
Szlak kultury
żydowskiej w Wielkopolsce



1

WARSZAWA

www.wielkopolska.travel

www.turystyka-kulturowa-wlkp.pl

Szlak kultury żydowskiej w Wielkopolsce

 W jednym z wywiadów Szewach We-
iss powiedział, że „dopiero trzecie pokolenie 
zaczyna szukać korzeni, dopytywać się, gdzie są 
nasi sąsiedzi”. Te słowa przypomniały mi się, gdy 
próbowałam ułożyć w turystyczne trasy ślady, 
jakie na wielkopolskiej ziemi zostały po naszych 
żydowskich współmieszkańcach. To w ciągu 
ostatnich 10-15 lat wiele tych śladów jest odnaj-
dywanych i upamiętnianych, często dzięki pasji 
lokalnych społeczników. 
 Można powiedzieć, że trwa wielkie 
odkrywanie wspólnej historii. Wszak Żydzi w 
Wielkopolsce żyli z Polakami przez ponad 800 
lat. Prawdopodobnie przybyli  tu na przełomie 
wieków XII i XIII. To w Kaliszu, już w roku 1264, 
Bolesław Pobożny wydał słynny Statut Kaliski, 
określający stan prawny kaliskiej gminy żydow-
skiej, którego działanie na całe państwo rozsze-
rzył  Kazimierz Wielki.  Statut brał Żydów pod 
opiekę panującego oraz zapewniał im bezpie-
czeństwo osobiste, samorząd i swobodę handlu. 

Określone wtedy przepisy obowiązywały w pra-
wie niezmienionej formie aż do rozbiorów. W 
XIX wieku, pod zaborem pruskim (inaczej było 
na wielkopolskich ziemiach zaboru rosyjskie-
go), Żydzi szybko ulegali asymilacji, zwłaszcza 
że zarządzenia pruskie ułatwiały im zbliżenie do 
mieszczańskiej niemieckiej  klasy średniej. Nic 
więc dziwnego, że po odzyskaniu  niepodległo-
ści w 1918 roku, wielu z nich przeniosło się do 
Niemiec. Były miejscowości,  w których już wte-
dy opustoszały synagogi, zabrakło opiekujących 
się cmentarzami. Liczne społeczności żydowskie 
żyły nadal na terenach dawnego zaboru rosyj-
skiego – w Kaliszu, Koninie, Kole...  Wszystkich 
dosięgła Zagłada.   
 Teraz mozolnie przywracamy ich na-
szej pamięci. Tych, którzy zginęli przed ponad 
pół wiekiem, i tych, którzy Holocaust przeżyli. 
Ale i tych, którzy na tej ziemi byli naszymi sąsia-
dami przez poprzednie stulecia...

Synagoga w Buku,
fot. Z. SchmidtUcho Igielne w Kórniku,

fot. Z. Schmidt
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Poznań

Synagoga
(ul. Wroniecka) 

 Patrząc na budynek pływalni miej-
skiej przy ulicy Wronieckiej trudno sobie 
wyobrazić, że przez ponad 30 lat była to 
najokazalsza świątynia żydowska, jaką kie-
dykolwiek zbudowano w Wielkopolsce. Gdy 
otwierano ją  w roku 1907, nie miała sobie 
równej w całych ówczesnych Niemczech.   
 Imponującą synagogę, wzniesioną 
ze składek poznańskich i wielkopolskich Ży-
dów,  zaprojektowała berlińska firma  Cre-
mer  &  Wolfenstein. Bożnicę mogącą  po-
mieścić nawet 1200 wiernych, postawiono 
na planie krzyża równoramiennego i zwień-
czono olbrzymią, pokrytą miedzianą blachą 
kopułą. Budowla łączyła w sobie styl neoro-
mański z neomauretańskim, a jej wnętrze 
zdobiła bogata dekoracja. W jej centrum 
znajdowała się aron ha-kodesz, przed nią 
bima, a wszystko to od sali modlitw oddzie-
lała ażurowa balustrada. 
 Ostatnie nabożeństwo w poznań-
skiej synagodze, odbyło się 9 września 1939 
roku, dzień przed wkroczeniem Niemców 
do Poznania. Rabin Szyje Sender modlił 
się wtedy o zwycięstwo polskiego oręża i 
wolność dla Polski.  W kwietniu 1940 roku 

Niemcy rozpoczęli niszczenie synagogi, a 
w 1941 roku  przebudowali ją na pływalnię 
dla żołnierzy Wehrmachtu. Niestety, funkcję 
pływalni pełni ona do dziś. 
 W 2001 roku budynek odzyskała 
poznańska gmina żydowska, która zamierza 
w niej utworzyć Centrum Dialogu. W tym 
celu w roku 2009 powołana została Fundacja 
Synagoga Nova – Centrum Dialogu. 
 W synagodze – pływalni podczas 
corocznych Dni Judaizmu (w styczniu) od-
bywają się interesujące wydarzenia arty-
styczno-modlitewne. Skwer, przy którym 
stoi, od 2008 roku nosi imię Akivy Egera.

Dom żydowski – siedziba gminy 
(ul. Stawna 10)

 „Napiszesz je na odrzwiach i bra-
mach domu Twego. Słuchaj Izraelu, jam 
jest Pan Bóg Wasz, który wyprowadził Was 
z Egiptu, aby być dla Was Bogiem. Jam jest 
Pan Bóg Wasz”. 
 Taki tekst zawiera mezuza, którą 
przybito do drzwi domu żydowskiego przy 
ulicy Stawnej 10, w maju 2003 roku, po po-
nad 60-letniej nieobecności Żydów w tym 
miejscu. W 2003 roku do dawnej siedziby 
gminy żydowskiej w Poznaniu, znów wpro-

wadziła się gmina – filia poznańska Związku 
Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP, która 
powstała w roku 1998. 
 Dom przy ulicy Stawnej wznie-
siono w 1897 roku. W okresie międzywo-
jennym była tu nie tylko siedziba gminy, 
ale także żydowska biblioteka ludowa, sala 
odczytowa, biura organizacji charytatyw-
nych, związku sportowego, szkoła religijna, 
a nawet, przez kilka lat,  żydowska szkoła 
powszechna. 
 Do żydowskiej gminy budynek po-
wrócił w roku 2001. Jest dziś nie tylko sie-
dzibą gminy  – mieści się w nim także sala 
modlitw, do której 8 stycznia 2009 roku, 
uroczyście wprowadzono Torę. Torę oraz 
parochet  Gminie Żydowskiej w Poznaniu 
ofiarowali „dla uczczenia pamięci jej chwa-
ły, ku pamięci ofiar Holokaustu, w hołdzie 
Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata Ire-
nie Sendler”, Orit i Meshulama Shafran z 
Izraela. 

Filia Poznańska Związku Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich
ul. Stawna 10, 61-759 Poznań 
tel. 61 855 21 18
poznan@jewish.org.pl 
www.poznan.jewish.org.pl 
Biuro czynne we wtorki i czwartki 
w godz. 10-12

Dawna Fundacja S.B. Latza 
(ul. Żydowska 15/18)

 Historia Fundacji Latza sięga po-
czątków wieku XIX.  Zamożny kupiec, Sa-
muel Beniamim Latz, zmarły 17 stycznia 
1829 roku,  zapisał w testamencie 6 tysięcy 
talarów na utworzenie przytułku dla cho-
rych i biednych pochodzenia żydowskie-
go. Pierwszy szpital otwarto w 1837 roku, 
u zbiegu ulic Stawnej i Wronieckiej, gdzie 
funkcjonował do końca wieku XIX. Nowy 
zakład - Przytułek dla Starców i Zniedołęż-
niałych im. S.B.Latza  otwarty w  1908 roku 

- fundacja wzniosła na miejscu rozebranych  
starych synagog przy ulicy Żydowskiej 15-
18. Znajdowało się w nim 36 pokoi, jadalnia, 
biblioteka, mieszkania służbowe dla inspek-
tora i kantora zakładu, a na poszczególne 
piętra można było wjechać windą elektrycz-
ną. Był tu także bejt-ha-midrasz. 
 Okazała budowla, według projektu 
Alfreda Grotte, profesora Królewskiej Szko-
ły Rzemiosł w Poznaniu, założona została 
na planie zbliżonym do litery L, a od ulicy 
oddzielał ją ogród otoczony niskim murem. 
Secesyjny budynek, obecnie mieszkalny,  
poznańska gmina odzyskała w 2001 roku.    

Fontanna Kronthala
Aleje Marcinkowskiego (u skrzyżowania z 
ul. 23 Lutego) 

 Fontanna Kronthala powstała w 
roku 1909, według projektu Hugo Lederera, 
jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy ber-
lińskich przełomu XIX i XX wieku. Kosz-
towała 25 tysięcy marek, a jej fundatorem 
był,  wywodzący się z zamożnej żydowskiej 

Dawna synagoga w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt

Dom żydowski w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt

Fontanna Kronthala w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt
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rodziny poznańskiej, Gustav Kronthal  - ku-
piec, społecznik i kolekcjoner dzieł sztuki. 
 Kronthal, mieszkający już od roku 
1898 w Berlinie, w roku 1903 w Poznaniu 
założył Fundację Miejską Gustava Krontha-
la, z której środków kupowano i przekazy-
wano jako depozyty, dzieła sztuki do ówcze-
snego Muzeum im. Cesarza Fryderyka. 

Muzeum Narodowe 
(Aleje Marcinkowskiego 9)

  W zbiorach Muzeum 
Narodowego w Poznaniu przechowywane 
są zabytki kultury żydowskiej z Poznania i 
Wielkopolski. Są wśród nich m.in. głowice 
z synagogi poznańskiej (obecnie pływalni), 
XVIII- i XIX-wieczne parochety (w tym z 
synagogi w Trzciance), XIX-wieczne frag-
menty zwojów Tory, srebrne jady, lampki 
chanukowe, naczynia sederowe, balsaminki, 
świeczniki. W zbiorach są także fragmenty 
odświętnych strojów oraz obrazy, fotografie 
i pocztówki przedstawiające żydowski świat 
Poznania i Wielkopolski, w tym prezento-
wany w Muzeum Historii Miasta Poznania 
obraz Juliusa Knorra „Rynek Poznański w 
1838 roku”, na którym, wśród tłumu miesz-
kańców Poznania, malarz uwiecznił także 
grupę Żydów z Akivą Egerem. 
 Poznańskie judaika rozproszone są 
po różnych oddziałach Muzeum Narodowe-

go (np. srebra synagogalne i domowe z XIX 
i pocz. XX w., naczynia sederowe z XVIII i 
XIX wieku, tkaniny synagogalne i elementy 
stroju są w zbiorach Muzeum Sztuk Użytko-
wych) i nie wszystkie znajdują się na ekspo-
zycjach. 
 
