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marek maCiĄGoWski

z DziejóW synaGoGi W CHmieLniku.
oŚroDek muzeaLno-eDukaCyjny 

„ŚWiętokrzyski sztetL”

Chmielnik był jednym z największych skupisk ludności żydowskiej w dawnym 
województwie kieleckim1. ii wojna światowa przyniosła zagładę „sztetl Chmiel-
nik”2. Śladem kilkusetletniej obecności Żydów w historii miasta pozostawał jedy-
nie budynek dawnej synagogi. Choć obiekt został wpisany do rejestru zabytków 
województwa świętokrzyskiego3 na skutek braku w budżecie gminy pieniędzy  
na konserwację i remont, popadał w ruinę. szansa na właściwe zagospodarowa-
nie niszczejącego obiektu pojawiła się wraz z pozyskaniem funduszy unijnych.  
W 2008 roku władze Chmielnika podjęły decyzję o odbudowie zabytkowej synago-
gi i utworzeniu w niej multimedialnego muzeum oraz ośrodka edukacyjnego, któ-
re upamiętni wspólną polsko-żydowską historię.

z DziejóW CHmieLniCkiej synaGoGi

W popularnych opracowaniach historii miasta powtarzane jest twierdzenie  
o XVi-wiecznym rodowodzie żydowskiego osadnictwa w Chmielniku4. tymczasem 
analizy historyków, zajmujących się osadnictwem Żydów w miastach małopolski  
i województwa sandomierskiego nie dość, że zdecydowanie przeczą tezie o hi-
szpańskim rodowodzie chmielnickich Żydów, to wskazują także jako datę powsta-
nia w Chmielniku żydowskiej gminy wyznaniowej rok 1630, a więc na wiek XVii5. 

 1 Zob. K. Urbański, almanach gmin żydowskich województwa kieleckiego w latach 1918-
1939, Kielce 2007, s. 28.

 2 M. Maciągowski, Społeczność żydowska w Chmielniku w XIX-XX wieku, Poznań 2012,  
s. 227-279.

 3 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, Biuletyn Informacji Publicznej, Obiek-
ty nieruchome woj. świętokrzyskiego wpisane do rejestru zabytków, stan z 1.10.2011, 
www. zabkielce.prot.pl

 4 s. rogala, Chmielnik – miasto i gmina, kielce 1998, s. 33.
 5 r. mahler, Żydzi w dawnej Polsce w świetle liczb, Przeszłość Demograficzna Pol-

ski, t. 1, Warszawa 1967; z. Guldon, Ludność żydowska w miastach wojewódz-
twa sandomierskiego w ii połowie XVii wieku, w: „Biuletyn ŻiH” 1982, nr 3-4;  
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pytanie: od kiedy Żydzi zamieszkali w Chmielniku pozostaje otwarte i okazuje 
się, że nie jest wcale łatwo na nie odpowiedzieć. Źródła do najstarszych dziejów 
Chmielnika są bowiem nader skąpe�.

miasto powstało obok starej wsi Chmielnik, nazywanej odtąd podedworzem. 
na nowym gruncie przy szlaku handlowym wytyczony został prostokątny rynek 
z wybiegającymi od niego ulicami. tam swoje domy mieli budować przyszli miesz-
czanie. Lokacja następowała jednak bardzo powoli�. rozwój ekonomiczny zapew-
niły miastu dopiero nowe przywileje, które wpłynęły pozytywnie na rozwój Chmiel-
nika. W 1591 roku szosem (podatkiem od domów i gruntów) objętych było już  
42 budynki, w tym 18 w rynku, 15 przy ulicach i 9 za miastem. Chmielnik liczył 
wówczas około 250 mieszkańców. W 1591 roku pracowało tu trzech szewców, dwóch 
rzeźników, dwóch kowali, dwóch krawców, bednarz, stolarz, piwowar i piekarz. Było 
też dwóch przekupniów, czterech czeladników i trzech chałupników. W mieście pra-
cował też młyn. rzemieślnicy mieli czterech czeladników, pojawiło się dwóch prze-
kupniów i trzech chałupników. pozostali mieszkańcy utrzymywali się z uprawy 
roli�. 

Czy już wówczas wśród mieszkańców Chmielnika byli Żydzi? nie można od-
powiedzieć na to pytanie twierdząco, albowiem nie ma materiałów źródłowych, 
które potwierdzałyby żydowskie osadnictwo w Chmielniku. jak zauważa jacek 
kaczor, nie zawsze prawa miejskie szły w parze z osadnictwem żydowskim�.

osadnictwo ludności wyznania mojżeszowego na terenie województwa sando-
mierskiego ma stosunkowo późną metrykę10. Żydzi w okresie średniowiecza  
wybierali na tereny osadnicze miasta najstarsze, najludniejsze, stolice prowincji, 
o rozwiniętej gospodarce, zwłaszcza handlowej i górniczej, położone nad spławny-
mi rzekami. u schyłku średniowiecza w województwie sandomierskim istniały 
zaledwie cztery skupiska żydowskie: w sandomierzu (1367), tarnowie (1445), 
szydłowie (1470) i opocznie (1501)11. Do końca XV wieku odnotowujemy obec-
ność Żydów w jedenastu miastach małopolskich: krakowie – kazimierzu, sando-

z. Guldon, k. krzystanek, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części woje- 
wództwa sandomierskiego w XVi-XViii wieku. studium osadniczo-demograficz-
ne, kielce 1990.

  F. kiryk, F. Leśniak, skupiska żydowskie w miastach małopolskich do końca XVi 
wieku, w: Żydzi w Małopolsce, przemyśl 1991; F. kiryk, Urbanizacja Małopolski. 
Województwo sandomierskie. Xiii-XVi wiek, kielce 1994; j. muszyńska, Żydzi 
w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XViii wieku, kielce 
1998.

