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Od bardzo dawnych czasów Żydzi 

zamieszkiwali w Będzinie. Źródła 

potwierdzają istnienie dużej grupy 

Żydów od 1564 roku, ale mogli 

już zamieszkiwać tereny naszego 

miasta wcześniej np. od 1358 

roku, kiedy to Będzin otrzymał 

prawa miejskie. 

        W okolicach Rybnego Rynku 

na ulicy Targowej zbudowano 

Synagogę. Pierwszy Żydowski 

cmentarz powstał za murami 

miasta, istniał do drugiej połowy 

XX wieku. 

 

pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga 

BRAMA CUKERMANA 

Budynek przy al. Kołłątaja 24   

w Będzinie powstał pod koniec XIX 

wieku dla bogatej żydowskiej 

rodziny Cukermanów.  

W latach międzywojennych 

Nuchim Cukerman rozbudowywał 

kamienicę, aż do jej obecnego 

wyglądu. W nowopowstałym 

budynku, na pierwszym piętrze, 

ufundował dom modlitwy                     

dla całej swojej rodziny oraz 

mieszkańców kamienicy.  

Uroczyste otwarcie bożnicy                  

w Domu Cukermana miało miejsce 

w czasie święta Pesach, 

prawdopodobnie na początku lat 

20-tych XX wieku. Dom Modlitwy 

służył jako przestrzeń sakralna 

dla mężczyzn, a także kobiet. 

Ściany Domu były pokryte 

charakterystycznymi dla synagog 

malowidłami i inskrypcjami                   

w języku hebrajskim.  

Obecnie kamienicą opiekuje się 

Fundacja Brama Cukermana, 

założona z inicjatywy Karoliny                  

i Piotra Jakowieńko w 2009 r. 

  
Źródło: wikimapia.org  

  
źródło: http://www.malanowicz.eu 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwikimapia.org%2F21855608%2Fpl%2FBrama-Cukermana&ei=AWTvVMDCHMyuPJLXgNgN&bvm=bv.86956481,d.d2s&psig=AFQjCNH0qXoY8zlZwnlOxYVnKteOHy1byA&ust=1425061133899899


 

 

SYNAGOGA MIZRACHI 

Synagoga Mizrachi została 

utworzona pod koniec XIX w. Jako 

jedyna z kilku prywatnych 

synagog będzińskich przetrwała 

okres II wojny światowej. Przez lata 

synagoga została zapomniana, W 

2003 r. Adam Szydłowski prezes 

Centrum Kultury Żydowskiej 

Zagłębiowskiej dowiedział się o 

synagodze Mizrachi przy ul. 

Potockiego 3 w Będzinie. We 

wnętrzu sali modlitewnej 

zachowały się freski będzińskiego 

malarza Altka Winera. Na stropie, 

który został podzielony na trzy 

koleby, były przedstawienia 

Dwunastu Plemion Izraela. W 

centrum synagogi znajduję się 

gwiazda Dawida, jest to 1 z 7 

synagog w Polsce, w której 

zachowały się aż do dziś znaki 

zodiaku. W 2006r. Dzięki 

funduszom miasta odnowiono 

bramę, a w 2007r. synagoga 

została zamknięta z powodu 

odpadającego sufitu. Po trwającym 

pięć lat remoncie synagoga została 

udostępniona zwiedzającym                     

w 2014 roku. 

 

 

http://www.twojezaglebie.pl 

ŻYDOWSKIE    CMENTARZE 

BĘDZIŃSKIE 

Jednym z najbardziej 

znanych cmentarzy żydowskich  

w Będzinie jest cmentarz  przy ul. 

Podzamcze. Został on założony po  

epidemii cholery w 1831r. 

Znajduje się na północno-

zachodnim zboczu Góry 

Zamkowej. Cmentarz ten był 

użytkowany do końca lat 70 XIX 

w. W czasie II wojny światowej 

został zdewastowany. Kolejny 

cmentarz żydowski znajdował się 

przy ul. Sieleckiej. Został założony 

pod koniec XIX wieku. W czasie II 

wojny światowej został zniszczony. 

