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WSTĘP

Wkład ludności żydowskiej przed II wojną światową w historię i rozwój dwóch
siostrzanych miast- Bielska i Białej oraz sąsiednich miejscowości był znaczący. Żydzi
stanowili niemały procent mieszkańców tego regionu, zwłaszcza w Bielsku i w Białej. W
dużym stopniu współtworzyli ekonomiczny i kulturalny charakter Bielska i okolicy, a także
przyczynili się, w poważnej mierze, do powstania wielkiego bielsko-bialskiego ośrodka
włókienniczego. Dzięki swoim kontaktom z Europą i całym niemal światem ułatwiali
wymianę idei, wynalazków, usług i kapitału.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i przybliżenie, choć w niewielkim
stopniu, dziejów żydowskich nekropolii w Bielsku i Białej, a jednocześnie zachęcenie
czytelników do odwiedzenia tego miejsca stanowiącego ważną część historii miasta.
W Bielsku i Białej istniały dwie odrębne gminy żydowskie i dwa cmentarze,
założone w 1849 roku. W 1966 roku, pomimo licznych protestów społeczności żydowskiej,
decyzją ówczesnych władz został zlikwidowany cmentarz w Białej przy ul. Wyzwolenia. Na
jego miejscu stoją dziś Zakłady Sportowe „Polsport”, a tylko niewielka część pochowanych
została ekshumowana i przeniesiona na cmentarz w Bielsku, przy ul. Cieszyńskiej. Obecnie,
można więc tylko mówić o jednym istniejącym cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej, ze
znajdującą się na nim osobną kwaterą, w której złożono prochy pochowanych na cmentarzu w
białej oraz przeniesiono stamtąd nagrobki1.
II wojna światowa dokonała nieodwracalnych zniszczeń i dewastacji kultury
materialnej Żydów. Zburzone zostały synagogi w Bielsku-Białej, spalono niezwykle cenną
bibliotekę i archiwum Gminy Żydowskiej. Dziś, obok zachowanego budynku przedwojennej
Gminy Żydowskiej przy ul. Mickiewicza 22, cmentarz wraz z domem przedpogrzebowym
jest jedyną materialną pamiątką po tej społeczności mającej znaczny udział w rozwoju miasta.
Wojna nie oszczędziła również cmentarza, z którego skradziono bardzo wiele nagrobkównajbardziej ucierpiał najstarszy sektor F, grobowce oraz Aleja Zasłużonych2.
Podjęty przeze mnie temat nie wzbudzał jak dotąd zbytniego zainteresowania. Poza
książką Jacka Proszyka, przedstawiającą w sposób dość szczegółowy historię żydowskich
1
2

Jacek Proszyk, Cmentarz Żydowski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002, s. 9.
Tamże, s. 9.
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cmentarzy w Bielsku i Białej, opublikowane dotychczas prace – stosunkowo nieliczne –
podejmują ten temat na ogół w sposób powierzchowny i niepełny.
Rozdział pierwszy mojej pracy omawia historię cmentarza żydowskiego w Bielsku,
natomiast treścią drugiego rozdziału są dzieje drugiej żydowskiej nekropolii na tym terenie, a
mianowicie cmentarza żydowskiego w Białej.

4

Rozdział I

CMENTARZ ŻYDOWSKI W BIELSKU
1. Powstanie nekropolii
Pierwsi Żydzi, którzy uzyskali prawo pobytu na terenie Śląska Cieszyńskiego,
zamieszkiwali w Cieszynie. Tam też w 1647 r., za zgodą księżnej Elżbiety Lukrecji, na
terenach zakupionych przez Jakuba Singera, powstał pierwszy prywatny cmentarz żydowski
używany już powszechnie przez społeczność żydowską w czasach cesarzowej Marii Teresy3.
Z pewnością do czasu założenia własnej nekropolii byli na nim chowani również bielscy
Żydzi, którzy pojawili się w mieście już w XVI w., ale na stałe zamieszkiwali od połowy
XVII w. W XVIII w. Na stałe mieszkało tu około 10 rodzin żydowskich, zajmujących się
głównie handlem tekstyliami. Z biegiem lat, wraz z rozwojem gospodarczym miasta,
następował wzrost liczby zamieszkałych tu Żydów, którzy w pierwszej połowie XIX w.
postanowili powołać do życia bielską Gminę Wyznaniową i tym samym uniezależnić się od
Cieszyna. Jednym z przejawów tej samodzielności miało być także założenie własnego
cmentarza4. Nie było to jednak zbyt proste i jeszcze przez pewien czas bielscy Żydzi nadal
musieli grzebać swoich zmarłych na cmentarzu cieszyńskim.
Z pewnością transportowanie zwłok zmarłych na odległe cmentarze było bardzo uciążliwe dla
bielskiej społeczności żydowskiej, dlatego wybuch zarazy w 1849 r. w okolicy Bielska i
związany z tym zakaz przewożenia zwłok stał się doskonałym pretekstem do zakupu przez
Adolfa Brülla w lipcu 1849 r. gruntu w Aleksandrowicach z przeznaczeniem na cmentarz
żydowski. Miesiąc później, 17 sierpnia, Urząd Obwodowy w Cieszynie wydał oficjalne
zezwolenie na uruchomienie żydowskiej nekropolii w Bielsku5.
Opiekę nad nowo powstałym cmentarzem bielscy Żydzi powierzyli Samuelowi
Braunbergowi, który objął funkcję przełożonego cmentarza. Prowadził on także księgę
cmentarną, notując w niej, od lipca 1849 r., nazwiska osób pogrzebanych na cmentarzu 6. W
tym momencie, nie sposób pominąć informacji o najstarszym zachowanym nagrobku,
odnalezionym w 1995 r. Jest to, wykonana z piaskowca, macewa siedemnastoletniego
3

Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, red. Janusz Spyra, Cieszyn 1999, s. 30.
Janusz Spyra, Powstanie i rozwój żydowskiej gminy wyznaniowej w Bielsku w XIX w., [w:] Żydzi w Bielsku,
Białej i okolicy, red. J. Polak, J. Spyra, Bielsko-Biała 1996, s. 23-25.
5
Tamże, s. 27.
6
Tamże, s. 134.
4
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młodzieńca, Josefa Neumanna, który zmarł według kalendarza hebrajskiego 16 elul 5609
roku, czyli 3 września 1849 r. i prawdopodobnie był synem Mosesa Neumannna7.
Młodzieniec ten pochowany został dokładnie w centralnej części najstarszego sektora F,
możemy zatem sądzić, że od tego właśnie miejsca rozpoczęto chowanie zmarłych. Niestety,
brak ksiąg metrykalnych rejestrujących zgony za lata 1849-1873 nie pozwala nam dzisiaj
dokładnie odtworzyć, kto był pierwszym pochowanym.
W 1862 r. faktycznym dysponentem cmentarza został uznany przez władze bielski
Związek Wyznaniowy (Cultusvorstad), a w 1865 r. samodzielna gmina wyznaniowa. Dopiero
jednak 12 czerwca 1868 r. własność cmentarza została oficjalnie przepisana w księgach
wieczystych na żydowską gminę wyznaniową, co zakończyło okres rozbieżności między
stanem prawnym, a faktycznym. Pozwoliło to wreszcie na większe inwestycje na terenie
nekropolii. W 1867 r. bielski budowniczy Andreas Walczok wybudował na cmentarzu
pierwszy dom pogrzebowy wraz z kostnicą oraz domkiem dla strażnika cmentarza8.

2. Nadzór nad cmentarzem
W 1868 r., trzy lata po rejestracji Gminy, powstało Stowarzyszenie Chewra Kadisza
Izraelickiej Gminy Wyznaniowej dla Pielęgnowania Chorych i Chowania Zwłok w Bielsku.
Od tego momentu Bractwo Pogrzebowe „Chewra Kadisza” przejęło na siebie obowiązki
związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza. Ponadto dotyczyły one także
wszelkich spraw finansowych, w tym również pobierania opłat pogrzebowych oraz
niezbędnego przystosowywania i odwadniania gruntu9.
Bractwo Pogrzebowe „Chewra Kadisza”, którego nazwa wywodzi się z języka
aramejskiego, tłumaczy się jako „Święte Przymierze”. Miało ono zajmować się opieką nad
osobami zmarłymi oraz zapewniać godny pogrzeb zmarłym. Bractwo to było odpowiedzią na
nakaz miłosierdzia zawarty w religii mojżeszowej dotyczący opieki nad chorymi i godnego
grzebania umarłych. Usługiwanie przy umierającym to czynność, z którą nie należało

7

J. Proszyk, Cmentarz Żydowski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002, s. 53. Macewa Josefa Neumanna leżała w
zdewastowanym grobowcu architekta Karola Korna.
8
J. Spyra, Cmentarz żydowski w Bielsku, [w:] Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy, red. Jerzy Polak, J. Spyra,
Bielsko-Biała 1996, s. 134.
9
J. Proszyk, Cmentarz Żydowski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002, s. 56.
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spodziewać się wynagrodzenia, bowiem zmarły, z wiadomych przyczyn, nie mógł za nią
zapłacić10.
Członkiem Bractwa mógł zostać każdy Żyd, jednak jego status był uzależniony od
funkcji, jaką sprawował oraz od ilości funduszy, jakimi zobowiązał się wspomagać
systematycznie

organizację.

