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ZAJĘCIA OPARTE NA STRATEGII KSZTAŁCENIA WYPRZEDZAJĄCEGO  

„ŚLADAMI POZNAŃSKICH ŻYDÓW”  

 

Wprowadzenie: Szczególnym wyzwaniem jest poszukiwanie śladów i tropów w krajobrazie kulturowym społeczności, 

która dzisiaj w zasadzie nie jest obecna. Odnalezienie pozostałości w pierwszej kolejności, wymaga poznania dziejów 

odnoszących się do osadnictwa żydowskiego w Wielkopolsce i Poznaniu, przyswojenia podstawowych zagadnień 

związanych z judaizmem i kulturą żydowską. Wyposażeni w wiedzę możemy ruszyć w teren i przestrzeń architektoniczną 

w poszukiwaniu tego co pozostało po wielowiekowym osadnictwie.  

Poniższy scenariusz adresowany jest do nauczycieli, którzy wraz ze swoimi uczniami chcą odkrywać w 

krajobrazie kulturowym ślady poznańskich Żydów.  

 

Cele: poznanie dziejów osadnictwa w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem społeczności żydowskiej;  

- opracowanie dziejów poznańskich Żydów na tle historii miasta; 

- rozwijanie umiejętności identyfikowania i „odczytywania” w krajobrazie kulturowym śladów żydowskiego osadnictwa 

poprzez spacer historyczny; 

 

Materiały: materiały pomocnicze (warsztat pracy historyka –analiza budowli; kalendarium),  

- dane statystyczne, 

- materiały, 

 

Sprzęt: komputer z dostępem do Internetu, aparat fotograficzny lub kamera,  

 

Czas: zajęcia w klasie (realizacja pierwszego etapu aktywacji) – 2 godziny lekcyjne; 

- działania realizujące drugi etap – przetwarzanie (środowisko cyfrowe) – 2-3 tygodnie; 

- zajęcia w klasie (realizacja trzeciego etapu systematyzacji) – 1-2 godziny lekcyjne; 

- ewaluacja (zajęcia w klasie) – 1 godzina.  

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 

Cel: wzbudzanie zaciekawienia, 
aktywacja posiadanej wiedzy, 
wyzwalanie emocji. 

 

ETAP 1: AKTYWACJA (działania w klasie i środowisku cyfrowym) 

Na czym polega „czytania krajobrazu kulturowego” oraz strategia kształcenia 

wyprzedzającego (wyjaśnienie: jak będziemy pracować, w jaki sposób i w jakim 

celu). 

Cel modułu. 

 

W trakcie cyklu zajęć będziemy poszukiwać informacji na temat osadnictwa 
żydowskiego w Poznaniu, a kiedy już poznamy dzieje tej społeczności, poszukamy 
ich śladów w krajobrazie kulturowym miasta.  

 

Co już wiem?  Sprawdzenie wiedzy 
bazowej uczniów.  

Wskazówka dotycząca realizacji 
wprowadzenia do tematu: pytania 
„testu” można zapisywać na tablicy, 
szarym papierze, etc. wraz z 
odpowiedziami uczniów. Warto 
zadbać by były cały czas widoczne, 

Wprowadzenie do tematu – test i gra detektywistyczna (praca w 2- 4 zespołach). 

1. Test – nauczyciel zadaje uczniom pytania – materiał pomocniczy nr 1:  

• Czy w Poznaniu żyli Żydzi?  

• Kiedy przybyli?  

• Gdzie mieszkali?  

• Czym się zajmowali?  
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aby można było weryfikować 
pierwotne odpowiedzi w trakcie 
kolejnych zajęć. 

 

Wskazówka dotycząca realizacji gry 
rozbudzającej ciekawość 
poznawczą: materiał pomocniczy nr. 
3 zawiera po 2 ślady odnoszące się 
do każdej postaci poza jedną. Daje 
to możliwość przygotowania dwóch 
pomieszczeń z różnymi śladami.  

Jeżeli gra jest rozgrywana w okresie 
jesienno-zimowym dla 
uatrakcyjnienia można wykorzystać 
szybko zapadający zmrok tak aby w 
pomieszczeniach ze śladami 
uczniowie pracowali z latarkami. W 
pomieszczeniach można ustawić 
stół do wieczerzy, zapalić świece, 
włączyć żydowską muzykę, itp.  

 

Przeszukiwanie pomieszczeń można 
ograniczyć czasowo np. do 10-15 
minut. Po upływie tego czasu grupy 
zmieniają pomieszczenia do 
przeszukania.  

 

 

• Ilu ich było?  

• Jak byli zorganizowani?  

• Jakie mieli prawa?  

• Czy byli wśród nich słynni ludzie?  
 

2. Gra detektywistyczna – materiał pomocniczy nr 2 – mini-biogramy słynnych 
poznańskich Żydów (Uczestnicy spotkania słynnych poznańskich Żydów); 
materiał pomocniczy nr 3 – Ślady poznańskich Żydów; 

PRZEBIEG GRY:  

- Podział na grupy.  

- Wstęp - w naszej szkole w dwóch pomieszczeniach odbyło się niesamowite 

spotkanie słynnych poznańskich Żydów. Niestety na spotkanie nie przybyła jedna 
osoba. Zadaniem grupy jest wskazanie kogo nie było. Grupy otrzymują listę gości 
wraz z krótkimi opisami największych osiągnięć tych osób (materiał pomocniczy nr 
2). Zespoły mają 15 - 20 minut na przygotowanie się do zadania (przeanalizowanie 
biogramów, ustalenie strategii poszukiwania śladów i ich analizowania).  

- Zasadnicza część - Przeszukanie pomieszczeń. Uczniowie w pomieszczeniach 
postępują zgodnie z instrukcją.  

INSTRUKCJA PRZESZUKIWANIA POMIESZCZEŃ 

1. Nie wolno żadnych przedmiotów przekładać i zabierać. 

2. Możecie robić zdjęcia.  

3. Możecie notować. 

4. Waszym zadaniem jest przyporządkowanie pozostawionych „śladów” 
poszczególnym gościom zgodnie z listą uczestników przyjęcia.  

- Zakończenie - Narada grup i wytypowanie „zaginionej osoby” – rozwiązanie 

zagadki.  

Wskazówka dotycząca pracy z 
materiałami źródłowymi, 
porządkującymi i uzupełniającymi 
wiedzę uczniów: pracując z 
materiałami źródłowymi cały czas 
poszukujemy odpowiedzi na 
wcześniej postawione pytania.  

 

Analizując dane statystyczne warto 
zadać pytania, zmierzające do 
odczytania danych a w dalszej 
części do wnioskowania.  

 

Pracując z fragmentem mapy można 
dla porównania przynieść 
współczesną mapę miasta.  

3. Praca z materiałami źródłowymi (dane statystyczne, mapa) - materiał 

pomocniczy nr 4 - dane statystyczne; materiał pomocniczy nr 5 – warsztat 
historyka analiza danych statystycznych. 

- Dane statystyczne. Nauczyciel zadaje uczniom pytania:  

• Jak wielu Żydów mieszkało w Poznaniu w poszczególnych wiekach?  

• Kiedy było ich najwięcej?  

• Jaką część mieszkańców miasta stanowili? 
Kiedy spada ich liczba? Jak sądzicie co mogło spowodować ten spadek?  

• Czy liczba ludności Żydów wskazuje, iż mogli mieć wpływ na dzieje naszego 
miasta?  
 

- Praca z mapą (materiał pomocniczy nr 6 - fragment mapy Poznania)  

Nauczyciel prosi, aby uczniowie przeanalizowali mapę, odczytali nazwy ulic, placów, 

itp.  
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• Jak sądzicie w jakiej części miasta mieszkali Żydzi?  

• O czym ta lokalizacja może świadczyć? etc. 
 

Warto zadbać, aby uczniowie 
najpierw przeczytali materiały, 
wybrali fragmenty dotyczące 
opracowywanego przez nich okresu, 
wykonali tzw. plan zdarzeń, czyli 
wypisali najważniejsze wydarzenia i 
powiązali je w jednolitą opowieść.  

Można zachęcić uczniów, żeby 
wybrali atrakcyjną formę realizacji 
zadania, aby sami mogli się nauczyć 
czegoś nowego a sposób 
przedstawienia treści był ciekawy i 
interesujący dla odbiorców.  

O stopniu trudności realizowanego 
zadanie decyduje nauczyciel, 
wskazując kryteria oceny zadania.  

Wykonanie zadania wstępnego (środowisko cyfrowe) 

ZADANIE:  

Na podstawie materiałów pomocniczych (materiał pomocniczy nr 7 - Dzieje 
Poznańskich Żydów – zadania dla 5 grup, materiał pomocniczy nr 8 – Krótki zarys 
dziejów poznańskich Żydów; materiał pomocniczy nr 9 - Słowniczek) opracuj wybrany 
fragment dziejów poznańskich Żydów. Opracowanie może mieć formę komiksu, 
prezentacji, filmu, teatrzyku kukiełkowego, animacji itp. Czas prezentacji 
maksymalnie 5 minut.  
 

Można podzielić zadania w następujący sposób:  

- Grupa 1 – Dzieje poznańskich Żydów od wczesnego Średniowiecza do k. XV w.  

- Grupa 2 – Dzieje poznańskich Żydów od XVI do końca XVII w.  

- Grupa 3– Dzieje poznańskich Żydów od XVIII do końca I poł. XIX w.  

- Grupa 4– Dzieje poznańskich Żydów od II poł. XIX w. do 1918r. 

- Grupa 5 – Dzieje poznańskich Żydów od 1918r. do współczesności. 

 

Cel: selekcjonowanie, analiza, 
synteza, przetwarzanie informacji i 
nadawanie im nowej formy. 

Należy zadbać, aby prezentacje 
zadania wstępnego poszczególnych 
grup, dały możliwość poznania 
dziejów od początków osadnictwa 
do współczesności. Ta wiedza jest 
niezbędna do szukania śladów 
poznańskich Żydów w przestrzeni 
miasta.  

Nauczyciel decyduje o stopniu 
trudności zadania do realizacji 
biorąc pod uwagę możliwości i 
umiejętności uczniów.  

Polecane strony www:  Szlak kultury 

żydowskiej w Wielkopolsce   - 

https://issuu.com/wlkp/docs/zydzi_pl; 
Informacje o gminach żydowskich 

https://sztetl.org.pl/pl; Żydowski 

Instytut historyczny  http://www.jhi.pl  

Warto na tym etapie czuwać nad 
pracą uczniów i stymulować ich do 
wykorzystania różnorodnych źródeł 
(tekstów, rycin, zdjęć, dokumentów) 
tak aby mieli możliwość dalszego 
rozwinięcia swoich warsztatowych 
umiejętności związanych z 
odczytywaniem, analizowaniem i 

ETAP 2: PRZETWARZANIE (środowisko cyfrowe)  

1. Prezentacje zadania wstępnego.  
 

2. Wykonanie zadania w oparciu o przygotowane materiały umieszczone w 
środowisku cyfrowym (opracowania, dokumenty, zdjęcia np. ze starych gazet, 
rodzinnych archiwów, ilustracje, itp.) oraz spacer historyczny z wykorzystaniem 
warsztatowych umiejętności.  

WARIANT 1:  

INSTRUKCJA DO ZADANIA DLA UCZNIÓW – „Śladami Żydów po Poznaniu” 

Krok 1. Odszukajcie miejsca związane z Żydami w Poznaniu, wykonajcie ich 
dokumentację (zdjęcia). Dokonajcie analizy tych miejsc (materiał pomocniczy nr 10 - 
analiza budowli). Sporządźcie ich listę.  

Krok 2. Na podstawie dostępnych źródeł oraz wyników badań stwórz opowieść pt. 
„Pewnego razu tutaj przybyli i się osiedlili…”, prezentującą losy „nieobecnej 
społeczności” i jej współczesne ślady w krajobrazie kulturowym miejscowości. 
Opowieść może mieć formę filmu/animacji/słuchowiska/ widowiska/ itp., którego 
nagranie zostanie umieszczone w środowisku cyfrowym. 

WARIANT 2: 

INSTRUKCJA DO ZADANIA DLA UCZNIA – „Śladami Żydów po Poznaniu” 

Krok 1. Wybierz się na wycieczkę i odwiedź budynek/miejsce, które badasz. 

Przeprowadź badanie wykonując wszystkie etapy pracy zamieszczone w materiale 
pomocniczym nr 10 – warsztat historyka (analiza budowli). 

https://issuu.com/wlkp/docs/zydzi_pl
https://sztetl.org.pl/pl
http://www.jhi.pl/
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interpretowaniem zawartych w nich 
informacji.  

W każdym z wariantów zadania, 
podsumowanie jego wykonania 
powinno odbyć się w przestrzeni 
miasta podczas spaceru 
historycznego.  

 

Listę można dowolnie 
rozbudowywać, poszerzając np. o 
Ford VII - pierwszy obóz 
koncentracyjny w Polsce (ul. Polska 
7); Pomnik Ofiar obozu pracy dla 
Żydów (ul. Królowej Jadwigi); Obóz 
pracy – Luboń – Żabikowo k/ 
Poznania; Obóz przejściowy z 
czasów II wojny (ul. Bałtycka 7); 
Kościół Najświętszej Krwi Pana 
Jezusa (ul Żydowska 34) 

Krok 2. Uzyskane informacje zapisz w postaci mapy myśli (materiał pomocniczy nr 
11- mapa myśli). Możesz dołączyć również zdjęcia, szkice, wycinki z gazet, kroniki 
miejscowości, prywatne fotografie, itp.  

Krok 3. Na podstawie własnych wyników badań i dostępnych źródeł związanych z 

dziejami obiektu, wykonaj zadanie polegające na stworzeniu „niesamowitej opowieśc i 
o miejscu” (np. budynek lub miejsce jako narrator opowiada o sobie, kiedy powstał, 
jak wygląda/ł, do czego służył, co się w nim działo, itp.).  

Przykładowa lista miejsc: materiał pomocniczy nr 12 – opisy budowli 
- ul. Żydowska 15–21 (nieobecne już dzisiaj: Stara Synagoga, Nowa Synagoga, 

Synagoga Nehemiasza); 

- ul. Dominikańska/Szewska – (Synagoga Gmin Braci i Stowarzyszenia Przyjaciół 

Dobroczynności); 

 - ul. Stawna – Synagoga Wielka, siedziba gminy (Stawna 10); Szkoła Powszechna 
(Małe Garbary), Zakład dla Osieroconych Chłopców); 
- ul. Żydowska 15-18 oraz 32 Szpital Latz’a; Fundacyjne Schronisko dla Starców i 
Zniedołężniałych im. S.B. Latz’a; 
-  Stary Rynek; 
- Lapidarium (ul. Głogowska). 

 Cel: uporządkowanie wiedzy 
(strukturyzacja, powiązania) 

Wskazówka dotycząca realizacji 
spaceru historycznego 
wzbogacającego wiedzę uczniów 
poprzez odkrycie śladów osadnictwa 
żydowskiego w aktualnym 
krajobrazie kulturowym miasta: w 
czasie prezentacji nauczyciel 
dokonuje oceny prezentowanych 
rozwiązań zgodnie z wcześniej 
ustalonymi kryteriami. 

W trakcie spaceru warto poruszając 
tematykę holocaustu wykorzystać 
„piramidę nienawiści”. 

ETAP 3: SYSTEMATYZACJA (zajęcia w klasie)  

1. Spacer historyczny - Prezentacja zadań   
2. Uzupełnienie (może odbyć się w czasie spaceru historycznego po odwiedzeniu 

dzielnicy żydowskiej i Starego Rynku a przed lapidarium. Dobrym miejscem jest 
pl. Wolności, czyli dawna Musza Górka, gdzie mieścił się cmentarz wraz z 
kwaterą żydowską). 
Praca z fragmentami wspomnień (materiał pomocniczy nr 13) i piramidą 
nienawiści (materiał pomocniczy nr 14). Nauczyciel prezentuje uczniom 
piramidę nienawiści, krótko ją omawia. Następnie uczniowie losują fragmenty ze 
wspomnień poznańskich Żydów a następnie przedstawiają grupie krótko treść 
oraz nazywają opisane zachowanie, działanie i odpowiednio lokalizują je na 
piramidzie.  
 
 Dyskusja: Dlaczego dzisiaj Żydzi są prawie nieobecni w Poznaniu?  
 

 
Dla efektywnej nauki bardzo ważne 
jest, by uczniowie analizowali swoje 
postępy, identyfikowali czynniki 
ułatwiające naukę i utrudniające. 
Dochodzili do wniosków co oni sami 
mogą zrobić, aby uczyć się i działać 
skuteczniej. Warto w tym celu 
wykorzystać czas w trakcie 
ewaluacji.  

ETAP 4: EWALUACJA (zajęcia) 

1. Samoocena  

2. Test – nauczyciel zadaje uczniom jeszcze raz pytania z pierwszych zajęć -   
materiał pomocniczy nr 1:  
- Uczniowie udzielają odpowiedzi na powyższe pytania.  
- Runda bez przymusu. Nauczyciel prosi, aby uczniowie dowolnie dokończyli 
zdania: Zaskoczyło mnie…, Dowiedziałem się…, Uświadomiłem sobie…etc. 
 

3. Informacja zwrotna nauczyciela 

- Nauczyciel omawia mocne i słabe strony poszczególnych opowieści. Wskazuje 

obszary, w których uczniowie powinni pracować nad dalszym rozwojem swoich 
kompetencji. Podkreśla znaczenie systematyczności, wytrwałości i sposobu pracy.   
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Materiał pomocniczy nr 1  
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Materiał pomocniczy nr 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkania 

 

 

SŁYNNYCH POZNAŃSKICH ŻYDÓW 
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Źródło: https://www.joodsmonument.nl/en/page/189947/hugo-kantorowicz 

 

HUGO KANTOROWICZ – urodził się w 1871r.  Firma Michaelis&Kantorowicz 6 października 1900 r. 

otworzyła nowoczesny i komfortowo urządzony dom handlowy przy ul. Wilhelmowskiej 6 (obecnie pl. 

Wolności). Przed otwarciem przybyły takie tłumy, że wezwano policję, aby regulowała ruchem ulicznym. 

Dzieci z okazji otwarcia obdarowano latawcami z reklamą firmy. Dom handlowy mieścił się w specjalnie 

wybudowanej do tego celu 4 piętrowej kamienicy. Na parterze i piętrze prowadzona była sprzedaż. 

Klienci mogli dokonywać tutaj zakupów w 14 działach obsługiwanych przez 50 ekspedientek. Trzy 

największe działy prowadzili sami właściciele Lina i Hugo Kantorowicz, pierwszy oferował artykuły 

papiernicze i szkolne, drugi- szkło i porcelanę; trzeci – zabawki oraz artykuły dla dzieci np. wózki. W 

innych działach sprzedawano: wyroby skórzane, niklowane, artykuły gospodarstwa domowego, wyroby 

wiklinowe, meble bambusowe, perfumy, wyroby drewniane. Istniał też dział wyrobów japońskich i 

luksusowych.  
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RUDOLF PETERSDORFF – 30 września 1901 r. otworzył w Poznaniu (Stary Rynek 100/ narożnik ul. 

Żydowskiej) wielki magazyn-sklep odzieżowy. Ten dom konfekcyjny był zbudowany w paryskim stylu z 

secesyjnymi zdobieniami na elewacji. Oferowano ogromny wybór odzieży, butów, futer i dodatków dla 

kobiet, mężczyzn i dzieci. Znajdował się również dział ubrań szytych na miarę według najnowszych 

niemieckich i angielskich wzorów. Z czasem dobudowano nową część, w której znajdowały się warsztaty 

krawieckie i futrzarskie. W 1908 r. firma Petersdorffa zatrudniała 225 krawców (w tym 200 Polaków). 

Cztery lata później liczba zatrudnionych Polaków wzrosła do 400. Firma ta była znana daleko poza 

granicami Poznania, należały do niej trzy duże filialne domy handlowe w Królewcu, Wrocławiu i Tsingtau 

(Chiny). Swoje wyroby firma eksportowała do różnych krajów. Kaftany i kamasze z klamrą cieszyły się 

dużą popularnością wśród niemieckich żołnierzy kolonialnych w niemieckiej Afryce Południowo-

Zachodniej. Petersdorff był szanowaną osobistością. Wspomagał datkami różnego rodzaju organizacje 

dobroczynne. Niejednokrotnie dofinansowywał działające w mieście organizacje kulturalne np. 

zasponsorował dekorację nowego teatru miejskiego.  

 

 

 

 

MORITZ MILCH - w 1863 r. zakupił znajdującą się poza miastem przy ul. Berlińskiej (Dąbrowskiego) 

Parową Fabrykę Mączki Kostnej, zakład zatrudniał 20 osób. Produkowano tu węgiel kostny i nawozy 

sztuczne. Wkrótce zakład zmienił nazwę na Fabrykę Nawozów Chemicznych Moritz Mi lch & co. 

Wykorzystując dobrą koniunkturę na nawozy właściciele stale modernizowali fabrykę i już w latach 80-

tych XIX w. fabryka zajmowała czołowe miejsce wśród przedsiębiorstw chemicznych Prus Wschodnich. 

