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Wstęp

Budowniczy mostów pojednania

Życie i działalność Zygmunta Rolata potwierdzają słowa papieża Fran-
ciszka, że sensem naszego istnienia jest otwieranie się na innych – okazywanie 
zaufania i otwartości, gościnności i współczucia, zaangażowania i miłosier-
dzia. Innymi słowy, jesteśmy tyle warci, ile potrafimy dać innym.

W czasie Światowych Dni Młodzieży papież Franciszek zwrócił się do 
młodego pokolenia ze słowami: 

„Dzisiaj my, dorośli, potrzebujemy was, byście nas nauczyli żyć razem 
w różnorodności (…), w dialogu, w dzieleniu się, wielokulturowości nie jako 
zagrożenia, lecz jako szansy. (…) Miejcie odwagę nauczyć nas – mówił papież 
– że jest łatwiej budować mosty niż wznosić mury!”

Do zadumy skłania to, jak wielu ludzi okrutnie doświadczonych przeży-
ciami II wojny światowej i cudem ocalonych upatrywało sens swojego dalszego 
życia w budowie dróg porozumienia i pojednania ponad podziałami, w pomocy 
tym, którzy są w potrzebie, w umacnianiu przekonania, że dobro, wiara, na-
dzieja i miłość odniosą zwycięstwo nad złem, nad podłością i okrucieństwem. 

Świadkowie historii, którzy przeżyli piekło Auschwitz i innych niemiec-
kich obozów śmierci – jak Witold Pilecki i Jan Karski, Władysław Barto-
szewski i Marek Edelman, Elie Wiesel i Primo Levi oraz wielu innych pisarzy 
i myślicieli miało poczucie, że spoczywa na nich obowiązek i misja dawania 
świadectwa, a zarazem ostrzegania świata, by nigdy więcej nie powtórzyło się 
to, co ich spotkało. Są też ludzie, którzy – jak Zygmunt Rolat lub inny ocalony 
z Zagłady, światowej sławy onkolog, mieszkaniec Częstochowy, Jerzy Einhorn, 
nie tylko piórem dają świadectwo prawdzie o czasach zbrodni i pogardy dla 
człowieczeństwa, ale swoją działalnością zawodową budzącą podziw i uznanie 
dają odpowiedź na fundamentalne pytania: Jak żyć? Jak czynem, a nie go-
łosłownymi deklaracjami przywracać ludziom wiarę w dobro i przyzwoitość? 
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Jak własnym przykładem wychowywać nowe pokolenia w duchu tolerancji, 
poszanowania ludzkiej godności, współczucia, miłosierdzia i pomocy?

W Sarajewie na spotkaniu z przedstawicielami kościołów chrześcijań-
skich, judaizmu i islamu papież mówił: „Nie dajmy się jednak zniechęcać trud-
nościami i nadal wytrwale podążajmy drogą przebaczania i pojednania. Słusz-
nie zachowując pamięć o przeszłości, także, aby wyciągnąć wnioski z historii, 
unikajmy żalów i wzajemnych oskarżeń (…)”.

Życie i działalność Zygmunta Rolata mogą być uznane za wzór takiej wła-
śnie postawy. Zygmunt cudem ocalony – Wybrany, aby żyć, jak pisał o sobie 
Jerzy Einhorn – poświęcił się bez reszty promowaniu dobra. Jest to życie speł-
nione.

Zygmunt Rolat został prezydentem Światowego Związku Żydów Czę-
stochowian i ich Potomków z siedzibą w Nowym Jorku. Jest Honorowym 
Obywatelem Miasta Częstochowa. Współprzewodniczy powołanej w Stanach 
Zjednoczonych Fundacji Edukacyjnej promującej działalność Jana Karskiego. 
Aktywnie wspiera Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – jest członkiem 
Rady tego Muzeum. Inspiruje, organizuje i jest fundatorem festiwali, koncer-
tów i innych wydarzeń kulturalnych, które na trwałe wpisały się w życie Czę-
stochowy, Krakowa i Warszawy. Z myślą o upamiętnieniu wielu tysięcy Pola-
ków – Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, założył Fundację, której celem 
jest budowa Pomnika pod nazwą Ratującym – Ocaleni.

Jest melomanem. Włożył wiele energii i środków, aby Filharmonia Czę-
stochowska im. Bronisława Hubermana stała się ważnym ośrodkiem życia mu-
zycznego w Polsce. Jest mecenasem Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisła-
wa Hubermana. Strażnikiem pamięci o tej Częstochowie i jej mieszkańcach, 
którzy zostali przez Niemców wymordowani. 