Muzeum Narodowe
Aleje Karola Marcinkowskiego 9
61-745Poznań
tel. 61 856 80 00
mnp@mnp.art.pl, www.mnp.art.pl

Wille żydowskie 
(ul. Libelta, al. Niepodległości/Chopina, 
Wieniawskiego, Fredry)

 Na przełomie wieków XIX i XX Ży-
dzi byli grupą zamożną. Świadczą o tym za-
równo  podatki, jakie płacili (stanowiąc tylko 
3,8% mieszkańców miasta, aż 23 % podatku 
dochodowego wpływającego do budżetu 
Poznania pochodziło właśnie od nich), jak 
i budowle, które wznosili. Już w II połowie 
XIX wieku bogaci Żydzi zamieszkiwali te-
reny poza obrębem Starego Miasta, a po ro-
zebraniu fortyfikacji zaczęli stawiać okazałe 
kamienice i domy także w zachodniej części 
miasta.  Do dziś zachowały się interesujące 
architektonicznie wille z początków wieku 

XX wzniesione dla lekarza, profesora me-
dycyny Maxa Jaffego przy obecnej ulicy Li-
belta 32, kupca Hermana Loevego przy al. 
Niepodległości 27 (na narożniku ul. Chopi-
na), kupca i bankiera Leo Alporta przy ul. 
Noskowskiego 2 (narożnik Wieniawskiego) 
oraz adwokata Adolfa Landsberga przy ul. 
Fredry 8.

Grób Akivy Egera
(dawny cmentarz przy ulicy Głogowskiej)

 Żydowską nekropolię przy obecnej 
ulicy Głogowskiej otwarto w 1804 roku, po 
tym jak rok wcześniej Prusacy nakazali li-
kwidację żydowskiego cmentarza mieszczą-
cego się między obecnymi placami Wolności 
a Cyryla Ratajskiego. Nowa nekropolia prze-
trwała do czasów II wojny światowej. Zde-
wastowali ją hitlerowcy, a macewy użyli do 
utwardzania dróg oraz prac budowlanych w 
willowej dzielnicy Poznania - Sołaczu. 
 Cmentarz przy ulicy Głogowskiej 
przestał istnieć już po wojnie - jego teren 
zajęły  Międzynarodowe Targi Poznańskie. 
Pozostałości ludzkich szczątków, na które  
natknięto się tu w drugiej połowie lat 80. 
XX wieku, gdy rozpoczęto budowę nowych 
pawilonów, przewieziono na cmentarz na 
Miłostowie. Pochowano je obok masowych 

mogił Żydów pomordowanych w czasie woj-
ny, a miejsce oznaczono zachowanymi ma-
cewami z cmentarza przy Głogowskiej.  
 Jedyny niezabudowany fragment 
żydowskiej nekropolii ocalał na podwór-
ku kamienicy przy ul. Głogowskiej 26a. 
To  miejsce, gdzie w roku 1837 pochowano 
Akivę Egera, rabina Poznania i Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego, jednego z najwybit-
niejszych uczonych żydowskich XIX wieku, 
talmudystę, autora licznych dzieł z zakresu 
prawa religijnego. 
 Po długotrwałych negocjacjach 
przedstawicieli poznańskiej gminy żydow-
skiej ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Grun-
wald” oraz właścicielami stojących w tym 
miejscu blaszanych garaży, udało się temu 
skrawkowi żydowskiej nekropolii przywró-
cić  pierwotne przeznaczenie. W 2008 roku 
postawiono tu sześć macew z czarnego mar-
muru - na grobach Akivy Egera, jego żony, 
dwóch synów oraz symbolicznie dwóch in-
nych rabinów. 
Wejście na ten skrawek dawnego cmentarza 
zamknięto bramą, a w jej przejściu umiesz-
czono pamiątkowe tablice  w językach pol-
skim, hebrajskim i angielskim.  

ul. Głogowska 26a, aby wejść na cmentarz 
należy na domofonie wybrać mieszkanie nr. 7

Budynek przy ul. Libelta 32 w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt

Budynek przy al. Niepodległości 27 w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt

Budynek przy ul. Fredry 8 w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt

Macewy przy ul. Głogowskiej w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt
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Kwatera żydowska na Miłostowie 

 Nie wiadomo dokładnie ile pro-
chów kryje w sobie kwatera żydowska na 
komunalnym cmentarzu na Miłostowie. 
Utworzono ją w 1958 roku, gdy w Pozna-
niu nie istniał już żaden cmentarz żydowski. 
Na Miłostowie, w pięciu zbiorowych mogi-
łach złożono prochy 1008 Żydów zmarłych 
i zabitych w czasie okupacji hitlerowskiej, a 
także kości wykopane podczas rozbudowy 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
które częściowo zajmują teren dawnego 
cmentarza przy ulicy Głogowskiej. Na tere-
nie żydowskiej kwatery znajduje się też kil-
kanaście grobów powojennych.
 W 1993 roku kwaterze nadano cha-
rakter kirkutu ustawiając wokół grobów, w 
kształcie menory, macewy przeniesione z 
dawnego cmentarza żydowskiego przy ulicy 
Głogowskiej.  
 
Pomnik ofiar obozu pracy 
(ul. Królowej Jadwigi)

 W czasie okupacji hitlerowskiej na 
terenie Poznania działało co najmniej 29 
obozów pracy przymusowej dla Żydów, w 
których osadzono około 11.000 osób. Obozy 
działały od 1940 do sierpnia 1943 roku, po 
czym pozostałych przy życiu więźniów wy-
wieziono do  obozu koncentracyjnego Au-
schwitz.  

 Nieznana jest dokładna liczba osób, 
które zginęły w poznańskich obozach pracy. 
Początkowo zmarłych chowano na cmenta-
rzach katolickich, potem kremowano w In-
stytucie Anatomii tzw. Uniwersytetu Rzeszy 
(1702 osoby). Nie wiadomo natomiast ile 
zwłok wywieziono z obozów ze śmieciami i 
spalono w miejskiej spalarni śmieci. 
 Pamięć ofiar jednego z takich obo-
zów, funkcjonującego na Stadionie Miej-
skim przy Dolnej Wildzie,  upamiętniono w 
1983 roku, obeliskiem. W 2005 roku obelisk  
przeniesiono na ul. Królowej Jadwigi, koło 
Multikina. 

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

 Od 1941 do sierpnia 1943 roku był 
tu obóz pracy przymusowej dla Żydów; od 
1943 do 1945 roku  - hitlerowskie Więzie-
nie Policji Bezpieczeństwa i Wychowawczy 
Obóz Pracy dla Polaków, a w latach 1945-48 
– obóz dla internowanej cywilnej ludności 
niemieckiej. 
 Żydzi, przywożeni do Żabikowa 
(wówczas podpoznańskiej wsi, obecnie czę-
ści Lubonia) z gett Kraju Warty, budowali 
autostradę mającą połączyć Poznań z Frank-
furtem nad Odrą. Żabikowo było jednym z 
24 obozów pracy założonych wzdłuż trasy 
przyszłej autostrady. Tych, którzy przeżyli 

morderczą pracę w obozie wywieziono w 
1943 roku do innych obozów pracy, a nie-
zdolnych do wysiłku do obozu zagłady w 
Chełmnie nad Nerem.
 Muzeum, istniejące od 1976 roku, 
gromadzi dokumenty i pamiątki związane 
z tragicznymi losami tutejszych więźniów, a 
także prowadzi programy edukacyjne. Inte-
resującym projektem są odbywające się od 
2005 roku, letnie, międzynarodowe wolon-
tariackie obozy młodzieżowe „Workcamp”, 
organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem 
„Jeden Świat”. Uczestnicząca w nich mło-
dzież z różnych krajów Europy bierze udział 
w zajęciach studyjnych, ale także zajmuje 
się restauracją i dokumentacją macew, które 
trafiają do Żabikowa z Poznania i jego oko-
lic. 

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
ul. Niezłomnych 2, 62-031 Luboń
tel. 61 813 06 81, fax 61 810 34 11
muzeum@zabikowo.pl
www.zabikowo.pl

Czynne:
wtorek-piątek, w godz. 9 –15,
sobota-niedziela w godz. 10-14
wstęp – bezpłatny 

Okolice Poznania
Buk – Mosina – Kórnik – Gniezno – Pobie-

dziska – Murowana Goślina – Uzarzewo 

Buk
 Neoromańską synagogę, mieszczą-
cą się przy ul. Mury 7, wzniesiono w roku 
1909, według projektu Alfreda Grottego. To 
dziś jedna z najlepiej zachowanych  archi-
tektonicznie synagog w Wielkopolsce. Nadal 
ma oryginalną fasadę z trzema wejściami - 
w środku dla mężczyzn i dwoma bocznymi 
dla kobiet, a nad głównym wejściem tabli-
ce Dekalogu. We wnętrzu zachowała się 
główna sala modlitewna otoczona z trzech 
stron galeriami dla kobiet. W czasie II woj-
ny Niemcy urządzili w niej fabrykę mebli, a 
po wojnie mieścił się tu przez wiele lat klub 
sportowy.  W 1988 roku przejęła ją Fundacja 
Rodziny Nissenbaumów, która przeprowa-
dziła remont budowli. 
 Synagoga, obecnie własność po-
znańskiej filii Związku Gmin Wyznanio-
wych Żydowskich RP,  wykorzystywana jest 
okazjonalnie na wydarzenia artystyczne, w 
tym odbywające się w maju Spotkania z Kul-
turą Żydowską i Izraelską. 
 W pobliżu synagogi zachował się 
budynek dawnej szkoły żydowskiej, także 
wyremontowany w 1988 roku przez  Funda-
cję Rodziny Nissenbaumów.
 Cmentarz żydowski (Buk – Wielka 
Wieś) prawdopodobnie założono w połowie 
XIX wieku.  W czasie II wojny światowej 
zniszczyli go Niemcy. Dopiero w 1988 roku, 
przy  wsparciu Fundacji Rodziny Nissen-
baumów, władze samorządowe ogrodziły i 
uporządkowały kirkut, na którym zachowa-
ło się kilka macew.

Mosina

 Dokładna data budowy mosińskiej 
synagogi nie jest znana. Jedne źródła podają 
rok 1876, inne – 1890. Budynek, wzniesiony 
na planie prostokąta, z zewnątrz do dziś nie 

Synagoga w siedzibie gminy żydowskiej,
fot. Z. Schmidt

Synagoga w Buku,
fot. Z. Schmidt

Pomnik na żydowskim cmentarzu w Mosinie,
fot. Z. Schmidt
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uległ zmianie - zachował się nawet fryz arka-
dowy pod gzymsem głównym. Jego wnętrze 
zniszczyli Niemcy w czasie II wojny świato-
wej. Po wojnie w dawnej synagodze umiesz-
czono magazyn i sklep. 
 Dawny wygląd bożnicy przywró-
cono w latach 80. XX wieku.  Po remoncie, 
w 1987 roku otwarto tu Izbę Muzealną, a w 
1993 roku - Galerię Miejską.