Byli

zatem

członkowie

założyciele

i

wspomagający,

wspomagający i jednocześnie współdziałający oraz jedynie wspomagający. Bractwo
wybierało spośród siebie Zarząd, którego zadaniem było dbać o finanse, kierować opieką nad
chorymi i grzebać zmarłych. Poza tym Zarząd określał również wysokość wypłacanych
zapomóg dla potrzebujących i chorych członków Bractwa11.
Do obowiązków przedstawicieli Bractwa należało odwiedzanie chorych członków
Gminy i dodawanie im otuchy poprzez rozmowy. Organizowano też nieodpłatną pomoc
lekarską oraz czasami finansowano zakup leków. Jeżeli natomiast choroba nasilała się, to
przedstawiciele Bractwa, w porozumieniu z członkami rodziny, zachęcali chorego do
sporządzenia testamentu. Służyli także jako posłańcy, sprowadzając do chorego wskazane
przez niego osoby, z którymi przed śmiercią chciał się pojednać. Wspomagając ubogich,
organizacja ta ściśle współpracowała z sekcją do spraw ubogich w Gminie Wyznaniowej
Żydowskiej. Ponieważ jednak inna organizacja żydowska, działająca również na terenie
Bielska i Białej, „Chewra Bikur Cholim”, zajmowała się opieką nad chorymi, „Chewra
Kadisza” skupiała się głównie na chowaniu zmarłych. Mimo to niejednokrotnie organizacje te
współpracowały ze sobą na polu dobroczynności12.
Po śmierci członka gminy żydowskiej, przedstawiciele Bractwa odpowiedzialni za
porządek w rozplanowaniu pochówków na cmentarzu, wyznaczali miejsce na grób
uzależnione od statusu społecznego i zasług zmarłego. Osoby zasłużone dla społeczności,
gminy żydowskiej, czy Bractwa Pogrzebowego oraz zamożni kupcy i fabrykanci chowani
byli z reguły w bardziej reprezentacyjnych miejscach, w tym przy Alei Głównej, zwanej też
Aleją Zasłużonych. (Patrz ilustracja 1). Pozostałe osoby chowane były zgodnie z założoną
kolejnością w nowo zakładanych rzędach poszczególnych sektorów. Na bielskim cmentarzu
żydowskim nie było osobnych kwater dla kobiet i mężczyzn, dlatego wszyscy, poza dziećmi
do lat 13, byli chowani razem. Nie dyskryminowano także osób pochodzenia żydowskiego
nie będących członkami Gminy Żydowskiej oraz nie uczestniczących w życiu religijnym, czy
10

Rabin Simon Philip De Vries, Obrzędy i Symbole Żydów, Kraków 1999, s. 353-357.
Status Związku „Chewra Kadisza” w Lipniku-Białej, 1902. Oryginał w języku niemieckim oraz tłumaczenie
przysięgłe na język polski w zbiorach Archiwum Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej (Dział
Dokumentacji i Historii).
12
J. Proszyk, Cmentarz Żydowski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002, s. 38.
11
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też oficjalnie określających się jako niewierzące. Osobom takim organizowano tzw. cichy
pogrzeb, bez obecności rabina i kantora, jednakże cała ceremonia przeprowadzana była
godnie.
Zdarzało się także, że Gmina Wyznaniowa zwracała się do proboszcza rzymskokatolickiego z
prośbą, by na cmentarzu chrześcijańskim pochowano Żyda. Najczęściej stanowiło to
wypełnienie woli zmarłego, który chciał spocząć na cmentarzu katolickim, obok swoich
krewnych13.
Zarząd Bractwa nie dyskryminował także samobójców i położnic.
Kazanie lub mowę pożegnalną nad grobem mógł wygłaszać tylko miejscowy
duchowny, najczęściej zadanie to wypełniał aktualnie urzędujący rabin. Tylko w
wyjątkowych przypadkach, na prośbę rodziny i za zgodą Bractwa Pogrzebowego, mogła
przemawiać inna osoba.
„Chewra Kadisza” bardzo dbała o godny pochówek i uszanowanie pamięci po zmarłych
członkach swojego Bractwa. Wszyscy oni wpisywani byli do księgi pamiątkowej wraz z datą
zgonu, co umożliwiało wspominanie ich imion w czasie corocznego specjalnego nabożeństwa
żałobnego14.
Inną formą dbania o pamięć po zmarłych członkach Bractwa było odmawianie
modlitwy żałobnej „Kadisz”, w przypadku, gdy osoba zmarła nie miała syna mogącego
spełnić ten święty obowiązek. Również, gdy zmarły nie miał krewnych, Bractwo starało się
dotrzymywać żałoby siedmiodniowej i trzydziestodniowej. Zarząd

„Chewra Kadisza”

utrzymywał także żałobę w przypadku, gdy członek Bractwa pozostawiał dosyć pokaźny
legat. Cztery razy w roku, po święcie pamięci za zmarłych, Zarząd Bractwa wysyłał
kwestarza ze skarbonką od domu do domu, aby dać okazją wszystkim miejscowym Żydom do
złożenia wolnych datków na rzecz organizacji.
Ponadto specjalnym nabożeństwem żałobnym honorowane były rocznice śmierci osób
ważnych i zasłużonych dla społeczeństwa żydowskiego oraz państwa. Począwszy od
nabożeństw upamiętniających zastrzelonego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, zmarłego
cesarza Franciszka Józefa I, aż po uczczenie pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego15.
Kończąc opis działalności Bractwa Pogrzebowego „Chewra Kadisza” w Bielsku i
Białej warto podkreślić jak wielkim szacunkiem i prestiżem otaczani byli członkowie tego

13

Tamże, s. 69.
Tamże, s. 38-39.
15
Tamże, s. 40.
14
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Stowarzyszenia oraz jak ważne miejsce zajmowało ono wśród bielskiej i bialskiej
społeczności żydowskiej.

3. Opłaty cmentarne
W momencie, gdy z dniem 1 stycznia 1932 r. żydowska Gmina Wyznaniowa
przejęła od Bractwa Pogrzebowego zarząd nad opłatami cmentarnymi, zmieniła ona
wysokość opłat cmentarnych. Dla lepszego zrozumienia siły nabywczej złotówki w tamtym
czasie warto podać kilka przykładów cen:
- 1 jajko – 5 gr
a. bilet tramwajowy - 0,50 gr
b. 1 kg cukru – 1 zł
c. para dobrych butów – 20-25 zł
d. pensja nauczyciela w szkole powszechnej – 180 zł
e. pensja motorniczego tramwaju – 240-300 zł16.
Opłaty cmentarne za grób i pogrzeb zostały podzielone wedle wieku (kategorie) i stanu
majątkowego zmarłego (klasy) i tak:
I kategoria – dzieci do 13 lat – pochówki w sektorze D
Klasa
(stan Za grób:
majątkowy)

Dla rabina:

Dla drugiego Dla chóru:
kantora:
15 zł

15 zł

I

50 zł

50 zł

Dla
pierwszego
kantora:
30 zł

II

30 zł

30 zł

20 zł

10 zł

10 zł

III

20 zł

20 zł

10 zł

5 zł

5 zł

IV

10 zł

10 zł

5 zł

3 zł

3 zł

W kategorii I udział rabina i kantora przewidziany był tylko na żądanie stron.

16

Archiwum Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej (Dział Dokumentacji i Historii), Statut Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku , 1930.
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II kategoria – dorośli powyżej 13 lat
Klasa
(stan Za grób:
majątkowy)

Dla rabina:

Dla drugiego Dla chóru:
kantora:
20 zł

20 zł

I

240 zł

80 zł

Dla
pierwszego
kantora:
40 zł

II

160 zł

40 zł

20 zł

15 zł

15 zł

III

80 zł

25 zł

15 zł

10 zł

10 zł

IV

40 zł

15 zł

10 zł

5 zł

5 zł

Opłaty za miejsca na urządzenie grobowców:
f. za grobowiec podwójny, 9 zwłok – 2000 zł
g. za grobowiec pojedynczy, 6 zwłok – 1200 zł
h. za złożenie zwłok do grobowca – 100 zł.
Pozostałe należności obliczano przy każdorazowym złożeniu zwłok17.
Na podstawie dokumentacji Kongregacji Wyznania Mojżeszowego można też
przedstawić powojenny cennik opłat cmentarnych:
i. rok 1947 – koszty pogrzebu wynosiły około 5000-7000 zł
j. rok 1949 – postawienie pomnika kosztowało 2000 zł
k. rok 1950 – koszty pogrzebu (trumna, transport zwłok, obmycie,
ceremonia pogrzebowa, kantor) wynosiły około 12 000 zł, natomiast sam
koszt wykopania grobu 500 zł
l. rok 1951 – wykopanie grobu 50 zł
m. rok 1952 – koszty pogrzebu 1900 zł
n. rok 1990 – koszty pogrzebu 100 zł
o. rok 1991 – koszty pogrzebu 200 zł
p. rok 1992 – koszty pogrzebu 500 zł18.
Utrzymywanie grobów i nagrobków w stanie uporządkowanym należało do rodziny
zmarłego. Zdarzało się jednak, iż przekazywano Gminie Żydowskiej bądź Bractwu „Chewra
Kadisza” środki finansowe mające służyć utrzymaniu grobu darczyńcy, przykładem tego
może być specjalnie założona przez Abrahama Joachima Brülla fundacja mająca na celu
przekazywanie pieniędzy na rzecz zachowania w dobrym stanie grobu fundatora19.