Do produkcji z zagranicy sprowadzano: superfosfat, siarczan amoniaku i kwas siarkowy. W 1872 r. 

wzniesiono na nowo zakupionych gruntach fabrykę kwasu siarkowego pierwszą w Wielkopolsce. Na 

przestrzeni 35 lat powstały kolejne cztery fabryki kwasu siarkowego. Od 1890 r. wszystkie fabryki 

posiadały elektryczne oświetlenie, dobudowano również bocznicę kolejową i własny dworzec dla 

ułatwienia transportu produkowanych towarów (w tym czasie niektóre większe miasta Wielkopolski nie 

posiadały kolei). W 1893 na terenie zakładów utworzono straż pożarną. Firma specjalizowała się w 

produkcji superfosfatu i nawozów sztucznych oraz klejów, żelatyny i mączki kostnej. Głównymi 

odbiorcami były: Prusy, Śląsk, Pomorze, Szwecja, Rosja, Wielka Brytania, USA. W 1895 r. zatrudniano 

350 robotników. Dbano o bezpieczeństwo i higienę pracy. Robotnicy mogli korzystać z natrysków i 20 

kabin kąpielowych (co było przed I wojną światową rzadkością). Wraz z rozrostem przedsiębiorstwa 

kolejną fabrykę założono w Luboniu.   
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Źródło: https://poznan.wikia.org/wiki/Richard_Witting 

 

RYSZARD WITTING – urodził się w 1856 r. ukończył prawo i nauki administracyjne. Od 1891 do 1902r. 

piastował stanowisko nadburmistrza miasta Poznania. Od 1902 do 1910 r. był dyrektorem 

„Nationalbank”. Jako nadburmistrz Poznania przeistoczył miasto z biednej zapadłej mieściny z dala od 

kultury w tętniący życiem ośrodek miejski. Wśród podjętych przez niego działań rozwijających miasto 

było: zniesienie fortyfikacji (dzięki temu miasto mogło się rozwijać przestrzennie i w ten sposób zostały 

stworzone warunki do osadnictwa, powiększenie miasta o Wildę, Łazarz, Jeżyce oraz Górczyn); 

regulacja Warty; ochrona przeciwpożarowa; powołanie prowincjalnego sejmiku miast i prowincjonalnego 

związku żeglugowego; budowa nowego teatru; urządzanie bibliotek ludowych; rozbudowa sieci 

komunikacyjnej (budowa dróg). Żaden z zarządców miasta w czasach pruskich nie zrobił tak wiele dla 

rozwoju Poznania. Wdzięczność mieszkańców miasta za wszelkie dokonania znalazła swój wyraz w 

nadaniu mu obywatelstwa honorowego miasta oraz nazwano jedną z ulic jego nazwiskiem (obecnie 

Libelta).  
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Źródło: https://alchetron.com/Oscar-Troplowitz 

 

OSCAR TROPLOWITZ – urodził się w 1863 r., ukończył farmacje. Odbył 3 letnią praktykę w aptece 

swojego wuja Gustawa Mankiewicza w Poznaniu. Za namową wuja i jego pomocą finansową zakupił 

(posag Gertrudy) w 1890 r. w Hamburgu laboratorium Paula Beiersdorf a. Rok później w Poznaniu odbył 

się jego ślub z Gertrudą Mankiewicz. Zainspirowany przez gliwickiego dentystę narzekającego na 

niepraktyczne proszki do mycia zębów, opracował w 1891 r. pastę do zębów Florisal a później Pebeco , 

masowo eksportowaną do USA. W 1901r. wyprodukował plaster samoprzylepny Leukoplast, który stał 

się rynkowym przebojem a w 1909 r. wyprodukował pierwsze szminki do ust z wysuwanym sztyftem 

Labello. Produkty te uczynił Troplowitz’a zamożnym przemysłowcem. Jako pierwszy sprowadził do 

Niemiec zakupiony przez siebie obraz Picassa „Kobieta pijąca absynt”. Następnym jego biznesowym 

przedsięwzięciem było zakupienie fabryki mydeł, gdzie zaczął najpierw produkować mydła medyczne a 

potem delikatne toaletowe Nivea, które podbiły rynek. W 1911 r. wypuścił na rynek według swojej 

receptury wyprodukowany krem o delikatnej konsystencji Nivea, który stał się rynkowym przebojem 

wszechczasów. Zmarł w 1918 r. A po jego śmierci w 1929 r. w Poznaniu otworzono fil ię fabryki Nivea.  
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Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Artur_Kronthal 

 

ARTUR KRONTHAL – urodził się w 1859r. w Poznaniu w zamożnej żydowskiej rodzinie. Jego dziadek 

założył firmę Simon Kronthal & Synowie. Od 1871 r. przy ul. Wilhelmowskiej 7 (pl. Wolności) powstał 

sklep firmowy oferujący wyrabiane meble. Od 1880 rodzinnym interesem zarządzał Artur. Fabryka 

produkowała wytworne meble luksusowe w stylu Ludwika XVI m.in. dębowe jadalnie w stylu 

flamandzkiego baroku. Niestety fabrykę zamknięto w 1910 r. na skutek konkurencji berlińskich firm 

meblarskich przysyłających do Poznania tanie meble. Był członkiem Królewskiej Szkoły Budowy Maszyn 

(z której wykształciła się Politechnika Poznańska). Wchodził w skład zarządu Związku Młodych Kupców. 

Był założycielem internatu kupieckiego i przewodniczącym Towarzystwa Opieki nad Chorymi 

Robotnikami oraz współzałożycielem muzeum Paula von Hindenburga. Zasłużył się również dla 

poznańskiego ZOO. Był samoukiem o szerokiej wiedzy i doświadczeniu, publikował artykuły dotyczące 

XIX-wiecznego Poznania. Nie stronił od polskiej tematyki o czym świadczy książka o Karolu  

Marcinkowskim. Po I wojnie światowej opuścił Poznań i przeniósł się do Berlina, niestety spieniężony w 

Wielkopolsce majątek utracił w wyniku hiperinflacji w Niemczech. W Poznaniu o nim pamiętano jako o 

wybitnym regionaliście i mecenasie sztuki obchodzono jego jubileusze 70 i 75 urodzin. W Berlinie 

skończył jako schorowany pensjonariusz domu starców.  
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Źródło: https://openlibrary.org/authors/OL5512161A/Alfred_Grotte 

 

ALFRED GROTTE – urodził się w 1872 r.  był architektem, historykiem i konserwatorem. To jeden z 

pionierów badaczy budownictwa synagogalnego w Polsce. Jako architekt przyjechał do Poznania w 

1904 r. Zaprojektował dla lokalnej gminy żydowskiej wiele ważnych inwestycji: Budynek Domu Starców 

i Nieuleczalnie Chorych (ul. Żydowska 15-18), szpital fundacji Rohlów, zakład dla osieroconych 

dziewcząt oraz niezrealizowany projekt synagogi. Pisał rozprawy, artykuły poświęcone żydowskiej 

architekturze sakralnej. Organizował wycieczki po śląskich i poznańskich synagogach i domach 

modlitwy i kirkutach (cmentarzach). W 1919r. przeniósł się do Wrocławia, gdzie zaangażował się w 

działalność wielu instytucji kulturalnych. Był jednym z autorów merytorycznej koncepcji Muzeum 

Żydowskiego, które powstało we Wrocławiu.  
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Źródło:https://www.codziennypoznan.pl/artykul/2018-09-22/lilli-palmer-gwiazda-hollywood-rodem-z-poznania# 

 

 

LILI PALMER – urodziła się w 1914r. w Poznaniu, dzieciństwo spędziła na dzisiejszej ul. Fredry. Jej 

mama była aktorką a ojciec lekarzem. Naprawdę nazywała się Lilli Peiser. Po pierwszej wojnie światowej 

Peiserowie opuścili Poznań i przenieśli się do Berlina. Zadebiutowała w lach 30 -tych jako aktorka, 

niestety antyżydowska polityka Hitlera skłoniła ją do opuszczenia Niemiec. Najpierw znalazła się w 

Paryżu a potem w Londynie. Zagrała w swoim pierwszym filmie „Zbrodnia bez ograniczeń”. Grała u 

Alfreda Hitchocka, Carola Reed’a. Po wojnie wraz z mężem aktorem Rex’em Harrisonem wyjechała do 

Hollywood. Zagrała u boku Gare’go Coopera, aż w końcu otrzymała główną rolę w „Ostatniej rundzie” 

(zaliczanej do klasyki amerykańskiego kina). Zyskała rozgłos i sławę grając w kolejnych filmach. 

Występowała na Broadway’u z dużym powodzeniem m.in. w sztuce „Cezar i Kleopatra”. Zmarła w 1986r.  
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Źródło: http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-III-ryc-25889-Eger-Eiger-Akiwa-Akiba-ben-Mosze-Jaku 

 

EGER AKIWA BEN MOSZE – urodzony w 1761r. rabin i żydowski uczony. Pochodził ze znanej rodziny 

rabinackiej. Naukę rozpoczął w jesziwie w Mattersdorfie, następnie był uczniem swojego wuja – rabina 

Wolfa Eigera – we wrocławskiej jesziwie. Na jego cześć przybrał nazwisko Eger. Od 1815 r. do śmierci 

piastował stanowisko rabina Poznania. Uważany był za duchowego przywódcę ortodoksji w Niemczech 

i jednego z najwybitniejszych uczonych swego czasu, o autorytecie ogólnoeuropejskim. Jako rzecznik 

surowego przestrzegania rytuału, występował przeciwko prądom reformatorskim, lecz równocześnie był 

otwarty na wiele nowych idei. Brał udział w pertraktacjach dotyczących praw Żydów w Księstwie 

Warszawskim (1807). Opieka nad ofiarami epidemii cholery w 1831, przyniosła mu uznanie pruskiego 

króla Fryderyka Wilhelma III. Był autorem licznych dzieł, wydanych za jego życia bądź już po śmierci, 

m.in.: Derusz we-chid(d)usz (hebr.; 1839; nowele talmudyczne); Giljon ha-SZAS (hebr.; głosy do 

Talmudu, włączone do wydania praskiego z 1830-1834, Wileń. 1834-1854 i Warsz. 1860-1863); Tosafot 

rabi Akiwa Eger (hebr.; głosy do Miszny, włączone do wydań w Altonie 1841-1848 i w Warszawie 1862-

1867; por. tosafot); Chid(d)usze(j) rabi Akiwa Eger (hebr.; 1858; nowele do Talmudu); oraz not do 

poszczególnych części Szulchan Aruch; a także Tszuwot – responsów (1889). Eger zmarł 12 

października 1837 r. i został pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy Głogowskiej. Jego 

syn, Salomon ben Akiwa Eger, był znanym rabinem i kupcem warszawskim. 

 

 

http://www.jhi.pl/psj/nowele_talmudyczne
http://www.jhi.pl/psj/Szulchan_Aruch
http://www.jhi.pl/psj/responsy
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Źródło: https://en.wikiquote.org/wiki/Judah_Loew_ben_Bezalel#/media/File:Rabbi_L%C3%B6w_Saloun.JPG 

 

 

JEHUDA LÖW (LOEW) BEN BECALEL, MAHARAL Z PRAGI urodzony w Poznaniu w 1525, żydowski 

teolog i mistyk. Według tradycji twórca Golema. Kształcił się w Polsce oraz w Pradze. W okresie 1584–

1588 główny rabin w Poznaniu, następnie nauczał w Pradze. Jego rozprawy dotyczyły wielu dziedzin, 

m.in. filozofii, etyki, matematyki. Krytyczny wobec pilpulu (tradycyjnej metody analizy talmudycznej), był 

zwolennikiem nauk przyrodniczych. Spornym zagadnieniem jest, czy zajmował się kabalistyką. W 1592 

r. wrócił do Poznania i stał się naczelnym rabinem. Napisał wtedy jedno ze swoich najsłynniejszych dzieł 

Netivoth Olam oraz częściowo Derech Chaim. Szerzej Maharal był znany jako twórca legendy o 

Golemie. Do Pragi wrócił w 1597 r. i tam zmarł w 1608 r.  
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Materiał pomocniczy nr 3 

POZNAŃSCY ŻYDZI - ślady 

HUGO KANTOROWICZ 

Źródło: R. Witkowski, Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i zabytkach, epub.  

https://polska-org.pl/7193831,foto.html 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -  
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RUDOLF PETERSDORFF 

Źródło:https://www.tvn24.pl/wroclaw,44/domy-handlowe-i-towarowe-wroclawia,526060.html; 

https://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgibin/bildarchiv/suche/ 

show_foto.cgi?lang=english&id=112145&showmenu=1&bildinfos=1&showmenu=1&bildinfos=1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgibin/bildarchiv/suche/
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MORITZ MILCH 

Źródło: https://www.geocaching.com/geocache/GC5Z811_fabryka-milcha;  

http://poznanskiefyrtle.pl/po-fyrtlach-poznania-163-jezyce-cd/ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---  

 

 
 

https://www.geocaching.com/geocache/GC5Z811_fabryka-milcha
http://poznanskiefyrtle.pl/po-fyrtlach-poznania-163-jezyce-cd/
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OSCAR TROPLOWITZ 

Źródło: https://www.focus.de/schlagwoerter/themen/h/hautleiden/ 

https://dziennikzachodni.pl/oskar-troplowitz-ma-w-hamburgu-swoja-ulice-czy-doczeka-sie-jej-w-gliwicach/ga/1060310/zd/2641628 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---  

 

https://www.focus.de/schlagwoerter/themen/h/hautleiden/
https://dziennikzachodni.pl/oskar-troplowitz-ma-w-hamburgu-swoja-ulice-czy-doczeka-sie-jej-w-gliwicach/ga/1060310/zd/2641628
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ARTUR KRONTHAL  

Źródło: https://polska-org.pl/7770195,foto.html?idEntity=7194401 

https://docplayer.pl/60525327-Xvii-jahrgang-nr-1-2-j-jan-febr-historische-monatsblatter-fur-die-provinz-posen.html 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---  

 

 

https://polska-org.pl/7770195,foto.html?idEntity=7194401
https://docplayer.pl/60525327-Xvii-jahrgang-nr-1-2-j-jan-febr-historische-monatsblatter-fur-die-provinz-posen.html
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ALFRED GROTTE 

Źródło: https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Alfred-Grotte+Synagogenspuren-in-schlesischen-Kirchen-Schriften-der-

Gesellschaft-zur-F%C3%B6rderung-der/id/A02jMhf101ZZp?zid=9257b2a2e67e96e806ea5dda197307db 

Akt zgonu https://www.holocaust.cz/en/database-of-digitised-documents/document/96767-grotte-alfred-death-certificate-ghetto-

terezin/ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---  

 

 

 

 

 

 

https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Alfred-Grotte+Synagogenspuren-in-schlesischen-Kirchen-Schriften-der-Gesellschaft-zur-F%C3%B6rderung-der/id/A02jMhf101ZZp?zid=9257b2a2e67e96e806ea5dda197307db
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Alfred-Grotte+Synagogenspuren-in-schlesischen-Kirchen-Schriften-der-Gesellschaft-zur-F%C3%B6rderung-der/id/A02jMhf101ZZp?zid=9257b2a2e67e96e806ea5dda197307db
https://www.holocaust.cz/en/database-of-digitised-documents/document/96767-grotte-alfred-death-certificate-ghetto-terezin/
https://www.holocaust.cz/en/database-of-digitised-documents/document/96767-grotte-alfred-death-certificate-ghetto-terezin/
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LILI PALMER 

Źródło: https://commejadis.wordpress.com/tag/cleopatra/ 

Akt urodzenia http://poznan.ap.gov.pl/files/znani/dok/PL4.jpg 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---  

 

 

https://commejadis.wordpress.com/tag/cleopatra/
http://poznan.ap.gov.pl/files/znani/dok/PL4.jpg
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EGER AKIWA BEN MOSZE 

Źródło: https://www.amazon.com/Teshuvot-Rabi-Aiva-Eger-Hebrew/dp/124832692X 

https://www.myheritage.pl/search-records?action=person&siteId=142842951&indId=2020222&origin=profile 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---  

 

 

 

https://www.amazon.com/Teshuvot-Rabi-Aiva-Eger-Hebrew/dp/124832692X
https://www.myheritage.pl/search-records?action=person&siteId=142842951&indId=2020222&origin=profile
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JUDE LOEW BEZALEL zwany MAHORAL z PRAGI 

Źródło: https://atlantidekids.files.wordpress.com/2016/04/frantz-e-il-golem4.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Judah_Loew_ben_Bezalel#/media/File:DerechChaimMaharal.jpg 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---  

 

Pewnej nocy, rabbi Jehuda Low ben Becalela zwany Maharalem, jego zięć Icchak ben Simson i uczeń lewita Jakub ben 

Chaim Sasson, owinięci białymi opończami, udali się przy świetle pochodni na brzeg Wełtawy, gdzie były jamy po 

wydobytej saletrze i dużo błota. Z błota ulepili Golema. Po czym Icchak od prawej, a Jakub od lewej, po siedem razy 

okrążyli kukłę, szepcąc kombinacje liter i przekazując glinianemu ciału jeden czerwień ognia, drugi wilgoć wody. Rabin 

włożył mu w usta szem, pergaminową karteczkę z imieniem Boga, kazał stanąć na nogi i być jak sługa ślepo posłusznym. 

O świcie wszyscy trzej wrócili do dzielnicy żydowskiej w Pradze razem z Jossile Golemem i dla uniknięcia zbędnych pytań 

Low powiedział Perl, swojej żonie, że z litości zabrał z ulicy tego biednego cudzoziemca, niemowę. Gliniana kukła 

siedziała czujnie w kącie, ze wzrokiem ogłupiałym i nieruchomym, czekając na rozkazy Maharala. Uległa i służalcza, 

spełniała każdą jego wolę. Ponieważ w sobotę Jossile Golem winien był powstrzymać się od wszelkiej pracy, każdego 

piątku o zachodzie Low wyjmował mu z ust szem, czyniąc go bezwładnym. Ale pewnego razu zapomniał to uczynić. Był 

już w synagodze Staronowej, gdzie odbywała się, jak zwykle w piątek, wieczorna ceremonia, gdy Golem wpadł w szał, 

wybiegł na ulicę i z niesamowitą siłą jął potrząsać domami grożąc zniszczeniem wszystkiego. Zawiadomiono Lowa, który 

natychmiast przerwał śpiewanie dziewięćdziesiątego drugiego psalmu, bo gdyby zaczęła się sobota, nie mógłby już go 

zatrzymać. Wyszedł naprzeciw Golema i szybko wyciągnął mu z ust karteczkę, wtedy ten runął na ziemię bez 

przytomności. W synagodze podjęto przerwany śpiew. Gdy monstrum było już bezbronne, z dwoma pomocnikami, do 

których dołączył Abraham Chaim, siedem razy, krocząc do tyłu, obszedł androida, wymawiając w odwrotnym porządku 

kabalistyczne formuły.  Golem stał się znowu bryłą gliny, którą zostawiono na poddaszu synagogi Staronowej. 

 

https://atlantidekids.files.wordpress.com/2016/04/frantz-e-il-golem4.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Judah_Loew_ben_Bezalel#/media/File:DerechChaimMaharal.jpg
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Title page of Crakow edition of Derech Chaim, 
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Materiał pomocniczy nr 4. – Dane statystyczne  

DANE STATYSTYCZNE 

ok 
Ogólna liczba mieszkańców 

POZNANIA 
Liczba ludności 

żydowskiej 
Udział ludności żydowskiej w ogóle 

mieszkańców 

k. XVI w. ok. 20 000 ok. 1700 8,5% 

1733 ok. 5000 1170 23,4% 

1780 ok. 11 000 2555 23,2% 

1816 23 854 4455 18,6% 

1825 26 519 4934 18,6% 

1831 30 786 5475 17,8% 

1840 36 256 6748 18,6% 

1852 44 039 7214 16,4% 

1861 51 232 7964 15,5% 

1871 56 374 7325 12,9% 

1880 65 713 7063 10,7% 

1890 69 627 6126 8,8% 

1900 117 033 5988 5,1% 

1910 156 696 5611 3,6% 

1921 169 422 2088 1,2% 

1931 246 470 1954 0,8% 

1938 272 653 ok. 2800 1,0% 

2012 550 742   

Źródło: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/p/586-poznan/100-demografia/21585-demografia 

 

 

Materiał pomocniczy nr 5.  

WARSZTAT HISTORYKA PRACA Z DANYMI STATYSTYCZNYMI 
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ETAP 1. OPIS 

KROK 1. Określenie tematu zestawienia –określ jaki jest temat zestawienia danych 
 
KROK 2. Określenie przedziału czasowego danych - zdefiniuj wskazany w danych okres historyczny  
 

ETAP 2. ANALIZA 

KROK 3. Odczytywanie i analiza danych – wypisz wszystkie informacje jakie można odczytać z zestawienia 
danych statystycznych. Można odpowiedzieć na przykładowe pytania: 
- Jak wielu Żydów mieszkało w Poznaniu w poszczególnych wiekach?  
- Kiedy było ich najwięcej?  
- Jaką część mieszkańców miasta stanowili? 
- Kiedy spada ich liczba? Jak sądzicie co mogło spowodować ten spadek?  
- Czy liczba ludności Żydów wskazuje, iż mogli mieć wpływ na dzieje naszego miasta?  

