
Historia i dzieje budowy synagogi w Żychlinie. 
 

Żychlin uzyskał prawa miejskie przed 1385 rokiem. Przez większość swoich 

dziejów był miastem prywatnym, pełniąc rolę centralnego ośrodka znacznego 
kompleksu dóbr ziemskich, często zmieniających właścicieli. Prawdopodobnie 

pierwsi osadnicy żydowscy pojawili się w Żychlinie dopiero na początku XVIII  
stulecia. Ślady tego osadnictwa znajdujemy w dyspartymencie podatkowym z lat 

1734-1735, gdzie po raz pierwszy wymieniono skupisko Żydów w Żychlinie, które 

było wówczas przykahałkiem gminy kutnowskiej i płaciło 140 złotych podatku.  
Według danych z 1765 r., przykahałek, do którego należeli Żydzi mieszkający w 

mieście i okolicznych wsiach liczył 311 osób. Około 1780 r. zdobył on status  
niezależnej gminy, na co wskazuje rejestr podatku pogłównego pochodzący 

prawdopodobnie z 1781 roku. W 1789-90 w Żychlinie było 66 domów, zaś według 

taryf podatku podymnego z tego samego okresu 29 domów należących do  
katolików, 23 domy żydowskie i 14 domów kościelnych. Z chwilą utworzeniu 

samodzielnego kahału żychlińscy Żydzi przystąpili do starań wokół wzniesienia 
nowej bóżnicy, odpowiadającej statusowi gminy, która miała zastąpić starą  
modlitewnię wzniesioną najpóźniej około trzeciej dekady XVIII stulecia. Po 

przedłożeniu owego projektu właścicielowi miasta Tomaszowi Pruszakowi, 
zobowiązani jego nakazem wnieśli w tej sprawie prośbę do arcybiskupa  
gnieźnieńskiego Antoniego Ostrowskiego. Ten dokumentem wystawionym w 

Skierniewicach 18 sierpnia 1780 r. przychylił się do prośby kahału, nakazując  
jednocześnie "dla uniknięcia zgorszenia lub wzburzenia podczas głoszenia słowa 

Bożego wznieść ją w miejscu od kościoła parafialnego odległym, jako nie 
wymurowaną, lecz z drewna zbudowaną". Wspomniany dokument wzmiankował  
również o metryce starej bóżnicy "wspomnieni Żydzi mieszkańcy tego miasta od 

najdawniejszych czasów, synagogę tutaj swoją i teraz i od dawnych czasów mają" 
oraz o jej nienajlepszym stanie technicznym "przedstawiono nam, że synagogę  
swoją starą, z upływem czasu zniszczoną i teraz podupadłą zamyślili odbudować, 

albo także nowej w miejscu dawnej dokończyć budowy, aby mogli, pokornie nas 
prosili". Za pozwolenie na budowę bóżnicy Żydzi zobowiązani byli płacić  
corocznie dwa dukaty węgierskie miejscowemu proboszczowi i dawać jeden 

kamień łoju na świece.Nową synagoga powstała jako obiekt drewniany na rzucie  
prostokąta zbliżonego do kwadratu. Według miejskiego katastru pochodzącego z 

1818 roku miała wymiary 27,5 x 25,5 łokci warszawskich (15,5 x 14,6 m). O jej 
formie architektonicznej zgoła nic nam nie wiadomo, ponieważ nie zachowały się  
na ten temat żadne materiały źródłowe. Synagoga ta została jednak gruntownie 

przebudowana około 1850 roku. Stan po przebudowie dokumentuje zachowana 

fotografia, wykonane najprawdopodobniej na początku XX wieku, na której  
widać,że wspólną bryłą objęte zostały wszystkie pomieszczenia zasadnicze, a 

pomieszczenia dla kobiet ulokowano nad przedsionkiem, do którego prowadziła 

wyodrębniona w części frontowej klatka schodowa. W przyziemiu od południa i 



północy znalazły swe miejsca prostokątne drzwi prowadzące do przedsionka. 
Ściany budowli w bocznych elewacjach przepruwały regularnie dwie pary okien, 

mniejsze w części dla kobiet i znacznie większe oświetlające salę modlitewną. 

Całość nakryta została wielokondygnacyjnym dachem łamanym pokrytym gontem. 