Zygmunt Rolat angażuje się na różne sposoby w procesy pojednania mię-
dzy społecznością polską z żydowską. „Żydzi – pisał Rolat – żyją w Polsce od 
tysiąca lat. Gdy Hiszpania i Portugalia wypędziły swoich Żydów, Polska za-
prosiła ich do siebie i godnie przyjęła. I byliśmy w Polsce przez całe wieki – na 
dobre i złe. Żydzi walczyli za Polskę, byli motorem jej rozwoju gospodarczego. 
Żydzi z polski zdobywali Nagrody Nobla, rozwijali świat i zbudowali Państwo 
Izrael”.

Dziś sprawie dialogu międzykulturowego i pojednania służą nie tylko fe-
stiwale – Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”, czy muzyczny Festiwal 
Kultury Żydowskiej w Krakowie (Zygmunt przewodniczy również amery-
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kańskiej organizacji Friends of the Jewish Culture Festival). Zygmunt Rolat 
wspiera też Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie. 

Rada Miasta Częstochowa przyznała Mu tytuł Mecenasa Kultury. W 2008 
r. został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej, a w pięć lat później otrzymał z rąk 
prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyż Komandorii z Gwiazdą Orderu 
Zasługi RP (2013). 

W Polsce Zygmunt Rolat jest doceniany, szanowany i lubiany – głównie 
za swoje bezinteresowne oddanie sprawie zbliżenia i porozumienia między Po-
lakami a Żydami, ale również za zwykłą ludzką dobroć. Wyniósł ją z domu. 
W wydanym z jego inicjatywy albumie pt. Żydzi Częstochowianie Zygmunt 
Rolat pisał: „Relacja pomiędzy moim tatą i moim bratem Jerzykiem była pięk-
nym przykładem więzi Ojca z Synem”. Obaj zginęli w czasie wojny z podnie-
sioną głową – z bronią w ręku. Walczyli i polegli w obronie godności własnej 
i swoich najbliższych. 

Rodzice przekazali Zygmuntowi moralne zasady, wrażliwość na piękno, 
ale też na ludzką krzywdę i poszanowanie ludzkiej godności. Przekazali też 
dobre geny. Dobro wyniesione z rodzinnego domu dobro rozdaje hojnie in-
nym. Budzi spontaniczną sympatię i zaufanie. Cieszy się respektem i przyjaź-
nią wielkich tego świata i tych wszystkich, z którymi z wyboru dzieli radości 
i smutki codziennego życia i pracy na rzecz innych.

Pamięta o swoich korzeniach. Jest wspaniałym ambasadorem sprawy pol-
skiej i swojego rodzinnego miasta w świecie. Pisze: „Moje korzenie są tutaj. 
Jestem Żydem częstochowianinem. Życzę mojemu miastu jak najlepiej. Niech 
się rozwija i rozkwita!”

Częstochowa była miastem, w którym kształtowała się wspólnota losu 
społeczności polskiej i żydowskiej. Tragiczny kres tej wspólnoty przyniosła 
hitlerowska zbrodnia ludobójstwa. Zygmunt Rolat uznał za swoją misję przy-
wrócenie pamięci o tych, którzy przez ponad trzy stulecia współtworzyli histo-
rię miasta. Częstochowa odwzajemnia Zygmuntowi jego dobre uczucia. Jest 
dumna, że Zygmunt Rolat należy do areopagu wielkich postaci, które rozsła-
wiają w świecie imię tego miasta – tak ważnego dla tożsamości i duchowości 
Polaków.

Adam Daniel Rotfeld



Przedmowa

Lektura książki Zygmunt Rolat Honorowy Obywatel Miasta Częstochowy  
autorstwa Cezarego Kazimierza Szymańskiego i Ryszarda Stefaniaka to kon-
takt z historią i przeżyciami niezwykłego Człowieka. Już niemalże od samego 
wstępu Czytelnik znajduje się w świecie dramatycznych przeżyć, których do-
świadcza żydowskie dziecko w wojennym piekle. Tragedia utraty najbliższych. 
Potworny lęk o własne życie, które z trudem udaje mu się ocalić. Towarzy-
sząca mu wciąż siła i determinacja aby przetrwać, aby z dna, w którym życie 
umieściło małego chłopca sięgnąć do sukcesów  widocznych z ostatnich pięter 
nowojorskich drapaczy chmur…

To jest prawdziwa historia Częstochowianina Zygmunta Rolata. Odnoszę 
wrażenie, że te tragiczne doświadczenia w pewnym sensie zahartowały już 
w dzieciństwie Zygmunta, była to gorzka nauka i poznanie świata od najbru-
talniejszej i najbardziej ponurej strony. Lecz wówczas młody chłopiec dzięki 
swej wrodzonej inteligencji i dzięki wartościom, które zaszczepiono mu w ro-
dzinnym domu dokonał podziału na priorytety i po mistrzowsku rozpoznawał 
niebezpieczeństwo.