 � W. kowalski, Zarys dziejów Chmielnika w czasach przedrozbiorowych, Almanach 
historyczny, kielce 1991, s. 63.

 � F. kiryk, Urbanizacja miast Małopolski Xiii-XVi w. województwo sandomierskie, 
kielce 1994, s. 34.

 � idem, s. 35.
 � J. Kaczor, Kahał ostrowiecki w XVII-XVIII w., w: Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlache-

ckiej rzeczypospolitej, red. W. Kowalski i J. Muszyńska, Kielce 1996, s. 63.
 10 j. muszyńska, Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego  

w XViii wieku, kielce 1998, s. 12.
 11 Z. Guldon, Żydzi i Szkoci w miastach województwa sandomierskiego w XVI-XVII wieku, 

w: Ludność żydowska w regionie świętokrzyskim. Materiały z sesji naukowej w Starachowi-
cach 17.10.1987 r., Kielce 1989, s. 215.

Z dziejów synagogi w Chmielniku. Ośrodek muzealno-edukacyjny...



36

mierzu, Lublinie, Bochni, olkuszu, nowym sączu, tarnowie, zatorze, Wiślicy, 
szydłowie i solcu12. 

miasta małe, powstające oddalone od centrów i głównych dróg handlowych, 
zamieszkałe przeważnie przez ludność niezamożną, częściowo rolniczą, o nieroz-
winiętej gospodarce, nie były dostatecznie atrakcyjne jako miejsce osiedlenia. 
jednak brak wzmianek o Żydach w części miast najsłabiej zaludnionych może 
wynikać także, jak zauważają F. kiryk i F. Leśniak, z ubóstwa źródeł lub ich nie-
dostatecznej penetracji13. 

pod koniec wieku XVi nieatrakcyjny gospodarczo, stosunkowo niedawno lo-
kowany i liczący dopiero około 250 mieszkańców Chmielnik, nie był jeszcze miej-
scem osadnictwa żydowskiego, co nie oznacza, że Żydzi nie przybywali tu na tar-
gi i jarmarki.

Dane z 1618 roku wykazują, że Chmielnik nadal liczył tylko około 250 miesz-
kańców14. o rozwój miasta zaczęli się starać dopiero nowi dziedzice miasta – Go-
łuchowscy, którzy stali się protektorami kalwinizmu i wkrótce Chmielnik zaczął 
spełniać ważną rolę jako ośrodek tego nurtu reformacji. krzysztof Gołuchowski 
wystawił w Chmielniku zbór kalwiński, szkołę oraz mieszkanie dla ministra zbo-
ru. W trosce o rozwój miasta nadał on również przywilej osiedleńczy dla ludności 
żydowskiej15.

jest raczej mało prawdopodobne, że przywilej krzysztofa Gołuchowskiego  
z 1630 roku nadany został grupie już osiadłych w Chmielniku Żydów, by ułatwić 
im rozwój gospodarczy. powinniśmy traktować ten przywilej raczej jako doku-
ment, który zezwala dopiero Żydom na osadnictwo w mieście. Być może właściciel 
młodego miasta chciał w ten sposób zachęcić do osadnictwa Żydów z okolicznych 
miast: szydłowa, Wiślicy, stopnicy, pińczowa czy nowego miasta korczyna, które 
przeżywały swój rozkwit gospodarczy m.in. także dzięki aktywności Żydów?

zenon Guldon i karol krzystanek wśród ośrodków osadnictwa żydowskiego  
z XVi i 1. poł. XVii wieku nie wymieniają w ogóle Chmielnika, wskazując równocześ-
nie, że w wielu miastach starozakonni pojawili się dopiero po zniszczeniach gospo-
darczych z poł. XVii wieku16. Właśnie po wojnach szwedzkich i ofensywie kontrre-
formacji Chmielnik, będący silnym ośrodkiem kalwinizmu17 mocno podupadł. 
Część różnowierców wyprowadziła się wówczas z miasta, a wolne domy zaczęli 
kupować i dzierżawić Żydzi. m. Gelbar pisze: Żydzi pozajmowali opuszczone przez 
nich (arian) domy i sklepy... od tego czasu Żydzi rośli w siłę i bardzo szybko dogo-
nili nieżydowską społeczność w znaczeniu ekonomicznym18.

pamiętać należy, że w 1658 roku zdelegalizowano wyznanie ariańskie i wy-
gnano arian z polski. jest bardzo prawdopodobne, że właśnie wówczas Chmiel-
nik opuścili pozostający jeszcze w mieście arianie, i jak głosiła żydowska trady-
cja, właśnie na ich miejsce wprowadzili się Żydzi. od lat 70. XVii wieku 

 12 F. kiryk, F. Leśniak, Skupiska żydowskie..., op. cit., s. 15.
 13 idem, s. 17.
 14 Miasta polskie w tysiącleciu, t. 1. red. t. siuchniński, Wrocław – Warszawa – kra-

ków 1965, s. 502.
 15 j. Baranowski, Synagoga w Chmielniku, „Biuletyn ŻiH”, 1963, nr 36, s. 95.
 16 Z. Guldon, K. Krzystanek, Ludność żydowska... op. cit., s. 35.
 17 J. Tazbir, Dzieje polskiej tolerancji, Warszawa 1973, s. 121.
 18 M. Gelbar, History of Jews in Chmielnik, www.jewishgen.org/yizkor/ Chmielnik.ch.073.
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żydowską obecność w mieście zaczynają odnotowywać dokumenty skarbo-
we19.