ETAP 3. WYJAŚNIANIE 

KROK 4. Sformułuj najważniejsze wnioski, które możesz wyciągnąć na podstawie informacji z danych 
statystycznych. 
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Materiał pomocniczy nr 6. – Mapa Poznania  

 

Źródło: –  Plan miasta Poznania, zaznaczono obszary zajęte przez urządzenia fortyfikacyjne twierdzy poligonalnej i linię 

tramwajową z Dworca Głównego na Ostrów Tumski Data obiektu: 1888 http://cyryl.poznan.pl/obiekt/22214/plan-miasta-poznania 

http://cyryl.poznan.pl/obiekt/22214/plan-miasta-poznania
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Materiał pomocniczy nr 7 - Dzieje Poznańskich Żydów wraz z zadaniami dla grup 

 

 

ŚLADAMI POZNAŃSKICH ŻYDÓW  

Grupa 1 – Dzieje poznańskich Żydów od wczesnego Średniowiecza do końca XV w.  

ZADANIE 1: Na podstawie materiałów pomocniczych (Dzieje Poznańskich Żydów, Kalendarium, Dane statystyczne + 

słowniczek) opracuj wybrany fragment dziejów poznańskich Żydów. Opracowanie może mieć formę komiksu, prezentacji, 

filmu, teatrzyku kukiełkowego, itp. Czas prezentacji maksymalnie 5 minut.  

 

DZIEJE POZNAŃSKICH ŻYDÓW (na podstawie: R. Witkowski, Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i 

zabytkach) 

Legendarne początki 

 

Według pradawnych podań, na nowo spisanych w połowie XIX wieku przez Romana Zmorskiego, Żydzi mieli osiedlić się 

na ziemiach polskich w czasach legendarnego króla Popiela rządzącego rzekomo w IX wieku. Po jego tragicznej śmierci 

wojownicy zgromadzeni na wiecu uzgodnili, że nowym królem zostanie ten, kto o brzasku następnego dnia przybędzie 

jako pierwszy do grodu. Przypadek zrządził, że był nim Żyd Abraham, zwany Prochownikiem (albo Pulvermacherem), 

jako że miał handlować prochem. Gorąco namawiany do przyjęcia korony prosił o dzień do namysłu i na modlitwy. Po 

trzech dniach zniecierpliwiony tłum przybył do jego chaty. Abraham oznajmił zebranym, że powinni wybrać królem Piasta, 

jako godniejszego i zacniejszego kandydata. Ten zapoczątkował pierwszą polską dynastię rządzącą do 1370 roku. 

Legenda ta służyła przede wszystkim wykazaniu, że Żydzi byli obecni na ziemiach polskich od początku istnienia państwa. 

A ponieważ rodziło się ono na obszarze między Poznaniem, Gieczem i Gnieznem, zatem pierwsi Żydzi mieli przebywać 

także w okolicach Poznania i to 400 lat przed jego lokacją. 

Żydzi w drodze do poznańskiego grodu 

 

W połowie X wieku gród w Poznaniu był jednym z najważniejszych ośrodków nowo powstającego państwa. Trudno 

wskazać moment, kiedy zawitali do niego pierwsi Żydzi i skąd przybyli; wydarzenie to nie zostało odnotowane w źródłach. 

Pierwsze pobyty Żydów na ziemiach polskich nie pozostawiły trwałych śladów, albowiem zarówno kupcy, jak i uchodźcy 

nie próbowali zamieszkać na stałe w monarchii wczesnopiastowskiej. Zresztą w ówczesnych warunkach trudno było 

znaleźć bezpieczne schronienie, a możliwości prowadzenia życia religijnego wokół wielkich grodów były ograniczone. 

Wraz z rozwojem państwa polskiego zwiększa się liczba zachowanych źródeł sugerujących obecność Żydów na jego 

terenach. Żywot świętego Wojciecha wspomina o Żydach, którzy przybyli do Pragi i tam handlowali niewolnikami, co miał 

zdecydowanie potępić biskup praski Wojciech. Tę informację przekazują też źródła polskie. Scena ukazująca kupców 

żydowskich w Pradze ze słynnych Drzwi Gnieźnieńskich wykonanych w XII wieku jest bodaj najstarszym zachowanym 

ikonograficznym przedstawieniem postaci Żydów powstałym na ziemiach polskich. Historyczne przekazy wspominają też 
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o jednej z żon księcia Władysława Hermana, Judycie, która zasłynęła z pobożności, wykupując niewolników 

chrześcijańskich z rąk żydowskich kupców. 

Denary Mieszka III 

 

W Kronice Polskiej mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem z początków XIII wieku znajduje się opis wsparcia 

udzielanego Żydom przez księcia Mieszka III zwanego Starym. Ten władca Wielkopolski zasłynął także z tego, że za jego 

rządów zapoczątkowano w wielkopolskich mennicach (prawdopodobnie także w Poznaniu) bicie monet z hebrajskimi 

napisami. Jeśli dyskusyjne są powody takiej działalności mennicy książęcej, to nikt nie podważa faktu, że było to 

kontynuowane także przez następców Mieszka III Starego. Intrygujące są zwłaszcza te monety, na których znajdują się 

teksty w języku polskim, ale zapisane literami hebrajskimi, np. Mieszko król Polski. Wykonywanie tego rodzaju pracy 

wymagało stałej obecności żydowskich mincerzy i ich zaangażowania w funkcjonowanie książęcej mennicy. Tych 

kilkanaście gramów szlachetnego metalu z wyrytymi hebrajskimi literami rodzi mnóstwo pytań: gdzie mieszkali żydowscy 

mincerze – w grodzie czy na podgrodziu, czy przybyli do Wielkopolski z całymi rodzinami, czy istniała „osada lub ulica 

żydowska” przed formalną lokacją miasta, a jeśli tak, to czy owa „ulica żydowska” znajdowała się w pobliżu książęcego 

grodu na Ostrowie Tumskim, jak to było w przypadku Gniezna lub Kalisza? A nade wszystko, kto z mieszkańców 

Wielkopolski w XII wieku mógł odczytać napis tak istotny dla przekazu wartości danej monety? Nie można także 

zapominać, że prawo żydowskie wymagało od Żydów prowadzenia życia religijnego według ścisłych reguł w obrębie 

gminy (kehilla), a zatem powinna ona posiadać cmentarz, synagogę i mykwę oraz gromadzić minimalną liczbę członków 

do prowadzenia modlitw (minijan). Zapisane w źródłach świadectwa o pogromach gmin żydowskich w Nadrenii czy w 

Pradze w okresie pierwszej wyprawy krzyżowej (koniec XI wieku) miały zapoczątkować pierwszą znaczniejszą falę 

migracji Żydów do bardziej bezpiecznych ziem. Być może wśród tych uciekinierów byli także mincerze, których później 

zatrudnił książę wielkopolski Mieszko III. 

Lokacja miasta i pierwsi żydowscy osadnicy 

 

Wieki XII i XIII przyniosły dwa nowe zjawiska związane z kolejną falą migracji ludności z Europy Zachodniej: kolonizację 

wsi i zakładanie miast. Oba te procesy rodziły konieczność uregulowania pozycji prawnej ludności napływowej w państwie 

polskim rozbitym po 1138 roku na dzielnice. Całkowicie nowe warunki dla Żydów stwarzały zwłaszcza lokacja miast, 

wprowadzenie prawa miejskiego i wyłonienie się nowej warstwy społecznej – mieszczaństwa, wśród którego przyjdzie 

Żydom funkcjonować przez następne wieki. Przywilej lokacyjny dla nowo zakładanego miasta regulował prawa i obowiązki 

mieszkańców, wyznaczając także jego obszar. Bliskie współistnienie w określonych granicach ludności chrześcijańskiej i 

żydowskiej rodziło siłą rzeczy różne konflikty, ale też stwarzało naturalne możliwości do bliższego poznania. Wydaje się, 

że początkowo w miastach nie istniały ściśle określone dzielnice żydowskie, ale raczej wyznaczano ulicę żydowską, przy 

której Żydzi zamieszkiwali, niekiedy wspólnie z chrześcijanami. 

Pierwsi mieszczanie zostali sprowadzeni do Poznania przez wójta Tomasza z Gubina prawdopodobnie z pogranicza 

śląsko-saskiego, kiedy książę Przemysł I lokował miasto w 1253 roku. Wydaje się zatem oczywiste, że z tych obszarów 

pochodzili także żydowscy osadnicy, którzy zamieszkali w nowym mieście nad Wartą. Z pewnością także wówczas 

wyznaczono „ulicę żydowską”, co musiało się stać za zgodą i aprobatą założyciela miasta. Były to okolice ówczesnej ul. 
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Sukienniczej (lub Tkackiej, później ul. Żydowska) oraz dziś już nieistniejącej Małej Żydowskiej. Z czasem Żydzi zaczęli 

zamieszkiwać także przy sąsiednich ulicach, które, do wielkiego pożaru Poznania w 1803 roku, tworzyły „dzielnicę 

żydowską”. Żydzi nie cieszyli się takimi samymi prawami, jak chrześcijańscy mieszczanie, ale pozostawali poddanymi 

księcia. Dlatego też, wraz z rozwojem osadnictwa żydowskiego, książę musiał wydać dokument prawny regulujący ich 

pozycję w środowisku miejskim. 

Przywilej księcia Bolesława Pobożnego z 1264 roku 

 

Prawa i obowiązki wyznawców judaizmu w Wielkopolsce (głównie w miastach: Kaliszu, Gnieźnie i Poznaniu) określił 

władający obiema dzielnicami – kaliską i poznańską – książę Bolesław Pobożny, wzorując się na podobnych przywilejach, 

które otrzymali Żydzi w Austrii, Czechach i na Węgrzech. Inspiracji do wystawienia takiego przywileju szukać można w 

rodzinnych powiązaniach księcia Bolesława Pobożnego, który ożeniony był z węgierską królewną Jolentą z dynastii 

Arpadów, córką króla Beli IV, jednego z wystawców podobnego przywileju kilka lat wcześniej. 

Słynny przywilej żydowski księcia Bolesława Pobożnego został wystawiony 16 sierpnia 1264 roku w Kaliszu. Prawie 

połowa paragrafów dotyczy kwestii handlowych i finansowych, co wskazywać może na wykonywane wówczas przez 

Żydów zawody, gdyż ich udział w innych sferach życia gospodarczego był znacznie ograniczony lub wręcz zabroniony. 

Pamiętać należy, że działalność finansowa prowadzić mogła do wielu nadużyć, ponieważ funkcjonowała  zazwyczaj na 

podstawie ustnych umów zawieranych przy świadkach, a nie spisanych kontraktów. Zakazano Żydom zajmowania się 

paserstwem. Od pożyczonych sum mogli pobierać odsetki, a jako zabezpieczenie kredytu stosowali zastaw. Inne artykuły 

wyrażały zgodę na swobodny handel w całym księstwie. Wśród przepisów regulujących sprawy wyznaniowe 

wprowadzono opłaty za prawo do założenia cmentarza, za co Żydzi musieli płacić w naturze (pieprz i szafran). Książę 

zezwalał im na własne sądownictwo w sprawach dotyczących gminy, rezerwując sobie prawo do wymierzania 

najcięższych kar. Szczegółowo uregulowano prawne kontakty między Żydami i chrześcijanami, także w sferze 

gospodarczej, co świadczyć może o ich intensywności, zasięgu i szybko rozwijającej się pieniężnej wymianie handlowej. 

Żydzi zostali uznani za poddanych skarbu władcy (servi camerae), nad którymi opiekę miał roztoczyć wojewoda 

reprezentujący księcia. Na poddanych księcia nałożono obowiązek udzielenia pomocy Żydom w potrzebie, a za jego 

niedopełnienie groziła kara pieniężna. 

Przywilej kaliski rozpoczął proces kształtowania się odrębnego stanu społecznego w ramach monarchii średniowiecznej, 

jakim stawali się Żydzi. Ten akt prawny był potwierdzany i rozszerzany przez wszystkich władców Polski do czasów króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego, który uczynił to jako ostatni w 1765 roku. 

Przywilej żydowski księcia Bolesława Pobożnego z 1264 roku 

 

[…] Jeśli chrześcijanin w jakikolwiek sposób zrani Żyda, winowajca ma zapłacić karę nam i naszemu 

wojewodzie, którą należy odnieść do naszego skarbca, i potem będzie mógł odzyskać naszą łaskę; zranionemu 

zaś winien dać odszkodowanie za leczenie ran i za wydatki, jak tego żądają i wymagają prawa naszego kraju 

[…]. 



39 
 

Jeśli chrześcijanin uderzy Żyda, jednak bez rozlewu krwi, wojewoda winien go ukarać według zwyczaju naszego 

kraju; a po uderzeniu lub obrażeniu Żyda winien mu zadość uczynienie zgodnie ze zwyczajem panującym w 

naszym kraju. Jeśli zaś nie będzie miał pieniędzy, za przewinienie poniesie taką karę, która będzie słuszna […]. 

Gdziekolwiek Żyd będzie przechodził przez nasze państwo, nikt nie będzie mu stawiał żadnych przeszkód ani 

dokuczał lub źle z nim się obchodził. Lecz jeśli będzie wiózł jakieś towary lub jakieś rzeczy, powinny za to 

przypaść cła we wszystkich punktach celnych; i ten Żyd takie tylko należne cło winien płacić, jakie płaciłby każdy 

mieszkaniec tego miasta, w którym Żyd przebywa. 

Jeśli Żydzi zgodnie ze swym zwyczajem kogoś ze swoich zmarłych przewiozą z miasta do miasta lub z prowincji 

do prowincji albo z jednego kraju do drugiego, postanawiamy, aby nasi celnicy niczego od nich nie wymuszali. 

Jeśliby zaś celnik wymusił coś, postanawiamy, aby ukarano go jako grabieżcę […]. 

Postanawiamy, że jeśliby jakiś Żyd przynaglony ciężkim położeniem w nocnej porze podniósł krzyk, a sąsiedni 

chrześcijanie nie zatroszczyliby się o danie mu odpowiedniej pomocy, każdy sąsiadujący z nim chrześcijanin 

winien zapłacić trzydzieści solidów. 

Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej (do połowy XV wieku) 

Rozwój gminy w wiekach średnich 

 

Według tradycji pierwotna synagoga została zbudowana w latach 1360–67 przy skrzyżowaniu obecnych ulic Szewskiej i 

Dominikańskiej, choć pierwsze zachowane zapiski o istniejącym budynku synagogi pochodzą dopiero z 1449 roku. W 

latach 1389–93 w źródłach pojawiał się Żyd o imieniu Pechno, określony jako episcopus Judeorum (biskup żydowski), 

zapewne pierwszy znany z imienia rabin w Poznaniu. Zajmował się także działalnością finansową. Najstarsza zachowana 

informacja o istniejącym cmentarzu żydowskim (cimiterium Judeorum) pochodzi z 1438 roku, choć jego lokalizacja jest 

niepewna. Być może pierwotny cmentarz znajdował się w pobliżu klasztoru dominikańskiego, a rozwój urbanistyczny 

miasta wymusił jego likwidację. W końcu XVI wieku Żydzi poznańscy: Lewek Abraham, Marek Abraham i Salomon 

Jakubowicz zawarli umowę z proboszczem parafii św. Marcina w sprawie dzierżawy cmentarza na tzw. Muszej Górze 

(teren między obecnym pl. Wolności, ul. Nowowiejskiego i ul. 23 Lutego). W zamian za korzystanie z tego terenu Żydzi 

zobowiązali się płacić plebanowi każdego roku w trzech ratach po jednym funcie pieprzu, imbiru, cukru oraz po jednym 

łucie szafranu i goździków. Dodatkowo obiecali przekazywać 16 grzywien w gotówce  i jeden kamień łoju na Wielkanoc. 

Być może w związku z budową mykwy gmina żydowska zawarła w 1464 roku umowę z murarzem Jakubem na wykonanie 

studni dla Żydów. Jakub zobowiązał się do wykopania studni w dwa tygodnie za sumę 40 grzywien, ale nie miał pracować 

w szabat. 

W XV wieku poświadczona jest w Poznaniu szkoła żydowska (Lamdej Pozna), w której mieli nauczać poznańscy rabini: 

Mojżesz Mariel, uciekinier z Wiener-Neustadt, Mojżesz ben Izaak ha-Lewi Minz, który kolejno opuścił Bamberg, Moguncję 

i Landau z powodu rozruchów antyżydowskich i Israel Bruna, który przybył do grodu nad Wartą z Ratyzbony. Ten ostatni 

w jednym ze swoich pism wspominał o odmiennych zwyczajach liturgicznych, jakie zastał w Poznaniu. Mieli je rozwijać 

stale napływający uciekinierzy żydowscy z miast niemieckich. W ten sposób powstał „ryt poznański” (minhag pozna), który 

przetrwał w Poznaniu i w innych miastach wielkopolskich do reform emancypacyjnych w XIX wieku. Najstarszym bodaj 

zachowanym modlitewnikiem tego rytu jest Machsor drukowany w Pradze w 1585 roku. 
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Prawdziwym nieszczęściem dla wszystkich mieszkańców Poznania były pożary, które nawiedzały miasto. Taki kataklizm 

3 sierpnia 1447 roku zniszczył w znacznym stopniu dzielnicę żydowską. Kolejny wielki pożar wybuchł w nocy z 7 na 8 

września 1464 roku. Spłonęła wówczas połowa miasta, w tym dzielnica żydowska i klasztor Dominikanów. Ponieważ o 

spowodowanie tego pożaru obwiniono Żydów, ich ocalałe z pożogi domy zostały splądrowane. Dzielnicę szybko jednak 

odbudowano, a rozwijająca się unia polsko-litewska stwarzała warunki do wielostronnego rozwoju. 

Gaspar da Gama 

 

W Poznaniu urodził się Żyd, którego schwytał jesienią 1498 roku portugalski podróżnik Vasco da Gama na wyspie 

Andżediwie niedaleko Goa w Indiach. Ochrzczono go i nazwano Gasparem da Gama. Dzięki umiejętnościom i wiedzy 

nawigacyjnej przez wiele lat towarzyszył Portugalczykom w podróżach po Oceanie Indyjskim, zyskując uznanie króla 

Manuela I Szczęśliwego. 
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ŚLADAMI POZNAŃSKICH ŻYDÓW  

Grupa 2 – Dzieje poznańskich Żydów od XVI do końca XVII w.  

ZADANIE 1: Na podstawie materiałów pomocniczych (Dzieje Poznańskich Żydów, Kalendarium, Dane statystyczne + 

słowniczek) opracuj wybrany fragment dziejów poznańskich Żydów. Opracowanie może mieć formę komiksu, prezentacji, 

filmu, teatrzyku kukiełkowego, itp. Czas prezentacji maksymalnie 5 minut.  

DZIEJE POZNAŃSKICH ŻYDÓW (na podstawie: R. Witkowski, Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i 

zabytkach) 

Gmina żydowska w początkach XVI wieku 
O znaczeniu gminy poznańskiej w państwie polsko-litewskim świadczy ułożony tuż po koronacji Zygmunta I Starego (25 

stycznia 1507 roku) rejestr 54 gmin żydowskich, które miały uiścić stosowny podatek koronacyjny. Według tego 

najstarszego zachowanego spisu obejmującego obszar całego państwa najwięcej zapłaciły gminy wielkopolskie, a gmina 

żydowska w Poznaniu przekazała trzeci co do wysokości podatek (200 zł), zaraz po gminie we Lwowie (300 zł) i 

połączonych gminach w Krakowie-Kazimierzu i Tarnowie (razem 300 zł). W tym kontekście należy postrzegać przywilej 

króla Zygmunta I Starego, który w 1518 roku konfirmował wszystkie dawne prawa Żydów poznańskich. Ponownie zezwolił 

im na wszelkiego rodzaju handel w mieście oraz ustanowił wysokość rocznego podatku na 200 zł. Zamknięciem 

średniowiecznych dziejów poznańskich Żydów było zwołanie w 1519 roku pod przewodnictwem poznańskiego rabina 

Menahema Mendela Franka pierwszego zjazdu kahałów wielkopolskich. Rozwój samorządu żydowskiego spowodowany 

był przede wszystkim koniecznością sprawnego zbierania podatków, do czego dominująca w Wielkopolsce gmina 

poznańska była niejako predestynowana. 