Galeria Miejska w Mosinie
ul. Niezłomnych 2, 62-050 Mosina
tel. 61 819 15 91
www.kultura.gmina.pl

Kórnik 
 
 Po jednej z najoryginalniejszych 
synagog na ziemiach polskich, nie ma dziś 
w Kórniku śladu. XVIII-wieczna drewnia-
na bożnica o ciekawym wystroju wnętrza, 
została doszczętnie zniszczona w 1940 

roku przez Niemców. Zachował się jedynie 
pasaż, którym Żydzi (w połowie XIX wie-
ku stanowili  44% mieszkańców Kórnika) 
przechodzili z rynku do synagogi. To  wci-
śnięte między kamieniczki przy rynku, daw-
ne przejście, zwane jest potocznie „Uchem 
Igielnym” – ma 10 m długości i zaledwie 1,5 
m szerokości. Nad jego bramą zachował się 
oryginalny napis w językach hebrajskim i 
niemieckim: „Oto jest brama Odwiecznego, 
wchodzą tędy sprawiedliwi”.
 W przejściu do dawnej synagogi 
umieszczono macewy, które w latach 80. XX 
wieku, odnaleziono podczas prac ziemnych 
prowadzonych na terenie Kórnika.  XIX- i 
XX-wieczne macewy pochodzą z kórnic-
kiego cmentarza żydowskiego, zniszczonego 
przez nazistów w 1941 roku. Dziś teren daw-
nej nekropolii zajmuje Instytut Dendrologii 
PAN. 
 Kórnickie „Ucho Igielne”, zacho-
wane dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
archeologa prof. Jerzego Fogla, udostępnia-
ne jest do zwiedzania tylko w wyjątkowych 
przypadkach. Brama do niego otwierana jest 
jednak zawsze1 listopada, w  Święto Zmar-
łych, a mieszkańcy Kórnika zapalają tam 
wtedy znicze.  

Gniezno

 Po  XIX-wiecznej synagodze przy 
ulicy Mieszka I nie ma dziś śladu. Rozebrali 
ją Niemcy w czasie II wojny światowej, a ma-
teriał z niej wykorzystali pod budowę placu 
ćwiczeń przed obecnym Seminarium Du-
chownym. W latach 50. XX wieku, na miej-
scu synagogi wzniesiono budynek mieszkal-
ny.
 Zachował się natomiast neogotyc-
ki budynek dawnej gminy żydowskiej, także 
przy ulicy Mieszka I. Wzniesiono  go roku 
1880 i do 1939 był siedzibą gminy. Od cza-
sów powojennych mieści się w nim Zespół 
Państwowych Szkół Muzycznych.
 Niezwykle są natomiast losy XIX-

-wiecznego cmentarza przy ulicy Bolesława 
Chrobrego, zdewastowanego przez Niem-
ców w czasie II wojny światowej i zlikwido-
wanego po wojnie. 
 Żydowskie groby odkryto na po-
czątku XXI wieku, gdy na tym terenie 
rozpoczęto budowę Centrum Ratowania 
Życia przy Komendzie Powiatowej Straży 
Pożarnej. W wyniku porozumień między 
władzami samorządowymi, komendantu-
rą Powiatowej Straży Pożarnej oraz Związ-
kiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP 
doszło do niezwykłego rozwiązania. Ponad 
cmentarzem położono zabezpieczającą płytę 
betonową, dzięki czemu można było wyko-
rzystać teren pod rozbudowę Centrum. W 
październiku 2008 roku, na ścianie budyn-
ku odsłonięto tablicę w językach hebrajskim 
i polskim upamiętniającą istnienie w tym 
miejscu cmentarza żydowskiego.

Pobiedziska 

 Jeszcze w latach 90. XX wieku miej-
sce po założonym w XVIII wieku cmentarzu, 
z zachowanymi zaledwie trzema macewami, 
było nieogrodzone. W czasie II wojny kir-
kut zniszczyli Niemcy, reszty dokonano po 
wojnie. Macewy użyto m.in. do ułożenia po-
mostu nad brzegiem Jeziora Dobrego. Część 

nagrobków wrzucono do jeziora. Po latach 
natrafili na nie płetwonurkowie ze Stowa-
rzyszenia Płetwonurków i Ratowników 
„Podwodniak” z Gniezna, którzy wydobyli 
z jeziora 24 XIX-wieczne macewy. Nagrob-
ki oczyszczono i przeniesiono na cmentarz. 
Nekropolię przy ulicy 22 Stycznia  odrestau-
rowano i ponownie otwarto w  2002 roku. 

Murowana Goślina

 „Pamięci Żydów pochowanych 
w tym miejscu. Mieszkańcy” – taki napis 
widnieje na tablicy umieszczonej na głazie, 
która przypomina o żydowskich mieszkań-
cach Murowanej Gośliny. Głaz z tablicą, od-
słoniętą w 2008 roku, znajduje się na terenie 
dawnego cmentarza żydowskiego przy ulicy 
Mściszewskiej. Pamiątki związane z żydow-
skimi mieszkańcami Murowanej Gośliny 
gromadzone są w Izbie Regionalnej. 

Uzarzewo 

Na katolickim cmentarzu, w masowej mo-
gile spoczywają Żydzi, którzy zmarli lub 
zginęli w obozie pracy przymusowej w Ko-
bylnicy w czasie II wojny światowej. Praw-
dopodobnie pochowano tu około stu osób. 
O mogiłę dbają mieszkańcy wsi.

Pozostałości macew z dawnego cmentarza żydowskiego 
w Kórniku, fot. Z. Schmidt

Cmentarz w Pobiedziskach,
fot. Z. Schmidt 

Mogiła w Uzarzewie,
fot. Z. Schmidt
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Ziemia Leszczyńska
Leszno – Śmigiel - Kościan

Leszno

Synagoga

 Mimo, iż nie jest już miejscem 
modłów żydowskich mieszkańców miasta, 
jest dziś najstarszą, najlepiej zachowaną i 
odrestaurowaną synagogą w Wielkopolsce. 
A dzięki  prezentowanej w niej ekspozycji 
-  stała się swoistym mikroświatem dawnego 
żydowskiego Leszna. Mieszczący się tu Dział 
Judaistyczny Muzeum Okręgowego w Lesz-
nie, jest jedyną placówką muzealną w Wiel-
kopolsce, która od lat, w tak szeroki sposób 
propaguje tematykę żydowską.  
 Barokową synagogę (przy obecnej 
ul. Narutowicza 31) wzniesiono w XVIII 
wieku. Na początku XX stulecia, architekci 

Richard i Paul Ehrlichowie nadali jest se-
cesyjny sznyt. Dobudowano wtedy wieżę 
z hełmem cebulastym z iglicą, zwieńczo-
ną gwiazdą Dawida (zniszczono ją w 1956 
roku, a wnętrze dawnej bożnicy przedzielo-
no wkrótce stropem na dwie kondygnacje), 
a w sali modlitewnej - empory dla kobiet. 
 Z leszczyńskiej synagogi, Żydzi 
korzystali do 1939 roku. Cudem przetrwa-
ła wojnę, chociaż Niemcy zniszczyli jej wy-
posażenie. Po wojnie użytkowana była jako 
łaźnia miejska. W 1991 roku przekazano 
ją Muzeum Okręgowemu, a dwa lata póź-
niej rozpoczęto kapitalny remont obiektu. 
Po jego zakończeniu, w 2006 roku otwarto 
tu  Galerię Sztuki Muzeum Okręgowego w 
Lesznie. 
 W Galerii znalazła swe miejsce 
stała ekspozycja ilustrująca historię Żydów 
w Lesznie i Wielkopolsce. Dawny żydowski 
świat można tu poznać poprzez przedmioty 

kultu religijno-synagogalnego i domowego, 
fragmenty strojów, dokumenty i archiwalne 
fotografie. Do najciekawszych eksponatów 
należą m.in. zwoje Tory, Talmud Babiloński 
z 1885 roku,  lampy chanukowe, świeczniki 
i naczynia szabatowe, balsaminki. jady, pier-
ścień ślubny... Świat wielkopolskich Żydów 
odsłaniają tu też obrazy i stare pocztówki.

Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego 
w Lesznie
ul. G. Narutowicza 31, 64-100 Leszno
tel. 65 529 61 43, www.muzeum.leszno.pl

Cmentarz

 Jedyny zachowany fragment daw-
nego cmentarza żydowskiego znajduje się 
przy obecnej al. Jana Pawła II. Teren znisz-
czonej przez nazistów nekropolii,  w latach 
70. XX wieku zabudowano osiedlem miesz-
kaniowym. Na ocalonym fragmencie kir-
kutu pozostał dawny dom grabarza i dom 
przedpogrzebowy z początku XX wieku, w 
którym w latach 1993-2004 mieścił się Dział 
Judaistyczny leszczyńskiego muzeum. Dział 
ten rozpoczął dokumentowanie wielkopol-
skich kirkutów, a także zaczął gromadzić 
ocalałe macewy. Spośród  ponad 400 na-
grobków i fragmentów macew, większość 
ma rodowód XIX- i XX-wieczny, ale naj-
starsza zachowana macewa pochodzi z 1700 
roku.
 Po otwarciu Galerii Sztuki, Dział 
Judaistyczny przeniesiono do dawnej syna-
gogi, a w budynku dawnego domu przed-
pogrzebowego urządzono filię Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej.

Dzielnica żydowska 

 Niewielu potrafi docenić urok wą-
skich uliczek z charakterystyczną zabudo-
wą – Grodzkiej, Średniej, Tylnej... Dopiero 
odrestaurowanie dawnej synagogi uświado-
miło wielu mieszkańcom, że w Lesznie za-

chowała się dawna dzielnica żydowska, choć 
rzadko kto potrafi ją odczytać.  
 Jej początki sięgają wieku XVI, gdy 
w Lesznie zaczęli osiedlać się Żydzi. W XVII 
i XVIII wieku była to jedna z największych 
gmin żydowskich w Polsce - mieszkało tu 
około 7000 Żydów. Tu w latach 1780-90 
działał  późniejszy słynny rabin Poznania, 
Akiva Eger. 
 Na początku wieku XX w Lesznie 
mieszkało już jednak zaledwie kilkuset Ży-
dów, a przed wybuchem II wojny światowej 
było ich około 200. W grudniu 1939 roku 
wszyscy wysiedleni zostali do Generalnej 
Guberni, skąd trafili do obozów koncentra-
cyjnych. 
 Pozostały po nich budynki, które 
dziś pełnią już całkiem inne funkcje – m.in. 
budynek domu modlitwy przy ul. Średniej 
4 (dziś mieszkalny), budynek Powszechnej 
Szkoły Żydowskiej przy al. Zygmunta Kra-
sińskiego 22 (prywatna szkoła)...

Dom Leo Baecka 

 Przy ul. Chrobrego 34 znajduje się 
XIX-wieczna kamienica, w której urodził 
się najsłynniejszy Żyd z Leszna – Leo Baeck 
(1873-1956), jeden z najwybitniejszych ży-
dowskich filozofów XX wieku.