W związku z tym zakwestionowany może zostać podawana powszechnie  
w opracowaniach data powstania chmielnickiej synagogi20. 

powszechnie przyjmuje się, że synagoga powstała na mocy przywileju krzysz-
tofa Gołuchowskiego i że zaczęto ją budować wkrótce po uzyskaniu tegoż przywi-
leju, a budowę zakończono około roku 1638. na potwierdzenie tej tezy nie ma 
dokumentów źródłowych. j. Baranowski, który pierwszy pokusił się o opis i in-
wentaryzację chmielnickiej synagogi wysnuł wniosek o dacie budowy z analizy 
bryły i układu przestrzennego wnętrz: Założenie bóznicy na planie prostokąta  
z jednoprzestrzeną salą modlitw, dwudzielnym przedsionkiem i ewentualnie em-
porą dla kobiet nad nim w pełni pokrywa się z renesansową tradycją sakralnego 
budownictwa przestrzennego21.

autor zastrzega wprawdzie, że dokładne datowanie byłoby możliwe dopiero 
po przeprowadzeniu badań architektonicznych i laboratoryjnych, ponieważ syna-
goga była kilkakrotnie niszczona przez pożary i odbudowywana, jednak w opisie 
inwentaryzacyjnym datuje powstanie synagogi na rok 1638.

zasadne będzie postawienie pytania, czy chmielnicka synagoga mogła powstać 
w 1. poł. XVii wieku, wkrótce po uzyskaniu przywileju osiedleńczego przez Ży-
dów? 

Dotychczasowe rozważania nie uprawniają nas do postawienia odpowiedzi 
twierdzących na te pytania i wskazują, że data powstania synagogi jest z pewnoś-
cią późniejsza i na pewno jest powiązana rozwojem gminy żydowskiej.

kiedy zatem rozpoczęto budowę chmielnickiej synagogi? spróbujemy znaleźć 
odpowiedzieć na to pytanie sięgając do nielicznych źródeł historycznych. możemy 
z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że powstająca w Chmielniku gmi-
na żydowska zdecydowała najpierw o wybudowaniu synagogi drewnianej. Był to 
powszechny typ budownictwa synagogalnego w polsce. murowane synagogi mia-
ły tylko bogate i duże gminy.

potwierdzenie istnienia drewnianej synagogi znajdujemy w protokole wizyta-
cji biskupiej w Chmielniku w roku 174822. W tym czasie, jak podaje protokół wi-
zytacyjny, w całej parafii Chmielnik mieszkało około 100 rodzin żydowskich, pod-
czas gdy na przykład w parafii pińczowskiej Żydów mieszkało wówczas około  
5 tysięcy. ten sam protokół informuje również, że za życia kardynała jana alek-
sandra Lipskiego, biskupa krakowskiego (1732-1746) chmielniccy Żydzi rozpo-
częli budowę synagogi murowanej (ex muro), lecz po jego śmierci zrezygnowali  
z budowy. Dlaczego – nie wiadomo. Być może z braku funduszy.

zwróćmy uwagę na fakt, że w protokole nie ma wzmianki o istniejącej  
w Chmielniku synagodze murowanej. informacja o rozpoczęciu budowy synagogi 
murowanej w protokole lustracji wskazuje najprawdopodobniej czas rozpoczęcia 
prac przy wznoszeniu stojącego do dziś budynku chmielnickiej synagogi. Byłaby 
więc ona ponad 100 lat młodsza, niż to określił j. Baranowski.

 19 archiwum Główne akt Dawnych (dalej aGaD), archiwum skarbu koronnego i, 
sygn. 67, k. 151, 190.

 20 j. Baranowski, Synagoga..., op. cit., s. 95 -106.
 21 idem, s. 98.
 22 e. Wiśniowski, Prepozytura wiślicka do schyłku XViii wieku, Lublin 1976, s. 42.
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twierdzenie takie jest uzasadnione faktem, że w połowie XViii wieku istniała 
już w Chmielniku liczniejsza i aktywna gospodarczo społeczność żydowska, która 
była w stanie ponieść materialne koszty budowy synagogi murowanej. Działal-
ność na szeroką skalę rozwinęli wówczas chmielniccy kupcy. W 1764 i 1765 roku 
odnotowana jest obecność kupców z Chmielnika wywożących towary przez komo-
ry celne w opocznie, połańcu, zawichoście i przedborzu. przedmiotem handlu 
były przede wszystkim produkty rolne: anyż, tytoń polski, łój, wosk, miód, ale 
także płótno lniane i konopne23. W 1768 roku kupiec jakub abramowicz, obywa-
tel Chmielnika posiadający sklep w szydłowie, uzyskał od stanisława augusta 
list moratorialny od impetycji kredytorów. król zezwalał kupcowi, który poniósł 
straty i nie mógł spłacić długów, na prowadzenie handlu w całym państwie, z za-
strzeżeniem by starał się spłacić wierzycieli. równocześnie zawiadamiał kahał 
szydłowski i władzę starościńską, o swoim postanowieniu zwracając się by miały 
nadzór nad działalnością kupca24.

protokół lustracyjny wizytacji biskupiej w Chmielniku w roku 1748 r. potwier-
dza także istnienie wówczas w Chmielniku dwóch chederów, określanych mia-
nem „szkółek żydowskich do nauczania młodzieży”.

W aktach miejskich Chmielnika zachowała się informacja, że w kwietniu 1712 
roku starozakonni z Chmielnika jakub abramowicz i szymon abramowicz – star-
si synagogi, pożyczyli od proboszcza sędziejowic 2000 złotych polskich. pieniądze 
te zabezpieczone zostały na synagodze i kahale chmielnickim na utrzymanie  
z procentu od tej sumy szpitala (przytułku) i schronienia dla przyjezdnych w sę-
dziejowicach – rocznie po 140 złotych. procent ten miał kahał chmielnicki spłacać 
regularnie w dwóch ratach: na św. michała i na św. Filipa apostoła25.

także w archiwum państwowym w kielcach zachował się interesujący doku-
ment hipoteczny – Księga erekcji dwóch mansjonarzy w mieście Chmielniku (Li-
ber erectionis duorum mansionariorum in oppido Chmielnik)26. W dokumencie 
jest mowa o tym, że w 1741 roku starsi chmielnickiej synagogi zobowiązują się 
przyjąć kapitał ulokowany na dobrach żydowskich, a odsetki od tegoż kapitału 
zobowiązują się wypłacać na rzecz Bractwa różańcowego i szpitala parafialnego.