Żydzi poznańscy wielokrotnie doświadczali wsparcia ze strony króla Zygmunta I Starego. W 1523 roku poparł on Żydów 

w sporze z władzami miejskimi o zakres handlu detalicznego, brał w opiekę gminę poznańską niepokojoną napaściami i 

wyrządzanymi szkodami oraz groził magistratowi poznańskiemu karami, jeśli gwałty przeciw Żydom będą nadal miały 

miejsce. Kilka lat później, w 1531 roku, ponowił zakaz oskarżania Żydów o rzekome używanie krwi chrześcijańskiej do 

swych obrządków. Zakazał także przywłaszczania sobie przez miasta lub szlachtę jurysdykcji nad Żydami, gdyż ci 

podlegali tylko królowi lub wojewodzie. Zabronił organizowania tumultów przeciwko Żydom i grabieży ich majątków, a na 

łamiących te postanowienia nałożył surowe kary. Z powodu ciągłego napływu żydowskich uciekinierów z różnych miast 

niemieckich i czeskich król w 1532 roku polecił starszym żydowskim, aby nie tolerowali w swej gminie żadnego obcego 

Żyda, który przez pięć lat nie płacił podatków lub był karany przez sąd. Ponadto obcy Żydzi nie mogli zatrzymywać się w 

domu chrześcijańskim ani nabywać parceli miejskich bez wiedzy króla i starszych żydowskich. Po kolejnym pożarze w 

dzielnicy żydowskiej w maju 1536 roku król zwolnił Żydów z wszelkich opłat i podatków na cztery lata, aby mogli 

odbudować swoje domy. Władze miejskie chciały wówczas wymusić na Żydach, aby osiedlili się na wyspie na Warcie, 

gdzieś w rejonie osady Rybaki. Głównym powodem sporu wynikłego między Żydami poznańskimi a magistratem była zbyt 

mała liczba domów, w których mogli oni zamieszkiwać. Ostatecznie w styczniu 1538 roku zawarta została ugoda, w myśl 

której Żydzi mogli posiadać zaledwie 28 domostw i parceli. 

Juda Loew ben Bezalel 

W 1525 roku urodził się w Poznaniu Juda Loew ben Bezalel, lepiej znany jako Maharal z Pragi. Uznawany jest za jednego 

z najwybitniejszych znawców Talmudu, żydowskiej filozofii i mistyki. W 1553 roku został wybrany rabinem krajowym 
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Moraw i rezydował w Mikułowie. W latach 1586–88 pełnił urząd rabina w Poznaniu, a po rezygnacji udał się do Pragi, 

gdzie również działał jako rabin. W 1592 roku wrócił do Poznania i ponownie został wybrany rabinem. Napisał wtedy jedno 

ze swoich najsławniejszych dzieł Netivoth Olam oraz częściowo Derech Chaim. Do Pragi powrócił w 1597 roku i tam 

zmarł 22 sierpnia 1608 roku. Maharal był autorem wielu komentarzy biblijnych, a także twórcą legendy o Golemie . 

Gmina żydowska a kolegium jezuickie 

Liczba domów, w których zamieszkiwali Żydzi, wzrosła w 1556 roku do 49, na co zezwolił król Zygmunt August. Zatwierdził 

on także zasady określające dziedziczenie tych domów – starsi gminy żydowskiej mieli prawo odkupić dom, gdyby jego 

właściciel chciał sprzedać go komuś innemu lub postawić na jego miejscu inny. Kiedy Giovanni Batista di Quadro 

(budowniczy ratusza) przebudowywał Poznań w renesansowym stylu, w latach 1564–65 przeprowadzono Lustrację 

województw wielkopolskich. Gmina żydowska w Poznaniu posiadała wówczas 50 kamienic (kolejne 43 wynajmowała od 

chrześcijan), jeden dom „doktorów”, trzy domy szkolników i kantorów oraz dwie synagogi. Warunki funkcjonowania gminy 

żydowskiej zmieniły się znacząco, kiedy w 1571 roku powstało kolegium jezuickie. W późniejszych latach odnotowano 

wiele tumultów inicjowanych przez uczniów tejże szkoły, którzy zmuszali Żydów do uiszczania specjalnej daniny zwanej 

kozubalec. W 1576 roku król Stefan Batory wydał dekret mający bronić Żydów, w którym zatwierdził zasadę, że „jeśli 

chrześcijanin uderzy Żyda, będzie ukarany tak samo, jak gdyby uderzył innego chrześcijanina”. Niestety, królewski dekret 

nie zawsze gwarantował Żydom bezpieczeństwo. 

Organizacja gminy żydowskiej 

Trudności w zbieraniu podatku pogłównego od Żydów mieszkających w Rzeczypospolitej wpłynęły na powstanie 

ogólnopaństwowej reprezentacji gmin znanej jako Sejm Czterech Ziem. Rozwinęła się także wewnętrzna  organizacja 

gmin. Władzę zwierzchnią nad Żydami sprawował nominalnie król, choć w praktyce leżała ona w rękach królewskich 

urzędników (podskarbich, wojewodów i starostów). W miastach królewskich, takich jak Poznań, spory między ludnością 

chrześcijańską i żydowską rozpatrywały sądy wojewodzińskie. Organizacja gminy (kahału) opierała się na tradycyjnym 

prawie biblijnym i talmudycznym. Na czele gminy stał jej zarząd, który reprezentował ją na zewnątrz. Kahał nadawał 

obywatelstwo gminy (chazaka) Żydom przybywającym do miasta. Ustrój gminy zakładał istnienie trzech grup obywateli: 

starszych, ławników i kahalników. Kahał zatrudniał m.in. rabina, rektora jesziwy, kaznodzieję, syndyka, szkolika, kantora, 

pisarza, nauczyciela i rzezaka. Starsi gminy zawierali każdorazowo umowę z rabinem, która określała jego obowiązki i 

pobory. Jego pomocnikiem był kaznodzieja, który wykładał Torę w każdą sobotę. W kontaktach między władzami 

kahalnymi a światem zewnętrznym pośredniczył syndyk. Do obowiązków szkolnika należało zapalanie świec  w bóżnicy i 

wzywanie na modlitwy. W kahale działały także różne komisje i bractwa spełniające zadania wychowawcze, religijne, 

gospodarcze i porządkowo-policyjne. Wszystkie spory między Żydami rozpatrywały sądy żydowskie. Dopiero sejm 

konwokacyjny w 1764 roku podjął uchwałę o zniesieniu Sejmu Czterech Ziem, ograniczając zakres autonomii Żydów w 

Rzeczypospolitej. 

Życie wewnętrzne gminy 

Koniec XVI wieku był dla gminy poznańskiej okresem materialnej i duchowej pomyślności. W 1578 roku Żydzi poznańscy 

zapłacili 1058 zł podatku pogłównego. Więcej zapłaciła tylko gmina w Krakowie. Wielki pożar miasta, który wybuchł 11 

czerwca 1590 roku w dzielnicy żydowskiej, zniszczył 75 domów spośród około 115 będących wówczas w posiadaniu 

Żydów. Przed pożarem żyło w Poznaniu około 1400 Żydów, lecz z powodu trudności mieszkaniowych musieli opuścić 
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miasto, osiedlając się w sąsiednich miejscowościach. Do centrum miasta powrócili dwa lata później, przystępując do 

odbudowy synagogi (do 1618 roku). Ponieważ dawne przywileje strawił pożar, wojewoda poznański Stanisław Górka 

wydał postanowienie generalne regulujące organizację gminy i sprawy sądownicze. W takich warunkach w październiku 

1619 roku sekretarz królewski Samuel Targowski sporządził Rewizję mieszkania żydowskiego w Poznaniu, według której 

przebywało wówczas w stolicy Wielkopolski 3130 Żydów, a ich liczba w kolejnych latach stale rosła. W 1638 roku Żydzi z 

przeludnionego Poznania zawarli umowę z Zygmuntem Grudzińskim, założycielem nowego miasta Grzymałowa (później 

Swarzędz), na mocy, której mogli się w nim osiedlać. Grudziński zobowiązał się do ufundowania 32 domów dla 

żydowskich osadników oraz dostarczenia materiału do budowy budynków gminnych, takich jak: synagoga, szkoła, 

mykwa, dom rabina, dom szkolnika (szamesa), dom kantora i przytułek. W 1648 roku połowa Żydów mieszkających w 

województwie poznańskim nadal mieszkała w Poznaniu. Także pod rządami królów z dynastii Wazów poznańscy Żydzi 

mogli liczyć na przychylność władców. Najpierw w 1591 roku król Zygmunt III zwolnił Żydów poznańskich z ceł na cztery 

lata, później król Władysław IV potwierdził przywileje dla gminy w latach 1633 i 1641. To samo uczynił król Jan Kazimierz 

w 1649 roku. Początek XVII wieku nie zawsze był czasem spokoju dla gminy żydowskiej. W 1610 roku starsi gminy 

żydowskiej Salomon i Jakub pozwali przed sąd biskupi rektora szkoły przy parafii św. Marcina – Macieja z Międzychodu, 

oskarżając go o to, że uczniowie jego szkoły napastowali Żydów, którzy przechodzili obok kościoła. Sąd nakazał uczniom 

szkoły, aby zaniechali takiego postępowania, a rektorowi szkoły, aby surowo karał swoich żaków łamiących to 

postanowienie. Żydzi mieli płacić parafii, jak dotychczas, kopę groszy na beczkę piwa oraz 18 groszy na pieczeń. 

W 1618 roku malarz poznański Armon wraz z czeladnikiem namalowali na murze ratusza figury Żyda i Żydówki siedzących 

na wieprzach. Starsi gminy poskarżyli się burmistrzowi Krzysztofowi Arnoldowi. Ten nakazał Żydom zapłacić Armonowi 

jeden złoty i sześć groszy za zamalowanie tych rysunków. Po tygodniu jednak Armon ponownie namalował obraźliwy 

rysunek. Ponadto podczas malowania doszło do zamieszek. Zdemolowana została synagoga, a kilku Żydów 

poturbowano. Dopiero interwencja wojewody poznańskiego, powstrzymała dalsze rozruchy. Również jezuici zakazali 

uczniom swego kolegium dalszego uczestnictwa w zamieszkach. W 1656 roku w oblężonym podczas potopu 

szwedzkiego Poznaniu wielu Żydów zmarło z głodu i z powodu zarazy. Z dwóch tysięcy rodzin żydowskich miało pozostać 

przy życiu niespełna 300. W wyniku znacznego zubożenia, gmina przez dziesięć lat (1658–68) nie mogła utrzymać rabina. 

W trudnych latach po potopie szwedzkim kolejni władcy Rzeczypospolitej zatwierdzali wcześniejsze przywileje dla gminy 

poznańskiej. Uczynili tak królowie: Michał Korybut Wiśniowiecki w 1669 roku, Jan III Sobieski w 1676, August II Sas w 

1697, August III Sas w latach 1734 i 1736 i, jako ostatni, Stanisław August Poniatowski w kwietniu 1765 roku. Tego 

rodzaju przejawy woli władcy zdecydowanie wspierały pozycję gminy żydowskiej stale rywalizującej z silnym liczebnie i 

ekonomicznie mieszczaństwem poznańskim. 

Według spisu podatku pogłównego z 1674 roku w Poznaniu mieszkało „847 osób żydowskich do płacenia podatku 

pogłównego należących, oprócz ślepych, chorych i tych, którzy sobie zarobić nie mogą”. Wielu z nich zajmowało się 

handlem i to najczęściej dalekosiężnym. W 2. połowie XVII wieku ponad 170 Żydów z Poznania brało udział w wielkich 

jarmarkach w Lipsku. Wśród gmin żydowskich w Rzeczypospolitej tylko dwie były liczniejsze – krakowska i lwowska, 

natomiast w województwie poznańskim pozycja kahału poznańskiego była dominująca. W rejestrze dochodów 

proboszcza św. Wojciecha w Poznaniu z 1699 roku zapisano, że gmina żydowska każdego roku w dniu święta Narodzenia 

Pańskiego miała przekazywać proboszczowi 90 świec, a w dniu święta Wielkiej Nocy – jeden funt pieprzu, dwa funty 

szafranu oraz jeden funt imbiru. Takich powiązań między chrześcijanami a Żydami odnotowano więcej. 
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Sławni rabini 

O znaczeniu gminy nie świadczyły tylko wspaniałe budowle czy wysokość płaconego podatku, ale także, a może przede 

wszystkim, sława mądrości i pobożności rabinów poznańskich. Między 1597 i 1612 rokiem urząd rabina sprawował 

Mordechaj ben Abraham Jaffé (wcześniej rabin m.in w Grodnie, Pradze). Był on jednym z założycieli Sejmu Czterech 

Ziem. Na czele gminy stał także Simon Auerbach (1621–29) i Chaim ben Icchak ha-Kohen (1630–38), wnuk rabina 

Maharala. Dla wielu poznańskich rabinów pobyt nad Wartą był ważnym etapem w ich karierze, ale rzadko pierwszym lub 

ostatnim miejscem pobytu. W 1642 roku na czele gminy stanął Sabbataj ben Jesajasz Horowitz. Zanim przybył do 

Poznania, pełnił godność kaznodziei w Pradze oraz rabina w Fürth i Frankfurcie nad Menem. W 1658 roku opuścił Poznań, 

udając się do Wiednia, by tam zostać rabinem. W latach 1668–85 rabinem był Izaak ben Abraham, wielki znawca Talmudu 

i kabały, przybyły do Poznania z Wilna. W 1689 roku rabinem został Naftali ben Izaak ha- -Kohen, który w 1704 roku 

przyjął zaproszenie gminy we Frankfurcie nad Menem, od 1711 roku przebywał w Pradze, a zmarł w 1719 roku w 

Konstantynopolu, w drodze do Palestyny.  W 1604 roku działająca w Poznaniu oficyna żydowska ogłosiła drukiem dzieło 

rabina Mordechaja Jaffégo Sefer Lewuch, ale większą sławę niż drukarze zdobyli pochodzący z Poznania zecerzy i 

korektorzy. W 1628 roku Żyd poznański Izaak Bachrach uzyskał stopień doktora medycyny na uniwersytecie w Padwie. 

Tam także studiował Mojżesz de Lima, rodem z Poznania, który po ukończeniu studiów w 1639 roku powrócił do 

rodzinnego miasta. 
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ŚLADAMI POZNAŃSKICH ŻYDÓW  

Grupa 3– Dzieje poznańskich Żydów od XVIII do końca I poł. XIX w.  

ZADANIE 1: Na podstawie materiałów pomocniczych (Dzieje Poznańskich Żydów, Kalendarium, Dane statystyczne + 

słowniczek) opracuj wybrany fragment dziejów poznańskich Żydów. Opracowanie może mieć formę komiksu, prezentacji, 

filmu, teatrzyku kukiełkowego, itp. Czas prezentacji maksymalnie 5 minut.  

 
DZIEJE POZNAŃSKICH ŻYDÓW (na podstawie: R. Witkowski, Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i 

zabytkach) 

Poznańscy Żydzi w okresie Rzeczypospolitej w XVIII w.  

 

Pierwsza połowa XVIII wieku przyniosła wiele nieszczęść spowodowanych skutkami toczonych wojen. Miasto było kilka 

razy splądrowane i ograbione, domy zniszczone i w ruinie. Podczas oblężenia Poznania 25 lipca 1716 roku oddział 

konfederatów tarnogrodzkich splądrował dzielnicę żydowską, zabijając 33 Żydów i raniąc dziesiątki innych. Mimo tych 

strat w 1733 roku mieszkało w Poznaniu prawie 1200 Żydów, a w ich rękach pozostawało około 150 domostw. Po 

ulewnych deszczach w lipcu 1736 roku wystąpiła z brzegów Warta, zalewając znaczną część miasta, w tym bożnicę i 34 

kamienice przy ul. Żydowskiej, co zmusiło wielu poznańskich Żydów do przeniesienia się do Swarzędza. W tym roku 

Żydzi zostali ponownie oskarżeni o rzekomy mord rytualny na synu mieszczanina poznańskiego Macieja Kazimierza 

Jabłonowicza, którego zwłoki znaleziono na Górczynie. W procesie przed magistratem poznańskim oskarżono ki lku 

zwierzchników gminy: kaznodzieję Arje Loeba ben Józefa, syndyka Jakuba ben Pinchasa i dwóch innych. Sąd skazał ich 

na śmierć, a wyrok został wykonany mimo sprzeciwu króla Augusta III i próśb gminy poznańskiej skierowanych do 

papieża. W późniejszych latach ich męczeńska śmierć była wspominana przez gminę poznańską w specjalnych 

modlitwach. 

Jednym z problemów najbardziej dokuczających gminie w połowie XVIII wieku był pogłębiający się kryzys gospodarczy. 

Ponadto wielki pożar miasta w 1764 roku zniszczył 76 domów żydowskich i trzy synagogi oraz pochłonął wiele ofiar. 

Zadłużenie gminy wynosiło wówczas 686 tys. 81 zł i stale rosło. Kolejny raz długi i inne zobowiązania finansowe gminy 

oszacowano w 1773 roku na 947 tys. 546 zł i 19 gr. Wśród instytucji, które inwestowały na procent pieniądze „na synagogę 

poznańską”, znajdowały się klasztory: m.in. benedyktynek w Poznaniu, cysterek w Owińskach, dominikanów w Kościanie, 

franciszkanów w Gnieźnie i w Pyzdrach, karmelitów w Bydgoszczy, Gdańsku, Kcyni, Kłodawie i Warszawie, klarysek w 

Poznaniu, a także proboszczowie w Słupcy, Lądku, Witkowie, Śremie, Buku i Czempiniu, parafia św. Marcina w Poznaniu, 

kolegiaty św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja w Poznaniu, kolegiata w Czarnkowie, komandoria św. Jana w Poznaniu, 

kapituła katedralna w Poznaniu, ponadto altarzyści z różnych kościołów w Częstochowie i w Buku. Gmina przyjmowała 

legaty, gdyż pozostawały one podstawowym środkiem zapewnienia bezpieczeństwa w tak niepewnych czasach, a także 

gwarantowały byt materialny okolicznej szlachcie, duchowieństwu i mieszczanom. Jednak z powodu nadmiernego 

obciążenia fiskalnego i kryzysu gmina nie zawsze była w stanie spłacać swoje zobowiązania, co powodowało niekiedy 

spory między stronami. W wyniku sporu między kupcami chrześcijańskimi i żydowskimi władze miejskie przeprowadziły 
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w październiku 1768 roku tzw. rewizję, według której Żydzi mogli prowadzić w Poznaniu ponad 80 kramów z różnymi 

towarami. Na skutek tych wydarzeń prymat wśród gmin wielkopolskich zdobyła na kilkanaście lat gmina w Lesznie. 

Długotrwałe spory między miastem i gminą żydowską próbowała rozstrzygnąć już w 1724 roku komisja sejmowa. Ustaliła 

ona, że Żydzi będą płacić 900 zł za mieszkanie w domach należących do chrześcijan, 1300 zł za zwolnienie z opłat za 

stacjonowanie wojsk, 250 zł do kasy miejskiej, 30 zł za korzystanie z rzeźni, 1900 zł dla wojewody, 1800 zł dla 

podwojewodziego i inne. Łącznie suma zobowiązań gminy żydowskiej wynosiła 8940 zł rocznie, z czego do kasy miejskiej 

miało wpływać 3980 zł. 

W okresie staropolskim zjawisko konwersji z judaizmu na chrześcijaństwo nie było powszechne. W latach 1577–1784 

odnotowano w księgach miejskich tylko 17 ochrzczonych Żydów, którzy zostali przyjęci do prawa miejskiego. Spośród 

nich tylko w przypadku trzech osób określono wyraźnie, że pochodzili z Poznania. 

Gmina żydowska za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego 

Strukturę rozmieszczenia ludności żydowskiej w obrębie aglomeracji miejskiej Poznania pokazała dobitnie wizytacja 

generalna dekanatu poznańskiego przeprowadzona w 1781 roku z polecenia biskupa Antoniego Onufrego Okęckiego. W 

okresie reform za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1778 roku powołano Komisję Dobrego Porządku dla 

miasta Poznania. Z jej raportu wynika, że w mieście i na przedmieściach mieszkało niespełna 11 tys. osób, w tym około 

2500 Żydów. Dzielnica żydowska była jedną z najbardziej zaludnionych. W każdym domu przy ul. Żydowskiej mieszkały 

średnio 33 osoby, w rękach żydowskich (właścicieli i najemców) pozostawało około 150 domostw. Przeludnienie i warunki 

sanitarne rzutowały na codzienne życie mieszkańców. Posiadali oni trzy bożnice. Każdy przybywający do miasta Żyd 

musiał przedłożyć władzom miejskim „świadectwo poczciwości” z miejsca poprzedniego pobytu oraz dokładnie określić 

powód swego przyjazdu do Poznania. Żydzi nie mogli należeć do chrześcijańskich cechów rzemieślniczych, ale mogli 

zakładać własne. Komisja ograniczyła możliwości prowadzenia handlu żydowskiego, który mógł rozpoczynać się dopiero 

o godzinie 10. Żydom nie wolno było handlować w niedziele i święta chrześcijańskie pod groźbą konfiskaty towarów. 

Władze miejskie skrupulatnie kontrolowały, czy handlarze żydowscy stosowali uczciwie wagi, miary i ceny pod karą 

konfiskaty towarów. Żydzi spoza Poznania nie mogli handlować w mieście. Jeśli miejscowy Żyd ukrywał przybysza lub 

przechowywał jego towary, mógł zostać ukarany więzieniem, a towary ulegały konfiskacie. Jeśli za skazanego Żyda 

poręczyła gmina żydowska, to mógł on odbyć karę w więzieniu żydowskim. Na mocy porozumienia między magistratem 

a starszymi gminy ustalono, że Żydzi będą płacić rocznie do kasy miejskiej podatek w wysokości 2 tys. zł i czynsz ziemny 

z żydowskiego cmentarza w wysokości 14 zł. Wszystkie dawne pozwy dotyczące podatków i długów zostały umorzone.  

