląsku (Sonderbeauft ragten des Reichsführers SS und Chef der 
Deutschen Polizei für fremdvölkischen Arbeitseinsatz in Oberschlesien)10 po to, by – jak 
wskazywał miesiąc wcześniej – „od tej chwili w energicznej formie internować ich 
[Żydów] w zamkniętych obozach i używać do pracy w kamieniołomach i przy bu-
dowie autostrad”11, czemu miała służyć ich koncentracja w Oststreifen. Od momentu 
powołania Organizacji „Schmelt”12 nie cywilna administracja tego obszaru, ale SS, 
poprzez oddanie jej prawa do decydowania w sprawie polityki przesiedleńczej i po-
wierzenie rozległych kompetencji ekonomicznych, decydowała o losie żydowskich 
mieszkańców tego regionu. Albert Schmelt stał się wyłącznym decydentem w spra-
wach związanych z ludnością żydowską i realnie jedynym dysponentem żydowskiej 
siły roboczej po tym, jak w marcu 1941 roku Bracht zabronił administracji cywil-
nej zatrudniać Żydów na własną rękę, co było do tej pory praktykowane zwłaszcza 
we wschodnich powiatach13. Miesiąc wcześniej podobny zakaz wydał prywatnym 
przedsiębiorcom i powiernikom komisarycznym. Rozwiązało to trwający od dłuż-
szego czasu spór kompetencyjny między różnymi instytucjami i przedsiębiorstwa-
mi roszczącymi sobie prawo do zatrudniania Żydów poza wiedzą Schmelta14. Od 
tego momentu wszyscy żydowscy mieszkańcy Górnego Śląska, tak Wschodniego, 
8 S. Ste inbacher, op. cit., s. 111-116; R. Kaczmarek, Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje wła-

dzy w rejencji katowickiej w latach 1939-1945, Katowice 1998, s. 35-46, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, nr 1736.

9 Data powołania tego urzędu jest trudna do ustalenia ze względu na brak dokumentu informującego 
o tym fakcie. Zarówno termin pierwszego transportu do obozów pracy przymusowej (połowa paź-
dziernika 1940 roku), jak i – zdaniem Alfreda Koniecznego – fi gurująca w dokumencie katowickie-
go gestapo z 31 października 1940 roku informacja o istniejącym w tym urzędzie wydziale „J” dla 
spraw żydowskich mogą świadczyć, że decyzja o jego powstaniu musiała zapaść znacznie wcześniej. 
A. Konieczny, op. cit., s. 291.

10 Informacja o powołaniu tego urzędu i mianowaniu jego szefem Albrechta Schmelta została przez 
katowickie gestapo przekazana w poufnym okólniku pod datą 31 października 1940 roku. Archi-
wum Instytutu Pamięci Narodowej, Sąd Okręgowy w Sosnowcu, sygn. 4, Proces Friedricha Ku-
czyńskiego, Rundschreiben nr 9, Katowice, 31 X 1940, k. 137-138. Zob. też: A. Konieczny, op. cit., 
s. 289;  APKat, RSŻGWwDG, sygn. 306, Jüdischer Arbeitseinsatz in Oberschlesien, Sosnowitz, 
18 VIII 1941, k. 8.

11 S. Ste inbacher, op. cit., s. 139. Steinbacher uważa, że prawdopodobnym powodem powołania 
przez Himmlera tego urzędu było niepowodzenie planu „Madagaskar”.

12 Tak potocznie nazywano Urząd Specjalnego Pełnomocnika Reichsführera SS i Szefa Niemieckiej 
Policji do spraw Zatrudniania Obcych Narodowości na Górnym Śląsku. Drugie potoczne określenie 
tego urzędu to Dienststelle.

13 S. Ste inbacher, op. cit., s. 144; W. Gruner, Jewish Forced Labor under the Nazis. Economic Needs 
and Racial Aims 1938-1944, Cambridge 2006, s. 217, University Press; A. Konieczny, op. cit., 
s. 294.

14 R. Kaczmarek, Sytuacja…, s. 230.
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jak i Starej Rzeszy, znaleźli się w dyspozycji tej ekspozytury SS. Prawo zatrudniania 
Żydów miał tylko Fritz Arlt, komisarz Rzeszy do spraw umacniania niemczyzny (Re-
ichkommissar für die Festigung deutschen Volkstums), także przedstawiciel SS. Pozycja 
Schmelta znacznie wzrosła w drugiej połowie 1941 roku, kiedy po ataku Niemiec na 
ZSRR zintensyfi kowano prace na rzecz wzmocnienia gospodarki wojennej III Rzeszy, 
przejawiające się m.in. w przyspieszeniu prac nad budową autostrady Berlin–Gliwi-
ce–Kraków oraz we wzroście znaczenia warsztatów pracujących wyłącznie na rzecz 
Wehrmachtu15.

Już od grudnia 1939 roku żydowskie rady starszych kompletowały z miejscowych 
Żydów tzw. brygady robocze, które wykorzystywane były przez lokalną administra-
cję do prac porządkowych. Powstanie Organizacji Schmelt nadało istniejącemu na 
Wschodnim Górnym Śląsku obowiązkowi pracy dla Żydów formę zorganizowaną. 
Od tego momentu przymus zatrudnienia przyjął postać pracy w obozach lub w miej-
scu zamieszkania.

Praca na miejscu

Formy zatrudniania ludności żydowskiej

Pierwszą kategorię zakładów zatrudniających ludność żydowską na obszarze Ost-
oberschlesien stanowiły przejęte przez Organizację „Schmelt” lub funkcjonujące 
samodzielnie, a utworzone z inicjatywy Centrali Żydowskich Rad Starszych (dalej: 
CŻRS) lub żydowskich właścicieli, warsztaty zbiorcze (Sammelwerkstätten), produ-
kujące na rzecz wojska niemieckiego, zatrudniające po kilka tysięcy robotników. Do 
największych w Sosnowcu należał szop krawiecki Hansa Helda i warsztaty szewskie 
Rudolfa Braunego. Ten pierwszy został zorganizowany przez Wydział Gospodarczy 
CŻRS na polecenie Dienststelle w lutym 1941 roku. Powstał dzięki składkom miesz-
kańców miasta, którzy nie tylko wyłożyli pieniądze, ale także wnieśli wkład w po-
staci 500 maszyn do szycia. Wytwarzano i naprawiano w nim bieliznę dla wojska 
oraz mundury i koszule wojskowe na zlecenie jednej z berlińskich fi rm. W sierp-
niu 1941 roku w szopie pracowało od 1600 do 2000 Żydów w systemie akordo-
wym na dwie lub trzy zmiany. Zlikwidowano go w marcu 1943 roku16. Szop szew-
ski Rudolfa Braunego został z kolei uruchomiony na przełomie 1941 i 1942 roku 
jako samodzielna fi lia zakładu założonego w Dąbrowie Górniczej (potem także 

15 Silna pozycja Schmelta wynikała z jego ogromnego poparcia przez Wagnera, pośrednio przez Him-
mlera oraz sztab komisarza Rzeszy do spraw umacniania niemczyzny Fritza Artla, którego częścią 
Organizacja „Schmelt” stała się od 1 grudnia 1940 roku. Mniejszym zaufaniem cieszył się u Bacha 
Zelewskiego, który doceniał jednak jego zdolności kierownicze. Potwierdza to nominacja Schmelta 
na prezydenta rejencji opolskiej i awans do stopnia SS-Brigadeführera. W. Gruner, op. cit., s. 217.

16 APKat, RSŻGWwDG, sygn. 30, Kürzer Überblicke über die Organisierung und Tätigkeit der Kul-
tusgemeinden der Zentrale der jüdischen Kultusgemeinden in Ost-Oberschlesuen, 28 VII 1941, 
k. 3; ibidem, Notatka urzędowa o warsztatach w Sosnowcu i Strzemieszycach, 1 VIII 1941, k. 189; 
N. Szternf inkiel  podaje, że szop ten zatrudniał około 4000 osób (op. cit., s. 28).



79Praca przymusowa jako jedna z metod rozwiązania…

w Będzinie). Pracowało w nim około 1400 osób17. Jako jeden z nielicznych zo-
stał przeniesiony do getta na Środuli, przetrwał jego likwidację i funkcjonował do 
stycznia 1944 roku18.

Drugą kategorię stanowiły warsztaty pracy powołane z inicjatywy CŻRS lub fi rm 
niemieckich, znajdujące się pod zarządem niemieckich powierników komisarycz-
nych, którym CŻRS dostarczała siły roboczej i fachowców. W Sosnowcu funkcjo-
nowały następujące szopy: Sosnowitzer Holzindustrie Hubert Land G.m.B.H, za-
trudniający około 400-600 Żydów19; szop rymarski Schwedlera, produkujący kufry, 
plecaki i towary ze skóry, zatrudniający około 1200 osób20; warsztaty przędzalnicze 
Dietla, szyjące płaszcze, futra i pasiaki, zatrudniające w 1943 roku 1400 osób21. Kosze, 
siatki, szczotki i miotły wytwarzał szop Wilhelma Goretzkiego, zatrudniający około 
2000 Żydów. W fabryce blachy i wytworów z drewna Józefa Skopka pracowało na-
tomiast około 400 osób. Ponadto w Sosnowcu działały: szop czapkarski (zatrudniał 
około 80 Żydów), szop bieliźniarski „Renoma” (300 osób), szop zegarmistrzowski 
Krawczyka, potem Jana Gutschego (100 osób) i szop elektryczny Schmatlocha (około 
150 osób). Ogółem w szopach w Sosnowcu w sierpniu 1941 roku zatrudnionych było 
około 4000 Żydów22. Trzecią kategorię zakładów zatrudniających żydowskich miesz-
kańców Sosnowca stanowiły fi rmy i urzędy niemieckie. Liczba pracujących w nich 
Żydów była niewielka. Z informacji podawanych przez CŻRS wynika, że pracowa-
ło w nich w charakterze specjalistów, księgowych, sprzedawców na całym obszarze 
Ostoberschlesien około 1000 osób, w tym np. Prezydium Policji w Sosnowcu zatrud-
niało ośmiu Żydów. Żydzi pracowali również w biurach Organizacji „Schmelt”. Jed-
ną z zatrudnionych była Katarzyna Mincer, która w sporządzonej po wojnie relacji 
wspominała, że:

W Dienststelle pracowało 18 Żydówek w biurze. Dwie (Ryfk a Gruenbaum i Tusia Gu-
towska) pracowały przy sprzątaniu willi. W wydziale gospodarczym pracowało kil-
ku mężczyzn przy wysyłaniu paczek przeznaczonych do obozów. Żydówki siedziały 
w oddzielnych pokojach i pracowały dla poszczególnych wydziałów jako urzędniczki 
i pomoce do prac biurowych23.

Niemieckie urzędy zlecały różne prace, zwłaszcza porządkowe, tzw. brygadom 
roboczym. Wspomniana Katarzyna Mincer, zanim została zatrudniona w biurach 
Organizacji „Schmelt”, od sierpnia 1940 roku pracowała przy zarządzie miejskim 

17 N. Szternfi nkiel, op. cit., s. 28.
18 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (dalej: AŻIH), sygn. 301/5261, Relacja Heleny 

Żmigrod.
19 H. Rosensaf t, Yesterday. My Story, Washington 2004, s. 20; N. Szternf inkiel, op. cit., s. 28.
20 N. Szternf inkie l, op. cit., s. 28.
21 Ibidem. Szternfi nkiel podaje, że w szopie tym pracowało około 3000 osób.
22 APKat, RSŻGWwDG, sygn. 30, Jüdischer Arbeitseinsatz in Ostoberschlesien, 18 VII 1941, k. 10; 

AŻIH, sygn. 301/2621, Relacja Dory Goldfrajnd; E. Gastfriend, My Father’s Testament. Memoire of 
a Jewish Teenager 1939-1945, Filadelfi a 2000, s. 31.

23 AŻIH, sygn. 301/2623, Relacja Katarzyny Mincer.
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w Sosnowcu w wydziale czyszczenia ulic i wywozu śmieci, gdzie przepisywała rapor-
ty. Jej ojciec pracował w tym samym wydziale, ale zamiatał ulice. Liczba zatrudnio-
nych tam wahała się od 100 do 350 osób:

Byli to głównie mężczyźni. Na początku zatrudniano ich na podstawie wezwań gminy. 
Od końca 1941 r. ludzie starali się dobrowolnie o pracę w tej kolumnie, ponieważ to 
zabezpieczało przed wywózką do Niemiec. Potem potrzebne były specjalne protekcje, 
by się tam dostać. Pracownicy ci pracowali cały dzień bez przerwy niedzielnej od 7 do 
16.00. W niedziele pracowali do pierwszej24.

Przy tego typu robotach publicznych (prace melioracyjne, niwelacja terenu, regulacja 
rzek) zatrudniano około 2000 osób, z tego około 200 robotników fi nansowały nie-
mieckie urzędy pracy25.

Na wschodnim Górnym Śląsku funkcjonowały także prywatne przedsiębiorstwa 
żydowskie mające zezwolenie Organizacji „Schmelt”. Były to niewielkie zakłady rze-
mieślnicze, usługowe lub handlowe zatrudniające kilka, kilkanaście osób, oznako-
wane tablicą: Nur für Juden. Ich właściciele i pracownicy byli początkowo zwolnieni 
z wysyłki do obozów pracy przymusowej, z czasem jednak posiadanie zaświadczenia 
(sonder) pracy w zakładach tej kategorii straciło na wartości. W sierpniu 1940 roku 
na terenie Sosnowca zarejestrowanych ich było 657, co stanowiło 36% wszystkich 
zakładów funkcjonujących na terenie miasta. W połowie sierpnia 1941 roku, we-
dług dokumentów CŻRS, około 2000 osób na całym Wschodnim Górnym Śląsku 
było właścicielami takich przedsiębiorstw i zatrudniało około 8000 pracowników26. 
Od początku 1942 roku władze niemieckie rozpoczęły ich stopniową eliminację 
z życia gospodarczego, co zostało usankcjonowane rozporządzeniem nadprezy-
denta prowincji górnośląskiej z 14 listopada 1942 roku o likwidacji przedsiębiorstw 
żydowskich w momencie tworzenia getta i wcielaniu ich pracowników do brygad 
roboczych27. Ich przejmowanie szło bardzo opornie, o czym świadczą liczne pisma 
nadsyłane do administracji niemieckiej. Na podstawie wspomnianego zarządzenia 
w getcie sosnowieckim na Środuli w marcu 1943 roku otwarto zaledwie 26 sklepów 
i 4 cztery warsztaty rzemieślnicze28.

Gwarancję pozostania na miejscu, a zarazem ochronę przed wysłaniem do obozów 
pracy dawało zatrudnienie w CŻRS i jej instytucjach oraz podlegających jej struk-
turach gminnych w terenie. W sierpniu 1941 roku ogółem w charakterze urzędni-
ków gminnych różnego stopnia i sił pomocniczych pracowało na całym Wschodnim 

24 Ibidem.
25 APKat, RSŻGWwDG, sygn. 18, Mitteilungen der Zentrale der jüdischen Kultusgemeinden in 

Ost-Oberschlesien, Sosnowiec, 15 II 1941, k. 10-11; ibidem, sygn. 30, Jüdischer Arbeitseinsatz in 
Ostoberschlesien, k. 10; APKat, Polizeipraesident Sosnowitz, sygn. 293, Pismo Schupo-Abschnitt-
kommando I, 25 II 1941, k. 1.

26 APKat, RSŻGWwDG, sygn. 30, Jüdischer Arbeitseinsatz…, k. 10.
27 APKat, AMS, sygn. 6568, Pismo Friedricha Kuczyńskiego do Nadprezydenta Prowincji Górnoślą-

skiej, 18 XI 1942, k. 262.
28 Ibidem, Informacja, marzec 1943, k. 311-312.
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Górnym Śląsku 1255 osób, w tym gmina sosnowiecka zatrudniała 384 urzędników, 
a rok później już 56529.

W grudniu 1941 roku prezydent policji w Sosnowcu Aleksander von Woedtke, 
sporządzając dla prezydenta rejencji uwagi i spostrzeżenia dotyczące egzekwowania 
rozporządzenia z 1 września 1941 roku o oznakowaniu Żydów, skomentował obo-
wiązujący na podlegającym mu terenie system ich zatrudniania. Do idei zbiorczych 
warsztatów pracy odniósł się pozytywnie, uznając, że przyczyniają się do zniknięcia 
Żydów z ulic, a tym samym do ograniczenia procederu nielegalnego handlu. Co do 
zatrudniania żydowskich rzemieślników w „aryjskich” zakładach – z jednej stro-
ny Woed ke nazwał to złem koniecznym i usprawiedliwiał brakiem siły roboczej, ale 
z drugiej strony liczył na wyeliminowanie w ten sposób Żydów z szmuglu. Negatyw-
nie zaopiniował natomiast zatrudnianie Żydów w handlu i zaapelował o ich usunięcie 
z tej sfery gospodarki. Jego zdaniem niemieccy powiernicy komisaryczni uczą się od 
poprzednich właścicieli sklepów, których najczęściej zatrudniają, „żydowskiej sztuki 
kupieckiej”. Woedke opowiedział się też za całkowitą likwidacją żydowskich przedsię-
biorstw indywidualnych, „w trosce o Niemców, jak również i Polaków”, ze względu na 
to, że „Żydzi nie mogą być uczciwi, ponieważ lichwa jest ich zarobkiem na życie”. Zi-
lustrował to kilkoma przykładami, w których Żydzi, posiadając już certyfi kat Organi-
zacji „Schmelt”, handlowali towarami defi cytowymi dla gospodarki niemieckiej. Tego 
typu zjawiska, zdaniem prezydenta policji, częste w Zagłębiu, miały przynosić ogrom-
ne straty i wyrządzać spore szkody gospodarce wojennej Rzeszy. Ostrej krytyce pod-
dał przede wszystkim stosowane powszechnie zatrudnianie Żydów przez niemieckie 
władze lokalne, mimo zalecenia nadprezydenta prowincji o zaprzestaniu tego proce-
deru. Opowiedział się jednoznacznie za usunięciem Żydów z zakładów prowadzonych 
przez władze niemieckie. Swoje rozważania skonstatował w typowy dla siebie sposób:

Efektywne zatamowanie lichwy i nielegalnego handlu wydaje mi się możliwe jedynie 
przez pełną izolację Żydów w getcie. […] 75 procent wszystkich wykroczeń, które wy-
kryła moja kontrola cen, popełniają Żydzi. Odosobniona dzielnica jest z tego powodu 
konieczna […]30.

Postulaty prezydenta policji w Sosnowcu zrealizowano dopiero jesienią 1942 roku, 
w momencie stopniowej likwidacji Organizacji „Schmelt”. Do powstałych wówczas 
gett na Kamionce i Środuli przeniesiono tylko część szopów (w tym Hansa Helda 
i Rudolfa Braunego). 19 marca 1943 roku SS w asyście żydowskiej służby porządko-
wej obstawiła szopy Helda, Goretzkiego i Schwedlera i wywiozła wszystkich pracow-
ników do obozów pracy przymusowej31. Na Środuli pozostał jedynie szop Braunego, 
zamknięty ostatecznie w styczniu 1944 roku32.

29 APKat, RSŻGWwDG, sygn. 23, Aufstellung des gesamten Beamtesapparates der Zentrale und der 
Gemeinde, 5 II 1941, k. 2; APKat, AMS, sygn. 6385, Wykaz urzędników rady starszych w Sosnowcu, 
1942, k. 19.

30 APKat, RK, sygn. 2783, Pismo Prezydenta Policji do Prezydenta Rejencji, 11 XII 1941, k. 14-20.
31 AŻIH, sygn. 301/1564, Relacja Samuela Brechnera.
32 N. Szternf inkie l, op. cit., s. 56.
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Wynagrodzenie i warunki pracy

Robotnicy żydowscy byli wynagradzani za pracę zgodnie z umową sporządzoną mię-
dzy Organizacją „Schmelt” a właścicielem fi rmy, w której ich zatrudniono. Określa-
no w niej zarówno zasady zatrudnienia i nadzoru, jak i wysokość płacy. Zasadniczo 
wynosiła ona 70% normalnej taryfy płacowej. Zarobki w szopach wahały się od 1,20 
do 7 reich smark (RM) brutto za dzień pracy33. W praktyce jednak płace były moc-
no zróżnicowane, co uwarunkowane było rodzajem wykonywanej pracy czy stopniem 
kwalifi kacji. Miesięcznie wykwalifi kowany robotnik zatrudniony w szopie krawiec-
kim zarabiał 70-100 RM (w tym samym czasie robotnik żydowski z getta łódzkiego 
otrzymywał 70 fenigów za dzień pracy, w getcie białostockim – 1-1,20 RM za dzień, 
a w getcie płockim – 40 fenigów). W warsztatach Helda płace wahały się od 1,20 do 
4 RM za dzień pracy. Przeciętny zarobek w szopie Goretzkiego w czerwcu 1943 roku, 
kiedy zatrudniał 520 osób, wynosił około 46 RM34. W szopie stolarskim Landa zarobki 
kształtowały się następująco: mistrz stolarski otrzymywał 0,65 RM za godzinę pracy, 
jego pomocnik – 0,60 RM za godzinę, natomiast robotnik niewykwalifi kowany – 0,53 
RM35. Od tej sumy szop odtrącał 3% podatku, który wpłacano na konto gminy. Przed-
siębiorstwa znajdujące się pod zarządem Schmelta wpłacały do jego urzędu 4,50 RM za 
dzień pracy, potrącając 90 fenigów dziennie za wyżywienie robotników36.

W dobrze prosperujących fi rmach robotnik żydowski zarabiał znacznie więcej, 
mógł też liczyć na dodatkowe przydziały opału lub żywności. Arno Lustiger, który 
pracował w szopie wytwarzającym meble w Będzinie, wspominał:

Warunki pracy były tak ciężkie, że wielu zatrudnionych straciło życie. Praca w uznanej 
za ważną dla celów wojennych fabryce mebli chroniła mnie przed zesłaniem do obozu 
pracy przymusowej. Byliśmy tam traktowani względnie dobrze. Od czasu do czasu kie-
rownictwo fabryki kupowało trochę ziemniaków dla pracowników. Ja również otrzyma-
łem wielki worek i mogłem zabrać ze sobą od 5 do 10 kilogramów. To było wspaniałe37.

Wynagrodzenie w zakładach prowadzonych przez Żydów nie było prawnie uregu-
lowane, natomiast zgodnie z zarządzeniem Schmelta żydowscy właściciele zakładów 
zobowiązani byli do miesięcznej opłaty na rzecz Organizacji „Schmelt” w wysokości 
50 RM, co restrykcyjnie egzekwowano. Kiedy w marcu 1941 roku właściciele ośmiu 
sklepów w Sosnowcu nie wpłacili żądanego podatku, Merin na polecenie prezydenta 
Sosnowca zmuszony był je zamknąć38. Ponadto z wypłaty każdego zatrudnionego 

33 APKat, RSŻGWwDG, sygn. 30, Jüdischer Arbeitseinsatz…, k. 9.
34 S. Lehnstaedt, Coercion and incentive. Jewish ghetto labor in East Upper Silesia, „Holocaust and 

Genocide Studies” 2010, t. 24, s. 415.
35 APKat, RSŻGWwDG, sygn. 30, Aktennotiz über die Sammelwerkstätten in Sosnowitz und Schu-

menschütz, 1 VIII 1941, k. 189.
36 AŻIH, sygn. 301/4304, Relacja Grzegorza Ajberszyca; B. Kerski, J. Vincent, Świadek i historyk. 

Rozmowy z Arno Lustigerem, Sejny 2009, s. 45.
37 Ibidem.
38 APKat, RK, sygn. 2783, Pismo Prezydenta Sosnowca do Prezydenta Rejencji, 17 V 1941, k. 53; 18 VII 

1941, k. 60.
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w takich zakładach pracownika potrącano 30% (tzw. Judenangabe), które również 
wpływały do kasy Organizacji „Schmelt”. Z tego dodatkowe 5% jako przychód własny 
otrzymywała CŻRS na opiekę nad rodzinami tych osób znajdujących się w obozach 
pracy przymusowej oraz na pokrycie kosztów prac centrali przy organizowaniu pracy 
przymusowej. Ponadto pracodawca zobowiązany był dodatkowo wpłacić Organizacji 
„Schmelt” 18% sumy zarobków wszystkich zatrudnionych na tzw. instytucje socjalne 
oraz dodatkowe 3% dla CŻRS. Z tego pokrywano koszty pomocy lekarskiej dla cho-
rych robotników w szpitalu lub ambulatorium39. Trudno jednak ostatecznie dowieść, 
na ile te założenia były realizowane. Zgodnie z pismem nadprezydenta i gauleitera 
prowincji śląskiej z 23 lutego 1941 roku ustalono wysokość płacy dla robotników 
zatrudnianych przy robotach publicznych (Notstandsarbeiten). Za dziesięciogodzin-
ny dzień pracy stawka wynosiła 3,50 RM, z czego 2,90 RM pobierała rada starszych, 
a 0,60 RM szło na konto Organizacji „Schmelt”. Obowiązkiem rad starszych było 
wypłacanie odpowiedniej kwoty pracownikom, przy czym nie mogły one pobierać 
do własnej kasy więcej niż 0,10 RM dziennie od robotnika40. Płaca robotników za-
trudnianych przy robotach publicznych wynosiła od 1,20 do 2,80 RM41, np. Abram 
Krakowski, który pracował przy zarządzie miejskim w Katowicach, zarabiał od 1,60 
do 2,70 RM dziennie42. Ojciec Katarzyny Mincer, zatudniony w brygadach roboczych 
sprzątających ulice Sosnowca, zarabiał 1,50 RM dziennie43.

Zarobki pracujących w urzędach gminnych były znacznie wyższe. Mojżesz Merin 
zarabiał w 1941 roku 721 RM netto miesięcznie, jego zastępcy: Fany Czarna – 274 
RM, a Wowa Śmietana – 281 RM. Płace inspektorów powiatowych i kierowników 
wydziałów wahały się od 90 do 210 RM, porządkowych – od 30 do około 70 RM, 
a pensje pomocników biurowych wynosiły około 39 RM. Wszyscy członkowie rad 
starszych i urzędnicy gminni zwolnieni byli z wszelkich opłat na rzecz Organizacji 
„Schmelt”44.

Obozy pracy przymusowej

Odrębna forma organizowania przymusu pracy dla ludności żydowskiej to depor-
towanie jej do zbiorczych obozów tworzonych przy ważnych dla gospodarki nie-
mieckiej inwestycjach lub przedsiębiorstwach. Część obozów zlokalizowana była 
na ich terenie lub znajdowała się w ich pobliżu, dokąd doprowadzano robotników 

39 APKat, RSŻGWwDG, Jüdischer Arbeitseinsatz…, k. 8; APKat, RK, sygn. 2783, Pismo Prezydenta 
Sosnowca do Prezydenta Rejencji, 18 VII 1941, k. 58-59; Pismo Józefa Skopka do Miejskiego Urzędu 
Skarbowego, 14 VI 1941, k. 62; AŻIH, sygn. 301/3487, Relacja Katarzyny Mincer.

40 Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, Materiały Zentrale Stelle der Landesjustitzverwaltungen in Ludwigsburg, Zbrodnie na więź-
niach obozów pracy przymusowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu, b. 6, Odpis pisma, k. 19.

41 APKat, RSŻGWwDG, sygn. 18, Mitteilungen…, k. 10-11.
42 AŻIH, sygn. 301/4306, Relacja Abrahama Krakowskiego.
43 Ibidem, sygn. 301/2623, Relacja Katarzyny Mincer.
44 APKat, RSŻGWwDG, Jüdischer Arbeitseinsatz…, k. 1.
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bezpośrednio z domów45. Co najmniej 31 obozów zbudowano jeszcze przed powsta-
niem Organizacji „Schmelt”, ale rzeczywisty rozwój całego ich systemu nastąpił wraz 
z powstaniem tej instytucji46.

Do pierwszej wywózki 202 mężczyzn z Sosnowca do obozów pracy przymusowej 
doszło we wrześniu 1940 roku. Pierwotnie kompletowanie transportów odbywało 
się na podstawie list przygotowanych przez wydziały pracy przymusowej rad star-
szych. Obejmowały one młodych ludzi, głównie z wielodzietnych rodzin. W jednym 
z pierwszych transportów, który wyruszył z Sosnowca 28 października 1940 roku, 
znalazła się Sala Garncarz. Zastąpiła ona swoją starszą siostrę Rajzę, wytypowaną 
przez sosnowiecką gminę jako „ochotnik” do pracy. Ta otrzymała pismo od sosno-
wieckiej rady starszych o obowiązku stawienia się 28 października 1940 roku „na 
sześć tygodni robót w obozie, ponieważ jej rodziny nie było stać na zapłacenie gmi-
nie «pogłównego», które zwalniało z obowiązku delegowania członka rodziny”47. 
Po przeprowadzeniu w listopadzie 1940 roku na polecenie Schmelta przez rady 
starszych generalnej rejestracji mężczyzn w wieku 18-45 lat wysłano z Sosnowca 
kolejnych 100 osób48. Szacuje się, że w wyniku kilku akcji deportacyjnych jesienią 
1940 roku w obozach pracy przymusowej znajdowało się już 2880 osób49. W na-
stępnym roku, między marcem a czerwcem 1941 roku, wysyłki przybrały charakter 
masowy, deportowano wówczas około 3500 Żydów50. Według statystyk CŻRS do 
1 sierpnia 1941 roku w 23 obozach pracy przymusowej znajdowało się już 5268 osób, 
w tym 247 kobiet51.

Wykaz obozów pracy, do których wysyłano młodzież z terenu Ostoberschlesien, 
zarejestrowanych przez CŻRS (stan z 13 września 1941 roku) ilustruje poniższa 
tabela:

45 Zatrudnieni w nich Żydzi byli przez Schmelta „wypożyczeni” i nadzorowani z prawem ponownego 
ich przejęcia przez Organizację „Schmelt”. Tego typu obozami pracy przymusowej były: Hydrierwer-
ke Blachhammer, Führstlich Plessisches Bergwerk, AG w Katowicach, Degussa-Russverarbeitung-
swerk w Gliwicach, Elektrizitätswerk w Mechthal, Elektronikwerke w Miechowicach i Łaziskach 
Górnych, Leichtmetallfabrik w Raciborzu, Die Preussische Bergwerks i Huetten AG w Sosnowcu, 
Berthawerk der Krupp AG w Markstädt i Krupp Geschützfabrik w Fünfeichen koło Wrocławia oraz 
obozy stawiane w czasie rozbudowy węzłów kolejowych przy budowie autostrady (Brzeziny Ślaskie, 
Bobrek, Trzebinia, Łagisza, Kochanowice, Spytkowice). Zob. S. Ste inbacher, op. cit., s. 148).

46 W. Gruner, op. cit., s. 218.
47 A. Kirschner, Listy z pudełka. Sekret mojej mamy, tłum. B. Gadomska, A. Gel ler, Warszawa 

2008, s. 23-24.
48 L. Shpeizman, Jews in Zaglembie during the II Word War, [w:] Memorial Book of Zaglembie, ed. 

J. R apaport, Tel Aviv 1972, s. 64.
49 AŻIH, sygn. 301/3487, Relacja Katarzyny Mincer; L. Acker feld, Sosnowiec, [w:] „Sosnowiec” – En-

cyclopaedia of Jewish Communities in Poland, t. 7, s. 334; B. Gutermann, A Narrow Bridge to Life. 
Jewish Forced Labor and Survival in the Gross-Rosen Camp System, 1940-1945, Jerusalem 2008, s. 48, 
Berghahn Books; S. Ste inbacher, op. cit., s. 146; AŻIH, sygn. 301/3487, Relacja Katarzyny Mincer.

50 S. Ste inbacher, op. cit., s. 146.
51 APKat, RSŻGWwDG, sygn. 30, Aktennotiz betreff end Arbeitseinsatz in Ost-Oberschlesien, 1 VIII 

1941, k. 187. W innym dokumencie, przygotowanym przez CŻRS w lipcu 1941 roku, wymieniono 
26 obozów (ibidem, Kürzer Überblick…, k. 20). Por. W. Gruner, op. cit., s. 218-219.
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Lp. Miejscowość Okręg
1 Brande Fankelbeg
2 Eichthal Oppeln
3 Flössingen Gleiwitz
4 Gogolin Gogolin
5 Gross Masselewitz Breslau
6 Gross Sarne Falkenberg
7 Geppersdorf Falkenberg
8 Grünheide Gross Strehlitz
9 Johannsdorf Oppeln

10 Klein Mangersdorf Falkenberg
11 Kotzenau Lueben
12 Kochanowicz Loben
13 Lindenhein Gleiwitz
14 Neudorff -Waldbruecken Blachhammer-Sued
15 Niederkirch Gross Strehlitz
16 Oberhohenelbe Sudentenland
17 Ornontowitz Orzesche
18 Ottmuth Gross Strehliz
19 Sakrau Gogolin
20 Bistrai Saybuch
21 Annaberg Gross Strehlitz
22 Auenode Grottgau
23 Rogau Breslau
24 Wiesau Bunzlau
25 Dörfl es –
26 Hermannsdorf Breslau
27 Altenhein –
28 Güntersdorf Bunzlau
29 Waldau Legnitz

Źródło: APKat, RSŻGWwDG, sygn. 6, Wykaz obozów pracy przymusowej, 13 IX 1941, k. 29; Aktenno-
tiz betreff end Arbeitseinsatz in Ost-Oberschlesien, k. 185.

Żydzi podlegający Organizacji „Schmelt” zatrudnieni byli głównie przy budowie 
autostrady Berlin–Wrocław–Kraków. W październiku 1941 roku budowało ją około 
8000 żydowskich robotników52.

Wśród żydowskich mieszkańców Sosnowca skazanych na deportację do obozów 
pracy przymusowej znalazły się także młode, zdolne do pracy kobiety. Początkowo za-
trudniano je w gospodarstwie i do administracyjnej obsługi obozów53. Z czasem wy-
syłano je do obozów zlokalizowanych przy dużych przedsiębiorstwach produkujących 
na rzecz gospodarki wojennej, głównie związanych z przemysłem włókienniczym. Do 

52 S. Ste inbacher, op. cit., s. 149; W. Gruner, op. cit., s. 219.
53 APKat, RSŻGWwDG, sygn. 30, Aktennotiz…, k. 187.
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końca 1941 roku z Sosnowca i Będzina wywieziono około 2500 Żydówek między 16. 
a 25. rokiem życia do pracy w przędzalniach i fabrykach włókienniczych54.W pierw-
szym okresie funkcjonowania obozów warunki pracy i życia były względnie dobre. 
Wspomniana już wcześniej Sala Garncarz pod koniec października 1940 roku znala-
zła się w obozie pracy w Geppersdorfi e, gdzie najpierw pracowała w kuchni i sprzą-
tała, a potem naprawiała ubrania niemieckim ofi cerom. Regularnie do stycznia 1941 
roku raz na tydzień otrzymywała korespondencję od swojej rodziny i znajomych, 
natomiast jej wolno było pisać listy raz na dwa tygodnie. Po roku pobytu w obozie 
otrzymała zgodę na trzydniowy urlop w Sosnowcu. Abraham Krakowski wspomi-
nał, że obozowicze mogli początkowo otrzymywać także paczki odzieżowe do 5 kg 
i żywnościowe do 2 kg. Paczki oddawano na pocztę żydowską, gdzie były kontrolo-
wane i wysyłane do obozów55. Wraz ze wzrostem liczby transportów i tworzeniem 
nowych obozów, a zwłaszcza w okresie ich przekształcania w podobozy obozów kon-
centracyjnych, warunki pracy uległy znacznemu pogorszeniu. Młodzież, do której 
docierały informacje o rzeczywistości obozowej, rzadko zgłaszała się dobrowolnie 
do punktów poborowych, a informowana o akcjach werbunkowych starała się ukryć 
przed żydowską służbą porządkową, która skrupulatnie i za pomocą wszelkich środ-
ków (zatrzymywanie ludzi na ulicy, przeszukiwanie mieszkań) kompletowała zlecone 
przez Organizację „Schmelt” transporty. Toteż funkcjonariusze policji niemieckiej 
we współpracy z CŻRS od połowy 1941 roku systematycznie organizowali „akcje”, 
których celem było wyłapanie zdolnych do pracy dziewcząt i chłopców, pozbawio-
nych odpowiednich dokumentów potwierdzających ich zatrudnienie w miejscowych 
zakładach. Abraham Krakowski zanotował:

W pierwszych miesiącach 1941 roku rozpoczęły się obławy organizowane przez Son-
derbeauft ragte, które polegały na tym, że szupowcy szli od domu do domu z listą od 
mieszkania do mieszkania i zabierali młodych mężczyzn niepracujących. […] Obława 
taka trwała kilka dni, o różnych porach dnia, przeważnie w nocy. Osoby, których nie 
udało się szupowcom doprowadzić, musiała później doprowadzić milicja. W wypadku 
niezastania osoby zabierano rodziców lub innych członków rodziny jako zakładników. 
[…] Takie obławy nie ustawały do końca istnienia skupiska żydowskiego w Sosnowcu 
podczas okupacji hitlerowskiej i powtarzały się co dwa, trzy miesiące. W kwietniu, 
maju 1941 roku zaczął się Arbeitseinsatz na dziewczęta. Dienststelle zażądało spisu 
dziewcząt od lat 16 do 30. Szupo pod przewodnictwem Knolla urządziło obławę, cho-
dzili z domu do domu i zabierali młode dziewczęta56.

Jedną z takich akcji, przeprowadzoną 5 listopada 1941 roku, obszernie opisali 
funkcjonariusze terenowych placówek policji w raportach złożonych prezydentowi 
policji w Sosnowcu. Udział w niej wzięło ponad 150 funkcjonariuszy niemieckiej 
policji (31 pięcioosobowych patroli). Akcję zaplanowano na godziny od 6.30 do 

54 S. Ste inbacher, op. cit., s. 150.
55 AŻIH, sygn. 301/4306, Relacja Abrahama Krakowskiego; A. Kirschner, op. cit., s. 69.
56 AŻIH, sygn. 301/4306, Relacja Abrama Krakowskiego.
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18.00, a jej celem było skompletowanie na podstawie przygotowanych list transpor-
tu składającego się z 1621 Żydów, z tego 1251 planowano zatrzymać w rewirze 1, 
ale:

708 nie zastano, 144 było nieuchwytnych, 65 miało obowiązujące karty pracy, 105 
kobiet wychowywało dzieci, a 28 Żydówek było chorych lub niepełnosprawnych. Od 
15.25 do 17.10 trwała łapanka na ulicach, podczas której zatrzymano 25 Żydówek. 
W efekcie w tym rewirze udało się zatrzymać policji 201 kobiet, a łącznie z innymi 
dzielnicami 349 kobiet, które odtransportowano do Dulagu w Sosnowcu. Wiele Żydó-
wek ukryło się w piwnicach, ziemiankach, toaletach57.
 W Milowicach zatrzymano osobę psychicznie chorą, którą pierwotnie uznano za 
Żydówkę, w rzeczywistości był to mężczyzna i zwolniono go do domu58.

Jako przyczynę „ukrycia się wielu Żydówek” podano, że:

o akcji wiedzieli Żydzi już dwa dni przed jej początkiem. Dlatego też tylko 1/6 wyty-
powanych do zatrzymania została ujęta. Prawdopodobnie w następstwie tego udało 
się im znaleźć kryjówkę i ukrywać się w niej tak długo, jak trwała akcja. Jak wiadomo, 
Żydówki znalazły również kryjówki u Polaków59.

Te same przyczyny spowodowały, że już dzień wcześniej, kiedy podobną akcję 
przeprowadzono w Będzinie, zatrzymanych było znacznie mniej niż zakładano. Za-
obserwowano także, że „tramwaje przeznaczone dla Żydów były dzisiaj o 50% mniej 
zajęte niż zwykle. Również ulice były bardziej puste niż zwykle”60. Drugiej przyczyny 
nieudanej akcji funkcjonariusze policji upatrywali w zbyt późnym dostarczeniu im 
kartotek z nazwiskami osób przeznaczonymi do transportu, co uniemożliwiło spraw-
dzenie ich na czas. Zastanawiano się więc nad zmianą „formy ścigania żydowskiej 
siły roboczej”61.

Z dokumentów niemieckich wytworzonych pod koniec roku 1941 wynika, że wy-
łączono z rejestru osób przewidzianych do transportu kobiety, które miały dowody 
pracy na rzecz Organizacji „Schmelt” w kolorach: niebieskim, zielonym, różowym 
lub żółtym, zamężne, wychowujące dzieci, chore i niepełnosprawne, co – jak wynika 
z powyższego dokumentu – w rzeczywistości respektowano62.

Nastepną wielką akcję kompletowania transportów kobiecych przeprowadzono 
w Sosnowcu z początkiem 1942 roku. Wówczas do różnych obozów, w tym Par-
schnitz w Sudetach, wysłano około 700-800 dziewcząt. Podobną akcję przeprowa-
dzono w innych miastach63. Według Katarzyny Mincer wiosną 1943 roku kobiety 

57 APKat, Polizeipräsident Polizeipraesident Sosnowitz, sygn. 316, Raport 1. Polizeirevier, 6 XI 1941, 
k. 47-48.

58 Ibidem, Raport 2. Polizeirevier w Milowicach, 5 XI 1941, k. 50.
59 Ibidem, Raport 3. Polizeirevier w Milowicach, 5 XI 1941, k. 49.
60 Ibidem.
61 Ibidem, Pismo Schutzpolizei-Abschnittskommando I, 7 XI 1941, k. 51-52.
62 Ibidem.
63 AŻIH, sygn. 301/4306, Relacja Abrahama Krakowskiego.
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deportowane z Zagłębia pracowały w 32 obozach w Sudetach i na Dolnym Śląsku, 
w tym m.in. w Zielonej Górze (Grünberg) i Nowej Soli (Neusalz)64.

Masowe wywózki do KL Auschwitz i obozów pracy przymusowej zapoczątkowała 
akcja z 12 maja 1942 roku, w której zatrzymano około 1000 osób z Sosnowca. Pod-
czas nastepnej wielkiej selekcji przeprowadzonej w Sosnowcu 12 sierpnia 1942 roku 
zatrzymano około 6000 Żydów, z czego część trafi ła do obozów pracy przymusowej. 
Konsekwencją tych działań było zmniejszenie się liczby żydowskich mieszkańców 
Ostoberschlesien z 85 957 (stan z 1 maja 1941 roku) do 51 486 (stan z 20 sierpnia 1942 
roku). W 177 obozach pracy przymusowej na Dolnym i Górnym Śląsku65 znajdowało 
się wówczas 9848 mężczyzn i kobiet, w tym z Sosnowca – 3033. Liczbę żydowskich 
mieszkańców miast Zagłębia Dąbrowskiego znajdujących się w obozach pracy przy-
musowej ilustruje poniższa tabela:

Miejscowość Liczba osób w obozach pracy
Sosnowiec 3033
Będzin 2303
Modrzejów 320
Czeladź 124
Dąbrowa 634
Strzemieszyce 192
Kazimierz –
Dańdówka 66
Ząbkowice 37

Źródło: APKat, RK, sygn. 2779, Statistische Angaben über den Stand der jüdische Bevölkerung Regie-
rungsbezirk Kattowitz, k. 4.

Akcję formowania transportów do obozów pracy kontynuowano do momentu likwi-
dacji skupisk żydowskich na Wschodnim Górnym Śląsku w sierpniu 1943 roku. Transpor-
ty stawały się już mniej liczne, a to na skutek z jednej strony stopniowej likwidacji Organi-
zacji „Schmelt”, a z drugiej – realizacji planu masowej eksterminacji narodu żydowskiego. 
Zatrudniona w biurze Organizacji „Schmelt” Katarzyna Mincer relacjonowała:

Pamiętam, że na polecenie jednego z przełożonych obliczyliśmy stan liczebny obozów, 
które podlegały Dienstelle, i otrzymaliśmy sumę 22 obozów. Największy obóz męski, 
kiedy ja pracowałam w Diensstelle, był Marstädt Kreis Ohlau/Oława, w którym było na 
wiosnę 1943 roku około 2000 osób. Drugi według wielkości był Blachhammer, który 
liczył około 1000 osób66.

Jak podaje Alfred Konieczny, w 1942 roku funkcjonowało 46 obozów pracy. W roku 
następnym już tylko 1867.

64 Ibidem, sygn. 301/3487, Relacja Katarzyny Mincer.
65 W. Gruner, op. cit., s. 229.
66 AŻIH, sygn. 301/3487, Relacja Katarzyny Mincer.
67 A. Konieczny, op. cit., s. 301.
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Wynagrodzenie

Według dokumentacji CŻRS płace dla pracujących w obozach pracy przymusowej 
kształtowały się na przeciętnym poziomie 1 RM za dzień. Wysokość wypłat dla po-
szczególnych grup zawodowych zatrudnionych w obozach ilustruje poniższa tabela:

Lp. Stanowisko Dzienna pensja [RM]
1 przełożony 3
2 szef brygady 2
3 lekarz obozowy 3
4 dentysta 2
5 sanitariusz 1
6 siły biurowe 2
7 robotnik wykwalifi kowany 0,75
8 robotnik 0,50
9 personel zatrudniony w kuchni 0,50

Źródło: APKat, RSŻGWwDG, sygn. 6, Informacja dotycząca pracy przymusowej na Wschodnim Gór-
nym Śląsku, 1 VIII 1941, k. 185-186.

Organizacja „Schmelt” zarabiała miesięcznie na pracy żydowskich robotników 
w obozach 53 500 RM, z czego – według CŻRS – 65%, to jest 34 800 RM, trafi ało do 
gmin, które wypłacały określone sumy rodzinom robotników przymusowych, pozo-
stałe 35%, czyli 18 000 RM, stanowiło zapłatę dla robotników w obozach. Ponadto 
CŻRS zakładała wypłatę tzw. rozłąkowego w wysokości 54 350 RM dla rodzin osób 
znajdujących się w obozie68. Cytowana już w niniejszym tekście Katarzyna Mincer, 
która pracowała w biurze Organizacji „Schmelt”, opisuje rzeczywisty system wypła-
cania pensji robotnikom obozów pracy:

Firmy wpłacały za pośrednictwem Wrocławia płace obozowców do Dienststelle, za 
fachowca 6 RM dziennie, a za niewykwalifi kowanego 4,50 RM. Dienststelle płaciła 
koszty transportu do obozu, koszty budowy baraków, wyżywienie. O ile mi wiadomo, 
wyżywienie jednego człowieka kosztowało Dienstelle około 90 fenigów. Ja jak praco-
wałam w Diensstelle, zarabiałam 20 RM tygodniowo netto. Tak zarabiały wszystkie 
Żydówki i Żydzi w Dienstelle. Dienstelle wysyłała listy płac i pieniądze do gminy, a my 
odbieraliśmy pensje w gminie69.

Ann Kirschner, opisująca losy swojej matki Sali Garncarz, zaznacza jednak:

Część wynagrodzenia z Organizacji „Schmelt” docierała do rodziny przez Merina, ale 
infl acja pomniejszała wartość zarobków. Schmelt pobierał sto RM miesięcznie za każ-
dego robotnika. Przez kilka miesięcy w 1941 roku rodzina Gancarzów otrzymywała 
przez radę 13 RM70.

68 APKat, RSŻGWwDG, sygn. 30, Aktennotiz…, k. 188.
69 AŻIH, sygn. 301/3487, Relacja Katarzyny Mincer.
70 A. Kirschner, op. cit., s. 83.
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W 1942 roku CŻRS wypłacała pensję nieregularnie, a wiosną 1943 roku „Merin 
już od dawna nie stwarzał nawet pozorów, że przekazuje pieniądze rodzinom robot-
ników z obozów pracy”71.

Rola CŻRS w organizowaniu pracy przymusowej

Wraz z powstaniem CŻRS na początku 1940 roku powstał także jako jeden z jej wy-
działów urząd Arbeitsdienst (Arbeitsabteilung), który zajmował się sprawami pracują-
cych Żydów. W zakresie jego działań znalazły się: praca za wynagrodzeniem i bez wy-
nagrodzenia, roboty publiczne, roboty budowlane i praca rolna, początkowo również 
„przewarstwawianie”, czyli przekwalifi kowanie zawodowe (potem został utworzony 
specjalny wydział) i pośrednictwo pracy72. Jego kierownikiem był Jakub Wulkan73.

Wszelkimi sprawami dotyczącymi przymusu pracy zajmował się Arbeitseinsat-
zamt, powołany przy CŻRS po powstaniu Dienststelle. Jego pierwszym, później bie-
żącym zadaniem było tworzenie rejestru wszystkich zdolnych do pracy mężczyzn 
od 18. do 55. roku życia, na podstawie danych uzyskanych od rad starszych w tere-
nie74, a w przypadku już zatrudnionych – określenie charakteru ich pracy. Wydział 
ten dysponował kartoteką osób i zakładów pracy, rejestrował także wszelkie zmiany 
w zatrudnieniu. Ponadto zajmował się sprawami ludzi znajdujących się w obozach, 
przygotowywaniem list osób przewidzianych do deportacji do obozów pracy przy-
musowej, tworzeniem transportów i zbiórek. Miała do dyspozycji służbę porządko-
wą75. Pierwszym kierownikiem tego wydziału był Majer Brzeski, który w połowie 
1941 roku podał się do dymisji, protestując w ten sposób przeciw wzrastającej liczbie 
wysyłek do obozów pracy przymusowej.

CŻRS, a właściwie powołany w pierwszych dniach stycznia 1941 roku Wydział 
Przewarstwawiania (Umschichtungsabteilung) organizował wiele kursów, których 
celem było przeszkolenie lub przekwalifi kowanie zawodowe żydowskich mieszkań-
ców. Częścią składową tego wydziału od marca 1941 roku był Ośrodek Poradnic-
twa dla Młodzieży76. Na jego czele stał Józef Kożuch, wcześniej kierownik Wydziału 
Młodzieżowego, którego prace, za naciskiem CŻRS, szły w kierunku propagowania 
wśród młodzieży idei dobrowolnego zgłaszania się do wyjazdu do obozów pra-
cy przymusowej do Rzeszy, a z czasem konieczności i celowości jej przymusowe-
go poboru. Wydział Młodzieżowy (potem Wydział Przewarstwawiania) regularnie 
organizował we wszystkich większych miastach Zagłębia Dąbrowskiego szkolenia 
i kursy dla młodzieży celem jej przysposobienia i przekwalifi kowania zawodowego 
i przygotowania do pracy w nowych warunkach. W październiku 1941 roku Kożuch 

71 Ibidem, s. 186.
72 APKat, RSŻGWwDG, sygn. 3, Bulletin nr 2, 30 IX 1940, k. 9-10.
73 AŻIH, sygn. 301/4306, Relacja Abrahama Krakowskiego.
74 APKat, RSŻGWwDG, sygn. 30, Kürzer Überblick, k. 19; sygn. 3, Bulletin nr 2, 20 IX 1940, k. 9.
75 Ibidem, sygn. 30, Jüdischer Arbeitseinsatz…, k. 1.
76 Ibidem, sygn. 38, Spis urzędników Centrali, 1941 r., k. 5; Wykaz kierowników gmin podlegających 

Centrali Żydowskich Rad Starszych Wschodniego Górnego Śląska, 1 X 1940, k. 113.
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informował o otwarciu 11 typów kursów zawodowych dziennych i wieczorowych, 
na które uczęszczało 900 osób, z czego 301 takie kursy ukończyło. Kożuch planował 
także uruchamianie kursów rolniczych i zakładanie kibuców, w których zatrudnienie 
miało znaleźć około 200 osób (w maju 1941 roku funkcjonowały trzy kibuce: w Bę-
dzinie, Sosnowcu i Strzemieszycach)77.

W 1941 roku, za zgodą prezydenta rejencji i Organizacji „Schmelt”, Wydział Prze-
warstwawiania zorganizował: trzy kursy krawiectwa damskiego, siedem elektrotech-
nicznych, jeden szewski (wykonywanie drewniaków), pięć gorseciarskich, siedem dla 
modystek, jeden ślusarski, jeden wykonywania prac ziemnych, jeden stolarski, dwa 
zegarmistrzowskie, jeden prac wodno-kanalizacyjnych i dwa bieliźniarskie78.

Całkowite przejęcie kontroli nad zatrudnieniem Żydów przez Organizację 
„Schmelt”, a w związku egzekwowanie przymusu pracy w sposób zorganizowany, 
wyeliminowało w dużym stopniu na terenie Ostoberschlesien problem bezrobocia. 
Według prezydenta policji w Sosnowcu Organizacja „Schmelt” w grudniu 1941 roku 
zatrudniała około 17 000 Żydów z omawianego obszaru79, a wiosną 1942 roku od 
30 000 do 40 00080. Na początku 1943 roku do dyspozycji Schmelta było ponad 50 000 
robotników81. Powołanie tego właśnie urzędu, wyjątkowego w skali ziem wcielonych, 
wpłynęło znacząco na sytuację Żydów w tym regionie. Rezultatami jego funkcjo-
nowania były względnie niska śmiertelność i brak głodu oraz późne w stosunku do 
innych części okupowanej Polski zakładanie gett.

✡

77 Archiwum Yad Vashem, sygn. 06/523, Pismo Izraela Kożucha do Światowej Centrali Hechaluc, 9 V 
1941, k. 4; sygn. 030/61, Pismo Izraela Kożucha do Arona Menczera informujące o kursach zawo-
dowych, III 1941, k. 10; AŻIH, sygn. 301/3536, Relacja Jadzi Szpigelman; sygn. 301/2620, Relacja 
Bronisławy Radnik.

78 APKat, RSŻGWwDG, sygn. 30, Kürzer Überblick, k. 4.
79 APKat, RK, sygn. 2783, Pismo Prezydenta Policji w Sosnowcu do Prezydenta Rejencji, 11 XII 1941, 

k. 15; W. Gruner, op. cit., s. 222.
80 S. Ste inbacher, op. cit., s. 275; W. Gruner, op. cit., s. 225.
81 W. Gruner, op. cit., s. 227.
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Żydowskie szkolnictwo w Chorzowie 

na przykładzie Szkoły Żydowskiej nr 38

Początki żydowskiego szkolnictwa w Chorzowie sięgają okresu drugiej połowy XIX 
wieku, kiedy to wraz z ukonstytuowaniem się żydowskiej gminy wyznaniowej po-
wstała pierwsza w mieście żydowska szkoła elementarna. W 1878 roku założono 
z kolei żydowską szkołę dla dziewcząt i chłopców przy Kronprinzenstrasse. Jej kie-
rownikiem w latach 1889 -1907 był Isidor Walter, a od 1909 roku – Simon Gruene-
wald – wcześniejszy nauczyciel. Na początku XX wieku szkoła znajdowała się przy 
Sichimmelpfennigstrasse 6. W latach dwudziestych placówka zawiesiła swoją dzia-
łalność na okres trzech lat. W tym czasie naukę można było kontynuować w reli-
gijnej szkole Talmud Tora, która zastępowała szkołę powszechną. Szkoła ponownie 
została otwarta w 1925 roku, kiedy sytuacja polityczna uległa stabilizacji. Kierow-
nikiem został jej dawny nauczyciel – B. Plaut. W latach trzydziestych funkcję tę 
pełnił Mojżesz Th au. Szkoła działała do 1939 roku i miała status placówki publicz-
nej. Inną ważną instytucją edukacyjną młodzieży żydowskiej była uruchomiona 
w październiku 1869 roku, początkowo w tymczasowym lokalu przy Krugerstrasse, 
szkoła średnia. W 1877 roku mieściła się przy Meintzenstrasse1. Pomieszczeń na 
pierwszym i drugim piętrze użyczył znany kupiec galanterii skórzanej, późniejszy 
radny Emil Frankel2.

W okresie międzywojennym żydowska młodzież uczyła się także w Miejskich Ku-
pieckich Zakładach Naukowych czy w Dokształcającej Szkole Przemysłowej. Obok 
szkół świeckich w Chorzowie funkcjonowały także placówki religijne. Z inicjatywy 
stowarzyszenia Szomrej Szabas W’hadas utworzono dwa chedery: w 1934 roku mę-
ski, gdzie nauczał Izrael Lewkowicz, a w 1937 roku żeński, w którym nauczycielkami 
były Róża Kupferberg i Róża Rotenberg. W latach 1936 -1938 działał także cheder 
założony przez partię Mizrachi3.

1 H. Dudała, Młodzież żydowska w gimnazjach Górnego Śląska w drugiej połowie XIX i na początku 
XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem Królewskiej Huty), „Zeszyty Chorzowskie” (dalej: „ZCh”) 
1999, t. 4, s. 15 -33.

2 R. Brzostowski, D. Waler jański, Zapomniani mieszkańcy Królewskiej Huty – Chorzowa, ma-
szynopis, s. 1 -7.

3 Szerzej na temat problematyki szkolnictwa żydowskiego w Chorzowie: H. Kowalczyk -Dudała, 
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Wybuch drugiej wojny światowej zniszczył żydowskie życie społeczne w Chorzo-
wie, jednak począwszy od 1945 roku w mieście ponownie osiedliła się pewna grupa 
Żydów – głównie repatriantów z Kazachstanu i Uzbekistanu. Krótki, aczkolwiek in-
tensywny rozwój żydowskiej społeczności przypada na lata 1945 -1949.

14 czerwca 1945 roku powstała Szkoła Żydowska nr 38 w Chorzowie. Jej otwarcie 
było bezpośrednią konsekwencją utworzenia wiosną 1945 roku w tym mieście ży-
dowskiego domu dziecka, w którym przebywały dzieci z terenów byłego ZSRR oraz 
Azji Mniejszej. Placówka znajdowała się w budynku przedwojennej szkoły żydow-
skiej przy ul. Kazimierza Wielkiego 6. 1 września 1945 roku naukę rozpoczęło tu 
137 uczniów4. Już z końcem września zajęcia w szkole zostały jednak zawieszone na 
skutek epidemii płonicy, która wybuchła w domu dziecka. Ponownie zajęcia w szkole 
uruchomiono pod koniec 1945 roku. Częste migracje rodzin żydowskich oraz samo-
wolne ucieczki do kibuców (np. w Zabrzu, Sosnowcu) spowodowały, że w grudniu 
1945 roku liczba uczniów się zmniejszyła. Jeszcze w okresie letnim z domu dziec-
ka w Chorzowie uciekło około 30 dzieci. Według Szlomy Herszenhorny dzieci wraz 
z grupą 18 wychowanków z Bielska wyjechały w stronę Włoch. W anonimowym li-
ście z 19 grudnia 1945 roku do Centralnego Komitetu Żydów Polskich w Warsza-
wie czytamy: „Dom Dziecka w Chorzowie opanował szał emigracyjny, mają miejsce 
ucieczki starszych wychowanków (chłopców i dziewcząt), wychowawców z Domu 
Dziecka oraz nauczycieli z pobliskiej szkoły”5. Pomimo że do szkoły przyjeżdżały 
dzieci z pobliskich Katowic, Zabrza, Bytomia, Świętochłowic, a nawet z Sosnowca, 
liczba uczniów w grudniu 1945 roku wynosiła zaledwie 79 osób. W połowie grudnia 
szkoła po raz drugi została zamknięta przez władze sanitarne, ponownie z powodu 
epidemii płonicy6.

Personel nauczycielski składał się z siedmiu osób: kierownika szkoły, jego zastęp-
cy oraz pięciu nauczycieli. Kierownikiem szkoły został jej przedwojenny nauczyciel 
Mojżesz Fieber, który do Chorzowa przyjechał w 1923 roku. Jego zastępcą był Grze-
gorz Kosiński, nauczyciel z Wilna, który pracę w chorzowskiej placówce rozpoczął 
w sierpniu 1945 roku. Ponadto do kadry nauczycielskiej należeli:

– Ilona Kegel, absolwentka Seminarium Nauczycielskiego,
– Maria Kleinert, mgr fi lozofi i,
– Fryda Teurstejn, mgr fi lozofi i Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie,

Ludność żydowska w Królewskiej Hucie, „ZCh” 1998, t. 3; H. Dudała, Młodzież żydowska…; H. Ko-
walczyk, Nauczanie historii w gimnazjum klasycznym w Królewskiej Hucie w drugiej połowie XIX w. 
i na początku XX w., [w:] Chorzów w kulturze Śląska. Materiały z sesji naukowej 9 -10 października 
1996 r., Chorzów 1997; R. Brzostowski, D. Waler jański, op. cit.; Z. Hojka, Szkolnictwo po-
wszechne w inspektoracie królewskohuckim (chorzowskim) w latach 1922 -1939, [w:] Chorzów w kul-
turze Śląska…; W. Jaworski, Jewish religious communities in Upper Silesia 194 5-1970, [w:] Jews in 
Silesia, eds. M. Wodziński, J. Spyra, Kraków 2001; W. Jaworski, Ludność żydowska w Chorzowie 
w latach 1922 -1939, „ZCh” 1996, t. 1.

4 Archiwum Centralnego Komitetu Żydów Polskich (dalej: ACKŻP), Wydział Oświaty (dalej: WO), 
sygn. 303/IX/1051.

5 Ibidem, sygn. 303/IX/1034.
6 Szerzej: A. Wilk, Szkoła żydowska w Chorzowie w latach 1945 -1949, „ZCh” 2008, t. 9.
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– Paulina Wolf, absolwentka Państwowego Seminarium Nauczycielskiego, która 
pracę w Domu Dziecka oraz na stanowisku nauczycielki w Chorzowie rozpo-
częła w 1945 roku.

W początkowym okresie funkcjonowania szkoły z powodu zupełnego braku pro-
gramów nauczania nauka odbywała się według prowizorycznego planu i rozkładu 
godzin lekcyjnych7.

W roku szkolnym 1946/1947 naukę podjęło 43 uczniów i stan ten się utrzymał 
przez całą jesień 1946 roku. W styczniu 1947 roku liczba dzieci zmniejszyła się do 40. 
W związku z brakiem kandydatów nie otworzono klasy VI i VII. Naukę w klasach: 
I -II i III -IV prowadzono w zintegrowanej formie.

W tym czasie pracę w szkole podjęli:
– Klara Kohn, nauczycielka ze Śniatynia,
– Józef Harztark, absolwent Instytutu Judaistycznego,
– Julian Metzler, nauczyciel z Nowego Sącza,
– Gusta Reiner, która pracowała w chorzowskiej szkole od września do listopada 

1946 roku.
W szkole działała biblioteka8 oraz chór, który uświetniał akademie w domu dziec-

ka czy innych instytucjach oświatowych9. Niezwykle ciekawe wydają się zachowane 
w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie scenariusze obchodów świąt 
państwowych i żydowskich. W trakcie ich realizacji kierownik szkoły oraz grono pe-
dagogiczne stosowali powszechnie przyjęte wytyczne z lipca 1945 roku, uchwalone 
na plenum Centralnego Komitetu Żydów Polskich. W wytycznych ideologiczno-
-wychowawczych podkreślono m.in. konieczność:

1. Zaszczepiania dzieciom poczucia godności ludzkiej, zrozumienia dla ogólno-
ludzkich idei demokracji, postępu i braterstwa ludów w związku z Międzyna-
rodowym Świętem Pracy.

2. Zrozumienia przez młodzież idei demokratycznych, które po zwycięstwie nad 
faszyzmem są podstawą przebudowy ustroju10.