W dokumencie tym czytamy: Stanąwszy oblicznie Niewierni Żydzi Starsi Sy-
nagogi Chmielnickiej Jakób Brzeski, Kalma Wigdorowicz i Chaym Aronowicz jaś-
ni, jawnie i dobrowolnie przyznali, iż sumą polskich złotych tysiąc currentis mone-
tae (bieżącej monety) odebrali i odliczyli z rąk imć xiendza St. Mamlewicza plebana 
chmielnickiego za konsensem imć Dobrodziejki oboźny Koronney na otrzebe [po-
trzebę] całej synagogi chmielnickiej, od której zapisują się całym pospólstwem swo-
im i sukcesorami wiecznemi czasy płacić wyderkaf po złotych siedem od sta na rok 
najprzód do Bractwa Różańca Świętego od summy czterysta złotych polskich wy-
derkafu rocznego złotych polskich dwadzieścia i osiem ratami co kwartał (...) od 

 23 Z. Guldon, L. Stępkowski, Statystyka obrotów towarowych na komorach celnych wojewódz-
twa sandomierskiego 1764-1766, Kielce 1980, s. 26-188.

 24 M. Horn, regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce, 
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1984, s. 113.

 25 archiwum państwowe (dalej apk) w kielcach, rząd Gubernialny kielecki (dalej 
rGk) sygn. 2218, k. 533, apk, rząd Gubernialny radomski (dalej rGr), sygn. 
5035, k. 36

 26 idem, apk, oddział w pińczowie (dalej op), Hipoteka powiatu stopnickiego, 
sygn. 1.
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sumy czterechset złotych po złotych siedem od sta na rok ubogim do szpitala chmiel-
nickiego (...) wyderkafu złotych polskich 14 od 200 złotych księdzu plebanowi...27.

ponadto starsi synagogi chmielnickiej zobowiązywali się płacić co kwartał 
cztery złote na świece do kościoła, dwa złote kapłanowi i jedną złotówkę szkolni-
kowi „po wieczne czasy”.

jest to interesujące źródło, nie tylko dlatego, że po raz pierwszy wymienia 
nazwiska chmielnickich Żydów. ulokowanie pożyczki 1000 złotych: ...na wszyst-
kich dobrach ruchomych i nieruchomych, to jest domach, kamienicach, sklepach, 
towarach i na całej fortunie swej, którą mają i mieć będą swego czasu... wskazuje, 
że społeczność chmielnickich Żydów była już wówczas na tyle majętna i zorgani-
zowana, że była w stanie płacić odsetki od ulokowanego kapitału, ręcząc za to 
swoim majątkiem. z drugiej strony – powierzający lokatę proboszcz chmielnickiej 
parafii nie bał się o utratę tak znacznej kwoty i miał zaufanie do żydowskiej gminy, 
co do spłaty odsetek od kapitału. powierzanie kapitałów gminom żydowskim na 
procent było wówczas powszechnie stosowaną praktyką, gdyż kahały (gminy) były 
zwykle solidnymi płatnikami. W XVi-XViii wieku Żydzi pożyczali duże sumy od 
katolickiej szlachty i mieszczaństwa, ale przede wszystkim od duchowieństwa. 
Brano pożyczki w postaci wyderkafów, często przymusowe, zabezpieczone w do-
chodach z dóbr. Co roku płacono prowizję w wysokości 5-7 procent28.

zasadne będzie w tym miejscu pytanie na co gminie chmielnickiej potrzebna 
była w 1741 roku tak znaczna gotówka? pamiętając o kościelnym zapisie, że za-
częto budować w Chmielniku murowaną synagogę, możemy przypuszczać, że pie-
niądze przeznaczono właśnie na budowę synagogi, a z powodu trudności finanso-
wych budowę znów na jakiś czas przerwano. twierdzenie więc, że budowę 
synagogi w Chmielniku rozpoczęto w 1741 roku, w świetle przytoczonych faktów 
jest bardzo prawdopodobne.

Chmielnicka synagoga jest z pewnością interesującym i cennym zabytkiem, 
jednak by o jej wieku można było wypowiedzieć się, potrzebne byłyby także szcze-
gółowe badania architektoniczne.

o żydowskich mieszkańcach Chmielnika w 2. poł. XViii wieku oraz funkcjo-
nowaniu gminy wyznaniowej nieco więcej możemy wnioskować ze spisu z roku 
1765, w którym znalazła się informacja o zajęciach chmielnickich Żydów. zawiera 
on dane o żydowskich rzemieślnikach. spośród 265 głów rodzin 68 osób wykony-
wało różne zawody. jedna osoba prowadziła browar piwny, dwie dzierżawiły 
sprzedaż piwa z browaru, jedna osoba zajmowała się produkcją wina. spis wymie-
nia dziesięciu magazynierów (hurtowników), a także dziewięciu żydowskich 
krawców, czterech kapeluszników, dziewiarza, dwóch wytwórców koronek, złot-
nika, sześciu rzeźników, czterech piekarzy, mydlarza, trzech wytwórców świec, 
dwóch wytwórców wapna, introligatora, a także nożownika, „poważnego kopa-
cza” oraz kowala miedzi i kierowcę platformy konnej29.

 27 idem, k. 46.
 28 R. Kubicki, Stosunki polsko-żydowskie w miastach polskich w XVI-XVIII w. na przykładzie 

opatowa, Kwartalnik Historii Żydów, 2007, nr 3, s. 356; wyderkaf – prawo odkupu, loko-
wanie pieniędzy na majątku z którego właściciel otrzymywał jako procent dochody aż do 
czasu odebrania pieniędzy, I. Lewin, Z historii i tradycji. Szkice z dziejów kultury żydow-
skiej, Warszawa 1983, s. 241.

