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społeczność  

Wąchocka 
 

Mini przewodnik po miejscach 

związanych z kulturą żydowską. 

 
Przewodnik ten jest uwieńczeniem projektu „Szkoła Dialogu”, w którym brali udział 

uczniowie klas drugich Gimnazjum Publicznego w Wąchocku.  Informacje zawarte w 

przewodniku można wysłuchać w formie audiobooka dostępnego na stronie internetowej szkoły 

oraz Urzędu Miasta i Gminy Wąchock. Celem projektu „Szkoła Dialogu”  jest  poszerzanie 

wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój 

społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Na program składają się cztery spotkania z 

trenerami Forum Dialogu.  Ich celem jest przede wszystkim zapoznanie uczniów z żydowską 

przeszłością ich miejscowości, a w rezultacie przygotowanie przez młodzież wycieczki po jej 

żydowskich zabytkach przy wsparciu trenerów fundacji  Forum Dialogu Między Narodami. 

Fundacja jest organizacją pozarządową zajmującą się działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy 

Polakami a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacją 

na rzecz tolerancji. 



 

 
 

INFORMACJE O PRZEDWOJENNEJ SPOLECZNOŚCI  

ŻYDOWSKIEJ WĄCHOCKA 
 

W końcu XVIII wieku  w Wąchocku zaczęła osiedlać się ludność żydowska. W okresie Królestwa Polskiego ludność żydowska 

żyła pod presją wysiedlenia. W 1827 roku mieszkało w Wąchocku 63 Żydów, co stanowiło 6,3% mieszkańców. Żydzi wąchoccy 

kilkakrotnie czynili próby utworzenia swojej gminy wyznaniowej. Dopiero 12 sierpnia 1911 roku formalnie rozpoczęła 

działalność w Wąchocku żydowska gmina, utworzona z części iłżeckiego okręgu bóźniczego. W 1921 roku w Wąchocku było 

468 Żydów, co stanowiło 19,6% mieszkańców. Wąchocka gmina wyznaniowa nie przetrwała zbyt długo. Wskutek nacisków 

administracyjnych w roku 1929 Żydzi wąchoccy zdecydowali, aby włączyć ich do gminy w Wierzbniku. W okresie 

międzywojennym do ludności żydowskiej w Wąchocku należał również plac z murowaną bóżnicą i mykwa (łaźnia rytualna). We 

wrześniu 1939 roku w Wąchocku było 450 Żydów. W październiku 1942 i roku wzrosła ich liczba do ponad 500, głównie 

wskutek przesiedleń z innych miejscowości. 22 października tego roku Żydów wąchockich wypędzono do Starachowic, skąd 

wywieziono ich koleją na zagładę do Treblinki. Z obiektów należących do społeczności żydowskiej w Wąchocku zachowały się 

resztki bóżnicy przy ulicy Kolejowej i cmentarz. Miał on w okresie międzywojennym powierzchnię 2500 m2 i był ogrodzony 

kamiennym murem, którego zachowały się do naszych czasów jedynie fragmenty. 



 
1. Przedwojenna szkoła w Wąchocku - na jej miejscu znajduje się obecna 

szkoła podstawowa, obok gimnazjum przy ulicy Kościelnej. Do tej szkoły 

przed wojną uczęszczali zarówno Żydzi jak i Polacy. Z relacji starszych 

mieszkańców Wąchocka wynika, że klasy liczyły około 15 uczniów, a wśród 

nich było 5  Żydów. W tej szkole wszystkie dzieci uczyły się języka polskiego. 

Języki jidisz i hebrajski dzieci żydowskie poznawały w świątyniach. 

 

2. Kolejnym punktem jest Rynek w Wąchocku, na którym znajdowały się liczne sklepy żydowskie. Oprócz swoich 

sklepów dookoła rynku, Żydzi mieli stoiska na targowisku. Handel odbywał się tam prawie we wszystkie dni 

tygodnia. Sprzedawały zarówno kobiety jak i mężczyźni. Mieli oni wrodzony talent do handlu. Według wspomnień 

pani Natalii- mieszkanki Węglowa - które udało nam się zdobyć. Żydzi 

rozkładali swoje stragany  i reklamowali je. Sprzedawali np. igły, nici, agrafki 

– targując się przy tym. W zimę, podczas mrozów, grzali sobie ręce przy 

rozżarzonych  węgielkach włożonych w saganki. W rynku i przylegających do 

niego uliczkach stało wiele żydowskich domów. Wśród mieszkańców byli: 

krawiec, szewc, fryzjer… 

Żydzi wędrowali po okolicznych wsiach, kupując od rolników cielęta, drób, masło i warzywa aby sprzedać je z 

dobrym zyskiem. Na rynku znajdowała się również jatka - sklep mięsny z koszernym mięsem,  

a zarazem dom rzezaka, czyli osoby wyznaczonej do zabijania zwierząt na posiłek. Kierował się on zasadą 

koszerności.  