3. Zaszczepienia pozytywnego stosunku oraz przywiązania do odrodzonej Polski 
przez naukę historii i literatury oraz poczucia godności narodowej, znajomo-
ści języka i historii żydowskiej oraz pozytywnego i serdecznego stosunku do 
ZSRR.

Realizacja założeń wychowawczych wobec żydowskiej młodzieży w Szkole 
Powszechnej nr 38 oraz wobec chorzowskiego domu dziecka opierała się przede 
wszystkim na ścisłym przestrzeganiu instrukcji związanych z obchodami świąt 
państwowych i religijnych oraz na „kontrolowanej” organizacji czasu wolnego. 
W szkołach organizowano liczne akademie, pogadanki, spotkania integracyjne, 
które miały na celu ukształtowanie nowego socjalistycznego światopoglądu. Poniżej 

7 Szerzej: ibidem.
8 ACKŻP, WO, sygn. 303/IX/1164.
9 Ibidem, sygn. 303/IX/1051.
10 K. Kosiński, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach w latach 1945 -1956, Warszawa 2000, 

s. 22, W Krainie PRL.
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chciałabym przedstawić scenariusze ciekawszych akademii, które się odbyły w cho-
rzowskiej szkole11:

Pogadanka o uchwale ONZ w sprawie utworzenia 
państwa żydowskiego

Pogadanka kierowniczki Domu Dziecka w Chorzowie w sprawie uchwały ONZ do-
tyczącej utworzenia państwa żydowskiego odbyła się 29 lutego 1948 roku. W trakcie 
spotkania poruszono zagadnienia dotyczące poparcia Polski i ZSRR dla wysiłku od-
budowy niepodległego państwa oraz rozmawiano o obecnych walkach w Palestynie 
i o konieczności zgromadzenia odpowiednich funduszy na rzecz walczącej armii 
(w wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano: 10 873 zł).

Purim

Według instrukcji przesłanych do żydowskich szkół oraz domów dziecka uroczysto-
ści święta Purim należy poprzedzić pogadanką, w której powinno się:

1. Wyjaśnić pochodzenie tego święta, podkreślając, że Żydzi kochają swój na-
ród, poświęcają się dla niego i to daje im moc ducha i siłę, by po każdej klę-
sce zacząć budować wszystko od nowa. Jako przykład wskazać na analogię: 
Faraon–Haman–Hitler.

2. Zwrócić uwagę na post i poświecenie się Estery oraz zobrazować jej po-
stawę przykładami współczesnego poświęcania się kobiet w walce z oku-
pantem, np. przybliżyć postać Heleny – robotnicy z Polski, która walczyła 
z gestapo w partyzantce, gdy zaś została zatrzymana przez gestapo w swym 
mieszkaniu, by ratować innych towarzyszy, rzuciła się z czwartego piętra na 
podwórze.

3. Zapoznać uczniów z wierszami Kum in erejn cu szpringen oraz Hajtn iz Pu-
rim brider.

Program uroczystości, którą zorganizowano 17 marca 1946 roku w świetlicy cho-
rzowskiego domu dziecka przedstawiał się następująco:

1. Występy chóru Chag Purim.
2. Deklamacja wiersza In Purim tug.
3. Taniec „Wyzwolenie”.
4. Inscenizacje: Mojszele, Kartofelsup, Tango żydowskie.
5. Ćwiczenia gimnastyczne.
6. Rozdanie prezentów.
Włączenie do kalendarza szkolnych uroczystości święta Purim było ciekawym 

rozwiązaniem zastosowanym przez komunistyczne władze. Purim miało zawsze 
charakter święta ludowego, a nie „ofi cjalnego”, związanego z kultem. Wprawdzie ma 

11 Szerzej na ten temat: A. Wilk, Rozwoju oświaty żydowskiej po II wojnie światowej na przykładzie 
Szkoły Powszechnej nr 38 w Chorzowie, praca magisterska.
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swoje korzenie w Biblii i obchodzono je zgodnie z zawartymi tam wskazówkami 
religijnymi, ale zawsze, szczególnie dla młodych ludzi, ciekawsze były zabawa, bale 
i rodzinne spotkania aniżeli wysłuchiwanie w synagodze opowiadania o żydówce Es-
terze, pobożnym Mordechaju, złym Hamanie i królu Achaszwerusie.

Rocznica rewolucji październikowej

Długo i starannie przygotowywano się do obchodów święta rewolucji październi-
kowej. Z końcem września rozpoczynał się miesiąc pogłębiania przyjaźni polsko-
-radzieckiej. Otwierała je zazwyczaj rocznica bitwy pod Lenino. Uroczystości należa-
ło poprzedzić pogadanką zorganizowaną na lekcji historii w klasach od III do VIII. 
Podczas zajęć wyjaśniano uczniom, dlaczego rocznica rewolucji październikowej jest 
obchodzona w listopadzie, a nie w październiku. Ponadto wskazywano podstawowe 
cele eewolucji: obalenie caratu (okres tzw. „więzienia narodów” i ucisku Polaków, 
robotników, chłopów), oddanie władzy robotnikom i w konsekwencji utworzenie 
ZSRR oraz Niepodległego Państwa Polskiego.

Podczas uroczystej akademii, która się odbyła 7 listopada 1946 roku w chorzow-
skim Domu Dziecka w programie znalazło się m.in.:

1. Zagajenie – wygłoszone przez kierowniczkę.
2. Odśpiewanie hymnu ZSRR.
3. Wspomnienia z obchodów święta na terenie ZSRR.
4. Wiązanka pieśni patriotycznych.
5. Balet – w wykonaniu najmłodszych wychowanków.
6. Ćwiczenia gimnastyczne.
Pomocne w „zaszczepianiu dzieciom pozytywnego i szczerego stosunku do ZSRR” 

były obchody miesiąca przyjaźni polsko -radzieckiej, podczas których placówki 
oświatowe miały nawiązać współpracę z lokalnymi strukturami Towarzystwa Przy-
jaźni Polsko -Radzieckiej (TPPR) i wydziałów propagandy. Należało wraz z dziećmi 
odwiedzać kina, w których wyświetlano radzieckie fi lmy, oraz aktywnie uczestniczyć 
w życiu artystycznym i kulturalnym miasta.

W 1949 roku współpraca z TPPR nasiliła się. W każdej szkole musiały istnieć 
Koła TPPR, trzeba było abonować rosyjskie czasopisma, organizować kąciki TPPR 
w świetlicach, wzbudzać zainteresowanie u dzieci i młodzieży tańcem czy językiem 
rosyjskim, którego należało nauczać począwszy od klasy VI, oraz literaturą rosyj-
ską. Szczególnie przygotowywano się w chorzowskiej szkole do obchodów urodzin 
Józefa Stalina. W tym celu zorganizowano w połowie grudnia 1949 roku konferen-
cję nauczycieli w komitecie PZPR, gdzie ustalono plan uroczystości. W szkołach 
powstawały stosowne gazetki, dzieci pisały listy z życzeniami do wodza, zorganizo-
wano akademie i pogadanki pt. „O genialnych zasługach niestrudzonego rewolu-
cjonisty” oraz konkurs w klasach VI pod hasłem: „Co wiemy o Józefi e Stalinie i za 
co winniśmy mu wdzięczność”.

Aktywne działania wychowawczo -kulturalne podejmowane przez grono pe-
dagogiczne oraz samych uczniów nie wystarczyły jednak, by placówka mogła 
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samodzielnie funkcjonować w powojennej rzeczywistości. Z początkiem grudnia 
1946 roku Wydział Oświaty Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Katowicach 
skierował do kierownika placówki pismo nakazujące, by przeprowadził on w szkole 
reorganizację kadry nauczycielskiej. Kierownik szkoły w korespondencji prowadzo-
nej z Wydziałem Oświaty przekonywał o zasadności dalszego funkcjonowania szko-
ły żydowskiej w Chorzowie. Wydział Oświaty przychylił się do prośby kierownika 
i pomimo wcześniejszych planów wstrzymano się z podjęciem ostatecznych decyzji. 
W nowym roku szkolnym 1947/1948 uczyła się grupa 41 uczniów, choć inspektorzy 
(E. Skawiński i M. Drabka) z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach, którzy 
wizytowali szkołę w listopadzie 1948 roku, w sprawozdaniu podawali, że do placów-
ki uczęszczało 39 dzieci.

Podstawowym zastrzeżeniem wizytatorów Kuratorium Oświaty był brak regulacji 
prawnej statusu szkoły. Stanowisko to podtrzymali pracownicy Kuratorium w Ka-
towicach, którzy stwierdzili, że jeżeli szkoła ma funkcjonować, to powinna działać 
zgodnie z ustawą z 11 marca 1932 roku o szkołach prywatnych i zakładach nauko-
wych. W związku z tym musi mieć statut oraz zgodę organów administracji państwo-
wej na funkcjonowanie. Nastęoną inspekcję przeprowadzono w styczniu 1948 roku. 
Wizytator donosił, że nadal liczba godzin jest niezgodna z obowiązującą siatką go-
dzin lekcyjnych w szkolnictwie powszechnym. Stanowisko kuratorium było jedno-
znaczne – w piśmie z 3 stycznia 1948 roku stanowczo podkreślano, że szkołę należy 
zamknąć. Wymieniono następujące przyczyny:

1. Placówka nie stara się w ogóle o zezwolenie.
2. Zbyt mała liczba dzieci, by utrzymywać oddzielnie szkołę dla dzieci żydow-

skich; uczniowie ci mogą uczęszczać do normalnych szkół państwowych, zaś 
naukę przedmiotów judaistycznych pobierać na lekcjach prywatnych12.

17 lutego 1948 roku w Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego została podjęta 
wstępna decyzja o zamknięciu szkoły w Chorzowie13. W tych trudnych warunkach 
w roku szkolnym 1947/1948 zmieniła się część kadry nauczycielskiej. W szkole za-
trudniono Dawida Hofmana (Hofnunga), nauczyciela z Warszawy, a po jego odejściu 
– Jakuba Krutogołowa.

Ostateczna decyzja o likwidacji szkoły została przypieczętowana działaniami 
komisji komasacyjnej przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich, której zada-
niem była częściowa likwidacja instytucji zamkniętych na terenie całego kraju. 
Zlikwidowano Dom Dziecka w Chorzowie. Komasacji podlegały też takie ośrodki 
jak Dom Dziecka z Częstochowy, skąd dzieci zostały odesłane do ośrodka w Kra-
kowie, oraz Dom Dziecka „Śródborowianka”, którego wychowanków umieszczono 
w Otwocku. Dla dzieci z Chorzowa nowym domem miała być siedziba w Bielsku 
Białej: „biorąc pod uwagę warunki klimatyczne miasta oraz fakt, iż znajduje się 
tam dom stanowiący własność WKŻ [Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego]”14. 

12 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APKat), sygn. KOS ŚL 186.
13 A. Wilk, Szkoła żydowska w Chorzowie…
14 ACKŻP, WO, sygn. 303/IX/1164.
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Tym samym nie było już żadnych podstaw do dalszego funkcjonowania szkoły ży-
dowskiej w Chorzowie. 28 września 1948 roku rozdysponowano majątek szkoły: 
inwentarz został przejęty przez Zarząd Miasta Chorzowa oraz szkołę żydowską 
w Bielsku Białej, zaś sale, które były wydzielone na potrzeby szkoły, przeszły w ręce 
gminy żydowskiej. Z dniem 30 października 1948 roku żydowska szkoła w Chorzo-
wie przestała istnieć15.

✡

15 APKat, sygn. KOS ŚL 186.





Ewa Starczewska

Anna Żelechowska

IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu

O godne życie i godną śmierć. 

Izrael Kożuch – zapomniany bohater

Izrael (używał również polskiego imienia Józef) Kożuch urodził się 16 maja 
1919 roku w Igołomi. Był synem Zelmana Kożucha i Fajgli z domu Lewkowicz. 
Jako pierworodny imię otrzymał po dziadku ze strony matki – Izraelu Lewkowiczu. 
Jego brat Bencjon, który urodził się dwa lata później, a dokładnie 15 stycznia 1921 
roku, również w Igołomi, otrzymał imię po dziadku ze strony ojca – Bencjonie 
Kożuchu. Jako miejsce urodzenia braci autorzy publikacji w czasopismach i wy-
dawnictwach regionalnych oraz artykułów na stronach internetowych dotyczących 
Sosnowca i Zagłębia wymieniają Sosnowiec, co nie jest zgodne z prawdą. Arkusze 
ocen znajdujące się w archiwum Liceum im. S. Staszica w Sosnowcu oraz doku-
menty opublikowane na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej jedno-
znacznie wskazują, że bracia Kożuchowie uro dzili się w powiecie miechowskim, 
we wsi Igołomia.

Prawdopodobnie przyczyny ekonomiczne spowodowały, że rodzina Kożuchów 
wyprowadziła się z Igołomi do Sosnowca. Nie jest znana dokładna data przepro-
wadzki. W Sosnowcu Kożuchowie zamieszkali w domu przy ul. M. Dekerta. Aż do 
wybuchu wojny miejsce to za sprawą ojca naszego bohatera – Zelmana Kożucha 
– było związane z ruchem syjonistycznym. Odbywały się tu spotkania miejsco-
wych działaczy oraz delegatów z Palestyny, bowiem Zelman Kożuch był liderem so-
snowieckiego ruchu syjonistycznego, działaczem partii Mizrachi. Postać ojca oraz 
klimat domu miały niewątpliwie ogromny wpływ na kształtowanie światopoglądu 
Józefa. Niebagatelną rolę w tej kwestii odegrała nauka w Państwowym Gimnazjum 
Męskim im. S. Staszica w Sosnowcu, gdzie mocno podkreślano patriotyczne i na-
rodowe kwestie.

W Katalogu Głównym Gimnazjum na rok szkolny 1930/1931 znajdujemy informa-
cję o rozpoczęciu nauki przez Izraela. Po ośmiu latach, dokładnie 10 maja 1938 roku, 
otrzymał on świadectwo maturalne. Jego brat Bencjon pobierał naukę w Gimnazjum 
im. Staszica w latach 1933 -1937 i po ukończeniu IV klasy odszedł ze szkoły.

Jeden z najstarszych absolwentów Gimnazjum im. S. Staszica, pan Jan Strzelecki, 
wspomina:
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Józek był bardzo dobrym kolegą, nie było w klasie nikogo, kto miałby z nim jakieś 
konfl ikty, co w męskiej szkole zdarzało się dość często. Siedział w ławce z Bolkiem 
Wyspiańskim, synem jednego z legendarnych nauczycieli „Staszica”. Był poważny, sku-
piony, a kiedy zabierał głos, to słuchało się go z przyjemnością, bo po prostu umiał 
przemawiać.

Pan Strzelecki wspomina dalej, że jako maturzyści zdawali ostatni egzamin w tej 
samej grupie, tego samego dnia, a po egzaminie został on zaproszony przez Józka do 
jego domu, gdzie po przedstawieniu rodzinie i zakomunikowaniu radosnej wieści 
o zakończeniu matury zaproszono go do wzniesienia toastu „pejsachówką” – napo-
jem, którego wstrząsającą moc pan Jan pamięta od 1938 roku do tej pory.

W drugiej połowie lat trzydziestych Józef Kożuch stanął na czele organizacji Ha-
noar Hacijoni. Jej zadaniem było propagowanie postaw syjonistycznych wśród so-
snowieckiej młodzieży żydowskiej, nauka języka hebrajskiego oraz zachowywanie 
tradycji i kultury żydowskiej. Organizowano ponadto obozy dla młodzieży żydow-
skiej na wzór obozów harcerskich, gdzie propagowano ideę syjonistyczną. Ostatni 
obóz, tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej, został przygotowany i poprowa-
dzony przez Józka w Skawie koło Rabki.

Hanoar Hacijoni nie była jedyną organizacją ruchu chalucowego w Zagłębiu. Ist-
niały również organizacje Ha -Szomer ha -Cair, Dror, Gordonia, z którymi żydowska 
młodzież sosnowiecka pod kierownictwem Józefa Kożucha ściśle współpracowała.

Tuż po najeździe hitlerowców na Polskę, prawdopodobnie jeszcze w 1939 roku, 
Józef ożenił się z Lusią Frenkiel (niektóre źródła podają imię Fredka), która podobnie 
jak on czynnie pomagała Żydom polskim, organizując ich ucieczkę z okupowanego 
Zagłębia do krajów Europy. Udało jej się przeżyć okupację, zmarła w kibucu na tere-
nie Palestyny w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Okupacja hitlerowska spowodowała, że organizacja kierowana przez Józefa Ko-
żucha musiała zmienić swój charakter i skupić się na działaniach mających na celu 
ratowanie życia ludności żydowskiej w Zagłębiu. Tu znowu przytoczmy wspomnie-
nia pana Jana Strzeleckiego, pamięta on, że pod koniec 1939 roku, kiedy cudem 
wrócił do Sosnowca po walkach pod Tomaszowem Lubelskim, gdzie został ranny, 
pewnego wieczoru odwiedził go Józef Kożuch i przedstawił swoją żonę. Pan Jan za-
pamiętał, że oboje nie mieli przyszytych na okryciach gwiazd – znaków, do których 
noszenia hitlerowcy zmusili wszystkich Żydów. W kilku zdaniach opowiedzieli mu 
o swojej konspiracyjnej działalności, a pan Jan stwierdził, że on sam jako żołnierz 
kampanii wrześniowej musi uciekać z Sosnowca i poradził im zrobić to samo. „Jak 
można się było domyślić – wspomina pan Strzelecki – Józek nie zaakceptował takie-
go rozwiązania”.

Na rozkaz okupanta w 1940 roku powstała Centrala Żydowskich Rad Starszych we 
Wschodnim Górnym Śląsku, organizacja kierowana przez Mojżesza Merina, planu-
jące i kontrolująca życie całej społeczności żydowskiej w Zagłębiu. Jednym z jej dzia-
łów był Centralny Wydział Szkolny. Pod koniec 1940 roku został przekształcono go 
w Wydział Kultury i Szkolnictwa, a ten z kolei w Wydział Przewarstwowienia, którym 
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od polowy 1941 roku kierował Józef Kożuch. Wydział prowadził prace zmierzające do 
przekwalifi kowania zawodowego młodzieży żydowskiej. W sytuacji, kiedy wszystkie 
szkoły żydowskie zostały zamknięte, organizowano kursy mające na celu kształcenie 
zawodowe młodych ludzi, np. w samym tylko lipcu 1941 roku zorganizowano aż 31 
takich kursów. Jako urzędnik Gminy Żydowskiej Józef Kożuch miał możliwość wy-
jazdu do okolicznych miejscowości zamieszkałych przez Żydów. Wstrząsający obraz 
życia społeczności żydowskiej, jaki ujrzał, nasunął mu pomysł akcji socjalnej. Na jego 
apel młodzież żydowska zebrała setki marek, pochodzących z darów bądź wyprzeda-
ży, które przekazano na zasiłki dla najbardziej potrzebujących.

Realizowane przez Merina hasło: „Ocalenie przez pracę”, od początku działania 
Centrali miało wielu przeciwników, zwłaszcza wśród opozycyjnej młodzieży żydow-
skiej, opowiadającej się za podejmowaniem wszelkich radykalnych środków mają-
cych na celu uniknięcie eksterminacji. Merin, chcąc zapobiec masowym ucieczkom 
młodzieży żydowskiej i jednocześnie kontrolować jej działanie, powołał przy Cen-
trali pod koniec 1941 roku Wydział Młodzieżowy i powierzył kierowanie nim Jó-
zefowi Kożuchowi. W maju i sierpniu 1942 roku doszło do pierwszych masowych 
akcji wysiedleńczych Żydów (wywieziono ponad 20 000 osób) z terenów podlegają-
cych Centrali, co spowodowało wzburzenie wśród społeczności żydowskiej i maso-
we rezygnacje ze stanowisk piastowanych w tej organizacji. W tym czasie wszystkie 
kontakty z Centralą zerwał również Izrael Kożuch. Przystąpił do militarnej aktywi-
zacji młodzieży żydowskiej. W czerwcu 1942 roku do Zagłębia przybył Mordechaj 
Anielewicz, dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB). Rezultatem wspól-
nych rozmów i spotkań było powstanie trzy miesiące później, czyli we wrześniu 
1942 roku, ŻOB Zagłębia Dąbrowskiego, organizacji bojowej, na której czele stanął 
Józef Kożuch.

W 1942 roku na terenie Sosnowca i Będzina utworzono getta dla ludności żydow-
skiej Zagłębia. Getta obu miast sąsiadowały ze sobą, oddzielała je obecna ul. Sokolska 
w Sosnowcu i ulica Zagórska w Będzinie. Działalność opozycyjna na terenie gett nie 
ustawała. Organizacja bojowa skupiała tylko kilkunastu źle uzbrojonych członków, 
ale już w sierpniu 1943 roku młodzi Żydzi pod dowództwem Józefa Kożucha nie 
zawahali się podjąć walki z Niemcami. W obliczu likwidacji getta, do której przy-
stąpił okupant, i pewnej śmierci w piecach krematoryjnych Józef Kożuch zadecydo-
wał o rozpoczęciu powstania. W grupie walczącej młodzieży żydowskiej znalazła się 
Frumka Płotnicka, łączniczka ŻOB na terenie kraju, a także Bolesław Kożuch, brat 
Józefa, oraz Cwi Brandes, członek kierownictwa ŻOB w Będzinie. Młodzi powstańcy 
wybudowali w getcie trzy bunkry, które stanowiły punkty oporu przeciwko ściągnię-
tej na teren Sosnowca kompanii policji z Maczek, Katowic, Bytomia i Gliwic oraz 
specjalnie wyszkolonych oddziałów niemieckich, wyposażonych w broń maszynową 
i granaty.

W budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Okrzei w Sosnowcu znaj-
dowała się komendantura gestapo dla getta. Powstańcy postanowili zaatakować bu-
dynek w nocy z 2 na 3 sierpnia 1943 roku, ale do ataku nie doszło, gdyż – jak się 
dowiadujemy z zeznań jednego ze świadków – dowódca akcji Józef Kożuch nie dał 
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sygnału do jej rozpoczęcia. Jak się potem okazało, wieczorem 2 sierpnia oddział hitle-
rowców likwidował bunkry, wrzucając do nich granaty. W jednym z bunkrów znaj-
dował się Józef Kożuch.

Taka jest jedna z wersji wydarzeń. Inne źródła donoszą, że Józef Kożuch został za-
strzelony przed budynkiem Gminy Żydowskiej. W jednej z prac Aleksandry Namysło 
można przeczytać zeznania świadka Instytutu Pamięci Narodowej, który twierdził, że 
obaj bracia Kożuchowie zostali rozstrzelani podczas próby wydostania się z getta.

W tym krótkim, trwającym trzy dni zrywie, zginęła większość powstańców. 
Wśród zabitych znalazła się również Frumka Płotnicka. Powstanie nie uchroniło kil-
kudziesięciu tysięcy Żydów zagłębiowskich przed śmiercią, ale było wyrazem wielkiej 
odwagi i determinacji młodych ludzi.

W prawie 110 -letniej historii Sosnowca okres drugiej wojny światowej zapisał 
się szczególnie ważną kartę. Utworzenie, a potem likwidacja getta przyniosły śmierć 
kilkudziesięciu tysięcy jego mieszkańców. Od 1985 roku w sosnowieckiej dzielnicy 
Środula znajduje się symboliczny pomnik z napisem: „Pamięci Żydów polskich po-
mordowanych przez hitlerowców w latach drugiej wojny światowej na terenie getta 
w Sosnowcu -Środuli”. Żadna, nawet najmniejsza inskrypcja nie wspomina jednak 
imienia Izraela Kożucha, a przecież powstanie w getcie to wydarzenie wojenne, które 
stawia Sosnowiec jeśli nie na równi z Warszawą, Wilnem i Krakowem, to przynaj-
mniej z Białymstokiem i Częstochową. Rola, jaką odegrał w tym wydarzeniu Józef 
Kożuch, nakazuje całemu społeczeństwu Zagłębia Dąbrowskiego oddanie mu czci 
należnej bohaterowi.
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Zygmunt Woźniczka

Uniwersytet Śląski, Katowice

Problemy adaptacyjne Żydów 

po drugiej wojnie światowej na obszarze 

Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska

Po wojnie społeczność żydowska podjęła próby odbudowy normalnego życia, co jed-
nak było zadaniem trudnym, a niekiedy nawet niewykonalnym. Problemy związane 
z tą odbudową, funkcjonowaniem społeczności żydowskiej po wojnie oraz jej sto-
sunkiem do Polaków zostały już szeroko przeanalizowane w literaturze krajowej1.

Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie były przed wojną jednym z najlepszych i naj-
starszych skupisk ludności żydowskiej, silnym ośrodkiem żydowskiego życia kul-
turalnego, politycznego i gospodarczego. W wyniku wojny społeczność ta została 
okrutnie zniszczona. Po 1945 roku podjęto próby jej odbudowy. Temu ostatniemu 
zagadnieniu do tej pory poświęcono niewiele uwagi2.

Problemy adaptacji ludności żydowskiej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrow-
skim należy postrzegać w szerokim kontekście. Na niepowodzenie odbudowy życia 
ludności żydowskiej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim złożyło się wiele 
czynników, mających charakter zarówno ogólnopolski, jak i lokalny. Nie sposób ich 
wszystkich wymienić, niemniej jednak można zasygnalizować najważniejsze. Złożyły 
się na nie doświadczenia wyniesione z czasów wojny, zarówno ludności żydowskiej, 
jak i polskiej, ponadto powojenne warunki, w jakich przyszło żyć na Górnym Śląsku 
i w Zagłębiu Dąbrowskim po drugiej wojnie, na koniec działania władz skierowane 
przeciwko Żydom.

Żydów w Polsce w latach 1945 -1950 było niewielu w porównaniu z okresem mię-
dzywojennym. Należeli do kilku grup: pierwszą stanowili ci, którzy ocaleli w czasie 

1 Nie sposób wymienić wszystkich prac na ten temat, dlatego ograniczmy się tylko do kilku: J. Orl ic-
ki, Szkice z dziejów stosunków polsko -żydowskich 1918 -1949, Szczecin 1983; Najnowsze dzieje Żydów 
w Polsce. W zarysie (do 1950 roku), red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993; A. Żbikowski, Żydzi, 
Wrocław 1997, A To Polska Właśnie. Warto również wspomnieć o dwóch artykułach zamieszczo-
nych w pracy: Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001: B. Szaynok, 
Walka z syjonizmem w Polsce (1948 -1953) i N. Aleksiun, Ruch syjonistyczny wobec systemu rządów 
w Polsce w latach 1944 -1949. Godne uwagi jest również wydawnictwo: W. Jaworski, Żydzi na Gór-
nym Śląsku w latach 1945 -1970, Sosnowiec 2001.

2 Wyróżnić można tutaj jedynie pracę: W. Jaworski, Żydzi na Górnym Śląsku…
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okupacji na ziemiach polskich, będąc na tzw. aryjskich papierach, drugą – żołnie-
rze walczący w oddziałach partyzanckich, a ostatnią – więźniowie obozów koncen-
tracyjnych. Szacuje się, że we wszystkich tych grupach było łącznie od 30 000 do 
150 000 Żydów. Bardziej prawdopodobna wydaje się ta pierwsza liczba, bowiem 
tych, którzy przeżyli po aryjskiej stronie i zarejestrowali się do czerwca 1945 roku 
było 20 000, a pozostałe 10 000 uwolniono z obozów i więzień. W Dzierżoniowie 
powstał Komitet Pomocy Żydom z Obozów Koncentracyjnych, który miał w ewi-
dencji 6000 osób3.

Na terenie Związku Radzieckiego ocalało najwięcej ludności żydowskiej. Byli to 
zarówno uciekinierzy z centralnej Polski, jak i mieszkańcy Kresów, których deporto-
wano w latach 1939 -1941. Część z nich ewakuowała się do Iranu z Armią gen. Wła-
dysława Andersa lub przyszła z I Armią gen. Zygmunta Berlinga do Polski, ale więk-
szość nie zmieniła miejsca zamieszkania. Dopiero po 1945 roku wyjechali do Polski. 
Końcem tego roku Państwowy Urząd Repatriacyjny i Centralny Komitet Żydów 
w Polsce (CKŻP) opracowały plany repatriacji ok. 200 000 Żydów ze Związku Ra-
dzieckiego. Transporty zaczęły przybywać od lutego 1946 roku. Do lipca w wyniku 
całej akcji w Polsce osiedliło się ponad 136 000 repatriantów żydowskich4. W sumie 
według danych Frakcji PPR przy CKŻP w tym czasie w kraju było już 192 000 Ży-
dów5. Powroty do przedwojennych miejsc pobytu we wschodniej i centralnej Polsce 
były utrudnione, jeżeli nie niemożliwe, bowiem ich domy zostały zburzone lub zajęte 
przez Polaków czy instytucje państwowe. Repatrianci często się spotykali w swych 
stronach rodzinnych z wrogością ludności polskiej, która się bała, że powracający 
Żydzi będą starali się odzyskać swoje majątki, tj. domy, sklepy itp. Na ziemiach za-
chodnich był natomiast nadmiar ziemi uprawnej, a wysoko rozwinięty przemysł 
potrzebował rąk do pracy6. Ważnym centrum osiedleńczym stał się zatem Dolny 
Śląsk. Działał tam od kwietnia 1945 roku w Dzierżoniowie wspomniany już Komitet 
Pomocy Żydom z Obozów Koncentracyjnych, który stał się zaczątkiem dla innych 
organizacji. W czerwcu tego roku powstał Wojewódzki Komitet Żydowski Dolne-
go Śląska, któremu podlegało siedem komitetów terenowych. Skupisko żydowskie 
na Dolnym Śląsku gromadziło prawie połowę ludności żydowskiej przebywającej 
w Polsce i w okresie największego rozwoju osadnictwa pojawiły się nawet propozy-
cje utworzenia tam jiszuwu, tj. „okręgu autonomicznego” czy „rejonu żydowskiego”7. 
Komitety żydowskie starały się nie tylko pomagać rodakom znajdującym się w trud-
nej sytuacji, ale też kierować całością ich życia gospodarczego i społecznego8.

W latach 1944 -1949 społeczność żydowska w Polsce odbudowała większość in-
stytucji i organizacji politycznych, społecznych i kulturalnych. Wznowiły działal-
ność wszystkie partie i organizacje młodzieżowe, z wyjątkiem rewizjonistów, których 

3 Najnowsze dzieje Żydów w Polsce…, s. 399.
4 Ibidem, s. 398 -399.
5 Ibidem, s. 399.
6 Ibidem, s. 391.
7 B. Szaynok, Walka z syjonizmem…, s. 262.
8 W. Jaworski, Żydzi na Górnym Śląsku…, s. 59 -70.
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uznano za organizację faszystowską i antyradziecką i w tej sytuacji władze zakazały 
ich legalizacji. Już w marcu 1944 roku Krajowa Rada Narodowa utworzyła Referat dla 
Spraw Żydowskich, na którego czele stali Adolf Berman i Pola Elster, oboje z Poalej 
Syjon -Lewicy. Społeczność żydowską reprezentowali w organach władzy posłowie 
do Krajowej Rady Narodowej: Emil Sommerstein z partii Zjednoczenie Syjonistów 
Demokratów „Ichud” i Adolf Berman z Poalej Syjon -Lewicy oraz Michał Szuldenfrei 
z Bundu. Po wyborach do sejmu w styczniu 1947 roku Żydów reprezentowali: Józef 
Sak z Poalej Syjon -Prawicy i Michał Szuldenfrei9.

Wojewódzkiemu Komitetowi Żydowskiemu w Katowicach podlegały komitety 
w innych miastach, tzw. okręgowe komitety żydowskie. W maju 1945 roku działały 
komitety: w Będzinie (przewodniczący: Mojżesz Beniamin Kleiman), w Dąbrowie 
Górniczej (Józef Silberschatz) i w Sosnowcu (Leon Bleft ). W czerwcu 1945 roku po-
wstał Komitet Żydowski w Mysłowicach na czele z Alterem Biberem oraz efemerydy 
w Modrzejowie i Strzemieszycach. W lipcu tego roku komitet mysłowicki objął za-
sięgiem południowe dzielnice Sosnowca: Modrzejów i Niwkę. W lutym 1946 roku na 
czele okręgowych komitetów stali: w Będzinie David Apfelbaum, w Sosnowcu – Ja-
kub Neufeld10.

Na początku października 1944 roku w Lublinie Komitet Żydowski zwrócił się do 
Resortu Wyznań Religijnych Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o miano-
wanie rabina Safrina Feldszuha na stanowisko naczelnego rabina w celu stworzenia 
ram organizacyjnych dla tymczasowego zorganizowania życia religijnego w kraju11. 
Następnym etapem było wskrzeszenie żydowskich zrzeszeń wyznaniowych w lutym 
1945 roku na mocy rozporządzenia Ministerstwa Administracji Publicznej. Nie były 
one jednak odpowiednikiem przedwojennych gmin wyznaniowych. W 1946 roku 
zrzeszenia przekształcono w kongregacje wyznaniowe. W sierpniu 1949 roku powo-
łały one Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego. W miarę rozwoju osadnictwa 
żydowskiego zaczęły w poszczególnych miastach polskich powstawać żydowskie 
zrzeszenia religijne. Były one następnie legalizowane przez organy administracji pań-
stwowej i stały się, obok Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, drugą ogólnonaro-
dową instytucją niosącą pomoc społeczeństwu żydowskiemu. W 1947 roku kongre-
gacje wyznaniowe działały już w 80 miejscowościach, miały 25 rabinów i 40 synagog. 
Tworzono także szkoły religijne12.

W latach 1947 -1949 członkiem Naczelnej Rady Religijnej był rabin katowicki 
Szymon Gabel. Prowadził on także działalność polityczną, jako jeden z przywód-
ców organizacji Agudas Izrael13. W 1947 roku Komitet Organizacyjny Żydowskich 
Zrzeszeń Religijnych podzielił obszar państwa na cztery „wojewódzkie kongrega-
cje”, w tym jedną z siedzibą w Katowicach. Na jej czele w latach 1946 -1948 stał Józef 
Wein berg. W maju 1946 roku w Komitecie Organizacyjnym Żydowskich Kongregacji 

9 N. Aleksiun, op. cit., s. 233, 235.
10 W. Jaworski, Żydzi na Górnym Śląsku…, s. 61.
11 J. Adelson, W Polsce zwanej Ludową, [w:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce…, s. 429.
12 A. Żbikowski, op. cit., s. 269 -285.
13 W. Jaworski, Żydzi na Górnym Śląsku…, s. 88.
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Wyznaniowych zasiadał m.in. Henryk Szenberg z Sosnowca14. Komitet  Organizacyjny 
Żydowskich Zrzeszeń Religijnych skupiał żydowskie zrzeszenia religijne również z Za-
głębia Dąbrowskiego. W Sosnowcu takie zrzeszenie powstało 11 czerwca 1945 roku, 
w Będzinie 30 czerwca, a w Dąbrowie Górniczej – 27 grudnia tego roku. Nie wszę-
dzie zdołały się one długo utrzymać. W drugiej połowie 1946 roku przestała istnieć 
Żydowska Kongregacja Wyznaniowa w Dąbrowie Górniczej, na czele której stał Josef 
Zylberszac. Przywódcą kongregacji wyznaniowej Sosnowca był w latach 1948 -1949 
Leib Bajtner. 3 sierpnia 1947 roku rabini brali udział w obchodach czwartej rocznicy 
likwidacji gett w Będzinie i Sosnowcu. Zorganizowano również szkoły wyznaniowe, 
w tym jedną w Sosnowcu (10 uczniów)15.

Doświadczenia ludności żydowskiej

W tworzeniu nowego życia przeszkadzała pamięć o doświadczeniach większości 
ocalałych Żydów w czasie wojny, zarówno pod okupacją niemiecką, jak i sowiecką. 
W przypadku tej pierwszej Żydzi w przytłaczającej większości niechętnie garnęli się 
do walki i niemal powszechnie godzili się na współpracę z Niemcami. Wiązało się 
to często z demonstrowaniem postaw antypolskich. Widzieli w tym naiwnie jedyną 
szansę na ocalenie16. Generał Tadeusz Bór -Komorowski wspominał, że Armia Kra-
jowa planowała szeroko zakrojone akcje militarne w obronie getta, jednak nie do-
szło do nich na skutek sprzeciwu władz getta – Judenratu, na czele z Adamem Czer-
nikowem17. Żydzi nie chcieli walczyć, za to bardzo dobrze pracowali dla Niemców 
(np. w getcie w Łodzi)18. W samym getcie warszawskim kilka tysięcy Żydów kolabo-
rowało z okupantem. Wystarczy wymienić członków Judenratu, żydowską policję, 
żydowskie gestapo (tzw. „13”) czy organizację „Żagiew”19. Żydzi wydawali Niemcom 
polskich konspiratorów – w siedzibie gestapo w Warszawie działała 70 -osobowa ży-
dowska grupa, która pod kierownictwem Żyda Helinga pomagała rozpracowywać 
polskie organizacje konspiracyjne20. Poza tym wielu Żydów – uciekinierów z gett 
i niemieckich obozów – tworzyło oddziały partyzanckie, zazwyczaj walczące nie 
z Niemcami, lecz z polskimi chłopami, którzy nie chcieli im dawać żywności. Doko-
nali oni m.in. masakry w miasteczku Drzewica 22 stycznia 1943 roku21.

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem. Na przykład prezes gminy żydowskiej w Warszawie Adam Czerniaków odbył w Krakowie 

w marcu 1940 roku konferencję z Niemcami, podczas której – aby im się przypodobać – wskazywał 
jako wrogów Żydów Polaków, a nie Niemców. S. Nowicki, Wielkie nieporozumienie, Sydney 1970.

17 T. B ór -Komorowski, Armia podziemna, Londyn 1951.
18 Istnieje na ten temat szeroka literatura, często tendencyjna, np. M. Kałuski, Wypełniali przykazanie 

miłosierdzia. Polski Kościół i polscy katolicy wobec Holocaustu, Warszawa 2000, s. 52 -67.
19 T. B ednarczyk, Życie codzienne warszawskiego getta. Warszawskie getto i ludzie (1939 -1945 i da-

lej), Warszawa 1995.
20 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Archiwum KC PZPR, Akta Delegatury Rządu, sygn. 202/II-

-44, t. 2.
21 L. Ż ebrowski, Wyssane z palca winy Polaków, „Gazeta Polska” 1996, 27 VI.
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Podobnie było pod okupacją sowiecką, gdzie Żydzi kolaborowali masowo, a wielu 
z nich weszło do sowieckiego aparatu władzy. We Lwowie witali kwiatami Armię 
Czerwoną, łatwo dostawali posady w sowieckiej administracji, przemyśle czy han-
dlu22. Stanowiąc zaledwie 10% ogółu ludności tzw. Zachodniej Ukrainy, w 1940 roku 
zajmowali aż 44% miejsc na sowieckim już uniwersytecie, 56,7% na politechnice, 
42,3% w Instytucie Medycznym, 62,7% w Akademii Handlowej i 51,3% w Instytucie 
Pedagogicznym23. Zdaniem Richarda C. Lukasa, historyka ze Stanów Zjednoczonych: 
„Współpraca Żydów z Sowietami bardziej niż wszystkie inne czynniki wpłynęła na 
wzrost antysemityzmu w Polsce podczas wojny”24. Dominikanin, fi lozof i rektor uni-
wersytetu katolickiego we Fryburgu w Szwajcarii, o. Innocenty M. Bocheński twier-
dzi: „Polacy mają moim zdaniem większe prawo mówić o pogromie Polaków przez 
Żydów niż Żydzi o pogromach polskich”25.

Wymienione przykłady nie negują tragedii ludności żydowskiej, niemniej jednak 
prezentują różnorodne doświadczenia, które miały wpływ na postawy Żydów tak-
że po wojnie. W zasadzie nie podzielali oni powszechnej w społeczeństwie polskim 
niechęci do sowietów. Wielu z nich twierdziło, że zawdzięcza swoje ocalenie Armii 
Czerwonej, która wyzwoliła ziemie polskie. Uważali za korzystne to, że zostali wy-
wiezieni z Kresów Wschodnich w głąb Związku Radzieckiego. Natomiast ci, którzy 
przybyli ze Wschodu, tzw. sybiracy, przywieźli świadomość sowieckiego antysemi-
tyzmu i mordów, jakich wobec nich dopuścił się Józef Stalin i kierowany przez nie-
go aparat represji. Była to pamięć czystek lat trzydziestych, kiedy to zgładzono setki 
tysięcy żydowskich kupców, inteligentów, ale też i aparatczyków partyjnych, w tym 
najsłynniejszych jak Karol Radek, Józef Unszlicht czy Grigorij Zinowiew. Na Kresach 
Rzeczypospolitej w latach 1939 -1941 obok kolaboracji dochodziło również do eks-
terminacji żydowskiej burżuazji i działaczy partii prawicowych, jak chociażby Mena-
chema Begina. Około 500 ofi cerów Wojska Polskiego zamordowanych przez NKWD 
wiosną 1940 roku, m.in. w Katyniu, było Żydami. Znalazł się wśród nich naczelny 
rabin Wojska Polskiego Baruch Steinberg.

Stalin był antysemitą, uważał Żydów za kiepskich żołnierzy i nie pozwalał pisać 
o ich bohaterstwie. Wpisywało się to w nurt antyżydowskiej polityki w czasie woj-
ny i po jej zakończeniu26. Najgłośniejsza była sprawa Żydowskiego Komitetu Anty-
faszystowskiego i jego przywódcy Salomona Michoelsa. Pod koniec lat czterdzie-
stych okazali się już niepotrzebni, oskarżono ich o szpiegostwo, wymordowano lub 
uwięziono27. W 1952 roku zamordowano kilkunastu znanych żydowskich artystów, 
a rok później zaaranżowano tzw. spisek lekarzy kremlowskich. Miał to być początek 

22 H. Reiss, Z deszczu pod rynnę… Wspomnienia polskiego Żyda, Warszawa 1993, s. 100.
23 Z. Popławski, Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844 -1945, Wrocław 1992.
24 R. C. Lukas, Zapomniany Holocaust. Polacy pod okupacją niemiecką 1939 -1944, tłum. S. Stodul-

ski, Kielce 1995, s. 56.
25 „Kultura” (Paryż) 1986, nr 7/8.
26 J. T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008, 

s. 259.
27 Ibidem, s. 264 -266.
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wielkiej antysemickiej czystki w całym Związku Radzieckim28. Odgłosy tych działań 
trafi ały do krajów demokracji ludowej, czego wyrazem był proces Rudolfa Slánskiego 
w listopadzie 1951 roku. Kampania antysyjonistyczna nasilała się także w komuni-
stycznym aparacie władzy w Polsce, w tym w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicz-
nego (MBP). Jakub Berman obawiał się, że stanie się „drugim Slánskim”. Jego rodzo-
ny brat, Adolf, znany działacz lewicy syjonistycznej, wyemigrował do Izraela29.

Działacze organizacji lewicowych: Poalej Syjon -Lewicy, Ha -Szomer ha -Cair, Bo-
rochow Jugent i Dworu, widzieli w rządach PPR -u drogę do realizacji radykalnego 
programu społecznego i popierali komunizm ze względów ideologicznych. Przy-
wódcy partii dystansujących się do marksizmu, takich jak Ichud, Mizrachi, Poalej 
Syjon -Prawica i Hitachdut, popierali natomiast rządy komunistyczne ze względów 
pragmatycznych. Słusznie sądzili, że poparcie ze strony władz, zarówno na szczeblu 
centralnym, jak i lokalnym, umożliwi uzyskanie pomocy dla ocalałych z zagłady i za-
pewnienie im bezpieczeństwa oraz zorganizowanie repatriacji ludności żydowskiej 
ze Związku Radzieckiego. Należy podkreślić, że w latach 1944 -1949 deklaracja lojal-
ności wobec władzy była niezbędna do prowadzenia legalnej działalności i realizacji 
swych postulatów programowych. Dotyczyło to także partii syjonistycznych, które 
mogły prowadzić agitację na rzecz emigracji do Palestyny oraz w tym duchu wycho-
wywać młodzież30. To deklarowane poparcie dla rządu lubelskiego, a później dla Blo-
ku Demokratycznego, oraz duży udział Żydów we władzach partyjnych, rządzie czy 
Służbie Bezpieczeństwa miały wpływ na umocnienie się stereotypu „żydokomuny”. 
Społeczeństwo przypisywało Żydom istotną rolę we wprowadzaniu w kraju nowego 
ustroju i widziało w nich popleczników komunizmu31.

Poparcie dla nowej powojennej rzeczywistości sprzyjało wchodzeniu Żydów do 
aparatu partyjnego i państwowego. W strukturach PPR czy UB potrzebowano ludzi 
wykształconych i niezwiązanych z ugrupowaniami podziemnymi z czasów okupacji 
hitlerowskiej. O takich Polaków było trudno, natomiast w przypadku Żydów było 
niemalże pewne, że nie należeli chociażby do AK. W tej sytuacji często powierzano 
im eksponowane stanowiska w aparacie władzy32. Niemniej jednak w PPR komuni-
stom pochodzenia żydowskiego wydawano polecenia partyjne, aby zmieniali nazwi-
ska na polsko brzmiące. Od samego początku starano się trzymać Żydów z daleka, 
zdając sobie sprawę, że „asocjacja komunizmu z żydostwem zakorzeniona w mental-
ności wielu Polaków szkodzi interesom partii”33. Nawet Nikita Chruszczow zwracał 
28 M. Hel ler, A. Niekr icz, Utopia u władzy. Historia Związku Radzieckiego, t. 2, tłum. A. Mietkow-

ski, Londyn 1987, s. 135 -136, 156, 165 -168, Z Dziejów ZSRR, 4.
29 A. Paczkowski, Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce, Warszawa 

2009, s. 162.
30 N. Aleksiun, op. cit., s. 234 -235.
31 K. Kersten, Polacy, Żydzi, komunizm. Anatomia półprawd 1939 -1968, Warszawa 1992, s. 76 -89, 

Biblioteka Kwartalnika Politycznego „Krytyka”; J. T. Gross, Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach 
na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939 -1948, Kraków 1998, s. 61 -92.

32 A. Żbikowski, op. cit., s. 269 -285; J. Sack, Oko za oko. Przemilczana historia Żydów, którzy w 1945 r. 
mścili się na Niemcach, tłum. R. Pa lewicz, Gliwice 1995.

33 J. T. Gross, Upiorna dekada…, s. 273.
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uwagę Bolesławowi Bierutowi na zbytnie eksponowanie roli w kierownictwie PZPR 
żydowskich działaczy, w tym przede wszystkim Hilarego Minca i Jakuba Bermana34.

Według ustaleń Andrzeja Paczkowskiego w centrali udział funkcjonariuszy naro-
dowości żydowskiej był mniej więcej stały i oscylował wokół 30%35. W latach 1944-
-1954 na 450 osób pełniących najwyższe funkcje w MBP, od naczelnika wydziału 
wzwyż, aż 167 było pochodzenia żydowskiego. W tym czasie Żydzi stanowili nie-
spełna 1% ludności kraju, a ich aż 36% udział w kierownictwie MBP stanowił trudną 
do ukrycia nadreprezentację36. Najwięcej Żydów znajdowało się w strukturach Wo-
jewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w następujących woje-
wództwach: szczecińskim (18,7%), wrocławskim (18,7%), katowickim (14,6%), łódz-
kim (14,2%), warszawskim (13,6%), gdańskim (12%) i lubelskim (10,1%)37.

W Wojewódzkich Komitetach UB bywało natomiast różnie. Na przyklad na Gór-
nym Śląsku w 1945 roku według Johna Sacka służyło najprawdopodobniej 150 -225 
funkcjonariuszy narodowości żydowskiej, co stanowiło 10 -15% ich ogólnej liczby38. 
Było wśród nich wielu zamieszkujących przed wojną m.in. okolice Będzina i Mie-
chowa39. Twórcą katowickiego UB był kpt. Józef Jurkowski (Jungman)40. Wywodził 
się on z lubelskiej rodziny ortodoksyjnych Żydów i należał do KPP41. Podobne po-
chodzenie mieli szefowie WUBP w Katowicach: Józef Kratko czy Marek Fink (Mark 
Finkienberg)42. Niektórzy wstępowali do organów bezpieczeństwa, aby się mścić za 
Holocaust, i często dorównywali w bestialstwie metodom swych oprawców43. Jedną 
z ciekawszych prac na ten temat jest książka Johna Sacka Oko za oko, który opisuje 
losy Loli Potok, Żydówki z Będzina, która po wyjściu z obozu w Oświęcimiu została 
komendantem więzienia dla Niemców w Gliwicach, oraz Pinka Mąki, jej towarzysza 
z dzieciństwa, który został naczelnikiem UB na obszar Górnego Śląska. Ten literac-
ki opis, oparty częściowo na relacjach i dokumentach, przedstawia tragiczny obraz 
zagłębiowskich Żydów, którzy – cudem ocaleni z pogromu – wracają do swojego 
rodzinnego Będzina w zasadzie na cmentarz swych bliskich. Zbudowanie nowego 
34 N. S. Chruszow, Fragmenty wspomnień N. S. Chruszczowa, „Zeszyty Historyczne” 2000, nr 132, 

s. 170 -172.
35 A. Paczkowski, Żydzi w UB. Próba weryfi kacji stereotypu, [w:] Komunizm…, s. 197.
36 Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944 -1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 

2005, s. 63.
37 Ibidem, s. 64.
38 J. Sack, op. cit., s. 279.
39 Ibidem.
40 AAN, sygn. R. 79, Relacja Stanisława Radkiewicza; L. T. Szmit, Aparat bezpieczeństwa publicznego 

i jego udział w walce o utrwalenie władzy ludowej, [w:] O utrwalenie władzy ludowej w Polsce 1944-
-1948. Zbiór artykułów, red. W. Góra, R. Halaba, Warszawa 1982, s. 221. Nazwisko Jurkowskiego 
jako komendanta WUBP w Katowicach (zastępcą miał być Węgierow) wymienia również wydane 
w lutym 1946 roku przez II Odział II Korpusu we Włoszech opracowanie nr 26: Instytut Sikorskiego 
w Londynie, sygn. Kol. 138/263, Służba bezpieczeństwa w Polsce 1945 -1946, s. 10.

41 P. Madajczyk, Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945 -1948, Warszawa 1996, s. 125.
42 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, s. 166.
43 J. Sack, op. cit.; Z. Woźniczka, Obóz pracy w Świętochłowicach -Zgodzie i jego komendant, „Dzieje 

Najnowsze” 1999, nr 4, s. 17 -35.
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życia wydaje się im niemożliwe, a jedynym oparciem okazuje się w ich przypadku 
Służba Bezpieczeństwa. Dla niektórych wstąpienie w jej szeregi otwierało możliwości 
zemsty za krzywdy doznane w czasie wojny, jak chociażby w przypadku Salamona 
Morela, komendanta obozu pracy w Świętochłowicach -Zgodzie44.

Doświadczenia ludności polskiej

Okupacje (niemiecka i sowiecka) dostarczyły również wielu doświadczeń ludności 
polskiej. Na stare stereotypy i urazy nałożyły się nowe. Społeczeństwo zdemorali-
zowane i spauperyzowane łatwo ulegało podsycanemu przez okupantów antysemi-
tyzmowi. W tej sytuacji wielu stawało się nawet wspólnikami zbrodni i jej benefi -
cjentami, zajmując pożydowskie mienie. Światłe elity polskie, które mogły się temu 
przeciwstawić, były zniszczone przez okupantów. Jan Karski w lutym 1940 roku 
podczas swojej pierwszej misji kurierskiej na Zachód w raporcie „Zagadnienie Ży-
dowskie w kraju” zwracał uwagę na rozbicie jedności między Polakami a Żydami 
w walce ze wspólnym śmiertelnym wrogiem, ponadto na rozbicie wśród samych 
Polaków, z których jedni Żydom pomagali, a drudzy byli zadowoleni z ich likwi-
dacji przez hitlerowców i nawet z tego korzystali, zajmując dobra pożydowskie45. 
Generał Stefan Grot -Rowecki 25 września 1941 roku, tj. trzy miesiące po agresji 
Niemiec na Związek Radziecki i mordach na Żydach na Kresach, informował do-
wództwo w Londynie: „Proszę przyjąć jako fakt zupełnie realny, że przygniatają-
ca większość kraju jest nastawiona antysemicko”46. Ludność polska często aktyw-
nie pomagała Niemcom w likwidacji gett w niewielkich miasteczkach, mordując 
i rabując Żydów47. Polska była krajem, gdzie większość mieszkańców widziała na 
własne oczy, jak zadręczano na śmierć trzy miliony Żydów męką w gettach, ma-
sowymi marszami śmierci drogami i ulicami polskich wsi i miast, a potem także 
transportując ich koleją do obozów zagłady. Wielu zabito na miejscu, wśród swo-
ich, w zasięgu wzroku, słuchu i węchu sąsiadów48. Robili to Polacy pochodzący nie 
tylko z marginesu społecznego, mimo że wśród polskiego społeczeństwa w czasie 
wojny powszechnie powtarzano, że „po Żydach przyjdzie na nas kolej”. Gustaw 
Herling -Grudziński, choć znał tylko realia sowieckich łagrów, trafnie podsumował 
tę sytuację, mówiąc, że oprawcom udało się złamać jednolitą więź łączącą więźniów 
w obliczu przemocy49.

Żydzi budzili w społeczeństwie polskim po wojnie mieszane uczucia i wielu ludzi 
odnosiło się do nich niechętnie, a nawet wrogo. Panował lęk przed nimi, gdy stało 
się jasne, że Stalin posługuje się komunistami żydowskimi do sowietyzacji Polski. 

44 J. Sack, op. cit., s. 84 -87.
45 Pełny tekst raportu Jana Karskiego w „Dziejach Najnowszych” 1989, nr 2, s. 179 -200.
46 Cyt. za: J. T. Gross, Strach…, s. 23.
47 Ibidem, s. 24 -46.
48 Wszyscy krawcy wyjechali. O Żydach w PRL z Natalią Aleksiun i Dariuszem Stolą rozmawia Barbara 

Polak, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 11, s. 11 -12.
49 G. Herl ing -Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Warszawa 1991, s. 56.
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Mówiono o wzajemnym przenikaniu się komunistycznej władzy i Żydów. Krystyna 
Kersten tak o tym pisała: „Już wówczas, w pierwszych latach władzy komunistów, 
nie tyle Żyd był wrogiem, co wróg był Żydem, i tak zdanie to zapadło w świadomość 
zbiorową, generując ów paradoksalny antysemityzm bez Żydów, zdumiewający dziś 
cudzoziemców”50. W społeczeństwie polskim po wojnie silne było poczucie zagro-
żenia, które uwydatniło się w podziemiu. Pojawiły się trzy najważniejsze groźby: So-
wietów (Moskali), komunistów i Żydów. Rzadko w materiałach podziemia pisze się 
o tragedii ludności żydowskiej w czasie wojny, a eksponuje się wyłącznie element 
zagrożenia. Nie ma Żyda -ofi ary, funkcjonuje natomiast mit żydowskiego zagrożenia, 
mimo że ludności żydowskiej było tak niewiele51.

Krzysztof Kąkolewski w swojej książce Umarły cmentarz pisze, że komunistyczny 
antysemityzm wywodzi się już z czasów Karola Marksa, który głosił, że dla Żydów 
pieniądz jest bogiem, a celem żydowskiej egzystencji jest osiąganie zysku. Stalin za-
bijał Żydów komunistów, w tym szczególnie trockistów, prześladował żydowskich 
kupców, mordował żydowskich ofi cerów Wojska Polskiego. Zlikwidował KPP, gdzie 
władzę zmonopolizowały dzieci bogatych Żydów. Polskim robotnikom się to nie po-
dobało, więc Stalin ją zniszczył52.

Antysemitami byli też polscy komuniści, bowiem ruch komunistyczny w Polsce 
z czasem robił się coraz bardziej polski i coraz mniej żydowski. Polska Partia Ro-
botnicza, Gwardia Ludowa i Armia Ludowa składały się w dużym stopniu z grup 
tworzonych przez NKWD pośród lumpenproletariuszy i kryminalistów. Zabijali oni 
także Żydów53. Przed wojną w Polsce komunizm był na marginesie życia polityczne-
go. Mniej więcej jedna czwarta komunistów miała korzenie żydowskie54.

Silny powojenny antysemityzm pokazał, że nawet nieliczna żydowska obecność 
w Polsce nie będzie przez społeczeństwo tolerowana. Okazało się to możliwe jedynie 
na ziemiach zachodnich, bowiem tylko tam zarówno Żydzi, jak i Polacy zaliczali się 
do przybyszów z zewnątrz. Ponadto Żydzi nie stanowili zagrożenia, bowiem nie byli 
ocalałymi właścicielami zagrabionej własności ani świadkami wcześniej popełnio-
nych zbrodni55.

Na pozostałych ziemiach polskich, w tym także na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim, powracający Żydzi padali natomiast ofi arami szykan i mordów. Nie 
oszczędzano przy tym kobiet ani małych dzieci, a bywało, że zabijano wszystkich 
w okrutny sposób. Jak pisze Jan Tomasz Gross:

Najbardziej charakterystyczną cechą tych zabójstw jest to, że nie były zaskoczeniem, 
że się ich spodziewano – tak jak spodziewamy się kary za popełniony występek. Pełne 

50 K. Kersten, Polacy, Żydzi, komunizm…, s. 79.
51 Eadem, Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944 -1956, Londyn 1993, s. 37.
52 K. Kąkolewski, Umarły cmentarz. Wstęp do studiów nad wyjaśnieniem przyczyn i przebiegu mor-

derstwa na Żydach w Kielcach dnia 4 lipca 1946 roku, Warszawa 2004, s. 32 -34.
53 J. T. Gross, Strach…, s. 246 -248; Z. Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 

1940 -1955, wstęp J. Nowak -Jeziorański, Londyn 1989, s. 120 -122.
54 J. T. Gross, Strach…, s. 253.
55 Ibidem, s. 53 -54.
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zdziwienia tytułowe „Moszek, to ty żyjesz?” zazwyczaj miało dalszy ciąg w postaci 
dobrej rady albo ostrzeżenia, żeby się z rodzinnych stron czym prędzej wynosił, bo 
będzie źle56.

Warunki na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 
po drugiej wojnie światowej

Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie były w styczniu 1946 roku trzecim (po Dolnym 
Śląsku i Łodzi) pod względem liczby ludności skupiskiem Żydów w Polsce. Na Dol-
nym Śląsku mieszkało ich 90 000, w Łodzi – 30 000, a na Górnym Śląsku – 21 000 (inny-
mi dużymi skupiskami były: Szczecin – 20 000, Kraków – 13 000, Warszawa – 8000)57.

W latach 1945 -1949 Katowice – jako stolica regionu – stanowiły największe sku-
pisko ludności żydowskiej na Górnym Śląsku. Następne w kolejności były: Gliwice, 
Bytom, Bielsko i Sosnowiec. Dokładnie ilustruje to poniższa tabela.

Tabela 1. Stan ludności żydowskiej na Górnym Śląsku w latach 1945 -1949

Data

Miejscowość

15 VI 
1945

31 VII 
1946

30 XI 
1946

31 V 
1947

30 XI 
1947

31 V 
1948

30 XI 
1948

31 V 
1949

Bielsko 175 2685 1695 1411 1312 1405 1405 1041
Bytom 126 4040 2596 1691 1798 1928 1994 1144
Gliwice 157 4674 1348 1016 1038 1079 1057 810
Katowice 1090 5713 2348 1812 1826 1774 1676 1597

Źródło: W. Jaworski, Żydzi na Górnym Śląsku w latach 1945 -1970, Sosnowiec 2001, s. 19.

W strukturze zawodowej ludności żydowskiej przeważali pracownicy umysłowi 
i urzędnicy. Na przykład w czerwcu 1947 roku na Górnym Śląsku stanowili oni łącz-
nie aż 43% czynnych zawodowo. W tym samym czasie duży udział mieli też rzemieśl-
nicy (23,8%), handlarze, kupcy i przedsiębiorcy (11,3%). Niewielu było natomiast 
robotników (9,1%) i rolników (0,5%)58.

Osadnictwu żydowskiemu na Górnym Śląsku sprzyjały relatywnie dobre warunki 
bytowe oraz zastraszenie miejscowej ludności przez władzę. Kwestia volkslisty zdomi-
nowała tutaj inne kwestie i antysemityzm okazał się stosunkowo niewielki. Ponadto 
wielu repatriantów zamowało się problemami wynikającymi z zagospodarowania się 
w nowym miejscu osiedlenia59. Mimo to Żydzi nie odgrywali znaczącej roli w życiu 
politycznym ani gospodarczym regionu. W sprawozdaniu sytuacyjnym wojewody 
śląsko -dąbrowskiego za sierpień 1945 roku napisano:

56 Ibidem, s. 63.
57 Najnowsze dzieje Żydów w Polsce…, s. 399.
58 Ibidem, s. 36.
59 Szerzej: Województwo Śląskie 1945 -1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kacz-

marek, Katowice 2007, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2485; Z. Woź-
niczka, Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku, Katowice 2010.
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Ludność żydowska powraca dość licznie z obozów niemieckich i z zagranicy, ogólnie 
wziąwszy jednak ilość żydów jest na terenie tutejszym znikoma i nie wywiera żadnego 
wpływu na kształtowanie się stosunków gospodarczo -politycznych60.

Inna natomiast była sytuacja w Zagłębiu Dąbrowskim. Tutaj Żydzi wracali do 
swoich opuszczonych, ale już zajętych przez Polaków siedzib. Tak wspomina to jeden 
z nielicznych ocalałych Żydów, który wrócił w swoje rodzinne strony do niewielkiego 
miasteczka pod Krakowem:

Wróciłem z obozu sam jak palec. W mieście nikogo z rodziny, sąsiadów, znajomych. 
Człowiek, który mieszkał w moim domu, który jadał przez pięć lat obiady na moim 
stole, nie ukrywał niezadowolenia. […] Chciałem zaczynać życie od nowa. Mimo że 
na cmentarzu. […] Ale wspomnienie to jeszcze nie najgorsze. Chodzi pan po mia-
steczku, w którego rynsztokach pan się bawił dzieckiem, i czuje pan wszędzie wrogość. 
[…] Pan teraz rozumie, że ja nie mogłem żyć wśród wrogów na cmentarzu61.

„Wrogość” wobec ocalałych była powszechna, stawała się też źródłem przemocy 
wobec Żydów62. Otaczał ich cmentarz, tragiczne wspomnienia oraz niechęć ze strony 
sąsiadów, którzy się bali, że ci będą się starać o zwrot swego mienia. Budziło to wie-
le kontrowersji, bowiem pożydowskie majątki zostały zajęte przez Polaków i ci nie 
chcieli ich oddać. Na przykład w Sosnowcu w 1943 roku, gdy Niemcy zorganizowali 
na Środuli getto dla Żydów z całego Zagłębia Dąbrowskiego, około 15 000 mieszkań-
ców Środuli przesiedlono do centrum na opuszczone przez Żydów miejsce63. Ponad-
to Polacy zajęli ich fabryczki, warsztaty czy sklepy. Po wojnie nie chcieli ich oddać 
nielicznym ocalałym z pogromu prawowitym właścicielom. Mimo to niektórzy Żydzi 
takie wysiłki podjęli. Kapitan Ludowego Wojska Polskiego Rudolf Mestal starał się 
odzyskać maszyny ze swojej Fabryki Wyrobów Metalowych „Romestal” w Sosnow-
cu. 14 października 1945 roku Sąd Grodzki wyraził na to zgodę, jednak przedsiębior-
stwo znacjonalizowano 26 czerwca 1946 roku. Henryk Rozenes z kolei 16 czerwca 
1945 roku rozpoczął starania o odzyskanie swej fi rmy Kartodruk -Automatic w So-
snowcu, która się znajdowała pod tymczasowym zarządem państwowym64. Jego dzia-
łania zakończyły się sukcesem, co wzbudziło wśród miejscowej ludności obawy, że 
Żydzi przejmą na powrót także pozostałe przedsiębiorstwa.