W okresie Sejmu Wielkiego, kiedy dyskutowano o reformie prawnego położenia ludności żydowskiej, do Warszawy w 

1791 roku udała się delegacja Żydów z województwa poznańskiego z Symchą ha-Kohenem z Poznania na czele. 

 

Pod panowaniem pruskim (1793–1807) 

Kiedy w lutym 1793 roku Wielkopolska została zajęta przez wojska pruskie, rozpoczął się nowy okres w dziejach, który 

na długie dziesięciolecia określił warunki rozwoju społecznego ziem nad Wartą, a tym samym miasta stołecznego. Król 

pruski przybył do Poznania 10 października 1793 roku, by dokonać inspekcji nowo zdobytych terenów. W Poznaniu 

mieszkało wówczas około 12 tys. osób, w tym ponad 2300 Żydów. 

Po włączeniu Wielkopolski do państwa pruskiego wprowadzono w życie statut pruski z 1750 roku określający prawne i 

społeczne warunki egzystencji Żydów. Jednak znaczna liczba wyznawców religii mojżeszowej, tak odmiennych od Żydów 
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pruskich, rodziła dalsze problemy. Próbując uporządkować położenie tej grupy ludności, władze pruskie wprowadziły 17 

kwietnia 1797 roku tzw. Statut Generalny dla Żydów wzorowany na patencie tolerancyjnym cesarza Józefa II z 1782 roku. 

Ograniczał on samorząd kahalny, poddając go pod nadzór państwa, nakazywał przyjmowanie nazwisk niemieckich i 

nakładał obowiązek uczenia dzieci żydowskich w szkołach elementarnych. Na skutek tych reform gmina dynamicznie się 

rozwijała, osiągając w 1802 roku liczbę 4430 członków. 

Jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Poznania w tym okresie był wielki pożar miasta 15 kwietnia 1803 roku. 

Rozpoczął się w podwórzu jednego z żydowskich domów i wkrótce objął połowę miasta, niszcząc 176 budynków (w tym 

całe Garbary i Groblę), kościół Dominikanów, a w dawnej dzielnicy żydowskiej synagogę, szpital, szkołę, bet ha-midrasz 

oraz domy zamieszkałe przez około 600 Żydów. Rozmiaru zniszczeń dopełniły rabunki i kradzieże. W tych warunkach 

władze pruskie zezwoliły Żydom na osiedlanie się w innych dzielnicach, choć wielu zdecydowało się pozostać w granicach 

swej dawnej dzielnicy i odbudować domy. Prace prowadzone nad modernizacją miasta doprowadziły, mimo oporu ze 

strony gminy, do podjęcia w 1804 roku decyzji o zlikwidowaniu dawnego cmentarza żydowskiego i założeniu nowego przy 

obecnej ul. Głogowskiej. Teren pocmentarny został wykorzystany pod budowę nowego, pruskiego centrum miasta.  

Jeszcze zanim do Wielkopolski wkroczyła armia francuska, władze pruskie w czerwcu 1806 roku zniosły  tzw. prawo 

obywatelstwa w gminie żydowskiej (chazaka). 

Poznań w okresie Księstwa Warszawskiego (1807–1814) 

W okresie Księstwa Warszawskiego gmina poznańska pozbawiona była rabina, a w ważnych sprawach wypowiadali się 

sędziowie (dajjanim) Jakub Calvary i Józef Landsberg. W nadanej przez cesarza Napoleona 22 lipca 1807 roku konstytucji 

przyznano Żydom prawa polityczne równe z chrześcijanami, ale książę warszawski Fryderyk August zawiesił je 17 

października 1808 roku na dziesięć lat. W 1810 roku w Poznaniu mieszkało 16 tys. 114 osób, w tym 3760 Żydów, czyli 

stanowili prawie 25% całej populacji. Większość z nich była zwolennikami tradycyjnego judaizmu, ale pojawiały się 

pierwsze wyraźne oznaki zmian w duchu Haskali, żydowskiego oświecenia. Już w 1808 roku powstało  Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dobroczynności, a w 1812 roku Dawid Caro założył Towarzystwo Czytelnicze. Obie te instytucje propagowały 

idee oświeceniowe i nowe wzory edukacji. 

 

Konstytucja Księstwa Warszawskiego 

Art. 4. Znosi się niewola, wszyscy obywatele są równi w obliczu prawa, stan osób pozostaje pod opieką 

trybunałów. 

Tekst Konstytucji [w:] Dziennik Praw [Księstwa Warszawskiego] z 1807 r., T. I, s. II–XLVIII. 

Ponownie pod pruskim panowaniem (1815–1918) 

W 1815 roku władze pruskie nie zgodziły się na wprowadzenie w Wielkopolsce edyktu emancypacyjnego, który król pruski 

Fryderyk Wilhelm ogłosił 11 marca 1812 roku, kiedy Poznań pozostawał w granicach Księstwa Warszawskiego. Jednym 

z powodów tej decyzji był fakt, że w Wielkim Księstwie Poznańskim w 1816 roku mieszkało 46% wszystkich pruskich 

Żydów, a Poznań był drugą co do wielkości gminą żydowską (po Wrocławiu) w Królestwie Prus. Po długich dyskusjach 

nowe przepisy prawa zostały proklamowane dopiero 1 czerwca 1833 roku. Naczelny prezes Prowincji Poznańskiej Eduard 

Flottwell ogłosił Tymczasowe zarządzenie względem Żydostwa w Wielkim Księstwie Poznańskim, które dzieliło ludność 

żydowską na dwie kategorie: naturalizowanych i tolerowanych. Żydzi naturalizowani otrzymali prawa cywilne, mogli 
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wybierać miejsce zamieszkania w obrębie prowincji, wykonywać wybrany zawód oraz kupować nieruchomości. Musieli 

jednak wykazać się posiadaniem odpowiedniego majątku, znajomością języka niemieckiego i porzucić tradycyjny strój. 

Na Żydów tolerowanych nałożono określone restrykcje prawne i ekonomiczne. Z okazji wprowadzenia w życie tych 

rozporządzeń odbyło się nabożeństwo dziękczynne w synagodze poznańskiej, podczas którego obecny był Eduard 

Flottwell, a stosowne kazanie wygłosił rabin Akiva Eger. Był też pierwszym, który wystąpił do władz pruskich o nadanie 

patentu naturalizacyjnego, choć nie we wszystkich poczynaniach wspierał pruską administrację. Nowa struktura 

organizacyjno-administracyjna gminy, z wybieranym zarządem korporacji, znacznie ograniczała wpływy rabina na 

funkcjonowanie wspólnoty. Do końca 1834 roku 535 Żydów poznańskich uzyskało patent naturalizacyjny. 

Akiva Eger i pierwsze podziały w gminie 

Ponowne objęcie rządów w Wielkopolsce przez Prusy w 1815 roku zbiegło się z długo oczekiwaną nominacją Akivy Egera 

na rabina w Poznaniu. Był bez wątpienia najsłynniejszym spośród sprawujących ten urząd. Urodził się w 1761 roku w 

Eisenstadt na pograniczu austriacko-węgierskim, a wykształcenie zdobywał we Wrocławiu i Lesznie. Po kilku latach 

spędzonych w Mirosławcu (Märkisch Friedland), gdzie również był rabinem, przybył we wrześniu 1815 roku do Poznania. 

Przez następne 22 lata (zmarł 12 października 1837 roku) kierował gminą poznańską. Wykształcił całe pokolenie rabinów, 

którzy przewodzili licznym gminom w Wielkopolsce, w Niemczech, w zaborach rosyjskim i austriackim. Oni z kolei 

przekazywali następnym generacjom ducha i mądrość swego mistrza. W jesziwie poznańskiej w czasach rabinatu Akivy 

Egera mogło uczyć się jednocześnie około 1500 uczniów. Nie można utożsamiać nauczania rabina Akivy Egera tylko z 

judaizmem tradycyjnym, gdyż nie odrzucał on pryncypialnie wszystkich przejawów przemian. W wydrukowanej w 1819 

roku książce zawierającej responsa rabiniczne Akivy Egera znalazł się list skierowany do wspólnoty w Hamburgu. 

Zapytywał w nim, dlaczego takie lekceważenie okazują językowi hebrajskiemu ci młodzi Żydzi, którzy chcą doskonalić 

znajomość greki albo języka francuskiego, odrzucając język swego ludu, czego wszak nie robili ani Grecy, an i Francuzi. 

W 2. połowie XIX wieku coraz bardziej uwidaczniał się spór między konserwatywnym i reformistycznym nurtem w 

judaizmie. W tych warunkach w 1861 roku zwolennicy zmian wybrali pierwszym rabinem poznańskiej wspólnoty. Josepha 

Perlesa (1835–1894), który urodził się, podobnie jak rabin Eger, na Węgrzech, a wykształcenie zdobył w Żydowskim 

Seminarium Teologicznym we Wrocławiu. W 1871 roku Perles przeniósł się do Monachium, a jego następcą został Philipp 

Bloch (1841–1923). On także ukończył seminarium rabiniczne we Wrocławiu oraz studia z tytułem doktora na tamtejszym 

uniwersytecie. Działał w Związku Liberalnych Rabinów w Niemczech, którego cztery zjazdy zorganizował w Poznaniu 

(1876, 1877, 1897 i 1914). W 1921 roku wyjechał z Poznania. W tym czasie na czele gminy ortodoksyjnej stał rabin Wolf 

Feilchenfeld (1827–1913), który sprawował swój urząd w latach 1872–1913, budowniczy nowej, monumentalnej synagogi. 

W 1914 roku urząd rabina w tejże gminie objął urodzony w Krakowie, a wykształcony w Berlinie i Tybindze Jakub 

Freimann. Wszyscy wymienieni rabini byli zainteresowani historią judaizmu, pisali ze znawstwem dzieła rabiniczne, 

wydawali komentarze biblijne, a ich uczoność szła w parze z poświęceniem i oddaniem dla gminy. 

Epidemia cholery 

W lipcu 1831 roku do Poznania dotarła epidemia cholery, co spowodowało wprowadzenie surowych przepisów 

sanitarnych. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwało około 700 żołnierzy oraz 120 koni. Na mocy decyzji Eduarda 

Flottwella założono szpitale i cmentarze choleryczne. Dzięki energicznej akcji rabina Egera, który zabiegał o środki na 

pomoc i opiekę nad ubogimi Żydami, oraz pełnej poświęcenia pracy lekarzy śmiertelność wśród Żydów była niższa niż w 
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innych grupach religijnych i narodowościowych. W Poznaniu spośród mieszkających tu 5472 Żydów zmarło tylko 37, nieco 

ponad pół procenta całej populacji. 

Emancypacja 

Kiedy pierwsze efekty wprowadzenia Tymczasowego zarządzenia względem Żydostwa w Wielkim Księstwie Poznańskim 

były już widoczne, 22 grudnia 1833 roku władze pruskie poleciły, aby także Żydzi tolerowani przyjmowali niemieckie 

nazwiska. 23 lipca 1847 roku sejm pruski przyjął ustawę znoszącą różnice między  obiema grupami Żydów. Ponadto 

regulowała ona organizację gmin żydowskich, które uzyskały osobowość prawną. Dorośli członkowie gminy, która musiała 

opracować swój statut, mieli wybierać zarząd korporacji (3–7 osób). Potwierdziła to konstytucja Królestwa Prus, 

uchwalona 5 grudnia 1848 roku, gwarantująca równe prawa wszystkim obywatelom. Do tego momentu patent 

naturalizacyjny w Poznaniu otrzymało 1005 Żydów, czyli nieco ponad 16% populacji, zatem zakres przyjmowania kultury 

i języka niemieckiego wśród poznańskich Żydów nie był znaczący. Proces pełnej emancypacji i równouprawnienia Żydów 

w Prusach zakończył się przyjęciem 3 lipca 1869 roku stosownych przepisów prawa przez Związek Północnoniemiecki 

(w zjednoczonej Rzeszy Niemieckiej od 22 kwietnia 1871 roku). 
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ŚLADAMI POZNAŃSKICH ŻYDÓW  

Grupa 4– Dzieje poznańskich Żydów od II poł. XIX w. do 1918r. 

ZADANIE 1: Na podstawie materiałów pomocniczych (Dzieje Poznańskich Żydów, Kalendarium, Dane statystyczne + 

słowniczek) opracuj wybrany fragment dziejów poznańskich Żydów. Opracowanie może mieć formę komiksu, prezentacji, 

filmu, teatrzyku kukiełkowego, itp. Czas prezentacji maksymalnie 5 minut.  

 

DZIEJE POZNAŃSKICH ŻYDÓW (na podstawie: R. Witkowski, Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i 

zabytkach) 

 

Rozwój gminy w 2. połowie XIX wieku 

Istotnym czynnikiem umożliwiającym zrozumienie zmian w pozycji społecznej, gospodarczej i politycznej ludności 

żydowskiej w Poznaniu w XIX wieku były przemiany demograficzne. W 1837 roku mieszkało tu ponad 32 tys. osób, w tym 

6828 Żydów. Apogeum rozwoju gmina osiągnęła w 1861 roku, kiedy w Poznaniu mieszkało 7964 Żydów. W późniejszych 

latach liczba ta stale się zmniejszała, głównie w następstwie stopniowej migracji Żydów poznańskich do innych miast 

Rzeszy oraz emigracji (głównie do Stanów Zjednoczonych). Jeszcze w 1910 roku Poznań zamieszkiwało oficjalnie 5611 

Żydów, którzy stanowili ponad 3% populacji miasta. Wraz z polepszeniem pozycji prawnej i materialnej Żydów 

poznańskich rozwijały się różne formy aktywności społecznej. Jeszcze w 1815 roku niewielka grupa postępowych Żydów 

z inicjatywy Wolffa J. Eichborna zawiązała Israelitischer Brüderverein, czyli Izraelickie Stowarzyszenie Braterskie, 

prowadzące akcje charytatywne, ale posiadające także własny dom modlitwy. Dominująca pozycja konserwatywnego 

rabina Akivy Egera spowodowała, że Eichborn wygłosił pierwsze kazanie po niemiecku dopiero w 1837 roku. Kilkanaście 

lat później, w 1850 roku, założono formalnie reformowaną gminę żydowską w Poznaniu znaną jako Israelitische 

Brüdergemeinde. Oznaczało to faktyczne rozbicie wśród Żydów poznańskich na dwie gminy: ortodoksyjną i reformowaną. 

Podziały widoczne były już wcześniej, ale nie były aż tak radykalne, jak w miastach niemieckich (Hamburg, Berlin, 

Wrocław). Z czasem gmina reformowana zatrudniła swojego rabina i zbudowała własną synagogę. Przez długie lata 

gmina żydowska w Poznaniu była jedną z największych we wschodnich prowincjach państwa pruskiego (w 1818 roku 

większa była tylko gmina wrocławska, do której formalnie należało prawie 400 Żydów więcej – w Poznaniu było ich 4025, 

we Wrocławiu 4409). Tak duże skupisko wyznawców judaizmu wymagało funkcjonowania kilku szkół żydowskich, w tym 

trzech elementarnych, do których jednak nie uczęszczały wszystkie dzieci. Z tego powodu w 1825 roku władze pruskie 

zreformowały szkolnictwo, wprowadzając obowiązek posyłania dzieci do czteroklasowych szkół elementarnych i 

ograniczając zakres tradycyjnego (religijnego, opartego na przyswajaniu Talmudu) nauczania w szkołach żydowskich. Na 

prośbę rabina Akivy Egera poznański kaznodzieja Salomon Plessner przygotował traktat, w którym bronił Talmudu jako 

podstawy nauczania o wierze żydowskiej. W 1844 roku w trzech żydowskich szkołach elementarnych uczyło się łącznie 

295 uczniów, a oprócz nich funkcjonowało siedem szkół prywatnych, do których uczęszczało dalszych 315 uczniów. 
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Udział Żydów w życiu gospodarczym miasta. 

 

Spośród 893 wymienionych w imiennym spisie dorosłych mężczyzn należących do gminy żydowskiej w 1832 roku 

handlem i usługami trudniło się 428. Większość należących do nich placówek handlowych znajdowała się okolicach 

Starego Rynku. Znaczący wzrost udziału kupców żydowskich w handlu i życiu gospodarczym Poznania spowodował, że 

w 1843 roku powstało pierwsze żydowskie stowarzyszenie zawodowe – Związek/Instytut Żydowskich Sług Handlowych 

– zrzeszające 87 członków. Jego celem było „wykształcenie żydowskich sług handlowych przez naukę przedmiotów 

niezbędnych kupcowi do prowadzenia jego działalności”. W 1849 roku organizacja zmieniła nazwę na Związek Sług 

Handlowych, a w 1857 roku na Związek Młodych Sprzedawców. W 1860 roku należało  do niego 113 członków 

zwyczajnych i 249 nadzwyczajnych, a patronat nad jego działalnością sprawowali: Bernhard Jaffé, Moritz Mamroth i 

Heyman Marcus. W 1861 roku większość kamienic wokół Starego Rynku należała do kupców żydowskich: cztery do 

rodziny Kantorowiczów, cztery do rodziny Königsbergów, trzy do rodziny Goldbergów i dwie do rodziny Ephraimów. W 

1901 roku Rudolf Petersdorff otworzył w jednej z kamienic przy Starym Rynku największy we wschodnich prowincjach 

Rzeszy Niemieckiej dom handlowy z odzieżą męską, damską i dziecięcą oraz obuwiem. Podobne domy handlowe założyli 

Michaelis i Kantorowicz, Samuel Samter, M. Zadek, L. Goldstein i L. Chaim. W początkach XX wieku mimo powolnego 

spadku liczby ludności żydowskiej w mieście gmina poznańska nadal pozostawała jedną z największych w Niemczech. 

W 1908 roku powstał Związek dla Popierania Interesów Żydowskich, którego zadaniem było wspieranie wszelkich 

przejawów aktywności gminy i instytucji żydowskich, zaś w maju 1912 roku obradował XIII zjazd niemieckich zwolenników 

ruchu syjonistycznego, który przyjął odnowiony statut związku. Ordynacja wyborcza do rady miejskiej, uchwalona na 

podstawie przepisów z 1853 roku, dzięki postanowieniom o cenzusie majątkowym dawała Żydom dominującą liczebnie 

pozycję w radzie aż do wybuchu I wojny światowej. Zasiadało w niej wielu zasłużonych dla rozwoju Poznania 

przedstawicieli żydowskich rodów Jaffé, Kronthalów czy Jaretzkich. 
 

Wybitne osobistości 

Błędnym jest mniemanie, że poznańscy Żydzi umieli odnaleźć się tylko w sferze kultury i języka niemieckiego. Wielu z 

nich urodziło się w Poznaniu, ale koleje losu rzucały ich nieraz w odległe rejony świata. Warunki rozwoju społecznego i 

kulturowego Żydów poznańskich w XIX wieku spowodowały, że odnaleźć ich można było daleko poza stolicą Wielkopolski. 

Ze znanej poznańskiej rodziny wywodził się Philipp Jaffé urodzony 17 lutego 1819 roku w Swarzędzu. Jego ojciec Eliasz 

Jaffé (zm. 1866) był poznańskim kupcem, wuj Salomon Jaffé (zm. 1863) – poznańskim lekarzem i radnym miejskim, a 

dalszymi krewnymi historyk Moritz Jaffé oraz Samuel Jaffé, właściciel pierwszego warsztatu fotograficznego w Poznaniu. 

Philipp Jaffé po ukończeniu poznańskiego gimnazjum udał się do Berlina, gdzie studiował medycynę, ale zasłynął jako 

historyk (wykształcony przez Leopolda von Ranke), zasłużony wydawca źródeł historycznych w serii „Monumenta 

Germaniae Historica” i wielki znawca dyplomatyki papieskiej. Zmarł 3 kwietnia 1870 roku. W rewolucyjnym 1848 roku 

urodził się Poznaniu Joseph Landsberger, który ukończył studia medyczne, ale prawdziwą jego pasją było pisarstwo 

historyczne. Zasłynął jako autor prac historycznych o dziejach poznańskich Żydów (m.in. o odbudowie dzielnicy 

żydowskiej po wielkim pożarze w 1803 roku). Dwie dekady później, w 1868 roku, urodził się historyk Louis Lewin. 

Studiował historię na uniwersytecie w Berlinie, a jego dysertacja doktorska była pierwszą przyjętą na niemieckim 
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uniwersytecie w dziedzinie historii żydowskiej. W 1895 roku uzyskał nominację rabinacką, a następnie pełnił obowiązki 

rabina w gminach w Pniewach i Katowicach oraz wykładał w Żydowskim Seminarium Teologicznym we Wrocławiu. W 

początkach 1939 roku wyjechał do Izraela, gdzie zmarł w 1941 roku. Lewin był jednym z najwybitniejszych historyków 

badających dzieje Żydów wielkopolskich. Przygotował prace o lekarzach żydowskich i żydowskich sejmikach ziemskich 

w Wielkopolsce. W 1854 roku urodził się w Poznaniu Samuel Löwenfeld, następny wybitny historyk, uczeń Theodora 

Mommsena i wydawca dzieł łacińskich. Heinrich Engelmann (1814–1878) założył około 1853 roku przy ul. 