Śmigiel

 W połowie wieku XIX w Śmiglu 
żyło 350 Żydów. Ale w latach 30.  XX wieku, 
w związku z brakiem ludności żydowskiej, 
władze miasta odkupiły od gminy żydow-
skiej XIX-wieczną synagogę i przebudowa-
ły ją na szkołę. Dzięki temu budynek (dziś 
mieszkalny) przy ulicy Mickiewicza 18, choć 
w zmienionej postaci, przetrwał.  
 Żydowski cmentarz, założony pod 
koniec XVIII wieku, zniszczyli w czasie II 
wojny Niemcy, a macewy wykorzystali do 
brukowania podwórców i wznoszenia bu-
dynków gospodarczych. 

Dawna synagoga w Lesznie,
fot. Arch. Organizacji Turystycznej Leszno - Region
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 Pamięć Żydów pochowanych nie-
gdyś na śmigielskim cmentarzu uczczono 
w 2008 roku, gdy przy ul. Skarżyńskiego 
otwarto lapidarium, w którym zgromadzo-
no odnalezione macewy. Powstało ono po 
zewnętrznej stronie muru, który niegdyś 
otaczał kirkut. Dwie zachowane w całości 
tablice nagrobne oraz pięć, które udało się 
złożyć z fragmentów, zostały osadzone w 
murze. Pozostałe fragmenty macew uło-
żono pod murem. Na murze umieszczono 
tablicę z napisem: : „Lapidarium Żydowskie 
poświęcamy pamięci o wspólnej przeszłości 
- Społeczeństwo Ziemi Śmigielskiej”. Po-
wstało ono dzięki staraniom Śmigielskiego 
Towarzystwa Kulturalnego i władz samorzą-
dowych.  

Kościan 

 Macewa na cmentarzu katolickim 
przy ul. Bączkowskiego jest dziś jedynym 
nagrobkiem zachowanym po kościańskim 
cmentarzu żydowskim. Kirkut znajdował się 
między obecnymi ulicami Piaskową a 2 Paź-
dziernika. Zniszczony został przez Niemców 
w czasie II wojny światowej. Dziś pozostał z 
niego tylko fragment muru otaczającego 
niegdyś nekropolię oraz dawny dom przed-
pogrzebowy przy ulicy Piaskowej 34, w któ-
rym są mieszkania. 

Ziemia Kaliska
Koźmin –  Kalisz – Ostrów Wielkopolski – 
Odolanów – Grabów nad Prosną – Kępno

     
Koźmin  

 Cmentarz żydowski w Koźminie to 
nie tylko najlepiej zachowany kirkut w Wiel-
kopolsce, ale i najbardziej malowniczy. Ży-
dzi, mieszkający w Koźminie od XV wieku, 
teren na nekropolię otrzymali pod koniec 
XVIII wieku, od ówczesnego właściciela 
miasta, Kazimierza Sapiehy.  
Przed oczyma odwiedzających nekropolię 
przy dzisiejszej ul. Wierzbowej ciągną się 
rzędy ciasno ustawionych macew. W znako-
mitym stanie zachowało się tu około 250 na-
grobków XIX- i XX-wiecznych. Najstarszy 
pochodzi z roku 1806, najmłodszy z 1969 
roku – wtedy pochowano tu Nathana Moś-
kiewicza, ostatniego koźmińskiego Żyda, 
jednego z dwóch, którzy przeżyli II wojnę 
światową.  
 
Kalisz

 Początki osadnictwa żydowskie-
go w Kaliszu sięgają XII wieku. Tu w roku 
1264 Bolesław Pobożny wydał słynny Statut 

Kaliski, określający status prawny kaliskiej 
gminy żydowskiej;  jego działanie na całe 
państwo rozszerzył w 1364 roku Kazimierz 
Wielki. Gmina kaliska należała do najznacz-
niejszych w Rzeczypospolitej, a jej rabini 
stali w latach1581 – 1764 na czele  tzw. „Sej-
mu Czterech Ziem”- najwyższego gremium 
społeczności żydowskiej w Koronie. Podob-
nie i przed II wojną światową, rabin Kalisza 
do 1939 roku przewodniczył wszystkim ra-
binom RP. W historii miasta bywały okresy, 
że 1/3 kaliszan stanowili mieszkańcy wyzna-
nia mojżeszowego. 
 W chwili wybuchu II wojny świato-
wej żyło ich tu około 30.000, a około 22.000 
zastała okupacja hitlerowska. W listopadzie 
i grudniu 1939 roku większość z nich została 
wywieziona do Generalnego Gubernator-
stwa. Dla pozostałych w mieście, Niemcy 
wiosną 1940 roku utworzyli getto w trzech 
kamienicach przy ul. Złotej. Podczas jego li-
kwidacji w 1942 roku Żydów wywieziono do 
getta łódzkiego, zamordowano w podkali-
skich lasach lub w samochodach-komorach 
gazowych.  

Dzielnica żydowska

 Na terenie miasta nożna zidenty-

fikować dziś na pewno 37 miejsc pamięci 
społeczności żydowskiej. Wojnę przetrwała 
sporo budynków dzielnicy żydowskiej, choć 
nie zachowały się zniszczone przez nazistów 
synagogi. Wielką Synagogę, XIX-wieczną, 
przy ul. Złotej, hitlerowcy złupili już w 1939 
roku, a do jej rozbiórki w 1940 roku zmusi-
li miejscowych Żydów. W tym samym roku 
zrównali z ziemią również synagogę refor-
mowaną, z 1911 roku,  przy ul. Krótkiej 5.  
 Najstarsza część dzielnicy żydow-
skiej rozciągała się w zachodniej części 
miasta, a jej  granice wyznaczały dzisiejsze 
ulice Narutowicza-Wodna, Chopina, Nowy 
Rynek i Kanonicka. Przebudowane i wyko-
rzystywane do innych celów zachowały się 
m.in. budynki szkół żydowskich przy uli-
cach Kościuszki 14, 18 i 19, al. Wolności 27 
i 29, Łaziennej 15, Talmud Tora (dziś urząd 
skarbowy) przy ulicy Targowej 1, Gimna-
zjum Żydowskiego przy pl. Kilińskiego 3, 
Ochronki Żydowskiej przy ul. Piskorzew-
skiej 17. 
 Bezpowrotnie z Plant zniknęły 
szpital żydowski, siedziba zarządu gminy ży-
dowskiej, mykwa czy żydowski teatr przy ul. 
Ciasnej.  Wymownym pomnikiem pamięci o 
czasach Zagłady jest  „Pomnik Książki” (ul. 
Babina 11) upamiętniający tysiące książek 

Dawny dom pogrzebowy w Kościanie,
fot. Z. Schmidt

Cmentarz w Koźminie,
fot. Z. Schmidt Budynek przy ul. Targowej 1 w Kaliszu,

fot. Z. Schmidt

Budynek przy ul. Kościuszki 19 w Kaliszu,
fot. Z. Schmidt
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polskich i żydowskich z kaliskich bibliotek,  
które naziści wrzucili do zasypanego koryta 
kanału Babinka w latach 1940-42. 

Cmentarz oraz  Dom Pamięci i Spotkań

 W Kaliszu istniały dwa cmenta-
rze żydowskie. Pierwszy, prawdopodobnie 
najstarszy w Polsce, założony został w XIII 
wieku na terenie, który dziś wyznaczają uli-
ce Skalmierzycka, Handlowa i Nowy Świat. 
Żydzi korzystali z niego do przełomu XIX i 
XX wieku. W 1920 roku otworzyli nowy kir-
kut, przy ulicy Podmiejskiej 23.
 W czasie II wojny światowej hitle-
rowcy całkowicie zniszczyli stary cmentarz, 
a macewy z niego użyli m.in. do wzmoc-
nienia brzegów Prosny. Nowy przetrwał w 
nienajgorszym stanie. W 1946 roku, na jego 
terenie pochowano, ekshumowane ze zbio-
rowych mogił, prochy około 1500 Żydów 
zamordowanych w podkaliskich lasach. 
Nekropolię zaczęto porządkować pod ko-
niec lat 80. XX wieku. W 1989 roku trafiło tu 
około 2000 macew wydobytych z nabrzeża 
Prosny, a pochodzących ze starego cmenta-

rza. Stało się tak dzięki staraniom Fundacji 
Rodziny Nissenbaumów. 
 W 1998 roku cmentarz przekaza-
no Gminie Żydowskiej we Wrocławiu. W 
wyremontowanym domu przedpogrzebo-
wym, w 2001 roku, otwarto Dom Pamięci 
i Spotkań, w którym prezentowane są m.in. 
zdjęcia, książki oraz pamiątki po dawnych 
żydowskich mieszkańcach Kalisza. Wśród 
eksponatów są m.in. rytualne świeczniki, 
pełen XVIII-wieczny zwój Tory (zakupio-
ny na aukcji przez anonimowego nabywcę 
i przekazany opiekunce cmentarza), a tak-
że kielich kiduszowy z XIX wieku, ocalony 
w 1940 roku przez przypadkową kobietę w 
czasie niszczenia Wielkiej Synagogi przez 
Niemców i przekazany do Domu Pamię-
ci w 2007 roku. Dom jest także miejscem 
spotkań i wykładów o tematyce żydowskiej, 
realizowane są w nim projekty np. wspól-
nego porządkowania grobów, czyszczenia i 
opisywania macew przez młodzież polską i 
izraelską.    
 Na terenie cmentarza stoją pomni-
ki: „Pamięci Żydów z Błaszek” oraz „Pamię-
ci Pomordowanych podczas II wojny świa-

towej”. Młodzież z Izraela wraz z młodzieżą 
z kaliskich liceów wspólnie wznosi pomnik 
„Pamięci Kaliskich Żydów”.
Na cmentarzu warto też odwiedzić dwa gro-
by wybitnych rabinów – rabina Lipszyca i 
cadyka ze Zduńskiej Woli.