Kolejny etap w młodym życiu Zygmunta to tułaczka po Europie, ale ta 
także miała jasno wytyczony kierunek: solidne wykształcenie. Determinacja, 
ciężka praca, upór i umiejętność „oswajania” rzeczywistości częstokroć nie-
przyjaznej dla żydowskiego chłopca czynią z niego zwycięzcę. Zygmunt osią-
ga swój cel. Jego życie to niezwykle inspirujący przykład dla każdego młodego 
człowieka, który próbuje się zdefiniować.

Po Europie przychodzi czas na Stany Zjednoczone. Ameryka staje się oj-
czyzną Zygmunta, duch pasji i przedsiębiorczości to jest środowisko w którym 
doskonale się odnajduje. Zygmunt odnosi pierwsze poważne sukcesy zawodo-
we, a w ślad za nimi sukcesy finansowe.

Wydawałoby się, że Polska tak odległa w sensie geograficznym, a także 
z perspektywy czasu staje się tylko rzadko przywoływanym wspomnieniem. 
Nic bardziej mylnego. Bez względu na doświadczenie wojny, bez względu na 
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panujący ustrój Polska jest obecna w sercu i we wspomnieniach Zygmunta.
W roku 1967 Zygmunt Rolat pierwszy raz po wojnie przyjeżdża do Polski. 

Wracają wspomnienia, przebłyski obrazów w pamięci. Jest już jasnym kształt 
więzi między nim a krajem lat dziecięcych, krajem pochodzenia przodków.

Od tamtej pory Zygmunt Rolat rozpoczyna swe regularne podróże do 
Polski, do Częstochowy. Z typowym dla Zygmunta „impetem” angażuje się 
w działalność charytatywną oraz na rzecz wspierania badań naukowych i pro-
mocji kultury. Od lat prowadzi także swoją kampanię na rzecz promocji do-
brego imienia Częstochowy oraz Polski w elitarnych środowiskach Ameryki 
Północnej. Jego aktywność na tym polu jest godna najwyższego uznania.

Niniejsza książka jest prawdziwym kompendium wiedzy o Zygmuncie 
Rolacie. Autorzy podjęli się arcytrudnego zadania polegającego na uporząd-
kowaniu, usystematyzowaniu tak intensywnego, wielowątkowego, bogatego 
życiorysu Zygmunta Rolata. Zdefiniować człowieka z takim dorobkiem i cha-
rakterem to nie lada wyzwanie. Tym bardziej chylę czoła przed autorami, że 
zrealizowali to zadanie w sposób pełny i kompletny.

Imponująca jest jasna i przejrzysta forma tekstu przy jednoczesnym nasy-
ceniu informacją.

Praca autorstwa Cezarego Kazimierza Szymańskiego i Ryszarda Stefania-
ka stanowi rzetelne źródło wiedzy o życiu Zygmunta Rolata, w moim prze-
konaniu jest to także bardzo dobry materiał dydaktyczny o niepodważalnych 
walorach poznawczych.

Z wyrazami uznania dla Autorów polecam niniejszą książkę wszystkim 
Czytelnikom.

Hajfa, 24.08.2016 r.
prof. Szewach Weiss



„Swoi” czy „obcy”  
- Żydzi - obywatele miasta Częstochowy

Żydzi jako kupcy pojawili się na ziemiach Polan w X wieku. W wieku 
XI i XII zaczęli osiedlać się na stałe. Przyczyną migracji były pogromy, któ-
rych w Europie Zachodniej dokonywali na Żydach krzyżowcy. Rozpoczęło to 
fale prześladowań, represji, grabieży, zabójstw i wygnań. Takiego życia za-
smakowali Żydzi w Niemczech, na Węgrzech, we Francji i w Austrii, a w koń-
cu w Hiszpanii i Portugalii. Ludność pochodzenia żydowskiego w zachodniej 
i południowej Europie nie mogła czuć się bezpiecznie. Wygnani szukali no-
wego domu. Na terenach Polski, mimo ich masowego napływu, nikt nie palił 
żydowskich domostw, nie grabił, nie zabijał. Nikt Żydów nie prześladował. 
Przeciwnie, Żydzi byli w Polsce szanowani. Władcy otaczali ich szczególną 
opieką i obdarzali wieloma przywilejami1. Pozwalało to na przestrzeni wieków, 
nie tylko na w miarę bezpieczne bytowanie, ale także na rozwój żydowskiej 
duchowości i kultury. Przez stulecia Polska była najważniejszym ośrodkiem 
żydowskiego życia religijnego, umysłowego i politycznego. Gminy żydowskie 
otrzymywały szeroką autonomię, a przez prawie dwieście lat do roku 1764 
działał nawet żydowski parlament – Sejm Czterech Ziem2. Rozwijały się róż-
ne żydowskie prądy religijne i kulturowe, powstał chasydyzm3, ale znalazł też 
1 Najstarszym przywilejem dla Żydów jest przywilej kaliski, wydany w 1264 przez księcia 

wielkopolskiego Bolesława Pobożnego. Na nim wzorowano kolejne przywileje generalne 
(ogólnopolskie) dla Żydów zamieszkałych na poszczególnych ziemiach. Istotne znaczenie 
miały przywileje Kazimierza III Wielkiego z 1334, z 1364, a także z 1367. Kolejni władcy 
polscy panujący po Kazimierzu Wielkim, aż do Stanisława Augusta Poniatowskiego, za-
twierdzali generalne przywileje dla Żydów.