 29 j. kleczyński, F. kluczycki, Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765. 
kraków 1898, s. 394.
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po 1809 Chmielnik znalazł się w granicach księstwa Warszawskiego, a po kon-
gresie Wiedeńskim, od 1815 roku, był pod panowaniem cara rosji30. te wielkie 
zmiany polityczne wywoływały niewielki oddźwięk w gminie żydowskiej i w dal-
szym ciągu żyła ona dawnym rytmem kahału, przestrzegając odwiecznych praw  
i obyczajów. Wprawdzie władze austriackie w 1789 roku zmieniły charakter gminy 
wyznaniowej z jednostki samorządu żydowskiego na organizację religijnej wspól-
noty wyznawców judaizmu, a władze rosyjskie powołały w 1822 roku w miejsce 
kahałów dozory bóżnicze, ograniczając ich kompetencje do spraw związanych  
z religią (w tym utrzymanie synagog, cmentarzy i łaźni rytualnych) szkolnictwem  
i dobroczynnością, jednak dla chmielnickich Żydów były to tylko zmiany formalne.

na dzieje chmielnickiej synagogi nie pozostał bez wpływu wielki pożar, który 
21 czerwca 1849 roku zniszczył niemal całe miasto. oprócz synagogi spłonęło 
wówczas 139 domów oraz 122 stodoły i obory. 297 rodzin liczących 1157 osób 
pozostało bez dachu nad głową, w tym 207 polaków i 950 Żydów31. spaliły się 
całkowicie trzy strony rynku i ulice: Bóżnicza, zatylna, stopnicka, szydłowska, 
kościelna i Garbarska32. tylko straty w zbożu i różnych towarach, jak raportował 
magistrat, wyniosły olbrzymią kwotę 63 tysiące 930 rubli. Do tego doszły straty 
dziedzica z tytułu opłat i propinacji, co doprowadziło do tego, że właściciele 
Chmielnika – tańscy nie tylko nie mogli inwestować w miasto, ale zaczęli zalegać 
z podatkami.

po pożarze z 1849 roku nastąpiła nowa regulacja miasta, nakazana przez wła-
dze administracyjne guberni radomskiej33. została odbudowana synagoga gminy 
żydowskiej. W pożarze uległy zniszczeniu dawne dekoracje ścian sali modlitw, 
gzyms koronujący oraz całe ruchome wyposażenie wnętrza. Wykonane na nowo: 
dekoracja sztukatorska ścian, profile gzymsu i bima (obecnie nie zachowana, zna-
na jedynie z przekazów fotograficznych sprzed roku 1939) miały elementy stylu 
regencji, rokoka czy, jak bima, nawet renesansowy kształt34. po pożarze powstało 
też w synagodze nowe sklepienie, przebudowane zostało wejście i wzniesiona zo-
stała klatka schodowa. z okresu odbudowy po pożarze 1849 roku pochodzi także 
obecna forma dachu. synagoga zyskała wówczas oryginalny wystrój i stała się 
jedną z okazalszych synagog w małopolsce.

na modlitwy Żydzi chmielniccy zbierali się w synagodze, gdzie modlić się mo-
gło około 500 osób oraz dwóch gminnych domach modlitwy przy ulicy szkolnej, 
gdzie było ok. 300 miejsc i przy rynku – w modlitewni mieszczącej 200 osób35. 
oprócz tych oficjalnych domów modlitwy istniały też modlitewnie chasydów. 
modlitewnię prowadził cadyk Dawid Goldman, późniejszy przywódca chasydów 
chmielnickich w kielcach, wnuk cadyka icchaka z Warki36. niewielkie domy mod-
litwy, które prowadzili mełamedzi uczący dzieci religii.

W latach międzywojennych chmielnicka gmina wyznaniowa nadal dyspono-
wała starą, zabytkową synagogą oraz dwoma gminnymi domami modlitwy. syna-

 30 J. Swajdo, Między Wisłą a Pilicą: dzieje podziałów administracyjnych w regionie kielecko-
radomskim do 1975 roku, Kielce 2005, s. 28.

 31 AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, vol. 1, sygn. 7638, k. 1, 3.
 32 apk, rGr, sygn. 2218, k. 237.
 33 AGAD, KRSW, vol. 1 sygn. 2282, k. 68.
 34 j. Baranowski, Synagoga..., op. cit., s. 104.
 35 apk, zarząd powiatu stopnickiego, sygn. 57 k. 3.
 36 m. maciągowski, Przewodnik po żydowskich Kielcach, kraków 2008, s. 26.
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goga była jednopiętrowym murowanym budynkiem z łamanego kamienia, pokry-
tym czterospadowym dachem. Według opisu: ...dekoracje stanowią sztukaterie. 
ich formę plastyczną złożoną z motywów geometrycznych i kół i prostokątów  
z półkolistymi wypukłymi i wklęsłymi bokami oraz kwiatonów, można by ewentu-
alnie wiązać z architekturą późnobarokową37.

W latach 30. XX wieku synagoga była już w opłakanym stanie. kontrolerzy 
starostwa pisali w sprawozdaniach, że: ...jest brudna i wymaga znacznego re-
montu38. Gmina nie posiadała księgi hipotecznej na własne nieruchomości. sta-
rostwo nakazało uregulować stan prawny placu pod synagogą, który gmina 
dzierżawiła.