Fryderykowskiej 36/37 (obecnie ul. 23Lutego) jeden z pierwszych zakładów fotograficznych w mieście. W 1865 roku 

przeniósł go do kamienicy przy pl. Wolności 4. Do rozkwitu zakład doprowadził jego syn Józef (1846–1910), który w 1894 

roku umieścił atelier w podwórzu kamienicy przy al. Wilhelmowskiej 8 (dzisiaj Al. Marcinkowskiego). W poznańskim 

Archiwum Państwowym w latach 1882–1912 pracował Adolf Warschauer (1855–1930), który opublikował liczne prace 

krytyczne i cenne edycje źródłowe dotyczące dziejów miasta i regionu. W 1895 roku urodził się  Ernst Kantorowicz (zm. 

1963), słynny historyk wieków średnich i profesor uniwersytetu w Princeton, zaś cztery lata później, w 1899 roku, przyszedł 

na świat kolejny wybitny historyk Adolf Leschnitzer (zm. 1980), autor prac o dziejach niemieckich Żydów.  Ernst 

Kantorowicz wywodził się z rodziny od wieków związanej z Poznaniem. W końcu XIX wieku prężnie działała firma Hartwiga 

Kantorowicza zajmująca się destylacją alkoholu i produkcją likierów. Jej współwłaścicielami byli później spadkobiercy 

Hartwiga – Max, Edmund i Joseph Kantorowicz, a niezależnie działały dwie oddzielne firmy Dawida i Isidora 

Kantorowiczów. W 1853 roku przeniósł się do Berlina kupiec poznański Arnold Witkowski. Tam 19 października 1856 

roku przyszedł na świat jego syn Richard, siódme dziecko w rodzinie. W 1876 roku Richard przyjął chrzest w Kościele 

luterańskim i zmienił nazwisko na Witting. Po ukończeniu studiów prawniczych na uniwersytecie w Getyndze rozpoczął 

pracę w magistracie berlińskim, później gdańskim, by w 1891 roku otrzymać nominację na nadburmistrza Poznania. 

Godność tę sprawował do 1902 roku, a następnie udał się do Berlina. Jego brat Maksymilian Harden był wydawcą 

znanego czasopisma „Die Zukunft”. W 1905 roku urodził się w Poznaniu Gunter M. Kamm, którego rodzina wkrótce 

przeniosła się do Bytomia. Tam pracował jako prawnik, angażując się także w życie gminy żydowskiej. W 1937 roku został 

aresztowany i osadzony w obozie w Buchenwaldzie, ale w 1939 roku udało mu się z niego wydostać i wyjechać do 

Szanghaju, gdzie wielu Żydów przetrwało wojnę. W 1947 roku wyemigrował do USA, z czasem zostając dyrektorem 

United Restitution Organization. Józef Grabowski urodził się w Poznaniu w 1911 roku w rodzinie o tradycyjnie religijnych 

korzeniach. Kształcił się w Berlinie i tam był kantorem. Po 1938 roku został aresztowany i wysłany do obozu w 

Buchenwaldzie. Dzięki wstawiennictwu brata Leona w 1939 roku wyszedł na wolność i udał się wraz z żoną  do 

norweskiego Trondheim, gdzie objął posadę kantora. Długo nie zaznał spokoju – w październiku 1942 roku ponownie go 

aresztowano i wysłano do obozu w Falstad, a stamtąd do Auschwitz, gdzie zmarł w listopadzie 1942 roku, tydzień po 

przyjeździe. 24 maja 1914 roku w Poznaniu urodziła się Lillie Marie Peiser, aktorka amerykańska, lepiej znana pod 

nazwiskiem Lilli Palmer. Od 1918 roku mieszkała w Berlinie, skąd w 1933 roku uciekła do Paryża, a później do USA, gdzie 

z powodzeniem kontynuowała karierę aktorską. Zmarła 27 stycznia 1986 roku w Los Angeles w Kalifornii. W 1859 roku 

w Poznaniu przyszedł na świat Arthur Kronthal, właściciel fabryki mebli (zm. 1941). Jego ojciec Wolf (zm. 1894) był radnym 

miejskim w latach 1875–85 i członkiem magistratu w latach 1885–91. Brat Wolfa Gustav założył fundację miejską swego 

imienia, która gromadziła środki finansowe na zakup dzieł sztuki dla Muzeum Krajowego, późniejszego Muzeum im. 

Cesarza Fryderyka III. On też ufundował fontannę z żabami na obecnych Al. Marcinkowskiego. Arthur Kronthal był radnym 
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miejskim w latach 1903–06 i członkiem magistratu w latach 1906–18. W 1906 roku założył własną fundację muzealną 

wspierającą Muzeum im. Cesarza Fryderyka III, publikował rozliczne prace o poznańskich zabytkach, a także, nawet po 

opuszczeniu miasta w 1921 roku i osiedleniu się w Berlinie, aktywnie angażował się w promocję kultury w Poznaniu. W 

1863 roku urodził się Georg Adler, który został profesorem i pracował na uniwersytecie w Kilonii jako ekspert w dziedzinie 

ekonomii aż do śmierci w 1908 roku. W 1888 roku praktykę w poznańskiej aptece prowadzonej przez wuja Gustawa 

Mankiewicza odbył O. Troplowitz (1863–1918). Studiował farmację we Wrocławiu, doktorat z filozofii uzyskał w 

Heidelbergu. W 1890 roku założył własny zakład farmaceutyczny w Hamburgu-Altonie, kupując go od farmaceuty Paula 

Beiersdorfa. Wprowadził na rynek pierwszą pastę do zębów, samoprzylepny plaster opatrunkowy, a w 1911 roku – słynny 

do dziś krem Nivea. W 1929 roku hamburska firma założyła w Poznaniu filię pod nazwą „Pebeco Polskie Wytwory 

Beiersdorfa Spółka Akcyjna Poznań”, dokąd w 1931 roku, po wybudowaniu nowoczesnej fabryki, przeniesiono siedzibę 

z Katowic. Pebeco produkowało kosmetyki i środki opatrunkowe. Jest także Poznań miejscem urodzenia Paula Saladyna 

Leonhardta (1877–1934), późniejszego mistrza szachowego, oraz Sidonie Werner (1860–1932), jednej ze 

współzałożycielek Związku Kobiet Żydowskich. Najstarszy bodaj antykwariat w Poznaniu prowadził wydawca i księgarz 

Józef Lissner (1805–1862). Od 1856 roku placówka działała w nowo zbudowanej kamienicy przy obecnym pl. Wolności 

5, gdzie jego zięć Martin Kornfeld w 1872 roku otworzył pierwszą w Poznaniu stałą wystawę malarstwa. Martin kupił na 

licytacji księgozbiór Antoniego Poplińskiego (3625 tomy) i przygotował Życiorysy panujących w Polsce od Mieczysława I 

do Stanisława Augusta. Jego brat Wilhelm Kornfeld był m.in. autorem zbiorowego portretu arcybiskupów oraz prymasów 

gnieźnieńskich i poznańskich wykonanego w 1887 roku oraz tableau członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk przygotowanego z okazji 50-lecia pracy literackiej Augusta Cieszkowskiego w 1893 roku. Jakim miastem byłby w 

XIX wieku Poznań bez drukarni i księgarni Ludwika Merzbacha (1820–1890) położonej przy obecnym pl. Wolności 8? 

Trudno nawet zliczyć publikacje w języku polskim, które wyszły spod jego prasy. Drukował kilka poznańskich czasopism: 

„Pokłosie”, „Przyroda i Przemysł”, „Ognisko”, „Kurier Poznański”, „Dziennik Poznański”, a także popularne kalendarze, w 

tym Kalendarz historyczny Polski (od 1852 roku). W latach swojej aktywności zawodowej był m.in. przewodniczącym 

cechu drukarzy, prezesem Zarządu Kas Chorych oraz mężem zaufania Stowarzyszenia Drukarzy Polskich. Nie sposób 

nie wspomnieć o Józefie Jolowiczu (1840–1907), księgarzu, wydawcy i właścicielu antykwariatu przy dawnym Odwachu 

na Starym Rynku. Jolowicz sporządził wiele inwentarzy, porządkując wybrane zbiory archiwalne lub bibliofilskie, w tym 

poznańskie hebraica i slavica. W kamienicy nr 85 przy Starym Rynku mieściła się w połowie XIX wieku księgarnia Juliusza 

Adolfa Munka (ok. 1792–1869), który drukował dzieła Adama Mickiewicza oraz czasopismo literackie „Mrówka 

Poznańska”. 
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ŚLADAMI POZNAŃSKICH ŻYDÓW  

Grupa 5– Dzieje poznańskich Żydów od 1918r. do współczesności 

ZADANIE 1: Na podstawie materiałów pomocniczych (Dzieje Poznańskich Żydów, Kalendarium, Dane statystyczne + 

słowniczek) opracuj wybrany fragment dziejów poznańskich Żydów. Opracowanie może mieć formę komiksu, prezentacji, 

filmu, teatrzyku kukiełkowego, itp. Czas prezentacji maksymalnie 5 minut.  

 

DZIEJE POZNAŃSKICH ŻYDÓW (na podstawie: R. Witkowski, Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i 

zabytkach) 

Druga Rzeczpospolita (1918–1939) 

 

Pierwsza wojna światowa (1914–18) przyniosła ze sobą radykalne zmiany przypieczętowane upadkiem państw 

zaborczych oraz odbudową państwa polskiego. Splot wydarzeń politycznych i ekonomicznych w czasie wojny, skutki 

zwycięskiego powstania wielkopolskiego (1918–19) oraz postanowienia konferencji pokojowej w Wersalu (1919) 

spowodowały, że liczba Żydów mieszkających w Poznaniu znacznie się zmniejszyła. Przyczyniła się do tego także 

większa śmiertelność w czasie wojny i w pierwszych latach powojennych, ogromne straty wśród żołnierzy na frontach, 

spadek liczby urodzeń, kryzys gospodarczy oraz ruchy migracyjne ludności po zakończeniu wojny. 

Przemiany, jakim podlegały gminy żydowskie w zachodnich regionach Rzeczypospolitej w pierwszych latach po 

odzyskaniu niepodległości, wywołały cały szereg zjawisk, które dotyczyły życia społecznego, ekonomicznego, 

kulturalnego i religijnego. Dobrze zorganizowane gminy w Wielkopolsce, posiadające często okazałe synagogi, 

cmentarze, szkoły i inne budynki gminne, patronujące różnym związkom i bractwom, napotkały szereg trudności 

związanych z radykalnym spadkiem liczby ich członków. Tylko w nielicznych przypadkach zastąpili ich Żydzi z zaboru 

rosyjskiego lub austriackiego. Składki członków gminy oraz dochody uzyskiwane np. z uboju rytualnego nie wystarczały 

na utrzymanie budynków sakralnych czy cmentarzy. Często opuszczenie danej miejscowości przez wszystkich jej 

żydowskich mieszkańców powodowało, że gmina ulegała faktycznej likwidacji, a jej skromny majątek wraz ze 

zobowiązaniami przejmowała gmina poznańska. Wyraźny spadek liczby Żydów w Poznaniu sprawił, że w wyborach do 

Rady Miejskiej przeprowadzonych 23 marca 1919 roku wybrany został tylko jeden radny żydowski – Max Kollenscher, 

choć jeszcze kilka lat wcześniej Żydzi dominowali w radzie. W Poznaniu mieszkało wówczas około 2400 Żydów. Do 1920 

roku Poznań opuściło 1047 Żydów (w całym województwie poznańskim – 5144), optując na rzecz Niemiec. Ludność 

żydowska wyjeżdżała z Wielkopolski dobrowolnie lub pod przymusem lokalnej społeczności, a skomplikowana sytuacja 

polityczna w Polsce niejako zachęcała do jej opuszczenia. Sprzedaż majątku ruchomego i nieruchomego w krótkim czasie 

przez tak znaczną liczbę emigrantów powodowała, że najczęściej otrzymywali oni zaniżoną cenę za swe dobra, a 

dodatkowo galopująca inflacja pochłaniała sporą część środków finansowych. Tymczasem pogrążone w kryzysie 

gospodarczym i borykające się z licznymi problemami politycznymi i społecznymi Niemcy nie mogły zaoferować 

oczekiwanej stabilności. Dlatego opuszczający Wielkopolskę i osiedlający się w Berlinie lub Wrocławiu Żydzi często 

musieli pogodzić się z niższym standardem mieszkań i brakiem stałej pracy. We wspomnieniach spisanych przez 

żydowskich przesiedleńców wyraźnie rysuje się tendencja do zatrzymywania się w miejscowościach, w których mieszkali 
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krewni często wspomagający nowo przybyłych. W 1922 roku przewodniczącym zarządu gminy żydowskiej został Martin 

Cohn, zdecydowany syjonista, lojalny wobec państwa polskiego. W Poznaniu mieszkało wówczas 158 tys. 59 katolików, 

8882 ewangelików i 2088 Żydów (1,2% ludności miasta). Od końca lat 20. XX wieku liczba Żydów w grodzie Przemysła 

powoli się zwiększała (napływali głównie z Wielkopolski wschodniej). W okresie międzywojennym Poznań z miasta 

mieszanego stał się jednolity wyznaniowo z dominującą pozycją Polaków i rzymskich katolików. 

Rabin Dawid Szyje Sender 

W 1928 roku, kiedy gmina poznańska zubożała, rabin Jakub Freimann (1866–1937) wyjechał do Berlina. 10 maja 1929 

roku do Poznania przybył Dawid Szyje Sender (1903–1942?), poprzednio rabin w Koninie (1925–29), by pokierować 

wspólnotą. Ostatnie w dziejach gminy poznańskiej wybory rabina odbyły się 23 czerwca 1935 roku. Brało w nich udział 

192 członków gminy (ok. 35% ogółu uprawnionych). Wszystkie ważne głosy oddano na Dawida Szyje Sendera. Ponad 

połowa zarejestrowanych w tych wyborach mężczyzn – członków gminy (277 spośród 511 osób) trudniła się drobnym 

handlem i kupiectwem. 

Reorganizacja gminy 

Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 28 września 1932 roku w 

Wielkopolsce utworzonych zostało jedenaście żydowskich gmin wyznaniowych z siedzibami w Poznaniu, Bydgoszczy, 

Wągrowcu, Obornikach, Gnieźnie, Środzie, Nowym Tomyślu, Szubinie, Lesznie, Inowrocławiu i Ostrowie Wielkopolskim. 

Do gminy poznańskiej formalnie przyłączono gminy kahalne w Swarzędzu, Pobiedziskach i Stęszewie, dzięki czemu 

liczba członków gminy poznańskiej wzrosła do 2800. W tej sytuacji 14 maja 1933 roku zostały przeprowadzone ponowne 

wybory do zarządu gminy. Przewodniczącym zarządu został adwokat Martin Cohn, wybrano także siedmiu innych 

członków (w tym sześciu kupców) oraz ośmiu zastępców członków zarządu. Ostatnie przed wojną wybory do rady gm iny 

żydowskiej odbyły się 13 czerwca 1937 roku. Na czele gminy stanął ponownie adwokat Martin Cohn. Tego samego roku 

ukazało się w Poznaniu 12 nieperiodycznych druków w języku jidysz, co było przejawem wzrostu liczby Żydów z 

województw centralnych i wschodnich osiedlających się w Poznaniu. 

W nowych warunkach prawnych wiele organizacji żydowskich musiało odnawiać swoje statuty. W grudniu 1933 roku 

uczyniło to Towarzystwo Niesienia Pomocy Biednym Żydom pod kierownictwem Leonarda Raba, a później Hermana 

Radziminskiego. W piśmie z 13 lipca 1939 roku władze miejskie stwierdziły, że „stowarzyszenie ma nienaganną opinię”. 

Także w grudniu 1933 roku na czele Stowarzyszenia Przyjaciół Dobroczynności stanął ponownie Maks Wreschinski. 

Statut tej organizacji nakazywał, aby stowarzyszenie dbało o synagogę przy ul. Dominikańskiej 7, utrzymywało dom 

modlitwy i uroczyście obchodziło rocznice śmierci swoich członków. 

 

Żydzi wśród studentów Uniwersytetu Poznańskiego 

Niewielu studentów żydowskich zdobywało wiedzę na Uniwersytecie Poznańskim (UP), co było m.in. związane z 

antyżydowskimi uprzedzeniami w tym środowisku. W roku akademickim 1928/29 na UP studiowało tylko 30 studentów 

wyznania mojżeszowego na ogólną liczbę 3867 immatrykulowanych. W latach akademickich 1930/31 i 1931/32 liczba ta 

spadła nawet do 28. W kolejnym roku na uczelni studiowało 73 studentów wyznania mojżeszowego (na ogólną liczbę 

5353 studentów), zaś w roku akademickim 1934/35 – już 87 i stanowili niecałe 2% wszystkich studiujących. Do 

antyżydowskich ekscesów doszło 15 lutego 1936 roku w pomieszczeniach Collegium Minus i Collegium Medicum, co 
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doprowadziło do zawieszenia zajęć dydaktycznych przez rektora. Wśród wykładowców, którzy przeciwstawili się 

żądaniom prawicowej młodzieży, był Franciszek Raszeja (1886–1942), który kilka lat później został zastrzelony przez 

Niemców, kiedy udzielał pomocy lekarskiej choremu w getcie warszawskim. Kilku aktywnych uczestników zajść zostało 

postawionych przed sądem, a minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego prof. Wojciech Świętosławski, 

uczestniczący w inauguracji roku akademickiego w Poznaniu 4 października 1936 roku, zajścia te potępił. Warto 

podkreślić, że ekscesy antyżydowskie w innych miastach (np. w Warszawie czy Krakowie) miały o wiele bardziej krwawy 

charakter. 

Towarzystwa, związki i… zadłużenie gminy 

W grudniu 1929 roku wojewoda poznański zatwierdził odnowiony statut Towarzystwa Chewra Kadisza, które 

organizowało bezpłatną opiekę nad chorymi i biednymi członkami gminy, pokrywało koszty leczenia najuboższych, 

udzielało pomocy rodzinom i organizowało rytualne pogrzeby. W 1930 roku należało do niego 217 członków, do wybuchu 

II wojny światowej jego pracami kierował dr J. Cobliner. Siedziba zarządu towarzystwa znajdowała się przy ul. Stawnej 

10. W latach 1937–38 Chewra Kadisza urządziło 25 pogrzebów, w tym dziesięć bezpłatnych, sześciu osobom pokryło 

koszty leczenia, a 63 udzieliło zapomogi. 

W 1935 roku dla napływającej z dawnego Królestwa Kongresowego ludności żydowskiej posługującej się językiem jidysz 

wydawano tygodnik „Pojzener Sztyme”, którego redakcja mieściła się przy ul. Wronieckiej 16 (drukowano go w Kaliszu). 

Zawierał dwie strony po polsku i cztery po żydowsku. Nie rozwinął się jednak i wkrótce go zawieszono. 

25 sierpnia 1936 roku wojewoda poznański zatwierdził statut Żydowskiej Biblioteki Ludowej im. S.L. Pereca, którą 

prowadził Beniamin Goldberg. Jej celem było podniesienie życia umysłowego i moralnego członków. 

Około połowy zawodowo czynnych Żydów poznańskich utrzymywało się z handlu, przynależąc głównie do Związku 

Kupców Żydowskich i Związku Rzemieślników Żydowskich. W latach 30. gmina podjęła starania o założenie nowego 

cmentarza na działce przy ul. Szamarzewskiego 12, gdyż istniejąca nekropolia przy ul. Głogowskiej była już przepełniona. 

Teren kupiono od Karola Schötza, lecz przed wybuchem wojny pochowano tam niewielu zmarłych. 25 stycznia 1938 roku 

wojewoda zatwierdził odnowiony statut Związku Niesienia Pomocy Kobietom Żydowskim w Poznaniu. Należało do niego 

około 130 członkiń, a na jego czele stały Gertruda Peiser, Helena Wallheim i Stefania Rachwalska. 

W październiku 1938 roku gmina poznańska zorganizowała pomoc materialną i zbiórkę pieniędzy dla Żydów 

wygnanych z Niemiec, którzy przybyli do Zbąszynia. Była to jedna z ostatnich akcji podjętych przez wybuchem wojny. 