Na przełomie stycznia i lutego 1945 roku do Zagłębia Dąbrowskiego, a potem 
na Górny Śląsk zaczęli napływać Żydzi. Część z nich była dawnymi mieszkańcami 
tych ziem, którzy teraz wracali z hitlerowskich obozów koncentracyjnych i usiłowali 
powrócić do swoich domów. Niektórzy wychodzili z różnych miejsc ukrycia na te-
renie Zagłębia. Od kwietnia 1945 roku dołączyli do nich repatrianci narodowości 

60 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APKat), sygn. USL/Og.49, Sprawozdanie sytuacyjne za 
miesiąc sierpień 1945.

61 M. Wionczek, W oczach Zachodu, „Kuźnica” 1946, nr 5.
62 J. T. Gross, Strach…, s. 48 -68.
63 J. Z iółkowski, Sosnowiec. Drogi i czynniki rozwoju miasta przemysłowego, Katowice 1960, s. 225.
64 APKat, sygn. USL/Og.49, Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc sierpień 1945, s. 38.
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żydowskiej z ZSRR (w większości z Kazachstanu i Uzbekistanu). W sumie jednak 
w ogromnej większości osiedlili się tu Żydzi, którzy nie mieszkali tutaj przed wojną 
i nie byli z tym regionem związani uczuciowo.

Przed wojną, np. w Sosnowcu, szczególnie dynamicznie wzrastała liczba ludności 
żydowskiej i w 1938 roku na 129 610 mieszkańców było tam 28 893 Żydów, co stano-
wiło 22,3%65. W końcu 1943 roku, gdy getto zostało zlikwidowane, niemieckie staty-
styki za lata 1943 i 1944 nie wykazywały w Sosnowcu ani jednego Żyda66. 30 kwietnia 
1945 roku było ich w Sosnowcu 24 000 na 86 653 mieszkańców67. Tutaj też począt-
kowo miał siedzibę Wojewódzki Komitet Żydowski. Dopiero potem przeniósł się do 
Katowic. Dla Żydów Sosnowiec to przede wszystkim cmentarzysko ich braci i sióstr. 
Już w 1946 roku liczba osób tej narodowości zmalała z 24 000 do 12 000 w wyniku 
przesiedlania się na ziemie zachodnie – do Wałbrzycha, Szczecina68.

W Będzinie, nazywanym przed wojną „Zagłębiowską Jerozolimą”, w czerwcu 
1945 roku było już 1304 Żydów69. Na przełomie lutego i marca 1945 roku w Będzinie 
i Sosnowcu mieszkało łącznie 67,6% społeczności żydowskiej całego Zagłębia Dą-
browskiego. Następnym pod względem liczebności skupiskiem ludności żydowskiej 
były Katowice70.

Tabela 2. Stan ludności żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945 -1949

Data

Miejscowość

15 VI 
1945

31 VII 
1946

30 XI 
1946

30 V 
1947

30 XI 
1947

31 V 
1948

30 XI 
1948

31 V 
1949

Będzin 1304 249 180 216 222 224 205 211
Dąbrowa Górnicza 131 43 52  –  –  –  –  –
Sosnowiec 2917 3212 1089 948 765 742 678 668
Strzemieszyce 107  –  –  –  –  –  –  –
Zawiercie 143 93 47 47 47 47 47 47

Źródło: W. Jaworski, Żydzi na Górnym Śląsku w latach 1945 -1970, Sosnowiec 2001, s. 19.

W 1945 roku w Będzinie powstało żydowskie zrzeszenie religijne, które później 
zmieniło nazwę na Żydowską Kongregację Wyznaniową. Na jej czele stały wybierane 
zarządy. W latach 1945 -1947 funkcję rabina w Będzinie pełnił Izaak Parasol, a następ-
nie kantor Lejb Rodał71. Od wiosny 1945 roku w Będzinie zaczęły działać pierwsze 
żydowskie organizacje polityczne: Zjednoczenie Syjonistów Demokratów „Ichud”, 
Frakcja Żydowska Polskiej Partii Robotniczej oraz Żydowska Socjaldemokratyczna 

65 J. Z iółkowski, Sosnowiec. Drogi i czynniki rozwoju…, s. 224.
66 Ibidem, s. 226.
67 Ibidem, s. 228.
68 Ibidem.
69 Śladami Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego. Wspomnienia, red. B. Ciepie la, M. Sromek, Będzin 

2009, s. 30.
70 W. Jaworski, Żydzi na Górnym Śląsku…, s. 19.
71 Ibidem, s. 31 -32.
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Partia Robotnicza „Poalej Syjon -Lewica”. W 1947 roku powstała Zjednoczona Ży-
dowska Partia Robotnicza „Poalej Syjon”. Działały także żydowskie organizacje syjo-
nistyczne, młodzieżowe i kobiece. Zachęcały one i przygotowywały młodzież do emi-
gracji do Palestyny, a po 1948 roku – do Izraela72. Z biegiem czasu na całym terenie 
rozkwitało życie polityczne, religijne i kulturalne Żydów73.

Niemniej jednak ich trwałemu osiedlaniu się w tym regionie nie sprzyjały warunki 
gospodarcze i kulturalne. Na Górnym Śląsku zdominowane wcześniej przez Żydów 
wolne zawody, handel i rzemiosło przejęła ludność napływowa, w tym przeważnie 
Kresowiacy, natomiast w Zagłębiu – miejscowi. W 1947 roku w Sosnowcu w handlu 
pracowało 3009 osób, czyli prawie trzykrotnie mniej niż w 1938 roku (8104). To wy-
raźne zmniejszenie spowodowane było po pierwsze tym, że hitlerowcy wyniszczyli 
ludność żydowską, zajmującą się przed wojną właśnie handlem, a po drugie rozwo-
jem gospodarki planowej z tendencją do ograniczania handlu tylko do zaspakajania 
niezbędnych potrzeb robotników74.

Żydzi wracający w tym czasie do Zagłębia Dąbrowskiego stawali niejako pod prąd 
fali wyjazdów. W tym bowiem czasie w Sosnowcu i Będzinie czy Dąbrowie Górniczej 
trwała swoista gorączka wyjazdów za Brynicę. Wojna doprowadziła do degradacji 
tego regionu. Zagłębie Dąbrowskie zostało już w czasie wojny przyłączone do Górne-
go Śląska i stanowiło razem z nim jedną jednostkę administracyjną. Po wojnie było to 
województwo śląsko -dąbrowskie. Sosnowiec, który przed 1939 rokiem uważano za 
„niekoronowaną stolicę” województwa kieleckiego, teraz stał się tylko jednym z sze-
ściu miast należących nowego województwa (Katowice, Chorzów, Bytom, Zabrze, 
Gliwice, Sosnowiec). Co więcej, był miastem peryferyjnym i o najniższym poziomie 
cywilizacyjnym.

W 1945 roku uciekły stamtąd tysiące Niemców, a tysiące Ślązaków wywiezio-
no lub osadzono w obozach. Pojawiła się więc swoista „pusta przestrzeń”, którą za-
pełniali przybysze z zewnątrz. Dla mieszkańców Zagłębia, w większości żyjących 
w dużo gorszych warunkach niż Ślązacy, Górny Śląsk stał się swoistym eldorado. 
Tylko Sosnowiec w dwóch pierwszych powojennych latach (od 17 stycznia 1945 do 
31 grudnia 1946 roku) opuściło co najmniej 20 000 ludzi. Zajmowali oni opuszczone 
na Górnym Śląsku miejsca w administracji, handlu, polityce. Proces ten trwał do 
1949 roku. Odpłynęły najbardziej aktywne i przedsiębiorcze jednostki. Sosnowiec, 
pozbawiony wielu funkcji, które stanowiły o jego znaczeniu, i znacznie wyludniony, 
określano jako „miasto wymarłe”75. Osiedlaniu się Żydów nie sprzyjał także upadek 
funkcji kulturowej Sosnowca, który został pozbawiony teatru, własnych dzienników 
oraz regionalnych stowarzyszeń naukowych i kulturalnych. Ze wszystkich funkcji 

72 Ibidem.
73 Idem, Żydowska kultura i oświata na Górnym Śląsku po 1945 roku, [w:] Korzenie wielokulturowości 

Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego, red. A. Barciak, Katowice–Zabrze 2009, 
s. 161 -186.

74 J. Z iółkowski, Sosnowiec. Drogi i czynniki rozwoju…, s. 128 -129.
75 Ibidem, s. 208 -209, 288 -289; idem, Sosnowiec. Zarys rozwoju miasta. Praca zbiorowa, red. H. Re-

chowicz, Warszawa 1977.
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przedwojennego Sosnowca nienaruszona pozostała tylko przemysłowa. Miasto po 
80 latach istnienia wróciło do stanu wyjściowego; tj. znowu stało się tylko wielką osa-
dą przemysłową76. W jeszcze większym stopniu procesy te dotknęły pozostałe miasta 
Zagłębia.

Działania władz

Normalizację życia utrudniały lub wręcz uniemożliwiały niektóre działania władz 
państwowych. Najbardziej bolesne były pogromy. Według Kąkolewskiego pogro-
my organizowała już w carskiej Rosji tajna policja Ochrana. Po 1945 roku Stalin, by 
uzasadnić okupację Europy Środkowej i Wschodniej, urządzał na tych terenach po-
gromy Żydów. Propaganda sowiecka głosiła, że są one dziełem miejscowej ludności, 
a sowiecka dominacja jest niezbędna dla ukrócenia polskiego antysemityzmu77.

Pogromy

Kulminacją wystąpień antysemickich był pogrom w Kielcach 4 lipca 1946 roku78. 
Wcześniej doszło do pogromu w Krakowie 11 sierpnia 1945 roku (zginęła wówczas 
jedna Żydówka), nie został on jednak zauważony przez zachodnie media, bowiem 
ich uwagę przykuła eksplozja bomby atomowej. W Krakowie do Żydów strzelali woj-
skowi i milicjanci, a 13 -letni chłopak mówił, że Żydzi chcieli go zabić. Miano wywo-
łać zamieszki i aresztować Żydów pod zarzutem mordowania polskich dzieci79.

Zdaniem Krzysztofa Kąkolewskiego to nie był pogrom, czyli wymordowanie przez 
mieszkańców Kielc przebywających w tym mieście Żydów, ale pacyfi kacja z udziałem 
sił wojskowo -milicyjnych, bez udziału ludności cywilnej. Odpowiadał za nią Wydział 
IV NKWD, tak zwana Jewsekcja, czyli wydział żydowski. „Pogromem” w Kielcach 
4 lipca 1946 roku na ulicy Planty 4 kierował Michał Aleksandrowicz Domin, a ze 
strony polskojęzycznej za całą akcję odpowiadał generał Grzegorz Korczyński80. Jan 
Tomasz Gross uważa natomiast, ze był to pogrom z udziałem okolicznej ludności: 
„Wkrótce po zakończeniu wojny w wojewódzkim mieście w Polsce zarówno ludzie, 
którzy są sobie obcy, jak i ludzie, którzy znają się między sobą, traktują mordowanie 
Żydów, jakby to było całkiem normalne zajęcie”81. Zbrodnia ta nie została potępio-
na przez ludzi ani przez władze. Przeciwnie – wszędzie roznosiły się plotki, że Ży-
dzi mordowali i mordują małe dzieci. I sekretarz kieleckiego PPR deklarował, że nie 

76 J. Z iółkowski, Sosnowiec. Drogi i czynniki rozwoju…, s. 130 -131.
77 K. Kąkolewski, op. cit.
78 B. Szaynok, Z. Wrona, Pogrom kielecki w dokumentach, „Dzieje Najnowsze” 1991, nr 3, s. 75-

-117.
79 J. T. Gross, Strach…, s. 130.
80 K. Kąkolewski, op. cit.; W. Knap, To Moskwa zaplanowała ten mord. Rozmowa z K. Kąkolewskim, 

autorem „Umarłego cmentarza”, książki o zbrodni dokonanej na Żydach w Kielcach 4 lipca 1946 r., 
„Angora” 2006, nr 29, s. 56 -58.

81 J. T. Gross, Strach…, s. 166.



119Problemy adaptacyjne Żydów po drugiej wojnie światowej…

chce, ażeby mówiono, że Polska Partia Robotnicza jest obrońcą Żydów82. Podobne 
poglądy deklarowali działacze PPS w Kielcach. W tej sprzyjającej atmosferze owe-
go dnia oraz w dniach następnych mordowano Żydów, także w Kielcach i okolicy 
(w sumie zamordowano ponad 30 osób), w tym na stacji kolejowej w Kielcach Herb-
skich, gdzie motłoch wyciągał Żydów z wagonów, by ich zabić. Podobnie było także 
na innych stacjach, m.in. w Piekoszowie i Włoszczowej. Niekiedy kolejarze celowo 
przetrzymywali pociągi na peronach, aby dać mordercom więcej czasu. W mordach 
często pomagali też harcerze83.

Wydarzenia te są różnie ocenianie. Według Krzysztofa Kąkolewskiego tzw. po-
grom kielecki zorganizowano, aby odwrócić uwagę Zachodu od sfałszowanego przez 
komunistów referendum ludowego i przesłuchań w Norymberdze dotyczących Katy-
nia (odbywały się one tego samego dnia co pogrom kielecki) oraz by uzasadnić anty-
semityzmem okupację Polski przez Związek Radziecki. Sami komuniści inspirowali 
antypolską propagandę na Zachodzie. Ponadto zamierzano usunąć z kraju niepożą-
daną „warstwę sklepikarzy” będących Żydami oraz utwierdzić Żydów zasiadających 
we władzach w lojalności wobec ZSRR. Planowano także stworzenie z żydowskich 
emigrantów do Izraela sojusznika ZSRR na Bliskim Wschodzie84. Podglądy te po-
dzielają w zasadzie także inni autorzy85. Niektórzy uważają, że pogrom był także na 
rękę syjonistom, bowiem wywołał panikę wśród Żydów, co sprzyjało wyjazdom do 
Palestyny86. W odpowiedzi na te masowe mordy władze komunistyczne rozważa-
ły projekt wydania dekretu w sprawie walki z antysemityzmem, a także możliwość 
wysiedlenia z Krakowa i innych miast „elementu niepracującego, jak również części 
reakcyjnych studentów”87.

Pogrom kielecki spowodował wielką falę wyjazdów. Na posiedzeniu CKŻP 6 sierp-
nia 1946 roku, tj. miesiąc po tym wydarzeniu, analizowano panikę wyjazdową, jaka 
ogarnęła Żydów. Adolf Berman mówił: „nastąpił przełom psychologiczny. Przekro-
czono granice możliwej przekraczalności [tak w protokole] […] wyłoniło się doko-
ła pogromu morze nienawiści, nawet w szeregach Polaków zorganizowanych w PPS 
i PPR”88. Inni rozmówcy dodawali: „Żyd jest wszędzie zagrożony. Żyd nie może wejść 
do fryzjera, do restauracji, nie może pokazać się na ulicy. […] Ludzie, którzy przeżyli 
sześć ciężkich lat, nie mogą więcej znieść udręki […]. Nikt się nie przeciwstawi fali 
emigracji”89. Istotnie, fala wyjazdów była wielka w miesiącach następujących zaraz po 
pogromie kieleckim. Uciekło wówczas z Polski dzięki akcji „Bricha” dziesiątki tysięcy 
82 Ibidem, s. 167.
83 Ibidem, s. 167 -173.
84 Ibidem.
85 Tak uważają m.in.: K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943 -1948, Paryż 1986, s. 169-

-174, Historia i Teraźniejszość, 9; A. Kainem, Stosunki polsko -żydowskie, „Spotkania” 1985, nr 29-
-30, s. 32 -64; a także ówczesny ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Arthur Bl iss -L ane 
w książce pt. Widziałem Polskę zdradzoną, tłum. i wstęp B. Kazimierski, Warszawa 1984, s. 133.

86 J. Orl icki, Szkice z dziejów stosunków polsko -żydowskich 1918 -1949, Szczecin 1983, s. 256 -261.
87 K. Kersten, Narodziny systemu władzy…, s. 171.
88 Cyt za: J. T. Gross, Strach…, s. 69.
89 Cyt za: ibidem.
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Żydów. I tak w lipcu wyjechało 18 835, w sierpniu – 30 800, a we wrześniu – 11 18090. 
Antyżydowsko nastawiona była także lokalna administracja, która utrudniała Żydom 
powrót do normalnego życia, szczególnie rewindykację zagrabionego im majątku91. 
I obywatelom, i państwu, którzy przejęli dobra żydowskie, było na rękę pozbyć się 
ich z Polski, w której przecież zaraz po wojnie wszystkiego brakowało92. Polski apa-
rat sprawiedliwości także nie chciał osądzić Polaków-zbrodniarzy, którzy mordowali 
i grabili Żydów w czasie wojny, mało tego – szykanowano często Żydów wnoszących 
takie oskarżenia93.

Na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim nastroje antysemickie również były 
silne. W Zagłębiu Dąbrowskim ujawniły się one już przed wojną, kiedy należało ono 
do województwa kieleckiego. Także zaraz po wojnie zdarzały się tam pobicia, a na-
wet morderstwa Żydów. Na przykład 17 sierpnia 1945 roku zabito w Czeladzi dwóch 
Żydów, w Katowicach w czerwcu 1946 roku nieznani sprawcy zamordowali wieczo-
rem na ruchliwej ulicy doktora Bluma. Wówczas zginął również doktor Michał Szczy-
głowski, zamordowany w biały dzień w swym prywatnym mieszkaniu94. Wojewódzki 
Komitet Żydowski w Katowicach starał się przeciwstawić nastrojom antyżydowskim, 
interweniując 18 grudnia 1945 roku w WUBP w Katowicach. 7 marca 1946 roku jego 
przedstawiciele złożyli wizytę biskupowi Stanisławowi Adamskiemu, który potępił 
morderstwa i rabunki. 8 kwietnia Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach zor-
ganizował konferencję prasową poświęconą m.in. walce z antysemityzmem95. Nie za-
pobiegło to dalszym napadom. 14 sierpnia 1947 roku w Sosnowcu trzej mężczyźni 
pobili na ulicy Żyda. Na przełomie lutego i marca tego roku w centrum Sosnowca 
z kolei doszło do próby wywołania pogromu. Zgromadziło się około 200 osób. Część 
zaczęła krzyczeć: „Bić Żydów! Niemcy ich nie wykończyli, to my ich wykończymy!”. 
Zgromadzenie rozproszyli milicjanci, a aktywnych uczestników aresztowano96.

Często ofi arami napadów i zbrodni padali Żydzi niezwiązani z władzą ludową, 
np. syjoniści, a sprawcami byli nierzadko funkcjonariusze urzędów bezpieczeństwa, 
którzy następnie popełnione zbrodnie przypisywali członkom podziemia zbrojnego, 
w tym NSZ.

Prasa podziemia i raporty wywiadowcze twierdziły, że inspiratorami pogro-
mów byli komuniści, którzy wykorzystali coraz większe niezadowolenie społeczeń-
stwa wywołane obecnością Żydów przede wszystkim w znienawidzonym aparacie 
bezpieczeństwa97.
90 Ibidem.
91 Ibidem, s. 70 -77.
92 Ibidem, s. 99.
93 Ibidem, s. 100 -109.
94 APKat, sygn. UWŚL/Og.50, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody śląsko -dąbrowskiego za czerwiec 

1946 r.
95 W. Jaworski, Żydzi na Górnym Śląsku…, s. 30.
96 Ibidem, s. 29, 31.
97 Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dalej: CA MSW), Prasa AS, nr z 15 VII 

1945; Prasa 272, „Orzeł Biały” 1946, nr 6; Prasa 128 -129, „Honor i Ojczyzna” 1946, nr 8, CA MSW, 
Prasa 246, „Niepodległość” 1946, VII.
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Należy widzieć jednak skalę wspomnianych zjawisk i stwierdzić, że dość po-
wszechne w kręgach żydowskich przekonanie, że przeciwnicy władzy komunistycz-
nej byli antysemitami, jest nieprawdziwe. Nie ulega natomiast wątpliwości, iż zagłada 
ludności żydowskiej w czasie wojny nie wpłynęła na wyrugowanie antysemityzmu 
z granic Polski98.

Produktywizacja

Wśród polskiego społeczeństwa powszechna była opinia, że Żydzi nie chcą pracować 
fi zycznie, a tylko zajmować się handlem. W raportach starosty powiatowego z lipca 
1945 roku pisano, że Polacy w Będzinie uważali, iż Żydzi nie pracują, ale żyją na do-
brym poziomie; podobnie twierdzono w Sosnowcu (kwiecień -czerwiec 1946 roku). 
Żydzi z kolei mówili, że „dość się naczyścili Niemcom butów, niech teraz pracują inni”. 
W 1946 roku największy odsetek zatrudnionych Żydów był w Sosnowcu, bo aż 71%, na-
stępnie w Gliwicach (64%), Chorzowie (56,5%), Bytomiu (47,9%) i Będzinie (44,3%)99.

Często administracja różnych szczebli dyskryminowała Żydów w dziedzinie za-
trudnienia. Równouprawnienie Żydów było zagwarantowane prawem, niemniej 
jednak praktyka społeczna była inna. Na przykład w Będzinie w tamtejszym Biurze 
Pośrednictwa Pracy Żydom wydawano latem 1945 roku skierowania na pracę ze zna-
kiem „Ż” w kółku. Informował o tym Żydowski Komitet Wojewódzki w Katowicach 
CKŻP w Warszawie. Ten zaś na posiedzeniu 5 września 1945 roku interweniował w tej 
sprawie u władz państwowych, bowiem znakowanie Żydów niedobrze się kojarzyło 
z latami wojny i świadczyło o braku wyobraźni państwowych urzędników100. Podob-
nie było w Dąbrowie Górniczej, gdzie w lipcu 1945 roku Okręgowe Biuro Pośrednic-
twa Pracy wydawało Żydom zaświadczenia z okrągłą pieczątką z dużą literą „Ż”101. 
O problemie tym pisano 14 października 1945 roku na łamach „Kuźnicy” w artykule 
zatytułowanym Hitlerowcy w Dąbrowie Górniczej. Podkreślano w nim, że na począt-
ku lipca 1945 roku, tj. w miesiąc po tajemniczym zniknięciu Adolfa Hitlera:

oto na tym poświadczeniu obok polskiej pieczątki Zarządu Miejskiego Dąbrowy Gór-
niczej widnieje okrągła pieczątka „Ż” – Żyd. Okręgowe Biuro Pośrednictwa Pracy tłu-
maczy ten oryginalny sposób stemplowania swych poświadczeń „względami technicz-
nymi” przy rejestracji. O jakie względy chodzi? O ile nam wiadomo, nie ma żadnych 
różnic w przepisach rejestracyjnych dotyczących obywateli Żydów i nie-Żydów. O ile 
wiemy, w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej obowiązują te same, co w całym 
państwie przepisy, przewidujące całkowite równouprawnienie obywateli Żydów102.

Nie uznawano także kwalifi kacji żydowskich rzemieślników, czemu próbowały sie 
przeciwstawić wydziały produktywizacji. Niewiele to jednak dało, bowiem dochodził 

98 K. Kersten, Polacy, Żydzi, komunizm…, s. 85.
99 W. Jaworski, Żydzi na Górnym Śląsku…, s. 38.
100 J. T. Gross, Strach…, s. 109.
101 Ibidem.
102 Cyt za: ibidem, s. 109 -110.
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do tego ostracyzm i niechęć do Żydów ze strony polskich robotników w wielu fabry-
kach i zakładach103. W strukturze zawodowej ludności żydowskiej przeważali pra-
cownicy umysłowi i urzędnicy. W czerwcu 1947 roku ma Górnym Śląsku stano wili 
oni łącznie aż 43% czynnych zawodowo osób. W tym samym czasie duży udział mieli 
rzemieślnicy (23,8%), handlarze, kupcy i przedsiębiorcy (11,3%), natomiast niewie-
lu było robotników (9,1%), a znikomy odsetek rolników (0,5%)104. Władze chciały 
zmienić te proporcje, tym bardziej, że potrzebowano ludzi do pracy w kopalniach, 
hutach i fabrykach, a nie w handlu.

Kierownictwo PPR lansowało program produktywizacji, mający zmienić struk-
turę zawodową ludności żydowskiej i zwiększyć wśród niej liczbę robotników. Przy 
gminach żydowskich w całym kraju powstawały punkty produktywizacji młodzie-
ży żydowskiej105. W 1946 roku utworzono referat produktywizacji Wojewódzkiego 
Komitetu Żydowskiego w Katowicach, któremu podlegały ośrodki produktywizacji 
młodzieży żydowskiej założone przez Ichud w Będzinie, Bytomiu, Gliwicach, So-
snowcu i Zabrzu. Kierownikiem ośrodka w Będzinie był Szoszone Tenenbaum106.

Polityka produktywizacji natrafi ała na wiele trudności. Mówiono o tym m.in. pod-
czas posiedzenia sekretariatu KW PPR w Katowicach 29 lipca 1947 roku. Tak ocenia-
no zaistniałą w tym względzie sytuację:

Elementy reakcyjne wśród żydostwa stwarzają trudności w codziennej konstruktyw-
nej pracy frakcji PPR przy Komitecie Żydowskim. Elementy syjonistyczne prowadzą 
silną agitację za emigracją Żydów z Polski i stwarzają trudności w produktywizacji 
mas. Na około 9 tys. Żydów w województwie, 4 tys. pracuje, czyli około 80% doro-
słych. Większość z nich zatrudnionych jest w administracji, dużo też przy bezpośred-
niej produkcji. Dobrze pracują spółdzielnie, jak „Trud”, który wydaje dzienne 500 par 
bucików107.

Niechęć wielu Żydów do zmiany zawodu czy w ogóle do jakiejkolwiek pracy, 
a także wrogość wielu Polaków wobec nich doprowadziły do fi aska produktywizacji.

Ograniczanie życia religijnego

Komuniści dążyli do przyspieszonej laicyzacji ludności żydowskiej, czemu sprzyjała 
emigracja wielu rabinów. W sierpniu 1949 roku odbył się w Warszawie ogólnopolski 
zjazd delegatów żydowskich kongregacji wyznaniowych. Rozwiązano Naczelną Radę 
Religijną Żydów Polskich i Komitet Organizacyjny Żydowskich Kongregacji Wy-
znaniowych, a w ich miejsce powołano Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego 

103 Ibidem, s. 110 -114.
104 W. Jaworski, Żydzi na Górnym Śląsku…, s. 36.
105 W październiku 1946 roku taki punkt istniał już w Katowicach. Kierował nim Samuel Rubin. Szko-

liło się tam 22 chłopców i dziewcząt. Po krótkim szkoleniu większość kursantów przeniosła się na 
Dolny Śląsk lub wyemigrowała do Palestyny. Ibidem, s. 93.

106 Ibidem, s. 63.
107 APKat, KW PPR (1945 -1950), sygn. 1/V/2, Sekretariat. Protokół z dnia 24 VII 1947, s.63.
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w Polsce108. Na przełomie 1949 i 1950 roku w związku z emigracją doszło do likwi-
dacji struktur terytorialnych owego związku. W listopadzie 1949 roku przewodni-
czącymi zarządów żydowskich kongregacji wyznaniowych byli: w Będzinie – kantor 
Juda Leib Rodał, w Sosnowcu – Leib Bajtner. Opuścili oni jednak swoje kongrega-
cje i wyjechali do Izraela, w wyniku czego w latach 1950 -1951 nastąpiła likwidacja 
kongregacji wyznaniowej w Będzinie. Przewodniczącym zarządu Kongregacji Wy-
znania Mojżeszowego w Katowicach w 1952 roku był Bernard Mansfeld, a w So-
snowcu w latach 1952 -1953 – urzędnik Adam Brandys (kongregacja wyznaniowa 
w Sosnowcu została zlikwidowana w 1969 roku)109. Ponieważ większość gorliwych 
wyznawców judaizmu wyjechała z kraju, wśród pozostałych Żydów zaczęli domino-
wać bezwyznaniowcy.

Ograniczenia w życiu politycznym i społecznym

Komuniści dążyli do podporządkowania sobie wszystkich partii żydowskich. Robili 
to np. na płaszczyźnie Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demo-
kratycznych. W jej skład weszli m.in. przedstawiciele Ichudu i Ligi Pracujących Pa-
lestyny, a od 3 lipca 1946 roku ponadto: Bundu, Poalej Syjon -Lewicy, Poalej Syjon-
-Prawicy i Ha -Szomer ha -Cair110.

W 1949 roku nastąpiła likwidacja pluralizmu politycznego w żydowskim życiu 
politycznym i społecznym. Lewicowe partie syjonistyczne poprzez zbliżenie się do 
komunistów starały się zachować swoje istnienie. 25 -26 czerwca 1949 roku nastą-
piło ogólnopolskie zjednoczenie Poalej Syjon z Żydowską Partią Robotniczą Ha-
-Szomer ha -Cair. Powstała Zjednoczona Żydowska Partia Robotnicza Poalej Syjon-
-Ha -Szomer ha -Cair. Lokalne konferencje zjednoczeniowe na Górnym Śląsku 
odbyły się w lipcu tegoż roku111. W Katowicach konferencja taka została zorganizo-
wana 5 lipca, kiedy to na czele nowej partii w tym mieście stanął Abram Kohan112. 
Komunistom nie udało się podporządkować sobie prawicowych partii syjonistycz-
nych, których działacze i członkowie masowo emigrowali do Izraela. Zaczęto już od 
połowy 1948 roku likwidować wpływy syjonistów w Centralnym Komitecie Żydów 
w Polsce, usuwając ich ze stanowisk w wojewódzkich komitetach żydowskich i spół-
dzielniach, a 13 kwietnia 1949 roku usunięto ze stanowiska przewodniczącego CKŻP 
Adolfa Bermana, przywódcę Zjednoczonej Poalej Syjon. Nie mogąc doprowadzić do 
samolikwidacji partii syjonistycznych, KC PZPR umożliwił ich członkom emigrację 
do Izraela. Na przełomie 1949 i 1950 roku doszło do likwidacji żydowskich partii 
politycznych i związanych z nimi organizacji młodzieżowych, takich jak: Organizacja 
Syjonistów -Ortodoksów „Mizrachi”, Żydowska Syjonistyczna Partia Pracy „Hitach-
dut”, Zjednoczenie Syjonistów Demokratów „Ichud” oraz Zjednoczona Żydowska 

108 J. Adelson, op. cit., s. 433.
109 W. Jaworski, Żydzi na Górnym Śląsku…, s. 133.
110 Ibidem, s. 55.
111 Ibidem, s. 115.
112 Ibidem.
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Partia Robotnicza „Poalej Syjon”. Położyło to kres działalności CKŻP i stanowi-
ło koniec samodzielnego życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego Żydów 
w Polsce113.

Emigracja

Wśród Żydów dominowały nastroje emigracyjne, które się nasiliły po pogromie kie-
leckim w 1946 roku. Komuniści Żydzi nie mogli temu zaradzić, ponieważ nielegalna 
emigracja zorganizowana przez syjonistyczną Brichę została nieformalnie poparta 
przez władzę. Dla wielu przedwojennych działaczy było to nie do przyjęcia. Komuni-
ści żydowscy mimo wielu starań nie potrafi li zainteresować przywódców  PPR-u trud-
ną sytuacja, w jakiej znaleźli się Żydzi po wojnie, i uzyskać od nich skutecznej po-
mocy. Kierownictwo PPR -u pragnęło jedynie pozbyć się „problemu żydowskiego”, 
dlatego popierało organizowaną przez Brichę ucieczkę Żydów na Zachód oraz napa-
ści na Żydów (w tym pogromy), które tym ucieczkom sprzyjały114. Wbrew obiegowej 
opinii o „żydokomunie” okazuje się bowiem, że „ani partia komunistyczna nie była 
w Polsce powojennej zainteresowana Żydami, ani Żydzi nie byli w powojennej Pol-
sce zainteresowani komunizmem”115. Żydzi byli wdzięczni Armii Czerwonej, a więc 
i władzy ludowej, za ocalenie, ale to nie czyniło z nich jeszcze w całej masie zwolen-
ników komunizmu. Żydzi gremialnie uciekali po wojnie z Polski, a ci, którzy zostali, 
sympatyzowali z syjonizmem116.

W tej sytuacji liczba Żydów zmniejszyła się także na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim. Dla wszystkich ugrupowań syjonistycznych zorganizowanie emigracji 
Żydów z Polski było działaniem najważniejszym. 14 lutego 1946 roku odbył się wiec 
w tej sprawie w Będzinie, a 8 września 1946 zjazd wojewódzki Ichudu w Katowicach 
pod hasłem „Walki o państwo żydowskie”117. W latach 1945 -1947 największą rolę od-
grywała w tej sprawie nielegalna Koordynacja Syjonistyczna, w której skład wchodzili 
przedstawiciele syjonistycznych partii politycznych i organizacji młodzieżowych. Jak 
już wspomniano, nielegalna emigracja Żydów, tzw. Bricha, przybrała rozmiar masowy 
latem i jesienią 1946 roku, kiedy to po pogromie kieleckim ludność żydowską ogarnęła 
panika. Na emigrację uzyskano nieformalną zgodę władz. Od kwietnia 1946 do jesieni 
1948 roku działało Biuro Emigracyjne Agencji Żydowskiej, które zostało głównym or-
ganizatorem migracji do Palestyny. Starając się pomóc Żydom w walce o własne pań-
stwo, założono na Dolnym Śląsku w Bolkowie w końcu 1947 roku obóz szkoleniowy 
dla bojowników Hagany, uzbrajano ich i pomagano im w dotarciu do Palestyny118.

113 Ibidem, s. 115 -116; J. Adelson, op. cit., s. 476 -477.
114 J. T. Gross, Strach…, s. 277.
115 Ibidem, s. 278.
116 Ibidem, s. 279.
117 W. Jaworski, Żydzi na Górnym Śląsku…, s. 54.
118 Instruktorów wojskowych przysłało dowództwo sowieckie i polskie. Szkolono tam do jesieni 1948 

roku bojowników, którzy mieli podjąć zbrojną walkę w Palestynie o państwo żydowskie. Przekraczali 
oni granicę w Kudowie-Zdroju. W sumie przeszkolono około 2500 ludzi. Władze polskie i Związek 
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Od 1946 roku legalnymi wyjazdami z Polski do Palestyny kierowało Biuro Emi-
gracyjne Agencji Żydowskiej Pal -Amt, a do Stanów Zjednoczonych – Hebrew Shelte-
ring and Immigration Aid Society, które miało swą placówkę w stolicy Górnego Ślą-
ska119. Wyjazdy do Palestyny organizował także Wydział Emigracyjny Centralnego 
Komitetu Żydów w Polsce. W latach 1947 -1949 legalne akcje emigracyjne z Górnego 
Śląska do Palestyny prowadziło Zjednoczenie Syjonistów Demokratów „Ichud” oraz 
inne organizacje120. Tylko od 15 grudnia 1949 do 11 grudnia 1950 roku z Katowic 
wyemigrowało legalnie do Izraela 473 Żydów (z Bielska – 325, z Sosnowca – 317, 
a z Bytomia – 293)121.

Zakończenie

W Polsce Ludowej możliwości zrobienia kariery stały przed Żydami otworem jak 
nigdy przedtem, pod warunkiem, że popierali oni nowy ustrój i gotowi byli się zasy-
milować. Większość Żydów tuż po wojnie to jednak zwykli, prości, niewykształceni 
ludzie, którzy nie byli zafascynowani komunizmem i nie chcieli się asymilować.

Mieli przecież prawo we własnej ojczyźnie pozostać wierni sobie i swojej rodzinnej 
tradycji. I to okazało się niewykonalne122. […] Komunizm nastał w Polsce nie z powo-
du Żydów, tylko z powodu zajęcia jej przez Armię Czerwoną, energii działaczy partii 
komunistycznej oraz całej watahy koniunkturalistów itp. Żydzi nie mieli z tym nic 
wspólnego. Ciekawe jest też, że ci, którzy wyjechali z Polski i budowali Państwo Izrael, 
nie próbowali nawet zakładać u siebie komunizmu. Gdyby mieli takie naturalne skłon-
ności, to przecież nikt by im w tym nie przeszkadzał123.

Władze komunistyczne, akceptując antysemityzm i nie rozliczając ludzi, którzy 
mordowali i rabowali Żydów, zyskiwały ich przychylność:

Wystarczyło zasygnalizować, że władze akceptują zastaną sytuację i że żadnego rozli-
czenia z tego, jak współobywatele potraktowali w czasie okupacji swoich żydowskich 
sąsiadów, w Polsce Ludowej nie będzie. I nie było. A była to niebanalna zachęta dla 
bardzo wielu ludzi, żeby tej władzy nie wchodzić w paradę124.

Na niepowodzenie odbudowy życia ludności żydowskiej na Górnym Śląsku 
i w Zagłębiu Dąbrowskim złożyło się wiele czynników, zarówno o charakterze ogól-
nopolskim, jak i lokalnym. Były to problemy tkwiące tak wśród Żydów, jak i wśród 
Polaków. W obu tych grupach pozostały doświadczenia okresu międzywojennego, 

Radziecki były w tym czasie żywo zainteresowane powstaniem Izraela. B. Szaynok, Żydowscy żoł-
nierze z Bolkowa, „Odra” 1999, nr 9, s. 22 -26; idem, Walka z syjonizmem…, s. 263.

119 Idem, Żydowscy żołnierze…, s. 25.
120 Najnowsze dzieje Żydów w Polsce…, s. 412 -417.
121 W. Jaworski, Żydzi na Górnym Śląsku…, s. 106.
122 J. T. Gross, Strach…, s. 115 -116.
123 Ibidem, s. 295 -296.
124 Ibidem, s. 307.
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a przede wszystkim wojny. Doświadczenia w dużej mierze negatywne. Na pewno na 
zaistniałą sytuację miała wpływ także degradacja gospodarcza Zagłębia Dąbrowskie-
go oraz jego stolicy – Sosnowca, i związany z tym upadek handlu, który był przed 
wojną domeną Żydów. Ich miejsce zajęli miejscowi. Wolne zawody oraz także w pew-
nym stopniu stanowiska w administracji zajęli z kolei przybysze z zewnątrz, w tym 
Kresowiacy. Zabrakło więc dla Żydów miejsca, a przecież nie chcieli iść do pracy 
w kopalni czy do huty. Zagłębie Dąbrowskie było biedne w porównaniu z Górnym 
Śląskiem i Żydzi, tak jak wielu przybyszów ze Wschodu, powędrowali dalej. Dla 
większości z nich były to tereny obce, nie mieli wobec nich większego sentymentu. 
Kiedy nadarzyła się okazja, ruszyli dalej na zachód.

Na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, ale też i Górnego Śląska, żywa była pamięć 
o Żydach, pozostały ich majątki, które zajęli Polacy. Miejscowi bali się, że Żydzi, bez 
względu na to, czy ci, co mieszkali tutaj przed wojną, czy obcy, będą się starali odzy-
skać należące do nich dawniej kamienice, warsztaty itp. A być może także ukarzą ich 
za popełnione wobec ich bliskich zbrodnie. Stąd ta wrogość. Na zachodzie natomiast, 
na Ziemiach Odzyskanych wszyscy zaliczali sie do przyjezdnych i zajmowali nieswo-
je domy czy warsztaty. Tam było łatwiej być sobą. Podjęto tam nawet udane próby 
budowy nowej, zwartej żydowskiej społeczności. Choć zawsze znajdowali się tacy, 
którzy emigrowali, szukając swojego miejsca poza Polską. Wielu z nich przystąpiło 
do budowania nowego państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie.

✡
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Próba syntezy i krytycznego spojrzenia 

na stan badań w zakresie sportu żydowskiego 

w Zagłębiu Dąbrowskim (do 1939 roku)

Wszelkie badania historyczne należy zawsze rozpoczynać od ustalenia stanu piś-
miennictwa dotyczącego określonego obszaru badawczego. Następnym krokiem po-
stępowania w tym zakresie powinna być staranna eksploracja źródeł archiwalnych, 
rękopiśmiennych i drukowanych. Aby to uczynić, należy najpierw zastanowić się nad 
tym, czy – jako badacz – posiadam odpowiednie przygotowanie naukowe (fachowe) 
upoważniające do podejmowania czynności naukowych. Najlepsze przygotowanie 
merytoryczne i naukowe mają w tym zakresie historycy, którzy wiedzą, w jaki sposób 
należy zbierać dokumentacje źródłową i piśmienniczą oraz jak należy ją klasyfi ko-
wać, wreszcie – w jaki sposób trzeba przeprowadzić konieczną (w każdym przedmio-
cie badawczym) krytykę źródeł.

Z dziejopisarstwa o sporcie wśród Żydów na terenie 
Zagłębia Dąbrowskiego

O sporcie żydowskim w Zagłębiu Dąbrowskim (do roku 1939) pisałem przy okazji 
badań dotyczących dziejów kultury fi zycznej w tym rejonie1. Nieco wcześniej – rów-
nież okazjonalnie – pisał o sporcie wśród Żydów na tym terenie Wojciech Jaworski 
(sport wśród wspomnianej mniejszości narodowej i wyznaniowej stanowił – jak wy-
kazał autor analizowanego przyczynku – niewielki, ale liczący się element rozwoju 
i działalności publicznej tej ludności)2. Badania W. Jaworskiego nie potraktowały ca-
susu sportu żydowskiego w Zagłębiu Dąbrowskim kompleksowo, ponieważ założe-
nia metodologiczne omawianego artykułu na to nie pozwalały.

1 M. Ponczek, Rozwój kultury fi zycznej w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1864 -1939, Katowice 1992, 
s. 74 -77; idem, Z przeszłości ruchu sportowego w Zagłębiu Dąbrowskim do 1939 roku, Sosnowiec 
1992, s. 53 -57.

2 W. Jaworski, Organizacje żydowskie w Zagłębiu Dąbrowskim do 1939 roku, „Zaranie Śląskie” 1987, 
nr 3 -4, s. 354 -370.
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Jan Przemsza -Zieliński – badacz historii wojskowości, znany jednak bardziej jako 
regionalista zagłębiowski, opublikował w swym wydawnictwie Sowa -Press w 1993 
roku varia zatytułowane Żydzi w Zagłębiu. Przedrukował w nich m.in. podrozdział 
z mojej, cytowanej wcześniej, książki o ruchu sportowym w Zagłębiu Dąbrowskim 
(z roku poprzedniego)3. O sporcie wśród zagłębiowskiej ludności żydowskiej pisał 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku również W. Jaworski, przy okazji omawiania 
życia tej mniejszości wyznaniowej i narodowościowej w województwie śląskim4.

Szerszy i porównawczy charakter miał napisany przeze mnie artykuł o sporcie Po-
laków i Żydów w Zagłębiu w latach II Rzeczypospolitej5 – powstały przy okazji opu-
blikowania pracy zbiorowej o Żydach zagłębiowskich pod redakcją Dariusza Rozmu-
sa i Sławomira Witkowskiego (z roku 2006). W 2007 roku ukazała się – w ramach 
prac naukowych Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF – 
następna publikacja o sporcie, m.in. pośród zagłębiowskiej mniejszości żydowskiej 
w II Rzeczypospolitej6.

Dodajmy w tym miejscu, że W. Jaworski w tym samym roku opublikował pracę 
o życiu społecznym w Królestwie Polskim w latach 1864 -1914, w której nie ominął 
rozwoju aktywności sportowej pośród Żydów zamieszkujących Zagłębie Dąbrow-
skie7. Szkoda, że autor nie wspomniał o ruchu sportowym wśród Żydów Zagłębia 
w syntezie historycznej dotyczącej tej grupy ludnościowej naszego regionu8. Tę samą 
uwagę należy odnieść do wspomnień o zagłębiowskich Żydach pod redakcją Bolesła-
wa Ciepieli i Małgorzaty Sromek z 2009 roku9.

W 2010 roku w monografi i dziejów sportu w Zagłębiu Dąbrowskim oraz w regio-
nach sąsiednich10 opublikowany został przyczynek naukowy autorstwa W. Jaworskie-
go o zagłębiowskim sporcie żydowskim11. Jest to – obok wcześniejszych (pionierskich 
w swoim czasie) opracowań na ten temat – jeszcze jedna próba stworzenia rysu histo-
rycznego sportu uprawianego przez Żydów tego regionu do 1939 roku. W tej samej 

3 M. Ponczek, Ruch sportowy wśród ludności żydowskiej Zagłębia Dąbrowskiego do 1939 roku, [w:] 
Żydzi w Zagłębiu. Żyli wśród nas, mieszkali i zginęli, red. J. Przemsza -Z ie l iński, Sosnowiec 1993, 
s. 81 -83.

4 W. Jaworski, Ludność żydowska w województwie śląskim w latach 1922 -1939, Katowice 1997, s. 243, 
passim.

5 M. Ponczek, Międzywojenny polski i żydowski ruch sportowy w Zagłębiu Dąbrowskim 1918 -1939, 
[w:] Z dziejów Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2006, 
s. 88 -112.

6 Idem, Czy w Zagłębiu Dąbrowskim (do 1939 roku) istniał sport mniejszości narodowych?, [w:] 
Z dziejów kultury fi zycznej mniejszości narodowych w Polsce w XX wieku, red. T. Jurek, Gorzów 
Wielkopolski 2007, s. 11 -14.

7 W. Jaworski, Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim w latach 1864 -1914, So-
snowiec 2006, s. 66 -67.

8 Idem, Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim. Zarys dziejów, Sosnowiec 2006.
9 Por. Śladami Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego. Wspomnienia, red. B. Ciepie la, M. Sromek, Będzin 

2009.
10 Z dziejów kultury fi zycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych, red. M. Ponczek, 

S. Witkowski, A. Fr yc, Sosnowiec 2010 (dalej: ZKF ZD).
11 W. Jaworski, Sport żydowski w Zagłębiu Dąbrowskim, [w:] ZKF ZD, s. 56 -51.
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monografi i, pod redakcją Mirosława Ponczka, Sławomira Witkowskiego i Adama 
Fryca, Wiesław Pięta przedstawił nader interesujący artykuł o ping -pongu (tenisie 
stołowym) w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1930 -201012, podkreślając kwestię roz-
woju tej dyscypliny sportowej wśród Żydów pochodzących z tej części ziem polskich. 
W 2010 roku wyszło również drukiem niewielkie opracowanie o Niwce i Modrzejo-
wie pióra Małgorzaty Śmiałek i Zbigniewa Studenckiego13. Można w nim przeczytać 
o istotnych wydarzeniach związanych z historią ruchu sportowego w tych miejsco-
wościach (samodzielnych w dwudziestoleciu międzywojennym, obecnie włączonych 
w skład Sosnowca jako jego dzielnice)14.

Analiza źródłowa wykorzystanej w historiografi i przedmiotowej 
dokumentacji archiwalnej i drukowanej

W badaniach źródłowych autora prezentowanego przyczynku, dotyczących polskiej 
i żydowskiej aktywności sportowej w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie II Rzeczpospo-
litej, wykorzystane zostały zasoby dokumentacyjne Archiwum Państwowego w Ka-
towicach – dawnego Oddziału w Będzinie. Był to zespół Akt Starostwa Powiatowego 
Będzińskiego, w którym znajdowały się dokumenty Żydowskiego Klubu Sportowego 
„Brynica”, oraz zespół Akt Stowarzyszeń i Organizacji Żydowskich, a także Akt Sta-
rostwa Powiatowego Zawierciańskiego, gdzie odnaleziono materiały odnoszące się 
do stowarzyszeń i organizacji żydowskich, m.in. Zrzeszenia Kobiet Żydowskich czy 
Żydowskiego Stowarzyszenia Gimnastycznego „Ezro” w Żarkach i Żydowskiej Wol-
nej Drużyny Skautowej Związku Harcerstwa Polskiego. W archiwum tym15 znalazły 
się także dokumenty stowarzyszeń i organizacji żydowskich, jako samodzielne doku-
menty oraz w ramach dokumentacji Starostwa Grodzkiego Sosnowieckiego czy Ży-
dowskiego Klubu Sportowego „Makkabi” w Sosnowcu. W Archiwum Państwowym 
w Kielcach odnaleziono natomiast akta żydowskich stowarzyszeń sportowych (od-
noszące się też do obszaru Zagłębia Dąbrowskiego, będącego w II Rzeczpospolitej 
częścią województwa kieleckiego16).

12 W. Pięta, Tenis stołowy w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1930 -1939, [w:] ZKF ZD, s. 125 -128. 
Por. też: idem, Tenis stołowy wśród Żydów w Polsce (1924 -1949). Księga jubileuszowa dedykowa-
na Fimie Borysowi, Częstochowa 2008, s. 26 -34, 71 -72. Również wersja anglojęzyczna tej książki: 
idem, Table Tennis among Jews in Poland (1924 -1949), Częstochowa 2009. Zob. też: idem, Tenis 
stołowy na Górnym Śląsku w latach 1929 -2004, Częstochowa 2005.

13 M. Śmiałek, Z. Studencki, Śladami przeszłości Niwki i Modrzejowa. Ludzie, kościoły, zakłady…, 
Sosnowiec 2010.

14 M. Śmiałek i Z. Studencki nie doszukali się proweniencji żydowskich w tej aktywności publicznej na 
Niwce i w Modrzejowie. Powołują się jednak na badania źródłowe ruchu sportowego poczynione 
znacznie wcześniej przez M. Ponczka. Zob. ibidem, s. 7 -9.

15 M. Ponczek, Rozwój kultury fi zycznej…, s. 151 -154, 168 -170.
16 Por. kwerenda Mirosława Ponczka: Archiwum Państwowe w Katowicach, dawny Oddział w Bę-

dzinie (Starostwo Grodzkie Sosnowieckie, Starostwo Powiatowe Będzińskie, Starostwo Powiatowe 
Zawierciańskie – Żydowskie Stowarzyszenia Sportowe); Archiwum Państwowe w Kielcach (Urząd 
Wojewódzki Kielecki – Żydowskie Stowarzyszenia Sportowe).
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W. Jaworski wykorzystał w swoim artykule o sporcie żydowskim w Zagłębiu 
Dąbrowskim17 tylko obecne akta Archiwum Państwowego w Katowicach – w tym 
zespoły Akt Miasta Będzina i Starostwa Grodzkiego Sosnowieckiego i Starostwa 
Powiatowego Będzińskiego oraz Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie – zespół Akt Centralnego Komitetu Żydów w Polsce (Wydziału Mło-
dzieżowego)18. W pracach zwartych i artykule W. Pięty19 odnajdujemy z kolei przypi-
sy źródłowe dotyczące kwerendy dokumentacyjnej śląskiej oraz zagłębiowskiej prasy 
międzywojennej XX wieku.

Niedostatecznie wykorzystane źródłowo pozostaje nadal wydawnictwo w języku 
hebrajskim o sporcie żydowskim w Zagłębiu Dąbrowskim, znajdujące się w zasobach 
dokumentacyjnych Działu Regionalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. 
Uczeni oczekują więc na wywodzącego się z żydowskiej mniejszości narodowej z Za-
głębia Dąbrowskiego konkretnego badacza, znającego język hebrajski i potrafi ącego 
wnikliwie oraz krytycznie odczytać to wyjątkowe i osobliwe źródło. Niewykorzystane 
pozostają również czasopisma żydowskie – zarówno polskojęzyczne, jak i inne20.

Próba podsumowania

Archiwalia polskie są wykorzystane w badaniach nad historią sportu wśród Żydów 
zagłębiowskich w stopniu wystarczającym. Wiele do życzenia pozostawia natomiast 
dotychczasowa, niezbyt dokładna kwerenda prasy i czasopism żydowskich oraz pol-
skich z tego obszaru badawczego, a także wydawnictwa w języku hebrajskim prze-
chowywanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu. Zupełnie niewykorzy-
stane pozostają archiwa znajdujące się w Izraelu.

Polscy badacze (a należy do nich również autor tego szkicu) wciąż traktują sport 
żydowski jako poboczne pole badawcze, realizowane pośród różnych – szczegóło-
wych i kompleksowych – zagadnień naukowych, tak regionalnych (lokalnych), jak 
i globalnych. Trzeba, by tym problemem badawczym zajęli się poważnie również 
(a może przede wszystkim) Żydzi wywodzący się z diaspory.

Wobec takiego stanu rzeczy z całą stanowczością nie można skonstatować, że ba-
dania nad sportem żydowskim na terenie Zagłębia Dąbrowskiego21 są odpowiednio 

17 W. Jaworski, Sport żydowski…, s. 58 -59, 60 -61.
18 Ibidem, s. 60 -61.
19 W. Pięta, Tenis stołowy w Zagłębiu Dąbrowskim…, s. 128 -132.
20 „Zagłębie Zeitung”, „Zaglembier”, „Szelezysz Folkslatt”, „Najer Unzer Tog”, „Unzer Filksbalt”, „Wa-

chenblatt” 1932 -1938.
21 Autor prezentowanego szkicu nie ocenia pracy doktorskiej Jarosława Rokickiego o historii sportu ży-

dowskiego w Polsce, obronionej kilka lat temu na Uniwersytecie Warszawskim, gdyż dotąd nie ukazała 
się ona drukiem. Por. J. Rokicki, Polscy Żydzi w europejskich Makabiadach okresu międzywojen-
nego, [w:] Społeczno -edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Aktywność fi zyczna 
dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Chełmecki, Warszawa 
2011. Zob. dodatkowo: J. Rokicki, P. Godlewski, Zarys rozwoju sportu żydowskiego na ziemiach 
polskich oraz E. Małolepszy, Ruch sportowy wśród ludności żydowskiej w Częstochowie i powiecie 
częstochowskim w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Z dziejów kultury fi zycznej…, s. 49 -68, 81 -90.



131Próba syntezy i krytycznego spojrzenia na stan badań…

i szczegółowo pogłębione. Należy więc śmielej docierać do archiwów dotyczących 
sportu wśród Żydów w Polsce z okresu późnorozbiorowego, II Rzeczypospolitej, 
Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej. Konieczna też jest ponowna i dokładniejsza 
kwerenda współczesnych archiwów państwowych (w oddziałach wojewódzkich i te-
renowych oraz w składnicach dokumentacyjnych związków wyznaniowych, nade 
wszystko wyznania mojżeszowego i Kościoła rzymskokatolickiego, Kościołów pro-
testanckich, a nawet greckokatolickich i prawosławnych, zwłaszcza w aktach odno-
szących się do ludności pochodzenia żydowskiego). Trzeba również dokładnie zba-
dać zbiory dokumentacyjno -archiwalne znajdujące się w zasobach akt Żydowskiego 
Instytutu Historycznego w Warszawie oraz poza Polską (głównie w samym Izraelu, 
zwłaszcza wśród diaspory Żydów polskich).

✡





Bożena Kubit

Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego 
w Gliwicach „Pamięć – Zikaron”

Zikaron znaczy pamięć – przywracanie 

pamięci o żydowskiej przeszłości Gliwic

Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach „Pamięć – Zikaron” 
powstało na początku 2008 roku. Jego celem jest prowadzenie działalności kultural-
nej i edukacyjnej, związanej z upowszechnianiem gliwickiego dziedzictwa żydow-
skiego, a także szerzenie i propagowanie postaw tolerancji, otwartości na inne religie 
i kultury oraz przełamywanie stereotypów.

Żydzi w Gliwicach

Nieznany jest początek osadnictwa żydowskiego w Gliwicach. Najwcześniejsze ślady 
pochodzą z XVIII wieku. Dowodem na to jest występująca już w XVIII wieku nazwa 
jednej z gliwickich ulic: Judenstrasse (ulica Żydowska)1. Pierwsza pisemna informa-
cja o ich obecności pochodzi z końca XVII wieku: w 1698 roku w tutejszym kościele 
ochrzczona została młoda Żydówka, córka dzierżawcy karczmy miejskiej. Następna 
informacja z 1715 roku wskazuje na mieszkającego w tym mieście Salomona Loebla, 
który w 1742 roku został jako pierwszy Żyd w Gliwicach właścicielem domu. W do-
konanym w 1743 roku spisie Żydów wymienione są już cztery rodziny tego wyznania 
(liczące 28 osób) mieszkające w Gliwicach2.

Od połowy XVIII wieku liczba Żydów w Gliwicach stale wzrastała, pomimo prób 
nieprzyjmowania ich do miasta i wielu utrudnień3. Na przełomie wieków XVIII i XIX 
wymieniano już kilkadziesiąt osób. Największy przyrost liczebny tej ludności nastąpił 
zwłaszcza w pierwszej połowie XIX wieku, na co znaczący wpływ miał edykt emancy-
pacyjny z 11 marca 1812 roku, zgodnie z którym Żydzi mieszkający na stałe na tere-
nie państwa pruskiego uznani zostali za jego obywateli. Otrzy mali przy tym specjalne 
dyplomy. Zobowiązano ich również do przyjęcia nazwisk (co w Gliwicach i ogólnie 

1 P. Nadolski, Historia osadnictwa Żydów w Gliwicach – sytuacja prawna Żydów na Śląsku do I wojny 
światowej, [w:] Żydzi gliwiccy. Materiały z konferencji. Muzeum w Gliwicach 17 -18 listopada 2005, 
red. B. Kubit, Gliwice 2006, s. 47, Seria Monografi czna – Muzeum w Gliwicach, nr 11.

2 Ibidem, s. 48.
3 Ibidem, s. 48 -49.
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na Śląsku nastąpiło ok. 1790 roku; na pozostałym obszarze używano jedynie imion) 
i do posługiwania się w dokumentach językiem niemieckim lub innym żywym. Od 
tego czasu Żydzi nie musieli wnosić specjalnych opłat za swój pobyt w mieście i mieli 
prawie te same prawa co chrześcijanie. Jednocześnie z edyktem w 1812 roku doko-
nano dokładnego spisu ludności żydowskiej na terenie Śląska – głów rodzin, a więc 
w większości mężczyzn – wraz z miejscem zamieszkania. W spisie tym wymienio-
nych jest 3755 rodzin mieszkających na Śląsku, z czego w Gliwicach mieszkało 45 
rodzin żydowskich, ogółem 174 osoby4. Mimo znacznego wzrostu liczby ludności 
żydowskiej w Gliwicach w XIX wieku5 nigdy nie przekroczyli oni 19% wszystkich 
mieszkańców miasta.

Żydzi gliwiccy początkowo zajmowali się głównie handlem. W połowie XIX wie-
ku najbardziej znana była rodzina Troplowitz (nazwisko wzięła od miejscowości 
Troplowitz, obecnie: Opawica w Czechach), która prowadziła winiarnię na rynku 
gliwickim. Salomon Troplowitz zasłynął jako handlarz winami węgierskimi, a jedno-
cześnie w 1848 roku został pierwszym w Gliwicach radnym miejskim żydowskiego 
pochodzenia. Jego synem był Louis (Ludwik) Troplowitz, jeden z budowniczych gli-
wickiej synagogi oraz innych obiektów w mieście, członek Rady Miejskiej. Wnukiem 
Salomona, a synem Louisa był Oscar Troplowitz, późniejszy właściciel fi rmy Beiers-
dorf w Altonie pod Hamburgiem, znany jako twórca kremu Nivea, pasty do zębów 
i plastra opatrunkowego.

Drugi z budowniczych gliwickiej synagogi, Salomon Lubowski, był także człon-
kiem Rady Miejskiej. Podczas 40 -letniej działalności zaprojektował i postawił w Gli-
wicach wiele budynków – poza synagogą m.in. dom rodzinny dla swej córki Flory, 
poślubionej przez Oscara Caro (dzisiejsza „Willa Caro” – główna siedziba Muzeum 
w Gliwicach).

Żydzi gliwiccy byli także znaczącymi przedsiębiorcami, związanymi z górnoślą-
skim przemysłem. Wśród nich była m.in. rodzina Caro. Robert Caro, wywodzący 
się z Wrocławia, wybudował w Łabędach (obecnie dzielnica Gliwic) hutę Hermi-
na oraz w Gliwicach fabrykę drutu (wraz z Heinrichem Kernem). Jego syn Oscar 
Caro nie tylko prowadził po ojcu gliwickie przedsiębiorstwa, ale także wraz z bratem 
Georgiem Caro i Wilhelmem Hegenscheidtem założył, a następnie prowadził spół-
kę akcyjną Oberschlesiche Eisenindustrie. Znaczącą rolę w górnośląskim przemyśle 
odgrywała także rodzina Friedländer, z której z Gliwicami związani byli Emanuel 
Friedländer i jego syn Friedrich Victor, znany później jako Fritz von Friedländer-
-Fuld. Do znanych przedsiębiorców należała rodzina Huldschinskych. W 1866 roku 
Salomon Huldschinsky utworzył w Gliwicach fabrykę rur, która z czasem się prze-
kształciła Hutę Huldschinsky’ego. Po przyłączeniu do koncernu Oberbedarf był to 
jeden z najbardziej liczących się zakładów górnośląskiego przemysłu. Do ważnych 

4 Ibidem, s. 55.
5 W 1830 roku – 463 osoby, w1858 – 1880 osób (co stanowiło 18,8% wszystkich mieszkańców mia-

sta), a w 1867 – 2009 osób. W kolejnych latach XIX i na początku XX wieku liczebność ta nieco 
spadała. Por. P. Nadolski, op. cit., s. 58 -59; J. S chmidt, Udział członków gminy żydowskiej w życiu 
kulturalnym Gliwic, [w:] Żydzi gliwiccy…, s. 93.
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się przedsiębiorców należeli także przedstawiciele rodziny Kleczewskich: Josef, zało-
życiel fabryki papieru, i jego syn Max, późniejszy jej właściciel6.

Inną dziedziną aktywności gliwickich Żydów – zwłaszcza w końcówce XIX i w XX 
wieku – były zawody inteligenckie (prawnicy, lekarze itp.). Wymienić należy praw-
ników, takich jak Simon Freud, radca sanitarny, wieloletni przewodniczący zarządu 
gminy, Eugen Lustig, prawnik, przewodniczący zarządu gminy, Arthur Kochmann, 
prawnik, poseł Niemieckiej Partii Demokratycznej, przez 30 lat członek Rady Miej-
skiej, wieloletni przewodniczący zarządu gminy oraz przewodniczący Związku Gór-
nośląskich Gmin Żydowskich, adwokat Ernst Kohn, Ludwig Herrnstadt, radny miej-
ski (ojciec Rudolfa – późniejszego dziennikarza i działacza komunistycznego) czy 
Erich Schlesinger. Do grupy znaczących postaci zaliczyć należy także lekarzy, wśród 
których wypada wspomnieć doktora Arthura Blumenfelda7.

Wśród gliwickich Żydów byli też ludzie muzyki, literatury oraz rabini8. Wspo-
mnieć należy także o właścicielach domów towarowych, sklepów i sklepików, które 
wpływały na rozwój gospodarczy miasta i składały się na jego bogactwo i różnorod-
ność. Wśród wielu innych trzeba wymienić nowatorski dom tekstylny Erwina Weich-
manna, zaprojektowany przez Ericha Mendelsohna9.