Ocalałe macewy przeniesiono                   

na cmentarz na Podzamczu. 

Trzeci cmentarz żydowski                     

w Będzinie   przy ul. Zagórskiej                

i Wyzwolenia. Podobnie jak 



 

 

cmentarz z ul. Sieleckiej został on 

zniszczony podczas II wojny 

światowej, a macewy zostały 

przeniesione na cmentarz na 

Górze zamkowej. 

     

źródło:www.kirkuty.xip.pl/bedzin zdjęcia M. Śmieszny 

            

Archiwum prywatne, zdjęcia Szymon Stasiak 

II   LICEUM  

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

Obecna siedziba II liceum 

Ogólnokształcącego im. Stanisława 

Wyspiańskiego przy ul. Teatralnej 

5, to dawne żydowskie gimnazjum 

„Jawna”, które zostało założone 

przez Szymona Fűrstenberga w 

1929 roku. W  nowym roku 

szkolnym 1929/1930 naukę 

rozpoczęło 500 uczniów w 

wielkim gmachu szkoły. Budynek 

ten był bardzo bogato wyposażony, 

ponieważ posiedał pracownie 

specjalistyczne, bibliotekę, łaźnię 

laboratoria, salę gimnastyczną 

oraz boiska sportowe. Uczniami 

tego gimnazjum byli miedzy 

innymi: Rutka Laskier (autorka 

pamiętnika), Joshua Prawer 

(wybitny izraelski mediewista 

specjalizujący się w epoce krucjat, 

współzałożyciel Uniwersytetu Ben-

Guriona w Ber Szewie. 

Na budynku umieszczono tablicę 

pamiątkową z napisem w języku 

polskim i hebrajskim: 

„W budynku mieściło się 

gimnazjum dla żydowskich dzieci 

z Zagłębia ufundowane przez 

rodzinę Fűrstenbergów.” 

 

   
 

 
http://www.sztetl.org.pl/pl/article/bedzin/39,zabytki-kultury- 

 



 

 

GETTO BĘDZIŃSKIE 

Getto będzińskie zostało założone 

przez Niemców w dzielnicy 

Kamionka oraz sąsiadującej z 

gettem w Sosnowcu Małej Środuli 

w maju 1942 r. Granice zostały 

wyznaczone przez ulice Wilczą, 

Wesołą oraz Podsiadły. Teren getta 

nigdy nie został ogrodzony murem 

ani płotem. 

Niemcy zgromadzili w getcie około 

27 tysięcy osób, z których 

większość zginęła w komorach 

gazowych w obozie Auschwitz-

Birkenau. Żydzi byli wywożeni 

od maja 1942 r. Ostateczna 

likwidacja nastąpiła w sierpniu 

1943 roku. W 1943 r. w getcie 

miał miejsce akt zbrojnego oporu 

Żydowskiej Organizacji Bojowej 

(ŻOB), działającej 

na terenie Będzina i Sosnowca od 

połowy 1942 r. Walki trwały 

kilka dni. Prawdopodobnie 

wszyscy zginęli.                          

Na Placu Bohaterów Getta,                     

w miejscu, gdzie odbywały się 

walki, wystawiono symboliczny 

pomnik z tablicą pamiątkową                     

z napisem w języku hebrajskim, 

angielskim i polskim: „Pamięci 

ponad 30 tysiącom Będzińskich 

Żydów osiadłych tu od wieków                 

i pokoleń, wywiezionych                         

i wymordowanych przez 

nazistowskie Niemcy w latach II 

wojny światowej 1939–1945. 

Władze miasta i mieszkańcy 

Będzina, sierpień 2005 roku.” 