Horror II wojny światowej 

 Wybuch II wojny światowej oznaczał zarówno dla poznańskich Żydów, jak i dla polskich mieszkańców miasta początek 

tragicznej gehenny, która dla wielu zakończyła się śmiercią. 9 września 1939 roku, trzy dni przed wkroczeniem wojsk 

niemieckich do Poznania, w Synagodze Wielkiej odprawiono ostatnie nabożeństwo. 15 września dowódca niemieckiej 

Einsatzgruppe VI zapisał w raporcie, że „według informacji przewodniczącego gminy żydowskiej prawie połowa Żydów 

zbiegła z Poznania, pozostali ukrywają się ze strachu w swych mieszkaniach. Około ⅓ znajdujących się w Poznaniu 

Żydów jest całkowicie zubożała i zdana na pomoc gminy żydowskiej. Biblioteka gminy żydowskiej, licząca około 1000 

tomów, została zamknięta. Ponadto zarządzono o nieotwieraniu na razie szkół żydowskich”. Wkrótce władze niemieckie 

przystąpiły do realizacji od dawna przygotowywanych planów. Reichsführer SS Heinrich Himmler 30 października 1939 
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roku nakazał wysiedlenie z Wielkopolski wszystkich Żydów i wrogo nastawionych Polaków, a dowódca SS i policji w 

Poznaniu. Wkrótce władze niemieckie przystąpiły do realizacji od dawna przygotowywanych planów. Reichsführer SS 

Heinrich Himmler 30 października 1939 roku nakazał wysiedlenie z Wielkopolski wszystkich Żydów i wrogo nastawionych 

Polaków, a dowódca SS i policji w Poznaniu15 kwietnia 1940 roku, po symbolicznej ceremonii i przemarszu przez miasto 

niemieckich oddziałów i zwolenników NSDAP, usunięto z kopuły synagogi symbole religijne (Gwiazdy Dawida), dokonując 

profanacji świątyni i rozpoczynając jej przebudowę na pływalnię. W maju 1940 roku rozpoczęto  usuwanie nagrobków 

znajdujących się na cmentarzu żydowskim przy ul. Głogowskiej. W czasie przebudowy  Poznania władze niemieckie 

spiętrzyły wody Bogdanki, tworząc jezioro Rusałka. Do prac ziemnych i wznoszenia kamiennych mostów wykorzystano 

porozbijane żydowskie kamienie nagrobne. W 1941 roku został utworzony obóz pracy dla Żydów na Wildzie znany jako 

Judenarbeitslager-Stadion. Przebywało tam wówczas około 950 mężczyzn z getta łódzkiego. Z czasem założono 

mniejsze podobozy, m.in. w Krzyżownikach, Junikowie, na Malcie, na Golęcinie, przy Drodze Dębińskiej, w Antoninku i w 

dawnym Forcie Radziwiłła. Więźniów żydowskich wykorzystywano do prac związanych z rozbudową Poznania po 

przyłączeniu do miasta podmiejskich dzielnic (budowa obwodnicy, autostrady czy przebudowa okolic Jeziora 

Golęcińskiego). We wszystkich obozach pracy dla Żydów w Poznaniu 28 czerwca 1942 roku przebywało łącznie około 13 

tys. 500 żydowskich robotników, w tym około 1500 kobiet. Później ich liczba stale malała. Podczas pobytu w Poznaniu 4 

października 1943 roku Heinrich Himmler wygłosił słynne przemówienie do grupy oficerów SS, w którym przedstawił cele 

tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Dla Żydów zamkniętych w poznańskich obozach pracy decyzje władz 

niemieckich oznaczały śmierć. 

Pierwsze lata powojenne i odrodzenie gminy żydowskiej 

Według danych Centralnego Komitetu Żydów Polskich w styczniu 1946 roku w Poznaniu przebywało 224 Żydów (148 

mężczyzn i 76 kobiet), pół roku później ich liczba wzrosła do 343 (208 mężczyzn i 135 kobiet). Byli to w większości Żydzi 

z innych polskich miast, którzy w następnych miesiącach wyjechali z kraju. Nie udało się wówczas odrodzić gminy 

żydowskiej w Poznaniu, a jej majątek (cmentarz, synagogi) został przejęty przez instytucje państwowe. Odrodzenie 

wspólnoty żydowskiej nastąpiło dopiero w 1999 roku. Gmina odzyskała swoją dawną siedzibę przy ul. Stawnej 10 oraz 

gmach dawnej synagogi. Po wieloletnich staraniach odrestaurowano fragment dawnego cmentarza z grobem rabina Akivy 

Egera. 
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Materiał pomocniczy nr 8 – Krótki zarys dziejów poznańskich Żydów 

KRÓTKI ZARYS DZIEJÓW POZNAŃSKICH ŻYDÓW (tekst opracowany na podstawie https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/p/586-poznan ) 

Początek zorganizowanego osadnictwa żydowskiego w Poznaniu sięga najprawdopodobniej połowy XIII w. 

Najstarsza pisana wzmianka o planach budowy synagogi pochodzi z 1367 r. Prawdopodobnie już wówczas Żydzi tworzyli 

zorganizowaną gminę. Była to jedna z najstarszych i najważniejszych gmin na ziemiach polskich. Jej powstaniu sprzyjało 

pojawienie się w Poznaniu żydowskich uciekinierów z Niemiec, Francji oraz Czech. Osiedlaniu się prześladowanym w 

XIV w. w Europie Żydom przyszedł w sukurs książę Bolesław Pobożny, który nadał poznańskim Żydom szereg 

przywilejów. O trwałości osadnictwa może świadczyć fakt, że przybysze zastali w Poznaniu wielu znakomitych 

talmudystów kultywujących swoistą odmianę liturgii – tzw. Minhag Pozna. O znaczeniu gminy żydowskiej może świadczyć 

fakt, że w 1507 r. jej członkowie zostali zobowiązani do uiszczenia 200 zł podatku koronacyjnego. Już w XV w. Poznań 

wraz z Krakowem, Lwowem i Lublinem tworzył tzw. Tetrapole, które w 1581 r. przekształcono w Sejm Czterech Ziem 

(Waad Arba Aracot). Organ ten, aż do 1764 r., był kolegialną zwierzchnią władzą wszystkich gmin żydowskich w Polsce1. 

Rozwojowi gminy w XVI w. sprzyjał napływ Żydów sefardyjskich pochodzących z Węgier. Wzrosło w znaczący 

sposób zaludnienie w dzielnicy żydowskiej leżącej początkowo wzdłuż ul. Tkackiej, którą niebawem przemianowano na 

ul. Żydowską. Znajdowała się u wylotu ul. Dominikańskiej, między ratuszem a zakolem rzeki Warty. Dzielnica stopniowo 

zaczęła się rozrastać. Objęła Stary Rynek i kwartał ulic: Żydowska, Szewska, Wroniecka, Stawna2. Dzielnica wielokrotnie 

płonęła. Jeden z najtragiczniejszych pożarów miał miejsce w 1447 r. Zniszczeniu uległy niemal wszystkie żydowskie 

domy. 

W 1565 r. było w Poznaniu „żydowskich kamienic i domów własnych 50, k temu dom doktorów i 3 domy ku  

bożnicom, w których mieszkają szkolnicy i kantorowie. Bożnic 2, a temu domów najemnych od chrześcijan trzymają 43, 

których czasem więcej, czasem mniej”3. W pierwszej połowie XVII w. napływ żydowskich uciekinierów z Niemiec 

spotęgował trudności mieszkaniowe miasta. Według różnych autorów w 1590 r. mieszkało w Poznaniu 1500 Żydów, w 

latach 1618–1619 od 2000 do 3226. Zagęszczenie w poszczególnych domach żydowskich pozostawało bardzo wysokie, 

co potęgowało liczne problemy. Po pożarze Poznania 1590 r. Żydzi na dwa lata opuścili swoją zniszczoną dzielnicę. Po 

powrocie odtworzyli niezbędne elementy infrastruktury gminnej, na którą składały się wielokrotnie odbudowywana i 

przebudowywana synagoga, sięgająca XIV w., szkoły religijne stopnia podstawowego i wyższego (chedery i jesziwy), trzy 

domy szpitalne oraz łaźnia. Rozwojowi i podtrzymywaniu osadnictwa żydowskiego sprzyjały lokalne przepisy regulujące 

sytuację Żydów. W latach 1588–1668 na 31 podjętych rozstrzygnięć i decyzji 23 były dla nich korzystne. Także postawa 

monarchów w kontrolowaniu sądownictwa dotyczącego Żydów gwarantowała ograniczone poczucie bezpieczeństwa. W 

1557 r. król Zygmunt August skazał miasto na 100 grzywien kary za uwięzienie Żydów. W 1576 r. w przywileju wydanym 

dla poznańskich Żydów przez Stefana Batorego, została potwierdzona zasada równości wobec prawa: „jeśli chrześcijanin 

uderzy Żyda, będzie ukarany tak samo, jak gdyby uderzył innego chrześcijanina”4. 

Prawodawstwo monarsze stosowane wobec poznańskich Żydów nie zawsze było korzystne. Wynikało z 

pragmatycznej postawy, która musiała uwzględniać interesy przynoszących duże wpływy do królewskiego skarbca 

Żydów, a z drugiej oczekiwania chrześcijańskiego drobnomieszczaństwa i duchowieństwa. Po pożarze miasta w 1536 r. 

podjęto próbę wygnania Żydów lub przesiedlenia ich na jedną z wysp na Warcie. Ostatecznie, po rozmowach, zawarto w 

1538 r. umowę z władzami miasta. Żydzi zachowali prawo do posiadania 28 domów w centrum miasta. W 1553 r. 

mieszkało w nich 113 rodzin. W 1556 r. została potwierdzona ugoda, na mocy której mogli posiadać 49 domów. W 1558 

 
1 Horn M., Najstarszy rejestr osiedli żydowskich w Polsce z 1507 r., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1974, nr 3, ss. 

11–15; Guldon Z., Skupiska żydowskie w miastach polskich w XV–XVI wieku, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2, 
Kraków 2000, ss. 13–26. 
2 Tollet D., Ludność żydowska i prawa gmin, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, Poznań 1995, s. 11. 
3 Guldon Z., Skupiska żydowskie w miastach polskich w XV–XVI wieku, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2, Kraków 

2000, s. 19. 
4 Szerzej: Tollet D., Ludność żydowska i prawa gmin, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, Poznań 1995, ss. 9–17. 
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r. liczba ta została podwyższona do 83. W 1578 r. poznańscy Żydzi zapłacili 1058 złp pogłównego. Więcej w całej 

Rzeczpospolitej zapłacili jedynie Żydzi z podkrakowskiego Kazimierza (1500 zł) i Żydzi ze Lwowa (1600 zł)5. 

W czasie wojen polsko-szwedzkich (1655–1660) gmina została zdziesiątkowana przez głód, epidemie. Do strat 

przyczyniły się pogromy, po tym jak Żydów poznańskich, podobnie jak protestantów, oskarżono o kolaborację z wojskami 

szwedzkimi. Wielu z nich w obawie o życie opuściło Poznań. Po wyjeździe rabina S. Horowitza w 1658 r. urząd po nim 

wakował przez następne 10 lat. Gmina stopniowo zaczęła pogrążać się w chaosie finansowym. Trudności potęgowały 

rozliczne podatki nakładane na gminę i ograniczenia w handlu. Gmina zaciągała coraz to nowe długi, których nie była w 

stanie spłacić. Starsi gminy poznańskiej zwrócili się po wsparcie do zaprzyjaźnionych gmin niemieckich i czeskich. 

Trudności pogłębił pogrom w 1687 r. O upadku gminy może świadczyć fakt, że czasowo zaprzestano nauczania w 

żydowskich szkołach. Trudności mnożyły się w kolejnych dziesięcioleciach. Gmina w latach 1704–1714 znów nie miała 

rabina. W 1709 r. epidemia zdziesiątkowała ludność miasta, w tym i dzielnicę żydowską. W 1736 r. rabina, darszana i 

ośmiu innych przywódców gminy poznańskiej oskarżono o mord rytualny. Sąd ostatecznie wykazał ich niewinność, jednak 

w trakcie procesu zginął rabin Jakub Mordechaj. W tym samym roku powódź zniszczyła synagogę i wiele domów w 

dzielnicy żydowskiej. Kolejne prześladowania, kontrybucje, rabunki i straty wywołane wojnami, pożarami (np. w 1764 r. w 

ciągu 6 godzin pożar zniszczył 76 żydowskich domów, trzy bóżnice, zginęło także wiele osób) i powodziami spowodowały, 

że przez 40 lat (do 1774 r.) ponownie wakował urząd rabina. Upadkowi gminy żydowskiej towarzyszył ogólny schyłek 

świetności miasta. 

W święto Paschy 1803 r. kolejny pożar spustoszył niemal doszczętnie dzielnicę żydowską. Sześćset rodzin 

utraciło mienie i dobytek. Starej synagogi już nie odbudowywano. Władze pruskie uznały, że odbudowanie dzielnicy 

żydowskiej w niezmienionym kształcie nie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa. Zezwolono członkom gminy na 

kupno i budowę domów we wszystkich częściach Poznania, pod warunkiem, że ich ogólna liczba nie przekroczy limitów 

ustalonych wcześniej dla getta. Mimo to kwartał żydowski de facto, choć w zmienionej postaci, przetrwał. Żydzi osiedlali 

się najczęściej przy Starym Rynku, gdzie z czasem uzyskali liczebną przewagę. Po przejściu w 1793 r. Poznania w 

granice Prus nowe władze ograniczyły autonomię żydowskiego samorządu. Zwracano nacisk na upowszechnianie haseł 

haskali, którym towarzyszyła stopniowa germanizacja zamożniejszych i lepiej świecko wyedukowanych warstw 

żydowskiej społeczności. W początkach XIX w. jej zwolennicy stanowili ok. 15% ogółu populacji poznańskich Żydów jako 

tzw. Żydzi naturalizowani. 

Wysiłki germanizacyjne rządu pruskiego przynosiły rezultaty także w kolejnych dziesięcioleciach. W 1853 r. po 

raz pierwszy Żydzi naturalizowani znaleźli się w radzie miejskiej, liczebnie przeważając nad delegatami polskimi. 

Pogorszeniu uległy i tak już nadszarpnięte stosunki z ludnością polską. Dla dążących do utraconej niepodległości 

Polaków, zniemczeni Żydzi, afiszujący się propruską lojalnością i wiernopoddaństwem, stali się grupą znacznie bardziej 

wrogą, w wielu przypadkach, niż sami germanizujący Polaków Niemcy. Stan ten boleśnie odczuli poznańscy Żydzi po I 

wojnie światowej. 

Ortodoksyjne poglądy poznańskich rabinów (Akiby Egera, Salomona Egera) budziły coraz większe 

niezadowolenie liberałów i reformatorów. Ich działalność doprowadziła do rozbicia spoistości poznańskiej gminy. Powołali 

osobną gminę o nazwie „Izraelicka Gmina Braci” (Israelit Brüdergemeinde), dla której w latach 1856–1857 wybudowano 

synagogę w stylu mauretańskim. W 1862 r. powołali własnego rabina – Josepha Perlesa. Zwolennicy ortodoksji trwali 

przy rabinie Plessnerze, który zachował godność nadrabina Poznania i Wielkopolski; tworzyli oni  „Gminę Jedności” 

(Einheitsgemeinde). 

Ustawodawstwo w istotny sposób wpłynęło na zmiany struktury społeczno-zawodowej. Rosła ilość osób 

zajmujących się handlem, a malała liczba rzemieślników. W 1832 r. Żydzi w grupie zawodów związanych z handlem 

stanowili 55,2% ogółu zajmujących tymi profesjami w mieście, w grupie opodatkowanych rzemieślników – 9,4%, 

nieopodatkowanych rzemieślników – 21%. W historii Poznania zapisały się rody kupieckie i bankierskie: Kantorowiczów, 

Aschów, Levinsohnów, Peiperów, Ephreimów, Awerbachów, Munków. W 1849 r. handlem trudniło się już ponad 11% 

Żydów (655 osób). W 1838 r. drugi co do wielkości bank w Poznaniu założył Michael Kantorowicz, z kapitałem około 60 

 
5 Guldon Z., Wijaczka J., Ludność żydowska w Wielkopolsce w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni 

dziejów, Poznań 1995, s. 19. 
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tys. talarów. Wielu kupców bogaciło się na uruchomionych w 1837 r. targach wełnianych. Do końca lat siedemdziesiątych 

XIX w. zyskownym zajęciem pozostawał handel zbożem. Mimo, że branża stopniowo traciła na atrakcyjności, w 1879 r. 

zbożem handlowało jeszcze 46 kupców, w tym tylko kilku było nie-Żydami. W drugiej połowie XIX w. swe kapitały Żydzi 

zaczęli lokować w branży związanej z wytwórstwem, przerobem i sprzedażą spirytualiów. Wyspecjalizowały się w tej 

branży firmy: Hartwiga Kantorowicza (powstała w 1889 r.), Davida Kantorowicza, Isidora Kantorowicza. W końcu XIX w. 

nastąpił zmierzch świetnie prosperującego handlu drewnem, sprowadzanym głównie z Królestwa Kongresowego. 

Zajmowali się nim niemal wyłącznie Żydzi. Wyrosła na nim fortuna zasłużonej dla Poznania rodziny Jaffé. Kryzys końca 

XIX w. dotknął także kupców zajmujących się zyskownym handlem cukrem. Wysokie dochody żydowskich kupców 

umożliwiały inwestowanie m.in. w nieruchomości. W 1860 r. należała do nich większość kamienic wokół Starego Rynku, 

w tym 4 – do Kantorowiczów, 4 – do Königsbergów, 3 – do Goldbergów, 2 – do Ephreimów. 

W końcu XIX w. wiele zamożnych żydowskich rodzin zajmujących się handlem lub przemysłem opuściło Poznań 

migrując w głąb Niemiec. Mimo to Żydzi posiadali znaczny udział w gospodarce miasta. W 1894 r. Żydzi byli właścicielami 

64,5% (490) firm handlowych, spółek i spółdzielni działających w Poznaniu. W 1897 r. odsetek ten zmniejszył się do 

63,3% (483). Zwłaszcza rodzina Kantorowiczów była wszechobecna. W 1889 r. jej członkowie byli właścicielami: 5 fabryk, 

6 wielkich sklepów-magazynów, hotelu. Wielu nadal zajmowało się hurtowym handlem drewnem, produktami rolnymi, 

spirytusem, suknem, wełną. Żydzi (firmy: Michaelis i Kartowicz, M. Zadek, Rudolf Petersorff, Samuel Samter, David 

Schrek) należeli do pierwszych założycieli ówczesnych wielkopowierzchniowych domów handlowych w Poznaniu. Coraz 

większą grupę zaczęli tworzyć przedstawiciele wolnych zawodów, lekarze, nauczyciele, prawnicy. Przed wybuchem I 

wojny światowej w radzie miejskiej Poznania zasiadało obok 33 Niemców, 7 Polaków, aż 16 Niemców wyznania 

mojżeszowego6. 

Ostatecznie w drugiej połowie XIX w. ludność żydowska Poznania niemal całkowicie wtopiła się w społeczeństwo 

niemieckie. Tolerowana przez władze wielojęzyczność w żydowskich szkołach, gdzie nauczano w językach jidysz, 

niemieckim i polskim, z początków XIX w. została szybko zlikwidowana na rzecz promowania przez państwo pruskie 

kultury niemieckiej. Z czasem równoprawność języków polskiego i niemieckiego w nauczaniu została zarzucona w 

szkołach żydowskich na rzecz tego ostatniego7. 

O jednoznacznie proniemieckiej orientacji poznańskich Żydów świadczy m.in. ich postawa wobec przyłączenia 

po I wojnie światowej Poznania wraz z Wielkopolską i Pomorzem Gdańskim do odrodzonej Polski. W listopadzie 1918 r. 

utworzyli Żydowską Radę Ludową. Do wstępowania w jej szeregi zachęcał Centralny Związek  Obywateli Niemieckich 

Wyznania Mojżeszowego. Z Żydowską Radą Ludową ściśle współpracował w Poznaniu Żydowski Związek 

Drobnomieszczański, a od 1920 r. – Żydowski Związek Ludowy. W 1921 r. z Żydowskiej Rady Ludowej wyłonił się Związek 

Żydów Wielkopolskich8. Członkowie tych organizacji wspierali wyłącznie miejscowych Niemców w ich dążeniach do 

pozostawienia Poznania w granicach Niemiec. Traktowali świeżo co powstałe państwo polskie jako byt sezonowy, bez 

szans na trwałe zaistnienie na mapie politycznej powojennej Europy. W zaistniałej sytuacji nie dziwi fakt, że 1047 

poznańskich Żydów optowało na rzecz Republiki Weimarskiej. Poznań opuściło wiele żydowskich rodzin. W ich miejsce 

stopniowo napływali Żydzi z głębi Polski np. w 1926 r. osiedliło się 325 Żydów, a wyjechało 144. W 1931 r. miejscowi, 

niemieccy Żydzi stanowili już tylko zaledwie 15% populacji wyznania mojżeszowego. Stopniowo gmina żydowska w 

Poznaniu zaczęła się rozrastać. W 1930 r. liczyła 1650 osób, w 1933 – ok. 2,3 tys., w 1937 – ok. 2,7 tys., w 1938 – ok. 

2,8 tys., w 1939 – ok. 3 tys. W 1932 r. włączono w jej granice także społeczności żydowskie mieszkające na terenie 

powiatu poznańskiego ze Swarzędza, Pobiedzisk i Stęszewa. 