W okresie hitlerowskim w Gliwicach odnotowano bardzo ciekawy epizod, tzw. pe-
tycję Bernheima. Mieszkał tam Żyd Franz Bernheim, który pracował w domu towa-
rowym DEFAKA. W 1933 roku został on, jak wielu innych pracowników żydowskie-
go pochodzenia, zwolniony z pracy. Wykorzystując fakt, że na terenie plebiscytowym 
Górnego Śląska obowiązywała konwencja genewska z 1922 roku, skierował skargę do 
Ligi Narodów. Jego wygrana sądowa spowodowała, że państwo niemieckie zostało 
zobowiązane przez Ligę Narodów do przestrzegania praw mniejszości żydowskiej na 
terenie plebiscytowym Górnego Śląska do czasu wygaśnięcia tejże konwencji, czyli 
do lipca 1937 roku10.

W czasie narastającego nazizmu lat trzydziestych wielu Żydom gliwickim udało 
się wyjechać, wiele rodzin opuściło miasto. Z ogólnej liczby ok. 1800 osób do 1941 
roku wyjechało ok. 1200, czyli mniej więcej 2/3 tejże społeczności. Ci, którzy po-
zostali, czyli ok. 600 osób, w znaczącej większości zostali deportowani do obozu 
Auschwitz i tam zginęli. Działo się to w czasie kolejnych deportacji trwających od 
maja do końca czerwca 1942 roku oraz w pierwszych miesiącach 1943 roku. Przeży-
ły jedynie osoby będące w tzw. małżeństwach mieszanych, czyli osoby żydowskiego 
pochodzenia, których współmałżonkowie byli katolikami bądź ewangelikami. Było 
to ok. 30 -40 osób.

6 Por. B. Małusecki, Rodziny gliwickich przemysłowców pochodzenia żydowskiego – ich udział w ży-
ciu i rozwoju miasta Gliwic, [w:] Żydzi gliwiccy…, s. 63 -76.

7 Por. B. Kubit, Żydzi gliwiccy, Gliwice 2005, s. 17 -18, Gliwickie Mniejszości.
8 Por. ibidem, s. 18; eadem, Rabini gliwiccy, [w:] Żydzi gliwiccy…, s. 131 -143; S. Duźniak, Gliwice 

w biografi i Edith Stein, Gliwice 2002.
9 L. Jodl iński, Dom tekstylny Weichmanna w Gliwicach. Nieznane dzieło Ericha Mendelsohna, Gliwi-

ce 1994, Seria Monografi czna – Muzeum w Gliwicach, nr 4.
10 Por. idem, Petycja Bernheima. Zwycięstwo Dawida nad Goliatem, [w:] Żydzi gliwiccy…, s. 219 -253.
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Synagogi

W Gliwicach funkcjonowały dwie synagogi. O budowie pierwszej zadecydowa-
no wraz ze wzrostem liczby ludności, czyli na początku XIX wieku. Została ona 
oddana do użytku w 1812 roku i przez ponad 40 lat służyła gliwickiej społeczno-
ści. W połowie XIX wieku stała się zbyt mała i wymagała remontu, dlatego też 
przystąpiono do starań o budowę nowego, większego budynku, który ostatecznie 
stanął obok starej synagogi. Został on zaprojektowany i wybudowany przez dwóch 
znanych budowniczych gliwickich, Salomona Lubowskiego i Louisa Troplowitza. 
Ciekawostką jest, że i projektant, i budowniczy byli osobami żydowskiego pocho-
dzenia, co zdarzało się rzadko (w większości synagogi były projektowane przez 
nieżydowskich budowniczych). Synagoga, budowana od 1859 roku, została po-
święcona w 1861 roku. Starą synagogę wkrótce rozebrano, natomiast na miejscu 
po niej w XX wieku został zbudowany żydowski dom starców, oddany do użytku 
w 1926 roku.

Drugą gliwicką synagogą na początku XX wieku rozbudowano, po czym stała 
się jedną z największych synagog na Górnym Śląsku11. Budowla ta została spalona 
w 1938 roku w czasie nocy kryształowej z 9 na 10 listopada.

Cmentarze

Gliwice mają dwa istniejące do dzisiaj cmentarze żydowskie12. Starszy z nich, miesz-
czący się przy obecnej ul. Na Piasku (dawna nazwa: Löwenstrasse), założony został 
w 1815 roku. Powstał on w wyniku wydanego w 1814 roku rozporządzenia naka-
zującego społecznościom żydowskim posiadanie własnego miejsca grzebalnego 
w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania. Założono go w znacznym odda-
leniu od ówczesnego miasta i w pewnej odległości, nakazanej przez religię, od naj-
bliższych domów mieszkalnych. Cmentarz funkcjonował przez ponad 100 lat, gdyż 
pochówki na nim odbywały się jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. 
W okresie tym pochowano na nim ponad 1400 osób, w tym wszystkich najbardziej 
znamienitych Żydów gliwickich XIX wieku. Wśród nagrobków dominuje centralnie 
usytuowany grobowiec rodziny Bendixa Meyera (1846 -1900), jednego z gliwickich 
przemysłowców. Wyróżnia się także 28 grobowców przyściennych, zlokalizowanych 
wzdłuż muru na prawo od wejścia.

Już pod koniec XIX wieku na cmentarzu zaczęło brakować miejsca, więc w 1902 
roku założono w Gliwicach nowy, znacznie większy cmentarz, mieszczący się przy 
 Leipzigerstrasse (obecna ul. Poniatowskiego). Przy cmentarzu tym w latach 1902-
-1903 został zbudowany dom przedpogrzebowy zaprojektowany przez Maxa 

11 E. B ergman, Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo -Wschodniej w XIX i na 
początku XX wieku, Warszawa 2004; E. Chojecka, Architektura synagogi w Gliwicach na tle XIX-
-wiecznej architektury synagogalnej Europy i Górnego Śląska, [w:] Żydzi gliwiccy…, s. 119 -129.

12 D. Waler jański, Zatarty ślad – historia cmentarzy żydowskich w Gliwicach, [w:] Żydzi gliwiccy…, 
s. 145 -165.
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Fleischera, wybitnego architekta działającego w Wiedniu13. Jest to duży powierzch-
niowo cmentarz, z około 900 grobami. Znajduje się tam także pomnik pochodzący 
z 1930 roku, poświęcony Żydom z Gliwic i okolicy, którzy zginęli, walcząc w pierw-
szej wojnie światowej. Na obrzeżach cmentarza stoi także monument upamiętniający 
masową mogiłę osób, które zginęły w gliwickim etapie tzw. marszu śmierci, związa-
nego z ewakuacją obozu Auschwitz -Birkenau w styczniu 1945 roku.

Ocalić od zapomnienia

Skazane po drugiej wojnie światowej na zapomnienie dziedzictwo gliwickich Żydów 
po raz pierwszy przywrócone zostało powszechnej pamięci w 2003 roku dzięki dzia-
łaniom Forum Dialogu Między Narodami, organizacji powstałej w Gliwicach w 1998 
roku. Staraniem organizacji, przy wsparciu fi nansowym byłych, przedwojennych 
mieszkańców Gliwic, ufundowana została tablica upamiętniająca gliwickich Żydów 
oraz spaloną w 1938 roku synagogę. Uroczystość odsłonięcia tablicy w październiku 
2003 roku zgromadziła po raz pierwszy przed - i powojennych przedstawicieli gliwic-
kiej społeczności żydowskiej.

Następne kroki w zakresie przywracania pamięci o dziedzictwie gliwickich Żydów 
podjęło Muzeum w Gliwicach. W ramach zorganizowanych w latach 2004 -2005 Gli-
wickich Dni Dziedzictwa Kulturowego otworzone zostały, po raz pierwszy po wielu 
latach, tutejsze żydowskie cmentarze. Spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem 
publiczności.

W 2005 roku w gliwickim muzeum zrealizowany został duży projekt pt. „Żydzi 
gliwiccy”. W jego ramach podjęto prace badawcze, których rezultaty przedstawiono 
na wystawie pod tym samym tytułem oraz w towarzyszącym jej katalogu popular-
nonaukowym14. W skład projektu wchodziły także tematyczne wykłady, koncerty, 
warsztaty dla nauczycieli itp. oraz międzynarodowa konferencja naukowa (w listopa-
dzie 2005 roku). Jej wyniki opublikowano w wydawnictwie pokonferencyjnym15.

Stowarzyszenie „Pamięć – Zikaron”

Od 2008 roku działa w Gliwicach Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Żydowskie-
go w Gliwicach „Pamięć – Zikaron”. Główne działania Stowarzyszenia skierowane 
są na porządkowanie i udostępnienie obu gliwickich cmentarzy żydowskich oraz 
propagowanie żydowskiego dziedzictwa. Rokrocznie prowadzone są prace porząd-
kowe na cmentarzach, w których aktywny udział biorą uczniowie gliwickich szkół, 
m.in. V Liceum Ogólnokształcącego i Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, oraz 
członkowie Towarzystwa im. Brata Alberta, a także osadzeni z gliwickiego aresztu. 

13 M. Ż mudzińska -Nowak, Dom przedpogrzebowy na nowym cmentarzu żydowskim – gliwickie 
dzieło Maxa Fleischera na tle innych jego realizacji w Europie Środkowej, [w:] Żydzi gliwiccy…, s. 167-
-180.

14 B. Kubit, Żydzi gliwiccy, s. 17-18.
15 Żydzi gliwiccy…
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Staraniem Stowarzyszenia w 2008 roku odnowiona została tablica upamiętniająca 
synagogę, a w 2009 roku udostępniono stronę internetową www.zikaron.pl, która jest 
miejscem przekazywania informacji o żydowskim dziedzictwie.

Znaczącym działaniem Stowarzyszenia jest oprowadzanie nie tylko po gliwickich 
cmentarzach żydowskich, ale także po innych miejscach pamięci o tej społeczno-
ści. W 2009 roku opracowana została trasa turystyczna „Zabytki kultury żydowskiej 
w Gliwicach”, w inauguracji której wzięło udział ponad 100 osób. Na szlaku znala-
zły się wszystkie najważniejsze miejsca związane z historią gliwickich Żydów – trasa 
prowadzi śladami najbardziej znanych rodzin, obejmuje „Willę Caro”, plac po spalo-
nej synagodze, oba cmentarze żydowskie oraz miejsca po gliwickich podobozach KL 
Auschwitz -Birkenau. Szlak wraz z kolejnymi punktami opisany został w przewodni-
ku opublikowanym w formie kieszonkowej, który udostępniony jest także na stronie 
internetowej Stowarzyszenia.

W 2009 roku członkowie Stowarzyszenia włączyli się w Gliwickie Dni Dziedzictwa 
Kulturowego organizowane przez Muzeum w Gliwicach, przebiegające pod hasłem: 
„Pamięć przywrócona. Ofi ary wojen i terroru w Gliwicach w XX wieku”. Przywraca-
jąc pamięć o ofi arach tzw. marszów śmierci ze stycznia 1945 roku, oprowadzano po 
cmentarzu żydowskim przy ul. Poniatowskiego oraz po Cmentarzu Centralnym16. 
Od wiosny 2010 roku Stowarzyszenie organizuje dni otwarte cmentarzy żydowskich, 
w trakcie których regularnie otwierane są cmentarze, co jest połączone z tematycz-
nym oprowadzaniem po nich.

Równolegle prowadzona jest inwentaryzacja cmentarza przy ul. Poniatowskiego. 
Jej wyniki – schemat cmentarza, spis nagrobków wraz z ich zdjęciami i odpowied-
nim sposobem ich wyszukiwania – udostępnione zostaną na stronie internetowej 
Stowarzyszenia.

Będąc spadkobiercami dokonań przeszłych mieszkańców miasta, członkowie 
Stowarzyszenia „Pamięć – Zikaron” dbają o pozostawione dziedzictwo i przywracają 
pamięć o jego twórcach.

✡

16 Por. B. Tracz, Marsz śmierci, [w:] Gliwice znane i nieznane III. Zabytki Gliwickich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego, red. D. Recław, Gliwice 2010, s. 107 -113; B. Kubit, Miejsca pamięci ofi ar wojen XX 
wieku na cmentarzu żydowskim przy ul. Poniatowskiego w Gliwicach, [w:] Gliwice znane i nieznane, 
s. 115 -119.
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W drogę! 

Wyprawa edukacyjno -badawcza śladami 

Dawida Bidermana po chasydzkich drogach

Wkracza chasydyzm

W książce Martina Bubera Droga człowieka według nauczania chasydów możemy 
znaleźć opowieść o rabbim Ajzyku z Krakowa, który mimo biedy żył w wierności 
Bogu. Trzykrotnie mu się przyśniło, że w Pradze, pod mostem wiodącym do pałacu 
królewskiego, jest ukryty skarb. Presja snów była tak wielka, że w końcu wyruszył 
w podróż, ale kiedy dotarł do Pragi, okazało się, że most jest pilnie strzeżony. Ajzyk 
przychodził jednak w jego okolice codziennie, aż w końcu zainteresował się nim do-
wódca straży. Zapytany, po co przychodzi, opowiedział swoją historię. Został jednak 
wyśmiany przez dowódcę, który powiedział mu, że nie wierzy w sny, a jemu samemu 
śni się, że u niejakiego Ajzyka w Krakowie, pod piecem, jest ukryty skarb. Rabbi Aj-
zyk wrócił do Krakowa, odnalazł w swoim domu skarb i wybudował synagogę1.

Opowieść ta, bardzo stara i popularna w kręgach żydowskich, została wykorzy-
stana też w powieści Paulo Coelho Alchemik, co świadczy o jej uniwersalizmie i ogól-
noludzkim charakterze. Martin Buber w komentarzu do przytoczonej opowieści pi-
sze o tym, że jako ludzie nieustannie odczuwamy brak, stale poszukujemy sensu, 
ale najczęściej wydaje się nam, że jest on gdzieś daleko. Tymczasem to, co naprawdę 
ważne, znajduje się „pod piecem we własnym domu”. Należy więc docenić to, co bli-
skie, odkryć wartość spotykanych codziennie istot i rzeczy. Zgadzając się z taką inter-
pretacją opowieści, należy jednak dodać, że bez podróży, bez wyprawy poza własny 
świat i siebie samego nie mogłoby nastąpić odkrycie tajemnicy i skarbu, który leży 
tuż obok. Z podobną sytuacją mamy do czynienia, kiedy myślimy o naszym świecie, 
o małych miejscowościach, trochę uśpionych i nudnych swoją codziennością i po-
wtarzalnością. Jakże trudno je docenić! Może jednak wystarczy, jeśli zawierzymy 
snom, przeczuciom, głosom duchów i opowieściom – a wtedy stanie się to możliwe. 

1 M. Buber, Tu, gdzie jesteśmy, [w:] idem, Droga człowieka według nauczania chasydów, tłum. 
G. Zlatkes, Warszawa 2004, s. 43 -44.
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Czasami impuls musi przyjść z zewnątrz, zachęcić nas do wyprawienia się poza to, co 
znane i przemyślane, na spotkanie z innością, aby znowu doprowadzić nas do tego, 
co bliskie, ale odtąd postrzegane już inaczej.

Podobnie rozpoczęła się nasza przygoda z chasydami, cadykami i ich światem. 
Wszystko miało swój początek w przyjazdach chasydów do Lelowa, maleńkiej miej-
scowości liczącej niespełna 1000 mieszkańców. Chasydzi pojawiają się tam raz do 
roku przy grobie mistrza i nauczyciela, cadyka Dawida Bidermana. Pielgrzymki te 
rozpoczęły się zaraz po śmierci Dawida Lelowera w 1814 roku:

Działo się to zwłaszcza w rocznicę śmierci, wypadającą w najmroźniejsze dni zimo-
wych miesięcy stycznia i lutego. Zaśnieżone drogi, zamiecie śnieżne i fakt, że w tam-
tych czasach nie było samochodów, czy innych środków transportu, nie powstrzymy-
wały nigdy Żydów od pojawienia się na miejscu. Przybywali saniami, furmankami, 
a nawet pieszo. Lelów nabierał świątecznego charakteru. […] każdego roku pojawiali 
się rabini i wielcy nauczyciele z całej Polski. Wiadomo było i jest, że wyprawa na grób 
lelowskiego rabina była największą w Polsce. Mieszkańcy zarabiali na życie dzięki tym 
pielgrzymkom, a grób rabina zasłynął jako miejsce tętniące modlitwami. Żydzi do-
świadczali, że ich modlitwy sprawdzały się w życiu2.

Pięćdziesiąt lat po Zagładzie chasydzi z całego świata, głównie z Izraela i Stanów 
Zjednoczonych, zaczęli ponownie przybywać z okazji jorcajt (rocznicy śmierci) na 
grób cadyka Dawida, wierząc, że dusza Lelowera zstępuje na ziemię i przekazuje bo-
ską energię modlącym się oraz wspiera ich prośby do Boga. Przybycie tych tajem-
niczych i fascynujących gości, wyglądających i zachowujących się tak, jakby świat 
sprzed ponad 200 lat powrócił na chwilę, a Lelów znów stał się sztetlem (polsko-
-żydowskim miasteczkiem), niepokoi, zadziwia, zaprasza do spotkania.

Niewielu mieszkańców małych miast i miasteczek zdaje sobie sprawę, że w ich 
miejscowościach rozwijał się jeden z najciekawszych ruchów mistycznych ostatnich 
wieków. Martin Buber, wielki znawca chasydyzmu, pisał o nim w następujący sposób: 
„Ostatnim i najwyższym stadium w rozwoju mistyki żydowskiej był chasydyzm […]. 
Znowu Polska, a przede wszystkim stepowe równiny Ukrainy okazały się twórcze”3.

Chasydyzm narodził się w połowie XVIII wieku na południowo -wschodnich kre-
sach Rzeczypospolitej. Nazwa wywodzi się od hebrajskiego chasid (pobożny, lm. cha-
sidim). Tym terminem określano wiele nurtów religijnych w judaizmie. Ten, o którym 
tutaj mowa, najczęściej nazywany jest chasydyzmem „polskim” lub „besztiańskim”.

Ruch ten powstał zarówno w wyniku towarzyszących wojnom i konfl iktom prze-
śladowań Żydów, które się nasiliły od połowy XVII wieku, jak również z powodu 
kryzysu tradycyjnego judaizmu rabinicznego. Cierpienia, niepokoje i rozczarowania 

2 Słowa Simchy Krakowskiego, potomka cadyka Dawida Bidermana, przewodniczącego Fundacji 
Chasydów Leżajsk Polska. Cyt. za: Chasydzi lelowscy. Spotkania w drodze, oprac. M. Skrzypczyk, 
A. Wieczorek, Lelów 2008, s. 10 -11.

3 M. Buber, Mistyka żydowska – Die jüdische Mystik, [w:] Gesammelte Werke, t. 3, Monachium 1963, 
s. 16, cyt. za: idem, Gog i Magog. Kronika chasydzka, tłum. i wstęp J. Garewicz, Warszawa 1999, 
s. XXI.
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duchowe wielu Żydów prowadziły do rozbudzenia się aktywności opartej na kabale 
i nowych ruchach mistycznych, takich jak: sabataizm, frankizm, a w końcu chasy-
dyzm. Gershom Scholem, wybitny znawca mistyki żydowskiej, tak o tym pisał: „Ka-
bała luriańska i sabataizm pozostają w ścisłym związku z narodzinami i sukcesem 
chasydyzmu; w istocie są one – wraz z chasydyzmem – trzema etapami tego samego 
procesu”4.

Założycielem tego ruchu był Izrael ben Eliezer (ok. 1700 -1760), znany jako Baal 
Szem Tow (Beszt, Pan Dobrego Imienia), charyzmatyczny kaznodzieja i uzdrowiciel. 
Beszt nie pozostawił po sobie co prawda żadnych pism, ale swoim życiem i naucza-
niem zainspirował wielu uczniów. Baal Szem Tow stworzył podstawy chasydyzmu 
i wskazał jego kierunek. Spójną doktrynę zawdzięcza ten ruch jednak przede wszyst-
kim następcy Beszta, Dow Berowi z Międzyrzecza, zwanemu Wielkim Magidem 
(1704 [1710] -1772). Najważniejsze i jednocześnie nowe elementy, które wprowadził 
chasydyzm do judaizmu, to przekonanie, że religia i kontakt z Bogiem są dostępne 
nie tylko uczonym studiującym Torę, ale także każdemu pobożnemu Żydowi. Do 
„przylgnięcia” do Boga (dewekut) może prowadzić intensywna modlitwa, powiązana 
z ruchami całego ciała, a także ekstatyczny taniec i śpiew.

Szczególnie istotną osobą w chasydyzmie jest cadyk (z hebr. cad(d)ik – sprawie-
dliwy). Ten charyzmatyczny przywódca jest dla skupionych wokół niego chasydów 
autorytetem w sprawach wiary i życia codziennego, ale przede wszystkim – pośred-
nikiem między światem Boga i ludzi. Wielu cadyków miało także zdolności czy-
nienia cudów. Początkowo funkcja cadyka pochodziła z wyboru, a potem stała się 
dziedziczna – w ten sposób powstawały liczne dynastie cadyków, niektóre z nich 
istnieją do dzisiaj w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Swoich cadyków (admorów – 
akronim słów: nasz pan, nasz nauczyciel i mistrz) chasydzi czczą zarówno za życia, 
jak i po śmierci. Istotnym elementem chasydzkiego życia są pielgrzymki do grobów 
cadyków, szczególnie w rocznicę ich śmierci. Podczas odwiedzin chasydzi składają 
kwitłech, karteczki z zapisanymi prośbami, dotyczącymi zarówno spraw codzien-
nych, jak i religijnych.

Historia chasydyzmu i najwybitniejszych cadyków wiąże się z uczniami Dow Bera. 
Wielu z nich założyło własne dwory i miało swoich zwolenników. Wśród nich na 
szczególną uwagę zasługuje Elimelech z Leżajska, który ustalił zasady funkcjonowania 
cadykizmu, a cadyka uznał za „kanał, którym dopływa łaska Boska”. Wychował on 
wielu przywódców chasydzkich, szczególne zaś znaczenie miał wśród nich Widzący 
z Lublina, który później, skonfl iktowany z Elimelechem, założył swój własny dwór 
w Łańcucie, a następnie w Lublinie. Wielu późniejszych cadyków w centralnej Polsce 
i Galicji było uczniami Widzącego z Lublina. Do najciekawszych postaci tego czasu 
należeli m.in. Dawid z Lelowa i Święty Żyd z Przysuchy. W późniejszych latach po-
jawiło się wielu innych cadyków i powstawały coraz to nowe dynastie. Dalsze dzieje 
chasydyzmu były bowiem niezwykle skomplikowane, ale mimo rozproszenia, wielu 

4 G. S cholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, tłum. I. Kania, wstęp M. Galas, Warsza-
wa 1997, s. 397, Nowy Sympozjon.
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sporów i straszliwego doświadczenia Zagłady ruch ten przetrwał do dziś, zaś w ostat-
nich czasach jest bardzo ważną częścią ultraortodoksyjnego judaizmu.

Chasydzi nieustannie wędrowali, przemieszczali się pieszo i furkami, by spotkać 
się z cadykiem, razem spędzić szabat przy jego stole (tisz5), wspólnie jedząc, pijąc 
i słuchając opowieści.

Więc nieustanny ruch – ale wyabstrahowany z krajobrazu, jakby odbywał się w prze-
strzeni nieba. […] Większość legend relacjonuje jednak rzeczywisty mozół wędrowa-
nia, związane z nim lęki i niebezpieczeństwa – i w nich może tym wyraźniej uwidacznia 
się duchowy wymiar podróży. Nie wymiar symboliczny, bo droga nie jest tu popularną 
metaforą życia, lecz prawdziwym – fi zycznym i duchowym – doświadczeniem6.

Również Dawid Biderman ciągle wędrował, przede wszystkim do Leżajska, Lubli-
na, Przysuchy. Znany był z tego, że podczas podróży zatrzymywał się w każdej miej-
scowości i odwiedzał mieszkających w niej Żydów. Jego podróże trwały więc bardzo 
długo, nawet odległość kilku kilometrów potrafi ł pokonywać przez tydzień, dlatego 
też współtowarzysze podróży, kiedy Dawid usnął, popędzali konie, aby minąć jak 
najwięcej miejscowości. W książce Martina Bubera Gog i Magog tak o Dawidzie opo-
wiada woźnica, który przywiózł go do Lublina:

Posłuchajcie jednak teraz, co się zdarzyło podczas obecnej jazdy. Czy nie mogliśmy 
przyjechać tu już wczoraj w południe? Przecież wyjechaliśmy z Lelowa następnego 
dnia po Święcie Radości Tory, w poniedziałek! Ale ilekroć przyjechaliśmy do jakie-
goś miasteczka, ten zwariowany cadyk kazał się zatrzymywać. Zbierał potem dookoła 
siebie wszystkie dzieci i nie tylko rozdawał im cukierki i dawał każdemu gwizdek – to 
by jeszcze uszło – ale ponadto wpychał je hurmem na mój wóz i kazał objeżdżać całą 
miejscowość gwiżdżąc. Ale nie dość tego! Ilekroć jechaliśmy przez jakąś wieś, w której 
mieszkał choć jeden żyd, wszędzie mówił, że ma tu brata i musi go odwiedzić, bądź 
dlatego, by zapytać, jak się miewa, bo poprzednim razem chorował, bądź by się dowie-
dzieć, czy wyszła już za mąż jego córka, dla której za jego poprzednim pobytem szu-
kano właśnie męża, i tym podobnie, a ja musiałem wszędzie zatrzymywać się i czekać. 
No dobrze, cały Izrael to bracia! W końcu jednak każdy się wścieknie! A kogo miałem 
uderzyć jeśli nie konie?7

Chasydzkie wędrówki to przede wszystkim spotkania z ludźmi i rozmowy. Nie-
zwykle znaczące jest spotkanie, jakiego doświadczył Dawid Biderman, wędrując do 
Leżajska:

Raz, jak co roku, szedłem długą drogą z Lelowa do Leżajska do rabiego Elimele-
cha […]. Kiedy byłem już blisko celu, doszedłem do lasu dobrze mi znanego, bo 

5 Tisz (jid. stół) – publiczny posiłek spożywany przez cadyka w obecności jego chasydów, połączony 
z nauczaniem.

6 L. Kośka, Czemuż mam jechać w tak daleką drogę?, [w:] A. E l iasberg, Legendy Żydów polskich, 
tłum. M. Sz laga, posłowie H. Halkowski, oprac. i posłowie L. Kośka, Kraków 2004, s. 274 -275.

7 M. Buber, Gog i Magog…, s. 14.
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przecież stale chodziłem tą drogą. Ale wyobraźcie sobie – zabłądziłem. Biegam tam, 
biegam z powrotem, nie ma końca, nic nie świta. Mija godzina za godziną, a ja błą-
dzę w kółko. I jak sądzicie, co Dawid w końcu zrobił? Zapłakał. I kiedy tak płacze, 
przychodzi jakiś człowiek i pyta: „Czemu płaczesz, drogi synu?”. „Ach – skarżę mu 
się, nie przestając płakać – chodzę przecież rokrocznie do mego nauczyciela tą samą 
drogą i ten las znam też jak własną kieszeń, a nagle zbłądziłem i nie umiem dać so-
bie rady – tu dzieje się coś niesamowitego i niewątpliwie ze mną samym coś jest nie 
w porządku!”
 „Nie martw się – powiedział człowiek – i chodź ze mną, już razem znajdziemy wyj-
ście”. I ledwo uszliśmy razem parę kroków, gdy zauważyłem, że skraj lasu jest blisko. 
„Wiesz teraz – zapytał człowiek – co znaczy: razem?” „Wiem” – odrzekłem. „Wobec 
tego – dodał – dam Ci coś jeszcze na drogę. Jeśli chce się zespolić mocno dwa kawałki 
drewna, tak by stały się jako jeden, trzeba najpierw ociosać je z wszystkich nierów-
ności. Jeśli jednak do wypukłości w jednym pasuje wgłębienie w drugim i na odwrót, 
takie ociosywanie nie jest potrzebne. Oto jest prawdziwe Razem!”8

Opowieść ta pokazuje, jak istotne jest spotkanie z drugim człowiekiem, jak ważne 
jest wysłuchanie rad i bycie razem. Lelower tłumaczy, że prawdziwe „razem” polega 
nie na tym, że się do siebie dopasowujemy, „okrawając” się wzajemnie, ale na tym, że 
się uzupełniamy, szanując swoją inność. Spotkanie polega więc na gotowości otwar-
cia się na drugiego człowieka, przyjęcia go takim, jakim jest. Słuchając tych chasydz-
kich opowieści, nie możemy się dziwić, że stały się one inspiracją dla fi lozofi i dialogu, 
przede wszystkim zaś dla myśli Martina Bubera.

Warto tutaj podkreślić ogromne i ciągle aktualne znaczenie opowieści chasydz-
kich. Martin Buber pisze o tym następująco:

Opowieść jednak jest czymś więcej niż zwykłym odbiciem rzeczywistości: jej najgłęb-
sza święta istota, której obecność została w niej stwierdzona, trwa w niej nadal. Cud, 
o którym opowiada, znów nabiera mocy. Siła, co niegdyś działała, odnawia się w ży-
wym słowie i działa z pokolenia na pokolenie9.

Podobnie pisze o tym jeden z najwybitniejszych obecnie badaczy opowieści cha-
sydzkich Gedalyah Nigal:

Dodatkową cechą opowiadania chasydzkiego jest jego uświęcony status: szacunek, 
z jakim odnosili się do niego opowiadający i słuchacze. Wierzyli w świętość opowia-
dań, tak jak wierzyli w świętość cadyków, akceptowali treść opowiadania jako praw-
dziwą i rozumieli zawartą w nim lekcję. To wyjaśnia, dlaczego ten gatunek przetrwał 
tak długo – ponad dwa stulecia – dłużej niż inne gatunki literatury żydowskiej i dla-
czego zmiany zarówno w treści, jak i w formie były tak niewielkie10.

8 Ibidem, s. 198 -199.
9 M. Buber, Opowieści chasydów, tłum. i posłowie P. Her tz, Poznań 1986, s. 5.
10 G. Niga l, Th e Hasidic Tale, Oxford–Portland, Oregon 2008, s. 1 (tłum. Z. Szczygłowska-

-Gajos).
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Dzisiaj, pragnąc się spotkać z chasydami, powinniśmy bądź wybrać się do ich 
wspólnot w Bnei Brak lub Me’a Sze’arim w Jerozolimie, bądź udać się do grobów 
cadyków, wierząc w ich ciągłą obecność, najlepiej w rocznicę śmierci, kiedy przyby-
wają do nich ich uczniowie. Z dawną obecnością chasydów w Polsce można się także 
spotkać, czytając opowieści i wędrując dzięki nim po świecie dawnych żydowskich 
sztetli.

Mając świadomość, że wciąż tak mało znany jest w Polsce ten fascynujący cha-
sydzki świat, że jest on właściwie nieobecny w szkolnym nauczaniu, postanowili-
śmy wybrać się w podróż na spotkanie z chasydyzmem, cadykami i ich mistycznym 
uniesieniem. Zdecydowaliśmy się połączyć bezpośrednie doświadczenie trudnej 
wędrówki, polegającej na odwiedzaniu ważnych dla Dawida Bidermana miejsc, jego 
nauczycieli, towarzyszy i uczniów, z podróżą w świat opowieści chasydzkich, możli-
wej dzięki zbiorowi oryginalnych hebrajskich tekstów Migdal Dawid11, poświęcone-
mu cadykowi z Lelowa. Książkę tę uzupełniały inne opowieści, zawarte w tekstach 
Martina Bubera: Opowieści chasydów, Droga człowieka według nauczania chasydów, 
a przede wszystkim Gog i Magog, oraz Daniela Lifschitza Z mądrości chasydów.

Należy zwrócić uwagę na to, że właściwie można wyodrębnić dwa zasadnicze typy 
opowieści chasydzkiej: pierwszy typ to historia opowiadana przez cadyka chasydom, 
zaś drugi – opowiadana o cadyku przez chasydów12. Właśnie z drugim typem opo-
wieści chasydzkiej mamy do czynienia w Migdal Dawid. Historie zebrane w tym zbio-
rze mają charakter hagiografi czny i pokazują wyjątkowość Dawida Bidermana. Tekst 
ten jest pewnego rodzaju świadectwem zbiorowej pamięci oraz siły historii przeka-
zywanej z ust do ust. Jak większość opowieści chasydzkich został napisany prostym, 
mało wyrafi nowanym językiem, ale pozwala za to na obcowanie z prawdziwą i żywą 
wiarą.

Organizując naszą wyprawę śladami Dawida Bidermana po chasydzkich drogach, 
postawiliśmy sobie przede wszystkim dwa cele. Pierwszym z nich, edukacyjnym, 
było przybliżenie obecnym i byłym uczniom Zespołu Szkół w Szczekocinach reli-
gii, historii i kultury Żydów polskich, ze szczególnym uwzględnieniem chasydyzmu, 
a także uświadomienie im wielokulturowości ziem polskich oraz otwarcie ich na in-
ność. Celem drugim, badawczym, było zarejestrowanie polskich opowieści o Żydach, 
dawnych sąsiadach, utrwalenie i opisanie wspomnień, wyobrażeń i stereotypów ich 
dotyczących. Szczególnie interesował nas współczesny stosunek Polaków do Żydów 
w miejscowościach, do których obecnie przyjeżdżają chasydzi.

Nasze „wyjście do świata inności”13 rozpoczęliśmy od solidnych przygotowań, 
które pozwoliły uczestnikom wyprawy na zapoznanie się z jej problematyką i ce-
lami. Ogólną wiedzę o religii i kulturze Żydów członkowie wyprawy zdobyli na 
warsztatach w Starej Synagodze w Krakowie, prowadzonych przez Elżbietę Dłu-
gosz. W tematykę opowieści chasydzkich wprowadził uczestników podczas kilku 
11 Migdal Dawid, oprac. M. Brakman (Brukman), tłum. A. Pa luch, Piotrków 1930 (maszynopis).
12 R. E l ior, Mistyczne źródła chasydyzmu, tłum. M. Tomal, Kraków–Budapeszt 2009, s. 34.
13 Terminu „wyjście do świata” używa Kazimierz Ożóg w interesującym tekście Wycieczka szkolna jako 

„wyjście do świata”, „Kwartalnik Edukacyjny” 2009, nr 1, s. 3.
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zajęć Mirosław Skrzypczyk. Do przeprowadzania nagrań przygotowały ich ćwicze-
nia prof. Joanny Tokarskiej -Bakir z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo ważnym 
elementem przygotowań do wyprawy było zbudowanie koalicji osób i instytucji, 
które zechciały wspierać naszą inicjatywę. Udało się zaprosić do współpracy dr. hab. 
Michała Galasa z Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który się zajmuje 
problematyką dziejów judaizmu, szczególnie zaś zagadnieniami mistyki, mesjanizmu 
oraz współczesnymi prądami w judaizmie. Dr Michał Galas objął naszą wyprawę 
opieką naukową, a uczestnicząc z nami w wędrówce, służył pomocą merytoryczną 
we wszystkich kwestiach związanych z problematyką żydowskiej religijności. Bardzo 
ważny dla naszego projektu był udział w nim prof. Joanny Tokarskiej -Bakir, która 
dzieliła się z nami swoim ogromnym doświadczeniem w organizacji ekspedycji etno-
grafi cznych14 oraz pomogła nam przygotować kwestionariusz, według którego prze-
prowadzane były wywiady z mieszkańcami Podkarpacia. W organizację wyprawy, 
szczególnie tej jej części, która odbywała się na terenie Podkarpacia, zaangażowali 
się także pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego. Działania koordynował 
prof. Marek Stanisz, który zaprosił do współpracy dr Agatę Paliwodę i prof. Wacława 
Wierzbieńca. Wsparcia udzielili nam także: Elżbieta Stanisz, Marek Czarnota i Miro-
sław Czarnik. Osoby te pomogły znaleźć rozmówców, służyły nam jako przewodnicy 
po żydowskich drogach Podkarpacia i uzupełniały naszą wiedzę o przeszłości i wie-
lokulturowości tych terenów. Wsparcia organizacyjnego i fi nansowego udzieliły nam 
także: Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, Zespół Szkół w Szczekocinach, Gimna-
zjum w Lelowie oraz prywatna fi rma Blachomet państwa Renaty i Artura Mejerów 
ze Szczekocin.

Wyprawa edukacyjno -badawcza śladami Dawida Bidermana była jedną z pierw-
szych w Polsce prób zmierzenia się z tematyką chasydzką w edukacji szkolnej. Od-
była się ona w dniach 9 -15 lipca 2009 roku i wzięło w niej udział 18 osób. Uczest-
nikami byli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Szczekocinach oraz studenci 
– absolwenci naszej szkoły – którzy wcześniej realizowali różne projekty o tematyce 
żydowskiej, a teraz chcieli wziąć udział we wspólnej wędrówce ze swoimi młodszy-
mi kolegami. Wyprawa stała się więc ważnym doświadczeniem dla osób w różnym 
wieku, które się nawzajem wspierały i wymieniały doświadczeniami. Trasa wypra-
wy (licząca 1750 km) obejmowała następujące miejscowości: Lelów, Żarki, Szcze-
kociny, Chmielnik, Szydłów, Leżajsk, Łańcut, Strzyżów, Czudec, Frysztak, Niebylec, 
Sieniawę, Lublin, Kock, Górę Kalwarię, Kozienice, Warkę i Przysuchę. Część z nich 
była związana z Dawidem Bidermanem, który odwiedzał je w czasie wędrówek do 
swoich nauczycieli, przyjaciół (innych cadyków) oraz uczniów. Prawie wszystkie zaś 
stanowiły ważne ośrodki chasydzkie – żyli w nich znaczący cadykowie, a obecnie 
znajdują się tam ich ohele, do których odbywają swoje pielgrzymki chasydzi. Wizytę 
w każdym miejscu rozpoczynało wysłuchanie kilku opowieści z Migdal Dawid, które 

14 Szczegółowe informacje o działaniach prof. Joanny Tokarskiej -Bakir i prowadzonego przez nią Ar-
chiwum Etnografi cznego można znaleźć na stronie: www.archiwumetnografi czne.edu.pl, dostęp: 
11 II 2010.
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ukazywały związki Dawida Bidermana z cadykami mieszkającymi w tej miejscowo-
ści. Było to znakomite wprowadzenie w chasydzki świat, który dzięki temu stawał się 
żywy, barwny i wielowymiarowy. Ulice odwiedzanych miast oraz synagogi wypełnia-
ły się postaciami z tamtej rzeczywistości, a nam łatwiej było się spotykać z pozostało-
ściami po żydowskim świecie, choć jednocześnie ogarniał nas smutek i nostalgia, że 
został on bezpowrotnie utracony.

Projekt nakładał na uczniów obowiązek przygotowania informacji o każdej 
z miejscowości, którą odwiedzaliśmy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ży-
dowskiej. Uczniowie i studenci stawali się przewodnikami po miejscach znajdujących 
się na szlaku naszej wyprawy. Dzielili się wiedzą na przygotowany przez siebie temat 
z pozostałymi uczestnikami, a ich wystąpienia dotyczyły zarówno kwestii o charak-
terze ogólnym, np.: synagogi, cmentarza żydowskiego, inskrypcji nagrobnych, zwy-
czajów chasydzkich, roli cadyka, jak i bardzo konkretnych, takich jak: informacje 
o odwiedzanych miejscach i działalność poszczególnych cadyków. Znakomitym uzu-
pełnieniem okazały się wieczorne wykłady dr. Michała Galasa na temat chasydyzmu 
oraz projekcje fi lmowe przedstawiające historię i kulturę polskich Żydów.

Ważnym elementem wyprawy było nagrywanie starszych mieszkańców odwie-
dzanych przez nas miejscowości, którzy przywoływali z pamięci opowieści o swo-
ich żydowskich sąsiadach. Nagrania takie przeprowadziliśmy w: Leżajsku, Sieniawie, 
Czudcu, Frysztaku, Strzyżowie i Niebylcu. Uznaliśmy, że obok spotkań z materialny-
mi śladami przeszłości i dawnymi historiami obecnymi w opowieściach chasydzkich 
bardzo ważne są osobiste spotkania ze świadkami historii. W poznawaniu przeszłości 
posłużyliśmy się metodą oral history (nie przez wszystkich historyków docenianą), 
którą uważamy za znakomity sposób na prawdziwe spotkanie z człowiekiem i jego in-
dywidualną, subiektywną historią. Joanna Tokarska -Bakir pisze o tym następująco:

Każdy, kto „jeździł po barach”15 wie, że uczestniczenie w powstawaniu świadectwa ust-
nego angażuje nas w stopniu daleko większym niż dopuszcza to rozpowszechniony 
model badawczy. Ponieważ każda rozmowa […] odsłania obu rozmówców, historycy 
niechętnie się w nią angażują. […] Ktoś, kto rozmawia z ofi arą zbrodni, jej sprawcą, 
a nawet świadkiem, ma dużo mniejsze szanse skończyć rozmowę niezmieniony niż 
ktoś, kto w zaciszu archiwum czyta pisane w trzeciej osobie protokoły przesłuchań. 
Ten, kto w ogóle słucha, chcąc nie chcąc dowiaduje się, jak wielkie znaczenie ma spo-
sób zadawania pytań, a stąd już niedaleka droga do uchwycenia i docenienia „afektyw-
nego, empatycznego komponentu w rozumieniu”16.

Młodzi badacze – uczestnicy wyprawy – nie tylko stali się powiernikami ludz-
kich opowieści, ale także mogli zbudować w sobie poczucie bliskości z opowiada-
jącymi i tymi, o których oni opowiadali. Jednocześnie zaś mogli się zastanowić nad 

15 Określenie to jest nawiązaniem do wypowiedzi Tomasza Szaroty w dyskusji nad książką Sąsiedzi 
Jana Tomasza Grossa: „Na to odpowiadam: nie pisze się historii, jeżdżąc po barach. To jest właśnie 
kwestia warsztatu”.

16 J. Tokarska -Bakir, Historia jako fetysz, [w:] eadem, Rzeczy mgliste. Eseje i studia, wstęp M. Ja-
nion, Sejny 2004, s. 107 -108, Sąsiedzi.
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pracą pamięci, nad tym, co i jak zostało zapamiętane i dlaczego właśnie „to” zapadło 
w pamięć. Każda rozmowa zmuszała ich do wejrzenia w głąb siebie, zmierzenia się 
z własną pamięcią i zastanowienia nad swoim stosunkiem do Żydów i do nieobecnej 
już dziś w takim stopniu na ziemiach polskich różnorodności etnicznej. Historia 
wywołana z pamięci wymaga interdyscyplinarnego podejścia do pozyskanego ma-
teriału. Badacza interesują nie tylko wydarzenia z przeszłości, ale także człowiek 
z jego indywidualną pamięcią, wyobrażeniami, mitami, stereotypami i postrzega-
niem świata.

Udało nam się zarejestrować kilkanaście rozmów, które trwały od 1 do 2,5 godzi-
ny. Nagrania stały się materiałem do dalszych działań. O tym, że były jednocześnie 
niezwykłym doświadczeniem dla uczniów, świadczy wypowiedź jednej z uczestni-
czek wyprawy, K. Zgadzajskiej:

Wyjazd był dla mnie prawdziwą przygodą naukową. Każdy dzień przynosił kolejne 
ciekawe wiadomości o kulturze żydowskiej, które codziennie były przez naszą gru-
pę starannie podsumowane. Natomiast relacje osób, które na własnej skórze odczuły 
skutki prześladowania Żydów w czasie drugiej wojny światowej, były niesamowitym 
przeżyciem. Opowiadania świadków wydarzeń były często wstrząsające. Ale mimo to 
cieszę się, że tak wiele dowiedziałam się o osobach wyznających judaizm, nie tylko 
poprzez czytanie książek.

Nie było to jednak doświadczenie łatwe, ponieważ nagrywający słuchali także 
opowieści pełnych cierpienia, smutku i śmierci. Każdego dnia wieczorem spotykali-
śmy się więc, by podsumować miniony dzień, podzielić się przeżyciami, refl eksjami 
i uwagami. Wszyscy uczestniczący w nagraniach oceniali swoje spotkanie ze świad-
kiem historii, rozmowę i zarejestrowany materiał. Opiekunowie oraz pozostali uczest-
nicy komentowali relacje, zadawali pytania, doradzali. Codziennie zatem uczestnicy 
wyprawy spotykali się z nowymi wyzwaniami i próbowali im sprostać. Odbyli długą 
drogę nie tylko w przestrzeni, ale także we własnym wnętrzu.

Razem z chasydami

Nasza wyprawa śladami Dawida Bidermana po chasydzkich drogach pozwoliła stwo-
rzyć swoisty dziennik podróży, w którym znalazły się krótkie informacje o żydowskiej 
historii odwiedzanych przez nas miejscowości, sylwetki mieszkających tam cadyków, 
opisy miejsc związanych z chasydyzmem, a przede wszystkim wybrane chasydzkie 
opowieści17.

17 Do opracowania niniejszego miniprzewodnika i jednocześnie dziennika podróży posłużyły nam 
następujące źródła: M. Buber, Gog i Magog…; idem, Opowieści chasydów; Polski słownik juda-
istyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 1 -2, oprac. Z. B orzymińska, R. Ż ebrowski, Warszawa 
2003, Słowniki (Prószyński i S -ka); A. Potocki, Śladami chasydzkich cadyków w Podkarpackiem, 
Rzeszów 2008; idem, Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004; Przewodnik po zabytkach kultury 
żydowskiej w Lublinie, wydany przez Agencję Reklamy AD REM; K. Urbański, Gminy żydowskie 
małe w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, Kielce 2006; M. Wodziński, Groby 
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Dzień I

Napisano w „Sefer Szem ha -Gdolim He -Hadasz” (7:4): Święty rabin, nasz nauczy-
ciel, czcigodny pan Dawid z Lelowa, błogosławiona niech będzie pamięć cadyka, raw 
wielki i sławny wśród Izraela, mąż Boga, który „świętym nazwany będzie” (Iz 4:3) 
był uczniem świętego rabina, naszego nauczyciela Elimelecha – pamięć cadyka niech 
będzie błogosławiona – z Leżajska, najwybitniejszym uczniem świętego rabina, nasze-
go nauczyciela Jakuba Icchaka, błogosławionej pamięci cadyka rabina z Lublina, oraz 
towarzyszem i przyjacielem świętego gaona, Męża Żydowskiego z Przysuchy – błogo-
sławiona niech będzie pamięć cadyka – który był jego zięciem. Nie miała miary jego 
świętość i powściągliwość, a jego miłość dla Izraela i przylgnięcie do Pana niemożliwe 
są do zawarcia w piśmie, bo któż wysłowiłby jego miłość i któż wyraziłby jego świętość 
słowem. Na niego spłynęło światło z niebios, aby oświecać ziemię, wskazywać Izraelo-
wi drogę, którą ma kroczyć i aby głosić mu żywe słowa Pana. Jego synem był święty 
rabin, nasz nauczyciel Mosze z Lelowa, błogosławiona niech będzie pamięć cadyka, 
święty mąż żydowski, założyciel jesziwy w naszej świętej ziemi, oby została odbudo-
wana i odnowiona za naszych dni. Dusza pana Dawida z Lelowa spoczęła w roku 574, 
7 -mego dnia miesiąca szwat – niech jego zasługi nas chronią18.

Rozpoczęliśmy naszą wędrówkę w Lelowie, małej miejscowości położonej w po-
wiecie częstochowskim (woj. śląskie). Przed wojną w Lelowie, jak i we wszystkich 
odwiedzanych przez nas miejscach, liczną grupę mieszkańców stanowiła ludność 
żydowska. Przede wszystkim jednak miejscowość ta jest znana z powodu cadyka 
Dawida Bidermana (1746 -1814), bohatera naszej wyprawy. Był on uczniem Eli-
melecha z Leżajska i Widzącego z Lublina, przyjacielem i powinowatym Świętego 
Żyda z Przysuchy, a cechowała go głęboka religijność, wyjątkowa dobroć, łagodność 
i skromność. Mogli jej doświadczyć wszyscy ci, których napotykał podczas swoich 
wędrówek i podróży. Dawid Lelower był założycielem dynastii cadyków lelowskich, 
istniejącej do dziś w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Nasza wyprawa rozpoczęła 
się od wizyty w ohelu Dawida Bidermana. Przetrwał on w nienaruszonym stanie do 
drugiej wojny światowej, kiedy to wraz z cmentarzem żydowskim został zniszczo-
ny. Po wojnie na tym terenie wybudowano pawilony handlowe i magazyn gminnej 
spółdzielni. W 1988 roku, z inicjatywy chasydów, fundacja rodziny Nissenbaumów 
rozpoczęła poszukiwania grobu Dawida Lelowera. Udało się go odnaleźć pod częścią 
pawilonów i w tym miejscu został urządzony nowy ohel cadyka, co dało początek 
ponownym pielgrzymkom chasydów do grobu ich mistrza. Wewnątrz na ścianie wisi 
marmurowa tablica z hebrajskim napisem: 

Kamień nagrobny Świątobliwego rabina miłującego Izrael Naszego mistrza Da-
wida z Lelowa Syna naszego nauczyciela i mistrza, rabina Salomona, aby pamięć 

cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach, Wrocław 1998, Bibliotheca 
Judaica; oraz strona internetowa: www.sztetl.org.pl, www.kirkuty.xt.pl, a także strony internetowe 
poszczególnych miejscowości, dostęp: I -II 2010.

18 Migdal Dawid, cz. 1, s. 1.
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sprawiedliwego i świętego była mu błogosławieństwem. Pochowany został na cmenta-
rzu 7 szwat 574 roku [1814 r.] 

Niechaj jego zasługa chroni nas i cały Izrael, Amen”19. Po obejrzeniu znajdującej 
się naprzeciw ohelu cadyka synagogi wraz z mykwą (łaźnią), wyruszyliśmy do na-
stepnej miejscowości – Żarek.

Żarki to miasto położone w powiecie myszkowskim (woj. śląskie), znane jako lo-
kalny ośrodek rzemiosła i handlu, a jego historia sięga XIV wieku. Mieszkańcy Żarek 
zajmowali się głównie handlem, drobną produkcją i rzemiosłem. Dużą rolę w życiu 
miasteczka odgrywali Żydzi, którzy stanowili znaczną część ludności (w dniu wybu-
chu drugiej wojny światowej – 60%). Zwiedziliśmy miejsca związane z żydowską hi-
storią Żarek – obejrzeliśmy dawny budynek synagogi, w którym znajduje się obecnie 
remontowany Gminny Ośrodek Kultury, a następnie udaliśmy się na cmentarz żydow-
ski, jeden z najlepiej zachowanych na tym terenie. Spacerując wśród ocalałych macew, 
przyglądaliśmy się inskrypcjom, próbowaliśmy znaleźć symboliczne oznaczenia i roz-
myślaliśmy o nieistniejącym już, a kiedyś tak bardzo tu obecnym, żydowskim świecie.

Nastepny przystanek na naszej trasie to Szczekociny – małe miasteczko położo-
ne nad rzeką Pilicą w powiecie zawierciańskim (woj. śląskie). Historia miasta się-
ga XIV wieku, a znane jest ono głównie z powodu bitwy pod Szczekocinami, którą 
w 1794 roku stoczył Tadeusz Kościuszko z wojskami rosyjskimi i austriackimi. Żydzi 
byli obecni w Szczekocinach już od XVII wieku i zajmowali się głównie rzemiosłem. 
Przed wojną stanowili około 50% mieszkańców. W Szczekocinach nie zachowały się 
cmentarze żydowskie, a budynek dawnej synagogi służył jako magazyn zbożowy. 
Obecnie znajduje się w prywatnych rękach i ma w nim powstać restauracja. Dzięki 
staraniom Zespołu Szkół w Szczekocinach i Organizacji Żydów Szczekocińskich na 
budynku umieszczona została tablica pamiątkowa. Miejscowość ta jest dla nas szcze-
gólnie ważna, ponieważ w niej znajduje się nasza szkoła. Od kilku lat organizujemy 
działania służące upamiętnieniu historii Żydów szczekocińskich. Jest to m.in. Szcze-
kociński Festiwal Kultury Żydowskiej YAHAD – RAZEM. Wydaliśmy także książkę 
Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć20.

Po krótkim postoju obok synagogi ruszyliśmy w dalszą podróż, aby zatrzymać 
się w Chmielniku, miasteczku położonym w województwie świętokrzyskim, którego 
historia sięga XIII wieku. W XVII wieku w Chmielniku zaczęli się osiedlać Żydzi 
wygnani z Hiszpanii, wzniesiono synagogę i nastąpił stopniowy rozwój ekonomiczny 
gminy żydowskiej. Wspólne polsko -żydowskie życie istniało w miasteczku aż do dru-
giej wojny światowej. W 1942 roku hitlerowcy zdewastowali wnętrze synagogi, prze-
znaczając budynek na magazyn, a także zniszczyli cmentarz żydowski. Większość 
ludności żydowskiej, stanowiącej około 80% mieszkańców miasta, została zamordo-
wana. Po wojnie budynek synagogi był wykorzystywany jako magazyn zboża. Obec-
nie pamięć o żydowskiej historii Chmielnika jest przywracana. W budynku synagogi 

19 Postacie z historii ziemi lelowskiej, red. M. Nowak, M. Skrzypczyk, Lelów 2005, s. 13.
20 Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć, red. M. Galas, M. Skrzypczyk, Kraków–Budapeszt 

2008.
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ma powstać muzeum upamiętniające życie w typowym sztetlu, a już teraz odbywa-
ją się spotkania, koncerty i wystawy. Na terenie cmentarza żydowskiego, ogrodzo-
nym i uporządkowanym, zgromadzono ocalałe nagrobki i wybudowano składający 
się z fragmentów macew pomnik -lapidarium. Od kilku lat w czerwcu każdego roku 
w Chmielniku odbywają się Spotkania z Kulturą Żydowską, podczas których sąorga-
nizowane projekcje fi lmów, wystawy, degustacje potraw kuchni żydowskiej. W mie-
ście króluje wtedy muzyka i taniec. W Chmielniku zwiedziliśmy budynek synagogi, 
obejrzeliśmy cmentarz i ruszyliśmy w dalszą drogę do Szydłowa.

Otoczone murami obronnymi miasteczko Szydłów może się poszczyciś bogatą 
historią, w której swój udział miała mieszkająca tu do wojny wraz z Polakami ludność 
żydowska. W Szydłowie pozostała po niej wzniesiona w XVI wieku synagoga. Obec-
nie znajduje się tu muzeum. Zostały w nim zgromadzone przedmioty kultu religijne-
go i pamiątki po mieszkających tu kiedyś Żydach. Obejrzeliśmy eksponaty muzeum, 
spacerowaliśmy po miasteczku, obserwując jego ciekawą zabudowę, a następnie uda-
liśmy się do Czudca, miejsca naszego zakwaterowania.

Pierwszy dzień był intensywny i nieco męczący, ale wprowadził dobrą atmosferę 
i rozbudził ochotę do dalszego wędrowania śladami cadyka Dawida.

Święty cadyk reb Lipa ze Szczekocin i święty cadyk reb Mosze Szmuel ze Szczekocin 
mieli zwyczaj zawsze w wieczór przed Jom Kippur jeść posiłek w domu, a w Lelowie 
– posiłek kończący święto, po którym wracali do Szczekocin. Reb Lipa odmawiał za-
wsze w synagodze modlitwę dodatkową, a reb Mosze Szmuel – modlitwę poranną, 
i tak działo się co roku. Mieszkał w tym czasie w Szczekocinach pewien gaon, wielki 
przeciwnik chasydów. Wyszedł on kiedyś naprzeciw nim i zapytał: „Dlaczego to robi-
cie? Jaką macie w tym przyjemność?”. Ci odrzekli: „Oby była nam dana taka radość 
w przyszłym świecie, jaką mamy teraz, wracając od naszego Rebego”. – To zdarzenie 
jest sławne i znane, a słyszałem o nim od przyjaciela świętego chasyda reb Abbale ze 
Szczekocin, który słyszał to od teścia, który był wnukiem reb Mosze Szmuela, błogo-
sławiona ich pamięć21.

Dzień II

Pewnego razu reb Dawid szedł do Leżajska, do świętego cadyka Elimelecha, błogo-
sławiona jego pamięć. Przed wyruszeniem w drogę dokonał wielkich umartwień cie-
lesnych, aż do przesady. (Słyszałem jeszcze od kogoś, kto mówił w imieniu świętego 
gaona, autora „Hiduszei Ha -Rim”, iż mając 25 lat już 14 razy zdążył dokonać wszyst-
kich umartwień według „Szewet Musar”.) Kiedy święty Elimelech poczuł, że idzie do 
niego reb Dawid, polecił swemu służącemu, aby nie wpuszczał go do środka. Chciał 
bowiem, aby najpierw do jego serca weszła miara skromności. Widział, że pomimo 
wszystkich umartwień reb Dawid nie osiągnął jeszcze niczego. Tak też uczynił sługa, 
a było to w wieczór świętego szabatu. W nocy reb Dawid powiedział sobie w duchu: 
„Jeśli Rebe nie pozwoli mi usłyszeć słów Tory ze swoich świętych ust, podejdę pod 

21 Migdal Dawid, cz. 2, s. 32.
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okno i stamtąd spróbuję słuchać”. Jednakże święty cadyk Elimelech nie wygłaszał słów 
Tory ani w wieczór szabatowy, ani też na drugi dzień rano, ani w czas wyjścia szabatu. 
Wtedy Dawid podszedł do jakiejś małej ptaszyny i dał jej kawałek chały, a później po-
zwolił jej położyć się razem z nim na piecu. Kiedy tak leżał, powiedział sobie w duszy: 
„Po wszystkich umartwieniach, których dokonałem aż do tej pory, niemożliwym jest, 
abym je powtórzył! A jednak rebe nadal nie chce dać mi błogosławieństwa. Czy nie 
nadeszła zatem pora mojej śmierci?”. Mówiąc te słowa, prosił Jedynego Błogosławio-
nego, aby wziął już jego duszę do siebie. W modlitwie tej jego serce słabło zwolna, aż 
poczuł, że zbliża się ku śmierci. Ujrzawszy to święty cadyk Elimelech posłał sługę, aby 
przyprowadził Dawida. Ten przyszedł i otrzymał błogosławieństwo ku swej wielkiej 
radości, stając się od tej pory jednym z najlepszych uczniów Elimelecha, niech pamięć 
o jego zasługach nas chroni. Usłyszałem tę opowieść od świętego chasyda Mosze ha-
-Kohena Mentlika z Chmielnika22.

Drugi dzień wyprawy spędziliśmy w Leżajsku, mieście położonym w Podkar-
packiem, o historii sięgającej XIV wieku. Leżajsk był wtedy lokalnym ośrodkiem 
handlowo -rzemieślniczym. Pierwsza wzmianka o Żydach pochodzi z 1521 roku. 
Z biegiem czasu gmina żydowska coraz prężniej się rozwijała. W 1772 roku do mia-
sta przybył cadyk Elimelech ben Eleazar Lipmann (1717 -1787), za którego przyczyną 
na przełomie XVIII i XIX wieku Leżajsk stał się ważnym ośrodkiem chasydyzmu. 
Założył on dwór i skupił wokół siebie wielu uczniów. Uważał, że cadyk jest nie tyl-
ko przywódcą duchowym, ale także przewodnikiem w sprawach życia codziennego. 
Żyje on równocześnie w dwóch światach, ziemskim i niebiańskim, i jest pośredni-
kiem między nimi. Głównym dziełem Elimelecha z Leżajska jest Noam Elimelech 
(hebr. Łagodność Elimelecha). Ważnym elementem naszego pobytu w Leżajsku była 
wizyta na cmentarzu żydowskim, który wraz ze znajdującym się na nim ohelem zo-
stał całkowicie zniszczony przez hitlerowców w czasie wojny:

W ostatnim roku wojny niemieccy bandyci, nie mając już żadnych Żydów, z którymi 
mogliby walczyć, prowadzili wojnę z grobami. Wszystkie macewy wyrwano z ziemi 
i wybrukowano nimi rynek. Traktorami rozjechano górę, na której znajdowały się mo-
giły, i zrównano z wąwozem23.

Cmentarz odrestaurowano w latach osiemdziesiątych dzięki fundacji rodziny Nis-
senbaumów – ustawiono na nim kilka nagrobków, a z rozbitych macew zbudowano 
lapidarium. Wtedy także rozbudowano ohel, który ponownie został wzniesiony po 
wojnie w 1963 roku. W ohelu obejrzeliśmy grób Elimelecha z Leżajska oraz fragment 
najstarszej oryginalnej macewy cadyka w Polsce – macewę syna cadyka Elimelecha, 
Eleazara, z 1806 roku. Znajdują się tam również tablice epitafi jne: Eliezera, cadyka 
w Chmielniku – syna Elimelecha, Menachema Isachara – syna Elimelecha, Naft alego, 

22 Ibidem, cz. 1, s. 24 -25.
23 J. Rojtman, Żydowski cmentarz, czyli miejsce święte, [w:] Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci 

gmin żydowskich, oprac. M. Adamczyk -Garbowska, A. Kopciowski, A. Trzciński, Lublin 
2009, s. 217.
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cadyka z Leżajska – wnuka Elimelecha, oraz dwóch zięciów Elimelecha – Natana 
Ezechiela i Izraela. Każdego roku do leżajskiego ohelu przybywają liczne pielgrzym-
ki chasydów z całego świata. Przyjeżdżają w rocznicę śmierci swojego mistrza, pod 
koniec marca, zgodnie z przekonaniem, że nie umrze w grzechu ten, kto choć raz 
w życiu odwiedzi grób cadyka Elimelecha. Modlą się, tańczą, śpiewają i zostawiają na 
grobie cadyka karteczki z prośbami (kwitłech), które on ma przekazywać Bogu. Jedna 
z osób przez nas nagrywanych tak opisała coroczne wizyty chasydów:

A ja jeszcze wrócę do tego, jak przyjeżdżają, w jaki sposób ciekawie się modlą. To nie 
tylko te karteczki wkładane z tymi prośbami. Wierzą, że to będzie odebrane, wysłu-
chane, ale oni [modlą się też] poprzez radość, poprzez taniec. I tak ich tam grupka 
tańczyła w kółku. Jak ktoś patrzy i w inny sposób się modli, pierwszy raz [coś takiego] 
widzi, to się może nawet zdziwić, że oni tak biegają, zadowoleni, podskakują, coś tam 
sobie śpiewają. I oni przez radość uważają, że to też jest sposób modlitwy.

W Leżajsku zwiedziliśmy także miejscowe muzeum oraz bibliotekę przy Bazylice 
pw. Zwiastowania NMP i klasztorze oo. Bernardynów. Pracujący tam jako bibliote-
karz pan Zbigniew Jan Larendowicz opowiedział nam o historii biblioteki i pokazał 
księgozbiór z jego najstarszymi woluminami.