17

J. Proszyk, Cmentarz Żydowski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002, s. 61-62.
Tamże, s. 63.
19
Tamże, s. 64.
18
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Jak

więc

widać

opłaty

cmentarne

były

dość

wysokie,

niejednokrotnie

przewyższające ówczesne pensje, dlatego też Rada Żydowskiej Gminy Wyznaniowej, w
wyjątkowych wypadkach, mogła całkowicie lub częściowo zwolnić od poniesienia kosztów
pogrzebu. Na pewno nie mogła ona żądać opłat cmentarnych od ludzi bardzo biednych,
których nie stać było na własne utrzymanie.

4. Kwatera wojskowa i groby żołnierzy
W czasie I wojny światowej działania na froncie wschodnim toczyły się na
przełomie 1914/1915 roku, na ziemiach polskich będących pod zaborem rosyjskim i
austriackim. Do armii rosyjskiej i austro – węgierskiej mobilizowani byli również Żydzi
zmuszeni niejednokrotnie do walki przeciwko sobie. W czasie walk na terenie Galicji
Zachodniej poległo bardzo dużo żołnierzy, a część z nich trafiała do bielskiego szpitala lub
lazaretu znajdującego się przy koszarach w Aleksandrowicach. Tam jednak nie zawsze
dochodzili do zdrowia i po śmierci chowani byli na okolicznych cmentarzach. Dla żołnierzy
żydowskich Bractwo Pogrzebowe „Chewra Kadisza” wyznaczało specjalną kwaterę na
bielskim cmentarzu. Oprócz żołnierzy armii austro – węgierskiej w kwaterze tej spoczywają
również polscy legioniści oraz kilku rosyjskich jeńców wojennych20.
Ponadto kłopotliwą sytuację powodowała śmierć wyznawców islamu rekrutowanych
wraz z chrześcijanami i Żydami do armii cesarza Franciszka Józefa, bowiem nie można im
było zorganizować pochówku na cmentarzu muzułmańskim, gdyż takiego w okolicach nie
było. Burmistrz Bielska postanowił jednak zmarłych wyznawców islamu chować na
cmentarzu żydowskim oraz wpisać ich do metrykalnej księgi zgonów prowadzonej przez
Izraelicką Gminę Wyznaniową21. Zapewne podejmując taką decyzję, w uzasadnieniu oparł ją
na punkcie 2. 12. artykułu ustawy z 1868 roku dotyczącej międzywyznaniowych stosunków
obywateli Państwa, który mówi: Żadna gmina religijna nie może odmówić przyzwoitego
pochówku na swoim cmentarzu zmarłemu, który nie należy do danej gminy, jeżeli w miejscu,

20

Archiwum Państwowe w Katowicach w, zespół: Urząd Opieki nad Grobami Woskowymi, teczka: cmentarz
parafialny żydowski w Aleksandrowicach.
21
J. Proszyk, Księga Cmentarna. Spis nagrobków i miejsc pochówku na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej
przy ul. Cieszyńskiej 92 wraz z częściowym spisem zmarłych pochowanych a nieekshumowanych z cmentarza
w Białej przy ul. Wyzwolenia, Bielsko – Biała 1995 r.
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którym nastąpiła śmierć lub gdzie zostały znalezione zwłoki, nie ma cmentarza, kościoła lub
stowarzyszenia religijnego, do którego zmarły należał22.
Tylko niektórym żołnierzom spoczywającym w kwaterze wojskowej rodziny
ufundowały nagrobki, a do dziś przetrwało ich zaledwie pięć. Na pozostałych grobach
Bractwo Pogrzebowe „Chewra Kadisza” umieściło niewielkie tabliczki z imieniem i
nazwiskiem oraz numerem grobu. W 1922 roku powstał, zrealizowany w 1929 r., projekt
wykonania wspólnego pomnika, na którym umieszczono nazwiska poległych żołnierzy. Ma
on kształt prostokąta dzielącego się wewnątrz na trzy części. Środkowa z nich zwieńczona
została dodatkowo półkolistym łukiem, nadającym jej kształt klasycznej macewy. W
zwieńczeniu wyrzeźbiono Gwiazdę Dawida otoczoną napisem w języku hebrajskim.
(Patrz ilustracje 2 i 3).
Ponadto w głównej sali domu przedpogrzebowego wiosną 2000 została odsłonięta tablica
pamiątkowa poświęcona poległym żołnierzom żydowskim z Bielska, Białej i okolicy
walczących podczas II wojny światowej23.

5. Kwatera dla Żydów ortodoksyjnych
W Bielsku, oprócz postępowej synagogi przy ul. 3 Maja, gdzie przywódcą
religijnym był rabin dr Markus Steinem, istniała także, dla bardziej pobożnych Żydów,
mniejsza synagoga „Nve Shalom”. Mieściła się ona na piętrze domu znajdującego się na rogu
dzisiejszej ulicy ks. S. Stojałowskiego, nad rzeką Białą. Tam też Gmina Żydowska
utrzymywała ortodoksyjnego asesora rabinackiego Menachema Mendla Sterna. Bożnica ta
gromadziła na nabożeństwa bielskich Żydów, którym z racji większej pobożności nie
odpowiadała liturgia i sposób prowadzenia modlitw w synagodze postępowej. Byli nawet
wśród nich tacy, którzy życzyli sobie, by po śmierci nie chować ich w Aleksandrowicach,
lecz na cmentarzu w Białej, uważanym za bardziej sprzyjającym ortodoksom. Opłaty za
pogrzeby w sąsiednim mieście liczone jednak były według podwójnej stawki, co stanowiło
dość poważny problem dla mniej zamożnej części owej społeczności. Postanowiono zatem
zwrócić się do Zarządu Gminy Żydowskiej w Bielsku, by wydzieliła obszar na cmentarzu w
Aleksandrowicach będący wyłącznie kwaterą dla ortodoksów. Domagali się oni zakupu

22

Dziennik Ustaw Państwa, poz. 49 z 1868 r. Ustawa z dnia 25 Maja 1868 roku dotycząca
międzywyznaniowych stosunków obywateli Państwa.
23
J. Proszyk, Cmentarz Żydowski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002, s. 70, 77.
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nowej części gruntu, w której mogliby urządzić kwaterę dla swoich potrzeb, stara bowiem
część cmentarz w ogóle nie wchodziła w grę, ponieważ niedopuszczalne dla nich było
chowanie swoim zmarłych w ziemi, w której obok siebie leżeli kobiety i mężczyźni oraz
położne, samobójcy, a dodatkowo jeszcze trzej wyznawcy islamu. Ortodoksi bowiem
wyraźnie rozgraniczają miejsca, gdzie chowani są mężczyźni i kobiety oraz uznają za
szczególnie ważne eksponowanie miejsc pochówku kapłanów, czy wybitnych przewodników
religijnych. Sprawa ta ciągnęła się aż 10 lat, do 1938 roku, kiedy to doszło do porozumienia i
uroczystego poświęcenia kwatery dla ortodoksyjnych Żydów24.
Dziś trudno dokładnie określić, w którym miejscu nowej części cmentarza znajdowała się ta
kwatera, natomiast przyjmuje się hipotezę, że jest to ten teren, gdzie ekshumowano groby z
cmentarza w Białej. Dokładnie natomiast można podać ilość pochowanych tam grobów, a
mianowicie jest ich 4525.