Na cmentarz można wejść po wcześniejszym 
umówieniu się z panią Haliną Marcinkow-
ską, opiekunką nekropolii (tel. 600 06 79 56, 
email: hila@jewish.org.pl)

Ostrów Wielkopolski 

 W 1903 roku gruntowna renowacja 
synagogi w Ostrowie Wielkopolskim kosz-
towała  12 tysięcy marek. Obecna rewitali-
zacja budowli i dostosowanie jej do nowych 
funkcji kosztowało 7 mln złotych, z czego 70 
procent  kwoty pochodziło z funduszy unij-
nych. Remont trwał dwa lata – 6 październi-
ka 2011 roku odnowiona synagoga uroczy-
ście otwarła swoje podwoje.  
 Dziś mieści się w niej centrum 
kulturalne Forum Synagoga (podlegające 
Ostrowskiemu Centrum Kultury), m.in. 
z salą koncertową na 150 osób i galeriami 
na balkonach. Takie rozwiązanie stało się 
możliwe po tym, jak w 2006 roku samorząd 
Ostrowa Wielkopolskiego, na mocy porozu-
mienia,  przejął od wrocławskiego oddziału 
Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich 
RP budynek synagogi i zobowiązał się do 
wybudowania dwóch lapidariów na daw-
nych cmentarzach żydowskich.
 Synagoga przy ul. Raszkowskiej 
21, jest jedyną budowlą ocalałą po II woj-
nie światowej z dawnej dzielnicy żydow-
skiej. Uratowała się dzięki specyficznemu 
mikroklimatowi panującemu w jej wnętrzu 
- Niemcy urządzili w niej magazyn alkoholi 
i żywności. Po wojnie, przez wiele lat był tu 
magazyn meblowy, a później   sporadycznie 
była wykorzystywana jako scena impresaryj-
na. 
 Ostrowska synagoga jest dziś jedy-

ną w Polsce zachowaną wielkomiejską syna-
gogą wzniesioną w stylu neomauretańskim. 
Mimo wielu zniszczeń, w bardzo dużym 
stopniu zachowały się w niej oryginalne ele-
menty, w tym m.in. bogato zdobiona płasko-
rzeźbami fasada frontowa, dwupoziomowe 
galerie dla kobiet w głównej sali modlitew-
nej, fragmenty dekoracji malarskiej na ścia-
nach.  
 W Ostrowie nie zachowały się 
cmentarze, zniszczone przez nazistów w 
czasie II wojny światowej.  W 2009 roku za-
kończyła się budowa lapidarium przy placu 
23 Stycznia, gdzie w latach 1724-1780 znaj-
dował się pierwszy cmentarz żydowski. Zbu-
dowano je z macew wydobytych z murku 
okalającego pl. 23 Stycznia. Na murze cmen-
tarza, należącego teraz do wrocławskiego 
oddziału Związku Wyznaniowych Gmin 
Żydowskich RP, umieszczono tablicę z napi-
sem po hebrajsku i po polsku: „I wróci proch 
do ziemi, tak jak nią był; a duch powróci do 
Boga, który go dał. Koh. 12.7” 
 Trwają prace przy drugim lapida-

Wejście na cmentarz w Kaliszu,
fot. Z. Schmidt

Dawna synagoga w Ostrowie Wlkp.
fot. Z. Schmidt
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 Klasycystyczna  synagoga wznie-
siona została w latach 1815-16, według 
projektu architektów ze śląskiego  Brzegu - 
braci Fryderyka i Karola Schefflerów. W za-
chodniej części znajdowała się kwadratowa, 
główna sala modlitewna, w której zachowały 
się fragmenty klasycystycznej stiukowej de-
koracji oraz polichromii z lat 1924-25. Na 
piętrze był babiniec. Wciąż imponująca jest 
5-osiowa frontowa fasada synagogi, z monu-
mentalnym portykiem z czterema kolumna-
mi. 
 Bożnicę zdewastowali naziści w 
czasie II wojny światowej. Po wojnie pełniła 
różne funkcje (m.in. magazynu meblowe-
go), ale przez wiele lat stała też opuszczona.   
W 1973 roku jej wnętrze zniszczył pożar. 
Żydzi w Kępnie mieszkali od XVII wieku. 
W połowie wieku XIX stanowili nawet wię-
cej niż połowę mieszkańców miasta. Później 
ich liczba, w związku z emigracjami,  zaczę-
ła spadać. Z czasów największej liczebności 
pochodził żydowski cmentarz – na zniszczo-
nym w czasie II wojny kirkucie (przy obec-
nej ul. Wrocławskiej), po wojnie zbudowano 
stację kontroli pojazdów. 

Ziemia Konińska
Pyzdry – Słupca – Kazimierz Biskupi - 

Konin – Rudzice – Sompolno – Koło – 
Chełmno nad Nerem   

Pyzdry

 Żydzi w Pyzdrach mieszkali już w 
XIV wieku. Na początku wieku XIX żyło 
ich tu ponad 1200, a tuż przed wybuchem 
II wojny około 500. Wszyscy w 1940 roku 
wywiezieni zostali do gett na terenie Kraju 
Warty.  
 Dziś w hali produkcyjnej zakła-
dów przy ul. Kościuszki10 tylko wyjątkowo 
fachowym okiem można dostrzec charakte-
rystyczny dla wystroju synagog układ okien. 
Zniszczoną przez nazistów bożnicę z 1793 

rium przy al. Słowackiego, gdzie cmentarz 
żydowski istniał od końca wieku XVIII do 
czasów II wojny światowej.

Odolanów

 Choć Żydzi pojawili się w Odola-
nowie już około roku 1400, nigdy nie byli 
tu liczną grupą społeczną. Najwięcej, około 
200, żyło ich w połowie XIX wieku. Pozo-
stały po nich, stojące do dziś przy ul. Kroto-
szyńskiej 9,  klasycystyczna synagoga (z 1836 
roku) oraz dom rzezaka rytualnego, który 
komunikacyjnie i funkcjonalnie powiązany 
był z bożnicą. W czasie II wojny światowej 
synagogę zdewastowali Niemcy. Dziś oba 
budynki użytkowane są jako mieszkalne.

Grabów nad Prosną

 Murowaną  synagogę na planie 
prostokąta, Żydzi w Grabowie nad Pro-
sną wznieśli w 1857 roku, przy obecnej ul. 
Kępińskiej. W Grabowie żyło wtedy około 
170 Żydów. Mimo zdewastowania jej przez 
Niemców w czasie II wojny światowej, prze-
trwała czasy okupacji. Po wojnie, aż do po-
czątku lat 90. XX wieku  było w niej kino, 
później budynek dzierżawili Świadkowie 
Jehowy. W 2007 roku dawną synagogę od-
zyskał wrocławski oddział Związku Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich RP.

Kępno

 Synagoga przy ul. Łaziennej 6, choć 
bardzo zniszczona, nadal jest imponującą 
budowlą klasycystyczną, jedną z najwięk-
szych i najciekawszych bożnic  w Wielko-
polsce. W 2009 roku wrocławski oddział 
Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich 
RP przekazał ją w darze miastu, pod warun-
kiem, że  budynek  przeznaczony zostanie na 
cele kulturalne.  W ramach porozumienia 
władze miasta zobowiązały się upamiętnić 
miejsce po cmentarzu żydowskim. 

roku, po wojnie, powiększając ją o piętro,  
przebudowano na halę produkcyjną.    
 Pochodzący z XVIII wieku cmen-
tarz został całkowicie zniszczony w czasie II 
wojny światowej, a z macew wykonano m.in. 
wały przeciwpowodziowe wzdłuż Warty 
oraz nawierzchnie ulic. Przy ul. Nadrzecz-
nej, w skarpie, naziści zbudowali magazyn 
paliw dla miejscowej elektrowni, także wy-
korzystując macewy ze zniszczonego cmen-
tarza. Na jednej z nich można nawet odczy-
tać napis. 
 Dopiero na przełomie lat 80. i 90. 
XX wieku, dzięki staraniom pracowników 
Muzeum Regionalnego, część macew prze-
niesiono znad rzeki do muzeum. Na teren 
dawnego cmentarza, który dziś porasta so-
snowy lasek (za rzeką, na wschód od mia-
sta), niektóre z nich wróciły w 1993 roku, 
gdy utworzono tu lapidarium. Kilka wmuro-
wano w ceglany słup z pamiątkową tablicą.  

Słupca

 Żydzi do Słupcy masowo napłynęli 
w drugiej połowie XIX wieku, szybko stając 
się znaczącą liczebnie społecznością. Żyło 
ich tu 1800 - niemal jedna czwarta miesz-
kańców miasta. Wtedy też wznieśli synago-
gę, szkoły, bibliotekę, a za miastem założyli 
cmentarz. 

 Budynek synagogi (ul. Bożnicza 
11), choć zdewastowany przez Niemców, 
przetrwał okupację. Po powojennych prze-
budowach są w nim dziś mieszkania. 
 Nie zachował się cmentarz żydow-
ski. W 1942 roku, po zniszczeniu kirkutu, 
Niemcy wyrównali teren i zasadzili na nim 
drzewa. Dziś miejsce nekropolii, przy obec-
nej ul. Gajowej, upamiętnia, osadzona na 
wielkim kamieniu pamiątkowa tablica. 
 Część macew lub ich fragmentów, 
cudem odnalezionych w różnych miejscach 
Słupcy, przed kilku laty trafiło do miejsco-
wego Muzeum Regionalnego. Przy muze-
alnym murze utworzono z nich niewielkie 
lapidarium.  

Muzeum Regionalne 
ul. Warszawska 53 , 62-400 Słupca 
tel. 63 275 26 40 
muzeumslupca@op.pl
www.slupca.pl
czynne: od wtorku do piątku w godz.  8-15, 
w niedzielę – godz. 14-18

Kazimierz Biskupi

 Około 3000 Żydów z getta w Zagó-
rowie zostało straconych w październiku i 
listopadzie 1941 roku w lesie „Krążel” koło 
Kazimierza Biskupiego.  

Lapidarium w Słupcy,
fot. Z. SchmidtLapidarium w Słupcy,

fot. Z. Schmidt
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zbudowano bejt ha-midrasz.  Ściany parteru 
szkoły talmudycznej obstawione były szafa-
mi bibliotecznymi, a czytający księgi siadali 
na ławkach przy długich stołach. Na środku 
sali znajdowała się bima, a przy wschodniej 
ścianie stała szafa aron ha-kodesz. W okresie 
międzywojennym szkoła talmudyczna była 
centrum intelektualnego życia konińskich 
Żydów. Synagogę i szkołę zdewastowali na-
ziści w pierwszych miesiącach okupacji – 
większość sprzętów i wszystkie książki spa-
lili na stosie przed synagogą.
 Oba budynki jednak ocalały. W 
dawnej synagodze i szkole talmudycznej po 
wojnie miały swoje siedziby różne firmy.  Po 
kapitalnym remoncie szkoły talmudycznej w 
1973 roku,  umieszczono w niej bibliotekę. 
Celom bibliotecznym służy też od 1988 roku 
dawna synagoga. Wnętrze zachwyca swym 
wystrojem, w tym starannie odrestaurowa-
nymi malowidłami na ścianach bożnicy i 
filarach bimy. Synagoga zachowała swój ar-
chitektoniczny kształt również z zewnątrz, a 
od ulicy oddziela ją oryginalny, kuty płot z 
gwiazdami Dawida. Od 2011 roku oba bu-
dynki są w rękach prywatnych.

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia Starówka 
ul. Mickiewicza 2, 62-500 Konin
tel. 63 242 85 62, www.mbp.konin.pl

 W sierpniu 2002 roku na tym miej-
scu stanął pomnik autorstwa Stanisława 
Mystka, z tablicami opisującymi tamte tra-
giczne wydarzenia.
 