Drugą połowę dnia wypełniły nagrania – wywiady ze starszymi mieszkańcami 
miasta, które przeprowadzali uczestnicy wyprawy. Bardzo ciekawym dla nich do-
świadczeniem było wysłuchanie opowieści o dawnym Leżajsku, o wspólnym – i osob-
nym – życiu jego polskich oraz żydowskich mieszkańców, o tragedii Holokaustu. Na-
grywający poznawali dawny świat przez pamięć świadków historii. Stykali się także 
z wyobrażeniami i stereotypami sąsiadów, którzy obcowali z żydowskim światem.

Dzień III

Dwa światła
 Zapytano rabbiego Mendla z Rymanowa: „Dlaczego dwóch cadyków nie może 
mieć siedzib w tym samym mieście?”
 „Cadykowie – odparł – są jak światła niebieskie. Kiedy Bóg stworzył dwa wielkie 
światła niebieskie, oba zawiesił na nieboskłonie, aby każde pełniło swoją służbę. Odtąd 
oba trwają w przyjaźni: wielkie światło nie chlubi się, że jest wielkie, a małe poprzesta-
je na tym, że jest małe. Za czasów naszych mędrców niebo pokryte było gwiazdami, 
wielkimi i małymi, a wszystkie trwały w braterstwie. Inaczej ma się z cadykami za na-
szych czasów; nikt z nich nie chce być małym światłem i ustępować większemu. Lepiej 
więc, żeby każdy miał swój nieboskłon”24.

Trzeci dzień wyprawy przebiegał pod znakiem wizyt w kilku podkarpackich 
miejscowościach, w których przed wojną sąsiadami byli Polacy i Żydzi. Ucznio-
wie rozmawiali ze starszymi mieszkańcami, rejestrując ich wspomnienia o tamtym 
polsko -żydowskim świecie, dziś już nieistniejącym. Pozostały czas poświęciliśmy na 
24 M. Buber, Opowieści chasydów, s. 227 -228.
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odwiedzenie miejsc, przypominających o obecności i znaczeniu żydowskich miesz-
kańców na tych terenach. Przez cały dzień towarzyszył nam pan Mirosław Czarnik, 
nauczyciel ze Strzyżowa, który oprowadzał nas po interesujących nas miejscach 
i dzielił się z nami wiedzą na ich temat.

Wędrowanie rozpoczęliśmy w miejscu naszego zakwaterowania, Czudcu, gdzie 
Żydzi zaczęli się osiedlać w XVII wieku. Przed wojną stanowili ponad 30% miej-
scowej ludności, a utworzone przez hitlerowców getto zostało zlikwidowane w 1942 
roku, kiedy to jego mieszkańców wywieziono do getta w Rzeszowie. Spacerując po 
mieście, obejrzeliśmy zachowany budynek synagogi, w którym obecnie mieści się bi-
blioteka. Istnieją do dziś także stare domy o charakterystycznej architekturze, w któ-
rych prawdopodobnie mieszkali Żydzi. Niestety, nie zachował się cmentarz żydow-
ski, zdewastowany w czasie wojny.

Z Czudca udaliśmy się do pobliskiego Strzyżowa, gdzie historia Żydów sięga XVII 
wieku. W dziejach tego miasta Żydzi zawsze stanowili znaczną liczbę jego mieszkańców 
(w 1921 roku – 50,4%). W XIX wieku funkcję rabina w Strzyżowie sprawowali m.in.: 
Cwi Elimelech Szapiro (1785 -1841), późniejszy cadyk i założyciel dynastii cadyków 
dynowskich, oraz jego brat Eleazer Szapiro (1808 -1865), późniejszy cadyk w Łańcu-
cie. W okresie międzywojennym mieszkał tutaj także cadyk Juda Horowitz. Większość 
Żydów ze Strzyżowa zginęła w Bełżcu, dokąd przewieziono ich z getta w Rzeszowie. 
W miasteczku odwiedziliśmy cmentarz żydowski, który podczas wojny został znisz-
czony przez nazistów. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wie-
ku, dzięki fundacji rodziny Nissenbaumów oraz Żydów pochodzących ze Strzyżowa 
i ich potomków, teren cmentarza uporządkowano i ogrodzono. Zatrzymaliśmy się przy 
ohelu rabina Altera Horowitza, na którego macewie znajduje się inskrypcja: 

Arkę Pana przemocą nam zabrano. Szliśmy w świetle jego nauki i pouczeń, uczył nas 
mądrości i wiedzy, rabin i przewodnik, żył 45 lat w naszej społeczności. Zasługi jego 
nauki i modlitwy niech nas chronią. Biada nam, którzyśmy zostali jak trzoda bez pa-
sterza. W wieczór pesach złożyliśmy świętą ofi arę (tłum. Wojciech Tworek). 

Pierwsze litery każdego wersu, czytane pionowo tworzą imiona zmarłego: Alter 
Zeew. Spacerując po miasteczku, obejrzeliśmy także (niestety tylko z zewnątrz) bu-
dynek synagogi, mieszczący bibliotekę, po czym udaliśmy się do Niebylca.

Niebylec to miejscowość, w której zachowała się synagoga z XIX wieku. Obecnie 
w budynku mieści się biblioteka. Udało nam się wejść do środka, dzięki czemu mo-
gliśmy podziwiać bardzo ciekawą polichromię z XX wieku. Cmentarz żydowski zo-
stał całkowicie zniszczony w czasie wojny, a większość Żydów zginęła. Zachowali się 
oni jednak w pamięci mieszkańców, o czym przekonaliśmy się podczas nagrywania 
wywiadu. Oto fragment relacji mieszkanki Niebylca:

Często z koleżankami skradałyśmy się pod okna żydowskiej szkoły, którą nazywa-
łyśmy „chajderem”, aby posłuchać wykładów w języku hebrajskim. Słowa modlitwy 
powtarzanej monotonnie przez młodych Żydów brzmią mi do dziś w uszach. Niejed-
nokrotnie nauczyciel przerywał zajęcia, aby nas uciszyć.



154 Mirosław Skrzypczyk, Anna Wieczorek

Ostatnią miejscowością, którą odwiedziliśmy tego dnia, był Frysztak, gdzie Żydzi 
osiedlili się w XVI wieku. Początkowo mieszkało ich tu niewielu, jednakże z biegiem 
czasu gmina żydowska zaczęła rosnąć i rozwijać się. Przez kilka lat we Frysztaku 
mieszkał Menachem Mendel, późniejszy cadyk rymanowski. W 1872 roku spółka 
złożona z miejscowych Żydów stała się właścicielem dóbr frysztackich i należących 
do nich folwarków, które zakupiła od dotychczasowego dziedzica. Żydzi pełnili także 
funkcję wiceburmistrzów miasta od 1892 roku. W okresie międzywojennym stano-
wili 74,4% ogółu mieszkańców. Większość z nich zginęła – rozstrzelana przez Niem-
ców oraz w obozie zagłady w Bełżcu. We Frysztaku udaliśmy się na zachowany cmen-
tarz żydowski, na którym znajduje się grób córki Elimelecha z Leżajska. Wyraźnie 
widać, że jest on odwiedzany przez chasydów, o czym świadczą leżące wokół kartki 
z prośbami.

Dzień IV

Bezwarunkowa gościnność
 Dom rabbiego Lejba Dimmlesa z Łańcuta był otwarty dla wszystkich i jego goście 
mogli jeść i pić do woli. Ale pewnego razu rabbi odkrył, że jeden z jego gości leży 
kompletnie pijany w łaźni. Rabbi wydał polecenie, aby od tej pory nie podawano mu 
już wina. Od czasu tego zajścia popularność rabbiego z Łańcuta zaczęła spadać. Kiedy 
poskarżył się na to swojemu szwagrowi, Widzącemu z Lublina, ten rzekł: „Bóg błogo-
sławił ci bez ograniczenia, kiedy twoja gościnność była nieograniczona. Tak i teraz, 
kiedy wprowadziłeś ograniczenia, również Bóg mniej ci błogosławi. Idź więc i proś 
tego człowieka o przebaczenie i traktuj go tak jak przedtem”25.

W niedzielę zrobiliśmy przerwę w nagraniach, spędzając czas tylko na zwiedza-
niu. Najpierw udaliśmy się do Łańcuta, w którym znajduje się pałac rodziny Potoc-
kich – jedno z ciekawszych miejsc wartych obejrzenia w Polsce. Mogliśmy się o tym 
przekonać, spacerując po salach muzeum, podziwiając wnętrza, zabytkowe pojaz-
dy w wozowni, relaksując się w pięknym parku i oranżerii. Nie zapominając jednak 
o głównym celu naszej wyprawy, udaliśmy się do miejsc związanych z religią i kulturą 
żydowską. Żydzi pojawili się w tym mieście w XVI wieku. Z upływem czasu nastę-
pował stopniowy rozwój gminy żydowskiej – w okresie międzywojennym jej człon-
kowie stanowili ponad 40% ogółu mieszkańców. Łańcut był miejscem zamieszkania 
wielu znanych cadyków, stając się ośrodkiem chasydzkim. Mieszkał tu przez kilka 
lat cadyk Elimelech, zanim w 1772 roku osiadł w Leżajsku. Tutaj swoją działalność 
rozpoczął także jego uczeń, Widzący z Lublina, który się ożenił z córką miejscowe-
go chasyda Lejba Dimmilesa (Dimmlesa). Opiekę nad chasydami sprawowali tak-
że, pełniąc funkcję rabinów, Cwi Elimelech Szapiro, Eleazer Szapiro oraz jego syno-
wie: Szlomo i Simcha. W czasie drugiej wojny światowej Żydzi zostali zgromadzeni 

25 D. L i fschitz, Z mądrości chasydów. Ponad 600 nie publikowanych wcześniej opowieści o radości, na-
dziei, humorze z dawnych historii Izraela, aby odnaleźć Boga i siebie samego, tłum. M. Dutkiewicz-
-Litwiniuk, s. 124.
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w utworzonym w Łańcucie getcie, a potem większość z nich zginęła, głównie w obo-
zie zagłady w Bełżcu. Pamiątką po dawnym żydowskim świecie w Łańcucie jest za-
chowana piękna synagoga:

Wnętrze zdobi polichromia z 1912 roku. […] zwracają uwagę nie tylko polichromie, 
ale także arkady powstałe w XVIII i XIX wieku, wypełnione tekstami modlitw. Naj-
starsze pasmo stiuków, u góry ścian do nasady łuków sklepienia, pochodzi z XVIII 
wieku. Bimę stanowią 4 kolumny o bogato zdobionych kapitelach. Nad bimą jest po-
lichromia z 1906 roku, przedstawiająca sceny biblijne: kuszenie Adama w raju, ofi arę 
Kaina i Abla, arkę Noego i ofi arę Izaaka. Na ścianie ołtarzowej nad aron ha -kodesz 
znajdują się tablice dekalogu w snycerskim ornamencie26.

Obejrzeliśmy wspaniałe wnętrze łańcuckiej synagogi oraz zebrane eksponaty mu-
zeum judaistycznego, które się tam obecnie mieści, i udaliśmy się na cmentarz ży-
dowski. Znajdują się na nim dwa ohele: Naft alego Horowica (1760 -1827), zwanego 
Naft alim z Ropczyc, popularnego cadyka o skłonnościach ezoterycznych, który był 
uczniem Elimelecha z Leżajska, Izraela z Kozienic i Menachema Mendla z Rymano-
wa; oraz Eleazara Szapiro (zm. 1865), który był cadykiem w Łańcucie od śmierci ojca 
i jednocześnie swojego nauczyciela Cwi Elimelecha. Chasydzi przyjeżdżający co roku 
na grób Elimelecha z Leżajska odwiedzają także ohele cadyków w Łańcucie.

Niedzielne popołudnie wypełniło nam zwiedzanie Rzeszowa. Pan Marek Czar-
nota oprowadził nas po dzielnicy żydowskiej. Opowiadał o istniejącym tu do woj-
ny świecie, w którym Żydzi odgrywali znaczącą rolę, o relacjach polsko -żydowskich 
i o działaniach podejmowanych w celu upamiętnienia dawnych żydowskich miesz-
kańców i miejsc. Pokazał nam budynek synagogi staromiejskiej z XVII wieku, bar-
dzo zdewastowanej podczas wojny, zaadaptowany na archiwum. Jest on własnością 
krakowskiej gminy żydowskiej i jest także siedzibą Ośrodka Badań Historii Żydów. 
Zajrzeliśmy także do budynku synagogi nowomiejskiej z XVIII wieku, gdzie obecnie 
mieści się Biuro Wystaw Artystycznych. Z trzech cmentarzy żydowskich zachował 
się tylko najnowszy, na którym znajdują się trzy ohele: rodziny Lewinów, cadyka 
Cwi Elimelecha Szapiro z Błażowej i jego syna Jozuego z Rybotycz oraz Abrahama 
Horowica, cadyka z Połańca i Radomyśla Wielkiego. Zachowały się także nieliczne 
nagrobki. Dwa pozostałe cmentarze zostały całkowicie zniszczone podczas wojny. 
Jeden z nich niedawno upamiętniono. Na skwerze przy placu Ofi ar Getta umiesz-
czono pomnik z napisem w języku hebrajskim i polskim: „W tym miejscu znajduje 
się XVII -wieczny cmentarz żydowski zniszczony w czasie drugiej wojny światowej 
przez hitlerowskiego okupanta. W lecie 1942 roku gromadzono tutaj Żydów przed 
wywiezieniem do obozów zagłady”.

Nasza wizyta w Rzeszowie zakończyła się spacerem korytarzami Podziemnej Tra-
sy Turystycznej, po czym wróciliśmy do Czudca. Wieczorem wysłuchaliśmy wykła-
du prof. Wacława Wierzbieńca o wzajemnych relacjach polsko -żydowskich w ciągu 
wieków. Mieliśmy także możliwość spotkania z ocalałą Żydówką z Rzeszowa, panią 

26 A. Potocki, Żydzi w Podkarpackiem, s. 105.
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Yudith Haas, które było niezwykle interesującym i wzruszającym doświadczeniem 
dla wszystkich jego uczestników.

Dzień V

Sen
 Nie chcąc, aby jego studia ucierpiały od zbyt długich przerw, rabbi Szmelke sypiał, 
tylko siedząc, z głową na ramieniu i świecą między palcami, której dopalający się pło-
mień parzył go w dłoń i budził ze snu. Kiedy odwiedził go rabbi Elimelech i rozpoznał 
drzemiącą w nim jeszcze moc jego świętości, z wielką starannością przygotował mu 
posłanie i długimi namowami skłonił go wreszcie, aby na chwilkę się położył. Potem 
zamknął okno i zapuścił zasłony. Rabbi Szmelke zbudził się dopiero późnym rankiem. 
Wiedział, że spał długo, ale wcale tego nie żałował, odczuwał bowiem, że napełnia go 
jakaś nieznana przedtem, słoneczna jasność. Poszedł do bożnicy i jak to miał w zwy-
czaju przewodził modłom wspólnoty. Ale modlący się słyszeli go jakby po raz pierw-
szy, z taką bowiem mocą porwał wszystkich i wyzwolił swoją świętością.
 Później Szmelke powiedział do Elimelecha: „Teraz dopiero zrozumiałem, że Bogu 
można służyć także snem”27.

Następny dzień był powrotem do spotkań z mieszkańcami Podkarpacia i rejestro-
wania ich wspomnień. Był to już ostatni dzień nagrań, których tym razem dokony-
waliśmy w Sieniawie. Historia Żydów w tym mieście sięga XVII wieku, a w XVIII 
wieku funkcję rabina sprawował tutaj Samuel Szmelke Horowic (1726 -1778), póź-
niejszy naczelny rabin Moraw i cadyk w Nikolsburgu, uczeń Wielkiego Magida. 
W XIX wieku Sieniawa stała się silnym ośrodkiem chasydzkim, przede wszystkim 
za przyczyną cadyka Ezechiela Szragi Halberstama (1811 -1898), syna założyciela dy-
nastii sądeckiej Chaima Halberstama z Sącza. Ezechiel był znawcą kabały i prawa 
halachicznego, autorem komentarzy do ksiąg kabalistycznych, a także zbioru kazań, 
responsów i przypowieści Diwre Jecheskel. Cadykami zostali także jego trzej syno-
wie: Arie Lejbusz, Symcha Ischar i Mojżesz. Na zachowanym cmentarzu żydowskim 
odwiedziliśmy ohel cadyka Ezechiela, w którym znajduje się także macewa zmarłe-
go w Sieniawie cadyka z Dąbrowy Tarnowskiej, Nahuma Weindenfelda. Duża liczba 
świeczek i kwitłech w ohelu świadczy o tym, że miejsce to często odwiedzają chasy-
dzi i kult cadyka jest wciąż żywy. W okresie międzywojennym ludność żydowska 
w Sieniawie stanowiła około 60% mieszkańców – większość z nich zginęła w czasie 
Holokaustu. Podczas nagrywanych rozmów z mieszkańcami miasta powracał w ich 
wspomnieniach ten nieistniejący już dziś polsko -żydowski świat.

W drodze powrotnej z Sieniawy do Czudca wstąpiliśmy do małej miejscowości 
o nazwie Markowa. Podczas okupacji hitlerowskiej polskie rodziny ukrywały tu Ży-
dów. Jedna z nich, rodzina Ulmów składająca się z ośmiu osób (w tym czworga ma-
łych dzieci), została za to zamordowana wraz z Żydami, którzy znaleźli u nich schro-
nienie. W 2004 roku odsłonięto tablicę poświęconą ich pamięci, przypominającą 
27 M. Buber, Opowieści chasydów, s. 153.
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o tym tragicznym wydarzeniu oraz o ofi arnej pomocy, jakiej doświadczali Żydzi od 
społeczności polskiej w czasie drugiej wojny światowej.

Dzień VI

Podczas wielkiej wojny między carem Rosji a słynnym królem Francji, wielu ludzi nie 
mogło przyjeżdżać do Lublina, jako że droga była odcięta ze wszystkich stron. Przyby-
wali zatem do pobliskiego Lelowa. Słyszałem, że pewnego razu, gdy reb Dawid siedział 
przy czystym stole ze swoimi bliskimi, powiedział: „Oto siedzę przy stole Rebego [tzn. 
przy stole rebego z Lublina]”, i natychmiast wyjaśnił im swe słowa, mówiąc: „Gdyby 
tylko świat wiedział, jak wielki jest Rebe z Lublina, wszyscy ludzie przyjeżdżaliby do 
niego, a przez to jego stół rozciągnąłby się tak, aż sięgałby naszego miasta, gdyż wielu 
by było zasiadających przy stole, a ja – Dawid, najmniejszy z nich wszystkich, sie-
działbym na jego końcu, tak jak teraz. Dlatego siedząc tutaj, siedzę przy stole Rebego”. 
A piszącemu owe słowa wiadomo jeszcze, że cadyk rozciąga swoją opiekę nad całym 
pokoleniem, w każdym miejscu, gdzie ono się znajduje. Opieka Rebego zatem sięga 
tutaj, jak gdyby i on tu był. Widziałem też w księdze „Sefer Tiferet Szlomo” słowa ge-
mary: „Szczęśliwyś, rabi Jehudo ben Betira, że jesteś w Nisibis, a twoja siła rozciąga się 
do Jerozolimy”, jako odnoszące się do sprawiedliwego w swoim pokoleniu28.

Po opuszczeniu gościnnego i niezwykle ciekawego Podkarpacia, także ze względu 
na obecne tam ślady kultury żydowskiej, udaliśmy się do Lublina, miejsca, do które-
go wędrował wielokrotnie Dawid Biderman. Pierwsze wzmianki o Żydach osiadłych 
w Lublinie pochodzą z XIV wieku, a czasy świetności gminy żydowskiej w tym mie-
ście przypadają na XVI wiek i pierwszą połowę XVII wieku. Od 1518 roku działała 
tu jesziwa (uczelnia talmudyczna), założona przez Szaloma Szachnę, która znana 
była w całej Europie. Pod koniec wieku XVIII Lublin stał się znaczącym ośrodkiem 
chasydyzmu, przede wszystkim za sprawą Jaakowa Icchaka Horowica (1745 -1814), 
zwanego Widzącym (Jasnowidzem) z Lublina albo Lublinerem. Właśnie do niego, 
jako do swojego nauczyciela, udawał się Lelower. Nazywano go Widzącym, ponieważ 
potrafi ł pokazywać ludziom poprzednie wcielenia ich duszy. Według niego rola ca-
dyka polegała na pomocy swoim chasydom w rozwiązywaniu ich problemów, nawet 
z wykorzystaniem magii. Wraz z innymi cadykami: Magidem z Kozienic (przeciw-
nikiem Napoleona) i Menachemem Mendlem z Rymanowa (zwolennikiem Napo-
leona), chciał przez działania mistyczne przekształcić wojny napoleońskie w walkę 
Goga i Magoga. Zgodnie z tradycją miała ona poprzedzić przyjście Mesjasza. Jed-
nym z najważniejszych momentów w czasie naszej wyprawy było przybycie do ohe-
lu Widzącego, który się znajduje na starym cmentarzu w Lublinie. Liczne świeczki 
i kartki z prośbami świadczą o tym, że do grobu cadyka przybywają chasydzi z róż-
nych stron świata. Na tym samym cmentarzu obejrzeliśmy również wiele interesują-
cych nagrobków żydowskich, wśród nich macewy: talmudysty Jaakowa Kopelmana 
(zm. 1541 r.), rabina Szaloma Szachny (zm. 1558 r.), a także rabina Szlomo Lurii 
28 Migdal Dawid, cz. 1, s. 17.
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(zm. 1573 r.). Ze wzgórza, na którym położona jest nekropolia, rozciąga się wspa-
niały widok na miasto, tak jednak inne od przedwojennego, bo nie ma już w nim 
synagog, żydowskich domów i sklepów. Odwiedziliśmy także nowy cmentarz, za-
łożony w 1829 roku. Został on prawie zupełnie zniszczony w czasie drugiej wojny 
światowej. Obecnie znajdują się na nim monumenty upamiętniające Żydów lubel-
skich, pomnik -mauzoleum mieszczący Izbę Pamięci Żydów Lublina, ohel dynastii 
lubelskich cadyków Eigerów, a także ohel Meira Szapiry (zm. 1933 r.), twórcy lubel-
skiej Uczelni Mędrców Lublina, którego prochy zostały przewiezione w 1958 roku 
do Jerozolimy. Po wizycie w ohelu Meira Szapiro udaliśmy się na ulicę Lubartowską 
85, gdzie w latach 1930 -1939 znajdowała się Uczelnia Mędrców Lublina (Jeszywas 
Chachmej Lublin) o ogólnoświatowym znaczeniu. Budynek ten mieścił przed woj-
ną salę wykładową, która była jednocześnie bożnicą jesziwy, salę z wielką makietą 
Świątyni Jerozolimskiej, sale konferencyjne, bibliotekę oraz liczne pomieszczenia 
dla studentów i obsługi. W 2007 roku została tam ponownie otwarta synagoga, ma-
jąca służyć żydowskiej społeczności Lublina i przybywającym gościom. W budynku 
obejrzeliśmy wystawę poświęconą historii uczelni i wysłuchaliśmy opowieści dok-
tora Michała Galasa o jej znaczeniu.

Pobyt w Lublinie nie mógł się obejść bez spaceru po Starym Mieście. Ważnym 
punktem dawnego i dzisiejszego Lublina jest Brama Grodzka, za którą do czasów 
Zagłady rozciągało się żydowskie miasto. Obecnie w Bramie Grodzkiej ma swoją 
siedzibę Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. Jego celem jest zachowanie pamięci 
o dawnym Lublinie i jego mieszkańcach. Na jednej z elewacji kamienicy znajdują-
cej się przy placu Zamkowym odnaleźliśmy tablicę upamiętniającą nieistniejący już 
dom, w którym mieszkał cadyk Widzący z Lublina.

Mieszkanie Boga
 „Gdzie mieszka Bóg?” Takim pytaniem zaskoczył rabbi kocki kilku uczonych mę-
żów, którzy przebywali u niego w gościnie. Roześmiali się, słysząc te słowa: „Co też 
mówisz, rabbi? Przecie świat jest pełen Jego wspaniałości!”. On jednak odpowiedział 
na swoje pytanie: „Bóg mieszka wszędzie, gdzie się Go wpuści”29.

Chasydzkie drogi zaprowadziły nas z Lublina do Kocka. Przed drugą wojną świa-
tową Żydzi w Kocku stanowili dużą część mieszkańców tego miasteczka, około 70%. 
Po osiedleniu się w mieście w XVII wieku, z upływem lat zaczęli odgrywać coraz 
większą rolę, a miejscowość stała się istotnym ośrodkiem chasydyzmu. Mieszkał tutaj 
założyciel kockiej dynastii cadyków Menachem Mendel Morgenstern (1787 -1859), 
uczeń Widzącego z Lublina i Świętego Żyda z Przysuchy. Był on jednym z najciekaw-
szych cadyków pierwszej połowy XIX wieku: od dziecka buntownik, jako cadyk dążył 
do odnowienia ruchu chasydzkiego. Otoczył się swoimi uczniami, których uważał za 
wybrańców jedynie godnych dostąpienia Bożego objawienia. Uważał, że w dążeniu 
do poznania prawdy nie wolno ulegać naciskom otoczenia ani własnemu lenistwu. 
W 1839 roku przeżył przełomowe dla jego dalszego życia doświadczenie mistyczne. 

29 M. Buber, Opowieści chasydów, s. 269.
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Relacje o tym wydarzeniu są zachowane jedynie w tradycji ustnej i różnią się od 
siebie. Twierdził, że człowiek ze wszystkimi swymi popędami jest cząstką Boga i wy-
krzykiwał, że „nie ma sądu i nie ma Sędziego”. Część wstrząśniętych tym uczniów 
opuściła Kock, natomiast cadyk Kockern „odsunął się od świata” i następne 20 lat 
spędził w małej izdebce, ograniczając kontakty z chasydami do minimum. W cza-
sie naszej wyprawy odwiedziliśmy położony na wschód od miasteczka zadrzewiony 
cmentarz, z nielicznymi macewami i nowym betonowym grobowcem, w którym po-
chowani są: Menachem Mendel Morgenstern z Kocka, jego synowie, Beniamin Mor-
genstern z Kocka i Dawid Morgenstern z Kocka, jego wnuk Jakub Jozue Morgenstern 
z Pilawy oraz zięć Dow Zeew Rappaport.

W miasteczku zachowała się duża część przedwojennej zabudowy miejskiej, 
a także dom cadyka Józefa Morgensterna, prawnuka Menachema Mendla, z charak-
terystyczną wieżyczką.

Odwiedziliśmy także znajdujący się w pobliżu Kocka grób poległego w 1809 roku 
płk. Berka Joselewicza. Na szczycie usypanego kopca umieszczono obelisk, na któ-
rym widnieje napis: „Berek Joselewicz – Józef Berkoowel Berkiewicz ur. w Kretyndze 
na Litwie w 1760 r. Pułkownik Wojsk Polskich, szef szwadronu 5 -ego Pułku Strzel-
ców Konnych Wielkiego Księstwa Warszawskiego, kawaler krzyżów Legii Honorowej 
i Virtuti Militari. Zginął w bitwie pod Kockiem 1809 roku. Tu pochowany. Nie sza-
cherką, nie kwaterką, lecz on krwią dorobił sławy. W stuletnią rocznicę zgonu. 1909”. 
Pomnik ten przypomina, że wśród polskich bohaterów narodowych mamy także Ży-
dów, a postać Berka Joselewicza przełamuje stereotypowe wyobrażenia i każe zadu-
mać się nad wspólnymi losami dwóch narodów.

Dzień VII

Pierwszy z rodu
 Kozienicki magid nie pochodził ze znakomitego rodu. Pewnego razu spotkał się 
on z rabinem, który nie przestawał mówić o swoim pochodzeniu. Kiedy rabin odszedł, 
magid powiedział:
 – Różnica między nami obydwoma polega na tym, że on jest ostatnią znakomito-
ścią w swojej rodzinie, a ja pierwszą w mojej30.

Ostatni dzień naszej wyprawy był bardzo intensywny – w czasie długiej drogi do 
domu odwiedziliśmy kilka miejscowości, z których każda związana była z ważną po-
stacią chasydzkiego świata.

Pierwsza z nich to Kozienice, w których Żydzi się pojawili w XVII wieku. Ich 
liczba stopniowo rosła, a przed wojną stanowili ponad połowę całej ludności. Miasto 
zaliczało się do ważnych i liczących się ośrodków chasydyzmu za sprawą dynastii 
cadyków kozienickich, zapoczątkowanej przez Izraela Hepsteina (Hofsteina) (1733-
-1814), syna Sabataja, znanego jako Magid z Kozienic. Był on uczniem Samuela 
Szmelkego z Nikolsburga, Magida Dow Bera z Międzyrzecza, Elimelecha z Leżajska 
30 C. M. R abinowicz, Kozieniccy chasydzi opowiadają, [w:] Tam był kiedyś mój dom…, s. 242.
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oraz Lewiego Izaaka z Berdyczowa, cadykiem, kaznodzieją i cudotwórcą, uzdrawia-
jącym przede wszystkim bezpłodne kobiety.

Nie trzeba jechać do Kozienic
 Opowiadano magidowi o wielkim cudzie: pewnemu mitnagedowi urodził się syn, 
trzydzieści lat po ślubie. Rzekł na to magid:
 – Niebo chciało światu pokazać, że ludzie nie muszą jeździć do Kozienic albo do 
Lublina. Także Wszechmogący wysłuchuje próśb bezdzietnych31.

Magid z Kozienic był również słynnym talmudystą i kabalistą oraz autorem dzieła 
halachicznego Bet Jisrael. W jego ohelu znajduje się duża liczba świeczek i kwitłech. 
Ohel odbudowano na cmentarzu żydowskim, niemal całkowicie zniszczonym pod-
czas wojny. Można na nim znaleźć nieliczne potłuczone macewy. W 1984 roku zbu-
dowano na nim pomnik pomordowanych w latach 1939 -1945, a dzięki wysiłkom ra-
bina Mendla Reichberga oraz Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego cmentarz 
uporządkowano i ogrodzono. Dziś przypomina o obecności Żydów w Kozienicach.

Nie jestem rabbim z zawodu
 Rabbi z Góry Kalwarii powiedział przy okazji Pesach: „Nie jestem rabbim z zawo-
du. Nie potrzebuję ani więcej pieniędzy, ani większej sławy od tej, którą się teraz cieszę. 
Jedyne, czego pragnę, to móc nakłaniać serca Żydów w stronę nieba, tak aby mogła 
wniknąć do nich prawda.
 Niech wiedzą wszyscy, że nie pragnę, aby przychodzili do mnie ci, którzy szukają 
zdrowia, bogactwa lub pokrewieństwa. Od tych spraw są inni cadykowie i to do nich 
trzeba chodzić. Jeśli jednak człowiek czuje, że nie udaje mu się służyć Panu tak, jak-
by chciał, bo brak mu zdrowia, bogactwa lub pokrewieństwa, to niech przychodzi do 
mnie”32.

Następny przystanek w drodze powrotnej do domu to Góra Kalwaria (Ger, Gur). 
Dopiero na początku XIX wieku Żydzi otrzymali pozwolenie osiedlania się w tej miej-
scowości i z biegiem lat ich liczba stale rosła. Wkrótce Góra Kalwaria stała się typowym 
sztetlem, a jego żydowscy mieszkańcy zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem. 
W 1859 roku ustanowił tu swoją siedzibę Icchak Meir Rothenberg – Alter (1785 -1866), 
zwany Mądrym RIM -em (akronim od Rabi Icchak Meir), Rabim z Góry, który był 
przywódcą chasydzkim i założycielem wpływowej dynastii cadyków z Góry Kalwarii. 
Należał do uczniów Izraela i Mojżesza z Kozienic, Symchy Bunima z Przysuchy i Mena-
chema Mendla z Kocka, a jako cadyk znany był z tego, że wiele uwagi poświęcał swoim 
chasydom i nigdy nie odmawiał tym, którzy poprosili go o rozmowę. Uważał za bar-
dzo ważne studiowanie Tory i zaliczał się do zwolenników ekstatycznego chasydyzmu 
kockiego (jego dzieło nosi tytuł Chidusze ha -Rim). Wpływ Altera na rozwój ruchu cha-
sydzkiego w Polsce był bardzo duży, a założona przez niego dynastia odgrywała zna-
czącą rolę aż do drugiej wojny światowej. Jego następcą został Henoch z Aleksandrowa, 

31 Ibidem, s. 241.
32 D. L i fschitz, op. cit., s. 156.



161W drogę! Wyprawa edukacyjno-badawcza…

a wnuk Icchaka Meira, Juda Arie Lejb Alter, wznowił dynastię. Jego syn Abraham Mor-
dechaj Alter, jeden z założycieli partii Agudas Isroel, cieszył się ogromnym poważaniem 
wśród ortodoksyjnych środowisk żydowskich i przyczynił się do znacznego wzrostu 
wpływów chasydów z Góry Kalwarii. Do jego dworu przybywały liczne pielgrzymki:

Chasydzi przyjeżdżali do cadyka z całej Polski, a także z zagranicy, i w miasteczku stale 
panował wielki ruch, szczególnie przed świętami i w czasie Strasznych Dni. Szacowa-
no, że w Polsce mieszkało ponad sto tysięcy gerskich chasydów, nie licząc wielu tysięcy 
za granicą. Do cadyka nie przyjeżdżali zresztą wyłącznie chasydzi, lecz także różni 
przedsiębiorcy, rabini i zwykli Żydzi. Ktoś popadł w konfl ikt z otoczeniem i zdawał się 
na arbitraż rebego; ktoś inny prosił o poradę, a jeszcze ktoś otwierał przed cadykiem 
swoje zbolałe serce. A rebe każdego cierpliwie wysłuchiwał i każdemu doradzał. Pocie-
szał dobrym słowem lub błogosławił. Ludzie wychodzili od niego z rozpogodzonym 
obliczem i w lepszym nastroju. Góra Kalwaria stanowiła „adres” dla religijnego żydo-
stwa. Nie czyniono nic bez przyzwolenia cadyka, zarówno w życiu społecznym, jak 
i prywatnym. W każdej ważnej sprawie, która wymagała przemyślanej decyzji, udawa-
no się do niego po poradę33.

W czasie wojny cadykowi udało się uciec z okupowanej Polski do Palestyny, a po jego 
śmierci dynastię w Jerozolimie (nadal istniejącą) kontynuowali jego synowie.

Większość Żydów z Góry Kalwarii, mieszkających głównie w centrum miasta, 
zginęła w obozach zagłady. Dzięki panu Feliksowi Wolfowi Karpmanowi, rodowi-
temu żydowskiemu mieszkańcowi tego miasta, udało nam się obejrzeć zachowane 
ślady obecności tej społeczności w Ger. Zobaczyliśmy budynek synagogi (dziś mieści 
się w nim sklep), a także zwiedziliśmy dom modlitwy i dwór cadyka. Pan Karpman 
zaprowadził nas również na cmentarz żydowski, nad którym sprawuje opiekę. Dzięki 
jego staraniom powróciła nań część zagrabionych macew oraz został odbudowany 
ohel Alterów, chroniący szczątki cadyka Icchaka Meira i jego wnuka Judy Ariego 
Lejba. Również dziś do ohelu przybywają chasydzi, o czym świadczą liczne kwitłech 
z zapisanymi prośbami do cadyka.

Święty Dawid miał zwyczaj chodzić od miasta do miasta, wchodzić do wszystkich che-
derów, w których uczyły się małe dzieci, i dawać każdemu z nich jakiś mały podarek 
(zwany groszem), jeśli tylko chciało się ono uczyć. Kiedyś, przebywając w Złoczowej 
u pewnego nauczyciela, rozdawał uczniom po małym groszu. Był tam też jeden mały 
chłopiec o imieniu Izrael Icchak, który później został rabinem w Warce. Jemu reb Da-
wid nie dał grosza. Nauczyciel zapytał go, dlaczego sieje zawiść pośród uczniów. Da-
wid odpowiedział: „Za tym małym czarnym chłopcem pójdą kiedyś tysiące uczniów 
spośród Izraela”. I tak się stało, kiedy ten dorósł i został wielkim rabinem34.

Warka była następnym miasteczkiem odwiedzonym w czasie naszej wędrówki. 
Społeczność żydowska, której historia w tym miejscu sięga XVIII wieku, w okresie 

33 Ch. B. Szternszus, O tym jak cadyk pocieszał i doradzał, [w:] Tam był kiedyś mój dom…, s. 250.
34 Migdal Dawid, cz. 1, s. 34.
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międzywojennym stanowiła około 50% mieszkańców – czas Zagłady przeżyli nie-
liczni. Warka stanowiła ważny ośrodek chasydyzmu w Polsce, a nam wydała się 
szczególnie interesująca ze względu na założyciela dynastii, cadyka Izraela Icchaka 
Kalisza (1779 -1848), zwanego Icchakiem z Warki, Rebem z Warki. Należał on do 
zwolenników Dawida z Lelowa, a także uczniów Widzącego z Lublina, Świętego Żyda 
z Przysuchy oraz Menachema Mendla Morgensterna z Kocka. Icchak z Warki był 
skromnym człowiekiem, poświęcającym dużo uwagi wszystkim sferom życia żydow-
skiego, a jego wypowiedzi i opowieści o jego życiu zebrano w dziełach: Ohel Icchak 
i Huccak Chen. Potomkowie Icchaka również zostali cadykami, a bardzo ciekawą po-
stacią okazał się jego syn Mordechaj Menachem Mendel Kalisz z Warki (1819 -1868). 
Był on nazywany Milczącym Cadykiem, ponieważ, ceniąc ciszę, często ze swoimi 
chasydami spędzał wiele godzin w milczeniu, bez wypowiedzenia ani jednego słowa. 
Obrazuje to opowieść chasydzka: „Kiedy Mendel z Warki był w Kocku, rabbi zapytał 
go: «Gdzie wyuczyłeś się sztuki milczenia?». Mendel chciał już odpowiedzieć, ale po 
namyśle posłużył się ową sztuką”35.

W Warce odnaleźliśmy cmentarz żydowski, który znajduje się w malowniczym 
miejscu na wzgórzu nad Pilicą. Nie zachowały się na nim niestety macewy, nato-
miast obejrzeliśmy ohel cadyka Izraela Icchaka Kalisza, wybudowany w 1990 roku, 
w miejscu jego domniemanego spoczynku. Cmentarz sprawiał wrażenie zaniedbane-
go, rzadko odwiedzanego.

Napisano w księdze „Nifl aot Jehudi” (32a): „Święty reb Dawid z Lelowa udał się do 
Rebego do Lublina na święta Szawuot. Usłyszał tam, jak Rebe mówi, że pierwszego 
dnia świąt zamierza wyrwać z korzeniami wielkie zło. Rozżaliło to wielce reb Dawida, 
gdyż wiedział, że Rebemu z pewnością chodzi o Świętego Żyda z Przysuchy (z powo-
du wiadomych plotek na jego temat). Nazajutrz, w drugi dzień świąt Szawuot, Dawid 
znów usłyszał od Rebego z Lublina podobne słowa. – Ucieszył się tym, że do tej pory 
Rebe nie dotknął żadnym złem Świętego Żyda. Mimo to strach padł na jego serce, po-
stanowił więc poczekać na koniec dnia świątecznego, a zaraz po jego nadejściu wziął 
pozwolenie od Rebego i udał się w drogę do Przysuchy. Nagle, gdy tylko dotarł na 
miejsce, Święty Żyd wyszedł mu naprzeciw ze swej izby i powitał go słowami: «Pokój 
Tobie, Dawidzie z Lelowa. Ukryłem się tutaj w miejscu, do którego nawet Rebe z Lu-
blina nie miałby prawa wejść» (opowieść ta znana jest wszystkim)36.

Ostatnim przystankiem w naszej wędrówce śladami Dawida Bidermana była 
Przysucha. Żydzi zaczęli się tu osiedlać w XVIII wieku, a na przełomie wieków 
XVIII i XIX miasto stało się ważnym ośrodkiem chasydyzmu w Polsce za sprawą 
działalności cadyka Jakuba Icchaka ben Aszera (1766 -1814), zwanego Świętym Ży-
dem z Przysuchy, twórcy przysuchskiej szkoły chasydyzmu. Był on uczniem Dawida 
z Lelowa, a przede wszystkim Widzącego z Lublina, swego największego nauczyciela. 
Jakub Icchak uważał za konieczne nieustanne samodoskonalenie, studiowanie Tory 

35 M. Buber, Opowieści chasydów, s. 273.
36 Migdal Dawid, cz. 1, s. 32.
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i modlitwę, krytykował natomiast cadyków -cudotwórców. Znany był z tego, że od-
suwał porę modlitwy, dopóki nie czuł się do niej odpowiednio przygotowany. Kon-
fl ikt z Widzącym z Lublina, który bezskutecznie próbowali łagodzić inni cadykowie, 
a przede wszystkim Dawid z Lelowa, doprowadził do zerwania stosunków Jakuba 
Ichcaka z lubelskim mistrzem. Po opuszczeniu Lublina założył swój własny dwór 
w Przysusze i stał się nauczycielem dla wielu późniejszych cadyków, m.in. Menache-
ma Mendla z Kocka, Izraela Ichcaka Kalisza z Warki oraz Symchy Bunima, który 
został jego następcą w Przysusze.

Symcha Bunim (1765 -1827) był także uczniem Dawida z Lelowa oraz Widzącego 
z Lublina. Cenił medytację przed modlitwą i krytycznie odnosił się do ekstatycznych 
praktyk chasydyzmu. Jego uczniami byli m.in. Icchak Meir Alter z Góry Kalwarii 
i Menachem Mendel z Kocka.

W Przysusze, gdzie społeczność żydowska zawsze stanowiła dużą część mieszkań-
ców, o jej istnieniu przypominają zniszczona synagoga oraz stary cmentarz. Synago-
gę obejrzeliśmy z zewnątrz, a na cmentarzu, niemal całkowicie zniszczonym podczas 
wojny, odwiedziliśmy znajdujące się tam ohele. Zostały one wybudowane w 1986 roku. 
W pojedynczym ohelu pochowany jest propagator chasydyzmu na tych terenach i ka-
znodzieja ludowy Abraham z Przysuchy. W drugim (podwójnym) ohelu znajdują się 
tablice poświęcone: Jakubowi Icchakowi Świętemu Żydowi z Przysuchy, Symsze Bu-
nimowi, Jerachmielowi z Przysuchy – synowi Świętego Żyda, wybitnemu cadykowi, 
Jakubowi Icchakowi Elchananowi – wnukowi Świętego Żyda, Jerachmielowi Judzie 
Meirowi – prawnukowi Świętego Żyda, Cwiemu Hirszowi Mordechajowi – wnukowi 
Symchy Bunima i zięciowi Izraela Icchaka z Warki. Do ohelu licznie przybywają cha-
sydzi, a świadczy o tym duża liczba świeczek i kwitłech z prośbami do cadyków.

Spacer po cmentarzu w Przysusze, z nielicznymi zachowanymi fragmentami na-
grobków, kończył naszą wyprawę do świata synagog, cadyków, oheli, żydowskich 
sztetli, z ich tętniącą życiem różnorodnością. Wspaniałą podróż do świata, który nie-
stety już w Polsce nie istnieje. Zostanie ona na długo w pamięci jej uczestników, co 
podkreślali w swych wypowiedziach. Oto dwie z nich:

Udział w wyprawie etnografi cznej śladami Dawida Bidermana był dla mnie piękną 
przygodą. Zarówno ze względu na uczestników, jak i na miejsca, które udało nam się 
odwiedzić, i ludzi, których dane nam było spotkać. Nie zapomnę nigdy przeprowadzo-
nych rozmów, dzięki którym udało nam się po raz kolejny zapisać jakąś kartę historii. 
Kartę z historiami osobistymi, pięknymi i często opowiadanymi po raz pierwszy. Dla-
czego do tej pory nikt nie chciał słuchać? Nie zapomnę także tych wszystkich miejsc, 
opuszczonych synagog, zaniedbanych cmentarzy, na których wystarczy stanąć przez 
chwilę w ciszy, aby usłyszeć cichy szmer modlitwy – czyżby Żydzi odmawiali kadysz 
za swoich zmarłych? Każdy dzień czegoś nas – uczestników tej podróży – nauczył. 
Byliśmy tam razem – razem z Dawidem Biedermanem kroczyliśmy śladami cadyków, 
poznawaliśmy ich historię, słuchaliśmy z zaciekawieniem opowieści o współczesnych 
przyjazdach chasydów, słuchaliśmy siebie nawzajem. Czy można sobie wyobrazić 
piękniejszą podróż? (J. Odzimek)
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Urodzeni prawie pół wieku po Zagładzie niewiele wiemy o tym, jak wyglądały uli-
ce naszych miasteczek kilkadziesiąt lat wcześniej. Rzadko uświadamiamy sobie, że 
w szkolnych ławach obok naszych dziadków zasiadały żydowskie dzieci, u ich rodzi-
ców robiło się zakupy, po ulicach spacerowali starcy w chałatach, a na rynkach słychać 
było rozmowy w jidysz. Nie znamy atmosfery sztetlów, możemy jej szukać w książ-
kach, piosenkach, rekonstruować tamten świat na podstawie śladów, które tu pozo-
stały. Podczas wakacyjnej wyprawy tropem polskich chasydów dotarliśmy do wielu 
miejsc, gdzie spotkać można znaki obecności Żydów: synagogi, kirkuty, ohele cady-
ków z prośbami wypisanymi na kwitłech. Oglądanie tego wszystkiego było cennym 
doświadczeniem. Najważniejsze były jednak dla mnie wywiady z pamiętającymi czasy 
sprzed Szoa. Rozmawiając z ludźmi w podeszłym wieku, schorowanymi, niedosłyszą-
cymi, nie mogłam odgonić od siebie myśli, że przybyliśmy w ostatnim momencie. 
A przecież tyle ciekawych rzeczy mają jeszcze do opowiedzenia! Z otchłani pamięci 
wydobywali dla nas portrety starych znajomych, brzmienie dawno niesłyszanego ję-
zyka, obrazy żydowskich ślubów i pogrzebów. Twarze im młodniały, gdy opowiadali 
o swoich kolegach ze szkolnej ławki: o Eście, z którą można było konie kraść, o Hesiu, 
wybitnie uzdolnionym skrzypku. Chaotyczne narracje, co krok przerywane dygresja-
mi, malowały przed oczami mojej wyobraźni obrazy sprzed półwiecza, cieszyłam się, 
że mogę tych opowieści słuchać, czasem tylko czułam igiełkę zazdrości – czemu mnie 
nie było dane zobaczyć tego na własne oczy! (A. Mąka)

Koniec podróży i co dalej?

Odbyta śladami Dawida Bidermana wędrówka po chasydzkich drogach zaowo-
cowała bogatymi zbiorami materiałów do dalszego opracowania i wykorzystania. 
Udało nam się zarejestrować kilkanaście wywiadów ze starszymi mieszkańcami Le-
żajska, Czudca, Strzyżowa, Niebylca, Frysztaka i Sieniawy. Zostały one zdigitalizo-
wane oraz dokonano ich transkrypcji. Planujemy zebraną przez nas dokumentację 
uzupełnić i skonfrontować ze świadectwami Żydów zgromadzonymi w Żydowskim 
Instytucie Historycznym oraz w dostępnych księgach pamięci. Materiały zebrane 
przez uczestników wyprawy będą więc podlegały wnikliwej analizie i zestawieniu 
z innymi źródłami. Już jednak teraz, po ich wstępnym przejrzeniu, można zauwa-
żyć, że dawny świat żydowski jest mocno obecny w pamięci Polaków (nie -Żydów) 
mieszkających w dawnych sztetlach. Chętnie opowiadają oni o swoich sąsiadach, 
często można odnieść wrażenie, że wręcz uwalniają swoją pamięć od zalegających 
tam od dziesiątków lat historii i przeżyć. Spotkania z Żydami, które były ich co-
dziennym doświadczeniem w czasach przedwojennych, zostały dobrze zapamięta-
ne, ale funkcjonowały przez cały właściwie okres PRL -u w pamięci prywatnej. Nie 
przedostały się do pamięci publicznej i nie zostały przez nią przyswojone. Czytając 
przeprowadzone wywiady, można zauważyć, że nagrywani czują się w pewien spo-
sób strażnikami pamięci o swoich byłych sąsiadach i o dawnym świecie. Zdają sobie 
sprawę, i często to podkreślają, że niewiele już osób coś o nim wie, że są ostatnimi, 
którzy jeszcze go pamiętają. Mają potrzebę podzielenia się swoimi wspomnieniami 
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z młodym pokoleniem. Wyłania się z nich przedwojenny świat, barwny i różnorod-
ny dzięki swojej wielokulturowości. Należy jednak stwierdzić, że opowieści prze-
kazywane przez rozmówców nie są wolne od wyobrażeń i stereotypów. Wyraźnie 
widać, że te dwie społeczności, polska i żydowska, żyjące obok, były jednocześnie 
blisko i daleko od siebie. Świadczą o tym np. wypowiedzi dotyczące tradycji i religii 
Żydów – ich znajomość opiera się bardziej na pobieżnych obserwacjach, wyobraże-
niach i mitach niż na rzetelnej wiedzy o nich wynikającej z prawdziwej chęci pozna-
nia tego, co inne. Podobnie jest również z postrzeganiem miejsca Żydów w społecz-
ności lokalnej, ich znaczenia oraz cech charakterystycznych, a także wzajemnych 
relacji żydowsko -polskich i polsko -żydowskich. Wyraźnie widać, że nagromadzone 
przez lata uprzedzenia odgrywają tutaj znaczącą rolę. Charakterystyczne są także 
relacje dotyczące Zagłady. Nagrywani wyrażają swoje współczucie wobec tragicz-
nych losów sąsiadów, ale jednocześnie z ich opowieści wyłania się obraz Polaka – 
mieszkańca małej miejscowości, dla którego Holokaust był doświadczeniem raczej 
zewnętrznym, choć w nim uczestniczył jako świadek i obserwator. Przedstawione 
powyżej rozpoznania mają charakter wstępny i muszą zostać zweryfi kowane przez 
dalsze badania nad zarejestrowanymi przez nas wywiadami.

Ważnym udokumentowaniem naszej wyprawy jest również fi lm wideo nakręcony 
przez uczniów. Przedstawia on naszą podróż i podejmowane w jej trakcie działania. 
Zgromadziliśmy także bogaty materiał fotografi czny, na którym utrwaliliśmy odwie-
dzane przez nas miejsca, związane z Żydami, a szczególnie chasydami, oraz osoby, 
z którymi spotkaliśmy się podczas naszej wędrówki.

Wyprawa w świat chasydów nie skończyła się więc z naszym powrotem do Szcze-
kocin. Jej kontynuacją było spotkanie z poetą Dariuszem Pado, autorem m.in. wyda-
nego w 2009 roku w Rzeszowie tomiku Ijar. Wiersze w nim zebrane są świadectwem 
osobistej podróży poety po chasydzkich drogach. Dla nas szczególnie ważne okaza-
ły się wiersze o miejscach, które odwiedzaliśmy, i cadykach, których „spotkaliśmy” 
w czasie naszej wędrówki. Niektórzy uczestnicy wyprawy mieli także możliwość spo-
tkania się z chasydami przybyłymi w styczniu 2010 roku do Lelowa do grobu cadyka 
Dawida Bidermana. Uczestniczyli w chasydzkim szabasie, mogli na własne oczy zo-
baczyć, czym jest tisz, a także doświadczyć ekstatycznej chasydzkiej modlitwy, tańca 
i śpiewu.

Zebrane przez nas materiały zostaną częściowo udostępnione na stronie inter-
netowej Zespołu Szkół w Szczekocinach. Przygotowana zostanie prezentacja multi-
medialna, poświęcona wyprawie i wykorzystująca zebraną dokumentację. Materiały 
pozyskane w trakcie naszej podróży staną się także podstawą warsztatów dla uczniów 
naszej szkoły, poświęconych pamięci o Żydach oraz powstawaniu i funkcjonowaniu 
stereotypów. Podczas Święta Ciulimu i Czulentu37 w Lelowie zostaną zaprezentowane 
fotografi e przedstawiające naszą wędrówkę i miejsca ważne dla Dawida Bidermana 
i polskiego chasydyzmu.

37 Święto organizowane od 2003 roku w Lelowie, będące spotkaniem dwóch kultur – polskiej 
i żydowskiej.
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Nasza wyprawa, która prowadziła nas śladami Dawida Bidermana, jest jednym 
z wariantów podróży po chasydzkich drogach. Pozostała w nas wielka ochota na na-
stępne wędrówki: do Rymanowa, Aleksandrowa Łódzkiego, Bobowej, Nowego Są-
cza, a także na Ukrainę. Mamy nadzieję, że będziemy wędrowali razem z chasydami 
jeszcze wiele razy. Jesteśmy natomiast pewni, że uczestnicy odbytej wyprawy nigdy 
nie napiszą czerwoną farbą na białych ścianach ohelu takich zdań, jakie przytacza 
Dariusz Pado w jednym ze swoich wierszy:

pomiędzy adarami roku 5768
dzieciak na ścianach białego ohelu
czerwoną farbą zapisał życzenia
jude enter werbone jude won
i narysował zimą symbol słońca […]38.

Będą natomiast uczyć innych pogłębionego spotkania z innością oraz mądrego 
dialogu.

✡

38 D. Pado, Drugi list Elimelecha do Dawida z Lelowa, [w:] idem, Ijar, Rzeszów 2009, s. 7, Biblioteka 
„Nowej Okolicy Poetów”, t. 23.



Magdalena Cyankiewicz

Joanna Tokaj

Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

Dzieje synagogi w Dąbrowie Górniczej

Do napisania niniejszego artykułu skłoniła autorki smutna refl eksja nad śladami 
obecności dąbrowskich Żydów i reliktami żydowskiej kultury Zagłębia Dąbrow-
skiego. Do dziś na terenie regionu zachowała się część z istniejących przed wojną 
cmentarzy żydowskich1, nie przetrwały natomiast synagogi. Dąbrowa Górnicza pod 
tym względem jest miastem zupełnie pozbawionym świadectw żydowskich obiektów 
kultu religijnego. Podczas wojennej zawieruchy hitlerowcy spalili bóżnice w Będzi-
nie, Czeladzi i w Sosnowcu. Jako jedna z nielicznych pożogę wojenną przetrwała 
synagoga w Dąbrowie Górniczej. Dziś jednak nie ma po niej śladu, a jej losy w czasie 
wojny i po jej zakończeniu są świadectwem barbarzyństwa, ludzkiej bezmyślności 
i krótkowzroczności.

W poszukiwaniu śladów po „żydowskiej Atlantydzie” 
w Dąbrowie Górniczej

Na łamach lokalnej prasy Dariusz Rozmus zamieścił artykuł, w którym się zasta-
nawiał nad dewastacją żydowskiego cmentarza w okresie powojennym. Do miesz-
kańców zaapelował o dopisanie nieznanej historii żydowskiego cmentarza, z którego 
zachowały się nieliczne potrzaskane nagrobki albo jedynie ich fragmenty.
1 Ziemie Zagłębia Dąbrowskiego i okolic, jako wyjątkowy region na terenie kraju, mogą się pochwalić 

dobrze opracowaną inwentaryzacją żydowskich cmentarzy. Pracami zespołu sporządzającego mo-
nografi e poszczególnych cmentarzy kieruje dr Dariusz Rozmus. Jak dotąd ukazały się publikacje 
książkowe dotyczące następujących cmentarzy: w Pilicy – Cmentarz żydowski w Pilicy. Rys historycz-
ny i materiały inwentaryzacyjne, oprac. L. Hońdo, D. Rozmus, A. Witek, red. L. Hońdo, Kraków 
1995, Studia Polono -Judaica. Series Fontium, 2; w Dąbrowie Górniczej i Sławkowie – Cmentarze ży-
dowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej, red. L. Hońdo, D. Rozmus, Kraków 2004, Studia Juda-
ica Cracoviensia. Series Fontium, 9, Quaestiones de Coemeteriis, 1; na ziemi olkuskiej – D. Rozmus, 
Cmentarze żydowskie ziemi olkuskiej, Kraków 1999; K. Kocjan et al., Nowy cmentarz żydowski w Ol-
kuszu, Kraków 2003, Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium, 8; A. Michałowska -Mycielska, 
D. Rozmus, M. Rozmus, Stary cmentarz żydowski w Olkuszu. Materiały inwentaryzacyjne, Olkusz 
2007, Biblioteka Olkuska; a także: D. Rozmus, De arte Judeorum sepulcrali. Motywy artystyczne 
w żydowskiej sztuce sepulkralnej w ostatnich dwustu latach na przykładzie cmentarzy w Będzinie, 
Czeladzi, Olkuszu, Pilicy, Żarnowcu i Sławkowie, Kraków 2005.
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W odpowiedzi na jego apel dotyczący zagadkowych, powojennych losów żydow-
skiego cmentarza w Dąbrowie Górniczej, zamieszczony w „Przeglądzie Dąbrowskim” 
i „Wiadomościach Zagłębia”2, do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” zgłosił się pan 
Włodzimierz Kolasa, długoletni członek dąbrowskiego oddziału PTTK, pamiętający 
z czasów dzieciństwa i młodości dąbrowską społeczność żydowską. Dzięki uprzej-
mości pana Włodzimierza autorki artykułu mogły uczestniczyć w sentymentalnej 
podróży po Dąbrowie Górniczej.

Niestety ze śladów życia i działalności Żydów na terenie miasta nic już nie pozosta-
ło. Miejsca związane z życiem religijnym wspomnianej społeczności, które przetrwały 
drugą wojnę światową, zostały unicestwione podczas budowy jednego z blokowisk 
(osiedle Mydlice) na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

Pomimo doszczętnie zniszczonych zabytków kultury materialnej ostały się nie-
liczne, wyrywkowe dokumenty oraz wspomnienia. Na ich podstawie autorki spróbu-
ją zrekonstruować losy obiektów kultu religijnego społeczności żydowskiej, a głów-
nie synagogi, w „młodym”, przemysłowym mieście, jakim jest Dąbrowa Górnicza. 
Choć od dewastacji tych obiektów upłynął krótki czas, będzie to zadanie trudne, ze 
względu na ograniczony materiał źródłowy, zawodność ludzkiej pamięci i dotych-
czas niepodjęte badania przedmiotu.

Początki dąbrowskiej gminy wyznaniowej i jej pierwszy rabin

Dzieje Żydów w Dąbrowie Górniczej sięgają XIX wieku. Tak późna obecność spo-
łeczności żydowskiej w Dąbrowie jest związana z niesprzyjającym prawodawstwem3. 
Dopiero w 1828 roku zostało zniesione zarządzenie Głównej Dyrekcji Górniczej do-
tyczące zakazu prowadzenia karczm i szynków w pobliżu kopalń i hut. Do pierwszej 
połowy XIX wieku zabraniano również zatrudniania Żydów w przemyśle wydobyw-
czym. Prawo to zostało zniesione ze względu na brak miejscowych robotników4.

Aż do 1910 roku dąbrowscy Żydzi przynależeli do gminy wyznaniowej w Bę-
dzinie, jednak już wcześniej społeczność starała się o uniezależnienie i utworzenie 
kahału w Dąbrowie Górniczej. Główną postacią wśród Żydów pragnących własnej 
gminy był późniejszy dąbrowski rabin – Mojżesz Aaron Lewi. Po długich staraniach 
Dąbrowski Okręg Bóżniczy powołano w 1910 roku. Obejmował on: Dąbrowę Gór-
niczą, Łosień i gminę olkusko -siewierską5. Pierwszym rabinem Dąbrowy Górniczej 
2 D. Rozmus, Zaginiony cmentarz, „Przegląd Dąbrowski” 2009, nr 5 (130); idem, Muzeum apeluje 

o pomoc. Zaginiony cmentarz w Dąbrowie Górniczej, „Wiadomości Zagłębia” 2009, nr 21 (2645).
3 Początkowo Dąbrowa leżała w Księstwie Siewierskim, gdzie istniał zakaz osiedlania się Żydów. Póź-

niej zarówno prawodawstwo pruskie (Nowy Śląsk), jak i rosyjskie nie sprzyjały osiedlaniu się Żydów 
na tym terenie i ich pracy zarobkowej. Por. m.in. K. Urbański, Almanach gmin żydowskich woje-
wództwa kieleckiego w latach 1918 -1939, Kielce 2007, s. 39 -40; W. Starościak, Żydzi w Dąbrowie 
Górniczej. Rys historyczny, [w:] Cmentarze żydowskie w Sławkowie…, s. XI -XII.

4 M. Kantor -Mirski, Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy. Szkice monografi czne, t. 1, So-
snowiec 1931, s. 315.

5 W. Jaworski, Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim do 1939 roku, „Zeszyty Zagłębiowskie” 1989, nr 2, 
s. 39 -40.



169Dzieje synagogi w Dąbrowie Górniczej

został wspomniany Aaron Lewi (fot. 1), podrabinami byli Aba Szlezyngier i Mojżesz 
Rapaport6. Do 1916 roku, kiedy to władze austriackie wyraziły zgodę na usamodziel-
nienie się Żydów dąbrowskich, zarówno rabin, jak i sama gmina, nie były uznawane 
przez rabinat będziński7.

Sam rabin Mojżesz Aaron Lewi jest postacią niezwykle interesującą, choć mało 
znaną w polskim piśmiennictwie8. Urodził się w chasydzkiej rodzinie w Pacanowie 
w 1868 roku. Do Dąbrowy przeniósł się najprawdopodobniej w 1911 roku. Wcześniej 
był związany z Zagłębiem (Będzin i Sosnowiec) poprzez osobę swojego teścia, który 
mieszkał w osadzie Niemce i przekazał Lewiemu dom w Sosnowcu. Zanim przybył 
do Dąbrowy, mieszkał w Będzinie, gdzie studiował w jesziwie9. W Dąbrowie Górni-
czej powstały jego dwa religijne dzieła: Ner Lamea (dwuwyrazowy tytuł jest tłuma-
czony na angielski jako Light of the Century10 bądź Candle for the Hundred; książkę 
opublikowano w Piotrkowie) oraz pięciotomowa praca wydana w Radomiu (?) Te-
vuot adama (Grains of the Earth – Th e Earth’s Yields; jej drugi tom ukazał się w 1928 
roku i posiadał testimonium rabiego Gerera i rabiego Radomskera z Sosnowca)11.

Lewi zmarł w 1933 roku. Urząd rabina miał przejąć jego zięć – jednak odmówił. 
Dopiero w 1934 roku wybrano rabina Dąbrowy Górniczej, którym został Baruch 
Epsztajn12, a od 1937 roku godność tę piastował Gecel Dytchwald13.

Czy w Dąbrowie Górniczej była tylko jedna synagoga?

Budowę głównej dąbrowskiej synagogi rozpoczęto w 1912 roku. Wcześniej jednak 
żydowska społeczność Dąbrowy gromadziła się w prywatnych domach modlitwy 
(sztiblech). W tym roku osada przemysłowa liczyła 24 078 osób, z czego prawie 10% 

6 K. Urbański, op. cit., s. 39. Zob. też: W. Jaworski, op. cit., s. 40.
7 Aaron Lewi był uznawany za ofi cjalnego rabina Dąbrowy Górniczej od 1912 roku. Por. http://ellisis-

land.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pol7_00131.html, dostęp: 18 IV 2011; http://ellisisland.
jewishgen.org/yizkor/Sosnowiec/Sos164.html#1, dostęp: 18 IV 2011.