 
3. Największe skupiska domów żydowskich znajdowały się na ulicy 

Wielkowiejskiej. Tam Żydzi zamieszkiwali swe kwatery do najazdu 

Niemców w 1939 roku. Wtedy żydzi zostali wywiezieni do getta w 

Starachowicach. Mieszkała tam Kapeluśniczka czyli pani, która miała duży 

kapelusz i duży kosz na ręce. Sprzedawała obarzanki  i tabakę. Frojen był 

żydowskim krawcem. Gdy wybuchła wojna przebywał na Węglowie.  Szył 

on potajemnie ubrania dla mieszkańców, płaszcze dla kobiet, dzieci, mężczyzn z koców oraz płaszczy 

wojennych.  Na ulicy Wielkowiejskiej mieszkali również Mordek, który był właścicielem i sprzedawcą w sklepie 

mięsnym. Hajusia sprzedawała piękne tkaniny  na sukienki,  a Mendlówka prowadziła sklep spożywczy oraz 

rozdawała dzieciom słodycze.  Właścicielką piekarni na ulicy Kolejowej była Tajwa. 

 

4. Synagoga to żydowski dom modlitwy a także miejsce zebrań 

społecznych gminy żydowskiej. Synagoga w Wąchocku mieściła się przy 

ulicy Kolejowej. Była podzielona na dwie części: parter dla mężczyzn, piętro 

dla kobiet czyli babiniec. Było to osobne pomieszczenie dla kobiet 

przylegające do głównej sali  i oddzielone od niej ścianą nazywaną mechica, 

lub w większych bożnicach umieszczone w galerii na piętrze, z którego 

kobiety mogły obserwować całe wnętrze. Na ścianach nie było żadnych 

ozdób. Był to punkt codziennych odwiedzin Żydów.  Najważniejszym elementem synagogi są zwoje Tory - 

pergamin z zapisanymi pierwszymi pięcioma księgami Biblii. Synagoga w Wąchocku w czasie II Wojny Światowej 

została zniszczona.  Obecnie Synagoga jest ruiną.  Mykwa  została całkowicie zburzona. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaha%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mechica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Galeria_%28budownictwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sefer_Tora
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pergamin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Testament


 

 

5. Cmentarz  Żydowski czyli Kirkut znajduje się przy ulicy Krzemienica, przy torach kolejowych.  Obiekt został 

zniszczony  w okresie drugiej wojny światowej, a proces dewastacji trwał także po wyzwoleniu.  Macewy kradziono, 

rozbijano i używano do budowy domów.  Kirkut w Wąchocku został założony w drugiej połowie XIX wieku.  Ma około 

2,5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni.  Na wzniesionym pośród kilkunastu ocalałych nagrobków pomniku, 

poświęconym  „Pamięci 6 milionów Żydów zamordowanych w czasie holokaustu”,  napisano po polsku, angielsku, 

hebrajsku, między innymi: „Oddajemycześć błogosławionej pamięci Żydowskich ofiar  z Wąchocka i okolicznych 

gmin, zamordowanych w czasie zagłady.  Nigdy nie zapomnimy Żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci, których życie 

tak okrutnie przerwano.” 

 

 

6. Kościół Opactwa Cystersów został zbudowany na przełomie XII  

i XIII wieku.  Jest jednym z najpiękniejszych przykładów architektury 

romańskiej Polsce.  Z rozmów z wąchockimi braćmi zakonnymi  

i księżmi dowiedzieliśmy się,  że Oni i Żydzi żyli raczej w przyjacielskich 

stosunkach.  Robiąc ten projekt zastanawialiśmy jak wyglądała ich 

codzienność.  Przecież to dwie zupełnie różne religie, które jak się 

okazało żyły ze sobą w harmonii.  Z opowiadań starszych mieszkańców 

Wąchocka dowiedzieliśmy się, że Żydzi podczas wojny ukrywali się w opactwie Cystersów. 

 

 

 