Konin

 Pierwsi Żydzi pojawili się w Koni-
nie w XIV wieku. Liczną grupą społeczną 
stali się jednak dopiero w wiekach XVIII 
i XIX, pod koniec którego ponad połowa 
mieszkańców Konina była wyznania mojże-
szowego. Spośród około 2500 Żydów, którzy 
mieszkali tu pod koniec lat 30. XX wieku, 
niewielu przeżyło wojnę. Z getta, istniejące-
go od grudnia 1939 do lata 1940 roku, wy-
wiezieni zostali do innych, większych gett, a  
z nich do obozów zagłady.  

Synagoga, szkoła talmudyczna, mykwa

 Na miejscu XVIII-wiecznej syna-
gogi, przy obecnej ul. Mickiewicza, w latach 
1825-29 stanęła - zachowana do dziś - nowa 
(rozbudowana w 1882 roku) bożnica, w 
stylu neomauretańskim. Sklepienie głów-
nej sali modlitewnej wspierało się na czte-
rech potężnych filarach, pomiędzy którymi 
umieszczona była bima. We wschodniej czę-
ści bożnicy znajdował się aron ha-kodesz, a 
po stronie zachodniej - babiniec. 
 Obok synagogi, około roku 1870, 

Gimnazjum żydowskie

 Przy ulicy Wodnej 1 zachował się 
gmach gimnazjum żydowskiego, zbudowa-
nego w latach 20. XX wieku. Z braku fun-
duszy gimnazjum nigdy jednak w nim nie 
funkcjonowało – aby ukończyć budowę 
gmach przejął bank żydowski (w latach 30. 
przeniesiono tu też bibliotekę żydowską), a 
gimnazjum – funkcjonujące do 1929 roku 
- mieściło się w innym, nieistniejącym dziś 
budynku. Gmach banku-gimnazjum jest 
dziś częścią kompleksu zabudowań Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego  
im. Stefana Batorego i łatwo go rozpoznać 
po okazałych kolumnach wspierających jego 
portyk.

Miejsca pamięci

 Po cmentarzu żydowskim, któ-
ry od lat 30. XIX wieku funkcjonował przy 
obecnej ul. Nadrzecznej nie został żaden 
ślad. Całkowicie zdewastowali go Niemcy w 
czasie II wojny światowej – macewy użyli do 
budowy dróg, a na terenie kirkutu urządzili 
strzelnicę dla Hitlerjugend. Dziś o kirkucie 
przypomina jedynie głaz z  pamiątkową ta-
blicą. Stoi tu też obelisk poświęcony pamięci 
56 polskich obywateli, mieszkańców Konina 

i okolic, rozstrzelanych na terenie cmentarza 
przez Niemców w listopadzie 1939 roku.  
 W 2003 roku, przy ulicy Kolejowej 
odsłonięto tablicę upamiętniającą martyro-
logię żydowskich ofiar obozu pracy przy-
musowej, który w Koninie – Czarkowie ist-
niał od marca 1942 do sierpnia 1943 roku. 
Prawdopodobnie przebywało w nim około 
1100 więźniów. Mogiła ponad 60 zmarłych 
i zamordowanych w obozie znajduje się 
na katolickim cmentarzu przy ul. Kolskiej. 
Kilkuset więźniów zamordowano podczas 
likwidacji obozu w lasach koło Kazimierza 
Biskupiego, a pozostałych wywieziono. 

Judaika

 Elementy dawnego żydowskiego 
świata można oglądać w Muzeum Okręgo-
wym w Koninie. To spora kolekcja judaików, 
rozproszona jednak po różnych działach. Są 
w niej m.in. plany i rzuty architektoniczne 
synagogi konińskiej z lat 70. XIX wieku, 
świeczniki żydowskie, kilkaset macew i ich 

Dawna bożnica w Koninie,
fot. Z. Schmidt

Wnętrze dawnej bożnicy w Koninie,
fot. Z. Schmidt

Macewy w muzeum w Koninie-Gosławicach,
fot. Z. Schmidt

Eksponaty w konińskim muzeum,
fot. Z. Schmidt
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fragmenty ze zniszczonych cmentarzy ziemi 
konińskiej, a także ekspozycja poświęcona 
życiu i twórczości Henryka Henocha Gli-
censteina, znamienitego żydowskiego rzeź-
biarza, pochodzącego z Turku. 
 Do najcenniejszych judaików nale-
żą przedmioty kultu synagogalnego - XIX-
-wieczna Tora i srebrne elementy jej przy-
brania (rimmonim, tas, jad), które pochodzą 
z synagogi w Sompolnie. Znalezione zostały 
na początku lat 90. XX wieku, w srebrnym 
skarbie ukrytym w ziemi. W konińskich 
zbiorach są także m.in. balsaminki, naczynia 
kiduszowe, talerze sederowe, lampy chanu-
kowe, a także rzadko spotykana w muzeal-
nych kolekcjach - tacka wykorzystywana w 
obrzędzie obrzezania.

Muzeum Okręgowe   
ul. Muzealna 6 , 62-505 Konin/Gosławice 
tel. 63 242 75 99, fax 63 242 74 31
www.muzeum.com.pl

Rudzica

 Na przełomie września i paździer-
nika 1941, w lesie Niesłusz Rudzica koło Ko-
nina, Niemcy zamordowali około 1600-2000 
Żydów. Ofiarami byli głównie mieszkańcy 
gett w Grodźcu i Rzgowie. Po wojnie, na 
zbiorowej mogile w lesie umieszczono pa-
miątkową tablicę. W 1998 roku na miejscu 
mordu przeprowadzono badania archeolo-
giczne. W miejscach odnalezionych mogił 
ustawiono obeliski autorstwa Jana Rassu-
mowskiego, upamiętniające tamte tragiczne 
wydarzenia.

Sompolno

 Murowana synagoga przy ul. Piotr-
kowskiej powstała w Sompolnie prawdopo-
dobnie w latach 1910-12, na miejscu wcze-
śniejszej drewnianej. Od początków wieku 
XIX istniała tu już gmina żydowska, która 
założyła też własny cmentarz (znajdował 

się w pobliżu dzisiejszych ulic Morcinka i 
Skarbka). 
 W 1931 roku w Sompolnie miesz-
kało 1140 Żydów. W czasie wojny, po likwi-
dacji getta, żydowskich mieszkańców wy-
wieziono do obozu zagłady w Chełmnie nad 
Nerem. W 1942 roku zlikwidowano cmen-
tarz, a synagoga służyła jako magazyn. 
 Mimo dewastacji przez Niemców,  
bożnica miała sporo szczęścia.  Budynek w 
niezłym stanie przetrwał wojnę, a po niej 
służył jako magazyn. Zachował się jego wy-
strój zewnętrzny i wewnętrzny. We wschod-
niej części synagogi była sala modlitewna, 
a w zachodniej   - przedsionek, nad którym 
znajdował się  babiniec. Starannej renowacji 
i adaptacji na nowe cele, z zachowaniem we-
wnętrznego układu przestrzennego,  podda-
na ona została na początku lat 90. XX wieku. 
W 1993 roku przeniesiono do niej Miejską 
Bibliotekę Publiczną.  
 Z dawnej synagogi w Sompolnie 
uratowały się niektóre srebrne elementy 
przybrania Tory, które zostały znalezione 
na początku lat 90. XX wieku w Sompolnie, 
ukryte w ziemi. Można je oglądać w Mu-
zeum Okręgowym w Koninie.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna 
ul. Piotrkowska 8, 62 - 610 Sompolno 
tel. 63 271 42 30
www.biblioteka.sompolno.pl

Koło

 Żydzi w Kole żyli od XV wieku. 
Przed wybuchem II wojny światowej miesz-
kało ich tu około 5000. Najliczniejsza grupa 
zamieszkiwała okolice Nowego Rynku, pla-
cu na którym od połowy XIX wieku wznosi-
ły się dwie synagogi. Większą z nich Niemcy 
wysadzili we wrześniu 1939 roku, mniejszą 
zamienili na punkt wysiedleń ludności ży-
dowskiej z tutejszego getta, które funkcjono-
wało od grudnia 1940 do końca 1941 roku. 
W tym czasie do obozu zagłady w Chełmnie 

nad Nerem wywieziono około 2000 kolskich 
Żydów. Po ich wywiezieniu, mniejsza sy-
nagoga zamieniona została na magazyn, a 
następnie spalona. Dziś, na Nowym Rynku, 
w miejscu, gdzie stały bożnice znajduje się 
pomnik poświęcony wysiedlonym Żydom, 
odsłonięty w 1989 roku.   
 W Kole nie zachował się także wie-
lowiekowy żydowski cmentarz, zdewasto-
wany przez hitlerowców. Na początku lat 70. 
XX wieku na jego skraju stanął dom kultury. 
Teren dawnego kirkutu rozciąga się między 
ulicami 3-Maja i Słowackiego, za domem 
kultury. W 1993 roku upamiętniono go po-
mnikiem z pamiątkową tablicą.
 W kwietniu 2009 roku do Muzeum 
Technik Ceramicznych trafiła w darze od 
prywatnego darczyńcy, Tora. To pierwszy 
eksponat z kolekcji judaików, którą muzeum 
zamierza stworzyć. 

Chełmno nad Nerem 

 Dzięki intensywnym badaniom, 
zwłaszcza w ostatnich latach, dziś można 
już powiedzieć, że w hitlerowskim obozie 
zagłady w Chełmnie nad Nerem zginęło od 
160.000 do 200.000 osób, głównie Żydów z 
Kraju Warty, ale także przywożonych z in-
nych terenów okupowanej Polski, a także 
spoza jej granic. Wśród zamordowanych 
byli też Polacy i Cyganie.  
 Obóz Kulmhof funkcjonował od 8 
grudnia 1941 do 11 kwietnia 1943 roku oraz 
od wiosny 1944 do 18 stycznia 1945 roku. 
Mordów dokonywano najpierw w Chełm-
nie (na terenie przypałacowym), a potem 
w pobliskim lesie rzuchowskim, w samo-
chodach-komorach gazowych. Początkowo 
ofiary grzebano w ziemi, a od lata 1942 roku, 
palono w polowych krematoriach. 

Dawna synagoga w Sompolnie,
fot. Z. Schmidt
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Pamięć o miejscu tragedii w Chełmnie nad 
Nerem trwa od czasu zakończenia wojny.  
Najpierw o masowe mogiły spontanicznie 
dbali okoliczni mieszkańcy. W latach 50. 
XX wieku po raz pierwszy uporządkowano 
polany z mogiłami, a w 1964 roku odsłonię-
to tu potężny pomnik, dzieło Józefa Stasiń-
skiego i Jerzego Buszkiewicza, poświęcony 
ofiarom ludobójstwa. Na tylnej ścianie mo-
numentu umieszczono fragment listu jednej 
z ofiar, zaczynający się od słów: „Wzięto nas 
od starca do niemowlęcia między miastem 
Koło a Dąbie. Wzięto nas do lasu i tam nas 
gazowano...”
 W 1987 roku powołano do życia 
Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełm-
nie nad Nerem (oddział Muzeum Okręgo-
wego w Koninie), które nie tylko formalnie 
otoczyło to miejsce opieką, ale także podjęło 
szeroko zakrojone badania naukowe i dzia-
łania dydaktyczne. Otwarto je w 1990 roku. 
Wtedy też, na południowo - zachodnim 
skraju byłego obozu, odsłonięto  poświęconą 

zamordowanym w Chełmnie Żydom „Ścia-
nę Pamięci”  - betonowy mur  z symbolicz-
ną bramą z napisem w języku hebrajskim: 
„Brama, przez którą przejdą sprawiedliwi”.  
Na murze umieszczane są tablice upamięt-
niające ofiary obozu w Chełmnie. 
 Pomników, obelisków i tablic upa-
miętniających ofiary jest na terenie byłego 
obozu wiele i ciągle powstają nowe. Poza 
terenem obozu znajduje się lapidarium, w 
którym umieszczono macewy uratowane z 
cmentarza żydowskiego z Turku. 

Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie 
nad Nerem
62-663 Chełmno, gmina Dąbie 
www.muzeum.com.pl

Oddziały:
Las rzuchowski (teren cmentarzyska, monu-
ment, Ściana Pamięci, upamiętnienia, lapi-
darium, pawilon muzealny) - 
tel. 501 610 710, 

Teren dawnego pałacu, tel. 63 271 94 47
Muzeum czynne:
Pawilon:  od 1 kwietnia do 30 września co-
dziennie w godz. 10-18;   od 1 października 
do 31 marca - tylko w dni robocze w godz. 
8-14. 
Teren badań archeologicznych i ruiny pałacu 
- od czerwca do września w dni robocze, w 
godz. 8-18. 

Północno-zachodnia Wielkopolska
Wągrowiec – Złotów – Jastrowie – Czarn-

ków – Sieraków – Zbąszyń 

Wągrowiec 
  
 Żydzi zaczęli się osiedlać w Wą-
growcu w drugiej połowie XVIII wieku. Na 
początku wieku XIX, w roku 1807, wznieśli 
synagogę, a na wzgórzu nad Jeziorem Du-

rowskim, założyli cmentarz. W połowie wie-
ku XIX żydowska społeczność liczyła ponad 
800 osób; przed wybuchem II wojny świato-
wej – około 200.  
 Synagogę Niemcy zniszczyli już w 
1940 roku. Taki sam los spotkał nekropolię. 
Część znajdujących się na niej macew naziści 
wykorzystali jako płyty chodnikowe, część 
do umacniania brzegów jeziora, pozostałe 
wrzucili do jeziora. Cmentarz zamknięto w 
połowie lat 50., a zniwelowano w latach 60. 
XX wieku przeznaczając teren na park. 
 Miejsce po żydowskim cmentarzu 
upamiętniono dopiero w 2001 roku. Wydo-
byte z jeziora macewy oczyszczono i usta-
wiono wzdłuż alejek spacerowych nad jezio-
rem. Na pamiątkowym kamieniu na terenie 
dawnego cmentarza wyryto napis po polsku, 
hebrajsku i niemiecku:  „Żydom polskim, 
przez wieki współtworzącym to miasto”.
 Po żydowskich mieszkańcach Wą-

Cmentarz w Chełmnie,
fot. Z. Schmidt

Cmentarz w Wągrowcu,
fot. Z. Schmidt
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growca zachował się też dawny dom kantora 
z początków wieku XIX, o konstrukcji szkie-
letowej, przy ulicy  Lipowej 6 oraz budynek 
dawnej szkoły żydowskiej, w których dziś są 
mieszkania. 

Złotów

 Po synagodze w Złotowie pozosta-
ło tylko miejsce ją upamiętniające – zarys jej 
murów uwidoczniony w bruku dzisiejszego 
pl. Paderewskiego oraz wmurowana weń 
tablica z napisem w językach polskim, he-
brajskim i niemieckim:  „Miejsce w którym 
znajdowała się synagoga gminy żydowskiej 
zniszczona w listopadzie 1938 r.” 
 Żydzi żyli tu od końca wieku XVI, 
stanowiąc nawet połowę mieszkańców mia-
sta. Fakt, iż Złotów po I wojnie znalazł się po 
niemieckiej stronie, sprawił, że prześlado-
wania Żydów zaczęły się tu wcześniej  niż w 

innych częściach Wielkopolski. Wzniesiona 
w latach 1878-79 synagoga w stylu neomau-
retańskim, została zdewastowana już w 1937 
roku, a rok później, wysadzona w powietrze.     
 Dwa lata dłużej przetrwał cmen-
tarz na Górze Żydowskiej (u zbiegu obec-
nych ulic Jerozolimskiej i Zamkowej) zało-
żony w XVI wieku. Naziści zdewastowali go 
„dopiero” w 1940 roku. Macewy wykorzy-
stali do prac budowlanych, w tym do utwar-
dzenia placu targowiska miejskiego. Część 
porozbijanych macew odnaleziono w 1998 
roku, podczas prac przy ulicach Wańkowi-
cza i Reymonta. Przewieziono je wówczas 
do Muzeum Ziemi Złotowskiej.
 Dzięki inicjatywie Stowarzysze-
nia Miłośników Złotowa, z odnalezionych 
fragmentów macew, na terenie dawnego 
cmentarza postawiono pomnik w kształcie 
piramidy. Umieszczona na nim tablica in-
formuje w językach polskim, niemieckim i 

hebrajskim: „Na wieczną pamiątkę ten pa-
górek został wzniesiony z kamieni starych 
grobów, by zachować honor tych, dla któ-
rych pomniki postawiono”. Odsłonięto go w 
2002 roku.

Jastrowie 

 Żydzi  żyli w Jastrowiu od początku 
XVII wieku aż do wybuchu II wojny świa-
towej.  Ci, którzy nie opuścili miasta przed 
wojną, zostali przez Niemców wywiezieni 
do obozów koncentracyjnych. Po synago-
dze, która od połowy XIX wieku stała przy 
obecnej ul. Jagiellońskiej, nie pozostał dziś 
żaden ślad – Niemcy zniszczyli ją już w 1938 
roku. O dawnych mieszkańcach przypomi-
na jedynie cmentarz przy ul. Kilińskiego, w 
pobliżu przejazdu kolejowego. Na niewiel-
kim, częściowo zdewastowanym już w cza-
sie wojny kirkucie, zachowało się około 70 
granitowych i piaskowcowych macew, z na-
pisami w językach hebrajskim i niemieckim. 
Najstarszy nagrobek pochodzi z 1856 roku.  
Od czasu do czasu kirkut jest porządkowany 
przez miejscową społeczność. 

Czarnków

 Ulica Staromiejska w Czarnkowie 
niegdyś nazywała się Żydowską. I nic dziw-
nego skoro  teren przy ulicach Staromiejskiej 
i Łąkowej, wokół obecnego pl. Bartoszka, 
zajmowała dzielnica żydowska. Na placu 
stała synagoga, którą Niemcy zniszczyli w 
latach 1939-40. Zachowały się natomiast 
inne, niegdyś żydowskie budowle – szkoła z 
1878 roku (dziś budynek mieszkalny), a na 
jej tyłach łaźnia  oraz  dom rabina na pl. Bar-
toszka 6, siedziba gminy żydowskiej przy ul. 
Łąkowej, sporo pożydowskich domów. 
 Resztki cmentarza z zachowany-
mi macewami i XIX-wiecznym, dawnym 
domem przedpogrzebowym zachowały się 
przy ulicy Ogrodowej. 

Sieraków

 Gmina żydowska istniała w Siera-
kowie już pod koniec XVIII wieku. Miała 
swój cmentarz, szkołę i synagogę. Budynek 
synagogi,  przy obecnej ulicy Sokoła, wznie-
siono prawdopodobnie przed 1889 rokiem. 
Do dziś zachowały się dawne elementy wy-
stroju zewnętrznego bożnicy, choć miejsca 
kultu nie pełniła już w okresie międzywojen-
nym. Z powodu braku ludności żydowskiej, 
na wiele lat przed wojną, po odpowiednich 
przeróbkach, umieszczono w niej świetlicę  
Związku Strzeleckiego „Sokół”. W czasie II 
wojny światowej Niemcy urządzili tu ma-
gazyn. Po wojnie budynek dostosowano do 
potrzeb kina, które istniało tu przez kilka 
dziesięcioleci. Od kilku lat  budynek jest w 
rękach prywatnych.  

Zbąszyń

 Jeśli ktoś próbowałby odnaleźć, 
wzniesioną w latach 1885-90, synagogę w 
Zbąszyniu na podstawie  archiwalnej foto-
grafii, nie miałby szans rozpoznać budowli. 
Bo choć wciąż istnieje, to jednak po znisz-
czeniach wojennych, a następnie przebudo-
wie w latach 60. XX wieku, z jej dawnego 
wyglądu nic nie pozostało. W budynku sto-
jącym przy obecnej ul. Żydowskiej 1, są dziś 
mieszkania.  
 Nie ma też już dawnego cmentarza 
żydowskiego, który znajdował się przy ulicy 
Garbarskiej. Zniszczono go w czasie II wojny 
światowej, a później jego teren zabudowano 
domami jednorodzinnymi. Przypomina o 
nim jedynie pamiątkowa tablica. To miej-
sce pamięci o zbąszyńskich Żydach - także 
o tych, którzy znaleźli się tu pod koniec paź-
dziernika 1938 roku, wypędzeni z Niemiec. 
Na przełomie października i listopada trafiło 
tu wówczas ponad 9000 polskich Żydów wy-
pędzonych z Rzeszy przez nazistów.   

Dawna synagoga w Sierakowie,
fot. Z. Schmidt
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Imprezy związane z kulturą 
żydowską

Dni Judaizmu (Poznań)

 Od 1998 roku, w Kościele katolic-
kim w Polsce, dzień 17 stycznia obchodzony 
jest  jako Dzień Judaizmu.  W Poznaniu ów 
jeden dzień trwa zawsze dni kilkanaście. 
 Dni Judaizmu stały się niezwykle 
ważnym wydarzeniem nie tylko religijnym, 
ale także artystycznym. Obok teologicz-
nych rozważań i wspólnych modlitw,  przez 
kilkanaście dni w Poznaniu odbywają się 
sympozja, konferencje, wykłady, panele dys-
kusyjne, koncerty, wystawy, przeglądy, a 17 
stycznia, w kościele pw. św. Wojciecha od-
prawiane jest nabożeństwo biblijne, z udzia-
łem przedstawicieli gminy żydowskiej. 
 Dni Judaizmu w Poznaniu organi-
zują: Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego 
Archidiecezji Poznańskiej, Stowarzyszenie 
Coexist oraz Wyższa Szkoła Nauk Huma-
nistycznych i Dziennikarstwa, przy współ-
udziale filii poznańskiej Związku Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich RP, władz sa-
morządowych i instytucji kulturalnych Po-
znania.  