6. Historia cmentarza po 1939 roku
Podczas drugiej wojny światowej Żydzi z Bielska i Białej zostali wysiedleni do
Białej, w okolice między cmentarzem, a synagogą. W 1940 roku niemieckie władze
okupacyjne utworzyły w tym miejscu getto. Jego stopniowa likwidacja i wywożenie
mieszkańców do KL Auschwitz – Birkenau miała miejsce w latach 1942 – 1943. 13 września
1939 roku Niemcy zniszczyli synagogę w Bielsku (ocalały tylko fundamenty i część
piwniczna). Dzień później hitlerowcy spalili także bialską światynię.
Cmentarz żydowski w Bielsku użytkowany był także w czasie wojny, mimo tego, że
w lutym 1944 r. uległa likwidacji Żydowska Gmina Wyznaniowa w Bielsku, a Niemcy
skonfiskowali teren cmentarny. Faktem jest, że w okresie okupacji z nekropolii skradziono
najwięcej najcenniejszych nagrobków, jednak jego teren – miejsce spoczynku zmarłych, które
dla religii żydowskiej jest nienaruszalne na wieki – na szczęście nie został zbeszczeszczony.
Na cmentarzu spotyka się nagrobki z 1940, 1941, a nawet z 1944 roku. Po wojnie
jednym z pierwszych kroków nowego polskiego Starostwa Powiatowego w Bielsku było
wydanie w dniu 28 września 1945 r. polecenia usunięcia z nagrobków wszystkich tekstów
niemieckich. (Patrz ilustracja 4). Nie zostało to wykonane zbyt sumiennie, ale
24
25

Tamże, s. 80-81.
J. Proszyk, Księga Cmentarna. Spis nagrobków i miejsc pochówku na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej
przy ul. Cieszyńskiej 92 wraz z częściowym spisem zmarłych pochowanych a nieekshumowanych z cmentarza
w Białej przy ul. Wyzwolenia, Bielsko-Biała 1995 r.
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zapoczątkowało proces niszczenia żydowskiej nekropolii. Część napisów bowiem została
rzeczywiście usunięta przez żydowskiego kamieniarza Szymona Wulkana, lecz pozostało
jeszcze sporo nagrobków z zachowanymi inskrypcjami niemieckimi. Zapewne, niektóre takie
nagrobki zostały dla ochrony przed konfiskatą przewrócone inskrypcjami w stronę ziemi, co
potwierdza przeprowadzona na cmentarzu w ostatnich latach akcja ich podnoszenia. Okazało
się wówczas, że te, które od wielu lat leżały przewrócone częścią napisowa do ziemi,
posiadają nieusunięte napisy w języku niemieckim. Wspomniany nakaz Starostwa
Powiatowego potwierdza jedynie bezmyślność ówczesnej władzy, która egzekwując
usuwanie napisów niemieckich w ramach akcji „walki z niemczyzną”, nie miała
świadomości, iż wiele z tych nagrobków nie powstało w czasie okupacji hitlerowskiej, lecz w
czasach monarchii austro – węgierskiej, czy też II Rzeczpospolitej, których władze nie
zakazywały umieszczania niemieckich inskrypcji26.
Chociaż do Bielska po II wojnie światowej powróciło wielu Żydów nowe władze
uznały cmentarz za mienie poniemieckie i opuszczone, dlatego zajęły go na własność Skarbu
Państwa. Nekropolia ta była jednak nadal użytkowana i pozostawała w zarządzie bielskiej
społeczności żydowskiej, zorganizowanej od 1946 r. jako Kongregacja Wyznania
Mojżeszowego w Bielsku – Białej. (Patrz ilustracja 5). Przy niej, jako sekcja pogrzebowa,
istniało

nadal

stowarzyszenie

„Chewra

Kadisza”

rozwiązane

decyzją

Prezydium

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 7 września 1955 r. Żydzi zaskarżyli
tę decyzję do Urzędu Rady Ministrów w Warszawie wskazując w piśmie z 28 września 1955
r., iż „Chewra Kadisza” nadal prowadzi ożywioną działalność. Nie doczekali się jednak
odpowiedzi, podobnie jak na drugie pismo z 1962 r.
W 1963 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku – Białej wystąpiło o sądowe
zatwierdzenie przejęcia nieruchomości począwszy od dnia 1 stycznia 1956 r. przez Skarb
Państwa poprzez zasiedzenie, powołując się na fakt, że upłynęło ponad 10 lat od dekretu z
1946 r., którego nikt nie zaskarżył. Mimo protestów Kongregacji sąd w Bielsku – Białej
przychylił się do tego wniosku na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 1963 r. Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku – Białej już wcześniej zarządzało cmentarzem, a teraz
tylko przekazało tę funkcję Zieleni Miejskiej27. W taki oto sposób Żydzi stali się tylko
użytkownikami cmentarza, który bardzo szybko popadał w ruinę. W maju władze miejskie
stwierdziły brak opieki nad obu cmentarzami i na tej podstawie wystąpiły do Prezydium

26

J. Spyra, Cmentarz żydowski w Bielsku, [w:] Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy, red. J. Polak, J. Spyra,
Bielsko-Biała 1996, s. 136.
27
Tamże, s. 137.
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Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach o zlikwidowanie cmentarza w Białej i
niezagospodarowanej części cmentarza w Bielsku przy ul. Cieszyńskiej. Od tego drugiego
żądania odstąpiono, wymuszając jednak zgodę na likwidację dawnego cmentarza w Białej.
Ekshumowane stąd zwłoki przeniesiono w 1966 r. na cmentarz przy ul. Cieszyńskiej, gdzie
stanowią osobny sektor G (Patrz ilustracja 6), ulokowany na terenie dotychczasowej rezerwy,
natomiast szczątki, które nie dało się zidentyfikować zostały pochowane we wspólnej
mogile28.
Przełomowym momentem w ratowaniu przed zniszczeniem bielskiej nekropolii było
uznanie cmentarza za zabytek, co nastąpiło w 1983 r. na mocy decyzji Państwowej Służby
Ochrony Zabytków.
W 1989 r. miasto chciało skomunalizować parcelę cmentarną jako swoją własność,
ale po odwołaniu Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Bielsku – Białej Komisja
Uwłaszczeniowa w Warszawie cofnęła ich decyzję29.
W 1990 r. rozpoczęły się przygotowania do prac porządkowych. W 1992 r. podjęto
roboty remontowe przy domu przedpogrzebowym. W 1997 r. Urząd Wojewódzki w Bielsku –
Białej, w drodze administracyjnej zwrócił prawo własności cmentarza Żydowskiej Gminie
Wyznaniowej w Bielsku – Białej. Decyzję tą uzasadniono tym, iż przez cały okres powojenny
cmentarz był nieprzerwanie użytkowany przez Kongregację, która w miarę swoich
możliwości przyczyniała się do zachowania i remontowania obiektu.
W 1999 r. rozpoczęła się konserwacja polichromii stropowych finansowana przez
Generalnego Konserwatora Zabytków. Tego samego roku Gmina zleciła również
oczyszczenie zieleni cmentarza i usunięcie samosiewów, które mogłyby uszkadzać groby.
Obecnie kontynuowane są prace nad polichromiami stropowymi oraz murowanym
ogrodzeniem. Od 2000 r., na zlecenie Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej, obecny
opiekun bielskiej nekropolii Teodor Gemki systematycznie ustawia przewrócone nagrobki.
Wszelkie prace wykonywane są z dużą dbałością tak, by nie naruszyć ich zabytkowego
charakteru30.
Kończąc ten podrozdział chciałabym podkreślić, że mimo wielu trudności i
przeszkód w prawidłowym funkcjonowaniu bielskiej nekropolii, cmentarz ten przetrwał, jak
wiadomo do dziś, z pewnością dzięki uporowi i zaangażowaniu wielu bielskich Żydów i nie
tylko.
28