W czasie ii wojny światowej niemcy przejęli synagogę i wykorzystywali ją 
jako magazyn zbożowy. zniszczeniu legła wówczas kamienna bima, a wnętrze 
podzielono tworząc dodatkowy drewniany strop wsparty na filarach. po wojnie 
wszystkie nieruchomości w Chmielniku należące niegdyś do Żydów zostały prze-
jęte jako mienie opuszczone w tymczasowy zarząd państwowy. zarządzanie tym 
majątkiem powierzono powołanemu przy ministerstwie skarbu Głównemu urzę-
dowi tymczasowego zarządu państwowego, wykonującemu swe funkcje w tere-
nie poprzez oddziały wojewódzkie. już 6 maja 1945 roku zarząd miasta Chmiel-
nika zwrócił się do okręgowego urzędu Likwidacyjnego o przejęcie w zarząd  
i użytkowanie przez gminę Chmielnik kilkudziesięciu nieruchomości39. W zarzą-
dzie gminy Chmielnik znalazły się wówczas m.in. dawne nieruchomości gminy 
wyznaniowej: plac 485 m2 przy ulicy Wspólnej wraz z budynkiem synagogi, użyt-
kowanym czasowo jako magazyn przez spółdzielnię rolniczo-Handlową, plac 
przy zbiegu ulic Wspólnej i sienkiewicza z ruinami dawnego Bet Hamidraszu, 
plac przy ul. sienkiewicza z budynkiem rzeźni drobiu, w którym w czasie wojny 
działała mleczarnia, plac 7000 m2 po starym cmentarzu żydowskim. Cmentarz 
ten był nieużytkowany od ponad stu lat, a w czasie okupacji nagrobki usunięto,  
a teren został zaorany40.

oŚroDek muzeaLno-eDukaCyjny 
„ŚWiętokrzyski sztetL”

przez wiele lat dawna synagoga w Chmielniku ulegała dewastacji. By zapo-
biec degradacji obiektu, z funduszy gminy pod nadzorem wojewódzkiego konser-
watora zabytków wykonany został prowizoryczny dach budynku. szansa na 
kompleksowy remont pojawiła się jednak dopiero wraz z napływem funduszy 
unijnych. przygotowany w 2008 roku przez gminę Chmielnik projekt „utworze-
nie ośrodka edukacyjno-muzealnego świętokrzyski sztetl” został oceniony jako 
najlepszy w konkursie i zyskał dofinansowanie z regionalnego programu opera-
cyjnego na lata 2007-201341.

 37 j. Baranowski, Synagoga ..., op. cit., s. 103.
 38 APK, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 1620, k. 85.
 39 apk op, akta miasta Chmielnika, sygn. 31, s. 22.
 40 idem, s. 23.
 41 Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie po ocenie merytoryczno-technicznej Kon-

kurs nr 5.3.2, www.rposwietokrzyskie.pl
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Decyzja o odbudowie synagogi i zlokalizowaniu w niej nowoczesnego ośrodka 
edukacyjno-muzealnego, upamiętniającego życie w typowym sztetlu – żydowsko-
polskim miasteczku, została poprzedzona systematycznie prowadzoną działal-
nością edukacyjną i kulturalną, przywracającą pamięć o dawnej żydowskiej spo-
łeczności miasta.

już w 2001 roku, podczas uroczystych obchodów 450-lecia nadania praw miej-
skich Chmielnikowi jeden dzień poświęcony został na przypomnienie kultury ży-
dowskich mieszkańców Chmielnika. Dzień kultury Żydowskiej przygotowany 
przez nauczycieli i uczniów miejscowego gimnazjum i młodzież Liceum ogólno-
kształcącego wywołał zainteresowanie i komentarze mieszkańców. W programie 
znalazła się m.in sztuka „Cype i Łemł”, a także monodram pochodzącego z prze-
dedworza znanego aktora janusza zakrzeńskiego, który wspominał swoje spot-
kania z „przedwojennym Chmielnikiem” i „żydowskim krawcem”.

od 2003 roku organizowane są w Chmielniku z inicjatywy burmistrza miasta 
jarosława zatorskiego Spotkania z Kulturą Żydowską – cykl imprez przygotowy-
wanych przez uczniów i nauczycieli chmielnickich szkół przy pomocy znawców 
żydowskiej tradycji i kultury. Celem Dni jest kultywowanie pamięci o dawnych 
żydowskich mieszkańcach miasta. ich skutkiem było nawiązanie kontaktów  
z rodzinami ocalałych Żydów chmielnickich z izraela i usa. obecnie na coroczne 
Spotkania z Kulturą Żydowską zapraszani są przedstawiciele ziomkostwa 
Chmielniczan42. na zorganizowane w 2003 roku i Spotkania z Kulturą Żydowską 
przyjechał do Chmielnika ambasador izraela w polsce szewach Weiss. od tego 
czasu cykl ten wszedł na stałe do kalendarza gminnych uroczystości, a w 2004 
roku do grona organizatorów drugiej edycji Spotkań dołączyli: urząd Gminy  
w szydłowie i Fundacja „karta z Dziejów”. Honorowym gościem spotkań była  
miriam akavia – przewodnicząca towarzystwa przyjaźni izraelsko-polskiej, 
jedna z najwybitniejszych współczesnych pisarek izraelskich, urodzona i wycho-
wana w krakowie, a z koncertem wystąpił Leopold kozłowski wraz z martą  
Bizoń, katarzyną jamróz, renatą Świerczyńską, katarzyną zielińską, andrze-
jem rogiem. podczas iii Spotkań z Kulturą Żydowską odsłonięty został pomnik 
upamiętniający Żydów z Chmielnika, zagrał i zaśpiewał także zespół „Chmielni-
kers” z Chmielnickiego Centrum kultury. W 2007 roku mieszkający w izraelu 
majer mały uhonorowany został tytułem „Chmielniczanina roku”, przyznawa-
nym za szczególne zasługi dla miasta. otrzymał tytuł za podtrzymywanie więzi  
z rodzinnym miastem.

