
Lokalizacja- Suchowola



Bóżnica w Suchowoli INFORMACJE:

Datowanie: XVIIIw. (według niektórych źródeł w roku 1747)

Wymiary: kwadrat ok. 17,5x17,5m, sala główna ok 13,5x11m, 
wysokość ok. 14,3m

Konstrukcja: 
-ściany w konstrukcji zrębowej z lisicami, 
-sklepienie sali głównej dziwięciopolowe
-dach łamany, mansardowy, trzykondygnacyjny

Grupa: Białostocko- grodzieńska

Jednorodność architektoniczna świadczy o zrealizowaniu 
bóżnicy od początku w jej ostatecznej formie.
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https://www.jewishbialystok.pl/Suchowola__Wielka_Synag

oga,5353,353
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https://www.facebook.com/centrumtrzechkultur/?ref=page_in
ternal



„Na wystawie zobaczyć będzie można 

kilkanaście fotografii drewnianej bożnicy z 

Suchowoli, która została wybudowana w 

drugiej połowie XVIII w. po pożarze 

poprzedniej. Żydzi modlili się w niej tylko 

w dni świąteczne oraz we wrześniu (lub 

październiku) podczas Jamim Noraim

(Strasznych Dni). Arie Szmukler w Księdze 

Pamięci o synagodze pisze: "Sławna, 

jedna z najpiękniejszych i najbardziej 

znanych w Polsce. Pod względem 

architektonicznym była obiektem o 

wielkiej wartości i powodem do dumy." 

Znajdowała się przy ul. Piłsudskiego 38 –

obecnie skrzyżowanie ul. Rzemieślniczej i 

Augustowskiej.”

https://www.facebook.com/events/182147404053386
https://www.facebook.com/centrumtrzechkultur/?ref=page_in
ternal

https://www.facebook.com/events/182147404053386
https://www.facebook.com/centrumtrzechkultur/?ref=page_internal
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1- bima, brak źródeł – odtworzona na podstawie bimy w 
bóżnicy w Olkienikach o podobnym układzie 
2- Aron Ha-kodesh
3- główne wejście do Sali modlitwy
4- sala główna
5- schody na  chórek dla chederu 
6- babińce
7- przedsionek
8- pomieszczenia narożne 
9- dwa symetryczne wejścia do przedsionka 

0m



Tekst do pocztówki 

Wielka synagoga w Suchowoli 
Powstała według niektórych źródeł w 1747r. w Suchowoli - mieście zlokalizowanym w 
północnej części województwa Podlaskiego. Był to budynek o konstrukcji i wykończeniu 
drewnianym,  prawdopodobnie zrealizowany w stosunkowo szybkim tempie po pożarze 
poprzedniego obiektu o tej samej funkcji. 

Bóżnica posiadała charakterystyczny dla grupy białostocko-grodzieńskiej układ centralny z salą 
główną podzieloną czterema słupami na dziewięć równych pól i przykrytą okazałym 
sklepieniem ośmiobocznym. Oprócz niej od zachodu zlokalizowano przedsionek, do którego 
wchodziło się przez dwoje symetrycznych drzwi. Układ funkcjonalny dopełniały babińce od 
północy i południa przeznaczone dla kobiet.  We wnętrzu można było doszukać się wpływów 
architektury barokowej np. w przypadku wzornictwa Aron Ha-kodesha, przypominającego nieco 
chrześcijański ołtarz. Z zewnątrz charakterystyczne były trójkątne przyczółki, których szczyty 
wykończono deskowaniem w jodełkę. W związku z brakiem źródeł dot. bimy zrekonstruowana 
została ona analogicznie do bimy w synagodze w Olkielnikach.
Obiekt została rozebrany na polecenie władzy niemieckiej prawdopodobnie w 1941. 
Cyfrowa Rekonstrukcja głównie w oparciu o źródła z publikacji Bramy Nieba: Bóżnice 
drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, autorstwa Mari i Kazimierza Piechotka 
(2015). 
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Źródła :
- Bramy Nieba: Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, autorstwa Mari i Kazimierza 

Piechotków (2015)
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