2 Sejm Czterech Ziem (Waad Arba Aracot) był przejawem autonomii żydowskiej i działał 
w latach 1581-1764. W roku 1623 nastąpiło wyodrębnienie Sejmu żydowskiego na Litwie.

3 Chasydyzm – od słowa chasid - „pobożny” - ruch mistyczno-religijny i społeczny, zapo-
czątkowany przez Izraela ben Eliezera (1700-1760) z  Podola, zwanego Baal Szem Tow. 
Chasydyzm przeciwstawiał się judaizmowi rabinicznemu, głosił radość życia poprzez eks-
tazę religijną, taniec, śpiew; rozwinął swój własny rytuał religijny, założył własne synago-
gi, lecz nigdy nie oderwał się od głównego nurtu judaizmu. Do II wojny światowej jego 
światowym centrum była Europa Wschodnia. Obecnie najwięcej wyznawców znajduje się 
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swoich zwolenników i propagatorów ruch haskali4 – oświeceniowy ruch wśród 
Żydów, propagujący m.in. zbliżenie do kultury krajów, w których żyli. Ziemie 
polskie stały się największym skupiskiem Żydów na świecie.

Jednym z miejsc, gdzie społeczność żydowska silnie zaznaczyła swoją 
obecność jest Częstochowa. W mieście, nad którym góruje Klasztor Jasnogór-
ski, tradycja obecności społeczności żydowskiej nie jest wprawdzie tysiącletnia, 
ale też wcale nie taka krótka, liczy sobie bowiem ponad dwieście lat. Przez ten 
czas obywatele miasta wyznania mojżeszowego budowali swoje małe, rodzinne 
szczęście, ale także czynnie włączali się w rozwój i budowę miasta. Nie zawsze 
było łatwo, jednak i chrześcijanie i Żydzi, potrafili w Częstochowie współistnieć 
ze sobą, wyciągając z tego dla siebie obopólne korzyści, a i miasto korzystało na 
tym w sposób znaczny. Obecność Żydów w Częstochowie przyczyniła się bo-
wiem z pewnością do jej rozwoju przemysłowego w wieku XIX. Miało to także 
ogromne znaczenie dla kształtowania się Częstochowy jako miasta wielokulturo-
wego, stanowiącego przykład względnie harmonijnego współżycia społecznego 
ludności polskiej i żydowskiej5. Z pewnością częstochowscy Żydzi byli społecz-
nością odmienną. Różnili się strojem, obyczajami, językiem i religią. Ta od-
mienność budziła ciekawość, czasem niechęć, a w skrajnych przypadkach nawet 
wrogość. Z drugiej jednak strony, był to czynnik generujący dynamikę rozwoju 
miasta. Żydzi-Częstochowianie byli kupcami, rzemieślnikami, robotnikami, pio-
nierami bankowości i drukarstwa, przedsiębiorcami. Pracowali w warsztatach, 
budowali fabryki, obiekty użyteczności publicznej, sakralne i kulturalne. Mimo 
swej odrębności byli Częstochowianami. Zachowując swoją żydowską tożsa-
mość, głównie religijną, pracowicie dokładali „cegiełkę” budując dobrobyt mia-
sta. W tę czasem łatwiejszą, a czasem trudniejszą koegzystencję we wrześniu 
1939 roku brutalnie wtargnęła wojna. Zagład, jaką całej społeczności żydowskiej 
zgotowali Niemcy, nie ominęła także i częstochowskich Żydów. W stosunku do 
ich liczby sprzed wojny przeżyło niewielu. Niewielu też chciało pozostać w Czę-
stochowie po wojnie. Psychicznie okaleczeni, nie mający często do kogo i gdzie 

w Izraelu i Stanach Zjednoczonych.
4 Haskala - „oświecenie, wykształcenie”, termin utworzony w 1832 roku przez Judę Jeitele-

sa na określenie ruchu szerzącego nowoczesną kulturę europejską wśród Żydów w latach 
1750-1880 w Polsce, w Niemczech (gł. M. Mendelssohn), we Włoszech i innych krajach 
Zachodniej Europy. Haskala propagowała odrodzenie kulturalne i społeczne Żydów po-
przez rozwój nauki, filozofii, reformę szkolnictwa, zbliżenie do kultury krajów, w których 
żyli, a więc także znajomość języków obcych, popierała emancypację, wpłynęła na rozwój 
prasy i literatury żydowskiej, zapoczątkowała ruch asymilacyjny.

