
Wolbrom, cmentarz żydowski, XIX w.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, cmentarz żydowski

2. Położenie administracyjne

gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.37663 19.75622

4. Kod w dokumentacji

Wolbrom-02-55

5. Data weryfikacji terenowej

26 kwietnia 2016 r.

Położony na skraju lasu przy ulicy Skalskiej cmentarz jest jednym z niewielu zabytków, jakie pozostały po miejscowej gminie 
żydowskiej. Pierwszy wolbromski kirkut powstał w roku 1736 obok nieistniejącej już dzisiaj synagogi przy ulicy Bóżniczej (od 
1949 roku ulica Krótka)*. W obecne miejsce został przeniesiony prawdopodobnie w pierwszej połowie wieku XIX. Usytuowany 
na ówczesnym przedmieściu Wolbromia, przy drodze na Skałę, miał kształt nieregularnego prostokąta o bokach długości 
około 150 i 70 metrów. Otaczał go kamienny mur, wewnątrz którego stał murowany budynek cmentarny**. 

We wrześniu 1942 roku kirkut był świadkiem krwawych wydarzeń związanych z likwidacją wolbromskiego getta. Większość 
Żydów została wtedy wywieziona do obozu zagłady w Bełżcu. Ci, którzy próbowali uciekać i wpadli w ręce Niemców, byli 
rozstrzeliwani między innymi na kirkucie. Większe grupy pochwyconych, a także starców i osoby niedołężne Niemcy zabijali 
kilkaset metrów dalej, w leśnej dolince zwanej przez miejscową ludność Kabaniną***. Cytowany przez Sławomira Sztabę 
mieszkaniec Wolbromia Zygmunt Strzałka wspominał, że na początku 1946 roku cmentarz żydowski jeszcze stał, choć był już 
niekompletny. Brakowało sporych kawałków muru, ale macewy jeszcze były, pewno nie wszystkie, trudno powiedzieć ile. 
Rozebrano go doszczętnie w ciągu trzech, może czterech lat. Kto to zrobił? Najogólniej można powiedzieć, że zwykli ludzie. 
Pozyskiwano kamień z muru cmentarnego jak z kamieniołomu. Ludzie budowali z niego domy. Byli nawet tacy, jak jeden z 
mieszkańców Chełmu, którzy wyspecjalizowali się w tym „rzemiośle” i sprzedawali kamień i tablice do różnych miejscowości. 
(…) To był bardzo dobry kamień. Nadawał się doskonale na osełki, dlatego korzystali z niego głównie szewcy. Pamiętam, że 
przyjeżdżali po niego nawet szewcy ze Słomnik. Ponadto często wykorzystywano macewy, jako dobrze obrobiony kamień, do 
budowy chodników. W garbarni, gdzie pracowałem, z solidnych szerokich macew ułożono chodnik od portierni do biura. 
Zawsze w takim przypadku układano macewy napisami do dołu. Jak długo służyły w garbarni za chodnik? Trudno powiedzieć. 
Wydaje mi się, że znikły stamtąd w latach 60. Gdzie się podziały i co stało się z resztą? Nie wiem” **.

Pod koniec lat 80. XX wieku dzięki staraniom Fundacji Rodziny Nissenbaumów, Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa 
oraz władz lokalnych pozostałości cmentarza zostały uporządkowane i ogrodzone metalowym ogrodzeniem przęsłowym. W 
listopadzie 1988 r. na kirkucie odsłonięto pomnik poświęcony pamięci wolbromskich Żydów. Pomnik posiada formę kamiennej 
bramy. Na dwóch filarach wsparta jest poprzeczna belka (głaz) z gwiazdą Dawidą. Na filarach inskrypcje w języku hebrajskim i
polskim: POMNIK POŚWIĘCONY / PAMIĘCI 4500 OBYWATELI / POLSKICH NARODOWOŚCI / ŻYDOWSKIEJ MIESZKAŃ- /
CÓW WOLBROMIA / ZAMORDOWANYCH PRZEZ / HITLEROWCÓW W CZASIE / II WOJNY ŚWIATOWEJ / WOLBROM / 
1988 / UFUNDOWANE PRZEZ / SPOŁECZEŃSTWO ORAZ / FUNDACJĘ RODZINY / NISSENBAUMÓW / RADA OCHRONY
/ PAMIĘCI WALK / I MĘCZEŃSTWA.

W pobliżu pomnika znajduje się symboliczny nagrobek z czarnego marmuru z inskrypcjami w języku hebrajskim, angielskim i 
polskim: PAMIĘCI ABRAHAMA I CHAJI NARCYZ ORAZ ICH UKOCHANYCH DZIECI / LEJBA, HERSELA, HILLERA, LUBY I 
NIEMOWLĘCIA, KTÓRZY ZGINĘLI W CZASIE SZOA / ORAZ PAMIĘCI JEDYNEGO OCALONEGO POTOMKA / 
NAFTALEGO. / NIECH PAMIĘĆ O NICH BĘDZIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM. / RODZINA TA MIESZKAŁA W WOLBROMIU 
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PRZED SZOA. / NIECH DUSZE ICH BĘDĄ WPLECIONE W WIENIEC ŻYCIA WIECZNEGO./

W głębi symboliczny nagrobek kamienny z inskrypcją: TU SPOCZYWAJĄ / PROCHY / MOICH BRACI / JECIELA / I 
ISRAELA / ZAMORDOWANYCH / PRZEZ / HITLEROWCÓW / W CZASIE II WOJNY / ŚWIATOWEJ / CHABA / NORBERT / 
1988.

Poza tym na terenie cmentarza znajduje się kilka przewróconych nagrobków i fragmentów nagrobków bez inskrypcji bądź z 
nieczytelnymi napisami.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* Historia gminy żydowskiej w Wolbromiu, artykuł online na stronie Wirtualny Sztetl, 
http://www.sztetl.org.pl/pl/article/wolbrom/5,historia/, dost. 11.07.2016.

** Sławomir Sztaba, Gdzie się podziały macewy z wolbromskiego kirkutu?, 2012, artykuł online na stronie Wiadomości 
Olkuskie, http://www.wiadomosciolkuskie.pl/component/content/article?id=444:-gdzie-si-podziay-macewy-w-wolbromskiego-
kirkutu&jjj=1468219271315, dost. 11.07.2016.

*** Maciej Przegonia, Dedykacja, zapis wspomnień na stronie www Wirtualny Sztetl, http://www.sztetl.org.pl/pl/article/wolbrom/
16,relacje-wspomnienia/10715,dedykacja/?action=viewtable, dost. 11.07.2016.

Patrz także opis cmentarza na stronie www.kirkuty.xip.pl, http://www.kirkuty.xip.pl/wolbrom.htm, dost. 11.07.2016.

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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