źródło: 
http://eksploratorzy.com.pl 

HISTORIA   RUTKI   LASKIER 

Rutka była młodą, żydówką                     

z Będzina. W ostatnim roku 

swojego życia prowadziła 

pamiętnik. Jej ojciec Jakub był 

urzędnikiem bankowym, Matka 

Dwojra (Dorka) Hampel była córką 

kupca i pochodziła z bogatej 

rodziny. Pobrali się w 1925 roku 

i wyjechali do Gdańska, gdzie 

urodziła im się córka Rut.  Po 

paru latach wrócili do Będzina, 

gdzie w 1937 roku urodził się 

Joachim.  

     Rutka prowadziła pamiętnik 

w zeszycie szkolnym w linie. 

Pisała po polsku o swoich 

uczuciach, i zauroczeniach 

miłosnych, jak każda 

dziewczynka w jej wieku.  Była 

bardzo dojrzała i dobrze 

wiedziała co się dzieje na świeci, 



 

 

że Żydzi uznawani są za 

odmieńców i muszą zginąć. Była 

pewna, że umrze, ale nie chciała 

o tym myśleć. Trafiła do obozu 

koncentracyjnego Auschwitz- 

Birkenau w 1943 r. wraz z całą 

rodziną. Według więźniarki Zofii 

Minc ,,Rutka była taka śliczna, że 

nawet dr. Mengel zwrócił uwagę. 

Wtedy wybuchła epidemia tyfusu                       

i cholery. Rut zachorowała na 

cholerę i zmarła.  

      Holokaust przeżył jej ojciec 

Jakub Laskier, który po rozłące 

trafił do obozu Sachsenhausen. 13 

kwietnia 1945 roku zostaw 

wyzwolony z obozu i wyjechał do 

Izraela. Ożenił się powtórnie                    

z Hannah Winer. Z tego związkuw 

1949r. urodziła  mu się druga 

córka Zahava, W roku 2008 

Zahava odwiedziła Będzin biorąc 

udział w produkcji filmu 

dokumentalnego o Rutce. Rutka 

Laskier za granicą nazywana jest 

polską Anną Frank.                       

Do dzisiaj w Będzinie można 

obejrzeć rodzinny dom Rutki 

znajdujący się przy placu 

Kazimierza Wielkiego oraz dom 

na terenie byłego getta, w którym 

Rutka została wraz                      

z całą rodzinką przesiedlona. 

 
Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Rutka_Laskier 

 
Źródło: Archiwum prywatne zdjęcia Szymon Stasiak 

 

 

Ks. Wincenty Zawadzki i tablica 

poświęcona jego osobie 

 

Urodził się 22 stycznia 1894 r.               

w Częstochowie, a zmarł                    

11 czerwca 1975 r. w Będzinie. 

    

W roku 1909 wstąpił do 

seminarium duchownego we 

Włocławku, które ukończył                       

w 1915 roku. 

Kapłanem został w 1916r.                          

w wieku 22 lat. W 1938 r. został 

proboszczem parafii w Będzinie, 

którą kierował do 1970 roku. 

 



 

 

 

W  nocy z 8 na 9 września 

uratował Żydów uciekających 

przed Niemcami z płonącej 

będzińskiej synagogi. Pomimo 

grożącej kary śmierci, otworzył im 

bramy kościoła, ratując w ten 

sposób im życie. Za ten czyn został 

uhonorowany przez Instytut Yad 

Vashem medalem „Sprawiedliwy 

wśród narodów świata”. 

    

Ksiądz Zawadzki przeszedł na 

emeryturę w 1970 roku. Został 

pochowany na cmentarzu 

parafialnym przy kościele pw. 

Świętej Trójcy. 

 

1 września 1993 r. ku jego czci 

odsłonięto i poświęcono tablicę 

pamiątkową, ufundowaną przez 

Żudów z Będzina. 27 maja 2008 

r. plac przy kościele św. Trójcy 

został nazwany imieniem księdza 

Zawadzkiego. 

 

 

 
Źródło: http://ceko.com.pl/s_bedzin_trojca_zawadzki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