5 Także innych nacji: Niemców, Rosjan.



12

wracać, spotykający się z niezrozumieniem i przejawami agresji, podejmowali 
decyzje o wyjeździe z rodzinnego miasta. Częstochowa straciła swój wielokul-
turowy charakter, a polityka po raz kolejny wkroczyła w życie ludzi i wręcz wy-
mazała z kart historii pamięć obecności tej licznej i zasłużonej dla miasta grupy 
obywateli. Znaczeniem żydowskich mieszkańców miasta zaczęło interesować się 
kilku historyków zapaleńców dopiero na przełomie lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych XX wieku. Uznali oni, że nigdy nie będzie można prawidło-
wo analizować losów miasta bez analizy wkładu, jaki w budowanie jego historii 
mieli częstochowscy Żydzi. Do tych „szalonych”, jak na ówczesne czasy ludzi 
należeli m.in. Janusz Lipiec6, Zbigniew Jakubowski7, Jerzy Mizgalski8. Oni tak-
że zajęli się przywracaniem pamięci o społeczności żydowskiej współczesnym 
częstochowianom. A było co przypominać, wszak w Częstochowie mieszkała 
6 Janusz Lipiec (1924 – 1992) ur. się w Warszawie, od 16. roku życia rozpoczął pracę jedno-

cześnie prowadząc działalność w organizacjach konspiracyjnych – Związku Walki Zbroj-
nej, później w Armii Krajowej, aresztowany, poprzez „Pawiak” trafił do obozu w Oświę-
cimiu, a potem w Mathausen, gdzie pozostawał do końca wojny. Do Polski wrócił w maju 
1947 roku, w 1952 roku ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu War-
szawskiego, doktorat obronił w 1983 roku na Wydziale Humanistycznym w Toruniu, a ty-
tuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w roku 1991 nadała mu Rada Wydziału 
Filologiczno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Przez lata związany 
był z WSP w Częstochowie.

7 Zbigniew Jakubowski (1946-2002) był jednym z prekursorów badań nad wkładem spo-
łeczności żydowskiej w rozwój Częstochowy. W 1991r. dr Zbigniew Jakubowski zorganizo-
wał Zespół Badań Dziejów i Kultury Żydów Regionu Częstochowskiego w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej. W tym samym czasie odbyła się sesja ogólnopolska na temat „Społeczność 
Żydowska Częstochowy w okresie międzywojennym” oraz międzynarodowa sesja nauko-
wa „Polacy-Żydzi. Bogactwo wspólnego dziedzictwa-odbudowa pamięci.” Publikacje: Ży-
dzi w dziejach Częstochowy, [w:] Kalendarz Żydowski - Almanach 1990-1991, Warszawa 
1991, s.39-48; Wstęp do pracy „Żydzi w dziejach Częstochowy” pod red. Z. Jakubowskie-
go, Częstochowa 1991, s.5-6, Częstochowscy Żydzi. Charakterystyka problematyki i per-
spektywy badań, [w:] Żydzi w dziejach Częstochowy, praca zbiorowa pod red. Z. Jakubow-
skiego, Częstochowa 1991, s.7-25.

8 Jerzy Mizgalski (ur.1950r.) jest profesorem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problemów tożsamości, działalności 
samorządu, funkcjonowania wspólnot lokalnych, mniejszości etnicznych i  religijnych, 
kultury i obyczajowości żydowskiej. Jest przewodniczącym Rady Muzeum Częstochow-
skiego, organizatorem licznych konferencji naukowych i publikacji związanych z historią 
społeczności żydowskiej w Częstochowie i regionie częstochowskim. W czerwcu 2015 r. 
odebrał w Warszawie „Laur Pamięci” – wyróżnienie ustanowione przez Ambasadę Izraela 
w  Polsce, Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego RP oraz Fundację Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego. Jest również laureatem dyplomu „Chroniąc Pamięć”, przyzna-
wanej Polakom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog pol-
sko–żydowski. W październiku 2015 roku otrzymał prestiżową nagrodę im. Karola Miarki 
przyznawaną „Za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju”.
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niegdyś jedna z najliczniejszych i najbardziej prężnych społeczności żydowskich 
w Polsce. 