Archiwum Gminy Żydowskiej w Bielsku-Białej, nr inw A/07.
J. Spyra, Cmentarz żydowski w Bielsku, [w:] Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy, red. J. Polak, J. Spyra,
Bielsko-Biała 1996, s. 137.
30
J. Proszyk, Cmentarz Żydowski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002, s. 96-97.
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7. Położenie i kształt przestrzenny cmentarza
Bielski cmentarz żydowski położony jest na terenie jednostki ewidencyjnej
Bielsko – Biała, w obrębie Aleksandrowic, na obszarze 2, 39 hektara, zawartym między ulicami
Cieszyńską od północy i Marii Konopnickiej od południa. (Patrz ilustracja 7). Pod względem
morfologicznym jest to teren pochyły, łagodnie opadający ku ul. Cieszyńskiej, gdzie na
wysokości 361 m n.p.m. umiejscowiony jest dom przedpogrzebowy. (Patrz ilustracja 8). W
otoczeniu nekropolii znajdują się głównie domy jedno i wielorodzinne31.
Budynek stojący naprzeciw głównej bramy cmentarnej spełnia funkcje obiektu
sakralnego, gdzie odbywają się nabożeństwa żałobne. We wschodnim jego skrzydle znajduje
się mieszkanie opiekuna cmentarza, natomiast w zachodnim są pomieszczenia kostnicy, w
których przygotowywało się zwłoki do pogrzebu. Pierwszy taki dom, w którym mieściły się:
sala nabożeństw żałobnych, kostnica oraz mieszkanie opiekuna cmentarza, zbudowany został w
1867 r. przez firmę budowniczego Andrzeja Walczoka. Stał on kilkanaście lat, aż do dnia, gdy
spłonął. W roku 1885, po uporządkowaniu terenu, firma budowlana architekta Karola Korna,
dokładnie w tym samym miejscu, zbudowała nowy dom przedpogrzebowy. Bielski dom
przedpogrzebowy jest obecnie jedynym zabytkowym żydowskim obiektem sakralnym w
mieście. Powstał w miejskim okresie historyzmu, a formuła dwubarwnych elewacji nawiązuje
do gmachu nieistniejącej synagogi, która również posiadała elewacje utrzymane w
kontrastującym zestawieniu ceglasto – żółtym. Dach obecnie przykryty jest blachą na więźbie
drewnianej. Posadzka w sali głównej wykonana została z dwubarwnej terakoty obwiedzionej
bordiurą o plecionkowym ornamencie, położonej bezpośrednio na gruncie. Niewątpliwe
najbardziej atrakcyjną częścią domu przedpogrzebowego są polichromie stropowe znajdujące
się w ceremonialnej sali głównej. Zostały one, na wniosek Gminy Żydowskiej, wpisane do
rejestru zabytków w 1997 r. Ochronie prawnej podlega całość wystroju malarskiego stropu i
ścian razem z posadzką. Strop ten jest nie tylko jednym z najciekawszych obiektów
zabytkowych miasta, ale też jedynym w regionie zachowanym tego typu malowidłem
żydowskiej kultury sakralnej. Niestety, do dziś twórca owego dzieła pozostaje nieznany32.
Teren cmentarza można podzielić na trzy części, co wynika z ich funkcji i
zagospodarowania. Z przodu, w otoczeniu terenów zielonych, pozbawionych grobów, znajduje
się, opisany wyżej, dom przedpogrzebowy, za którym rozciąga się druga część – prostokątna
powierzchnia grzebalna, prawie całkowicie zapełniona grobami. Trzecią część stanowi parcela,
31
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która do 1939 roku nie została w pełni zagospodarowana. Na jej niewielkim fragmencie
znajdują się groby przeniesione w latach 1966 – 1967, z cmentarza w Białej. Obecnie teren
cmentarza składa się z siedmiu sektorów, z których każdy podzielony jest na rzędy. Sektor A to
najmłodsza kwatera cmentarza, dobrze zachowana, na której niewiele jest zniszczonych czy też
przewróconych nagrobków. (Patrz ilustracja 9). Sektor B był użytkowany w przeważającej
większości od końca XIX w. do końca lat dwudziestych XX w. (Patrz ilustracja 10). Sektor C
to użytkowana w większości od początków XX w. do lat dwudziestych kwatera, na której
znajdują się groby ludzi bardziej majętnych, o czym świadczy choćby sam wygląd oraz
wielkość nagrobków. Niestety, około połowa z nich została skradziona. (Patrz ilustracja 11).
Sektor D to kwatera dziecięca, gdzie chowano dzieci, które nie ukończyły 13 lat. Była ona
użytkowana od czasu powstania nekropolii do wybuchu II wojny światowej. Sektor ten jest
wyjątkowo zaniedbany, zachowało się na nim niewiele nagrobków, z których większość jest
uszkodzona. (Patrz ilustracja 12). Sektor E to kwatera żołnierzy pochodzenia żydowskiego,
którzy polegli podczas I wojny światowej. (Patrz ilustracja 2 i 3). Sektor F to najstarsza część
cmentarza, gdzie z powodu kradzieży oraz erozji macew wykonanych z piaskowca, zachowało
się bardzo niewiele nagrobków. (Patrz ilustracja 13 i 14). Ostatni, zlokalizowany na tzw.
niegrzebalnej części nekropolii, to sektor G, na którym pochowano przymusowo ekshumowane
prochy z cmentarza w Białej33. (Patrz ilustracja 6).
Bielska nekropolia funkcjonuje do dziś. Znajduje się ona obecnie przy ul.
Cieszyńskiej 92, na trasie biegnącej z Bielska w kierunku Cieszyna. Niejednokrotnie
odwiedzana jest przez szkolne wycieczki, turystów, a przede wszystkim przez lokalną
społeczność żydowską przychodząca tam kilka razy do roku w czasie największych świąt
żydowskich, m. in. w Święto Paschy, czy Święto Pojednania. Jest to teren otoczony mnóstwem
zieleni, różnego rodzaju nietypowymi roślinami nadającymi bielskiemu obiektowi sakralny
charakter, podkreślając jednocześnie wagę owego miejsca.
Cmentarz ten, mimo że jest systematycznie pielęgnowany i co jakiś czas wykonywane są
gruntowne prace porządkowe, oczyszczające teren m. in. z powalonych drzew oraz gałęzi, to
jednak widoczne jest jego niewielkie zaniedbanie i nieuporządkowanie, zwłaszcza w kwaterach
dalszych, rzadko odwiedzanych.