8 Może o tym świadczyć powielane w literaturze zdjęcie podpisane jako „Mojżesz Aaron Lewi”. 
Por. Encyklopedia Dąbrowy Górniczej A -Z, red. S. Pobideł, Dąbrowa Górnicza 1996, s. 248; Żydzi 
w Zagłębiu Dąbrowskim i okolicy. Praca zbiorowa, red. B. Ciepie la, Będzin 2004, s. 78; K. Urbań-
ski, op. cit., s. 200. Według wydanej w Izraelu w 1971 roku dąbrowskiej księgi pamięci Sefer Kehilat 
Yehudei Dąbrowa Górnicza ve -hurbana (Memorial book of Dombrawa Gornitza, ed. N. Gelbar t  et 
al., Tel Aviv 1971) i zdjęć zamieszczonych na stronach 67 i 86, fotografi a ta przedstawia kolejnego 
rabina Dąbrowy – Barucha Epsztajna (Th e New York Public Library, sygn. 480 PL, Sefer Kehilat 
Yehudei Dąbrowa Górnicza ve -hurbana, Tel Aviv 5731 -1971, [on -line] http://yizkor.nypl.org, dostęp: 
18 IV 2011).

9 Por. http://ellisisland.jewishgen.org/yizkor/dabrowa/dab086.html#Page90, dostęp: 18 IV 2011.
10 Pinkas hakehillot Polin. Entsiklopedyah shel ha -yishuvim ha -Yehudiyim le -min hivasdam ve -`ad 

le -ahar Sho’at Milhemet ha -`olam ha -sheniyah. Encyclopedia of Jewish Communities, t. 7, Lublin–
–Kielce–Jerusalem 1999, s. 131 -135, [on -line] http://ellisisland.jewishgen.org/yizkor/pinkas_po-
land/pol7_00131.html, dostęp: 18 IV 2011.

11 Ibidem.
12 Por. przypis 8.
13 W. Jaworski, op. cit., s. 40.
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stanowili Żydzi14. Dla porównania warto wspomnieć, że w 1916 roku, kiedy ukończo-
no budowę synagogi, Dąbrowa liczyła 32 695 mieszkańców, w tym 5184 Żydów15, co 
stanowiło prawie 16% ogółu mieszkańców.

W budowę bóżnicy spory wkład wnieśli m.in. Berek Fuks, Alter Futerko, Mord-
ka Lejb Miodownik, Icek Majer Luksburg, Mojżesz Mittelman, Herszel Rajchman, 
Kopel Krzynowski oraz Mordka Hilel Ferens. Dwóch spośród nich – Mojżesz Mittel-
man i Mordka Lejb Miodownik – zostało wybranych do dąbrowskiego dozoru bóżni-
czego. Dozór mieścił się w kolonii Huta Bankowa przy ulicy Fabrycznej 2516.

Wielu ciekawych informacji i szczegółów dotyczących dziejów synagogi można 
się doszukać w dąbrowskich księgach pamięci17. Księgi pamięci, czyli wspomnienia 
o żydowskich społecznościach miast zniszczonych w wyniku Zagłady, powstawały 
z inicjatywy poszczególnych ziomkostw18. Fragmenty niektórych ksiąg zostały prze-
tłumaczone na język angielski i są zamieszczone na stronie internetowej Yizkor Book 
Translations19 lub Yizkor Book Database (strona podaje dostępność danej księgi 
głównie w książnicach w Izraelu, USA i Kanadzie), tam też znajdują się księgi związa-
ne z Dąbrową Górniczą. Dzięki zeskanowaniu przez Bibliotekę Publiczną w Nowym 
Jorku poszczególnych tomów można korzystać z ksiąg w wersji PDF dostępnych na 
stronie internetowej20.

14 K. Urbański  podaje, że liczba Żydów w Dąbrowie w 1912 roku wynosiła 2329 osób (op. cit., 
s. 39).

15 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APKat), sygn. 12/775/191, k. 20, 21.
16 APKat, sygn. 12/775/280, k. 28. Według tego dokumentu wybory do Dozoru Bóżniczego Dąbrow-

skiego Okręgu odbyły się 3 kwietnia 1916 roku. Członkami dozoru zostali: Mordka Lejb Miodow-
nik, Icek Majer Nusbaum i Lejb (vel Lewek) Strzegowski, a ich zastępcami: Dawid Grinbaum, Rubin 
Grosfeld, Mosiek Mitelman (pisownia oryginalna według dokumentu). M. Kantor -Mirski podaje 
natomiast, że: „Rozporządzeniem okupacyjnej Komendy Obwodowej w Dąbrowie z d. 3 kwietnia 
1916 został utworzony Dozór Bóźniczy Dąbrowskiego Okręgu i zarządzone zostały wybory do tej 
instytucji, które odbyły się w dniu 9 czerwca tegoż roku”. M. Kantor -Mirski, op. cit., s. 316. Człon-
kowie dozoru sprawowali swe funkcje do 1924 roku.

17 Book of the Jewish Community of Dąbrowa Górnicza and its Destruction…, cyt. za: http://ellisisland.
jewishgen.org/yizkor/dabrowa/dab033.html#Page38, dostęp: 18 IV 2011.

18 Zazwyczaj w tytułach tych ksiąg obok nazwy miejscowości znajdują się słowa izkor -buch (księga 
pamięci), pinkas (kronika), sefer (księga) lub sefer zikaron (księga pamięci), pisane są w językach 
jidysz i hebrajskim. Coraz więcej z nich jest tłumaczonych na język polski i tak ostatnio ukazało się 
tłumaczenie księgi pamięci z małej miejscowości Szczekociny, pierwotnie wydanej w Tel Awiwie 
w 1959 roku (5720) – Pinkes Szczekocin. Księga Pamięci Szczekocin (Życie i zagłada żydowskiego 
miasteczka), red. I. Szwajcer, tłum. M. Tuszewicki, Szczekociny 2010.

19 http://www.jewishgen.org/yizkor/translations.html, dostęp: 18 IV 2011. Z Dąbrową Górniczą zwią-
zane są trzy następujące strony tłumaczone z hebrajskiego i jidysz na język angielski: 1) Sefer Kehilat 
Yehudei Dąbrowa Górnicza ve -hurbana (http://www.jewishgen.org/yizkor/dabrowa/Dabrowa.html, 
dostęp: 18 IV 2011), 2) Pinkas hakehillot Polin. Entsiklopedyah shel ha -yishuvim ha -Yehudiyim le-
-min hivasdam ve -`ad le -ahar Sho’at Milhemet ha -`olam ha -sheniyah, Dąbrowa Górnicza, s. 131 -135 
(http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pinkas_poland7.html, dostęp: 18 IV 2011), 3) Hi-
story of the Jewish community in Dabrowa (According to archival documents). Sefer Sosnowiec v’hasvi-
va b’Zaglembie (http://www.jewishgen.org/yizkor/Sosnowiec/Sos164.html, dostęp: 18 IV 2011)

20 Th e New York Public Library, [on -line] http://yizkor.nypl.org, dostęp: 18 IV 2011. Por. przypis 8.
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Według relacji zamieszczonych w Sefer Dąbrowa Górnicza powstająca synagoga 
przez długi okres nie miała dachu. Budynek został ukończony dzięki Mosze Micen-
macherowi, donatorowi zwojów Tory do bóżnicy. Jego żona Fajga była znana wśród 
społeczności żydowskiej ze swej szczodrości. Okna w nowo powstałej bóżnicy wsta-
wił znany w okolicy rzemieślnik Herszel Destiler21.

Dąbrowska bóżnica została usytuowana przy ul. Okrzei22. W literaturze możemy 
znaleźć różnorodne, często błędne, nazwy ulic, przy których mieściła się synagoga (Ul-
lmana, Miejska, Chopina, Okrzei, Sienkiewicza). Budynek usytuowany był na skrzyżo-
waniu ulic Chopina (dawna Miejska), i Okrzei – (dawna Ullmana), co może wprowadzić 
w błąd potencjalnego poszukiwacza. Poza tym nazwy tych ulic kilkakrotnie zmienia-
no, w związku z sytuacją historyczno -polityczną. Fragment przestrzeni miejskiej został 
silnie zniekształcony w stosunku do stanu sprzed dwóch wojen światowych, dlatego 
bardzo trudno ustalić dokładną lokalizację budynku. Fasada dąbrowskiej bóżnicy była 
orientowana na wschód, podobnie jak wszystkie tego typu obiekty.

Zagadkę może stanowić również funkcjonowanie w dąbrowskiej księdze pamięci 
terminu „Wielka Synagoga”. Użyte określenie wskazywałoby na istnienie na terenie 
miasta innych, mniejszych obiektów kultu, np. domów modlitwy. Na podstawie pol-
skich źródeł archiwalnych wiemy, że we wcześniejszym okresie w Dąbrowie funk-
cjonowały przynajmniej trzy prywatne domy modlitwy. I tak w piśmie numer 2864, 
z 27 marca (8 kwietnia) 1880 roku do naczelnika powiatu będzińskiego (piotrkowskiej 
guberni) wójt gminy górniczej w Zagórzu wymienia domy modlitwy zlokalizowane 
we wsi Dąbrowa, a mianowicie u Berka Rechnica, Szlomo Miodownika i Majmana 
Jakoba23. Również w księdze pamięci z Dąbrowy Górniczej niejednokrotnie przy-
taczano, że zanim powstała synagoga, wierni spotykali się w prywatnych domach 
modlitwy. Na stronie internetowej „Wirtualny Sztetl” możemy z kolei znaleźć infor-
mację, że w 1888 roku istniały już cztery domy modlitwy. Obok wyżej wymienionych 
Majmana (w Starej Dąbrowie), Szlomo Miodownika (w kolonii Reden) i Rechnica 
(w Hucie Bankowej), pojawia się czwarty dom: Szlomo Parasola na Ksewerze. Da-
lej czytamy, że gubernator nakazał przeprowadzenie kontroli w domach modlitwy 
i opieczętował Aron ha Kodesh24.

Wyżej wzmiankowana Wielka Synagoga usytuowana była pośrodku tzw. Kolonii 
Miejskiej, ale żydowskie źródła wspominają również o istnieniu synagogi w kolonii 
Reden. Początkowo wierni z tej dzielnicy spotykali się w domu „rabiego” Szymona 
Śliwki25. Następnie powstała idea powołania komitetu budowy synagogi na Redenie 

21 Zob. http://ellisisland.jewishgen.org/Yizkor/dabrowa/dab033.html#Page38, dostęp: 18 IV 2011.
22 M. Kantor -Mirski, op. cit., s. 316.
23 APKat, sygn. 12/775, k. 21. Pismo to jest odpowiedzią na polecenie naczelnika powiatu będziń-

skiego guberni piotrkowskiej, który się zwrócił do wójta gminy górniczej w Zagórzu z poleceniem 
identyfi kacji nielegalnych domów modlitwy z 25 października 1879 roku. Ibidem, k. 17.

24 http://www.sztetl.org.pl/pl/article/dabrowa -gornicza/5,historia/?action=view&page=1, dostęp: 18 IV 
2011.

25 We wrześniowym numerze biuletynu „Zagłębie World Organization” z 2010 roku zamieszczono 
wspomnienia Belli Slivka Boshi, która była córką Szymona Śliwki urodzonego 18 lipca 1924 roku. 
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(na te cele utworzono specjalny fundusz, który zbierał pieniądze pod hasłem: „Ce-
giełka za kopiejkę”). Niestety wybuch pierwszej wojny światowej i nieprzychylne sta-
nowisko władz carskich zniweczyły zamierzenia Żydów z kolonii „wiejskiej” Reden26. 
Być może jednak jakaś synagoga istniała na Redenie. Baruch Simchoni wspomina 
bowiem, że na fasadzie synagogi usytuowanej przy ul. 1 Maja znajdował się wielki, 
kolorowy witraż27.

Takie same wątpliwości rodzą się przy porównywaniu źródeł ikonografi cznych – 
zdjęć dąbrowskiej synagogi funkcjonujących w materiałach archiwalnych i powojen-
nej literaturze. Na trzech zdjęciach synagogi zamieszczonych w Sefer Dąbrowa Górni-
cza, (fot. 2, 4, 5)28 oraz w dokumentacji archiwalnej po Muzeum Ruchu Robotniczego 
im. Aleksandra Zawadzkiego (fot. 3)29 ewidentnie widać ten sam budynek. Rozmowy 
z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej wskazują, że był to obiekt funkcjonujący w ich 
świadomości jako dawna synagoga. W latach siedemdziesiątych XX wieku w tym 
budynku znajdował się punkt diagnostyki i naprawy samochodów, co potwierdza 
widoczny na zdjęciach szyld, na rogu obiektu30 (por. fot. 2 i 3).

Wcześniej budynek był zagospodarowany przez „Przemysł Terenowy”, m.in. zlo-
kalizowano tam wytwórnię win31. Według notatki zamieszczonej na odwrocie wspo-
mnianego zdjęcia (fot. 3) synagoga miała zostać wyburzona 6 października 1981 roku. 
W różnorakich źródłach funkcjonują wcześniejsze daty zburzenia żydowskiego miej-
sca modlitwy w Dąbrowie Górniczej (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku), 
jednak uważamy te informacje za błędne32.

Innym źródłem, rzekomo dokumentującym wygląd dąbrowskiej synagogi, jest 
zdjęcie wykonane przez Niemców podczas drugiej wojny światowej (fot. 6), które 
obecnie znajduje się w Archiwum Państwowym w Katowicach. Zdjęcia tego typu 
miały dokumentować stan zastany przez okupanta. Niestety ta fotografi a nie do koń-

Jego rodzice, Meyer Natan i Balcia (z Fuxbrunerów) Śliwkowie, mieli dom przy obecnej ul. Wojska 
Polskiego (dzielnica Reden). Byli również właścicielami sklepu, który w okresie świąt pełnił rolę 
„sztibla” – domu modlitwy. Zanim Dąbrowa uzyskała prawa miejskie (1916 rok), było to miejsce 
spotkań lokalnej społeczności żydowskiej. Data urodzenia opisanego w „Biuletynie” Szymona Śliw-
ki nie pozwala utożsamiać go ze wspomnianym wcześniej „rabim” Śliwką, jednak nazwisko i miej-
sce zamieszkania może wskazywać na więzy rodzinne. Por. B. Sl ivka  B oshi, S. S l ivka, z”1, …ןולע 
.Zagłębie (Zaglembie) Newsletter, September 2010, s. 18 ,היבמלגז

26 E. Lenczer, Th e religious life in a warm, poor house, transl. H. B erl iner  Fischthal, [on -line] 
http://ellisisland.jewishgen.org/Yizkor/dabrowa/dab086.html#Page90, dostęp: 18 IV 2011.

27 Dokładny opis obiektu na podstawie wspomnień Barucha Simchoniego por. http://ellisisland.jewi-
shgen.org/yizkor/dabrowa/dab280.html, dostęp: 18 IV 2011.

28 Th e New York Public Library, sygn. 480 PL, Sefer Kehilat Yehudei Dąbrowa Górnicza ve -hurbana, Tel 
Aviv 5731 -1971, s. 41, 83, 250, [on -line] http://yizkor.nypl.org, dostęp: 18 IV 2011.

29 Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Aleksandra Zawadzkiego w Dąbrowie Górniczej, otwar-
te w 1965 roku, zostało zlikwidowane uchwałą Rady Miejskiej w 1990 roku. Archiwum po tej pla-
cówce przejęło Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.

30 Dąbrowski Auto -Serwis był oddziałem ówczesnej katowickiej fi rmy Moto -Technika.
31 Z pamiątek Edwarda Potępy, „Raptularz Kulturalny” 2007, nr 2 (37), s. 40.
32 Również mieszkańcy Dąbrowy, z którymi udało nam się porozmawiać, podawali jako datę zburze-

nia przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
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ca wydaje się autorkom artykułu tożsama z zamieszczonymi w księdze pamięci. Być 
może przedstawia ona inną dąbrowską synagogę albo budynek, w którym mógł się 
mieścić dom modlitwy.

Również zdjęcie zamieszczone w publikacji Zanim nadeszła zagłada, które po-
chodzi ze zbiorów Archiwum Yad Vashem, najprawdopodobniej nie przedstawia dą-
browskiej synagogi33. Fasada obiektu znacznie się różni detalami architektonicznymi 
od wcześniej wymienionych źródeł fotografi cznych.

W okresie drugiej wojny światowej świątynia przestała pełnić funkcje sakralne. 
Jak wynika ze zdjęć z tego okresu, okna zostały zabite deskami (por. fot. 8, 9). Budy-
nek zamieniono na magazyn, gdzie gromadzono radia i inne przedmioty zarekwiro-
wane wysiedlonym mieszkańcom34. W czasie przesiedleń w obrębie getta w bóżnicy 
przez kilka dni przetrzymywano ludność żydowską. 18 maja 1942 roku 340 Żydów 
przywiezionych z Ząbkowic zamknięto na kilka dni w budynku synagogi. Podobnie 
postanowiono w przypadku Żydów przywiezionych ze Strzemieszyc35.

Informacje na ten temat znamy z bezpośredniej relacji Róży Felczer, sporządzonej 
w 1946 roku, czyli tuż po wojnie. Archiwalny zapis świadectwa znaleźć można w Ży-
dowskim Instytucie Historycznym w Warszawie36:

Mnie zarząd gminy nakazał udać się do Dąbrowy Górniczej, gdyż tam była potrzeb-
na pielęgniarka. Transport Żydów ze Strzemieszyc został umieszczony w synagodze, 
gdzie była już zebrana część ludności żydowskiej Dąbrowy przeznaczonej na wysie-
dlenie. Wszyscy skazani na wysiedlenie byli umieszczeni w synagodze i w sąsiednim 
budynku gminy. Zebranych pilnowali policjanci niemieccy i ordnerzy żydowscy. Ja 
wykonywałam tam funkcje pielęgniarki. Transport ten czekał na wyjazd 3 (trzy) dni. 
Przez cały ten czas Żydzi nie mogli wychodzić z zamkniętych dwóch budynków (sy-
nagoga, dom gminy). Potrzeby fi zjologiczne załatwiali na miejscu i nie pozwolono im 
wychodzić z budynku. Wiadra wynosili Żydzi pod eskortą Ordnerów. W noc przed 
odejściem transportu gestapowcy w asyście Ordnerów przeprowadzili łapankę wśród 
ludności żydowskiej celem uzupełnienia transportu.
 Przez cały czas gmina dostarczała jedzenie zebranym Żydom (obiady, chleb, kawa).
 We wtorek w południe gestapowcy i Ordnerzy wyprowadzili Żydów zebranych, 
ustawili w kolumnę i odprowadzili na stację.
 Chorych w liczbie około 50 z nakazu gestapowców wnieśli na auta.
 Wszystkich wpakowali Niemcy do wagonów i wywieźli do Oświęcimia37.

33 Por. A. Namysło, Zanim nadeszła Zagłada… Położenie ludności żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim 
w okresie okupacji niemieckiej, Katowice 2009, s. 19.

34 Z pamiątek…, s. 40.
35 A. Namysło, Zanim nadeszła Zagłada… Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie okupacji niemiec-

kiej, Sosnowiec 2008, s. 20 (broszura).
36 Żydowski Instytut Historyczny (dalej: ŻIH), sygn. 301, Relacje indywidualne.
37 Relacja Róży Felczer, z zawodu pielęgniarki, protokołowana przez Natana Szternfi nkiela w Chorzo-

wie dnia 27 grudnia 1946 roku, ŻIH, sygn. 301/2442, Relacje indywidualne. (Zamieszczone w: Ol-
kusz. Zagłada i Pamięć. Dyskusja o ofi arach wojny i świadectwa ocalałych Żydów, red. I. Cieś l ik, 
O. Dziechciarz, K. Kocjan, Olkusz 2007, s. 300 -301.)
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Nieznane malowidła z dąbrowskiej synagogi

Podczas kwerend w Archiwum Państwowym w Katowicach autorkom udało się na-
trafi ć na dotychczas niepublikowane fotografi e ukazujące malowidła38, podpisane: 
„Dąbrowa Górnicza”39. Zdjęcia te, podobnie jak wspomniane wcześniej fotografi e 
budynku synagogi, wykonano w okresie okupacji. Być może w czasie wojny lub 
tuż po wojnie zostały włączone do jednego zbioru archiwalnego i podklejone na 
sztywnych kartach, które uniemożliwiają weryfi kację rewersów zdjęć. Na nich mogą 
się znajdować ewentualne informacje o proweniencji przedstawionych obiektów 
(fot. 7 -15).

Porównując walory artystyczne fresków znanych nam z innych zagłębiowskich 
synagog i domów modlitwy z malowidłami ukazanymi na wyżej wspomnianych 
„dąbrowskich” fotografi ach, nie możemy przypisać ich autorstwa twórcy o wy-
kształceniu akademickim. Dla porównania warto przytoczyć chociażby przykład 
Będzina. Wiemy, że tamtejsza gmina żydowska, ogłaszając w 1926 roku konkurs na 
wykonanie malowideł do synagogi, wyłoniła uznanego artystę Maurycego Apfel-
bauma. Przy oprawie plastycznej będzińskiej synagogi współpracował on z uzna-
nym miejscowym twórcą Samuelem Cyglerem40. Warto wspomnieć, że Apfelbaum, 
tworząc freski w będzińskiej synagodze, inspirował się malowidłami z synagogi 
w Szczekocinach, a te z kolei zostały stworzone przez artystę malarza sprowadzone-
go przez tamtejszą gminę aż z Paryża41. Również w Sosnowcu malowidła w bóżnicy 
wykonał uznany artysta Józef Badower, członek grupy „Niezależni”, Zrzeszenia Pla-
styków Zagłębia Dąbrowskiego „Blok” i Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy 
i Rzeźbiarzy. Badower w latach 1932 -1933 pełnił funkcję scenografa sosnowieckiego 
Teatru Miejskiego.

Domniemane zdjęcia z dąbrowskiej synagogi ukazują typowe motywy dekora-
cyjne charakterystyczne dla żydowskich budowli sakralnych. Musiały one podlegać 
tradycyjnym ograniczeniom związanym z zakazem ukazywania postaci ludzkich, co 
wynika z drugiego przykazania42. Mamy zatem na malowidłach powielonych na zdję-
ciach wyobrażenia czterech zwierząt, które odpowiadają cnotom człowieka gotowego 
do spełnienia woli Boga w myśl słynnego cytatu z Miszny: „Bądź śmiały jak lam-
part, lekki jak orzeł, rączy jak jeleń, silny jak lew, by wykonywać wolę twojego Ojca 
w niebie”43. Prócz nich na freskach zamieszczono m.in. wyobrażenie byka (hebr. szor 
ha -bar), który symbolizuje czasy mesjańskie, a także przykłady architektury Ziemi 

38 APKat, sygn. 12/808/107.
39 Autorki niniejszej publikacji wyrażają serdeczne podziękowania panu Arkadiuszowi Rybakowi za 

udzielenie wskazówek dotyczących miejsca przechowywania tych zdjęć.
40 Zob. opracowanie w niniejszej książce: J. Krajniewski, Polichromie będzińskich domów modlitwy, 

s. 187-171.
41 Pinkes Szczekocin…, s. 46.
42 Por. chociażby hasło „synagoga” w: Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, red. J. Tomaszew-

ski, A. Żbikowski, Warszawa 2001, s. 464.
43 Miszna, „Pirke awot” 5, 23.
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Świętej44. Niektóre z ilustracji widocznych na zdjęciach zostały uzupełnione hebraj-
skimi cytatami45.

Cechą charakterystyczną wspomnianych malowideł jest naiwność w ujęciu te-
matu, przejawiająca się m.in. w uproszczeniach i deformacjach oraz nieprzystają-
cych do siebie zestawieniach. I tak mamy sąsiadującą z sobą orientalną faunę z ro-
dzimą bujną roślinnością (np. na jednej ilustracji lew został ukazany na tle licznych 
sosen, a nawet brzozy [?]). W przypadku architektury daje się zauważyć deforma-
cje przestrzeni i perspektywy, a także pomieszanie elementów architektonicznych, 
orientalnych (np. kopuła) z miejscowymi (zagłębiowskimi lub śląskimi detalami 
architektonicznymi).

Co się stało z macewami z dąbrowskiego cmentarza i… 
czy znamy lokalizację dąbrowskiej mykwy?

W 1929 roku przy ul. Jaworowej otwarto cmentarz o powierzchni 0,4 ha. Według 
wspomnień z dąbrowskiej księgi pamięci komitet składający się z urzędnika powiatu 
będzińskiego, architekta reprezentującego Dąbrowę Górniczą46 i członków komisji 
gminnych spotkał się przy ul. Jaworowej w celu oceny przydatności tego terenu pod 
żydowski cmentarz. Komisja stwierdziła, że wskazane miejsce jest odpowiednie47.

Aby uświęcić to miejsce, w tym samym roku podczas święta Taanit Ester48 na cmen-
tarzu odbyła się uroczysta procesja „hakafot”49 na czele z rabinem Lewim, członkami 
bractwa pogrzebowego Chewra Kadisza i przedstawicielami władz miejskich.

Nowo powstały cmentarz był ogrodzony płotem z drewnianą bramą50 Na jego 
terenie znajdował się dom pogrzebowy. Wcześniej dąbrowskich Żydów chowano 

44 Por. m.in. S. Krajewski, Kult obrazu. Uwagi niespecjalisty na temat czynienia obrazu w judaizmie, 
[w:] Tora. Pięcioksiąg Mojżesza, t. 1: Księga Bereszit (Księga Rodzaju), Księga Szmot (Księga Wyjścia), 
tłum. I. Cy lkow, Warszawa 2009, s. 422, Księgi Święte Religii Monoteistycznych, 5; Żydzi w Polsce…, 
s. 464 -465.

45 Trudno je odczytać, gdyż na wykadrowanych fotografi ach widać jedynie fragmenty inskrypcji. Pod 
malunkami znajdują się również wykonane kredą podpisy w języku niemieckim. Ich powstanie au-
torki wiążą z okresem drugiej wojny światowej.

46 Najprawdopodobniej chodzi tutaj o osobę architekta miejskiego Cezarego Uthkego, który był 
m.in. projektantem parku Zielona (architektura zielona) czy budynku Szkoły Podstawowej nr 9. 
Uthke jest również autorem dokładnego planu miasta z 1927 roku. Por. Archiwum Państwowe 
w Kielcach, UWK I, sygn. 14473.

47 Por. http://ellisisland.jewishgen.org/yizkor/dabrowa/dab033.html, dostęp: 18 IV 2011.
48 Taanit Ester (רתסא תינעת) – post Estery, obchodzony 13 dnia miesiąca adar przed świętem Purim na 

pamiątkę postu, który odbyła królowa Estera, zanim udała się do Achaszwerosza. Por. www.schorr.
edu.pl/index.php?option=com_glossary&func=view&Itemid=89&catid=36&term=Taanit+Ester, 
dostęp: 18 IV 2011.

49 Hakafot (תופקה) – radosne procesje, odbywające się najczęściej w synagodze, wokół bimy, podczas 
których świętujący tańczą i śpiewają, niosąc zwoje Tory. Po zakończeniu siedmiu długich, tanecz-
nych procesji odczytywany jest końcowy fragment Tory, a zaraz potem jej początek. Por. http://
www.jewishmuseum.org.pl/pl/cms/simchat -tora, dostęp: 18 IV 2011.

50 Według relacji W. Kolasy.



176 Magdalena Cyankiewicz, Joanna Tokaj

w Będzinie. Jedynym znanym nam świadectwem autentycznego wyglądu tego miej-
sca może być fotografi a zamieszczona w Sefer Dąbrowa51.

Niestety na starych planach Dąbrowy Górniczej nie udało się zlokalizować tego 
cmentarza52. Miejsce jego usytuowania zostało wtórnie naniesione na plan Dąbrowy 
Górniczej i zamieszczone w książce Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie 
Górniczej53.

W latach sześćdziesiątych XX wieku na cmentarzu można było oglądać jeszcze 
kilkadziesiąt całkowicie zachowanych nagrobków54. Cmentarz został zlikwidowany 
podczas budowy osiedla Mydlice, a macewy zdewastowano, nie dokonując ekshuma-
cji. Część mieszkańców rozbudowanego w latach osiemdziesiątych osiedla, z którymi 
autorkom udało się porozmawiać, twierdzi, że nagrobki znajdowały się tam jeszcze 
na początku wspomnianej dekady.

19 sierpnia 1993 roku odsłonięto obelisk zwieńczony menorą, usytuowany na miej-
scu dawnego cmentarza55. Za obeliskiem z pozostałych fragmentów macew stworzo-
no minilapidarium. Nagrobki zostały zinwentaryzowane i opisane56. Podczas oględzin 
miejsca, w którym znajdował się cmentarz, udało się znaleźć inne fragmenty rozbitych 
macew. Na jednej z nich zachowały się nawet ślady polichromii (por. fot. 16).

Następne „ślady” macew udało się autorkom odnaleźć na osiedlu Mydlice. W po-
bliżu miejsca, gdzie była zlokalizowana synagoga, w latach sześćdziesiątych posta-
wiono tablicę pamiątkową poświęconą Mieczysławowi Hejczykowi i Franciszkowi 
Pilarczykowi – miejscowym rewolucjonistom (fot. 17, 18). Być może została ona wy-
konana ze zniszczonej macewy57. Skłaniamy się ku takiemu stanowisku, analizując 
podobne przypadki „wtórnego” używania macew z terenu całej Polski58.

Niedaleko miejsca, gdzie znajduje się tablica, natrafi łyśmy na ślady mykwy, na-
stępnego, obok cmentarza żydowskiego i synagogi, miejsca niezbędnego do funk-
cjonowania żydowskiej gminy wyznaniowej. Mykwa to „basen” z bieżącą wodą, na-

51 Por. http://ellisisland.jewishgen.org/yizkor/dabrowa/dabph105.html#Page108, dostęp: 18 IV 2011.
52 Na wielu starych planach Dąbrowy są natomiast naniesione lokalizacje zarówno cmentarza ewan-

gelickiego, jak i mariawickiego. Por. chociażby il. I/20/3, Mapa topografi czna, oprac. Reichsamt fi r 
Landesaufnahme 1940, na podstawie pomiaru Wojskowego Instytutu Geografi cznego w Warszawie 
1931, skala 1 : 25 000: fragment z Dąbrową Górniczą i Gołonogiem, [w:] Studium historyczne miasta 
Dąbrowa Górnicza, t. 3: Ilustracje, cz. 1: Mapy i plany archiwalne, oprac. B. Krasnopolski, Kraków 
1998 -1999, maszynopis w zbiorach Muzeum Miejskiego „Sztygarka” i Urzędu Miejskiego.

53 Por. wklejka, [w:] Cmentarze żydowskie w Sławkowie…
54 Por. m.in. W. Starościak, op. cit., s. 22; W. Starościak, M. Z iemba, Dąbrowa Górnicza. Szkic 

monografi czny, Dąbrowa Górnicza 1998, s. 133.
55 Pomnik został zaprojektowany przez Andrzeja Imiołka i Lesława Jakubika. Por. m.in. S. Pobideł, 

Żydzi w Dąbrowie Górniczej, [w:] Encyklopedia…, s. 248; W. Starościak, M. Z iemba, op. cit., 
s. 132 -133; Żydzi w Dąbrowie Górniczej, oprac. W. Starościak, K. Kozdroń, Dąbrowa Górnicza 
1995, s. 22.

56 Cmentarze żydowskie w Sławkowie…, s. 307 -323. W sumie opisano 27 nagrobków.
57 Za tak niezwykłym użytkowaniem macewy z żydowskiego cmentarza opowiada się wspomniany 

wcześniej dr D. Rozmus, główny inwentaryzator żydowskich cmentarzy w Zagłębiu Dąbrowskim. 
Por. przypis 1.

58 Por. chociażby warszawską wystawę „Macewy codziennego użytku”.
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zbieraną z deszczu lub pochodzącą ze źródła, który służy do rytualnego oczyszczania 
i ablucji oraz mycia naczyń skalanych nieczystością rytualną. Informacje na temat 
dąbrowskiej mykwy można znaleźć w księdze pamięci z Dąbrowy Górniczej, przy 
czym większość z nich dostępna jest jedynie w oryginalnym żydowskim źródle59, nie-
tłumaczonym na angielski.

Pon W. Kolasa wskazał nam budynek, który przez mieszkankę pobliskiego domu 
został zapamiętany jako przedwojenna mykwa (fot. 19). Dziś pomieszczenie to, usy-
tuowane przy ul. W. Łukasińskiego, należy do Wspólnoty Kościołów Chrystusowych. 
Dzięki uprzejmości administratora budynku, pastora Jarosława Ściwiarskiego, mo-
głyśmy wejść do środka i zobaczyć wnętrze. Tak jak wskazywał pastor, nie ma ono 
żadnych cech sakralnych (śladów glazury na podłodze ani ścianach, jakie można 
zobaczyć chociażby w niedawno odkrytej będzińskiej mykwie, znajdującej się przy 
ulicy Potockiego 360). Wnętrze dąbrowskiego niewielkiego budynku z czerwonej ce-
gły może przywodzić na myśl również mało okazałą przestrzeń mykwy w Lublinie61. 
Według relacji pastora po wojnie obiekt ten był kilkakrotnie przebudowywany i być 
może dlatego brakuje w nim wyraźnych śladów użytkowania, jakie można spotkać 
w mykwach. Jego położenie w bezpośredniej bliskości synagogi nie może jednak wy-
kluczać rytualnego przeznaczenia.

* * *

Życie religijne dąbrowskiej społeczności żydowskiej rodziło się i przebiegało w trud-
nym okresie dziejowym. Mimo to Żydom udało się utworzyć gminę, wybudować 
tzw. Miejską Synagogę i założyć cmentarz. Wiemy z przekazów ustnych i dokumen-
tów archiwalnych, że istniało tam również wiele domów modlitwy. Być może jeszcze 
uda się natrafi ć na ich ślady.

Problematyka funkcjonowania społeczności żydowskiej i reliktów jej obecności 
w przestrzeni miejskiej pozostaje nadal otwartą kwestią. Zagadnienie niewątpliwie 
wymaga dalszych, pogłębionych badań, gdyż wiele postawionych w tym artykule 
pytań pozostało nadal bez odpowiedzi. Mamy jednak nadzieję, że ten krótki zarys 
problematyki, znalezione fotografi e dąbrowskiej bóżnicy i jej malarskiego wystroju, 
będącego przykładem prowincjonalnego malarstwa synagogalnego, okażą się przy-
czynkiem i inspiracją do dalszych poszukiwań.

✡

59 Por. spis treści dąbrowskiej księgi pamięci: http://ellisisland.jewishgen.org/yizkor/dabrowa/Dabro-
wa.html#TOC -mem, dostęp: 18 IV 2011.

60 Por. [A. Szydłowski], Będzin – Mykwa w Będzinie (ul. Potockiego 3), [on -line] http://www.sztetl.org.
pl/pl/article/bedzin/11,synagogi -domy -modlitwy -i -inne/13427,mykwa -w -bedzinie -ul -potockiego-
-3 -, dostęp: 18 IV 2011.

61 Por. fotografi e na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Mykwa_w_Jeszywas_Chachmej_Lublin, do-
stęp: 18 IV 2011.





Dariusz Rozmus

Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

Prywatny Dom Modlitwy w Będzinie, 

tzw. Brama Cukermana1

W ciągu ostatniej dekady odkryto na terenie Będzina pozostałości malowideł o cha-
rakterze religijnym na ścianach dwóch prywatnych pomieszczeń. Jedno z nich było 
zwykłym mieszkaniem, drugie piwniczką. Jak się później okazało, dawniej w tych 
miejscach znajdowały się żydowskie domy modlitwy2.

Przedmiotem tego komunikatu jest odsłonięta w 2005 roku w mieszkaniu przy 
al. im. H. Kołłątaja 24/28 (I piętro) polichromia o charakterze religijnym, przyna-
leżnym do tradycji żydowskiej. We wspomnianym mieszkaniu mieściła się pier-
wotnie prostokątna sala modlitewna3. Znajduje się ona w pasażu, w którym domy 
należały do bogatej żydowskiej rodziny Cukermanów. Niniejszy artykuł jest tek-
stem uzupełniającym do artykułu Jarosława Krajniewskiego zamieszczonego w tej 
publikacji.

Podczas drugiej wojny światowej wnętrze domu modlitwy zostało zdewasto-
wane i przeznaczone na magazyn fi rmy Herbatol. Najprawdopodobniej wówczas 
zamalowano istniejące w nim polichromie. Po wojnie sala modlitewna została 
przystosowana do potrzeb mieszkaniowych poprzez podzielenie jej ścianami dzia-
łowymi. Wyodrębniono trzy duże pomieszczenia oraz łazienkę i przedsionek. Naj-
prawdopodobniej pierwotnie sala była pomieszczeniem dwupoziomowym i piętro 
wyżej, na poziomie obecnego dzisiejszego mieszkania, znajdującego się ponad lo-
kalem nr 28, znajdowała się sala dla kobiet, tzw. babiniec. Okoliczności odkrycia 

1 Nazwisko Cukerman często się pojawia na kartach najnowszej historii Będzina. Por. Będzin 1358-
-2008, t. 3, red. A. Gl imos -Nagórska, Będzin 2008. Por. indeks, s. 845.

2 Chodzi tutaj o tzw. Synagogę Mizrachi oraz Bramę Cukermana, która jest przedmiotem tego ar-
tykułu. Jak wynika z kwerendy w Archiwum Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(dalej: WKZ) w Katowicach na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w Katowi-
cach Synagoga Mizrachi ma obecnie opracowaną przez mgr. Dariusza Waleriańskiego tzw. Bia-
łą Kartę, a Brama Cukermana – opracowanie konserwatorskie wykonane przez dr. Dariusza 
Rozmusa.

3 W odniesieniu do tego typu prywatnych sal modlitewnych właściwe jest określenie dom mo-
dlitwy. Użycie nazwy „synagoga” byłoby zdecydowanie na wyrost, biorąc pod uwagę rozlicz-
ne funkcje pełnione przez instytucje związane z synagogą, takie jak sądownictwo rabinackie, 
archiwa itp.
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domu modlitwy omawia wielokrotnie na forach internetowych oraz w Wikipedii 
odkrywca tego zabytku publicysta Adam Szydłowski4.

Informacje podane przez A. Szydłowskiego nie zgadzają się z kolei we wszystkich 
szczegółach z ustaleniami innych historyków zaangażowanych w inicjatywę o na-
zwie „Brama Cukermana”, która jest stowarzyszeniem o charakterze kulturalnym5. 
Opiekujący się domem modlitwy historyk Grzegorz Onyszko odnalazł dokumen-
ty świadczące o tym, że dom ten należał do Nuchima Cukermama, a nie Herszla 
(Hercela) Cukermana. (W wiadomościach podanych w Wikipedii przez A. Szydłow-
skiego pojawia się nazwisko Hercela Cukermana, który jest jeszcze jedną osobą no-
szącą to nazwisko, ale niezwiązaną bezpośrednio z tym właśnie domem modlitwy.) 
O przynależności sali modlitwy do rodziny Nuchima Cukermana świadczą odkryte 
przez wspomnianego powyżej historyka dokumenty, z których wymienia on: Rocznik 
Sosnowiecki i Kalendarz na Rok 1900 (Sosnowiec 1899), mapę Sosnowca z 1907 roku, 
Książkę Reklamowo -Adresową Zagłębia Dąbrowskiego (Sosnowiec 1922)6.

Bez względu na czas powstania domu modlitwy, malowidła, które się w nim znaj-
dują, mają zdecydowanie charakter dwudziestowieczny. Wszystkie odkryte fragmen-
ty malowideł stanowią całość, będącą wystrojem dużej sali modlitewnej, obecnie 
podzielonej na pokoje poprzez postawienie ścianek działowych. Artysta dekorujący 
ściany tego pomieszczenia malowidłami o charakterze iluzjonistycznym starał się 
oddać głębię przestrzeni poprzez rozczłonkowanie płaszczyzny poszczególnych ścian 
wyobrażeniami gładkich kolumn. W ten sposób pomiędzy kolumnami powstały pola 
wypełnione malowidłami.

Trudno przyporządkować kolumny do określonego porządku architektoniczne-
go. Na płaskim, cienkim stylobacie umieszczono bazę składającą się cylindrycznych, 
wklęsłych i wypukłych elementów. Kapitel kolumny odpowiada konstrukcyjnie bazie 
kolumny. Przestrzeń pomiędzy kolumnami częściowo przesłonięto od góry, malu-
jąc niebieską farbą, operując odcieniami i wyobrażeniem ciężkich kotar podpiętych 
w formie paludamentu. Kotara zakończona jest malowanymi żółtą farbą frędzla-
mi. Pod wyobrażeniami kotary, w głębi znajdują się przedstawienia krajobrazów, 

4 „Dom modlitwy został założony pod koniec XIX lub na początku XX w. z inicjatywy żony Herce-
la Cukermana. Pierwsze uroczyste nabożeństwo odbyło się w okresie święta Pesach. Tak wynika 
z fragmentu tablicy fundacyjnej, której fragment przez lata przechowywał w mieszkaniu Bogusław 
Baliński. Powstała ona w dawnym mieszkaniu, czego dowodem są m.in. naniesione na zamurowa-
ne wcześniej drzwi malowidła. Podczas drugiej wojny światowej wnętrze domu modlitwy zostało 
zdewastowane i przeznaczone na magazyn Herbatolu. Wówczas również zamalowano istniejące po-
lichromie. Po wkroczeniu armii radzieckiej do Będzina magazyn został zlikwidowany. Po zakończe-
niu wojny kamienice należące do rodziny Cukermanów, w tym dom modlitwy, zostały sprzedane 
przez jednego z synów Hercela Bogusławowi Balińskiemu, który również przez kilka lat mieszkał 
w pomieszczeniu po domu modlitwy”. Cyt za: A. Szydłowski, Dom Modlitwy Cukermana w Będzi-
nie, [on -line] http://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_Cukermana_w_Będzinie. Według badań osób 
zaangażowanych w inicjatywę „Brama Cukermana” Baliński odkupił mieszkanie od władz miasta, 
a nie bezpośrednio od rodziny żydowskiej.

5 Członkowie stowarzyszenia organizują m.in. koncerty muzyczne, odczyty i wystawy dzieł sztuki.
6 Por. opracowanie konserwatorskie Bramy Cukermana w archiwum WKZ w Katowicach.
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sprzętów liturgicznych i instrumentów muzycznych – przedstawienia te będą omó-
wione poniżej. Malowidła od góry i od dołu ogranicza biegnący dookoła pomiesz-
czenia fryz ornamentacyjny. Powstał on poprzez nawinięcie szerokiej, dwukoloro-
wej (zimne kolory – siny oraz zgniłozielony), ozdobionej na osi białymi podłużnymi 
plamkami wici na prosty element, w którego kolorystyce przeważają odcienie zgniłej 
zieleni. W polach pomiędzy rytmicznie powtarzającymi się nawinięciami wici widzi-
my na poziomym elemencie po trzy okrągłe guzki. Poniżej dolnego fryzu zachowały 
się ślady brązowej farby wskazującej na kontynuacje malowidła w formie stylizacji 
drewnianych romboidalnych desek (?) boazerii. Ta część malowidła stanowiła rodzaj 
lamperii obiegającej również ściany całego pomieszczenia.

Wyobrażenia kotary nawiązują do opisów tkanin znanych z biblijnego opisu Świą-
tyni Jerozolimskiej. W jej wnętrzu miała się znajdować błękitno -szkarłatno -fi oletowa 
tkanina, którą sporządzono do Namiotu Spotkania podczas wędrówki po pustyni lub 
podobna, nawiązująca do tamtej. Na niej umieszczono wyobrażenia całego sklepie-
nia niebieskiego, oprócz obrazów tzw. zwierzyńca, czyli bez znaków zodiaku7. Należy 
przyjąć, że opisowe oddanie kolorystyki tkaniny jako błękitno -szkarłatno -fi oletowej 
(por. Wj 26, 1; por. też Wj 26, 31 -32) brało się z tego, że była to po prostu tkanina pur-
purowa. Jak wiadomo, purpurę otrzymywano ze specjalnego gatunku śródziemnomor-
skich mięczaków. Po procesie obróbki uzyskiwano barwnik w kilku odcieniach, aż do 
ciemnofi oletowego. Pod wpływem słońca purpura przybierała najpierw barwę ciemno-
zieloną, później fi oletową, czasami też niebieskawy odcień malwy lub kolor fi ołków8.

Przestrzeń pomiędzy wyobrażeniami kolumn, jak już wspomniano powyżej, zo-
stała wypełniona malowidłami. Okna znajdują się obecnie na ścianie północnej oraz 
wschodniej mieszkania, natomaist wejście – od strony północnej.

Pomieszczenie pierwsze (pokój mieszkalny) 
– ściana północna (tabl. 1)

W pierwszym panelu malowidła (licząc od strony okna), znajdującym się na ścianie 
północnej, pomiędzy kolumnami, pod paludamentem, przedstawiono widok Jero-
zolimy ze szczególnym zaakcentowaniem Wzgórza Świątynnego z budowlą meczetu 
Al -Aksa. Poniżej malowidła, ponad fryzem, znajduje się częściowo zachowany napis 
hebrajski: „ynymy x… ,ylwvry ;…a ,a” – „Jeśli zapomnę o Tobie Jerozolimo, 
niech uschnie moja prawica” (Ps 136, 5 [137;5])9.

W drugim panelu malowidła, pod paludamentem, przedstawiono widok nekropoli 
królów Izraela z rodu Dawida. W głębi znajdują się wyobrażenia gór oraz roślinności. 

7 W domu modlitwy Brama Cukermana nie ma koła zodiaku, jest on natomiast w drugim będziń-
skim domu modlitwy, zwanym Synagogą Mizrachi. Por. ilustracje 12 symboli miesięcy w publikacji 
A.  Szydłowski, Synagoga Mizrachi, Będzin 2005.

8 I. L issner, Zagadki wielkich kultur, tłum. Z. Alber towa, A. Porębska, Warszawa 1990, s. 68, 
Archeologia.

9 W rekonstrukcji znaczenia tego niekompletnego fragmentu psalmu pomagała dr Anna Micha-
łowska.
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Budowle mają charakter orientalny, cześć z nich pokrywają pozłacane kopuły. Okna 
i wejścia zamknięte są łukami ostrymi i trójlistnymi, na obrazie są też zaznaczone pro-
stokątne okna. Całość utrzymana jest w różnych tonacjach żółci i brązu. Poniżej malo-
widła, ponad fryzem, znajduje się całkowicie zachowany napis hebrajski: „dvd tyb 
yklm yrbqv ]]yj” (tłumaczenie dosłowne: „Syjon i groby królów Domu Dawida”).

Według ustaleń Marii i Kazimierza Piechotków przedstawienia miejsc biblijnych 
pojawiają się w bóżnicach murowanych od końca XVIII wieku. Są to przede wszystkim 
widoki Wzgórza Świątynnego, Grobu Racheli, Hebronu i często całej Jerozolimy10.

Pomieszczenie pierwsze (pokój mieszkalny) 
– ściana wschodnia

Na ścianie wschodniej po północnej stronie okna zachował się fragment malowi-
dła w postaci kolumny i fragmentów kotary. Na fryzie ponad kolumną widoczne są 
ślady niekompletnego słowa „Izrael”, będącego fragmentem dłuższej, niezachowanej 
sentencji.

Pomieszczenie drugie (pokój mieszkalny) 
– ściana południowa (tabl. 2)

Na ścianie południowej zachowały się fragmenty dwóch malowideł. Oczywiście każ-
de z nich jest umieszczone na płaszczyźnie pomiędzy kolumnami, pod wyobraże-
niem podpiętej kotary.

Lepiej zachowane malowidło przedstawia drewniany szkieletowy ołtarz z wyobra-
żeniem chlebów. Pod nim znajduje się inskrypcja hebrajska: „,ynph ,xl” (tłuma-
czenie dosłowne: „chleby pokładne”). Przedstawienia Stołów Pokładnych umieszczane 
były wedle ustaleń Andrzeja Trzcińskiego symetrycznie wobec ewentualnych przed-
stawień Menory: zwykle w północnej części ściany wschodniej lub na ścianie północ-
nej (np. w Dąbrowie Tarnowskiej)11. W tym pomieszczeniu Menora (o czym poniżej) 
jest przedstawiona na południowej partii ściany wschodniej. Jak można zauważyć, 
w omawianym przypadku przedstawienia Stołów Pokładnych usytuowano inaczej niż 
w przykładzie podanym przez Trzcińskiego, bo na ścianie południowej pomieszcze-
nia. Malowidło przylega natomiast do narożnika ze ścianą wschodnią. W tym sensie 
(gdyby wszystko przedstawić w jednej płaszczyźnie) możemy przyjąć, że stanowi jed-
nak ujęcie z boku przedstawienia Menory umieszczonego na innej ścianie.

Nastepne malowidło na ścianie południowej zachowało się tylko fragmenta-
rycznie. Jego resztki przylegają obecnie do narożnika ze ścianką działową w za-
chodnim narożniku drugiego pomieszczenia. Ślady polichromii zachowały się na 
fragmencie ściany ponad piecem kafl owym. Nad wyobrażeniem brązowej lamperii 
10 Por. M. Piechotka, K. Piechotka, Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczy-

pospolitej, Warszawa 1999, s. 315, Dziedzictwo Kulturowe Rzeczypospolitej.
11 Por. A. Trzciński, Zachowane wystroje malarskie Bóżnic w Polsce, „Studia Judaica” R. 4, 2001, 

nr 1 -2 (7 -8), s. 83.
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– najprawdopodobniej malarskiej imitacji drewnianych paneli, widać ślad fryzu ana-
logicznego do reszty malowideł oraz fragment malowidła ograniczony od wschodu 
częściowym wizerunkiem gładkiej kolumny. W świetle płaszczyzny z malowidłem 
widać podpiętą niebieską kotarę. Pod kotarą znajdują się piszczałki i klarnety (?). 
Powyżej na licu stylizacji belkowania widoczne są ślady inskrypcji hebrajskiej. Roz-
poznać możemy tylko trzy litery: r (resz), d (dalet) oraz y (jod): „…rdy”.

Wizerunki instrumentów muzycznych nawiązują do opisów liturgii żydowskiej 
sprawowanej w Świątyni Jerozolimskiej. Można przytoczyć wiele stosownych frag-
mentów z ksiąg historycznych Starego Testamentu, np. 2Krn, 29. Barwny opis końca 
święta Sukkot przytacza Martin Goodman, podając go za historykiem żydowskim 
Józefem Flawiuszem:

[…] a nieprzeliczona rzesza lewitów [grała] na harfach, lirach, cymbałach i trąbkach, 
i innych instrumentach na piętnastu stopniach prowadzących z dziedzińca Izraelitów 
w dół do Dziedzińca Kobiet, stosownie do piętnastu pieśni wstępowania w Psalmach12.

Główną jednak inspirację dla tego typu przedstawień stanowił Psalm 150:

(1) Alleluja. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na wyniosłym Jego niebo-
skłonie! (2) Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę! 
(3) Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfi e i cytrze! (4) Chwalcie Go 
bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i fl ecie! (5) Chwalcie Go na cymbałach 
dźwięcznych, chwalcie Go na cymbałach brzęczących: (6) Wszystko, co żyje, niech 
chwali Pana! Alleluja. (Ps 150, 1 -6)

Musimy jednak pamiętać, że przedstawienia instrumentów odpowiadają wzor-
com znanych w danym momencie historii instrumentów13. Oczywiście nie wyklucza 
to różnych przejawów antykizowania formy.

Pomieszczenie drugie (pokój mieszkalny) 
– ściana wschodnia z oknem (tabl. 3)

W polu pomiędzy kolumnami umieszczono, niestety uszkodzone, malowane przed-
stawienie siedmioramiennego kultowego świecznika Menora. Malowidło od góry 
i od dołu ogranicza fryz ornamentacyjny. Poniżej dolnego fryzu zachowały się ślady 
brązowej farby wskazującej na kontynuacje malowidła w formie stylizacji drewnia-
nych romboidalnych desek boazerii lub paneli. Ta część malowidła stanowiła rodzaj 
lamperii obiegającej ściany całego pomieszczenia. Ponad przedstawieniem Menory 
na płaszczyźnie powstałej na powierzchni stylizacji belkowania, ponad kolumnami, 

12 M. Goodman, Rzym i Jerozolima. Zderzenie antycznych cywilizacji, tłum. O. Z ienkiewicz, War-
szawa 2007, s. 239.

13 Z ogromnej rzeszy wymienionych w Biblii nazw instrumentów muzycznych, zarówno dętych, per-
kusyjnych, jak i szarpanych, tylko niewielką część udało się zidentyfi kować i powiązać ze znanymi 
i istniejącymi do dzisiaj odpowiednikami. Por. hasło „Musikinstrumente”, [w:] Archäologisches Bi-
bel. Lexikon, Hrsg. A. Negev, Neuhausen–Stuttgart 1991, s. 322 -324.
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bezpośrednio pod fryzem ornamentacyjnym znajduje się kompletna inskrypcja he-
brajska: „bvu ra” (dosłowne tłumaczenie: „Dobre Światło”). Jak zauważył A. Trzciń-
ski, przedstawienia Menory umieszczano w południowej części ściany wschodniej 
synagogi lub domu modlitwy14. W tym przypadku widzimy zgodność ustaleń Trzciń-
skiego ze stanem faktycznym.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę całość ściany wschodniej, musimy przyjąć, że aron 
ha -kodesz znajdował się pomiędzy oknami, o ile w ogóle były jakieś w pierwotnej 
aranżacji wnętrza. Szerokość płaszczyzny, do której, jak przyjmujemy hipotetycznie, 
dostawiony był aron ha -kodesz daje nam najprawdopodobniej zbliżoną szerokość sa-
mej skrzyni na zwoje Tory i wynosi 168,5 cm.

Ślady polichromii na ścianie wschodniej w obu pomieszczeniach są bardzo znisz-
czone. Widoczny jest fryz z malowidłami od góry płaszczyzny, analogiczny do in-
nych opisanych w tym pomieszczeniu. Pod fryzem widać natomiast pas pomalowany 
na brązowo.

Pomieszczenie trzecie (po wojnie zaadaptowane na kuchnię) 
– ściana zachodnia

Na ścianie zachodniej zachowały się dwa duże fragmenty malowidła o charakterze 
iluzjonistycznym. Pierwszy z nich znajduje się bliżej okna, po prawej stronie pieca 
kafl owego. Drugi fragment jest usytuowany na lewo od pieca. Na całej ścianie artysta 
starał się oddać głębię przestrzeni poprzez rozczłonkowanie płaszczyzny ściany wy-
obrażeniami gładkich kolumn. Na całej ścianie widzimy trzy kolumny.

Pierwszy fragment

Widoczne jest wyobrażenie gładkiej kolumny oraz draperie kotary po obu stronach 
jej trzonu. Pomiędzy kolumną po prawej stronie pieca kafl owego a kolumną po lewej 
jego stronie znajdowało się malowidło przedstawiające jakiś nieznany nam, zapewne 
biblijny krajobraz. Zachował się tylko fragment palmy.

Drugi fragment

Artysta starał się oddać głębię przestrzeni poprzez rozczłonkowanie płaszczyzny 
ściany wyobrażeniami gładkich kolumn. Przestrzeń pomiędzy kolumnami częścio-
wo przesłonięto od góry, malując wyobrażenia ciężkich kotar podpiętych w formie 
paludamentu. Słabo widocznym elementem wypełniającym pole przestrzeni malo-
widła pomiędzy kolumnami są malowane żółtą farbą wyobrażenia piszczałek i trąb 
– częsty, jak już wspomniano powyżej, element ikonografi i malowideł na ścianach 
synagog. Malowidło od góry i od dołu ogranicza, na całej ścianie, malowany fryz 
ornamentacyjny. Teksty hebrajskie się nie zachowały. Bezspornie można rozpoznać 

14 Por. A. Trzciński, op. cit., s. 83.
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tylko literę Ajin w górnej partii ściany pod fryzem oraz literę l (lamed) w dolnej 
partii ściany.

Pomieszczenie trzecie (po wojnie zaadaptowane na kuchnię) 
– ściana południowa

Na ścianie południowej zachowały się ślady malowidła o charakterze iluzjonistycz-
nym. Jest ono zdecydowanie najgorzej zachowane. Obecnie widać pięć jego fragmen-
tów – istnieje możliwość, że po umiejętnym zdjęciu tynku odsłoni się na tej ścianie 
większa partia malowidła.

Teksty hebrajskie, podobnie jak reszta malowidła, nie zachowały się w całości. 
W górnej partii ściany możemy rozpoznać literę v (waw) oraz k (kaf), a w dolnej 
partii fragment inskrypcji, w którym wyraźnie widać ciąg liter hebrajskich: b (bet), c 
(cade) oraz l (lamed), w kolejności: „…ljb…”.

Przedsionek

W niewielkim przedsionku oddzielonym od kuchni drzwiami zachowały się frag-
menty polichromii. Wszystko wskazuje na to, że stanowią one przedłużenie ma-
lowideł z pozostałych ścian sali modlitewnej. Jest to w tej chwili jedynie fragment 
niebieskiej kotary, resztka fryzu oraz – w dolnej partii – brązowe malowane naśla-
downictwo drewnianych paneli lub boazerii.

Ślady polichromii zachowane w domu modlitwy zwanym Brama Cukermana są 
unikatowym przykładem malarstwa o charakterze religijnym. Biegłość artystyczna 
malarza, który wykonał te obrazy ścienne, nie była największa, niemniej nie to stano-
wi o ich wartości. Całość układu kompozycyjnego, a także treść malowideł o tema-
tyce biblijnej odwołuje się do potrzeb tradycji żydowskiej wykształconej w lokalnym 
będzińskim środowisku. Po usunięciu tynku podczas prac renowacyjnych najpraw-
dopodobniej odsłonią się kolejne fragmenty malowidła.

Tego typu znaleziska są unikatowe w skali nie tylko polskiej, ale również świato-
wej. W ciągu ostatnich lat odkryto pozostałości pierwotnego wystroju malarskiego 
w małych jednoizbowych prywatnych domach modlitwy tylko w Warszawie i Dą-
browie Tarnowskiej15. Po okresie drugiej wojny światowej, kiedy doszło do zagłady 
ludzi i ich kultury, w tym murowanych i drewnianych bóżnic, zachowanie tego typu 
pamiątek nabiera szczególnego wymiaru, zwłaszcza na terenie naszego kraju.

✡

15 Ibidem, s. 69.





Jarosław Krajniewski

Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza

Będzińskie domy modlitwy

Będzin, blisko sześćdziesięciotysięczne miasto położone nad Czarną Przemszą, przez 
kilka stuleci był swoistą ostoją życia żydowskiego na zachodnich krańcach dawnej 
Rzeczypospolitej. Żydzi osiedlali się tam już od średniowiecza, na co mamy jedynie 
dowody pośrednie, jako że najstarsze wzmianki źródłowe na ten temat pochodzą 
dopiero z XVI wieku1. W tym czasie w mieście istniała już zorganizowana gmina 
żydowska, a co za tym idzie – także pierwsza, zapewne drewniana, synagoga. Na 
jej temat nie wiemy nic pewnego. Przedwojenny monografi sta zagłębiowski Marian 
Kantor -Mirski sytuował ją przy ówczesnej ul. Targowej, dziś Berka Joselewicza2. In-
formację tę powtarza także Pinkas Bendin (w części znanej jako tzw. Almanach Za-
głębia), choć trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że duże fragmenty tekstu są niemal 
identyczne z dziełem Kantora3.

Losy tej pierwszej będzińskiej synagogi giną w pomroce dziejów, nie wiemy na-
wet, jak wyglądała. Koniec jej funkcjonowania, datowany na połowię XVIII wieku, 
również nie jest do końca pewny. Według Pinkas Bendin została ona zastąpiona przez 
nową synagogę, usytuowaną przy dawnej ul. Bóżniczej, wzniesioną rzekomo rów-
nocześnie z założeniem nowego cmentarza na Górze Zamkowej. Znamy dokładną 
datę założenia owego kirkutu – był to rok 18314 – co wprowadza pierwszą nieści-
słość. Wiemy także, że z budową nowej drewnianej synagogi w Będzinie wiązano 
postać Hary Jochyma Langfusa, rabina będzińskiego w latach 1850/1851 -1856, usu-
niętego z urzędu za defraudację pieniędzy, być może w związku z budową synagogi5. 

1 Istnieje na ten temat stosunkowo bogata literatura. Z najważniejszych prac należy wymienić: W. Ja-
worski, Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim do 1939 roku,  „Zeszyty Zagłębiowskie” 1989, nr 2; idem, 
Żydzi będzińscy – dzieje i zagłada, Będzin 1993; S. Witkowski, Początki osadnictwa żydowskiego 
nad Przemszą i Brynicą, [w:] Z dziejów Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim, red. D. Rozmus, S. Wit-
kowski, Sosnowiec 2006; J. Krajniewski, Miasteczko Będzin, Będzin 2003; idem, Żydzi w Będzinie 
do końca XVIII wieku, [w:] Będzin 1358 -2008. Praca zbiorowa, t. 2: Od pradziejów do rozbiorów, red. 
J. Sperka, Będzin 2008.

2 M. Kantor -Mirski, Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy. Szkice monografi czne, t. 1, Sos-
nowiec 1931, s. 92.

3 Pinkas Bendin, ed. A. S. Ste in, Tel Aviv 1959, s. 18.
4 M. Weiner, Jewish Roots in Poland. Pages from the Past and Archival Inventories, Nowy Jork 1998, s. 36.
5 J. Krajniewski, Miasteczko Będzin, s. 13.
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Najstarszy zachowany plan Będzina z 1823 roku wskazuje natomiast na charak-
terystyczny drewniany budynek, usytuowany dokładnie w miejscu późniejszej, 
znanej synagogi, nie ma natomiast podobnego obiektu przy dawnej ul. Targowej. 
Być może rozwiązaniem tej zagadki byłoby stwierdzenie, że jakaś odbudowa lub 
remont synagogi umknęła nam z uwagi na brak źródeł bądź też najstarsza bę-
dzińska bóżnica od samego początku położona była na działce leżącej u podnóża 
zamku.

Znana powszechnie z licznych archiwalnych fotografi i tzw. Wielka Synago-
ga w Będzinie powstała dokładnie w tym samym miejscu na przełomie 1880 
i 1881 roku, w czasie, gdy rabinem tutejszej gminy był Icek Kimelman6. Obiekt ten 
był kilkakrotnie przebudowywany, o czym może świadczyć m.in. zmiana bryły wież 
około 1907 roku. Do następnej przebudowy doszło w 1921 roku, kiedy to usunięto 
wejście przez przegrodę wzdłuż muru południowego7.

Nie znamy także pierwotnego wyglądu wnętrza synagogi. Dopiero w 1926 roku8 
gmina będzińska zaprosiła do pracy nad nią znanego artystę malarza Mosze (Mau-
rycego) Appelbauma (1887 -1931). Studiował on malarstwo w Warszawie, Wiedniu 
oraz w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Oprócz polichromii synagogi w Bę-
dzinie wykonał podobne prace w Łowiczu oraz w warszawskim teatrze żydowskim. 
Do współpracy przy polichromii synagogi w Będzinie zaprosił miejscowego, ale po-
wszechnie znanego artystę Szmula (Samuela) Cyglera oraz metaloplastyka Chaima 
Hanft a (1899 -1951)9.