Pierwsze wzmianki dotyczące żydowskiego osadnictwa w Częstocho-
wie pochodzą z początku XVIII w. Początkowo nie była to obecność liczna. 
W 1765 roku żyło w Częstochowie 75 żydowskich rodzin9. Częstochowscy 
Żydzi tamtych czasów trudnili się prawdopodobnie drobnym handlem i tkac-
twem. Założyli oni tymczasową synagogę i w 1765 roku rozpoczęli przy 
ulicy Mirowskiej róg Nadrzeczna budowę tzw. Starej Synagogi10. Ówcze-
śni Częstochowscy Żydzi nie byli samodzielni religijnie. Podlegali kahało-
wi11 w Janowie, gdzie na cmentarzu wyznaniowym chowano także zmarłych  
z Częstochowy12. Próbując zmienić tę sytuację, rozpoczęto starania o utworze-
nie cmentarza wyznaniowego i gminy. Ostatecznie żydowski cmentarz wyzna-

9 Zob. Z. Jakubowski, Częstochowscy Żydzi. Charakterystyka problematyki i perspektywy 
badań, [w:] Z  dziejów Żydów w  Częstochowie, red. Z. Jakubowski, S. Podobiński, Czę-
stochowa 2002, s.11; Jakubowski zauważa jednocześnie, że pojawienie się przedstawicie-
li społeczności żydowskiej w  Częstochowie wymaga pogłębionych badań historycznych 
i pracy na archiwaliach, które są rozproszone i niepełne. Wiedza o pojawieniu się Żydów 
w  Częstochowie pochodzi z  opracowań tzw. lustracji królewskich z  wieku XVI i  XVII 
i z pewnością nie wyczerpuje tematu. Bezsprzecznie jednak to okolice Częstochowy stały 
się znacznie wcześniej miejscem osiedlania się Żydów. Przodował w  tym Lelów. Nawet 
podana liczba 75 Żydów nie jest do końca jasna, bowiem nie wiadomo, czy jest to liczba 
wszystkich Żydów częstochowskich, czy liczba rodzin żydowskich zamieszkujących Czę-
stochowę; 
Na temat początków żydowskiej gminy wyznaniowej w Częstochowie pisze szerzej Kazi-
mierz Rędziński. Początki żydowskiej gminy wyznaniowej w Częstochowie (1808 – 1862) 
[w:] Z dziejów Żydów w Częstochowie, red. Zbigniew Jakubowski przy współpracy  Stani-
sława Podobińskiego, Częstochowa 2002. Stwierdza on, iż „społeczność żydowska, liczą-
ca w 1808 roku w Starej Częstochowie 495 osób, uzyskała możliwość powołania własnej 
gminy wyznaniowej. Początki osadnictwa żydowskiego należy odnieść do pierwszych lat 
XVIII wieku. Podczas wojny północnej Szwedzi trzykrotnie w  latach 1701, 1704 i 1705 
burzyli i łupili miasto. Na spłatę kontrybucji, nałożonej na miasto w 1705 roku zaciągnięto 
dług u Żyda Mośka. W zamian pozwolono mu zamieszkać w Starej Częstochowie tak dłu-
go aż w całości zwróci mu się dług.”, s. 125.

10 Budowę Starej Synagogi ukończono ostatecznie sto lat później, dokonując jej rozbudowy 
i restauracji, jako obiekt architektoniczny dotrwała do II wojny światowej, kiedy to została 
całkowicie zniszczona, podobnie jak tzw. Nowa Synagoga, która  zbudowana przy zbiegu ów-
czesnych ulic Spadek i Aleksandryjskiej (w miejscu dzisiejszej Filharmonii Częstochowskiej), 
została zniszczona przez Niemców w 1939 roku, a w roku 1940 uległa całkowitemu spaleniu.

11 Kahał– (zgromadzenie, gmina) – wyrażenie z  języka jidysz, oznaczające gminę, formę 
organizacji społeczności żydowskiej. Słowo to oznacza zarówno samo skupisko ludności, 
wewnętrznie zorganizowanej i posiadającej władzę, jak i grupę władz gminy.

12 Zob. Z. Jakubowski, Częstochowscy Żydzi. Charakterystyka problematyki i perspektywy 
badań, [w:] Z dziejów Żydów w Częstochowie, red. Z. Jakubowski, S. Podobiński, Często-
chowa 2002,s.13.
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niowy powstał w Częstochowie pod koniec XVIII wieku, a gmina usamodziel-
niła się na początku wieku XIX13. Należało do niej 496 Żydów, stanowiących 
14,8% ogółu ludności14. Był to dowód na zasiedzenie społeczności żydowskiej 
w Częstochowie. Od tej chwili możemy mówić, iż losy częstochowskich Ży-
dów złączone były z losami Częstochowy, a ta dzieliła los całej Polski. Gdy 
kraj znalazł się pod zaborami, mieszkańcy Częstochowy15: tak chrześcijanie, 
jak i Żydzi podzielili los zniewolonego narodu. Narodu, który od samego po-
czątku zniewolenia podejmował próby odzyskania swej niepodległości.