Synagoga drewniana przebudowana około 1880 r.W latach czterdziestych XIX 

wieku wraz ze wzrostem liczby żydowskich mieszkańców Żychlina, powstał 

ambitny plan gminnych inwestycji budowlanych, któremu patronowali ówcześni 
dozorzy (starsi kahalni) Abram Zander, Abram Dębiński i Man Chibert. W miejsce 

dotychczasowych drewnianych i starych budowli bóżniczych, znajdujących się w 

nie najlepszym stanie technicznym, zamierzano wystawić całkowicie nowy 

kompleks budynków synagogalnych. Miał on obejmować murowaną synagogę 

oraz realizowane ponownie w budulcu drewnianym: dom dla rabina wraz z bejt ha-

midraszem oraz budynek mykwy ze szpitalem. Prace nad dokumentacją projektową 
zlecono w zwykłym trybie administracyjnym budowniczemu powiatu 

gostynińskiego Sylwestrowi Baldi, do którego obowiązków należała sfera 

projektowania architektonicznego budowli użyteczności publicznej z ich 

szacunkowym kosztorysem. W połowie sierpnia 1844 r. budowniczy ukończył 

prace projektowe i pakiet dokumentacji inwestycyjnej zawierający szacunkowy 

kosztorys, dwa rysunki projektów architektonicznych, plan sytuacyjny budowli 
obejmujący przyległy fragment miasta oraz protokół naradczy został przekazany do 

dalszego urzędowego zatwierdzenia.Jeszcze przed rozpoczęciem urzędowej 

procedury zatwierdzającej plany inwestycyjne, członkowie dozoru bóżniczego 

zwrócili się 8 czerwca 1844 r. do władz gubernialnych z wnioskiem, aby budowa 

mogła być realizowana przez samą gminę na tzw. drodze administracyjnej, i nie 
była puszczona w enterpryzę przez licytację in minus, która polegała na zgłoszeniu 

pisemnej deklaracji przez zainteresowanego kontraktem o dzieło podającego 

własną wycenę robót, gdzie z założenia należało zaproponować kwotę niższą od 

kalkulacji sporządzonej w oparciu o dokumentację techniczną, czyli dostarczone 

przez zleceniodawcę plany i kosztorysy. Głównym powodem wystąpienia dozorów 

była racjonalizacja kosztów inwestycji, ale także obawa, że niedostatek środków 
finansowych odwlecze rozpoczęcie prac budowlanych i tym samym negatywnie 

wpłynie na termin ich zakończenia. Zważywszy na istniejące procedury 

biurokratyczne, niebezpieczeństwo takie była ze wszech miar uzasadniona, np. w 

Kutnie realizowana w tym samym okresie czasu o wiele skromniejsza inwestycja, 

budowy nowego chóru w starej synagodze trwała blisko siedem lat. Inicjatywę 

dozorów poparł naczelnik powiatu i to, pomimo, że system administracyjny 
stosowany był najczęściej, gdy źródła finansowania pochodziły z zasobów 

pojedynczego inwestora. Uznał on bowiem wykonanie robót w tzw. systemie 

administracyjnym za trwalsze i oszczędniejsze dla gminy oraz w dalszej 

perspektywie mogące przyczynić się do zebrania większych dobrowolnych ofiar na 

budowę, że wreszcie wybrani do kierowania robotami przedstawiciele okręgu 
bóżnicznego, zanim rozkład składki zostanie sporządzony i zatwierdzony, a sama 

składka zebrana, ofiarują się z własnych funduszy na "pośpieszenie budowy 

potrzebnych, bez żądania procentów". Powyższa bowiem prośba dotyczyła również 

zatwierdzenia komisji administracyjnej, wybranej spośród najznaczniejszych 



przedstawicieli żydowskiej społeczności miasta, w skład której weszli: Josek  

Krajer, Wołek Rozenbaum, Paweł Lasman, Zelik Klinger, Michał Helmer, Josek 

Zajderman i Abram Hersz Lasman. Nad prawidłową realizacją inwestycji mieli  

czuwać także członkowie dozoru wraz z rabinem. Ponadto dozór wnioskował, aby 

jeszcze przed sporządzeniem i zatwierdzeniem rozkładu składki gminnej, władze 

gubernialne powiadomiły członków komisji o swym stanowisku, aby budowę "we  

właściwej na teraz porze rozpocząć" pod nadzorem budowniczego 

powiatu.Tymczasem ruszyła przewlekła machina biurokratyczna, zapoczątkowana 

sprawdzeniem anszlugów (kosztorysów) przez Stefana Balińskiego, assesora  

budowlanego guberni mazowieckiej. Rewizja przyniosła obniżenie kosztorysów 

wszystkich projektowanych budowli bóżniczych. Koszt realizacji murowanej 
synagogi, po uwzględnieniu deklaracji właściciela miasta Aleksandra Pruszaka,  