15 czerwca 2008 roku w Chmielniku odbyła się uroczysta rededykacja dawne-
go cmentarza żydowskiego, zniszczonego w czasie i po ii wojnie światowej, odno-
wionego staraniem władz miasta i gminy przy finansowym wsparciu rodziny ka-
lisz z izraela. W uroczystości uczestniczyli dawni mieszkańcy miasta: Helen 
Garfinkel-Greenspun, irwin Wygodny, josef kalisz, majer mały, pinchus rozen, 
którzy przyjechali wraz ze swoimi dziećmi i wnukami. Wszyscy podkreślali nie-
zwykłą zmianę jaka dokonała się w Chmielniku w ostatnich latach, gdy miasto 
przypomniało swoją żydowską historię. przypominali ich pierwsze wizyty w mie-
ście w początku lat 90. XX wieku, kiedy słyszeli jeszcze „ precz z Żydami”, mówi-
li o nieprzychylnym stosunku mieszkańców miasta do gości oraz o swoich waha-
niach związanych z podjęciem decyzji o przyjeździe na oficjalne uroczystości, 

 42 M. Maciągowski, P. Krawczyk, Żydzi w historii Chmielnika, Kielce, s. 268.
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zorganizowane przez władze miasta. pozytywnie zaskoczeni postawą mieszkań-
ców oraz ich zaangażowaniem i uczestnictwem w uroczystości rededykacji cmen-
tarza wyrażali wdzięczność burmistrzowi jarosławowi zatorskiemu, nauczycie-
lom i młodzieży za kultywowanie pamięci o żydowskiej historii Chmielnika43.

Decyzja o odbudowie synagogi i umieszczeniu w niej nowoczesnego ośrodka 
edukacyjno-muzealnego była konsekwencją wcześniej prowadzonych działań. 
przygotowanie projektu rewitalizacji obiektu powierzono warszawskiej pracowni 
nizio Design international, prowadzonej przez mirosława nizio. projekt opiera 
się na dwóch bryłach, z których jedna symbolizuje światło, czyli wspólne życie 
polaków i Żydów przed wojną, a druga cień, czyli Holocaust. W czasie spaceru po 
muzeum zwiedzający będą „atakowani” przez kolejne nowoczesne środki wyra-
zu, dzięki którym będą odtwarzane obrazy i odgłosy przedwojennego miasteczka. 
pierwsze z pomieszczeń synagogi wprowadzać ma zwiedzającego w historię świę-
tokrzyskiego sztetla. W przedsionku, na jednej ze ścian, pojawią się multimedial-
ne mapy ilustrujące wyjątkową dynamikę i znaczącą rolę społeczności żydowskiej 
na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. znakiem rozpoznawczym 
i zarazem emblematem graficznym muzeum ma być metalowy sześcian, symboli-
zujący dom otwarty na cztery strony świata. Dach „domu światła” będzie także 
służył jako miejsce spotkań mieszkańców Chmielnika. jego niezwykły charakter 
będzie podkreślany przez oświetlenie, którego jednym z jego źródeł ma być szkla-
na, efemeryczna tafla, stanowiąca jednocześnie podłogę sceny. W miejscu cen-
tralnym dawnej sali modlitw, wewnątrz sześcianu, usytuowana zostanie rekon-
strukcja XVii-wiecznej bimy wykonana ze szkła – jedyna tego typu konstrukcja 
w świecie.

inspiracją w poszukiwaniu rozwiązań zagospodarowania przestrzeni synago-
gi stała się dla mirosława nizio biegunowa opozycja architektoniczna, będąca 
zarazem osią konstrukcji dwóch odmiennych wątków (życia i zagłady). odzwier-
ciedlona przez powtórzenie symboliki wewnętrznej „bryły życia” oraz „domu cie-
nia” na dziedzińcu synagogi44. na północ od budynku bożnicy znajdował się bę-
dzie monument lekko wtopiony w powierzchnię ziemi, przypominający tragedię 
zagłady chmielnickich Żydów. W projekcie jedno z pomieszczeń zostało zaprojek-
towane na nowoczesną salę kinowo-konferencyjną. koszt projektu wyniósł  
ok. 8,5 miliona złotych, z czego 5 mln 74 tys. zł wyniosło dofinansowanie z regio-
nalnego programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku ogłoszonego w 2010 roku przetargu projekt wykonawczy realizuje 
konsorcjum składające się z warszawskiej firmy „renova” i firmy art.-Con. Bu-
downictwo, konserwacja, projektowanie z zamościa. równocześnie powstał 
przygotowany przez dr. jana Główkę i dr. marka maciągowskiego scenariusz me-
rytoryczny ekspozycji „Świętokrzyski sztetl”, który dostosowany został do doku-
mentacji projektowej ekspozycji zaproponowanej przez pracownię architekto-
niczną nizio international. autorzy zaproponowali odejście od koncepcji 
ekspozycji koncentrującej się na zaprezentowaniu historii i kultury Żydów w uję-
ciu chronologicznym, z uwzględnieniem historii Żydów w Chmielniku i kilku 
świętokrzyskich sztetlech. takie ujęcie, zdaniem autorów, powoduje, że ekspozy-

 43 „Nowy Kurier Chmielnicki” 2008 nr 7, s. 21-24.
 44 Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Synagoga w Chmielniku, Świętokrzyski Sztetl, pro-