Nie wiemy, czy któryś częstochowski Żyd trafił kiedykolwiek pod komen-
dę osławionego Berka Joselewicza16 - żołnierza Insurekcji Kościuszkowskiej, 
Legionów Dąbrowskiego i Księstwa Warszawskiego, ale opór wobec władz za-
borczych i patriotyczne nastroje towarzyszyły częstochowskim Żydom od utra-
ty przez Polskę niepodległości do roku 1918, a także w okresie międzywojen-
nym. Już w roku 1813 w patriotyzm częstochowskich Żydów uwierzyli polscy 
żołnierze Napoleona. Powracając z przegranej kampanii rosyjskiej swoje dwa 

13 Z. Jakubowski zwraca uwagę, że tak data powstania gminy, jak i cmentarza nie jest osta-
tecznie jednoznaczna, zob. Z. Jakubowski, Częstochowscy Żydzi. Charakterystyka proble-
matyki i perspektywy badań, [w:] Z dziejów Żydów w Częstochowie, red. Z. Jakubowski, S. 
Podobiński, Częstochowa 2002,s.13. Pewne jest że na podstawie Konstytucji z 22 VI 1807 
nadanej przez Napoleona Księstwu Warszawskiemu, Żydom częstochowskim przysługi-
wało prawo do własnej gminy wyznaniowej. W 1808 roku Departament Kaliski zezwolił 
na powołanie gminy wyznaniowej żydowskiej w Starej Częstochowie. Starszymi gminy byli 
wówczas Nachman Berman, Markus Kohn, Abraham Meisel.

14 Przytaczane przez autorów dane statystyczne, dotyczące ilości Żydów w  Częstochowie 
i procentowego odsetka całej ludności miasta, zostały zebrane na podstawie różnych źró-
deł z  uwzględnieniem przede wszystkim: B. Wasiutyńskiego, Ludność żydowska w  Pol-
sce w wiekach XIX i XX, Warszawa 1930, opr. Zb. Jakubowskiego, M. Wyględowskiego  
i J. Mizgalskiego.

15 Po II rozbiorze Polski Częstochowa i Częstochówka znalazły się w granicach Prus. W 1807 
roku oba miasta znalazły się w granicach Księstwa Warszawskiego. Po utworzeniu w 1815 
roku na Kongresie Wiedeńskim, Królestwa Polskiego, połączonego unią personalną z Ro-
sją miasto znalazło się w sferze wpływów rosyjskich, w której pozostawało aż do 3 sierp-
nia 1914 roku. Po wkroczeniu wojsk niemieckich Częstochowa aż do zakończenia I wojny 
światowej była pod okupacją niemiecką.

16 Berek Joselewicz (Dow Bear) ur. w 1764 w Kretyndze, zginął w 1809 r. pod Kockiem - pol-
ski kupiec żydowskiego pochodzenia, pułkownik, który podczas Insurekcji Kościuszkow-
skiej organizował tzw. pułk żydowski(Pułk Lekkokonny Starozakonny). Jego oddział brał 
udział w obronie warszawskiej Pragi. Po klęsce Insurekcji, Joselewiczowi udało się osta-
tecznie wyemigrować. Na emigracji trafił do legionów J. H. Dąbrowskiego. Wziął udział 
w wielu bitwach napoleońskich. W 1808 roku został kawalerem orderu Virtuti Militari. 
W armii Księstwa Warszawskiego dowodził szwadronem, zginął w potyczce z Austriakami 
pod Kockiem. Syn Berka Joselewicza, Józef Berkowicz (1789-1846) również był wojsko-
wym, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, brał udział w moskiewskiej wypra-
wie Napoleona a także w powstaniu listopadowym.
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sztandary powierzyli opiece właśnie społeczności żydowskiej. Żydzi przecho-
wywali je ponad sto lat. Ukryto je w Starej Synagodze. „Jeden ze sztandarów 
służył jako parochet, czyli zasłona aron hakodesz, szafy ołtarzowej, w której 
przechowywane były zwoje Tory. Potem sztandary przejęli zasymilowani Ży-
dzi z Nowej Synagogi17. 

 

W Częstochowie w 1862 roku odbyła się manifestacja patriotyczna, w któ-
rej uczestniczyli Polacy i Żydzi, wspólnie nawołując do zrzucenia rosyjskiego 
jarzma. W odwecie, władze carskie wydały rozkaz ograbienia i spalenia Stare-
go Miasta. Protestował przeciwko temu jeden z najwybitniejszych żydowskich 
intelektualistów żyjących w Częstochowie - dyrektor żydowskiego gimnazjum 
Dawid Neufeld18, 19. 
17 Istnienie tych cennych pamiątek ujawnili dopiero w 1916 roku. Odbyło się to na fali po-

wszechnego entuzjazmu kiedy to wojska rosyjskie wycofały się z  Częstochowy. Więcej 
zob.: J. Mizgalski, Życie religijne częstochowskich Żydów XX wieku przed holocaustem, 
[w:] Z dziejów Żydów w Częstochowie, red. Z. Jakubowski, S. Podobiński, Częstochowa 
2002,s.101-103; J. Mizgalski, Refleksja nad historią częstochowskich Żydów, [w:] Z dziejów 
Polski XIX i XX wieku, red. T. Dubicki, T. Panecki, Częstochowa 2004, s.136.

