
Chmielnik
Mykwa  - łaźnia rytualna

Chmielnik
Stary Młyn 

W każdym sztetlu i w każdej gminie
wyznaniowej, nieodłączną i niezmiernie

ważną instytucją była mykwa – 
łaźnia rytualna, spełniająca też 
rolę łaźni miejskiej dla Żydów. 

Dzierżawcą mykwy mógł być religijny Żyd,
zatwierdzony przez rabina i starszych

bóżniczych. W Chmielniku dzierżawcą
łaźni był przez długie lata Szmul Mappa.

Młyn elektryczny, ul. Lubańska 4, XX w.,
murowany, ok. 1930 r. Obecnie nieczynny.

Budynek wyposażony w urządzenia
służące do mielenia ziarna, zbóż,

dla uzyskania mąki, kasz.

W środkowowschodniej części 
województwa świętokrzyskiego, przy 
drodze Kielce – Tarnów położona jest 
gmina i miasto Chmielnik. Teren gminy
jest stykiem Gór Świętokrzyskich, Podgórza
Szydłowskiego i Niecki Nidziańskiej,
jest też miejscem przecinania się szlaków
komunikacyjnych. „Drogi te, to historyczne
trakty handlowe, o znaczeniu lokalnym,
nie miały charakteru traktów głównych.”
„Chmielnik” to nazwa topografi czna,
związana z kulturą agrarną i oznacza
miejsce uprawy chmielu, niezbędnego
przy warzeniu piwa (potwierdzeniem
tego jest gałązka chmielu umieszczona
w herbie miasta). W zapisach źródłowych
notowana jest ona w postaciach: Chmielik,
czy Chmelik.
Nazwa Chmielnik znana jest od XIII w., 
kiedy to w 1241 r. polskie rycerstwo 
poniosło porażkę w bitwie z Tatarami.  
„Oddział kierujący się ku Małopolsce 
napotkał i rozbił pod Chmielnikiem 
połączone rycerstwo sandomierskie 
i krakowskie (...).” O wydarzeniach tych 
obecnie informuje kamienny obelisk 
mieszczący się przy skrzyżowaniu ulic: 
Konopnickiej i Szydłowskiej.

Zapraszamy do Chmielnika.

Nowy tekst



Wybudowany w XIV w. w miejscu 
określanym jako antiqua Chmielnik, stary 
Chmielnik.  Pierwszy, zapewne drewniany 

kościół  konsekrował Biskup Bodzanta.  
Obecna bryła datowana jest na XVI wiek.  
Tutaj bije źródło początków Chmielnika. 

Kościół był budowany w latach 1730-1783 
przez Jerzego Ożarowskiego, a następnie 
przez Andrzeja i Elżbietę Moszczyńskich 
Świątynia została konsekrowana przez 

sufragana sandomierskiego bpa Wojciecha 
Radoszewskiego w 1783 r. W ołtarzu 

głównym obraz Niepokalanej Panny stojącej  
na Księżycu, datowany na 1736 r. 

Dawna XVIII-wieczna synagoga, 
odrestaurowana. Prezentuje historię 

sztetli. W środku szklana bima – 
unikatowa ciekawostka. Bima to serce 

synagogi i bardzo ważne miejsce, 
z którego niegdyś czytano Torę. 

Chmielnik
kościółek św. Trójcy

Chmielnik
Kościół Parafi alny  

p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP 

Chmielnik
Świętokrzyski Sztetl

Ośrodek Edukacyjno - Muzealny 

Chmielnik
Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy Chmielnik  

Funkcjonuje od 6 grudnia 1947 r. 
Obecnie jest  jednostką organizacyjną 

Chmielnickiego Centrum Kultury. Posiada 
fi lię dla dzieci w Chmielniku oraz dwie 

fi lie w terenie – w Piotrkowicach 
i Sędziejowicach. Prowadzi zajęcia 

o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. 
Otrzymała tytuł „Biblioteki Roku 2014” 

w woj. świętokrzyskim.  
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