33
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Rozdział II

CMENTARZ ŻYDOWSKI W BIAŁEJ
1. Powstanie i funkcjonowanie bialskiej nekropolii
Pierwsza wzmianka o Żydach zamieszkujących Białą pochodzi z zeznań pojmanego
zbójnika beskidzkiego Mateusza Klimczaka sprzedającego zrabowane rzeczy Żydowi nad
Białą. Datuje się ją na czerwiec 1697 roku. W tym okresie Żydzi posiadali cztery domy i
tworzyli kolonię związaną z dworem starostów lipnickich. Zajmowali się głównie dzierżawą
browarów, szynków, austerii rozwijając także działalność w branży włókienniczej. W 1752 r. w
Białej i Lipniku mieszkało ponad 100 Żydów, co stanowiło około 20 % ogółu mieszkańców.
Najprawdopodobniej już wtedy istniała Gmina Żydowska zajmująca się, podobnie jak w całej
Rzeczypospolitej, sprawami religijnymi, sądowymi i finansowymi miejscowej społeczności. W
tym czasie w Białej były już także synagoga oraz cmentarz. W latach 60 XVIII w. dochodziło
do poważnych konfliktów pomiędzy Żydami a społecznością chrześcijańską Białej, które w
konsekwencji doprowadziły do pogromu. W jego wyniku społeczność żydowska w Białej
przestała istnieć, a cmentarz został zupełnie zdewastowany34.
Żydzi do Białej powrócili dopiero około 1805 roku, lecz nielegalnie, bowiem nowe
zaborcze władze austriackie podtrzymały prawo zakazu osiedlania się ich w tym mieście. Zakaz
ów obowiązywał do 1848 roku. Formalnie Gminę, po odłączeniu się od kahału oświęcimskiego,
zarejestrowano dopiero w 1865 roku35.
Nowy żydowski cmentarz w Białej został założony w 1849 roku. Do końca jednak
nie wiadomo, jaki wpływ na jego założenie miało rozporządzenie Rządu Krajowego we
Lwowie z 10 listopada 1849 roku, nakazujące ze względów sanitarnych zakładanie cmentarzy
żydowskich we wszystkich miejscowościach gdzie zamieszkiwała większa liczba Żydów – a na
ile Wiosna Ludów, a wraz z nią nowe, tolerancyjne prawa dla mniejszości narodowych i
religijnych. Wspomniane rozporządzenie nakazywało, by miejsce na cmentarz było należycie
chronione i oddalone od domów36. Sam fakt powstania nekropolii miał olbrzymie znaczenie dla
miejscowej społeczności żydowskiej, która dzięki temu mogła łatwiej osiągnąć samodzielność.
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Kirkut został założony przy drodze do Hałcnowa, na granicy Białej i Lipnika. Później ulicę tę,
łączącą Hałcnowską i Kolejową, nazwano Graniczną. Od zachodu teren urywał się
kilkumetrowej wysokości skarpą, poniżej której od strony zachodniej rozpościerał się stary
cmentarz wojskowy z II polowy XVIII w., gdzie pochowano żołnierzy rosyjskich i austriackich.
Teren cmentarz położony był na wysokości od 309 do 315 m n.p.m. Powstał on na terenie
gminy Lipnik. Parcela ta należała do tzw. dóbr tabularnych czyli prywatnych w Lipniku
stanowiących od 1849 r. własność spadkobierców Jerzego Thomke. Od nich to właśnie lipniccy
starsi żydowscy musieli wydzierżawić teren. W wyniku konkursu dóbr spadkobierców Jerzego
Thomke w 1858 r. większość z nich, w tym również ową parcelę z leżącym już na jej terenie
cmentarzem żydowskim, nabył arcyksiążę Albrecht Habsburg. Ponieważ był to magnat
przychylnie nastawiony do ludności żydowskiej, nie było problemów z przedłużeniem umowy
dzierżawy nekropolii. W tym czasie ze wspomnianej parceli gruntowej wyodrębniono parcelę
budowlaną, co wiązało się ze wzniesieniem na cmentarzu domu przedpogrzebowego. Powstał
on między 1849 a 1873 rokiem, według projektu nieznanego architekta. Był to niewielki
murowany budynek wzniesiony na planie prostokąta, z małą przybudówką od północy37.
W 1902 roku Gmina nabyła na własność od spadkobiercy arcyksięcia Albrechta
Habsburga – arcyksięcia Karola Stefana Habsburga z Żywca – dzierżawiony dotychczas
cmentarz. Wzrastająca liczba pochówków spowodowała, iż już na przełomie XIX/XX w.
cmentarz przy ul. Granicznej stawał się za mały. W związku z tym Izraelicka Gmina
Wyznaniowa Lipnik – Biała wystąpiła wówczas z projektem powiększenia nekropolii przez
zakup fragmentów sąsiednich parcel. Na mocy kontraktu kupna – sprzedaży z 24 lipca 1919
roku ich właścicielem zostało żydowskie stowarzyszenie „Chewra Kadisza” w Białej. W taki
oto sposób obszar cmentarza żydowskiego powiększył się do powierzchni 109 na 13 m 2,
przyjmując zarazem w planie kształt nieregularnego rombu38. Wcześniej jednak sprawy
dotyczące prawa własności i administrowania cmentarzem zostały uregulowane w paragrafie
20. statutu lipnicko – bialskiego Bractwa „Chewra Kadisza” stwierdzającym, że cmentarz
stanowiący własność Izraelickiej Gminy Wyznaniowej Lipnik – Biała pozostawał nadal jej
własnością i był jedynie oddany w administrację Bractwu „Chewra Kadisza”. Tym samym
załatwiono kwestię opłat cmentarnych, które miały być wykorzystywane wyłącznie na
utrzymanie nekropolii. W latach trzydziestych sprawa ta stała się źródłem nieporozumień
pomiędzy Bractwem a Gminą Żydowską, chcącą na powrót przejąć kontrolę nad finansami
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cmentarza. Najprawdopodobniej jednak do wybuchu II wojny światowej nadal finansami
cmentarza zarządzała „Chewra Kadisza”39.
Na skutek zmian administracyjnych i przyłączenia w kwietniu 1925 r. Lipnika do
miasta Białej cmentarz żydowski znalazł się teraz na jego terenie. W otoczeniu z wolna zaczęła
narastać zabudowa miejska; od zachodu o charakterze przemysłowym, a od wschodu o
charakterze mieszkalnym. W drugiej połowie lat 20. XX w. cmentarz otrzymał od strony ul.
Granicznej standardowe murowano – betonowe ogrodzenie, natomiast obok rozebranego domu
przedpogrzebowego wzniesiono nowy, okazały budynek uszkodzony w czasie II wojny
światowej i w latach 50. ostatecznie rozebrany40.
Cmentarz żydowski przy ul. Granicznej był czynny w latach okupacji niemieckiej
do końca 1942 r. W tym czasie pochowano około 49 osób, nie odnotowano jednak na nim
żadnych mordów hitlerowskich. Po wojnie kirkut ten użytkowany był w minimalny sposób,
bowiem odbyło się tylko około 14 pochówków. Z dniem 1 stycznia 1956 roku, na podstawie
dekretu Rządu Tymczasowego RP z dnia 2 marca 1945 roku o majątku opuszczonym i
poniemieckim, cmentarz przeszedł na własność państwa. Na mocy decyzji Sądu Powiatowego z
26 czerwca 1962 roku parcelę, na której mieściła się nekropolia wpisano jako własność Skarbu
Państwa41.
Faktyczne zamknięcie cmentarza zostało wykorzystane przez władze miejskie celem
zajęcia jego terenu pod planowane w tym rejonie Bielska – Białej budownictwo przemysłowe. I
tak już w 1958 roku zachodni skrawek nekropolii został przejęty przez Bielską Fabrykę
Armatur „Befa”, gdyż obok powstawała wielka odlewnia. Wówczas to dokonano pierwszych
ekshumacji zwłok na cmentarz żydowski przy ul. Cieszyńskiej. Liczba ekshumowanych zwłok
jest do dzisiaj nieznana. Formalnie teren ten przekazała Bielskiej Fabryce Armatur Kongregacja
Wyznania Mojżeszowego protokołem z 7 marca 1959 roku42. Tymczasem za północnym
obrzeżem kirkutu rozpoczęto budowę Południowych Zakładów Sprzętu Sportowego „Polsport”,
z góry zamierzając objęcie zabudową całej nekropolii.
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zdroworozsądkowymi argumentami, a dodatkowo naruszała święte prawo żydowskie do
nienaruszalności po wieczne czasy terenów cmentarnych. Władze administracyjne, dążąc do
osiągnięcia swego celu, postanowiły najpierw doprowadzić do zlikwidowania Bractwa
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Pogrzebowego „Chewra Kadisza” figurującego w księgach wieczystych jako właściciel terenu.
I tak też się stało. W 1961 roku Izraelickie Stowarzyszenie „Chewra Kadisza” w Białej uległo
likwidacji, a Sąd Powiatowy w Bielsku – Białej postanowił na podstawie wniosku z 5
października 1961 roku wpisać cmentarz na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem dla
Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku - Białej43. Wniosek ten nie miał żadnego merytorycznego
uzasadnienia, dlatego wobec tej uchwały ostro protestowała Kongregacja do Urzędu do spraw
Wyznań w Warszawie oraz do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach,
żądając zaniechania planów likwidacji jak również stosowania przepisów ustawy o cmentarzach
pozwalającej na inne zagospodarowanie tych terenów dopiero 40 lat po ostatnim pochówku44.
Ówczesna władza, dążąc do osiągnięcia swojego celu, całkowicie ignorowała
protesty społeczności żydowskiej. Nie miała dla niej żadnego znaczenia postawa Żydów
starających się za wszelką cenę uszanować prochy spoczywające na cmentarzu. W listopadzie
1965 roku, opiekun nekropolii w Białej Józef Kruczek zaalarmował Kongregację Wyznania
Mojżeszowego, że po terenie cmentarza chodzą architekci i geodeci dokonujący na zlecenie
Zakładów Sprzętu Sportowego pomiaru gruntów, nie posiadając na to zgody Kongregacji. Już
bowiem 19 marca 1966 roku minister gospodarki komunalnej wydał decyzję o likwidacji
cmentarza, a Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w piśmie do
Kongregacji z dnia 28 marca podtrzymało uchwałę Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku –
Białej, podając otwarcie jej uzasadnienie – konieczność rozbudowy „Polsportu”, gdyż „nie
istnieją inne możliwości rozbudowy zakładów, a została ona objęta narodowym planem rozwoju
gospodarczego”, co rzekomo pozwalało adoptować tereny cmentarne przed upływem 40 lat45.
W kwietniu 1966 roku, ponownie bez zgody Kongregacji, na ternie nekropolii
pojawiła się bliżej nieokreślona komisja dokonująca pomiarów i spisująca nagrobki. W
odpowiedzi na te działania Kongregacja znowu zaapelowała o zaniechanie likwidacji
cmentarza, przypominając po raz kolejny o religijnym aspekcie nienaruszalności tego miejsca.
Mimo to Wydział Gospodarki Komunalnej wywiesił ogłoszenie o jego likwidacji, począwszy
od
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by