18 Dawid Neufeld urodził się w 1814 roku w Praszce, był nauczycielem w szkole Bursztyńskiego, 
która była pierwszą w Częstochowie publiczną placówką dla Żydów. Od 1851 roku kierował 
szkołą średnią z  internatem dla młodzieży żydowskiej, w roku 1860 wyjechał do Warsza-
wy - pracował w zespole redagującym „Encyklopedię Powszechną” Samuela Orgelbranda. 
wydawał patriotyczne czasopismo żydowskie „Jutrzenka”, nawołujące ludność żydowską do 
współpracy z Polakami w walce o niepodległość i propagującego asymilację Żydów. Wrócił 
do Częstochowy i założył gimnazjum. Był wydawcą modlitewnika żydowskiego w jęz. pol-
skim. Po potępieniu carskich represji w 1862 został aresztowany, a jego gimnazjum zlikwido-
wane. W roku następnym został ponownie aresztowany i zesłany na Syberię. Zmarł w 1874 
roku po powrocie z zesłania.

19 Patriotyzmem i przywiązaniem do polskości wykazywali się także inni członkowie rodzi-
ny Neufeldów, m.in. Maurycy Neufeld (wybitny działacz społeczny i niepodległościowy) 
i jego syn Stanisław (wałczył w wojnie polsko-bolszewickiej).

Maurycy Neufeld (1861-1942), Stanisław Neufeld (1894 – 1938)
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Władze carskie zamknęły wówczas jego gimnazjum i wydaliły Neufelda 
z miasta, a ostatecznie za jego patriotyczną postawę zesłały na Syberię. 

Patriotyczny entuzjazm nie opuszczał częstochowskich Żydów ani wcze-
śniej, ani później. W synagodze urządzano uroczystości upamiętniające ważne 
dla Polski wydarzenia. Świętowano m.in. rocznicę Konstytucji 3 Maja, wraz 
z chrześcijanami żydowska społeczność Częstochowy fetowała zburzenie 
pomnika cara Aleksandra II, czciła rocznicę śmierci T. Kościuszki, a w nie-
co późniejszych czasach uroczyście przeżywała sprowadzenie zwłok Henryka 
Sienkiewicza do Polski, czy też śmierć marszałka J. Piłsudskiego. Żydowscy 
przedstawiciele uczestniczyli w powitaniach przybywających do Częstochowy 
mężów stanu i polityków, m.in. gen. F. Focha, Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
ski I. Mościckiego. Jak się powszechnie uznaje owo patriotyczne nastawienie 
częstochowskich Żydów wyrastało z ich poczucia przynależności do Często-
chowy, do Polski.

Kotara ołtarzowa z Nowej Synagogi w Częstochowie, sporządzona z proporca jednego 
z pułków Księstwa Warszawskiego pozostawionego w Częstochowie w 1812 roku 

podczas odwrotu wojsk napoleońskich po kampanii wojennej w Rosji



17

Wiek XIX to okres przemiany Często-
chowy w ważny ośrodek przemysłowy. Roz-
winęły się tu rozmaite gałęzie przemysłu: 
od wydobywczego i metalurgicznego, przez 
włókiennictwo, po przemysł zabawkarski 
i produkcję dewocjonaliów. Podstawy silnej 
pozycji ekonomicznej Częstochowy w dru-
giej połowie XIX i początkach XX wieku 
miasto budowało już we wcześniejszym 
okresie. Specyfiką społeczności żydowskiej 
Częstochowy był jej znaczny udział w pro-
cesie rozwoju miasta. Pierwszą manufakturę 
założył np. w 1828 roku Dawid Gutenberg20.

W połowie XIX wieku w Częstochowie 
było zarejestrowanych blisko 1100 rzemieśl-

20 Więcej zob.: J. Mizgalski, Refleksja nad historią częstochowskich Żydów, [w:] Z  dziejów 
Polski XIX i XX wieku, red. T. Dubicki, T. Panecki, Częstochowa 2004, s. 134, a także: A. 
Adamski, Górnictwo rud żelaza w regionie częstochowskim, Częstochowa 1994; F. Sobalski, 
Przemysł Częstochowy w latach 1882-1900, Studia i materiały z dziejów Śląska, t. XI, 1971.

Henryk Markusfeld (1853-1921),  
wybitny przemysłowiec, filantrop, 

społecznik

Rabin Nachum Asz wita prezydenta RP I. Mościckiego w Częstochowie w 1932 r.