który zaofiarował przekazać na budowę synagogi 111 000 sztuk cegły palonej i 19 

000 sztuk dachówki karpiówki, obliczony został na kwotę 2450 rs. Wystawienie  

mieszkania dla rabina oraz sali do modlenia wyszacowano na 853 rs., zaś budowę 

szpitala i pomieszkania dla łaziebnika z drzewa na podmurówce na 515 rs. Razem 

koszty ogólne dla całego kompleksu budowli synagogalnych miały wynosić 3818  

rs. 14 listopada 1844 roku rząd gubernialny przedstawił anszlugi budowli  

bóżniczych w Żychlinie do zatwierdzenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 

i Duchownych w Warszawie. Dokumentacja trafiła do wydziału przemysłu i  

kunsztu, który ponownie zrewidował kosztorysy i sprawdził w Radzie 

Budowniczej wyliczenia wykazu kosztów wszystkich budowli synagogalnych z 
wykorzystaniem starych materiałów. Ostatecznie kosztorys murowanej synagogi,  

po sprawdzeniu przez budowniczego rządowego Damazego Borzęckiego zmalał do 

kwoty 2032 rs. Jednocześnie budowniczy rządowy poczynił drobne zmiany w  

planie architektonicznym synagogi w stosunku do pierwotnego projektu Sylwestra 

Baldi. Nic zresztą o nich nie wiadomo, ponieważ rysunki architektoniczne bóżnicy 
nie zachowały się do naszych czasów w przeciwieństwie do towarzyszących im  

kosztorysów. Zaś według nich synagoga miała zostać wystawiona na planie 

prostokąta 38,5 x 23 łokci (tj. 22 x 15 m) po wierzch gzymsu massiv murowana z 

cegły palonej na wapno, o dachu krytym dachówką karpiówką w sposób  

koronkowy. W przypadku domu dla rabina i szpitala wydział przemysłu i kunsztów 

uznał,że budowle te powinny być również murowane, ponieważ w miastach nie 
wolno stawiać domów w budulcu drewnianym. W tej sprawie wypowiedział się  

także wydział wyznań, który zauważył,że wedle przepisów Policji Budowniczej z 

26 września 1820 r. tylko w tych miastach można stawiać zabudowania drewniane,  

w których okolica jest zupełnie pozbawiona materiałów do murowania, zaś w 

przypadku Żychlina nie ma na ten temat informacji. W tej sytuacji wydział wyznań 
swym reskryptem z 20 lutego 1845 roku poinformował rząd gubernialny, o  

wstrzymaniu wydania ostatecznej decyzji na wystawienie drewnianych domów dla 

rabina i szpitala do czasu wyjaśnienia powyższej sprawy. W odpowiedzi rząd 

gubernialny przesłał KRSWiD protokół spisany wspólnie przez magistrat miasta i  

dozór bóżniczy, wyjaśniający przyczynę stawiania budowli drewnianych w 

Żychlinie. Opierając się na tych wyjaśnieniach, KRSWiD swym reskryptem z 13 

sierpnia 1845 roku zatwierdziła kosztorysy wszystkich budowli synagogalnych 



wraz z ich planami architektonicznymi na łączną kwotę 3343 rs. Dopiero na mocy 
tegoż reskryptu rząd gubernialny wydał ostateczną decyzję, która pozwoliła na 

rozpoczęcie prac budowlanych. W pierwszej kolejności komitet kahalny przystąpił 

do realizacji planów budowy domu dla rabina ze szkołą i mykwy ze szpitalem, 

uznając te przedsięwzięcia za pilniejsze i mniej kosztowne, gdyż na tym etapie 

budowy wydatki pokrywane były wyłącznie z prywatnych funduszy członków 

komitetu. Zamierzone plany udało się w pełni zrealizować, o czym świadczą dwa 
protokóły odbiorczy spisane 17 listopada 1850 roku i 28 sierpnia 1851 r. przez 

magistrat, dozór bóżniczy i budowniczego powiatu. Dom dla rabina wraz salą do 

modlenia wystawiony został w konstrukcji wieńcowej na podmurowaniu, o 

ścianach zewnętrznych i środkowych z bali tartych 4 calowych łączonych na 

zamek i słupy. Według anszlugu zbudowany na planie prostokąta o wymiarach 30 

x 20 łokci (17 x 11,5 m) oraz 6 łokci wysokości od podmurowania pod spód belek. 
Dach o dwóch szczytach, wykonano w ryglówkę wypełnioną cegłą paloną na 

wapno, całość pokryto gontem. Mykwa posiadła wymiary 27 x 20 łokci oraz 4 

łokcie 18 cali wysokości od podmurowania pod spód belek. Wystawiona została w 

konstrukcji wieńcowej na podmurowaniu z kamienia i cegły nad ziemią danych na 

wapno, a w ziemi na glinie o ścianach okólnych z bali tartych 5 calowych, a 

środkowych 4 calowych łączonych na zamek i słupy. Wedle protokołów 
odbiorczych, administracja bóżnicza wydała na ten cel 879 rs., i o zwrot takowych 

z kasy gminnej "upraszała" w celu ukończenia dalszych robót budowlanych. 