Tzadik Festiwal  (Poznań)

 Tzadik Poznań Festiwal odbywa się 
co roku (od 2007 roku w Poznaniu) zawsze 
w sierpniu. Jego organizatorami są Fundacja 
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego 
Malta oraz Multikulti Projekt. Festiwal po-
wstał, aby „opisać fenomen kultury i tra-
dycji żydowskiej; jej przestrzeń religijną i 
muzyczną, społeczną i obyczajową”. W jego 
programie są koncerty, wystawy, projekcje 
filmowe. Specyfika festiwalu polega jednak 
na tym, że nie jest to typowa prezentacja 
kultury żydowskiej, lecz artystyczny dialog 
międzykulturowy, w którym szczególną rolę 
odgrywa – jako miejsce artystycznych wyda-
rzeń, ale i jako symbol tragicznej pamięci  – 
dawna synagoga, w której od 1941 roku jest 
pływalnia. 

Dni kultury żydowskiej

 Od kilku lat w wielu miastach 
Wielkopolski odbywają się  Dni Kultury 
Żydowskiej (lub  Dni Kultury Żydowskiej i 
Izraelskiej). Niektóre miały już kilka edycji 
(m.in. w Gnieźnie, Poznaniu, Kaliszu). W 
ich programach znajdują się zarówno wy-
kłady, jak i wydarzenia artystyczne, a nawet 
kulinarne. Dni organizowane są najczęściej 
przez lokalne społeczności, przy współpra-
cy Towarzystwa Wielkopolska-Izrael oraz 
przedstawicieli gmin żydowskich. 

Od Zbąszynia do Chełmna nad Nerem

 Projekt edukacyjny, realizowany od 
2004 roku przez Urząd Miejski w Zbąszyniu, 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Muzeum 
Martyrologiczne w Żabikowie,  upamiętnia 
początek Zagłady czyli wypędzenie z Nie-
miec, w październiku 1938 roku, 17.000 
obywateli polskich żydowskiego pochodze-
nia i osadzenie części z nich  w Zbąszyniu. 

Mini słowniczek

aron ha-kodesz – zabudowana wnęka we wschodniej ścianie synagogi lub dostawiona do niej 
szafa, w której przechowuje się zwoje Tory
bejt ha-midrasz - dom modlitwy i studiów talmudycznych
bima  - podium w synagodze, z którego odczytuje się Torę i prowadzi modły 
kirkut – cmentarz żydowski
macewa – nagrobek żydowski
mezuza - futerał mający w swoim wnętrzu kawałek pergaminu z wersetem z Tory,  przytwier-
dzany do drzwi domu. 
parochet - ozdobna zasłona okrywająca aron ha-kodesz 
synagoga/bożnica – miejsce kultu wyznawców judaizmu, dom modlitwy; nie jest to świąty-
nia, bowiem to określenie w judaizmie zastrzeżone jest wyłącznie dla Świątyni Jerozolimskiej 
(zniszczonej w 70 n.e)

Tzadik Festiwal w Poznaniu,
fot. Arch. Fundacji Malta, W. Barzewski

Tzadik Festiwal w Poznaniu,
fot. Arch. Fundacji Malta, W. Barzewski
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Hotel Wieniawa
ul. Rynek 29, 64-100 Leszno
tel. 65 528 50 50
www.wieniawa.pl

PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 
WIELKOPOLSKA

CZARNKÓW
Hotel Czarna Hanka 
ul. Kościuszki 106, 64-700 Czarnków 
tel. 67 255 24 58 
www.wpuszczy.pl
Gościniec Śmieszek 
Śmieszkowo, ul. Wodna 13 
64-700 Czarnków 
tel. 67 255 10 31 

WĄGROWIEC
Hotel Pietrak
ul. Kościuszki 47, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 268 58 25, fax 67 262 86 07
www.pietrak.pl
Hotel Jamajka
ul. Kcyńska 129, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 26 85 860
www.hoteljamajka.pl

Przydatne adresy: 

Filia Poznańska Związku Gmin Wyzna-
niowych Żydowskich RP
ul. Stawna 10, 61-759 Poznań 
tel. 61 855 21 18
poznan@jewish.org.pl 
www.poznan.jewish.org.pl 
Biuro czynne we wtorki i czwartki 
w godz. 10-12
Związek Gmin Wyznaniowych Żydow-
skich  RP, Oddział Wrocław  
ul. Włodkowica 9, 50-072 Wrocław
tel. 71 343 64 01, fax 71 344 70 48
wroclaw@jewish.org.pl
www.wroclaw.jewish.org.pl

Wybrane noclegi:

POZNAŃ
Hotel Sheraton 
ul.  Bukowska 3/9,60-809 Poznań 
tel. 61 655 20 00, fax 61 655 20 01
www.sheraton.pl
Hotel Safir 
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171  Poznań 
tel.  61 867 37 11, fax  61 867 83 36 
www.hotelsafir.pl
Hotel Poznański
ul. Krańcowa 4, 62-030 Luboń
tel. 61 649 99 88, fax  61 649 99 89
www.hotelpoznanski.pl
Hotel Mercure  
ul. Roosevelta 20,60-829  Poznań 
tel. 61 855 80 00, fax 61 855 89 55 
www.accorhotels.com
Hotel HP Park *** 
ul. abpa Antoniego Baraniaka 77 
61-131 , Poznań 
tel. 61 874 11 00, fax 61  874 12 00 
www.hotelepark.pl
Hotel Ibis Poznań Centrum 
ul. Kazimierza Wielkiego 23
61-863  Poznań 
tel. 61 858 44 00, fax 61 858 44 44 
www.ibishotel.com

Pensjonat Nasz Klub
ul. Woźna 10, 61-777 Poznań
tel. 61 85 17 630; 602 382 540
fax 61 851 66 81
www.naszklub.pl

Fusion Hostel
ul. Św. Marcin 66/72, 61-808 Poznań 
tel. 61 852 12 30, fax 61 853 46 0
www.fusionhostel.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
„Hanka”
ul. Biskupińska 27
60-463 Poznań-Strzeszyn 
tel. 61 822 10 63; 61 840 71 28 
fax 61 822 10 63 
www.schroniskohanka.com

ZIEMIA KALISKA 
Hotel Europa
Al. Wolności 5, 62-800 Kalisz
tel. 62 767 20 3, fax 62 767 20 32
www.hotel-europa.pl

Hotel Calisia
ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz
tel. 62 767 91 00, fax 62 767 91 14
www.hotel-calisia.pl
Hotel Seven 
ul. Częstochowska 77, 62-800 Kalisz
tel. 62 764 43 43
www.hotelseven.pl
Hotel Flora
ul.Wiatraki 3, 62-800 Kalisz
tel. 62 757 46 50
recepcja@hotel-flora.pl
www.hotel-flora.pl
Hotel Granada 
ul. Wrocławska 93
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 738 73 10, fax 62 738 73 05
www.hotelgranada.pl
Hotel KOSiR
ul. Walki Młodych 9, 63-600 Kępno 
tel. 62 79 127 16, fax 62 79 127 10
www.kosir.kepno.pl

ZIEMIA KONIŃSKA
Hotel Konin
Aleje 1 Maja 13, 62-510 Konin
tel. 63 243 76 00, fax 63 243 76 07
www.konin.pl
Hotel Pałacyk 
ul. 1 Maja 15a, 62-510 Konin
tel. 63 245 77 77, fax 63 246 60 10
www.palacyk-konin.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Staffa 5, 62-505 Konin-Gosławice
tel./ fax 63 242 72 35
www.schronisko-goslawice.pl
Hotel Sara 
ul. Zielona 5, 62-600 Koło
tel. 63 26 24 880, fax 63 26 24 840

ZIEMIA LESZCZYŃSKA 
Centrum Konferencji i Rekreacji  
Akwawit 
ul. św. Józefa 5, 64-100 Leszno
tel. 65 529 37 81, fax 65 529 37 82
www.akwawit.pl

Pomnik w Luboniu,
fot. Z. Schmidt

Pomnik w Luboniu
fot. Z. Schmidt



32

Wydawca: Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Tekst: Anna Plenzler
Opracowanie graficzne: Agencja Fotograficzna Studio-F, www.olszewskiphoto.pl

Zdjęcia na okładce: Z. Schmidt

ISBN: 978-83-61454-91-5
Poznań 2012

wydawnictwo bezpłatne

Za konsultacje przy powstawaniu folderu dziękujemy Paniom:
- Alicji Kobus – przewodniczącej Filii Poznańskiej Związku Gmin Wyznaniowych 
Żydowskich RP
- Mirosławie Maćkowiak z Muzeum Okręgowego w Lesznie
- Halinie Marcinkowskiej – przedstawicielce Związku Gmin Wyznaniowych Żydow-
skich RP Oddział Wrocław na dawne województwa kaliskie i konińskie
- Teresie Palacz z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu

Informacja turystyczna

Poznań
Centrum Informacji Turystycznej
61-772 Poznań, Stary Rynek 59/60
tel. 61 852 61 56, 61 855 33 79
it@cim.poznan.pl  

Centrum Informacji Miejskiej (CIM) 
– Arkadia
61-816 Poznań, ul. Ratajczaka 44 (wejście od 
ul. 27 Grudnia)
tel. 61 851 96 45,  61 856 04 54
centrum@cim.poznan.pl 

Filia CIM – Międzynarodowe Targi
Poznańskie
60-734 Poznań, ul. Głogowska 14
tel. 61 869 20 84
centrum@cim.poznan.pl 

Filia CIM - Ławica – lotnisko
60-189  Poznań, ul. Bukowska 285
tel. 61 849 21 40
lawica@cim.poznan.pl  

Informacja i Usługi Turystyczne 
„Glob-Tour FB”
60 - 801 Poznań, ul. Dworcowa 1
tel. 61 866 06 67
info@globtourfb.poznan.pl 

Gniezno 
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
62-200 Gniezno, ul. Rynek 14
tel. 61 428 41 00
info@szlakpiastowski.com.pl  

Kalisz
Centrum Informacji Turystycznej
62-800 Kalisz, ul. Zamkowa
tel. 62 598 27 31
it@um.kalisz.pl  

Konin
Centrum Informacji Turystycznej
62-510 Konin, ul. Dworcowa 2
tel. 63 246 32 48
biuro@lotmarina.pl 

Leszno
Informacja Turystyczna
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 24
tel. 65 529 81 91, 65 529 81 92
infotur@leszno.pl

Nowy Tomyśl 
Gminny Ośrodek Informacji
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Niepodległości 10
tel. 61 44 23 806
r.ratajczak@nowytomysl.pl

Piła
Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej 
Kulturalnej i Sportowej
64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35
tel. 67 210 94 80
pit@powiat.pila.pl

Puszczykowo
Centrum Ekoinfo
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 1
tel. 61 633 62 83, 61 898 37 11
promocja@puszczykowo.pl

Śrem 
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 
Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości
63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3
tel. 61 283 27 04
unia@srem.com.pl  
 
Wolsztyn
Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn ul. Roberta Kocha 12a
tel. 68 347 31 04
gci@wolsztyn.pl
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