jekt wykonawczy – Nizio Design International.
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cja w chmielnickim „domu światła”, mimo nasycenia nowoczesnymi środkami 
technicznymi, nawiązuje do istniejących już wzorów i staje się jeszcze jednym 
miejscem – muzeum, w którym prezentowana jest historia i kultura Żydów pol-
skich. ekspozycja taka da widzowi ogólne wyobrażenie o zagadnieniu, nie odpo-
wiada jednak na podstawowe założenie projektu jakim winno być wprowadzenie 
odbiorcy w świat świętokrzyskich „sztetli” miast i miasteczek, w których Żydzi 
stanowili istotny element pejzażu kulturowego. proponowaną przez autorów 
ideą ekspozycji w chmielnickiej synagodze, jaka pozwoli osiągnąć cel edukacyjny 
jest „zrozumieć sztetl”. ekspozycja w takim ujęciu ma wprowadzić odbiorcę  
w atmosferę świętokrzyskiego „sztetla” – polsko-żydowskiego miasteczka, gdzie 
na wspólnej przestrzeni istniały obok siebie i przenikały się dwie kultury: żydow-
ska i polska, głównie chłopska. zwiedzający ma przede wszystkim odczuć i poznać 
kulturę „sztetl”, mniejszy nacisk położony jest na przedstawienie dat i faktów, 
które są ogólnie dostępne. ekspozycja ma oddziaływać przede wszystkim na emo-
cje odbiorcy, dać wrażenie obecności w przestrzeni oraz osobistego uczestnictwa  
w życiu „sztetl”. odbiorca poznaje społeczność żydowskiego miasta na przykła-
dzie Chmielnika. rozumie, że inne miasteczka świętokrzyskie wyglądały podob-
nie. stopniowo poznaje też mieszkańców „sztetla” – widzi ich, słyszy, poznaje ich 
problemy. rozumie, że żydowscy mieszkańcy „sztetl” żyli wspólnie z polakami  
w przestrzeni miasta, ale obok siebie – w przestrzeni własnego domu, własnego 
obyczaju i kultury. Charakter informacyjno-historyczny ekspozycji podporządko-
wany jest głównemu założeniu – oddziaływania głównie na emocje45.

koncepcja merytoryczna ekspozycji „zrozumieć sztetl” dostosowana została 
do projektu koncepcyjnego oraz projektu wykonawczego zaproponowanego przez 
pracownię architektoniczną nizio Design international, zakładającego zastoso-
wanie nowoczesnych technik i form działania w postaci szyb holograficznych, 
paneli dotykowych, fotokomórek, wygaszanych ekranów, głośników itp. za przy-
jęciem koncepcji merytorycznej proponowanej przez autorów przemawiała 
szczupłość materiału ekspozycyjnego i niedostatek oryginalnych eksponatów 
związanych z historią Chmielnika. równocześnie do dyspozycji organizatorów 
ekspozycji pozostaje zróżnicowany materiał ikonograficzny oraz opracowanie hi-
storii Żydów w Chmielniku.

ośrodek edukacyjno-muzealny „Świętokrzyski sztetl” rozpoczął funkcjono-
wanie z początkiem 2012 roku skupiając się na działalności promocyjnej. pracow-
nicy ośrodka odwiedzają szkoły w tych miejscowościach regionu, w których były 
większe skupiska żydowskie. odbywają się tam prezentacje muzeum i dawnych 
miasteczek żydowskich kielecczyzny. urząd miasta i Gminy w Chmielniku pod-
pisał też porozumienie o współpracy z instytutem Historii uniwersytetu jana 
kochanowskiego w kielcach. porozumienie zakłada m.in. wspólne organizowa-
nie konferencji naukowych i popularnonaukowych, konkursów, spotkań środowi-
skowych i in. przewidziane są też obustronne działania badawcze, współtworze-
nie wydawnictw, przygotowanie publikacji i in. oficjalne otwarcie ośrodka 
przewidziane jest na początek 2013 roku.

opracowany i realizowany przez gminę Chmielnik projekt „utworzenie ośrod-
ka edukacyjno-muzealnego świętokrzyski sztetl” jest przykładem na właściwe 

 45 M. Maciągowski, J. Główka, Koncepcja merytoryczna ekspozycji „Świętokrzyski Sztetl”  
w synagodze w Chmielniku, Kielce 2011.

Marek Maciągowski 



45

wykorzystanie szansy, jaką daje możliwość skorzystania z funduszy unijnych  
w dziedzinie edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. przygotowanie 
śmiałego projektu edukacyjnego, zakładającego wykorzystanie zrewaloryzowane-
go istniejącego obiektu zabytkowego pozwoliło nie tylko na uratowanie przed 
zniszczeniem budynku dawnej synagogi, ale również na stworzenie przestrzeni 
będącej osią nowego produktu turystycznego „Świętokrzyski sztetl”, zakładają-
cego zorganizowanie szlaku turystycznego śladem pamięci świętokrzyskich mia-
steczek związanych z historią i kulturą Żydów.

Marek Maciągowski

Z dziejów synagogi w Chmielniku. Ośrodek muzealno-edukacyjny...
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a History oF tHe synaGoGue in CHmieLnik.
tHe eDuCationaL anD museum Centre “sWietokrzyski sHtetL”

Chmielnik used to be one of the largest jewish communities in the former swieto-
krzyskie voivodship. as a result of World War ii the “Chmielnik shtetl” was annihilated. 
the only trace of the jews’ longstanding presence in the town’s history is a building of 
the former synagogue. although the object had been listed as a scheduled monument, it 
was turning into a ruin due to the lack of money for conservation and restoration in the 
municipality budget. a chance for proper rehabilitation and management of the decaying 
building came with the possibility of obtaining eu funds. in 2008 Chmielnik authorities 
decided to rebuild the historic synagogue and establish in it a multi-media museum and an 
educational centre commemorating the common polish-jewish history.

the project establishing an educational and museum centre „swietokrzyski shtetl”, 
prepared by the municipality of Chmielnik, received subsidies from the regional opera-
tional programme for the years 2007-2013. nizio Design international studio in Warsaw 
was entrusted with the task of preparing a project of revitalization of the building. at the 
same time a thematic scenario of the “swietokrzyski shtetl” exhibition was elaborated by 
Dr jan Główka and Dr marek maciągowski. according to the authors, the jewish history 
and culture – including the history of the jews in Chmielnik and other swietokrzyski 
shtetlech – should be presented in a way different from a typical chronological order. their 
idea of the education-oriented exhibition in the Chmielnik synagogue is to “understand 
the shtetl”.

the project establishing an educational and museum centre „Swietokrzyski Shtetl”, 
prepared and implemented by the municipality of Chmielnik, is an example of a proper 
avail of the chance of using eu funds in the fields of education, culture and protection of 
the national heritage.
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