Władze gubernialne przychyliły się do prośby komitetu, jednak zwrot całej sumy 

uznały za niemożliwy z powodu braku dostatecznych funduszy w kasie bożniczej, 

w której zdeponowanych było jedynie 822 rs. Wypłata nie doszła jednak do skutku 
z powodu szalejącej w 1852 r. w Żychlinie cholery. Kierujący robotami 

budowlanymi członkowie komitetu Wołek Rozenbaum i Josek Krajer, obdarzeni 

całkowitym zaufaniem gminy, jak też użyci do tej budowy majstrowie pomarli. Zaś 

zdeponowane środki w kasie poszły w większości na pomoc materialną dla 

zubożałych mieszkańców. W tak trudnym położeniu zaniechano budowy 

murowanej synagogi tym bardziej, że w czasie panowania cholery duża część 
zamożniejszych Żydów opuściła miasto. Do projektu budowy murowanej synagogi 

powrócono po upływie dwudziestu lat od tamtych dramatycznych wydarzeń. W 

1875 r. inżynier powiatu kutnowskiego, wysłał do referatu budownictwa rządu 

gubernialnego kosztorys budowy murowanej synagogi w Żychlinie, opiewający na 

kwotę 10 501 rubli. Do kosztorysu dołączone zostały plany architektoniczne, 

protokół z zebrania członów gminy w sprawie inwestycji oraz wyciąg z Banku 
Polskiego potwierdzający zgromadzone fundusze na koncie dozoru, potrzebne do 

realizacji budowy. Architektura synagogi była autorstwa Jana Kowalskiego, 

inżyniera powiatu kutnowskiego, który najprawdopodobniej wzorował się na 

wcześniejszym projekcie Sylwestra Baldi. Projekt synagogi trafił następnie do 

architekta przy guberni warszawskiej Aleksandra Woyde, lecz trudno wnioskować 
czy dokonał on zasadniczych zmian do projektu Kowalskiego. Pozytywna decyzja 

władz w sprawie budowy synagog i w Żychlinie zapadła 21 maja 1876 r., a jej 

ostateczna realizacja nastąpiła najpóźniej w 1880 roku. Wzniesioną ją w pobliżu 

starej bóżnicy drewnianej, przebudowanej w połowie wieku. Synagoga murowana 



zbudowana około 1880 r. Powstała budowla na planie prostokąta o wymiarach 16 x 
22 m, z kwadratową salą modlitw od wschodu i przedsionkiem od zachodu. Ściany 

budowli przepruwały regularnie wysokie okna zakończone łukiem. Wysokość 

okien wynikała z zastosowania empor w sali głównej i pozwalała doświetlić 

wnętrze na wszystkich poziomach. Okna stanowiły główny element kompozycyjny 

zewnętrznej architektury budowli, która opracowana została bardzo skromnie. 

Bryła budynku nakryta została dachem dwuspadowym, z trójkątnymi szczytami. 
Jeszcze w tym samym stuleciu, pod jego sam koniec, rozebrano budynek 

drewnianej mykwy i na jej miejscu wystawiono budynek murowany wraz z 

kotłownią. W latach dwudziestych następnego wieku, przeprowadzono prace 

budowlane przy murowanej synagodze, które zmieniły kompozycje bocznych 

elewacji. Wykuto wówczas od północy i południa prostokątne otwory prowadzące 

do przedsionka, zaopatrując je w bogate obramienia architektoniczne. Natomiast w 
czasie okupacji niemieckiej zamurowano wysokie okna, pozostawiając jedynie ich 

fragmenty górne oświetlające empore. W takim kształcie architektonicznym 

synagoga przetrwała do dnia dzisiejszego. W jej wnętrzu zachowała się galeria, 

obiegająca z trzech stroną salę główną, wsparta na żeliwnych kanelowanych 

korynckich kolumnach, z wysoką drewnianą balustradą, wypełnioną rzędami 

płycin z dekoracją malarską. Na ścianie wschodniej, w pobliżu wnęki na aron ha-
kodesz, zachowały się resztki malowideł ściennych. 
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