Samuel Cygler, bez wątpienia najbardziej znany spośród będzińskich artystów 
żydowskich, urodził się 3 listopada 1898 roku w Będzinie. Malarstwo studiował 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Teodora Axentowicza, 
w hamburskiej Kunstgewerbeschule oraz w Szkole Głównej Malarstwa w pracowni 
Wojciecha Weissa. Znany jest m.in. z przynależności do grupy Jung Idysz. Uprawiał 
grafi kę (do najpopularniejszych dzieł należy m.in. cykl ilustracji do dramatu Dybuk 
Szymona Anskiego) oraz malarstwo sztalugowe i ścienne. Większość jego zachowa-
nych prac znajduje się w Muzeum Zagłębia w Będzinie10.

Polichromie namalowane przez Appelbauma i Cyglera w będzińskiej synagodze 
nie były znane w powojennej historiografi i będzińskich Żydów. Dopiero w ostatniej 
dekadzie ubiegłego stulecia autor niniejszego artykułu, a wówczas historyk Muzeum 
Zagłębia w Będzinie, za pośrednictwem Jeff reya Cymblera uzyskał czarno -białe fo-
tografi e obrazujące stan owych polichromii już w momencie zniszczenia synagogi. 
Niektóre z owych zdjęć zostały opublikowane oraz pokazane na wystawie „Bends-
burg 1943”11.

6 Ibidem, s. 13, 24.
7 Pinkas Bendin, s. 218.
8 Ibidem, s. 136.
9 Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, grafi cy, t. 3: H -Ki, red. 

J. Maurin -Białostocka, J. Derwojed, Wrocław 1979, s. 22.
10 A. Daab, J. Mal inowski, Samuel Cygler – grafi k, malarz, Będzin 1993.
11 J. Krajniewski, Miasteczko Będzin, s. 20, 26.
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W 2003 roku odkryto w Będzinie nieznaną dotąd synagogę Mizrachi12. Obiekt 
ten, usytuowany w ofi cynie kamienicy Winerów (Wienerów) przy ul. Potockiego, za-
chował się w stosunkowo dobrym stanie. W momencie „odkrycia” główne pomiesz-
czenie synagogi przedzielone było ceglanym murem, tworząc w ten sposób niezależ-
ne komórki -składziki, należące do powojennych użytkowników tych pomieszczeń. 
Szybka reakcja ówczesnych władz miasta pozwoliła odzyskać ten obiekt od osób 
prywatnych, niestety kilkuletnie zaniechania spowodowały znaczny ubytek substan-
cji zabytkowej. Obecnie synagoga ta, po kilku latach wpisana do rejestru zabytków, 
przechodzi podstawowe prace konserwatorskie.

Historia tego miejsca sięga okresu międzywojennego, kiedy budowniczym i wła-
ścicielem ogromnej kamienicy, mieszczącej m.in. Kino -Teatr „Nowość”, był Jakub 
Wiener. W budynku zwanym potocznie „małym Będzinem”, oprócz wspomnianego 
kina, mieściły się także: szkoła, restauracja („Pod Strzechą”) drukarnia, hotel oraz… 
dom publiczny. Co zaskakujące – nie przeszkadzało to w założeniu w ofi cynie pry-
watnego domu modlitwy, zwanego obecnie synagogą Mizrachi.

Mizrachi (Histadrut Mizrachi, Organizacja Syjonistów -Ortodoksów „Mizrachi”) 
był religijnym ruchem syjonistycznym popularnym wśród polskich Żydów, pozo-
stającym w opozycji do tradycyjnego judaizmu. Powstał na początku XX wieku, 
a w 1904 roku na kongresie syjonistycznym w Bratysławie powołano już światową 
organizację Mizrachi. Z czasem powstały dwie frakcje młodzieżowe, które za cel sta-
wiały sobie samokształcenie oraz przygotowanie młodzieży do emigracji i osadnic-
twa w Palestynie13.

Wkrótce po powstaniu ruchu Mizrachi jedna z jego komórek pojawiła się w Bę-
dzinie. W 1917 roku utworzony został także młodzieżowy odłam ruchu (Młodzi „Mi-
zrachi”, później Ruch „Tora i Praca”). Ruch Mizrachi oraz wszystkie jego odłamy stał 
się niezwykle popularny niemal we wszystkich środowiskach żydowskich. Prowadził 
też rozległą działalność kulturalną wśród swoich członków – np. w Będzinie powstała 
biblioteka języka hebrajskiego i jidysz, szkoła, prowadzono wieczorowe kursy języka 
hebrajskiego i Talmudu14.

Członkiem ruchu był m.in. syn Jakuba Wienera, Altek, przybyły do Polski 
ok. 1930 roku ze swej podróży do USA. Po powrocie zajął się malowaniem wnętrz 
kinoteatru oraz właśnie omawianej synagogi15. Zachowane do dziś polichromie zna-
mionują z jednej strony wysoki kunszt artystyczny ich autora, a z drugiej niezwykłe 
podobieństwo do malarstwa ściennego wspomnianego wyżej Samuela Cyglera. Być 
może sam Cygler miał jakiś udział w powstaniu polichromii, choć właściwie tego 
typu malarstwo było ze swej natury dość schematyczne i powtarzalne. Na ścianach 
odnajdujemy zatem widok Jerozolimy, grób Racheli, grób Absaloma oraz uliczkę 
Jaff e. Ciekawostkę stanowi pełen cykl 12 znaków zodiaku. Na sufi cie symbolicznie 

12 A. Szydłowski, Synagoga Mizrachi, Będzin 2005, s. 10.
13 Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 2, oprac. Z. B orzymińska, R. Ż e-

browski, Warszawa 2003, s. 169 -170, Słowniki (Prószyński i S -ka).
14 A. Szydłowski, op. cit., s. 25 -27.
15 Ibidem, s. 23 -24.
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przedstawiono 12 plemion Izraela (por. wybór ilustracji poniżej). Całość uzupeł-
niają napisy w języku jidysz, zgodnie z syjonistycznym nurtem zdobienia synagog.

Po odkryciu w roku 2003 synagogi Mizrachi nie została ona od razu wpisana 
do rejestru zabytków, przez co uległa daleko idącej degradacji. Wbrew zaleceniom 
konserwatorskim wpuszczano do niej grupy turystów, co przy braku odpowied-
niej opieki konserwatorskiej spowodowało zniszczenie części polichromii. Do-
piero w 2009 roku udało się wykonać pierwsze prace zabezpieczające bezcenne 
malowidła.

Jeszcze w 2003 roku odkryty został w Będzinie następny dom modlitwy, w kamie-
nicy przy ul. Kołłątaja, w tzw. Bramie Cukermana16. Choć sama kamienica wzniesio-
na została pod koniec XIX wieku, dom modlitwy, ufundowany przez Nuchima Cu-
kermana, utworzony został w jednym z pomieszczeń najprawdopodobniej w latach 
trzydziestych ubiegłego stulecia. W 1948 roku kamienica znalazła się w ręku rodziny 
Balińskich, a dom modlitwy podzielono na kilka pomieszczeń, tworząc w ten sposób 
mieszkanie. Polichromie zostały przy tej okazji zamalowane. Od „odkrycia” domu 
modlitwy upłynęło bez mała pięć lat, w czasie których nie udało się rozwiązać pro-
blemów własnościowych miejsca, a Urząd Miejski w Będzinie nie podjął żadnych 
skutecznych kroków, aby uchronić je przed zniszczeniem. Dopiero przejęcie obiektu 
przez Fundację Brama Cukermana pozwoliło na wpisanie go do rejestru zabytków 
oraz przeprowadzenie niezbędnych prac ratowniczo -konserwatorskich.

Sam budynek, podobnie jak kamienica przy ul. Potockiego, w okresie międzywo-
jennym pełnił różnorodne funkcje. Znajdowały się tu m.in.: skład apteczny, drukar-
nia, sklep z wyrobami jubilerskimi, skład z żelazem i wyrobami żelaznymi, a także 
siedziba Żydowskiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Aahawad Shesed” oraz 
Towarzystwa Techniczno -Handlowego ESPER17.

Autor polichromii w Bramie Cukermana nie jest znany, a samo malarstwo swym 
charakterem nie odbiega od typowych dla tego okresu malowideł ściennych w syna-
gogach. W dość tradycyjnej formie przedstawiona została panorama Jerozolimy ze 
Wzgórzem Świątynnym, pod którym częściowo zachował się napis w języku hebraj-
skim: „Jeśli zapomnę o Tobie, Jerozolimo, niech uschnie moja prawica” (Ps 136, 5), 
a także nekropolie królów Izraela z rodu Dawida. Na ścianie wschodniej, gdzie nie-
gdyś znajdował się aron ha -kodesz, zachowały się jedynie szczątki polichromii z czy-
telnym napisem „Izrael”. Na ścianie południowej zaś widnieje ciekawe malowidło 
obrazujące drewniany stół z kielichem i chlebami pokładnymi18.

16 Do „odkrycia” domu modlitwy w Bramie Cukermana doszło zaledwie kilka tygodni po trafi eniu na 
ślad synagogi Mizrachi, jednak z przyczyn, których mogę się tylko domyślać, ofi cjalnego odkrycia 
dokonano dopiero w 2005 roku. Por. D. Rozmus, Prywatny żydowski Dom Modlitwy w Będzinie 
przy al. H. Kołłątaja – inwentaryzacja polichromii, dokumentacja konserwatorska (maszynopis) 
w posiadaniu Zarządu Fundacji Bramy Cukermana.

17 http://www.bramacukermana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Item-
id=49, dostęp: 31 X 2010.

18 D. Rozmus, op. cit. Ilustracje przedstawiające wystrój Bramy Cukermana znajdują się w artykule 
D. Rozmusa zamieszczonym w tym tomie.
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Omówione wyżej trzy będzińskie synagogi i domy modlitwy nie wyczerpują listy 
tego typu obiektów, jakie przed drugą wojną światową funkcjonowały w Będzinie. 
Dostępna literatura wspomina jeszcze o przynajmniej dwóch miejscach, których do 
dziś nie udało się jednak ściśle zlokalizować. Mowa tu o synagodze reformowanej 
(Deutsche Schul) znajdującej się w domu Rozenbluma przy ul. Kołłątaja oraz niezi-
dentyfi kowanej bliżej przynajmniej jednej sztibłech będzińskich chasydów19.

✡

19 Pinkas Bendin, s. 138.
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Sąd Rejonowy w Będzinie

Ochrona prawna cmentarza żydowskiego 

w polskim porządku prawnym

Cmentarz jako miejsce spoczynku zmarłych stanowi łącznik pomiędzy tym, co du-
chowe, a tym, co materialne. Łączy jednocześnie współczesne z dawnym. Jest kon-
tynuacją dziejów człowieka, jego narodu i kultury. Cmentarz żydowski to szcze-
gólne miejsce, gdyż jest niemym świadkiem przeszłości, wielowiekowej obecności 
Żydów na ziemiach polskich. Żadne inne dowody kultury Żydów nie wyróżniają 
się z taką jasnością, podkreślając jednocześnie swą wieczną obecność wśród swych 
sąsiadów.

Cmentarz żydowski zwany jest po hebrajsku bejt ha -kwarot (mieszkanie grobów) 
bądź też bej ha -chaim (mieszkanie żyjących), a w jidysz – gedort (dobre miejsce). 
Owe nazwy sugerują duchowość miejsca, gdzie na wieki w grobach złożone zostały 
ludzkie szczątki, nad którymi obrządek żydowski roztacza swe duchowe wartości. 
O wyróżnieniu miejsca spoczynku zmarłych decydują ludzie, nadając im charakter 
emocjonalny i religijny. Można by powtórzyć, że „grób nie może być niczym innym 
jak tylko świeżo zasłanym łożem, w którym łagodnie i z miłością składa się szczątki 
osoby ukochanej”1. Z jednej więc strony cmentarz i znajdujące się na nim groby oto-
czone są szczególną więzią emocjonalną, najczęściej pojedynczych osób, z drugiej 
zaś – miejsce to otacza wielka społeczna materia wypełniona religią, historią i kul-
turą. We współczesnym świecie przestrzeń ta ma wyjątkowe znaczenie, zwłaszcza w 
wypadku cmentarzy żydowskich, jest ona bowiem dowodem kultury, religii i historii 
żydowskiej, który trudno zastąpić innym materialnym świadectwem. Wycinek tej 
rzeczywistości historyczno -społeczno -religijnej wymaga więc szczególnej ochrony 
prawnej, zwłaszcza że coraz częściej w społecznym odczuciu cmentarze zaczynają być 
traktowane jako miejsca kultowe, niezależnie od wyznaniowych i narodowościowych 
różnic, co było przyczyną likwidacji i zacierania śladów cmentarzy po 1945 roku2.

W większości nekropolie żydowskie w Polsce są nieczynne i nie chowa się na nich 
zmarłych. Wynika to z faktu, że tylko w ograniczonym zakresie pojawia się potrzeba 
takiego pochówku. Nieliczne pogrzeby żydowskie odbywają się na kirkutach, np. na 
1 S. Ph. De Vries, Obrzędy i symbole Żydów, tłum. i oprac. A. B orowski, Kraków 2008, s. 373.
2 Raport o stanie zabytków 2004, sporządzony przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabyt-

ków, s. 24.
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tzw. Nowym Cmentarzu Żydowskim w Krakowie przy ul. Miodowej3. Niezależnie 
jednak od tych okoliczności cmentarz żydowski podlega, jak każdy inny cmentarz 
w Polsce, regułom ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych4.

Cmentarze żydowskie jako rzeczywiste dowody historycznych związków społecz-
ności żydowskiej z ziemiami, na których zostały założone, wymagają ochrony praw-
nej w polskim porządku prawnym. Ochrona ta rozciąga się na płaszczyźnie konsty-
tucyjnej, administracyjnej, cywilnej oraz karnej.

Z punktu widzenia ochrony prawnej cmentarza żydowskiego istotnego znaczenia 
nabiera przede wszystkim pytanie, czy nosi on w sobie wartości, które nazwalibyśmy 
dziedzictwem kulturowym. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest niezwykle 
istotna, albowiem stwierdzenie pozytywne stawia zagadnienie ochrony cmentarza 
żydowskiego na najwyższej pozycji w hierarchii systemu ochrony prawnej, mianowi-
cie na poziomie ochrony konstytucyjnej.

Zgodnie z treścią art. 5 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska strzeże m.in. dzie-
dzictwa narodowego, natomiast wedle jej art. 6 ust. 1 Rzeczpospolita Polska - stwarza 
warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem toż-
samości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Nie wdając się w bardziej szczegó-
łowe rozważania na temat konstytucyjnego pojęcia narodu, zwłaszcza, że Preambuła 
Konstytucji odwołuje się do jego chrześcijańskich korzeni, biorąc pod uwagę wielo-
wiekową, nieustannie i wzajemnie przenikającą się między sąsiadami wspólnotę go-
spodarczą i historyczną, można poprzestać na przyjęciu szerokiego5 i nowoczesnego 
rozumienia konstytucyjnego dziedzictwa przez uznanie, że obejmuje ono dziedzic-
two kulturowe, w którym zawarte jest także pojęcie dziedzictwa kulturowego narodu 
żydowskiego.

Dziedzictwem kulturowym są dobra materialne i niematerialne, którym przypisa-
na jest wartość duchowa, historyczna, religijna, a które są uznane za godne ochrony 
prawnej dla dobra społeczeństwa, także w celu przekazania ich następnym pokole-
niom ze względu na te właśnie wartości6.

Nie może budzić wątpliwości fakt, że cmentarz żydowski stanowi „dziedzictwo 
kulturowe”. Jak niewiele innych materialnych zjawisk jest on równocześnie nośni-
kiem wartości duchowych, świadectwem kultury żydowskiej oraz dowodem historii 
społeczności żydowskiej, zwłaszcza w jej przestrzeni religijnej. Podlega tym samym 
ochronie konstytucyjnej.

3 L. Hońdo, Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie. Przewodnik, cz. 1, Kraków 2006, Studia Judaica 
Cracoviensia, Series Fontium, 11, Quaestiones de Coemeteriis, 2.

4 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 62), tekst jednolity z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 
Nr 23, poz. 295).

5 K. Z eidler, Pojęcie dziedzictwa narodowego w Konstytucji RP i jego prawna ochrona, „Gdańskie 
Studia Prawnicze” 2004, t. 12, s. 340.

6 J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 r., [w:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna, prawo, praktyka. Prace de-
dykowane profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Kruk, 
J. Trzciński, J. Wawrzyniak, Warszawa 2002, s. 132.
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Przywołane wyżej normy art. 5 i 6 Konstytucji RP mają charakter programowy 
i wyznaczają cele, których realizacji winny się podjąć wszelkie organy władzy pu-
blicznej7 przez każdy dozwolony prawem sposób działania, także poprzez ograni-
czenia praw jednostek, np. ograniczenia właścicieli. Przepisy te są zatem skierowane 
przede wszystkim do Parlamentu, który ma obowiązek powołać ustawowe instru-
menty chroniące dziedzictwo kultury.

Jednym z podstawowych aktów prawnych, będącym instrumentem ochrony 
prawnej cmentarza żydowskiego jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (uozoz)8, która jednocześnie wypełnia administracyjną płaszczyznę 
ochro ny prawnej. Punktem wyjścia do jej stosowania jest ustalenie, czy przed-
miot ochrony może być uznany za zabytek. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 1 uozoz za-
bytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dzie-
łem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 
epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu 
na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Doprecyzowaniem tej 
normy jest art. 6 ust. 1 pkt 1 ppkt f uozoz, wprost wymieniający cmentarz jako 
zabytek nieruchomy9. Skoro więc bez najmniejszej wątpliwości możemy przyjąć, iż 
cmentarz żydowski jest dziedzictwem minionej epoki, czasów, kiedy ziemie polskie 
zamieszkiwały miliony Żydów, pozostawiających trwały ślad w historii i kulturze 
całych społeczności, zaś wszelkie racje historyczne, naukowe i religijne wypełnia-
ją przestrzeń interesu społecznego w zachowaniu tego dziedzictwa dla żyjących 
i przyszłych pokoleń, tym samym musimy stwierdzić, że cmentarz żydowski jest 
zabytkiem.

Warto w tym miejscu dodać, iż o tym, czy dana rzecz jest zabytkiem, nie decy-
duje wpis do właściwego rejestru. Zgodnie bowiem z przyjętym założeniem ustawy 
o ochronie zabytków o kwalifi kacji danego obiektu jako zabytku decyduje wyłącznie 
spełnienie przesłanek art. 3 i 6 uozoz10.

Zabytek nieruchomy w postaci cmentarza, także żydowskiego, stanowi tak zwany 
zabytek o charakterze indywidualnym11. Oznacza to, że jego specyfi ka oraz szcze-
gólny charakter wywierają wpływ na zakres ingerencji w materię zabytku. Ochronie 
podlega wartość zabytkowa cmentarza, tego zaś nie da się osiągnąć bez ograniczeń 
w zakresie użytkowania czy zagospodarowania przestrzeni obejmującej teren obiek-
tu, jak i jego najbliższego otoczenia. Innymi słowy, właściciel cmentarza żydowskiego 
może użytkować go oraz ingerować w jego substancję, jednakże wyłącznie w grani-
cach, jakie wyznacza ustawa o ochronie zabytków.

7 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2007 r., sygn. K 20/07, publ. w  OTK-A 
2007, nr 9, poz. 102.

8 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).
9 M. Drela, Własność zabytków, Warszawa 2006, s. 51 -52, Monografi e Prawnicze; K. Z a las ińska, 

Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010, s. 131, passim, Monografi e – Wol-
ters Kluwer Polska.

10 M. Drela, op. cit., s. 52.
11 K. Z a las ińska, op. cit., s. 234.
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Administracyjna ochrona zabytków polega w szczególności (art. 4 uozoz) na 
podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu 
m.in. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i fi nansowych umożliwia-
jących trwałe zachowanie zabytków oraz ich utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom 
mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, udaremnianie niszczenia 
i niewłaściwego korzystania z zabytków, przeciwdziałanie kradzieży itp.

Wziąwszy pod uwagę potrzeby ochrony cmentarza żydowskiego, istotna jest for-
ma ochrony w postaci wpisania go do rejestru zabytków, prowadzonego przez wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków (tzw. rejestr A). Podstawą wpisu jest decyzja 
administracyjna, która może również obejmować otoczenie cmentarza wpisanego do 
rejestru oraz jego historyczną lub tradycyjną nazwę (art. 8 -9 uozoz). Sam wpis do re-
jestru, jak wskazano wyżej, wiąże się z ograniczeniami właścicielskimi, które mają na 
celu ochronę zabytkowego cmentarza. I tak zgodnie z treścią art. 36 uozoz dla podję-
cia określonych prac i robót budowlanych niezbędne jest pozwolenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Między innymi należą do nich:

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru;

2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;
4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;
5) prowadzenie badań archeologicznych;
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru z naruszeniem 

ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;
8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania 

z tego zabytku; […]
10) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia sub-

stancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;
11) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabyt-

ków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicz-
nych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

Naruszenie tych obowiązków może pociągnąć za sobą wydanie decyzji wstrzy-
mującej wykonanie prac i innych działań odbiegających od zakresu i warunków 
określonych w pozwoleniu (art. 43 uozoz). Najsurowszą sankcją będzie jednak de-
cyzja nakazująca przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie 
terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo zobowiązująca do 
doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określo-
nym terminie. Tylko wyjątkowo wojewódzki konserwator zabytków może nakazać 
wstrzymanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku, który nie jest wpisany do rejestru (art. 46 uozoz).

Może się również zdarzyć, że cmentarz żydowski wpisany do rejestru będzie za-
grożony zniszczeniem. Wówczas konserwator zabytków może skorzystać z instytucji 
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tzw. wykonania zastępczego prac konserwatorskich lub robót budowlanych, pro-
wadzonych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 49 
ust. 3 uozoz).

Zabytek nieruchomy może być w pewnych sytuacjach chroniony przez jego wy-
właszczenie zgodnie z treścią art. 50 ust. 4 pkt 2 uozoz. Należy jednak zauważyć, 
że nie można tego przepisu stosować do cmentarzy żydowskich będących własno-
ścią gmin żydowskich lub związku gmin, albowiem zgodnie z treścią art. 23 ustawy 
o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Pol-
skiej12 cmentarze wyznaniowe żydowskie, stanowiące własność gmin żydowskich lub 
związku gmin, nie podlegają wywłaszczeniu. Wydaje się również, że przepis art. 49 
ust. 4 uozoz dający podstawę zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu 
wykonania zastępczego prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
nieruchomym nie podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na tej nieruchomo-
ści. W tym więc zakresie żydowska nieruchomość, na której położony jest cmentarz 
żydowski, stanowi res extra commercium (rzecz wyjętą z obrotu).

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest środkiem ochrony skie-
rowanym do organów administracji publicznej. Przy ochronie cmentarza żydowskie-
go istotnego znaczenia nabierają również przepisy prawa regulujące właścicielskie 
uprawnienia z punktu widzenia prawa cywilnego13.

Najpierw należy jednak zacząć od przepisu uwłaszczającego gminy żydowskie 
i związek gmin w stosunku do mienia w postaci cmentarza żydowskiego. Zgodnie 
z treścią art. 29 ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich 
w RP nieruchomości lub ich części pozostające w dniu wejścia w życie ustawy we 
władaniu gmin żydowskich lub związku gmin stają się z mocy prawa ich własnością. 
Przepis ten dotyczy oczywiście również cmentarzy żydowskich, które w dniu wejścia 
w życie ustawy, to jest 26 maja 1997 roku, pozostawały we władaniu gmin wyznanio-
wych żydowskich lub związku gmin.

Najistotniejszy jednak jest przepis chroniący właściciela cmentarza żydowskiego 
na podstawie normy art. 222 § 1 i 2 kc. Przepis ten w swym § 1 stanowi, że właściciel 
nieruchomości, na której położony jest cmentarz, może żądać od osoby, która wła-
da faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przy-
sługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Oznacza 
to, że bezprawne zajęcie cmentarza (choćby jego niewielkiej części) pozwala właści-
cielowi domagać się w sądzie tzw. ochrony windykacyjnej, czyli wydania nierucho-
mości. Podobną formę ochrony ma § 2 wspomnianej normy art. 222 kc, stanowiąc, że 
przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie 
właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie 
o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Będą to klasycz-
ne sytuacje polegające np. na skierowaniu wody deszczowej14 na teren cmentarza, 
12 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 251 ze zm.).
13 Problemy interpretacyjne wynikające z ocen nieruchomości w znaczeniu cywilnoprawnym z nieru-

chomością jako zabytkiem por. M. Drela, op. cit., s. 53 -67; K. Z a las ińska, op. cit., s. 163 -168.
14 Wyrok SN z 15 marca 1968, III CRN 41/68, publ. w Legali.
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tworzeniu w okolicach cmentarza wysypisk śmieci czy odpadów lub innych obiektów 
będących źródłem nieprzyjemnych zapachów15 czy nawet na organizowaniu różnego 
rodzaju imprez rozrywkowych zakłócających ciszę właściwą dla miejsca, jakim jest 
cmentarz.

Inną kwestią jest ochrona prawa do grobu16. Jest to jednak zagadnienie wykra-
czające poza materię niniejszego opracowania17, choć trzeba przyznać, że spory tego 
rodzaju nie są rzadkością na salach rozpraw18. Na marginesie już tylko warto także 
wspomnieć, iż groby same w sobie nie stanowią przedmiotu odrębnej własności19.

Przepisy prawa cywilnego przewidują również ochronę tzw. posesoryjną, opartą 
na art. 344 kc i art. 347 kc. Pierwszy z nich zakłada ochronę polegającą na tym, że 
przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, 
na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi (a więc nie tylko 
właścicielowi) roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naru-
szeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności 

15 Wyrok SN z 3 czerwca 1983, III CRN 100/83, publ. w OSNI, 1984/1/10/32.
16 Wyrok SN z 4 czerwca 1982, I CR 141/82, publ. w OSNIC, 1983/2 -3/41/76: „Roszczenia o ochronę 

prawa do grobu, jako prawa majątkowego sui generis, znajdują swą podstawę w przepisach ustawy 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, które to prawo przewidują i bliżej regulują. O tym, jakie rosz-
czenia mające chronić określone prawo przysługują uprawnionemu w razie naruszenia tego prawa, 
decyduje, jeżeli ustawa (tak jak np. co do prawa własności – art. 222 i nast. KC) kwestii tej nie regu-
luje w sposób odrębny treść tego prawa. W szczególności z treści prawa polegającego na korzystaniu 
z jego przedmiotu wynika, że jeżeli to korzystanie zostało naruszone, to uprawniony może żądać 
przywrócenia stanu poprzedniego. Jest tak dlatego, że uprawnienie do ochrony prawa podmiotowe-
go w drodze zastosowania przymusu państwowego wynika z samej istoty prawa podmiotowego”.

17 Wyrok SN z 13 lutego 1979, I CR 25/79, publ. w OSN ICPiUS, 1979/10/195: „Uprawnienie do grobu 
lub do miejsca w grobie rodzinnym ma dwojaki charakter. Przede wszystkim jest to uprawnienie 
o charakterze dobra osobistego. Do dóbr osobistych człowieka bowiem należy zaliczyć jego prawo, 
aby jego zwłoki znalazły się w wybranym przez niego miejscu, w szczególności w grobie rodzinnym 
obok osób mu bliskich. Z drugiej strony uprawnienie do grobu zawiera także elementy o charak-
terze majątkowym, zakup bowiem miejsca na cmentarzu i urządzenie grobu wymaga świadczeń 
fi nansowych, niekiedy bardzo znacznych. Ze względu jednak na dominujący charakter dobra oso-
bistego prawo do grobu nie podlega regułom dziedziczenia. Prawo do pochowania w danym grobie 
przysługuje z reguły określonym osobom, które same grób urządziły lub dla których został on urzą-
dzony. Reguły dziedziczenia mogą co najwyżej służyć za posiłkową wskazówkę w wypadkach, gdy 
miejsca w grobie rodzinnym nie zostały z góry przeznaczone przez osobę, która go urządzała, dla 
określonych osób bliskich”.

18 Wyrok NSA z 21 maja 2002, I SA 91/02, publ. w Legalis: „Jeżeli istnieje spór co do przysługującego 
prawa podmiotowego w postaci prawa do pochowania, przysługującego najbliższej rodzinie osoby 
zmarłej, organem właściwym do rozstrzygnięcia tego sporu jest sąd powszechny. Wyrok zapadły 
w tej sprawie ma znaczenie prejudycjalne dla postępowania administracyjnego, prowadzonego 
z wniosku o zezwolenie na ekshumację zwłok”.

19 Uchwała SN z 29 września 1978, III CZP 56/78, publ. w OSNICPiUS, 1979/4/68: „Grób murowany, 
trwale związany z gruntem (grobowiec), nie stanowi przedmiotu odrębnej od gruntu własności. 
O pochowaniu zwłok w grobie mającym charakter grobu rodzinnego decydują wspólnie: osoba, 
która poniosła koszty budowy grobu i uiściła opłatę za korzystanie z miejsca na cmentarzu, oraz 
członkowie najbliższej rodziny, dla której grób został przeznaczony; w razie sporu każda z wymie-
nionych osób może się zwrócić o rozstrzygnięcie do sądu”.
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posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego 
powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdzi-
ło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem. Drugi 
z przywołanych przepisów stanowi z kolei, że posiadaczowi nieruchomości przysłu-
guje roszczenie o wstrzymanie budowy, jeżeli mogłaby ona naruszyć jego posiadanie 
albo grozić wyrządzeniem mu szkody.

Ochrona posesoryjna charakteryzuje się tym, że jest niezależna od przysługują-
cych uprawnionemu praw do przedmiotu posiadania, za to owo roszczenie związane 
jest z krótkimi terminami na dochodzenie tej ochrony przed sądem. W przypadku 
art. 344 kc będzie to roczny termin od daty naruszenia, natomiast dla ochrony na 
podstawie art. 347 kc miesięczny termin od dnia rozpoczęcia budowy.

Ochrona prawna cmentarza żydowskiego ma także wymiar penalny, wyrażający 
się w przepisach prawa karnego, a chroniący go przede wszystkim przed zniszcze-
niem. Na czoło wysuwa się przepis art. 196 kk. Stanowi on, że kto obraża uczucia 
religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce 
przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat dwóch. 
Przepis ten chroni konstytucyjne prawo do wolności sumienia i wyznania, o której 
mowa w art. 53 Konstytucji RP20. Przestępstwo to polega na obrazie uczuć religijnych 
innych osób przez publiczne znieważenia przedmiotu czci religijnej lub miejsca prze-
znaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych (jak np. cmentarz). 
Może to nastąpić przez każde zachowanie sprawcy, byleby miało w sobie pierwiastek 
obrazy lub poniżenia uczuć religijnych w miejscu przeznaczonym do publicznego 
wykonywania obrzędów religijnych, np. zniszczenie grobu cadyka, pomnika nagrob-
nego, pomalowanie macew itd.

Innym przepisem chroniącym cmentarz żydowski jest art. 261 kk. Zgodnie z jego 
treścią, kto znieważa pomnik lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamięt-
nienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, podlega grzywnie albo karze 
ograniczenia wolności. Przedmiotem ochrony będzie w tym przypadku miejsce 
(cmentarz) lub pomnik (nagrobek) upamiętniający i mający na celu uczczenie oso-
by. Przedmiotem ochrony jest cześć oddawana zasłużonym osobom, upamiętnionym 
pomnikami, a zatem przepis ten chroni uczucia osób, dla których ów pomnik lub 
miejsce ma znaczenie emocjonalne. Podobieństwo do poprzedniego przepisu spro-
wadza się do wspólnego przedmiotu przestępstwa w postaci obiektu cmentarnego, 
z tą oczywiście różnicą, że w obu przepisach ochronie podlegają inne uczucia – reli-
gijne albo potrzeba oddania czci osobie pochowanej.

Inną normą chroniącą cmentarz żydowski jest przepis art. 278 § 1 kk. Zgod-
nie z jego treścią, kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podle-
ga karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Przykładem tego 
20 Por. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 czerwca 1994, sygn. akt K 17/93, publ. w OTK 1994, 

Nr 1, poz. 11, s. 90, w którym stwierdza się, że: „uczucia religijne, ze względu na ich charakter, 
podlegają szczególnej ochronie prawa. Bezpośrednio powiązane są bowiem z wolnością sumienia 
i wyznania, stanowiącą wartość konstytucyjną”.
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przestępstwa będzie kradzież płyty nagrobnej, macewy lub każdego innego elemen-
tu, który w sposób fi zyczny daje się odłączyć, tak że może stanowić samodzielną fi -
zyczną całość. Kwestie związane z oceną rzeczy jako części składowej nieruchomości 
pozostają w tym przypadku bez znaczenia. Zabranie macewy stanowi przestępstwo 
kradzieży, o ile jej wartość przekroczy 250 złotych (poniżej tej sumy czyn staje się 
wykroczeniem art. 119 kw). Wbrew pozorom przestępstwo to niestety jest bardzo 
powszechne. Kradzież taka nie musi mieć znamienia wandalizmu, macewy są często 
rozkradane w celu wykorzystania ich jako elementu wspierającego różnego rodzaju 
budowle. Stają się one również narzędziem służącym do ostrzenia noży itp. Ponurym 
przeglądem tego typu wykorzystania macew jest np. wystawa fotografi i Łukasza Bak-
sika „Macewy codziennego użytku” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz-
dowski w Warszawie.

Szczególnie istotną normą piętnującą przestępstwo skierowane przeciwko cmen-
tarzowi żydowskiemu jest norma art. 288 kk. Zgodnie z jej treścią, kto cudzą rzecz 
(powyżej wartości 250 złotych) niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, 
podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. W przypad-
ku zniszczenia elementów cmentarza, nie tylko żydowskiego, mamy do czynienia 
z aktem wandalizmu, bardzo często też noszącego znamiona, poza art. 288 kk, także 
wcześniej przywołanych norm prawa karnego.

Podsumowując powyższe rozważania, należy przypomnieć, że cmentarze żydow-
skie, tak jak inne dobra kultury i kultu religijnego, podlegają w Polsce ochronie praw-
nej, urzeczywistnionej w przepisach konstytucyjnych, administracyjnych, cywilnych 
oraz karnych. Jak pokazuje jednak życie, normy te nie zawsze odpowiednio szybko 
znajdują zastosowanie w praktyce zgodnie z ich przeznaczeniem.

✡
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Chasydzi w Jaworznie

Mamy niewiele informacji o działalności chasydów w Jaworznie. Jest to o tyle dziwne, 
że w miejscowościach sąsiednich: Chrzanowie i Trzebini, działali znani cadycy, a na 
tamtejszych cmentarzach postawione są ohele. Na cmentarzu w Chrzanowie upa-
miętniono w ten sposób osoby z rodziny Halberstamów. Pochowany jest tam Dawid, 
syn cadyka z Nowego Sącza, jego synowie: Józef Zew, Naft ali i Mosze, a także synowie 
tego ostatniego: Józef Elimelech i Baruch. W drugim ohelu pochowany został Salo-
mon Bochner, zmarły w 1828 roku1.

Na cmentarzu w Trzebini pochowani są z kolei przedstawiciele rodziny Kluge-
rów2. Działał w tym mieście Dow Berisz Weidenfeld z Trzebini (1881 -1966), który 
w 1900 roku poślubił Jachet, córkę Izraela Josefa Klugera, i zamieszkał w Trzebini. 
Od 1918 roku był tutaj dajanem, a od 1923 roku rabinem. W czasie drugiej woj-
ny światowej został wywieziony w głąb ZSRR. W 1946 roku osiedlił się w Izraelu. 
Był autorem responsów Dowew Meiszarim (Trzebinia 1937)3. Jego uczeń Mosze 
Dawid Rabinowicz z Radomska (1906 -1942) poślubił Rajzer, jedyną córkę rabina 
z Radomska.

Z działalnością chasydów w Jaworznie związany był zapewne Jakub Halberstam 
ze Szczakowej (1902 -1967), syn Synaja z Nowego Żmigrodu. Mieszkał najpierw 
w Tarnowie i Kolonii, a w 1923 roku został rabinem w Szczakowej. W 1935 roku 
osiedlił się w Jerozolimie, gdzie prowadził jesziwę. Po wojnie wyjechał do USA i tam 
założył jesziwę i synagogę4.

W 2010 roku została wykonana dokumentacja cmentarza w Jaworznie5. W trakcie 
prac sporządzono plan cmentarza i zaznaczono na nim poszczególne nagrobki. Każdy 
z nagrobków został szczegółowo opisany, a wszystkie występujące na nich inskrypcje 
skopiowano i przetłumaczono. Zebrany materiał stał się podstawą do stwierdzenia, 
że w Jaworznie mieszkali chasydzi.

1 Th e Jewish Cemeteries of Chrzanów and Trzebinia, ed. B. Yaar i, sine loco et anno, s. 17.
2 Ibidem, s. 99 -100.
3 Th e Encyclopedia of Hasidism, ed. T. M. R abinowicz, Northvale–New Jersey–London 1996, s. 528.
4 Ibidem, s. 175.
5 Prace wykonał zespół w składzie: Leszek Hońdo, Dariusz Rozmus, Sławomir Witkowski. Materiał 

został złożony do druku.
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Zachowane inskrypcje pozwalają stwierdzić, że w mieście działali zwolennicy ca-
dyka z Radomska. O chasydach z tego miasta wspomina inskrypcja na nagrobku 
Szymona Jachimowicza, zmarłego w 1930 roku. Nie jest to zaskoczenie, skoro w nie-
odległym mieście Chrzanowie na pl. Estery znajdowała się do drugiej wojny świato-
wej bóżnica radomskich chasydów6. Na cmentarzu w Jaworznie pochowani są z kolei 
wnukowie cadyka z Chrzanowa:

Icchak Bochner, wnuk cadyka z Chrzanowa Szlomo Bochnera

n”p .1
l”z rnkab qxjy ’r yayv yay .2

l”z advhy lar>y h”vmb .3
r”rhvm a>ydq anyjvb ’ahl ]b .4
bvna>q q”qd d”ba l”jz hml> .5

q”pl d”irt rda a”k rupn .6
… .7

1. Tu pochowany
2. tak bardzo dobry pan Icchak Bochner, błogosławionej pamięci!
3. Syn naszego nauczyciela, pana Israela Jehudy, błogosławionej pamięci!
4. Syna tego świętego światła, naszego nauczyciela, pana i naszego mistrza
5. Szlomo, niech pamięć sprawiedliwego będzie błogosławiona! 

Przełożonego sądu rabinackiego świętej gminy Chrzanów.
6. Zmarł 21 adar 6747 według małej rachuby.
7. …

Riwka, córka Simche, wnuczka cadyka Szlomo Bochnera

u”p .1
tb hqbr trm .2
l”z hxm> h”vm .3

>vdqh ]vagh brh dkn .4
h”hljz hml> h”vm .5
bna>q q”qd d”ba .6

>vdqh (…) .7
h”hljz ajyn>yvv q”qd d”ba .8
d”irt ]v>xrm x”rb v”k ’pn .9

h”bjnt .10
1. Tu pochowana
2. Pani Riwka, córka
3. naszego nauczyciela, pana Simche,
4. wnuka pana, uczonego i świętego,

6 A. Sadło -Ostaf in, Zespół synagogalny na placu Estery w Chrzanowie, Kraków 2010, s. 9 (praca 
dyplomowa w Katedrze Judaistyki UJ).

7 Zm. 19 marca 1914 r.
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5. naszego nauczyciela, pana i mistrza Szlomo, niech pamięć sprawiedliwego 
będzie błogosławiona do życia przyszłego świata!

6. Przełożonego sądu rabinackiego świętej gminy Chrzanów.
7. (…) świętego,
8. przełożonego sądu rabinackiego świętej gminy Wiśnicz, niech pamięć 

sprawiedliwego będzie do życia przyszłego świata!
9. Zmarła w wieku 26 lat (?), w wigilię nowego miesiąca marcheszwan 6748

10. Niech jej dusza będzie związana w węzeł życia!

Na cmentarzu w Jaworznie pochowani są także wnukowie cadyka z Trzebini:

… .1
,y>vdq izgm .2

h”vm j”hghl dknv (]vn) .3
]ybi>u q”q dba l”z ,yyx .4

a”prt ]vyc a”y ’pn .5
1. …
2. Z rodu świętych.
3. Następca uczonego, sprawiedliwego, naszego nauczyciela, pana
4. Chaima, przełożonego sądu rabinackiego świętej gminy Trzebinia.
5. Zmarł 11 siwan 6819.

W Jaworznie spoczywają nie tylko zwolennicy ruchu chasydzkiego czy potomko-
wie cadyków. Na pewno z chasydami powiązana była rodzina Rosenblumów, której 
drzewo genealogiczne udało się odtworzyć:

RODZINA ROSENBLUMÓW10

Samuel (1788/1790 -1869)
↓

Izrael (1813 -?)
   ↓     ↓
  Chaim Zew (1844 -1913)    Benjamin (1856 -1929)
rabin w latach 1886 -1913 + Gitel   rabin w latach 1914 -1929
        ↓
        Chaim (zm. w 1922 r.)

Gitel Rosenbaum, żona Chaima Zew (brak daty śmierci)

u”p .1
tljbxl ]vrkz tbjm taz .2
,ymyl hryij h>a ]vr>h .3

8 Zm. 31 października 1913 r.
9 Zm. 17 czerwca 1921 r.
10 Informacje uzupełnione: www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/Families/Rosenblum.html.
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hyrykm lkl hbv>xv hlvdgh ,ymt tklvh .4
hivrz lbtb htqdj hivnjv hkr hbvha .5
tmkvxmh rcvm yrpcb tmcrvmh tynbrh .6

i”n luyg trm .7
bvna>rqm y”n ]mlz hml> h”vm tb .8

,vlbnyzvr baz ,yyx ’m ]vagh brh t>a .9
a”iy lylghv anzravvay q”q hpd d”ba l”jz .10

hbjmh hdiv di hzh lg .11
tbjiml]vk>t hp,yn>b hr>y .12
trq ypl tidvn ,y>im tbvu .13
trui hymy lk brh hlibl .14

hdvbk hmynp hklh al tvlvdgb .15
hdvh hvni hiv>i> ;rd ,vt .16

hyhn rb>v d> .17
hyqn hajvh tvml .18

hlirh ,ynvn>h tvmh yjxm .19
hlinv ,yn>b hkr,y>n trdh .20

rp> yrmav tvlht tvrymz .21
iybt ,vyh lk hnv>l .22

rpjv brib tvlptv ,yrvmzm .23
xvnt ,ymvdmb tib htm>n .24

1. Tu pochowana.
2. Ten nagrobek jest ku pamięci lilii
3. Saronu (PnP 2, 1), niewiasty młodej.
4. Postępowała zacnie. Wielka i poważana dla każdego znajomego.
5. Kochana, delikatna i cnotliwa. Czyniąca dobroczynność 

w świecie ubogich.
6. Żona rabina, sławna w księgach moralnych, mądra.
7. Pani Gitel, niech jej spokój będzie ukojeniem!
8. Córka naszego nauczyciela, pana Szlomo Zelmana, niech jego światło 

świeci nadal! Z Chrzanowa.
9. Żona pana, uczonego, naszego nauczyciela Chaima Zew Rosenbluma,
10. niech pamięć sprawiedliwego będzie błogosławiona! 

Przełożonego sądu rabinackiego, tutaj, świętej gminy Jaworzno 
i okolic, niech Bóg je ochrania!

11. Kopiec ten będzie świadkiem i świadkiem ten nagrobek (Rdz 31, 48).
12. Była prawa wśród niewiast, tutaj zamieszka smutek!
13. Dobroć jej czynów była znana.
14. Dla jej małżonka, pana była przez całe życie koroną.
15. W swej wielkości nie wychodziła poza godność swego wnętrza,
16. zacności, przyjemności, pokory i chwały.
17. Zniszczenie i spustoszenie nastały.
18. Przez śmierć odeszła jej czystość.
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19. Ostre strzały śmierci zatruły ją.
20. Była ozdobą ludzi, a niewielu lat. I wznosiła
21. śpiewy, hymny i piękne słowa
22. każdego dnia. Wypowiadała
23. psalmy i modlitwy wieczorem i rano.
24. Jej dusza teraz spoczywa na wysokości.

Chaim Zew Rosenblum, syn Israela

ravt ,v>b vtva ratl al> v>dq ypm vnyvvtjn ]k .1
hrvt rtk .2

brh r”vmvda ]mun hp .3
l”z baz ,yyx ’r .4

l”z lar>y ’r brh ]b .5
hrvtb qcvi ’yx vymy lk r>a .6
>my>v acrygm ymvp qci alv .7

hnv>ar tvryib h>l>b tvnbrb .8
qcli>an ryib k”xav bvna>rqb .9

anzryvvay hp ;vcblv ]ylyp tnydm .10
hajyv >dvqh ]vra zngn hpv hn> z”k .11

tvkc l> hnv>ar lyl h>vdqh vtm>n .12
d”irt .13

vtrupbv vylx tib vnyar tva rvnv .14
h”bjnt .15

1. Tak rozkazał nam słownie, ażeby nie zapisywać jego cech.
2. Korona Tory.
3. Tu pochowany Admor, pan,
4. mistrz Chaim Zew, błogosławionej pamięci!
5. syn pana, mistrza Israela, błogosławionej pamięci!
6. Który całe życie zajmował się Torą
7. i nie przestawał nauczać swymi ustami. Służył
8. w rabinatach trzech miast. W pierwszym
9. w Chrzanowie, potem w mieście Nasielsk
10. w Królestwie Polskim i następnie tutaj w Jaworznie
11. 27 lat i tutaj została ukryta Święta Arka i odeszła
12. jego święta dusza w nocy pierwszego dnia Sukot
13. 67411.
14. I straszne rzeczy widzieliśmy w czasie jego choroby i w czasie 

jego odejścia!
15. Niech jego dusza będzie związana w wieniec życia!

11 Zm. 16 października 1913 r.
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Benjamin Rosenblum, syn Israela

hrvt rtk .1
n”p .2

]rm vntlhqd d”ba brh .3
l”z ]ymynb ’r .4

l”z lar>y ’r brh ]b .5
vyxa l> vmvqm almm ’h> .6

l”z baz ,yyx ’r ]rm r”vmda .7
vnryi hp tvnbrh rtkb >my> .8
hrvhuh vtm>n hajyv ,yn> v”u .9

y”bpcml ’m ryya h”k,vyb .10
q”pl u”prt tn> .11

h”bjnt .12
vtavvjb ,>d ]vrxah vnvjr .13

vtbjm li rvat ,v>b vhratl al> .14
1. Korona Tory.
2. Tu pochowany
3. pan, przełożony sądu rabinackiego naszej gminy, pan
4. mistrz Benjamin, błogosławionej pamięci!
5. syn pana, mistrza Israela, błogosławionej pamięci!
6. Który był następcą swego brata,
7. Admora, pana, mistrza Chaima Zew, błogosławionej pamięci!
8. Służył w koronie rabinackiej tutaj w naszym mieście
9. 15 lat i odeszła jego czysta dusza
10. 25 ijar 40 dnia według rachuby synów Izraela (Omeru)
11. roku 68912 według małej rachuby.
12. Niech jego dusza będzie związana w wieniec życia!
13. Jego ostatnią wolą, zapisaną w jego testamencie, było,
14. aby nie opisywać jego cech na jego nagrobku.

Chaim Rosenblum, syn Benjamina

n”p .1
glpvmh ynbrh .2

’h ary r>yv ,t .3
l”z ,yyx h”vm .4

y”n ]ymynb ’r brh ]b .5
vnytlyhqd d”ba .6

a”prt p”> yiyb> ’pn .7
1. Tutaj pochowany
2. uczony wybitny,

12 Zm. 4 czerwca 1929 r.
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3. zacny i prawy, bogobojny.
4. Nasz nauczyciel, pan Chaim, błogosławionej pamięci!
5. Syn pana, mistrza Benjamina, niech jego światło świeci nadal!
6. Przełożonego sądu rabinackiego naszej gminy.
7. Zmarł siódmego dnia Pesach 68113.

W przedstawionych inskrypcjach osób z rodziny Rosenbaumów można zauważyć, 
że występuje w nich tytulatura chasydzka14. Na nagrobku rabina Chaima Zew Rosen-
bluma podano, że nie tylko pełnił urząd rabina w Chrzanowie, Nasielsku i Jaworznie, 
był Admorem, czyli chasydzkim rabinem: „r”vmvda – vnybrv vnrvm vnnvda 
(„nasz pan, nasz nauczyciel i nasz mistrz”). Zostało to powtórzone na nagrobku jego 
brata Benjamina, choć on sam jest tego tytułu pozbawiony.

Cmentarz żydowski to ważne i nierzadko jedyne źródło wiedzy o lokalnych spo-
łecznościach żydowskich. W przypadku Jaworzna dotychczas był nieuwzględniany, 
mimo że zebrane inskrypcje dostarczają bogatego materiału odnośnie do dziejów 
żydowskiej gminy. Z jednej strony są one podstawą dociekań autentyczności i wia-
rygodności już wcześniej znanych wydarzeń, z drugiej źródłem nowych interesują-
cych wiadomości z dziejów jaworznickich Żydów, choćby o mieszkających w nich 
chasydach.

Zespół inwentaryzacyjny ma nadzieję, że w najbliższej przyszłości zostanie opu-
blikowana pełna monografi a jaworznickiego cmentarza.

✡

13 Zm. 29 kwietnia 1921 r.
14 Na jej temat por. L. Hońdo, Stary żydowski cmentarz w Krakowie. Historia cmentarza, analiza he-

brajskich inskrypcji, Kraków 1999, s. 143 -144, Rozprawy Habilitacyjne – Uniwersytet Jagielloński, 
nr 340.
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Krajobraz zapisany macewami 

– cmentarz żydowski w Zabrzu

Dziedzictwo kulturowe1 to ważny materialny i duchowy element historyczny, pewna 
treść, ślad zapisany w krajobrazie i środowisku. Jednym z takich śladów, będących ele-
mentem przedwojennej wielokulturowości miasta Zabrza, jest zachowany w dzielnicy 
Zandka XIX -wieczny cmentarz żydowski. Społeczność żydowska na terenie miasta po-
jawiła się w drugiej połowie XVIII wieku. Od 1872 roku istniała już samodzielna gmina 
wyznania mojżeszowego, w tym czasie wybudowano synagogę, a na czele gminy stanął 
rabin dr Saul Kaatz. Gmina żydowska funkcjonowała w duchu tolerancji i spokoju do 
1933 roku. W listopadzie 1938 roku w ramach antyżydowskiej akcji po wojnie, nazy-
wanej przez historyków nocą kryształową, podpalono synagogę i zdemolowano sklepy 
żydowskie, aresztując wszystkich dorosłych Żydów. W połowie 1942 roku wywieziono 
z miasta ostatnich Żydów do obozu zagłady KL Auschwitz -Birkenau. W ten drama-
tyczny sposób zakończyły się ponad 150 -letnie dzieje Ży dów zabrzańskich. Dziś jedy-
nym miejscem przypominającym o dawnej bytności Żydów w Zabrzu jest cmentarz ży-
dowski oraz pomnik stojący w miejscu synagogi. Nekropolię założono na peryferiach 
miasta przy ul. Cmentarnej 15 (dawniej Friedhofstrasse) zgodnie z zaleceniami Tal-
mudu, nakazującymi, by owo święte miejsce znajdowało się w odległości co najmniej 
25 metrów od najbliższego domu mieszkalnego, ponieważ jest to miejsce nieczyste, jak 
wszystko, co się na nim znajduje. Rozwój przestrzenny nekropolii można podzielić na 
trzy okresy: 1871 -1895, 1896 -1916 oraz 1917 -1942.

W języku hebrajskim istnieje kilka nazw oznaczających cmentarz: bet chaim – 
dom życia, bet kwarot – dom mogił, bet olam – dom wieczności lub bet moed le-
chom chaj – dom uroczystego zgromadzenia wszystkich żyjących. Wszystkie mają 

1 Dziedzictwo kulturowe składa się z dwóch elementów. Z jednej strony to niematerialne elementy 
historii kultury, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Obejmuje dziedzictwo duchowe kultu-
ry, jej tradycje, wartości i normy. Z drugiej strony w zakres dziedzictwa kulturowego wchodzą też 
składniki materialne, takie jak budynki, zabytki, pomniki i inne obiekty, a także archiwalia. Oba ele-
menty składowe stanowią doświadczenia, do których społeczeństwa się odwołują, budując swą te-
raźniejszość i tożsamość zbiorową. Por. teoria dziedzictwa według Marie -Th eres Albert, wygłoszona 
na międzynarodowej konferencji pt. „Dziedzictwo Kulturowe w XXI wieku. Szanse i Wyzwania”, 
Kraków 2006.
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uzasadnienie w religii żydowskiej i występują w Biblii hebrajskiej. Jak napisała po-
etka Anna Kamieńska: „słowa te bynajmniej nie dziwią tego, kto zna Biblię i wie, 
że zmarli powracają do ojców i do Boga, który jest zawsze Bogiem życia, Bogiem 
żywych, a nie umarłych”2. W religii żydowskiej jednym z podstawowych obowiązków 
wynikających z nakazu Biblii (Rdz 35, 19 -20) jest grzebanie zmarłych i szacunek dla 
grobu. Cmentarz był i jest dla Żydów miejscem zawsze otaczanym czcią. Kojarzono 
go z „bramą do nieba”, ale religii żydowskiej daleko do kultu zmarłych.

Religia judaistyczna miejsca pochówku uznaje za szczególne sacrum i nie zna po-
jęcia likwidacji cmentarza. Najważniejsze jest to, co kryje ziemia, i nie ma większe-
go znaczenia, co i w jakim stanie zachowało się na powierzchni. Nagrobek to tylko 
znak wskazujący uświęcone miejsce. Zasady judaizmu nie zezwalają na jakiekolwiek 
inne użytkowanie terenu raz przeznaczonego na pochówek. Prochy w nienaruszo-
nym stanie powinny oczekiwać na dzień Sądu Ostatecznego (Ez 37, 1 -15). Ceremo-
nią pogrzebową wraz z przygotowaniem pochówku bezinteresownie zajmowało się 
stworzone w tym celu w lutym 1870 roku bractwo pogrzebowe, zwane Chewra Ka-
disza (Święte Bractwo). Zgodnie z zasadami religii mojżeszowej zmarłą osobę należy 
pogrzebać jak najszybciej, nawet w dniu śmierci lub następnym, jeśli nie wypada 
wtedy szabat lub inne święto, a macewa powinna być zwrócona epitafi um w kierunku 
Jerozolimy – Ziemi Obiecanej. Tak jest właśnie na zabrzańskiej nekropolii. Na odwie-
dzanych grobach zamiast kwiatów (są przeznaczone dla żywych, przystrajanie nimi 
grobów to zwyczaj chrześcijański) kładzie się kamyki – jest to zwyczaj uświęcony 
wieloletnią tradycją.

Wyjątkowy charakter zabrzańskiej żydowskiej nekropolii bierze się z niezwykłego 
zestawienia obok siebie tradycyjnych, skromnych macew z monumentalnymi, przy-
ściennymi, rodzinnymi grobowcami. Takie połączenie jest wynikiem postępującej 
wśród zabrzańskich Żydów asymilacji – drogi, jaką przeszli od dawnego obyczaju 
i surowych nauk religii mojżeszowej ku postępowi i współczesnej modzie państwa 
pruskiego. Wyrazem tego było też m.in. wprowadzenie do liturgii, obok hebrajskiego, 
języka niemieckiego oraz zastosowanie dwujęzycznych inskrypcji na nagrobkach.

Cmentarz ma kształt litery „L”. Zakładano go w czterech etapach i obecnie jego 
całkowita powierzchnia wynosi ponad hektar. Ma 14 kwater, w których spoczywa po-
nad 670 osób wyznania mojżeszowego, głównie narodowości niemieckiej. Po II woj-
nie światowej (od 1945 do 1953 roku) w jednej z kwater chowano Żydów przybyłych 
do Zabrza ze wschodnich obszarów Rzeczypospolitej. Często ich nagrobki oprócz 
skromnego epitafi um w języku hebrajskim, ograniczającego się niekiedy do symbolu 
gwiazdy Dawida, mają napisy po polsku. Najbardziej wymowny na tym cmentarzu 
jest już powojenny grób młodej kobiety Blumy Wajn, więźniarki obozu zagłady w KL 
Auschwitz, zastrzelonej w Zabrzu podczas zamachu w styczniu 1946 roku.

W obrębie cmentarza znajduje się 266 drzew należących do 13 gatunków. Najlicz-
niejszą grupę stanowią grochodrzewy, przez niektórych poetycko nazywane „akacją 

2 Parcelę pod cmentarz podarował gminie żydowskiej książę Guido Henckel von Donnersmarck, sam 
bezpodstawnie posądzany przez hitlerowców po 1934 roku o narodowość żydowską.
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afrykańską”3. Obsadzono nimi główną aleję. Podstawową rośliną na terenie całego 
cmentarza jest bluszcz pospolity. W sztuce sepulkralnej symbolizuje on, poprzez 
swoje wiecznie zielone liście, nieśmiertelność. Szczególnie cenne są jego dwie, nie-
zwykle rzadko spotykane, owocujące odmiany żeńskie.

Pochówki na cmentarzu żydowskim odbywały się od jesieni 1871 do 1954 roku. 
W najstarszej jego części – kwaterze B – (po lewej stronie, na początku głównej alei) 
znajdują się trzy nagrobki dzieci, utrzymane w kanonie macewy: Moritza Adlera, 
Johanny Friedmann (patrz dalej tłumaczenia epitafi ów nagrobnych) oraz Bejla ben 
Szlera, zmarłych (według kalendarza żydowskiego) w 5632 roku od stworzenia świa-
ta, czyli w 1872 roku. O tradycyjnej formie nagrobków w najstarszej części cmenta-
rza, oprócz ich kształtu, świadczy także treść charakterystycznego hebrajskiego epi-
tafi um w „świętym języku”. Jest wśród nich pierwsze zdanie tekstu, ograniczone tylko 
do dwóch pierwszych liter hebrajskich: Pe, Nun, Pen, Tet, będące skrótem od: po 
nytman, po Nikobar – „tu spoczywa, tu pochowany”, lub Pe, He: „tu ukryta” – zwrot 
często stosowany na grobach kobiet.

TU SPOCZYWA MĄŻ DOSKONAŁY I PRAWY…, MĄŻ BOGOBOJNY I SPRAWIE-
DLIWY, MĄŻ PRAWY, KROCZYŁ DROGĄ DOSKONAŁĄ, TU ZOSTAŁA UKRY-
TA KOBIETA SKROMNA I POWAŻANA, …NIEWIASTA SZANOWANA I DZIEL-
NA, KOBIETA DROGA, DOSKONAŁA I NIESKAZITELNA.

Stałym elementem tekstu jest także data zgonu zapisana według kalendarza ży-
dowskiego, liczona od początku stworzenia świata i podana według skróconej daty, 
np. „zmarły 2 siwan 654 roku” – według skróconej rachuby to rok 1894. Epitafi um nie-
mal zawsze zamyka symboliczny skrót składający się z pięciu liter hebrajskich TNCBH: 
teschi nafscho zerurach bizror hachajim – „niech dusza jego (jej) związana będzie w wę-
zeł życia”. To parafraza słów Abigail wypowiedzianych do Dawida (1 Sm 25, 29), będąca 
zarazem życzeniem wieczności dla duszy człowieka. Większość pomników nagrobnych 
pokrywają inskrypcje w języku hebrajsko -niemieckim, co było wyrazem silnej asymi-
lacji tutejszej gminy z kulturą niemiecką. Warto tu przytoczyć tłumaczenia hebrajskich 
epitafi ów z kilku wybranych nagrobków przełomu XIX i XX wieku4.

Nagrobek Johanny Friedmann, zm. 1872 r. (kwatera dziecięca)

Tu spoczywa
Chaj
córka Barucha
Friedmann
Johanna
Zmarła 25 lipca 1872 r.
w wieku 1,5 roku

3 Używa się też określenia „robinia akacjowata”.
4 Wszystkie tłumaczenia epitafi ów nagrobnych z języka hebrajskiego wykonali Anna Wilk i Dariusz 

Walerjański. Konsultacja: Yale Rosner z Fundacji Laudera.
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Nagrobek Moritza Adlera, zm. 14 października 1872 r. (kwatera dziecięca)

Tu spoczywa dziecko Mosze syn Jony
Adler
Urodzony 27 dnia AW 5631
Zmarł 30 (…) 5632
Niech jego dusza będzie związana w wieniec życia

Nagrobek Rebeki Hendler, zm. 15 sierpnia 1874 r.

Tu spoczywa dziewczynka Rebeka córka Jehudy
Hendler
Zmarła 2 Elul 5634
Niech jej dusza będzie związana w wieniec życia

Nagrobek Aharona Siednera, zm. 2 stycznia 1879 r.

Tu pochowany
Mąż prawy i szanowany
Duma swej żony i dzieci
Aharon syn
Jehudy Siedner
Zm. 7 Tewet 639 według małej rachuby
Niech jego dusza będzie związana w wieniec życia

Nagrobek Josefa Silberfelda, zm. 8 maja 1879 r.

Pod tym pomnikiem spoczywa drogi człowiek
Josef
Syn Abrahama
Silberfeld
Zmarł mający lat 45
15 Ijar 639 według małej rachuby
Niech jego dusza będzie związana w wieniec życia

Nagrobek kantora Dawida Bambergera, zm. 19 lutego 1881 r.

Tu pochowany
Mąż sprawiedliwy
Prawy i sędziwego wieku
Dawid
Syn Kasriela
Bamberger
Rzeźnik i kantor świętej gminy Zabrze [zapisane jako Cabrce, Tabrze]
Zmarł w starości
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20 Adar 1 641 według małej rachuby
Twój sztandar to chorągiew
Miłosierdzia i miłości i Tobie
Nie brakowało dobroczynności
Dawid – mądry i prawy człowiek
Wieczna Jego Pamięć i błogosławieństwo
Niech jego dusza będzie związana w wieniec życia

Nagrobek fi lantropa Maxa Böhma, zm. 4 stycznia 1904 r.

Tu pochowany
Mąż miłujący i czyniący prawość
Uczony w Torze Jechiel syn uczonego w Torze pana Mosze
Zmarł 18 Tewet
Roku 664 według małej Rachuby
Niech jego dusza będzie związana w wieniec życia

Symbolika, tak bardzo charakterystyczna dla cmentarzy żydowskich, na zabrzań-
skiej nekropolii jest bardzo uboga i występuje tylko na kilku nagrobkach. Dłonie 
w geście błogosławieństwa, stykające się kciukami i palcami wskazującymi oznaczają 
osoby z rodu kapłanów. Symbol ten znajduje się tylko na nagrobku Leopolda Fabi-
scha, zmarłego w 1909 roku. Misa i dzban oznaczają, że zmarły był lewitą, tzn. po-
tomkiem rodu Lewiego – rodu, który wraz z kapłanami pełnił ceremonie ofi arnicze 
w starożytnym Izraelu. Symbol ten występuje tylko na grobie Jacoba Löwy, zmarłego 
w 1888 roku. Lew – znak pokolenia Judy, symbol ludu Izraela, uosobienie siły i spra-
wiedliwości – występuje na nagrobku Henricha Löwy, zmarłego w 1873 roku. Inne 
symbole, które można odnaleźć, to gwiazda Dawida – symbol przynależności naro-
dowej, od XVIII wieku uznany za ofi cjalny symbol judaizmu; złamana róża – będąca 
metaforą oznaczającą tragiczną śmierć; oraz uskrzydlona klepsydra – uniwersalny 
symbol przemijania czasu. Najokazalsze nagrobki powstały tu w ostatnich latach XIX 
wieku i na początku XX wieku. Dominują w nich style historyczny i eklektyczny, 
reprezentowane przez szpalerowe grobowce, wtopione w mury przyścienne po oby-
dwu stronach cmentarza, których obramienia stanowią portale lub portyki półko-
lumn i pilastrów dźwigających belkowanie z familijnym nazwiskiem oraz trójkątny 
czy półkolisty naczółek zwieńczony neoklasycystyczną wazą albo sporych rozmiarów 
akroterionem czy palmetą. Na uwagę zasługują zwłaszcza grobowce rodzin: Bernard 
Ucko, Salo Herzberg, Goldmann, Leschnitzer, Borinsky, Hoff mann, Zimmernann, 
Julius Pollack, Glaser, Katz, Fischer, Max Wolf, Finkelstein.