w
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czternastodniowym zgłaszali w dyrekcji „Polsportu” wnioski w sprawie ekshumacji.
Oczywiście Kongregacja wraz z Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym Żydów w Polsce
znowu zaprotestowały, gdyż termin ten był niewystarczający, by poinformować o możliwości
ekshumacji rodziny i krewnych osób pochowanych na cmentarzu w większości przebywające
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za granicą. Odpowiadając, dyrekcja „Polsportu” w piśmie z dnia 30 maja podała dzień 1
czerwca jako ostateczny termin ustalenia listy grobów do ekshumacji, dając tym samym
Kongregacji na to niecałe dwa dni. 31 maja Kongregacja określiła warunki przeprowadzania
ekshumacji: „może być przeprowadzona w każdą noc, z wyjątkiem żydowskich świąt religijnych
oraz nocy z piątku na sobotę; przeniesienie zwłok na cmentarz przy il. Cieszyńskiej może
nastąpić wyłącznie na nową część cmentarza; ekshumacja powinna być przeprowadzona w
obecności osób upoważnionych przez Kongregację”46.
Kongregacja została również poinformowana, że zwłoki pochowane w okresie od
1946 do 1966 roku zostaną ekshumowane na koszt Zakładów Sportowych. Zgodnie z zapisami
w księdze pochówków z lat 1946 – 1966 ekshumacji obowiązkowej miało podlegać tylko 10
grobów, a resztę, czyli ponad 1700 grobów, pozostawiono w gestii Kongregacji. Rozpoczęto
wówczas gorączkową akcję informowania o planowanej likwidacji cmentarza i możliwym
przeprowadzeniu ekshumacji. Rodziny i krewnych powiadomiono także, iż koszt jednej
ekshumacji wynosił około 2000 ówczesnych złotych. W odpowiedzi na ten apel część rodzin
pokryła te koszty. Inni, przy pomocy Biura Opieki nad Grobami Obcokrajowców, starali się, by
prochy ich rodzin przetransportować do Izraela. Po przeprowadzonych z władzami rozmowach,
udało się w końcu wynegocjować ekshumowanie prochów z około 130 grobów na koszt
Zakładów Sportowych. Odnośnie pozostałych ponad 1500 grobów postanowiono dokonać
ekshumacji w sposób masowy i potem przygotować wspólny grób47.
Wydaje się być świętokradztwem, że ówczesny Zarząd Kongregacji zgodził się w
końcu na ekshumację, wiedząc, iż ważnym prawem judaizmu jest poszanowanie oraz wieczna
nienaruszalność miejsca pochówku. Ciała zmarłych mają bowiem spoczywać w spokoju aż do
przyjścia Mesjasza, który je wzbudzi z grobu. Należy jednak pamiętać, że pod koniec lat 60,
kiedy to nastroje antysemickie wśród władz stawały się coraz bardziej zauważalne, nie można
się im było przeciwstawiać. Kongregacja wolała podjąć trudną decyzję o przeniesieniu prochów
zmarłych na inny cmentarz, niż pozostawić je na pastwę buldożerów i koparek. Pomimo
wstępnych zapewnień władz o przeniesieniu wszystkich grobów, w ziemi na ternie obecnych
Zakładów Sportowych spoczywa ponad 1500 osób48.
Likwidację bialskiej nekropolii przeprowadził Wydział Gospodarki Komunalnej
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w czerwcu 1966 roku. Ekshumację rozpoczęto w nocy z
2 na 3 czerwca 1966 roku, zakończono definitywnie w maju 1967 roku. Przeniesiono wówczas
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152 zwłoki pochowane przed 1945 r. na cmentarzu przy ul. Cieszyńskiej. Kilka zwłok
ekshumowano do Izraela. Ekshumacji dokonywano jeszcze kilkakrotnie. W sierpniu 1966 roku
przeniesiono 9 zwłok, w listopadzie 1966 roku 6 zwłok, natomiast w maju 1967 roku 3 zwłoki.
Dodajmy, iż ekshumacje szczątków ludzkich, odbywały się na terenie „Befy” i „Polsporu”
jeszcze po tym terminie, a mianowicie w grudniu 1967 roku, w 1968 roku, a nawet później,
podczas kolejnych prac budowlanych na terenie tych zakładów. Warto podkreślić, że cała akcja
likwidacji cmentarza odbywała się w wielkim pośpiechu i dosyć niedokładnie.
Przez cały ten okres, a nawet po zakończeniu prac ekshumacyjnych, napływały listy od rodzin z
zagranicy, które zwracały się w nich z prośbami o zajęcie się grobami ich bliskich. Wtedy to
Kongregacja wystąpiła do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku – Białej z prośbą o
możliwość przeprowadzenia kolejnych ekshumacji. Formalnie nie stawiano żadnych przeszkód,
ale dalsze prace musiały być jednak przeprowadzone na koszt wnioskującego49.
Jednocześnie podczas ekshumacji specjalna komisja kwalifikowała nagrobki
cmentarne pod względem wartości. Niestety, nie jest znana ich ilość. Niemniej te
najwartościowsze pod kątem użytecznego materiału i stanu zachowania przeniesiono na koszt
„Polsportu” w sierpniu 1966 roku na cmentarz przy ul. Cieszyńskiej. Trafiło tam w sumie 160
nagrobków, co stanowiło najwyżej 1/3 liczby zachowanych jeszcze nagrobków. Wiele innych
po prostu zniszczono, skradziono (kradzieże te trwały już od 1945 roku), bądź też użyto jako
budulca. Na przykład macewy, użyte zostały w 1967 roku do betonowania koryta potoku
Niwka w rejonie kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Białej oraz wyłożenia placów
fabrycznych w „Polsporcie”. Prawdopodobnie pewną ilość nagrobków wywieziono również na
wysypisko w rejonie dworca PKP50.
13 listopada 2000 roku, dzięki pomocy Jerzego Ganszera i kilku członków bielsko – bialskiego
Speleoklubu, zorganizowano wyprawę do koryta rzeki Niwki, w celu odszukania śladów po
bialskich nagrobkach. Nie odnaleziono jednak śladów napisów nagrobkowych na napotkanych
fragmentach kamieni oraz płyt z granitu, lastrico i piaskowca, którymi wyłożone jest dno koryto
rzeki. Zatem albo 35 lat erozji wodnej zatarło napisy, albo układano nagrobki napisami w dół.
Dokładną penetrację terenu uniemożliwiły duże osady kamienia przykrywające dno. Ściany
koryta rzeki wykonane są bowiem z litego betonu i nie dostrzeżono tam elementów
nagrobkowych51.
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Teren po bialskiej nekropolii zniwelowano i już w 1967 roku zaczęły tu powstawać
kolejne budowle fabryczne. Likwidacja cmentarza żydowskiego w Białej – Lipniku wywołała
rozgoryczenie miejscowej społeczności wyznania mojżeszowego. Zlikwidowano bowiem teren
święty, nietykany po wsze czasy, w rozumieniu tej religii. Nekropolię, na której pochowano w
ciągu przeszło stu lat co najmniej 1750 ludzi, w tym przedstawicieli biznesu, inteligencji
miejskiej, rabinów i robotników. Było to wielkie barbarzyństwo. W ten sposób, w majestacie
pseudoprawa zniknął jeden z ważnych pomników historii miasta.
Dla zachowania pamięci po zlikwidowanym kirkucie, 13 grudnia 1996 roku
odsłonięto pomnik upamiętniający cmentarz. Jego autorem jest znakomity rzeźbiarz Bronisław
Krzysztof, a finansowo całe przedsięwzięcie wsparte zostało przez Zakłady Sprzętu
Sportowego „Polsport”, Urząd Miejski i Urząd Wojewódzki w Bielsku – Białej oraz inne
instytucje. Na pomniku w kształcie macewy znajduje się płaskorzeźba z brązu przedstawiająca
menorę oraz dwa siedzące u jej podstawy lwy – symbol plemienia Judy. Poniżej znajduje się
napis w języku polskim i hebrajskim: „W tym miejscu znajdował się cmentarz żydowski,
założony w 1849 roku. Zlikwidowany w 1966 roku decyzją ówczesnych władz”52.
Warto przy okazji wspomnieć, że obecnie najstarszym zachowanym

nagrobkiem,

przeniesionym wraz z innymi na cmentarz w Bielsku, jest dziecięcy pomnik upamiętniający
Aloisa Schapira, zmarłego w 1853 roku, w wieku 3 lat.
Kończąc, chciałabym jeszcze dodać kilka uwag na temat opiekunów i statystyki
pochówków na bialskim cmentarzu.
Podobnie jak w przypadku bielskiej nekropolii, niewiele wiemy o osobach
sprawujących dozór i opiekę nad bialskim obiektem. Wiadomo na pewno, że w połowie XIX
wieku funkcję grabarza spełniał Jakob Friedner, który zmarł w wieku 81 lat, w 1887 roku.
Mieszkał on wraz z żoną w tym samym domu w Lipnku nr 16, co dozorca cmentarza Samuel
Karach, który zmarł w 1893 roku, mając 63 lata. Po II wojnie światowej, aż do likwidacji
kirkutu, funkcję opiekuna spełniał Józef Kruczek53.
Odnośnie statystyki pochówków to na podstawie danych obejmujących lata drugiej
połowy XIX wieku można wyraźnie zauważyć, jak duża była śmiertelność małych dzieci. W
latach, na przykład, 1887 do 1896 zmarło w sumie 305 osób. Z czego 167 to niemowlęta i małe
dzieci do pięciu lat, co stanowiło 56% wszystkich zmarłych. Sytuacja ta zmieniła się na korzyść
w późniejszych latach, gdzie wskaźnik umieralności niemowląt systematycznie malał54.
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Funkcjonowanie żydowskiego cmentarza w Białej, zwłaszcza pod koniec jego
istnienia, niejednokrotnie uzależnione było od decyzji ówczesnych władz, które dążąc do
osiągnięcia swojego celu ignorowały wszelkie protesty społeczności żydowskiej naruszając
przy tym święte prawo żydowskie do nienaruszalności terenów cmentarnych po wieczne czasy,
aż do przyjścia Mesjasza. Pod koniec lat 60 nastroje antysemickie wśród władz były tak silne,
że na nic stały się starania i wszelkie podejmowane próby o zaniechaniu likwidacji nekropolii.
Zarząd Kongregacji nie był w stanie się im przeciwstawić, dlatego został zmuszony do podjęcia
tak trudnej i przykrej dla lokalnej społeczności żydowskiej decyzji.
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ZAKOŃCZENIE