Do wzorów antycznych zaliczyć należy licznie reprezentowane wolno stojące na co-
kołach kolumny, uformowane na strzaskane lub złamane, wyrażające melancholię i tra-
gizm przerwanego życia ludzkiego. Pomniki tego rodzaju najczęściej stawiano ludziom 
młodym i tragicznie zmarłym. Nie brak też grobów i pomników w stylu secesyjnym.

Warto wspomnieć szczególnie o grobie drugiego zabrzańskiego rabina, Artura 
Eliezera Vicktora, zmarłego 28 lipca 1934 roku w wieku 34 lat. Niestety do dziś nie 
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zachowała się płyta nagrobna i trudno ustalić dokładne miejsce jego pochówku. Naj-
okazalszy jest niewątpliwie grobowiec z czarnego granitu szwedzkiego, przy głównej 
alei, rodziny zamożnego fi lantropa Maxa Böhma, zmarłego w styczniu 1904 roku. 
Również na terenie tej nekropolii znaleźli swoje miejsce spoczynku (pod murami 
na początku i na końcu cmentarza) żołnierze rosyjscy pochodzenia żydowskiego 
z pierwszej wojny światowej, zmarli w Zabrzu w 1918 roku w obozach pracy, oraz 
żołnierze armii radzieckiej polegli podczas walk w tej dzielnicy w 1945 roku. W tyl-
nej części cmentarza, gdzie nie było pochówków, znajduje się z kolei zbiorowa mogiła 
rozstrzelanych przez SS jeńców rumuńskich i holenderskich, którzy prawdopodob-
nie byli więźniami z miejscowego KL Hindenburg, funkcjonującego na terenie huty 
Donnersmarcka5.

Oprócz ludzi, na cmentarzu grzebano także stare, zniszczone, święte zwoje Tory 
i księgi. Miejsc takich nie zaznaczano nagrobkiem, ale ogłaszano to w gminie jedno-
dniową żałobą. Ostatni pochówek, przed zakończeniem drugiej wojny światowej, od-
był się miejsce w sierpniu 1941 roku. Cmentarz należał do niemieckiej gminy żydow-
skiej do 1942 roku, po czym przeszedł pod władanie gestapo. Po wojnie, w 1945 roku 
nekropolia została przekazana nowo powstałej na terenie miasta gminie żydowskiej 
(Komitet Żydowski, następnie przekształcony w Żydowską Kongregację Wyznanio-
wą), która w kwaterze C dokonywała nowych pochówków. Do dziś zachowało się 
sześć bezstylowych, współczesnych nagrobków, a wśród nich niektóre z epitafi um 
w języku polskim (z lat 1946 -1951).

Przy wejściu na cmentarz po lewej stronie można dziś zauważyć sporych rozmia-
rów betonową wylewkę, dawniej będącą podłogą istniejącego do roku 1945 domu 
przedpogrzebowego. Po śmierci przewożono tu ciało i członkowie Chewra Kadisza 
dokonywali rytualnego oczyszczenia i owijali je w całun. Po wykonaniu tych świętych, 
nakazanych prawem czynności wynoszono ciało zmarłego na marach i grzebano 
w ziemi, zawsze twarzą ku wschodowi, gdzie znajduje się święte miasto Jerozolima.

Przez długi czas od drugiej połowy lat siedemdziesiątych nekropolia jako zabytek 
związany z kulturą Żydów niemieckich był opuszczony i ulegał powolnej dewasta-
cji. W 1989 roku z inicjatywy piszącego te słowa został założony Społeczny Komitet 
Opieki nad Cmentarzem Żydowskim w Zabrzu. Początkowo działalność komitetu 
stanowiła przejaw obywatelskiego ruchu, nie miała osobowości prawnej. W listo-
padzie 1990 roku Społeczny Komitet został przyłączony do struktur Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami oddziału bytomskiego w Zabrzu. Głównym celem działalno-
ści Komitetu było otoczenie cmentarza stałą opieką, prowadzenie na jego terenie prac 
porządkowych i dokumentacyjno -konserwatorskich, a także inspirowanie różnego 

5 Sprawa zbiorowej mogiły nie została wyjaśniona i potwierdzona stosownymi badaniami sondażowy-
mi na terenie nekropolii. Informacje o mogile pochodzą z pisma datowanego na listopad 1946 roku, 
w którym ówczesny przewodniczący gminy żydowskiej w Zabrzu zwraca się do swoich żydowskich 
zwierzchników w Warszawie z informacją o nieoznakowanej mogile. Sprawa mogiły została przeka-
zana do publicznej wiadomości po powiadomieniu mediów przez społecznego opiekuna cmentarza 
D. Walerjańskiego. Więcej informacji na ten temat w tekście Józefa Krzyka pt. Zbiorowa mogiła 
rumuńskich i holenderskich Żydów w Zabrzu, „Gazeta Wyborcza” (Katowice) 2006, 2 IV.
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rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych i kwest w celu uzyskania środków fi nansowych 
na renowację żydowskiej nekropolii oraz krzewienie wiedzy na temat historii społecz-
ności żydowskiej w Zabrzu. Staraniem komitetu podczas jego ponadsiedemnastolet-
niej działalności udało się przywrócić dawny blask cmentarzowi oraz jego pierwotny 
układ przestrzenny. Zostały oczyszczone i przywrócone do użytku alejki boczne oraz 
aleja główna. Ustawiono poprzewracane nagrobki, oczyszczono pomniki nagrobne 
oraz cmentarz z licznych zalegających na jego terenie nieczystości i śmieci. Podwyż-
szono mur cmentarny i odnowiono bramę. Największym sukcesem Komitetu jest 
wywalczenie po ponad dwóch latach starań wpisu zabrzańskiego cmentarza do re-
jestru zabytków. Obecnie nekropolią opiekuje się Dariusz Walerjański, organizując 
kilka razy w roku w przy udziale i pomocy zabrzańskiej młodzieży oraz instytucji 
miejskich prace porządkowe służące utrzymaniu cmentarza w stanie nadającym się 
do jego zwiedzenia. Dziś ta niewielka nekropolia jest jednym z najczęściej odwiedza-
nych i najpopularniejszych zabytków wśród turystów przybywających do Zabrza. To 
materialne świadectwo istnienia społeczności żydowskiej w Zabrzu utrwalone w ka-
mieniu „po ludziach, których dawny byt to już zamknięta historia”. Należy jednak 
o niej pamiętać.
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Instytut Sztuki PAN

Mauretanizm i orientalizm 

w sztuce żydowskiej

Wstęp

Literatura historyczna Żydów szeroko zajmuje się warunkami życia oraz przemiana-
mi historycznymi wyznawców religii mojżeszowej, żyjących w diasporze w różnych 
krajach Europy, Afryki i Azji. Rzecz oczywista, że mimo obowiązujących przepisów 
Talmudu Żydzi stopniowo zaczęli przejmować pewne elementy kulturowe czy arty-
styczne krajów, które zamieszkiwali. I tak np. powstały, utrzymywane do dziś, różnice 
w sposobie przechowywania Tory i jej przystrajania. Żydzi z terenów objętych kul-
turą turecką mają specjalne ozdobne pojemniki na Torę, Żydzi sefardyjscy nakładają 
równocześnie rimonim i koronę, a aszkenazyjscy koroną stroją Torę tylko na większe 
święta. Wśród Żydów polskich wytworzyły się także różnice lokalne.

Sztuka judaistyczna ulegała również wpływom mauretańskim i orientalnym, 
łączyła je z własnymi motywami zdobniczymi i przedstawieniami symbolicznymi, 
a z czasem przyjęła je za własne, utożsamiając właśnie z formami orientalnymi. Gdy 
wreszcie objęto Żydów „prawami człowieka” – jak to określa historyk Majer Bałaban 
– ustanowionymi w 1791 roku w Paryżu1, nawrót do form i motywów orientalnych 
w nowo powstających synagogach w XIX wieku uważany był przez Żydów za właści-
we określenie się, przynależność do „narodów orientalnych”. Sięgano też do dawnych 
epok krajów Afryki i Europy, do form architektonicznych i zdobniczych, które odpo-
wiadały narodowi izraelskiemu.

Istotne wydaje się przypomnienie kilku podstawowych faktów i dat historycznych, 
które ułatwią prześledzenie wędrówki narodu Izraela po krajach Bliskiego Wschodu 
i Zachodu, gdyż przemiany kulturowe i artystyczne pozostają w silnym związku ze 
zmianami historycznymi.

Tadeusz Mańkowski, znakomity badacz historii sztuki polskiej, w swych cennych 
pracach o „orientalizmie” w polskiej kulturze artystycznej nie poświęcił zbyt wie-
le uwagi zabytkom żydowskim. A szkoda, gdyż ta mało znana czy mało doceniana 

1 M. Bałaban, Historia i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem Żydów w Polsce, t. 2: Od 
upadku świata starożytnego do końca wieków średnich, Lwów–Warszawa–Kraków 1925, s. 230.
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dziedzina artystyczna w sztuce polskiej ma swoje zasługi także w przeszczepianiu na 
teren polski elementów orientalnych o bardzo złożonym charakterze, tak jak niezwy-
kle złożona jest kultura i sztuka krajów wschodnich.

Orient w sztuce polskiej łączy się z przybyciem na nasze ziemie Ormian, któ-
rych los, podobnie jak Żydów, zmusił do opuszczenia własnej ojczyzny i szukania 
schronienia w dalekich krajach2. Zetknięcie się dwóch kultur artystycznych, o silnym 
zabarwieniu orientalno -ormiańskim i żydowskiej, na Kresach Wschodnich Rzeczy-
pospolitej w drugiej połowie XVII wieku, jak zobaczymy w dalszych rozważaniach, 
dało jedyne w swoim rodzaju rezultaty.

Historia Żydów – diaspora

Historia Żydów dzieli się na dwie główne części: pierwsza obejmuje dzieje państwa 
żydowskiego w Palestynie, druga – cały okres po utracie niezależności politycznej. 
Granicą oddzielającą te epoki jest rok 70 n.e., w którym Tytus spalił Świątynię Jero-
zolimską i miasto, oraz zniszczył państwo żydowskie3. Był to początek pierwszej dia-
spory Izraela (zaginęła menora i Arka Przymierza). Druga wielka tragedia „narodu 
wybranego” zaczęła się po upadku powstania Bar -Kochby w latach 132 -135. Żydzi 
długi czas pozostawali w niewoli babilońskiej Aleksandra Wielkiego, następnie byli 
zaś lennikami Egiptu i Syrii.

Część druga to okres wielkiej, trwającej do dziś diaspory, w czasie którego Żydzi 
rozeszli się po wielu krajach i kontynentach. Dlatego też nie można przyjąć jedno-
litego kryterium podziału. Przyjęta przez historyków żydowskich cezura ujęta jest 
w dwie części, według zgrupowanych zagadnień: pierwsza według rozwoju nauki 
żydowskiej, druga – według zagadnień prawnych i materialnego położenia Żydów. 
W tych długich dziejowych okresach zachodziły różne przemiany historyczne, po-
lityczne i naukowe, mające ważne znaczenie dla narodu żydowskiego. Od roku 500 
Żydzi pozostawali pod rządami Arabów (rozwój nauk i badań), a następnie w zasięgu 
islamu i sztuki mauretańskiej – od 711 roku na Półwyspie Iberyjskim aż do wypędze-
nia ich z Hiszpanii w 1492 roku. Wyróżnia się też okres hegemonii Żydów niemiecko-
-polskich (aszkenazyjskich), przypadający na czasy nowożytne (rozwój badań talmu-
dycznych, mistycyzmu, sabataizmu, mesjanizmu, frankizmu, chasydyzmu). Są to lata 
1492 -1789. Epoka oświecenia u Żydów przypadła dopiero na XIX wiek.
2 T. Mańkowski, Orient w polskiej kulturze artystycznej, Wrocław-Kraków 1959, s. 32 -34, Studia 

z Historii Sztuki, t. 8.
3 M. Bałaban, Historia i literatura żydowska… Autor w trzech tomach swojego dzieła omawia szero-

ko historię narodu żydowskiego, rozwój literatury, kreśli sylwetki wybitnych twórców i postaci hi-
storycznych, zamieszcza też krótkie wzmianki o ważniejszych bóżnicach w Europie i Azji. Opierając 
się na tym dziele, w niniejszym artykule podano w dużym skrócie najważniejsze fakty historyczne, 
uzupełniane danymi z późniejszych prac. Por. D. S ed -R ajna, L’art juif. Orient et occident, Paryż 
1975; H. Eschwege, Die Synagoge in der Deutschen Geschichte, Drezno 1980; J. Dzięgie l, Żydzi 
i Arabowie w Palestynie – garść dat i faktów, „Znak” 1983, nr 2 -3, s. 463 -480; E. B ergman, Nurt 
mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo -Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, 
Warszawa 2004.
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W czasie tej drugiej diaspory pojawiły się kwestie, które budzą kontrowersje w od-
czuciu współczesnego człowieka, ale pomijamy je tutaj, ponieważ nie należą do tematu 
artykułu. Zastanawiającym jest chociażby stwierdzenie, że żydowskie średniowiecze 
trwało od VI do XVIII wieku, a więc od wydania „praw dla Żydów” przez Justyniana 
aż do objęcia Żydów prawami człowieka ogłoszonymi w Paryżu w 1791 roku4.

Żyjący w diasporze Żydzi czczą dwie święte księgi: Biblię i Talmud, zawierający 
prawa narodu, nakazy i zakazy. Talmud Jerozolimski (powstał w IV wieku) i Babiloń-
ski (początek VI wieku) to święte księgi, które dotąd kształtują życie każdego Żyda, 
miały też duży wpływ na formowanie się sztuki. Przepisy talmudyczne określały tak-
że stosunek religii do sztuk plastycznych, zabraniały w bóżnicach wykonywać po-
lichromii fi guralnej oraz ograniczały roślinną i ornamentalną. Z tego powodu nie 
rozwinęło się też malarstwo sztalugowe i rzeźba fi guralna5. W czasach nowożytnych 
wśród wykształconych warstw Żydów sefardyjskich spotyka się jednak przykłady 
przekroczenia tych zakazów6.

Biblia tłumaczona była na kilka języków krajów zamieszkiwanych przez Żydów. 
Począwszy od II wieku n.e. ukazała się ich znaczna liczba. Dla naszych rozważań 
istotne jest tłumaczenie Biblii na język niemiecki. Dokonał tego uczony mieszkający 
w Berlinie – Mojżesz Mendelssohn (w latach 1780 -1783), twórca Haskali – nowo-
czesnego kierunku pojmowania świata, przy zachowaniu tradycji religijnej. Jego ideą 
było uczynienie z Żydów nowoczesnego narodu, bez piętna „roli prześladowanych”. 
Jak spróbuję wykazać, miało to doniosłe znaczenie dla nawrotu do motywów orien-
talnych w sztuce Żydów niemieckich7.

Drogi wpływów orientalnych do Europy

Wpływy orientalne już w okresie wczesnego średniowiecza dotarły drogą podbojów 
do Europy Zachodniej, kiedy to w latach 711 -715 Arabowie zwani Maurami zdobyli 
chrześcijańskie państwo Wizygotów w Hiszpanii. Zdobywcy przynieśli z sobą skry-
stalizowaną, nową wiarę od Mahometa, która dała podwaliny pod państwo arabskie, 
niezwykle prężne i zaborcze. Za Maurami napłynęła duża fala Żydów z krajów Bli-
skiego Wschodu. W VII wieku islam pod władzą kalifów panował nad krajami azja-
tyckimi, Afryką Północną, a także nad znaczną częścią Europy Południowej. Sztuka 
islamu kształtowała się więc w wyniku wielkiej ekspansji politycznej, opierając się na 

4 M. Bałaban, Historia i literatura żydowska…, t. 2, s. 11 -12.
5 H. Eschwege, op. cit., s. 39.
6 Przykładów takich można wskazać wiele w różnych dziedzinach sztuki: niezachowana polichromia 

fi guralna w Bóżnicy Wysokiej w Krakowie z końca XVI wieku (M. Bałaban, Przewodnik po żydow-
skich zabytkach Krakowa, Kraków 1935), postacie aniołów na tasie z wieku XVII (Synagoga. Kultur-
geräte und Kunstwerke von der Zeit der Patriarchen bis zur Gegenwart, Recklinghausen 1960, il. C52 
[strony nienumerowane]) czy postać uczonego z książką na nagrobku wieku XVIII na cmentarzu 
w Altonie (M. Bałaban, Historia i literatura żydowska…, t. 2, s. 136).

7 E. Świderska, Moses Mendelsohn (w dwóchsetlecie śmierci), [w:] Kalendarz Żydowski, Warszawa 
1986 -1987, s. 132.
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wielowiekowej przeszłości historycznej i dawnej kulturze artystycznej zawładniętych 
krajów, wchłaniając też różne środowiska etniczne. Czerpała z podłoża doskonałe-
go: gotowych, wypracowanych form architektonicznych, ornamentalnych i barw-
nych – ze sztuki starochrześcijańskiej, perskiej, hellenistycznej, koptyjskiej, arabskiej 
syryjskiej, a także Bizancjum, Seldżuków i wreszcie Turków osmańskich. W swym 
historycznym rozwoju ulegała różnym przemianom, wzbogacając się o nowe, obce 
wpływy8.

Mimo tak złożonej genezy sztuka islamu, określana w czasach nowszych mianem 
orientalnej, wypracowała swoje własne cechy, różniące ją od innych kultur artystycz-
nych, choć przyjmuje się, że najwięcej przejęła ze sztuki Arabów, Persów, a później 
Turków.

Potrzebną w tym miejscu charakterystykę sztuki islamu – wszak trzeba ją znać, 
by móc wyróżnić jej elementy zdobnicze w sztuce żydowskiej – celowo opuszczam, 
przyjmując, że są to zagadnienia bliskie historykom sztuki, dzięki pracom Tadeusza 
Mańkowskiego czy kontynuatorów jego badań.

Należy natomiast przypomnieć znaczenie handlu lewantyńskiego, który, jak wia-
domo, odegrał znaczną rolę w rozprzestrzenianiu wyrobów orientalnych w krajach 
położonych w centralnej i północnej części Europy. Jak podają historycy żydowscy, 
już od wczesnego średniowiecza Żydzi z Genui i Wenecji włączeni byli w handel le-
wantyński, początkowo z krajami wschodnimi, a później i europejskimi. W Kaffi  e 
na Krymie już od IX wieku mieli swoje gminy i stacje handlowe9, dlatego nie można 
pominąć ich udziału w propagowaniu wpływów orientalnych w krajach Europy.

Jak już wspomniano we wstępie, wypędzenie Żydów z Hiszpanii w 1492 roku sta-
nowi przełomową datę w historii i kulturze artystycznej, a także zakończenie „złotego 
okresu Żydów sefardyjskich pod panowaniem Maurów”. W następnych wiekach Ży-
dzi będą stale powracać i tęsknić do tej epoki, tak jak do utraconej Jerozolimy. Nuta 
żalu i tęsknoty przewijać się będzie przez słowa modlitwy, poezji i pieśni.

Z epoki „złotego okresu w Hiszpanii” zachowało się niewiele zabytków żydow-
skich, podobnie jak z innych terenów z epoki średniowiecza. Za najstarszą zachowaną 
budowlę żydowską w Hiszpanii uważa się synagogę w Toledo (fot. 1), powstałą w 1200 
roku, zamienioną później na kościół katolicki pod wezwaniem Santa Maria la Blanca 
(Matki Boskiej Śnieżnej)10. Założona została na planie trapezu jako pięcionawowa, 

8 T. Mańkowski, op. cit., s. 32 -35, 90 -92, passim.
9 Ibidem, s. 29; D. S ed -R ajna, op. cit., s. 121.
10 D. S ed -R ajna, op. cit., s. 125. W literaturze żydowskiej mylnie, jeszcze od czasów Bałabana, prze-

kazywana jest wiadomość, że po wypędzeniu Żydów z Hiszpanii w 1492 roku synagogę w Toledo 
zamieniono na kościół. Ofi cjalna strona internetowa gminy żydowskiej w Toledo podaje, że żyjący 
i działający w Hiszpanii dominikanin Wincenty Ferrer (1350 -1419) swoją niezłomną działalnością 
kaznodziejską przyczynił się do nawrócenia Żydów i Maurów. Mówi się, że „nawrócił około 10 000 
Żydów i tyluż samo muzułmanów i Maurów w samej Hiszpanii. I to jest wspaniałe, ponieważ nie ma 
ludzi trudniejszych do nawracania na katolicyzm niż Żyd czy muzułmanin”. Za przyczyną św. Win-
centego Ferreriusza w 1411 roku synagoga została przekształcona na świątynię chrześcijańską pod 
wezwaniem Santa Maria la Blanca. W ostatnich latach ołtarz przeniesiono do muzeum i założono 
galerię sztuki. Te bardzo ważne wiadomości zawdzięczam pani lektor języka hiszpańskiego Marii 
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rozdzielona wysokimi arkadami, o łukach w kształcie podkowy, wspartych na ośmio-
bocznych fi larach, o oryginalnych kapitelach. Partie ścian między arkadami pokryto 
dekoracją w formie kół, przeplatanych wstęg, oraz umieszczono na nich duże me-
daliony, wypełnione charakterystyczną gęstą plecionką z listew. Biały kolor fi larów 
i złocona dekoracja na ciemnym tle medalionów nadają wnętrzu cechy specyfi czne 
dla sztuki islamu.

O innym charakterze i bardziej bogato zdobione wnętrze ma inna synagoga 
w Toledo, powstała w latach 1350 -1357, jako prywatna, w pałacu skarbnika Piotra 
I Kastylijskiego don Samuela ha Levi Abulafi a, zamieniona po wypędzeniu Żydów 
z Hiszpanii na kościół El Transito11. Jest to wnętrze jednonawowe, wysokie, prawie 
w całości pokryte polichromią i gęsto założoną dekoracją plastyczną o motywach 
płaskich wstęg ułożonych w kompozycji geometryczno -abstrakcyjnej, w połącze-
niu z motywami roślinnymi (fot. 2). Klasycznie mauretańskie formy zastosowano 
w partii wnęk ujętych w długi arkadowy fryz. Arkady, na przemian o zaostrzonym 
łuku podkowy, ozdobione są płaskim motywem ząbkowanej koronki; drugie arka-
dy, fl ankowane parami bliźnich kolumn o wspólnym kapitelu, wspierają ząbkowaną 
arkadę. Ściany obiegają długie listwy z napisami o ozdobnie wykaligrafowanych 
literach. Kaligrafi a jako motyw ornamentalny wywodzi się z dawnej sztuki żydow-
skiej. Napisy w tej synagodze dotyczą budowy świątyni Salomona i Święta Kuczek 
– Szałasów.

Niestety nie zachowały się żadne przedmioty z dawnego wyposażenia synagog 
hiszpańskich. Wypędzonym nie wolno było zabierać przedmiotów ze srebra i złota 
oraz monet, a wszystko, co zostawili, zostało zniszczone. Dotrwały do naszych cza-
sów w niewielkiej liczbie rękopisy z miniaturami, które pozwalają się zorientować 
w wyglądzie i wyposażeniu synagog. Informują one także o wysokim poziomie sztuki 
miniatorskiej artystów żydowskich. I tak Biblia z Kordoby z 1476 roku ozdobiona 
jest miniaturami w formie prostokątów, wypełnionych gęsto ułożoną plecionką geo-
metryczną (il. 3). Ten sam rodzaj plecionki występuje w dekoracji pałacu Alhambra 
w Grenadzie z XIV wieku i na zwoju Estery z XVII wieku, a znacznie uproszczony 
użyty został jako bordiura na akcie ślubnym – Kethuba – z początku XIX wieku, 
znajdującym się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie12. 
Innego rodzaju miniaturą o charakterystycznym układzie palmetek (il. 4) ozdobiono 
Biblię z Toledo (?) z 1250 roku13. Ten rodzaj ornamentu spotykamy w następnych 
stuleciach w dekoracji wyrobów złotniczych, haft ach, np. na kolumnach ornatów 

Kaznowskiej, za co składam serdeczne podziękowania. Por. http://www.toledosefarad.org/JUDE-
RIA/blanca.php i http://www.ewtn.com/spanish/saints/Vicente_Ferrer.htm, dostęp: 27.04.2011.

11 D. S ed -R ajna, op. cit., s. 126.
12 Por. ilustracje: Zwój Estery z XVIII wieku (M. Fuks  et al., Żydzi polscy. Dzieje i kultura, Warsza-

wa 1982, s. 132 [ilustracje nienumerowane]); akt ślubny – Kethuba z 1802 roku (?) (I. Rejduch-
-Samkowa, Tradycja i style w sztuce żydowskiej, [w:] Tradycja i innowacja. Materiały Sesji Stowa-
rzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 1979, red. T. Hrankowska, Warszawa 1981, s. 160, 
il. 12).

13 D. S ed -R ajna, op. cit., s. 174.
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kościelnych z połowy XVII wieku i na velum, a także w dekoracji macew na cmenta-
rzach żydowskich.

Sztuka islamu jako element zdobniczy wprowadziła świat fauny i fl ory – fanta-
styczne smoki, lamparty, gady, lwy, w nienaturalnych pozach, o przerafi nowanych 
kształtach, a także ptaki południowe. Wkomponowane one były w subtelne sploty 
roślinne, o ostrych, jakby wyciętych z cienkiej blaszki, płatkach i listkach. Egzotycz-
ne lub popularne ptaszki umieszczano też jako przerywniki w tekstach pisanych 
czy rytach na stelach grobowych. Jako przykład „ptasich przerywników” użytych 
w rękopisach można podać pisany bardzo staranną kaligrafi ą Traktat Braci Czystości 
Żydów sefardyjskich z XIV wieku14. Identyczne przerywniki spotykamy też na kilku 
epitafi ach macew z połowy XVII wieku na cmentarzu Remu w Krakowie (fot. 5). 
Niezmiernie interesujące są dekoracje malarskie książek do modlitwy na uroczyste 
święta (machsor), gdzie występują równolegle obok siebie napisy hebrajskie, moty-
wy sztuki islamu i chrześcijańskie symbole Ewangelistów, a także elementy sztuki 
gotyckiej15.

Przechodząc z kolei do scharakteryzowania synagogaliów, należy przypomnieć, 
że z okresu hiszpańskiego nie zachowały się żadne naczynia liturgiczne ani obrzę-
dowe. Jedynym z najstarszych przedmiotów należący do tego kręgu kulturowego jest 
rimmonim z XV wieku znajdujący się w Palma na Majorce (fot. 6), w formie cztero-
bocznej wieżyczki z piramidalnym daszkiem, zwieńczonej ażurową kulą, o bliźnich 
oknach zamkniętych podkowiastymi łukami. Cała powierzchnia tej małej budowli 
na wysokiej nóżce z kulistym nodusem pokryta jest gęsto nałożonym ornamentem 
geometryczno -roślinnym. Walory kolorystyczne obiektu podnosi kameryzacja szla-
chetnymi kamieniami. Jest to piękne dzieło sztuki.

Po wypędzeniu z Hiszpanii duża część Żydów dotarła też do Polski, gdzie od śre-
dniowiecza istniały zorganizowane gminy żydowskie. Ważny jest fakt, że pomimo 
różnych starć, prześladowań w niektórych epokach, Żydzi w Polsce nigdy nie nosili 
„oznak hańby”, tak jak w krajach zachodniej i południowej Europy. Mężczyźni byli 
zobowiązani mieć naszyte żółte kawałki materiału na wierzchniej szacie oraz nosić 
szpiczaste kapelusze, zaś kobiety – nakrycia głowy, również w żółtym kolorze16.

W Krakowie, ówczesnej stolicy Polski, za panowania króla Zygmunta Starego i Zyg-
munta Augusta osiadła znaczna część wykształconego i postępowego społeczeństwa 
sefardyjskiego. Naturalnie w niedługim czasie na Kazimierzu doszło do zamieszek, 
spowodowanych chęcią objęcia władzy przez przybyszów17. Niewątpliwie jednak Ży-
dzi sefardyjscy przyczynili się do rozwoju nauk talmudycznych, w takim stopniu, 
że krakowskie środowisko żydowskie było w XVI wieku przodującym ośrodkiem 
nauki (fi lozofi i, matematyki i astronomii). Jako najwybitniejszy talmudysta zasłynął 

14 A. Mez, Renesans islamu, tłum. J. Danecki, Warszawa 1981, il. 18.
15 Ibidem, ilustracje na s. 184, 185, 188. Te bardzo interesujące miniatury, ze względu na połączenie 

symboliki żydowskiej i chrześcijańskiej, ornamentyki orientalnej i elementów architektury gotyckiej 
– polecam serdecznie specjalistom mediewistom.

16 M. Bałaban, Historia i literatura żydowska…., t. 2, s. 173, il. 7; s. 304, il. 20.
17 Idem, Historia Żydów na Kazimierzu 1304 -1868, t. 1: 1304 -1655, Kraków 1931, s. 132.
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syn emigranta z Ratyzbony, Mojżesz Isserles Auerbach, nazywany Remu (Remuh), 
zmarły w 1572 roku.

Przybysze przynieśli z sobą całą tradycję i bogactwo „utraconego świata” zachod-
niego, ukształtowanego w okresie „złotego wieku” w Hiszpanii. Mieli także swój 
udział w odbudowie gotyckiej Starej Bożnicy, spalonej w czasie pożaru miasta ży-
dowskiego w 1557 roku, odbudowanej i ukończonej w 1570 roku (fot. 7). Wysoka 
ceglana attyka wieńcząca salę mężczyzn, ozdobiona półkoliście zamkniętymi wnę-
kami i wysokimi, piramidalnymi obeliskami na narożnikach, wykazuje duże związki 
z attyką bóżnicy w Toledo18.

Na cmentarzu przy bóżnicy Remu wśród ok. 800 nagrobków – jak wykazały ba-
dania, znajduje się tam ponad 40 typów nagrobków renesansowych i barokowych – 
wyróżnić można także sefardyjskie (fot. 8)19.

Połączenie form tradycjonalnych, jeszcze sefardyjskich, z renesansowymi dało 
zupełnie nowe, nieznane rezultaty, czego przykładem mogą być kapitele w obramie-
niu aron ha -kodesz w bóżnicy Remu w Krakowie, wzniesionej po 1556 roku20.

Krakowskie bóżnice, jak podaje Majer Bałaban, miały bardzo bogate wyposaże-
nie. Wszystko to uległo zniszczeniu w czasie ostatniej wojny, a z pewnością jeszcze 
w XVI - i XVII -wiecznych srebrach synagogalnych i w rękopisach, a może i polichro-
miach bóżnic, trwały tradycje „złotego okresu” Żydów z Hiszpanii.

Orient w sztuce polskiej, obok późniejszych innych kontaktów, nauka łączy przede 
wszystkim z osiedleniem się na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Ormian, którzy 
po krwawych wydarzeniach w Kaffi  e w 1475 roku uchodzili do krajów zachodnich21. 
Lwów z czasem stał się najważniejszym ośrodkiem sztuki ormiańskiej. Przynieśli oni 
z sobą bogaty dorobek kultury artystycznej z rodzimej Armenii i przyjęte w czasie 
długiej wędrówki motywy zdobnicze pochodzące jeszcze ze sztuki perskiej, następnie 
seldżuckiej, Turków osmańskich, sztuki islamu i Bizancjum22.

Ormianie, zdaniem Tadeusza Mańkowskiego, mieli bardzo duże wyczucie piękna, 
co się przejawia zarówno w formach architektonicznych, jak i w kompozycji rozmiesz-
czenia ornamentów. A były to ornamenty wstęgowe, z których układano załamującą 
się plecionkę, lub trójliście, arabeski, gałązki winnej latorośli ułożonej w kompozycji 
osiowej, z laską pośrodku. Motyw winorośli był ornamentem znanym powszechnie 
w krajach wschodnich i objętych kulturą islamu. Ormianie wzbogacili sztukę polską 
wieloma okazałymi kościołami, klasztorami, domami mieszczańskimi, pokrytymi 
18 I. Rejduch -Samkowa, Stara Bożnica na Kazimierzu w Krakowie, „BHS” 1987, nr 1. Po raz pierw-

szy jako „Stara Synagoga” została określona w przywileju Zygmunta Augusta z 1556 roku, dotyczą-
cym budowy drugiej bóżnicy Remu (Archiwum Główne w Warszawie).

19 Na cmentarzu Remu w Krakowie, najstarszym w Polsce, znajduje się wyjątkowy zespół nagrobków 
i macew, o niezwykle bogatym detalu architektonicznym i ornamentyce. Autorka obecnie pracu-
je nad zupełnie nowym materiałem, wykazaniem ich analogii, naśladownictwa, wręcz powtórze-
nia tych samych motywów dekoracyjnych, jakie zdobią krakowskie kościoły czy domy mieszkalne 
i klasztory.

20 M. Bałaban, Przewodnik…, tabl. 16.
21 T. Mańkowski, op. cit., s. 33.
22 Ibidem, s. 32 -49.
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bogatą i urozmaiconą ornamentyką, kutą w kamieniu, i polichromią. Pozostawili po 
sobie także wybitne dzieła z zakresu miniatorstwa.

Żydzi do Polski przybywali nie tylko z Zachodu, lecz także z Azji lub z kraju Ha-
zarów nad Donem i Wołgą. Byli to często kupcy związani z handlem lewantyńskim. 
Wiadomo, że już w XIV wieku istniała we Lwowie zorganizowana gmina żydow-
ska23. Dzięki sprzyjającym warunkom Polska stała się na kilka stuleci ostoją dla wielu 
uchodźców, nie tylko z Hiszpanii, Francji, Czech i Węgier, ale też z Niemiec i Śląska. 
Tęsknota za utraconym krajem swobody, za jaki uchodziła Hiszpania, jak już wspo-
mniano, odzywała się i żyła w wielu dziedzinach sztuki żydowskiej, a także pieśniach 
i modlitwie. Jest to zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę nakaz życia według przepisów 
Talmudu oraz wielkie znaczenia tradycji, kultywowanej w każdym domu żydowskim. 
Dzięki tym dwóm czynnikom Żydzi, co jest zjawiskiem zdumiewającym, nie zatracili 
wspólnoty duchowej.

Zetknięcie się na terenach Kresów Wschodnich dwóch kultur – sztuki ormiań-
skiej, z całym bogactwem ornamentyki i kolorystyki o cechach wschodnich, i sztuki 
Żydów żyjących wspomnieniami świetności swoich przodków, która rozwijała się 
na podłożu kultury islamu, nie pozostało bez rezultatów. W XVII i XVIII wieku 
w wielu gminach żydowskich rozsianych na Kresach Wschodnich powstały drew-
niane bóżnice. Sprzyjały temu niska cena materiału budowlanego, jakim było drew-
no, a także tradycje miejscowej ciesiołki. W prawie stuletnim okresie wykształciło 
się w Polsce kilka typów bóżnic o wręcz wspaniałych rozwiązaniach przestrzenno-
-konstrukcyjnych24.

Drewniane polskie bóżnice z reguły były nakryte pozornymi sklepieniami koleb-
kowymi, czasem stropami, które wraz ze ścianami zdobiono polichromią określaną 
mianem „dywanowej”. Powstawały etapami, nieraz w ciągu kilku lat, przemalowywa-
ne, z podpisami fundatorów. Wykonywano je w jasnych, żywych kolorach. Prezento-
wały one swoisty świat, w którym pośród wici roślinnej, zgeometryzowanej plecionki 
z płaskich, załamujących się wstęg, żyły jak na tkaninach dekoracyjnych: smoki, lwy, 
ptaki, zwierzęta domowe oraz symbole powszechnie używane w sztuce żydowskiej; 
niektóre zwierzęta symbolizowały przymioty Boga. Osobliwie malowano lwy, tygry-
sy, ptaki, którym nadawano linearne, wyraźne cechy twarzy ludzkiej. Wielu zwierzę-
tom egzotycznym i domowym przypisywano różne cechy, np. wiewiórka oznaczała 
niewinność, pelikan – miłość macierzyńska itd. Dekoracje wnętrz wzbogacały napisy 
hebrajskie przywodzące na myśl teksty z bóżnic hiszpańskich czy z dekoracji stron 
tytułowych machsorów z XIV wieku. Takie ozdobne napisy dopełniają dekoracje 
wnętrz synagogi w Jabłonnie nad Prutem, gdzie na ścianie wschodniej wymalowana 
była świątynia z wielkimi kopułami. Odczytane daty to lata 1674 -1729. Inne zacho-
wane malowidła to polichromia w Chodorowie (fot. 9) czy w Mohylewie z 1701 roku, 
dzieło malarza żydowskiego Chaima, syna Izaaka Segala ze Słucka25.
23 M. Horn, Ludność żydowska w Polsce do końca XVIII wieku, [w:] Żydzi polscy…, s. 11.
24 M. Piechotko, K. Piechotko, Bramy Nieba. Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospo-

litej, Warszawa 1996, Dziedzictwo Kulturowe Rzeczypospolitej.
25 Ibidem, s. 203 -214.
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Orient w całej swej bogatej gamie kolorystycznej i ornamentalnej, w połączeniu 
z symbolicznymi przedstawieniami żydowskimi, odżył po prawie 200 latach w poli-
chromiach polskich bóżnic drewnianych. Zdaniem historyków żydowskich w poło-
wie XVII wieku w Polsce było najliczniejsze w ówczesnym świecie skupisko Żydów, 
a także najbardziej ruchliwe i twórcze w zakresie osiągnięć artystycznych.

Jak dziwnymi torami biegły losy Żydów, świadczą następujące fakty. Po klęskach 
wojen szwedzkich, po krwawym tumulcie w Kiszyniowie 1673 roku, część ludności 
opuściła ziemie polskie. Żydowscy emigranci z Polski wybudowali na terenie Bawarii 
i Saksonii kilka bóżnic, tzw. „polskich”, a były one dowodem zachowania w pamięci 
tego, co pozostawili w dalekim kraju, który był ich ojczyzną. W drugiej ćwierci XVIII 
wieku powstały bóżnice w miejscowościach: Bechhofen, Horb, Kircheim, Unter-
limpurg. Ocalało dużo fragmentów polichromii z Horb (obecnie zrekonstruowana 
w Israel Museum w Jerozolimie), wykonanej przez Elazara Zusmana (Susmanna), 
syna Salomona, kantora z Brodów (1733). W żywych, ostrych kolorach, w kompo-
zycji gęstych splotów roślinnych przedstawił malarz różne zwierzęta, a na ścianach 
bocznych – jak w polskich bóżnicach – menorę i stół na chleby pokładne (fot. 10)26.

Murowane bóżnice na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej stanowią odrębne, 
niezmiernie interesujące zagadnienie. Pragnę tylko zwrócić uwagę na attyki w syna-
gogach, niekiedy obronnych, np. w Łucku z XVII wieku czy w późniejsziej, z XVIII 
wieku, bóżnicy w Lubomlu, gdzie zębaty grzebień attyki wydaje się wzorowany na 
gzymsie absydy ormiańskiej katedry we Lwowie. Rzecz szczególna – motyw ten wy-
stępuje u złotnika warszawskiego Jana Pogorzelskiego w drugiej połowie XIX wie-
ku, zastosowany w lampkach chanukowych jako typowy ornament zdobniczy sztuki 
żydowskiej.

Elementy sztuki orientalnej odżywały w dziedzinie rzemiosła artystycznego 
w różnych krajach. Roboty weneckiego artysty jest złocona i kameryzowana szafa 
na Torę z 1707 roku, przeznaczona do prywatnej bóżnicy. Ze środowiska Żydów ma-
rokańskich pochodzi mosiężna lana lampka chanukowa z charakterystyczną, choć 
uproszczoną formą plecionki arabskiej. W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 
znajduje się najstarsza z zachowanych w Polsce mosiężna lampka chanukowa, dato-
wana na pierwszą połowę XVIII wieku, wykonana zapewne we Lwowie, a należąca 
do znanego tamtejszego kolekcjonera judaików Karola Drezdnera (fot. 11). Piękna 
w proporcjach, reprezentuje doskonały przykład przejmowania motywów wschod-
nich i w tej dziedzinie sztuki. Ten rodzaj lampek chanukowych jeszcze przed 1939 
rokiem określano w zbiorach europejskich jako „typ polski”. Do muzeum przekazał 
ją Henryk Bednarski, który otrzymał chanukę od sławnego kolekcjonera.

Przyjęte jeszcze w „złotym okresie Żydów w Hiszpanii” motywy ornamentalne, 
przekształcane, łączone z motywami z krajów wschodnich w ciągu wieków, prze-
trwały w tradycji żydowskiej. Odnaleźć je można zarówno w zabytkach rzemiosła ar-
tystycznego, plastycznych motywach metalowych haft ów na pasach atar zdobiących 
tałesy, jak i druczkach okolicznościowych czy wycinankach.

26 D. S ed -R ajna, op. cit., s. 144 -145.
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Haskala – nowa epoka w kulturze i sztuce żydowskiej XIX wieku. 
Powstanie nowego typu Synagogi Postępowej 
– reformowanej – Tempel

Inaczej układały się dzieje Żydów aszkenazyjskich, niemiecko -polskich, szczególnie 
warstw niższych, żyjących pod silną hegemonią rabinów aż do końca XVIII wieku. 
Warunkom tym sprzyjał fakt, że getto oddzielone było murami od reszty miasta. Wy-
pędzani kilkakrotnie z miast niemieckich Żydzi powracali i organizowali życie od 
nowa. Wśród warstw wykształconych język hebrajski funkcjonował tylko w liturgii, 
powszechnie posługiwano się językiem niemieckim27. Przetłumaczenie na niemiecki 
Biblii przez Mojżesza Mendelssohna wywołało ruch reformatorski wśród Żydów nie-
mieckich i doprowadziło do ostrych sporów wewnątrz wspólnoty. Zagadnienie to ma 
bogatą literaturę i dotyczy także polskiego żydowstwa, postępowego ruchu Haskala, 
ale nie sposób go tu szerzej omówić. Dlatego zostaną nakreślone jedynie najważniej-
sze wydarzenia, na których podłożu uformował się nowy, bardzo istotny w naszych 
badaniach kierunek artystyczny, w swoich głównych założeniach sięgający do mau-
retańskich i orientalnych form stylowych.

A oto kilka faktów. Przypomnę, że w 1791 roku ukazał się dekret o równoupraw-
nieniu Żydów, co dla mieszkańców gett miało przełomowe znaczenie28. Po 1804 roku 
we Frankfurcie nad Menem powstała pierwsza zreformowana synagoga, w której 
bimę zamieniono na kazalnicę i ustawiono przy ścianie wschodniej, empory dla ko-
biet nie były okratowane, a ich kolumny miały egiptyzujące kapitele. Powstały też 
w tym mieście inne synagogi o formach egiptyzujących – był to powód określenia 
tamtejszego getta mianem Klein Agypten29. Reformatorzy dążyli też do uporządkowa-
nia bóżnic na wzór kościołów chrześcijańskich. Zagorzały zwolennik tego kierunku, 
Israel Jacopson, wprowadzał nawet organy, który to fakt stał się z czasem symbolem 
ruchu reformatorskiego. Nawiązywanie do form egipskich w pierwszym trzydziesto-
leciu XIX wieku było uwarunkowane mniemaniem, że należy wrócić do form starego 
Izraela, nawiązać do Świątyni Salomona. Później zaczęto budować okazałe kopuły, 
często o formach podwyższonych, jako „żydowski symbol świątyni”, odróżniający je 
od kościołów katolickich. Należały one do stylu bizantyńskiego, a więc do kierunku 
wschodniego, ale Carol Herselle Krinsky uważała, że kopuły były wykonywane na 
wzór opery paryskiej30.

Niedługo po tym rozwinął się jednak inny kierunek. Architekci, uważając, że 
Żydzi należą do narodów wschodnich, zaczęli stosować w synagogach, szczególnie 
we wnętrzach, formy orientalne; łączyli także bimę z aron ha -kodesz, co się stało 
typowym zjawiskiem w niemieckich synagogach postępowych. We wnętrzach tych 

27 H. Eschwege, op. cit., s. 32.
28 Ibidem, s. 34 -41. Autor szeroko omawia gwałtowne przemiany, działalność wybitnych osób dążą-

cych do radykalnych zmian w zacofanym społeczeństwie żydowskim w gettach.
29 Ibidem, s. 34.
30 C.H. Kr insky, Synagogues of Europe. Architecture, History, Meaning, Nowy Jork–Londyn 1955, 

s. 231.
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budowli dominowały motywy mauretańskie – w kompozycji, detalu i kolorystyce 
– dlatego też nazywano je hiszpańskimi. W bryle zewnętrznej często nawiązywano 
do romanizmu, rzadziej do gotyku.

I tak powstawał zupełnie nowy, wspaniały typ okazałych świątyń, wynikły z kon-
glomeratu różnych kultur i form stylowych, bogactwa ornamentów zachowanych 
w różnych narodach, które od starożytności trwały w ich tradycji, myśli ludów, a ko-
leje historii przenosiły ich na nowe, różne tereny geografi czne wschodniej i zachod-
niej Europy.

Kształtowanie się stylu Templum trwało nieprzerwanie przez cały XIX wiek. Pro-
jektanci – bo od nich zależała decyzja – musieli posiadać ogromną wiedzę, znajomość 
wielu budowli określanych jako orientalne, ich detali architektonicznych, islamskich 
motywów zdobniczych, a także bogactwa ornamentów mauretańskich, które miały 
ogromną wartość dla Żydów sefardyjskich, przywracały im „utracony świat”. Piękno 
całej polichromii wzbogacały intensywne kolory. We wnętrzach tych budowli, jak już 
wspomniano, dominowały motywy mauretańskie. Zaplanowanie wnętrza synagogi 
wymagało znajomości obrzędów rytualnych – i tak architekci chrześcijańscy musieli 
się zapoznać z urządzeniem wnętrza bóżnicy.

W Polsce Henryk Marconi swoim uczniom w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie 
(1844 -1866) dostarczał wielu pomocy naukowych na temat stylu mauretańskiego. 
Odbywając liczne podróże po Niemczech, Belgii, Francji i Anglii, zdobył ogromną 
wiedzę w zakresie urządzania wnętrz, różne materiały rysunkowe, modele, wzory 
architektoniczne i do dekoracji malarskiej31.

Z czasem zarysowały się pewne różnice w synagogach wznoszonych na terenie 
Niemiec, Wiednia czy zaboru austriackiego. Ważna dla projektanta była lokalizacja 
synagogi: czy stanie w dużym mieście, czy w mniejszym osiedlu wspólnoty. Trze-
ba podkreślić, że właśnie tak radykalne zmiany zaistniałe w postępowym ruchu ży-
dowskim dały podstawę do tego, że piękne i okazałe świątynie stawiano w dużych 
miastach przy reprezentacyjnych placach, ważnych ulicach lub na skrzyżowaniu ulic. 
Stanowiły one „obok wież kościelnych ważny akcent w widokach miast”.

Templa wznoszono na planie wydłużonego prostokąta, czasami na planie cen-
tralnym, trzynawowe z absydą, czasem z transeptem od strony głównego wejścia, 
z otwartą galerią dla kobiet przy trzech ścianach budynku. Wnętrza nakryte były 
sklepieniem kolebkowym (czasem plafonem), czasem na gurtach, w absydzie na 
podwyższeniu ustawiano wysoki, rozbudowany architektonicznie, pokryty gęsto or-
namentami geometrycznymi i roślinnymi aron ha -kodesz, po prawej stronie znajdo-
wała się kazalnica zamiast bimy. Wnętrze świątyni pokrywała mauretańska, barwna, 
w nasyconych kolorach dekoracja malarska, co dawało jej niezwykły urok. Fasadę 
główną zawsze kryły – nader starannie zaprojektowane – podziały pionowe, fryzy 
o dekoracji geometrycznej czy arkadkowe okna bliźnie o łuku podkowiastym lub 
wysokie nad głównym wejściem.

31 I. Jakimowicz, A. Ryszkiewicz, Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie 1844 -1866, „Rocznik War-
szawski” 1964, t. 4, s. 65.
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Wielkomiejskie synagogi powstałe już w połowie XIX wieku zdobiła wysoka, ku-
lista kopuła i niższe wieżyczki, zbliżone do minaretów. Skromniejsze synagogi często 
miały neoromańskie fasady z trójkątnym szczytem i małe minaretowe akcenty, ale 
wnętrza zawsze zdobiły dekoracyjne gzymsy, palmety i barwna, bogata, geometrycz-
na dekoracja malarska.

Jako wzór dla postępowych synagog posłużyły okazałe bóżnice: w Dreźnie 
(romańsko -orientalna z lat 1838 -1840, projektu architekta Gottfryda Sempera32), 
w Kassel i Wielka Synagoga w Berlinie, posiadająca 3000 miejsc, poświęcona w 1867 
roku (fot. 12, 13), a także synagoga w Kolonii ukończona w 1857 roku, gdzie w neo-
romańskiej elewacji zastosowano typowy motyw wątłych wieżyczek przypominają-
cych minarety (fot. 14).

Wyjątkowymi walorami kolorystycznymi wyróżniała się synagoga w Stuttgar-
cie, której budowę rozpoczęto w 1859 roku, uważana nie tylko ze względu na for-
mę, ale także na polichromię i charakterystyczne rozwiązanie wnętrza za typowo 
orientalną świątynię żydowską. To samo można powiedzieć o wspaniałym mau-
retańskim wnętrzu synagogi we Frankfurcie nad Menem, wykonanym w latach 
1856 -1860 (fot. 15).

W XIX wieku tworzyło swoje dzieła wielu architektów. Badacze uważają, że w po-
łowie stulecia włączyli się do prac inżynierowie żydowscy, a to miało znaczny wpływ 
na formy mauretańskie. Nie brakło też i polskich architektów, jak podaje Eleonora 
Bergman, a byli to: Henryk Marconi, Władysław Ekielski, Adolf Szyszko -Bohusz, 
Ludwik Szamota i inni33.

Jak kierunek ten realizowano w innych środowiskach Żydów postępowych, nada-
jąc mu cechy narodowe, świadczy jedna z największych w Europie, piękna synagoga 
w Budapeszcie z lat 1854 -1859, dzieło architektów Frigesa Fersza i Lajosa Förste-
ra (fot. 16). Fasadę frontową na całej długości zdobi profi lowany arkadkowy gzyms, 
zwieńczony „gwiazdkowanym” fryzem. Narożniki ryzalitów akcentują wysokie, 
przypominające minarety, wieżyczki z kopulastymi hełmami. Nad głównym wej-
ściem okno – duża rozeta. Nad całością dominują dwie wysokie ośmioboczne wieże, 
zakończone dużymi, islamskimi, kulistymi, ozdobnymi hełmami.

W tej wspaniałej świątyni, która do dziś zachowała pierwotne wyposażenie wnę-
trza, odczuwa się niezwykłą harmonię, dostojność, ogromne wyczucie piękna deko-
racji mauretańskiej i kolorytu, przekazane przez jej twórców. Ambona została usta-
wiona przy bocznym fi larze. Równocześnie istnieje pogląd, że architektura synagogi 

32 H. Eschwege, op. cit., s. 39. „Gottfried Semper wählte für die Dresdner Synagoge, die er innerhalb 
dreien Jahre, 1838 bis 1840, erbaute, halb orintalische, halb romanische Formen, die sich zumeist an 
die maurische Art Südspaniens anlennten” (ibidem, s. 40). W literaturze żydowskiej odnoszącej się 
do synagogi w Dreźnie określana jest ona jako Semperschee Synagoge.

33 E. B ergman, op. cit. Autorce książki należą się słowa wielkiego uznania i podziękowania za podjęcie 
tak trudnego tematu, wymagającego zgromadzenia i zbadania bogatego materiału naukowego, któ-
ry został opracowany doskonale, profesjonalnie i merytorycznie. Jest to pierwsza książka w historii 
sztuki polskiej, która wielu zainteresowanym ułatwi zrozumienie, jak wielkie i przełomowe znacze-
nie w Europie, a także w Polsce, miał ruch reformatorski Haskala w społeczności żydowskiej.
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pozostaje w związku z tendencjami tworzenia w ramach „form eklektycznych” naro-
dowego stylu.

Na ziemiach polskich w XIX wieku i na początku XX wieku wzniesiono wiele 
pięknych, okazałych synagog postępowych w dużych miastach. Te stawiane w mia-
steczkach, znacznie skromniejsze, przetrwały lata okupacji hitlerowskiej. W stylu 
Tempel, ale znacznie uproszczonym, budowano domy modlitwy, mykwy, szpitale 
w Niemczech, Polsce, Czechosłowacji i na Ukrainie. Ten temat bardzo szeroko i wy-
czerpująco przedstawiła E. Bergman w swojej książce. Trudno w tym miejscu nie 
przypomnieć ważnego aktu historii, Kristalnacht w 1938 roku, kiedy to Hitler rozpo-
czął okropną akcję niszczenia tych pięknych synagog w Niemczech.

Po zajęciu Polski, już w jesieni 1939 roku, wydał nakaz zniszczenia synagog z oka-
załymi kopułami i wieżami w fasadach, o bogatych i niepowtarzalnie pięknych wnę-
trzach. Już w październiku i listopadzie 1939 roku zniszczono trzy Templa: w Łodzi, 
Katowicach i Warszawie, a potem w wielu innych miastach. Te skromniejsze zamie-
niono na magazyny, spichlerze – one ocalały. Choć pewna ich liczba została także 
brutalnie usunięta po 1945 roku, pozostały po nich wolne place34.

W Krakowie, na Kazimierzu, ocalała synagoga postępowa – Tempel (są dwie wer-
sje, dlaczego tak się stało35), wzniesiona na pustym placu przy wytyczonej ul. Miodo-
wej i ul. Podbrzezie. Powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Religijno -Cywilizacyjnego, 
które tworzyła grupa reformatorów (zachowany jest ich statut w języku niemiecko-
-polskim), wyznawców nowych prądów – Haskali.

Zasadniczy budynek Templum został wzniesiony w latach 1860 -1862 według pro-
jektu budowniczego Ignacego Hercoka (fot. 17). Była cztery razy rozbudowywana, 
co zdecydowanie wpłynęło na ukształtowanie przestrzeni jej wnętrza i na zmiany 
w elewacjach zewnętrznych. Synagogę określa się jako budynek murowany, tynko-
wany, w stylu neoromańsko -neorenesansowym, o mauretańskiej dekoracji wnętrza36. 
Wzniesiona na planie prostokąta, podzielona jest na trzy nawy rzędem ustawionych 
żeliwnych kolumn podtrzymujących galerie dla kobiet. Od zachodu wydzielono 
przedsionek (polisz) ze schodami na piętro.

34 Warto uświadomić turystom zwiedzającym Zakopane, że na obecnym dużym terenie handlowym 
pod Gubałówką stała synagoga postępowa (z XX wieku), rozebrana przez hitlerowców w 1940 
roku.

35 Informacje te powtarzali Żydzi, którzy przyjeżdżali na Kazimierz, oglądali ekspozycje w Starej Bóż-
nicy. Były to lata siedemdziesiąte, a jako kierownik Działu Judaistycznego Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa urządziłam pierwszą po wojnie w 1974 r. wystawę pt. Żydowskie rzemiosło artystycz-
ne od XVII do XX wieku. Pierwsza wersja: Niemcy mówili, że są narodem kulturalnym, dlatego szanu-
ją i nie niszczą zabytkowych budowli. Wersja druga: duża przestrzeń wnętrza była dobrym miejscem, 
gdzie mieli urządzać naukę konnej jazdy dla Niemek. A to inna ciekawostka – na cmentarzu przy 
bóżnicy Remu Niemczy urządzili śmietnisko, ocalał jedynie nagrobek sławnego rabina -humanisty 
Mojżesza Isserlesa Remu zm. 1572 r. A dlaczego? Mówiono mi, że ktoś ostrzegł Niemców, że istnieje 
klątwa wypowiedziana przez zmarłego rabina – każdego, kto zniszczy mój nagrobek, moja klątwa 
sięgnie do trzeciego pokolenia. I Niemcy w to musieli uwierzyć, ponieważ nagrobek Remu ocalał.

36 I. Rejduch -Samkowa, Synagoga Postępowa tzw. Tempel, [w:] Katalog Zabytków Sztuki. Kraków: 
Kazimierz. Stradom, Warszawa 1995, s. 27 -31.
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Zasadnicze zmiany w planie i ukształtowaniu wnętrza dokonano w latach 1893-
-1894 według projektu architekta Beniamina Torbe, przy współpracy kamieniarza 
Fabiana Hochstime. Do prostokątnego planu świątyni dodano od wschodu trójbocz-
nie zamkniętą absydę, nakrytą sklepieniem konchowym na listwach. Przy bocznych 
ścianach usytuowano duże, prostokątne przybudówki, mieszczące schody na gale-
rie dla kobiet. Fasada zachodnia – dwukondygnacyjna, trójdzielna, boczne części 
węższe, zaakcentowane wąskimi, minaretowymi półfi larkami, ponad arkadowym 
gzymsem koronującym przechodzące w czworoboczne sterczyny zwieńczone kula-
mi. W środkowej części fasady zakończonej skośnym szczytem, nad głównym wej-
ściem, bliźnie okna o półkolistych łukach. Podziały poziome fasady akcentują fryzy 
arkadkowe z profi lowanymi gzymsami, nad drugą kondygnacją z motywami czworo-
liścia. Fasadę wschodnią – absydę – ozdabia wysoki arkadkowy fryz z kolumienkami. 
Przybudówki mieszczące schody na piętro otwarte są neorenesansowymi arkadami, 
wspartymi na kolumnach o fantazyjnych kapitelach.

W 1924 roku poszerzony został korpus synagogi przez dodanie skrajnych naw 
bocznych, według projektu architektów Ferdynanda Liblinga i Jozuego Oberlendera, 
które połączone zostały z korpusem półkolistymi arkadami przebitymi przez ściany 
pod galeriami dla kobiet. Powstało piękne, pięcionawowe wnętrze, w ukształtowaniu 
galerii, detalu architektonicznym dekoracji i kolorystyce – w pełni mauretańskie (fot. 
18). Niezwykle okazale prezentują się długie parapety galerii, które podpierają para-
mi ustawione kolumny z romanizującymi kapitelami, z wysokimi nastawkami. Takie 
same, ale pojedyncze, podtrzymują na pierwszym piętrze profi lowany gzyms, wspie-
rający półkolistą, szeroką archiwoltę pokrytą motywami palmetek i akantu, także 
z profi lowanym gzymsem i konsolkami, a w rezultacie stanowią podporę dla ogrom-
nego plafonu. Parapety zdobi plastyczna, wykonana w stiuku dekoracja z trójlistnie 
zamkniętych arkadek wypełnionych motywem roślinnym. Całą przestrzeń plafo-
nu pokrywa dekoracja z gęsto ułożonych małych form geometrycznych o różnych 
kształtach, spośród których wyróżnia się motyw sześcioramiennej gwiazdki. Wszyst-
kie mają ciemne, łączące je obwódki, przypomina to układ mozaiki37. Partie ścian po-
krywa natomiast dekoracja na pewno „patronowa”, z gęsto, symetrycznie ułożonych 
motywów roślinnych, w kompozycji pionowej. Wnętrze świątyni urzeka bogactwem 
gamy kolorystycznej: kolumny ciemnobrązowe, parapety seledynowo -złocone, kolor 
szary świetnie harmonizuje z bogato złoconym plafonem i intensywnymi kolorami – 
żółci, bieli, ugru, kobaltowego błękitu. Na ścianach mocno odbijają się od białego tła 
intensywne ceglasto -bordowe, przestylizowane motywy roślinne.

Absyda oddzielona jest od nawy wysoką, półkolistą arkadą, ozdobnie profi lowa-
ną, sięgającą aż do plafonu, wspartą na wydatnych, masywnych pilastrach. Na skle-
pieniu charakterystyczne malowidło – ciemnoniebieskie niebo usiane gwiazdami. 
Ten motyw, wprowadzony przez Jana Matejkę, występuje w kilku kościołach i kapli-
cach w Krakowie, stosowano go także w bóżnicach drewnianych. Okna w ścianach 

37 E. B ergman, op. cit., s. 192, il. 210. Autorka zwraca uwagę na podobieństwo do ornamentu w me-
czecie Ibn -Tuhin w Kairze.
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bocznych portalu i galerii są prostokątne, zamknięte łukiem półkolistym, od końca 
XIX wieku zaczęto w nich umieszczać barwne witraże z ornamentami mauretański-
mi i symbolem menory, poświęcone pamięci zmarłych. Ciekawe, że np. ten z datą 
1894 ma napis w języku polskim38. Światło padające przez intensywnie barwne witra-
że podkreśla nastrój pewnej tajemniczości tego wspaniałego wnętrza.

Aron ha -kodesz – Arka, to główny akcent wnętrza Templum. Rozbudowany archi-
tektonicznie, neorenesansowy, z kamienia i marmuru, wykonany w 1897 roku przez 
Fabiana Hochstime. Ustawiony na szerokim, wysokim podeście ze schodami. Część 
środkowa, na przechowywanie zwojów Tory, ujęta dwiema parami kolumn podtrzy-
mujących okazałe zwieńczenie, składające się z trzech złocistych koron – charakte-
rystyczny motyw dla sztuki islamskiej, orientalnej (dekoracje malarskie w bóżnicach 
drewnianych), a także Żydów sefardyjskich. Na cmentarzu Remu w Krakowie za-
chował się fragment macewy z rytem przedstawiającym trzy kopuły. Po bokach Arki 
wysokie ścianki z ozdobnym fryzem arkadkowym, na dole przejścia o łuku podwyż-
szonej arkady.

Od zewnątrz Templum prezentuje się dość przeciętnie, z umiarkowaną formą ar-
chitektoniczną, ale przecież w tej części Kazimierza, która miała skromną zabudowę, 
nie mogła stanąć wspaniała, reprezentacyjna, kopułowa synagoga postępowa. Chyba 
budowniczowie swoim projektem musieli się dostosować do otoczenia, aby nie wy-
wołać kontrowersji we wzajemnych stosunkach z „Kazimierzem katolickim”.

✡

38 I. Rejduch -Samkowa, Witraże w krakowskiej synagodze, „Spotkania z Zabytkami. Kultura, Trady-
cje, Pamiątki” 1985, nr 1, s. 16.
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