W judaizmie szczególny status świętości i pierwszeństwo w hierarchii obok łaźni
rytualnej, szkoły i synagogi ma cmentarz. Jest on niezbędny w życiu gminy przestrzegającej
ortodoksyjne zasady religii mojżeszowej. Zgodnie z wiarą w cielesne zmartwychwstanie i
równoczesne przyjście Mesjasza stanowiącą jedną z głównych zasad judaizmu, cmentarz był i
jest dla Żydów miejscem otaczanym czcią. Nie miały nań wstępu zwierzęta. Był miejscem
nietykalnym, przez które nie należało skracać sobie drogi, ale równocześnie uważano go za
teren zamieszkały przez budzące się demony. Według zasad religii mojżeszowej ma on status
miejsca świętego, nienaruszalnego, gdzie najważniejsze jest to, co kryje ziemia, jednak bez
uprawiania kultu zmarłych. Cmentarz, jak i wszystko, co na nim się znajduje, jest ze
względów rytualnych nieczysty i czyni nieczystego każdego, kto znajdzie się w odległości
około 2 m od grobu. Mowa o tym w Biblii w Księdze Kapłańskiej:
I rzekł Pan do Mojżesza: Przemów do kapłanów, synów Aarona, powiedz im: Niechaj nikt z
nich nie zanieczyści się z powodu zmarłego z jego ludu55.
Z tego też względu to święte miejsce nie jest na co dzień odwiedzane. Żydowski obrządek
pogrzebowy powinien się ograniczyć wyłącznie do pochówku i utrwalenia pamięci o
zmarłym. Religia judaistyczna uznaje miejsca pochówku za szczególne sacrum i nie zna
pojęcia likwidacji cmentarza. Zasady tej religii nie zezwalają na jakiekolwiek inne poza
grzebaniem zmarłych użytkowanie terenu raz przeznaczonego na pochówek. Zgodnie z religią
i tradycję zmarły Żyd musi spocząć w ziemi poświęconej i nie wolno go pochować na
cmentarzu nie żydowskim. Kości wszystkich zmarłych powinny być pozostawione w spokoju
i nie naruszone aż do czasów zmartwychwstania. Inaczej mówiąc, cmentarz jest miejscem
przeznaczonym dla zmarłych „po wsze czasy”, aż do chwili przyjścia Mesjasza56. Ceremonią
pogrzebową wraz z przygotowaniem pochówku zajmuje się stworzone w tym celu w gminie
bractwo pogrzebowe Chewra Kadisza, do którego obowiązków należy umycie ciała,
odprowadzenie do grobu i pogrzebanie. O bractwie tym dokładnie pisałam już w rozdziale
pierwszym.
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Żydzi zgodnie z nakazem religijnym od najdawniejszych czasów grzebali swoich
zmarłych, stawiając im symboliczne kamienne stelle, zwane po hebrajsku massebach
(macewa) lub cijun he nefesz, które według prawa oznaczały miejsce nieczyste (grób) i były
znakiem dla kapłanów, aby nie zbliżali się zbyt blisko do nich. Kamienny nagrobek z napisem
w języku hebrajskim stawiano najpóźniej w pierwsza rocznicę śmierci na osi wschód –
zachód, bowiem zmarły powinien spoczywać zwrócony nogami na wschód, czyli umownie
patrzeć w kierunku Jerozolimy. Jednak nie zawsze udawało się zachować tę zasadę, więc
często nagrobki były zwrócone w kierunku wejścia lub na osi północ – południe57.
Nagrobki z bielskiej nekropolii są wykonane z różnych materiałów: od piaskowca,
poprzez beton, aż do szlachetnych marmurów. Do dnia dzisiejszego zachowało się około 400
pomników. Większość macew pochodzi z warsztatu kamieniarskiego Salomona Leisera
Wulkana. Miejsce ostatniego spoczynku znalazło tu wiele osób ważnych zarówno dla lokalnej
społeczności, jak i dla szerszego grona. Są to m. in.: Prof. Michael Berkowitz – pedagog,
pisarz, pionier ruchu syjonistycznego, Arnold Gross – honorowy obywatel miasta Białej,
Karol Korn – architekt, budowniczy, uhonorowany przez cesarza Franciszka Józefa tytułem
cesarsko – królewskiego radcy budowlanego (Patrz ilustracja 15), Salomon Pollak – członek
Rady Miasta Bielska przez 32 lata, honorowy obywatel tego miasta, realizator projektu
systemu kanalizacji i gazyfikacji miasta, prezes Zarządu Gminy w latach 1898 – 1920. (Patrz
ilustracja 16).
Cmentarze żydowskie zakładano w odległości 50 łokci (25 m) do domostwa
najbardziej wysuniętego na skraj osady. Zmarli musieli być pochowani w sposób
chronologiczny i w rzędach aktualnie używanych. W gminach żydowskich o charakterze
liberalnym lub reformowanym odstępowano od tej zasady, np. w większych miastach, jak
Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, gdzie pod wpływem asymilacji chowano zmarłych w
różnych latach w jednym grobowcu rodzinnym obok nagrobka wcześniej zmarłej bliskiej
osoby58.
Żydzi przychodzą na cmentarz kilka razy w roku, a mianowicie w Święto Paschy,
Święto Tygodni – Szawuot, w Dzień Pojednania, 8. dnia Święta Sukkot oraz w miesiącu Elul
(sierpień/wrzesień) poprzedzający Sądne Dni – Jom Kipur (Święto Pojednania). Język
hebrajski używa kilku wyrażeń na określenie pojęcia „cmentarz”: bet ha kwarot – dom mogił
(Księga Nehemiasza, rozdział 2, werset 3), bet ha chajim – dom życia (Księga Hioba, rozdział
30, werset 23 i Księga Izajasza, rozdział 26, werset 19), bet ha olam – dom wieczności
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(Księga Koheleta, rozdział 12, 5)59. Streszczając te biblijne nazwy można śmiało określić
żydowską nekropolię jako miejsce święte, przeznaczone wszystkim żywym. Nazwy te są dość
osobliwe, ale maja uzasadnienie w religii żydowskiej w trzynastu zasadach wiary, gdzie
wyznaje się m.in. Wierzę z cały przekonaniem, że nastanie czas wskrzeszenia zmarłych, kiedy
taka będzie wola Boga.
Na terenie obecnego województwa śląskiego, w skład którego wchodzą dwa, opisane przeze
mnie cmentarze, funkcjonowały dwie nazwy określające te miejsca: kirkut, kierkut, kierkow
oraz judenkirchhof, judenfriedhof60.
Jak więc widać cmentarz dla społeczności żydowskiej był i jest miejscem świętym,
czczonym,

nienaruszalnym

na

wieki,

niezbędnym

dla

prawidłowego

i

pełnego

funkcjonowania żydowskiej gminy wyznaniowej, dlatego też warto zgłębiać się w tą
tematykę i poszukiwać nowych materiałów dotyczących innych cmentarzy żydowskich
powstałych i nadal funkcjonujących na terenie Polski.
Na zakończenie chciałabym dodać kilka uwag dla zwiedzających cmentarz
żydowski w Bielsku – Białej przy ul. Cieszyńskiej 92, a mianowicie jest on otwarty w dni
powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16 oraz niedziele od 10 do 18.
Nieczynny natomiast jest w soboty i święta żydowskie. Zgodnie z tradycją żydowską
mężczyźni odwiedzający cmentarz powinni mieć dowolne nakrycie głowy. Ponadto w
miejscu tym nie wolno jeść ani pić. Nie należy także chodzić po grobach, chyba że nie ma
innej drogo dojścia do odwiedzanego grobu. Raz w roku, w dniu pamięci zmarłych (Izkor),
około trzy tygodnie po święcie żydowskiego nowego roku (przełom września i października),
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku – Białej organizuje modlitwę na cmentarzu.
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ANEKS.
WSPÓŁCZESNY WYGLĄD CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO
W BIELSKU – BIAŁEJ PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ 92

Ilustracja 1. Aleja Główna zwana też Aleją Zasłużonych rozdzielająca sektory A i B.
Po obu stronach pochowano wielu zasłużonych obywateli miasta Bielska –Białej

Ilustracja 2. Pomnik upamiętniający żydowskich żołnierzy poległych w czasie I wojny
światowej
30

Ilustracja 3. Mogiły żydowskich żołnierzy, którzy zginęli podczas I wojny światowej.
Kwatera E.

Ilustracja 4. Obelisk Ernsta Brülla z usuniętymi napisami w języku niemieckim.
Kwatera C.
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Ilustracja 5. Nagrobek dr Mendla Ginzburga przewodniczącego Kongregacji Wyznania
Mojżeszowego w Bielsku – Białej w latach 60-tych XX w.

Ilustracja 6. Sektor G, gdzie pochowano ekshumowane prochy z cmentarza w Białej

32

Ilustracja 7. Brama cmentarna przy ul. Konopnickiej

Ilustracja 8. Dom przedpogrzebowy przy ul. Cieszyńskiej 92
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Ilustracja 9. Aleja cmentarna przy sektorze A

Ilustracja 10. Widok na sektor B
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Ilustracja 11. Obeliski w sektorze C. Była to najczęstsza forma nagrobkowa na cmentarzu
żydowskim w Bielsku – Białej

Ilustracja 12. Kwatera dziecięca w sektorze D
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Ilustracja 13. Widok na sektor F

Ilustracja 14. Aleja kasztanowców przecinająca sektor F. W głębi grobowiec rodziny
Deutschów
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Ilustracja 15. Miejsce spoczynku Karola Korna- architekta i budowniczego, 1852-1906
Sektor F

Ilustracja 16. Miejsce spoczynku Salomona Pollaka- honorowy obywatel miasta Bielska
Sektor A
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Ilustracja 17. Nagrobek prezesa „Chewra Kadisza” w latach 1933-1934 Alfreda Wachtla
i jego żony Filipiny

Ilustracja 18. Nagrobek reżysera teatralnego Henryka Lufta-Lotara nawiązujący w swoim
kształcie do macewy.
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