Na czele zarządu gminy od 1922 r. stał adwokat Marcin Cohn reprezentujący  jednoznacznie syjonistyczne 

poglądy. Majątek gminy w okresie międzywojennym tworzyły: synagoga przy ul. Stawnej 1–4 (jej wartość bez 

 
6 Dochnalowa T., Kupcy żydowscy w Poznaniu w okresie zaboru pruskiego, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, Poznań 1995, tab. 

1, ss. 172–173, 176–188. 
7 Szerzej o historii poznańskich Żydów w okresie pruskim: Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden in den 

Posener Landen, Koschmin–Bromberg 1904–1908; Kemlein S., Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815–1848. Przeobrażenie w łonie 
żydostwa polskiego pod panowaniem pruskim, Poznań 2001, passim. 

 
8 Szerzej: Łuczak Cz., Żydowska Rada Ludowa w Poznaniu (1918–1921), [w:] Polska i Polacy. Studia z dziejów polskiej myśli i kultury 

politycznej XIX i XX wieku. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi Wapińskiemu, Gdańsk 2001, ss. 191–199. 
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wyposażenia wynosiła 400 tys. zł), synagoga przy ul. Dominikańskiej 8 i Szewskiej 4–5 (230 tys. zł), cztery domy 

mieszkalne i dom administracyjny przy ul. Szewskiej 10 (mieściły się w nim: biura gminy, mieszkanie rabina, szkoła 

religijna, sala reprezentacyjna, biblioteka), cmentarz przy ul. Focha 24–26 (obecnie ul. Głogowska), budynek 

Żydowskiego Domu Sierot im. R. Flatau przy ul. Noskowskiego 3, budynek Żydowskiego Szpitala – Fundacji im. Rohrów 

w Poznaniu (480 tys. zł) przy ul. Wały Wazów 4–5 (obecnie Wieniawskiego) oraz kilka niezabudowanych nieruchomości. 

Ruchy migracyjne wpłynęły na zmiany w strukturze klasowo-warstwowej i zawodowej ludności żydowskiej. Gwałtownie 

zmniejszyła się liczba zamożnego drobnomieszczaństwa i inteligencji. Przybyło drobnego i średniego 

drobnomieszczaństwa.9 Finansowaniem działalności wielu żydowskich firm zajmowały się „żydowskie” banki: Bank 

Udziałowy (ul. Szewska), Bank Komercyjny (ul. 27 Grudnia). W marcu 1939 r. było zarejestrowanych 285 żydowskich 

przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych oraz 103 warsztaty rzemieślnicze. 

W Poznaniu ukazywały się żydowskie periodyki. W latach 1918–1921 Żydowska Rada Ludowa wydawała 

„Informator Żydowskiej Rady Ludowej w Poznaniu”. Ukazywał się także w 1935 r. drukowany w Kaliszu „Pojzner Sztyme” 

(„Głos Poznański”). Istniały także oddziały najważniejszych ugrupowań politycznych. Największą aktywność wykazywały 

ugrupowania syjonistyczne: Syjoniści Ogólni, Syjoniści Rewizjoniści, Poalej Syjon (od 1933 r.); drobnymi wpływami 

cieszyli się socjaliści z Bundu i środowiska ortodoksyjne. Do 1938 r. działały także loże masońskie: „Amicitia” i „Kosmos 

Loge”. 

Odrodziło się w międzywojennej Polsce żydowskie szkolnictwo. W roku szkolnym 1919/1920 utworzono w 

prywatnym domu szkołę żydowską. Uczęszczało do niej początkowo 71 uczniów, w 1921 r. – 106, 1924 r. – 58. Z czasem 

coraz większa grupa uczyła się w szkołach niemieckich bądź w powszechnych. W 1936 r. do 46 szkół powszechnych 

uczęszczało 27 997 uczniów, w tym 278 narodowości żydowskiej. Większość uczyła się w otwartej w 1934 r. Szkole 

Powszechnej nr XIV przy ul. Noskowskiego 3. W 1937 r. uczyło się w niej 252 żydowskich dzieci. Do prywatnych szkół 

powszechnych w tym samym okresie uczęszczało 13 uczniów. Działał także cheder o nazwie Żydowska Szkoła Religijna. 

W 1937 r. uczyło w niej 6 nauczycieli. Do 1936 r. istniało także prywatne przedszkole żydowskie. Młodzież żydowska 

kontynuowała naukę najczęściej w polskich szkołach średnich ogólnokształcących. W 1937 r. stanowiła w nich grupę 52 

osób. Część osób uczyła się w „niemieckim”, prywatnym, gimnazjum im. Schillera. W tym samym roku było ich 13. Inni 

wybierali szkolnictwo zawodowe (49 osób). Stosunkowo niewielu Żydów, w porównaniu z ośrodkami akademickimi 

południowej czy centralnej Polski, studiowało w Poznaniu. W 1937 r. w Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki 

na 295 studentów było 7 Żydów. Tyle samo osób kształciło się w Państwowym Konserwatorium Muzycznym (na 345 

słuchaczy). Nieco więcej na Uniwersytecie Poznańskim. Głownie na wydziale lekarskim i matematyczno-przyrodniczym. 

W 1933 r. studenci-Żydzi stanowili grupę liczącą 73 osoby na 5353. W 1937 już tylko 3910. 

Przed wybuchem II wojny światowej w 1939 r. wielu Żydów uciekło z Poznania. Los tych, którzy pozostali 

przypieczętowała decyzja z listopada 1939 r. gauleitera Wilhelma Koppe, który nakazał, aby Poznań w ciągu 3 miesięcy 

został „oczyszczony” z Żydów. Większość Żydów Niemcy wywieźli w dniach 11 i 12 grudnia 1939 r. do Ostrowa 

Lubelskiego. Z tej grupy część znalazła się we Włoszczowej. Inni znaleźli się w Grodzisku Mazowieckim, Żyrardowie, 

Błoniu11. Niebawem Poznań stał się wielkim obozem pracy dla Żydów z terenu ziem polskich wcielonych do III Rzeszy 

(Wielkopolska, Mazowsze, zachodnie Mazowsze). W Poznaniu i jego okolicach w latach 1940–1943 ulokowano 

kilkadziesiąt obozów pracy przeznaczonych dla ludności żydowskiej. Więźniowie wykonywali różnorodne prace, 

najczęściej o charakterze robót komunalnych, drogowych, kolejowych i budowie autostrad.  

 
9 W końcu 1933 r. Żydzi byli w Poznaniu właścicielami: 32 sklepów z konfekcją damską, 30 – konfekcją męską, 24 – kapeluszami i czapkami, 18 
– tzw. towarami krótkimi, 17 – obuwiem, 15 – bławatami, 10 – bielizną, 10 – nabiałem, 8 – towarami kolonialnymi, 7 – wyrobami skórzanymi, 4 
– artykułami żelaznymi, 4 – dywanami, 4 – futrami, 3 – zegarkami, 3 – dyktą, 2 – częsciami samochodowymi, 2 – korkami. Ponadto Żydzi byli 
włascicielami 2 domów towarowych, 4 restauracji, 3 cukierni, 4 winiarni, 14 agentur zbożowych, 9 sklepów z puchem i pierzem, 2 składów 
budowlanych, 3 firm handlujących surowymi skórami. Działało około 100 żydowskich wojażerów, 30 krawców, 20 szewców, 15 bankierów, 12 
przekupek, 12 piekarzy, 12 cholewkarzy, 7 kelnerów, 7 fotografów, 7 handlarzy bydłem, 5 handlarzy końmi, 5 rzeźników, 5 fruzjerów, 5 
tragarzy, 5 portierów, 4 kolporterów, 3 malarzy, 3 stolarzy, 4 dentystów i lekarzy, 2 adwokatów, 3 redaktorów, 2 kierowników agentur. 
10 Szerzej: Dworecki Z., Ludność żydowska w Poznaniu w latach 1918–1939, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, Poznań 1995, 

ss. 189–211;  Kowalski I., Poznańska Gmina Żydowska w latach Drugiej Rzeczypospolitej, „Kronika Miasta Poznania” 1992, nr 1–2; Skupień 
A., Ludność żydowska w województwie poznańskim w latach 1918–1938, Poznań 2007, passim. 
11 Dąbrowska D., Zagłada Żydów w „Kraju Warty” w okresie okupacji hitlerowskiej, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1955, nr 

13–14, tabela 16, s. 174. 
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Materiał pomocniczy nr 9 – Słowniczek  

SŁOWNIK  
(na podstawie: Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie, T. I–II, opr. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003) 

Almemor (także bima; hebr. podwyższenie – miejsce na podwyższeniu w synagodze, z którego odczytuje się Torę i prowadzi 

modlitwy. 

Aron ha-kodesz (hebr. Święta Skrzynia) – zabudowana wnęka we wschodniej ścianie synagogi lub dostawiona do niej szafa, w 

której przechowuje się zwoje Tory (rodały). 

Bet ha-midrasz (także bejt ha-midrasz; hebr. dom nauki) – jedna z tradycyjnych instytucji żydowskich, która łączyła funkcje sakralne 

(bóżnicy) z miejscem nauki i studiowania Prawa. 

Chazaka (hebr.) – termin używany w prawie żydowskim na określenie zgody udzielanej przez gminę na osiedlenie się i bycie 

członkiem danej gminy, także posiadanie domu i prowadzenie określonej działalności gospodarczej. 

Cheder (hebr. pokój, pomieszczenie) – szkoła religijna utrzymywana często przez gminę, do której uczęszczali chłopcy od 3–4 do 

13 roku życia. 

Chewra– bractwo lub stowarzyszenie religijne mające za cel dobroczynność lub rozwój duchowy jego członków. 

Dajjan (hebr.) – sędzia. 

Haskala (hebr. nauczanie) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się od 2. połowy XVIII wieku pod wpływem idei Oświecenia 

głoszący konieczność szeroko zakrojonych reform społecznych i prawnych. 

Jesziwa (hebr. posiedzenie, przebywanie) – uczelnia talmudyczna, do której mogli uczęszczać uczniowie chederów i innych szkół. 

Kahał (hebr.) – gmina żydowska. 

Kantor (hebr. chazzan) – przewodzi modlitwom w synagodze, a niektóre sam wykonuje jako osoba wykształcona i uzdolniona 

muzycznie. 

Kozubalec – opłaty w naturze lub pieniądzu przymusowo płacone przez Żydów duchowieństwu lub uczniom szkół chrześcijańskich; 

ich wysokość wynikała ze zwyczajowych taryf. 

Macewa – kamień nagrobny, ustawiany zazwyczaj w kształcie pionowej płyty, niekiedy wykonany także z drewna. 

Menora (hebr.) – siedmioramienny świecznik, który znajdował się w Świątyni Jerozolimskiej; jeden z najstarszych symboli judaizmu. 

Mykwa (hebr.) – zbiornik wody służący do rytualnego obmycia ludzi lub przedmiotów. 

Ner Tamid (hebr. wieczne światło) – lampka w synagodze zawieszana przed lub nad aron ha-kodesz. 

Synagoga (gr.) – niekiedy bóżnica, dom modlitw, czasem także miejsce spotkań członków gminy; elementy wystroju nawiązują do 

zburzonej świątyni jerozolimskiej. 

Szabat (hebr.) – w tradycji żydowskiej siódmy (ostatni) dzień tygodnia uświęcony przykazaniem powstrzymania się od wykonywania 

określonych prac. 

Sztetl (jidysz) – miasteczko zamieszkane przez ludność żydowską, zachowującą wyraźną odrębność religijną i kulturową. 

Talmud (hebr.) – zbiór komentarzy i objaśnień do Tory, powstały w środowisku Żydów palestyńskich i babilońskich, zawierający 

także przepisy prawa religijnego. 

Tora (hebr.) – Pięcioksiąg Mojżesza zawierający opis Przymierza Boga z narodem Izraela. 

Waad arba aracot (hebr.; także Sejm Czterech Ziem) – sejm Żydów polskich będący naczelnym organem samorządu żydowskiego 

w Rzeczypospolitej w latach 1580–1764. 
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Materiał pomocniczy nr 10 – warsztat historyka – analiza budowli 

 

WARSZTAT HISTORYKA - ANALIZA BUDOWLI  
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ETAP 1. OPISYWANIE 

 

 
Notatki ucznia 

KROK 1.  Opis budowli  
- możliwie jak najdokładniej opisz budowlę. 
Zwróć uwagę na szczegóły, rozmiar, 
materiał budowlany; 
- wynotuj charakterystyczne widoczne 
elementy budowli; 
- wykonaj zdjęcia obiektu;  

 

 
ETAP 2. BADANIE 

 

 

KROK 2. Zbierz informacje i ustal 
kontekst historyczny - jeżeli chcesz 
dobrze poznać interesujący Cię obiekt, 
zbierz możliwie jak najwięcej informacji na 
jego temat (wykorzystaj dostępne źródła 
informacji oraz Internet); 
- do czego służyła budowla/ kiedy ją 
wzniesiono/ kto był architektem a kto 
zleceniodawcą?; 
 
KROK 3. Sprawdź znaczenie rozmiarów, 
kształtu, poszczególnych elementów 
architektonicznych. 
 
 
KROK 4.  Określ ewentualne znaczenie 
symboli 

 

 
ETAP 3. INTERPRETACJA 

 

 

 
KROK 5. Wyjaśnij, w jaki sposób budowla 
miała oddziaływać na odbiorców;  
- Jaką funkcję pełnił ten obiekt dla 
mieszkańców w przeszłości i obecnie?  
- Kiedy obiekt ten miał najważniejsze 
znaczenie? 
- Z jakimi wydarzeniami łączy się ta 
budowla? 
 
 
 

 

Schemat opracowany na podstawie: Europa nasza historia, t.1 Warszawa 2016.  
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Materiał pomocniczy nr 11 – Zadanie - mapa myśli  

 

MAPA MYŚLI  
 

Zadanie: Twoim zadaniem jest przygotowanie notatki w postaci mapy myśli, której tematem będzie badany przez Ciebie 

obiekt. Mapa myśli powinna zawierać wszystkie informacje, które udało Ci się uzyskać.  

 Pamiętaj o: 

- graficznej formie mapy myśli; 

- zapisaniu słów kluczy literami drukowanymi; 

- poprowadzeniu od słowa- klucza promienistych gałęzi w różnych kolorach; 

- gałęzie powinny zawierać słowa oraz rysunki. 
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Materiał pomocniczy nr 12 - Opisy wybranych budowli 

 

ŚLADAMI POZNAŃSKICH ŻYDÓW - Ślady synagog – gr.1 ul. Żydowskiej 15–21 

(nieobecne już dzisiaj: Stara Synagoga, Nowa Synagoga, Synagoga Nehemiasza,) 

 

Stara Synagoga (Alte Betschule) – nieistniejąca ul. Żydowskiej 15–21 

 

Według zapisanej w XIX wieku tradycji najstarsza synagoga w Poznaniu, zbudowana może w XIV wieku, stała przy skrzyżowaniu 

ulic Szewskiej i Dominikańskiej, w miejscu, w którym później powstała tzw. Synagoga Gminy Braci. Na przełomie XV i XVI wieku 

wewnątrz kwartału wyznaczonego przez obecne ulice: Żydowską, Mokrą i Wroniecką zbudowano tzw. Starą Synagogę, przy której 

funkcjonowała szkoła talmudyczna kierowana przez rabinów Mojżesza z Halle i Izaaka Menza z Bambergu. 

Wzniesiono ją z cegły i kamienia i do XIX wieku pozostawała nieotynkowana. Jej wnętrze stanowiła jedna sala z ostrołukowymi 

oknami w górnej części ścian północnej i południowej. Pomiędzy 1550 i 1564 rokiem do tejże sali dobudowano przedsionek, który 

mógł być wykorzystywany jako miejsce obrad sądu lub zebrań starszyzny kahału. Rozwiązania architektoniczne poznańskiej 

synagogi zostały powielone w Gnieźnie, gdzie w latach 80. XVI wieku zbudowano świątynię dla tamtejszej gminy. 

Stara Synagoga została zniszczona przez pożar w czerwcu 1590 roku. Podczas odbudowy w styczniu 1613 roku ponownie padła 

ofiarą płomieni. Odbudowę ukończono w 1618 roku. Kolejny pożar zrujnował świątynię w 1803 roku. Pierwszy większy remont 

bóżnicy przeprowadzono dopiero w 1858 roku, następny w 1883 roku. Budynek rozebrano po 1908 roku. 

 
Wnętrze Starej Synagogi. (źródło: https://pdf.helion.pl/e_0jsj/e_0jsj.pdf ) 

 

https://pdf.helion.pl/e_0jsj/e_0jsj.pdf
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Nowa Synagoga (Alte Betschule) – nieistniejąca ul. Żydowska 15-18 

 Na przełomie XVI i XVII wieku, prawdopodobnie po pożarze dzielnicy żydowskiej w czerwcu 1590 roku, zbudowano tzw. Nową 

Synagogę przylegającą do północnej ściany wcześniejszej świątyni. 16 marca 1717 roku w bóżnicy wybuchł pożar, na szczęście w 

porę ugaszony, choć ogień strawił wiele ksiąg i dokumentów. Bóżnica posiadała jedną, prostokątną salę modlitewną, większą i 

szerszą od tej, która znajdowała się w tzw. Starej Synagodze, oraz galerię dla kobiet. W 1803 roku wraz ze Starą Synagogą padła 

ofiarą szalejącego w Poznaniu pożaru. Obie świątynie zostały wyremontowane w 1858 roku. Zabezpieczono wówczas pękające 

stropy i mury oraz wymieniono podłogi. W 1880 roku z powodu złego stanu technicznego Policja Budowlana chciała zamknąć obie 

synagogi, ale w latach 1883–84 przeprowadzono kolejne remonty, zmieniając usytuowanie pomieszczeń dla kobiet. Bóżnicę 

rozebrano po 1908 roku. 

 
Fasada Nowej Synagogi (Neue Betschule) przy ul. Żydowskiej, fot. z początku XX w. S. Jaffé. Ze zb. BU. 

 (źródło: https://pdf.helion.pl/e_0jsj/e_0jsj.pdf ) 

 

https://pdf.helion.pl/e_0jsj/e_0jsj.pdf
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Synagoga Nehemiasza (Nehemias Betschule) – nieistniejąca ul. Żydowskiej 21 

 

W 1717 roku, po kolejnym wielkim pożarze miasta, w dolnej części kamienicy przy ul. Żydowskiej 21 powstała tzw. Synagoga 

Nehemiasza urządzona nieopodal dwóch istniejących świątyń. Poświęcenie bóżnicy nastąpiło dopiero w 1735 roku. Składała się z 

dwóch pomieszczeń: jednonawowej sali modlitewnej dla mężczyzn i dwupoziomowego korytarza. W 1803 roku, kiedy wielki pożar 

strawił Starą i Nową Synagogę, Synagoga Nehemiasza ocalała. Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich świątyń, także i ona 

została wyremontowana w 1883 roku. Od kwietnia 1908 roku, w związku z wybudowaniem nowej synagogi przy ul. Stawnej, trzy 

najstarsze synagogi przy ul. Żydowskiej 15–21 (nazywane: Alte Schule, Neue Schule oraz Hohe Schule; wejście do nich znajdowało 

się w podwórzu tej parceli) były sukcesywnie rozbierane. 

 
Aron ha-kodesz Synagogi Nehemiasza (Nehemias Betschule) przy ul. Żydowskiej, 

 fot. z początku XX w. S. Jaffé. Ze zb. BU.(źródło: https://pdf.helion.pl/e_0jsj/e_0jsj.pdf ) 

 

Materiały opracowane na podstawie: R. Witkowskie, Żydziw Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i zabytkac 

 

 

https://pdf.helion.pl/e_0jsj/e_0jsj.pdf
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ŚLADAMI POZNAŃSKICH ŻYDÓW - Ślady synagog – gr.2 

(ul. Dominikańska/Szewska – Synagoga Gmin Braci i Stowarzyszenia Przyjaciół Dobroczynności) 

 

Synagoga Gminy Braci – nieistniejąca skrzyżowanie ul. Dominikańskiej i Szewskiej 

Synagogę Gminy Braci zbudowano w latach 1856–57 przy narożniku ulic Dominikańskiej i Szewskiej jako wyraz rozprzestrzeniania 

się idei oświecenia żydowskiego (Haskali) wśród poznańskich Żydów. Być może bliskie położenie kościoła Dominikanów (dziś 

Jezuitów) spowodowało, że bryła synagogi pozbawiona była cech wyraźnie wskazujących na jej sakralny charakter. Wśród 

fundatorów synagogi znaleźli się przedstawiciele burżuazji i inteligencji żydowskiej: Samuel Jaffé (kupiec), Bernhard Jaffé (kupiec), 

J. Lippowitz (fabrykant) i inni. W głównej sali modlitewnej mogło się pomieścić około 900 osób. Budynek pokryty był płaskim dachem, 

a wnętrze rozświetlały dwa rzędy okien. W latach 80. XIX wieku przebudowano jedną klatkę schodową i wbudowano emporę 

organową, zaś w latach 1912–13 dobudowano małe kopułki do narożnikowych wieżyczek, być może w nawiązaniu do wyglądu 

fasady sąsiedniej świątyni Stowarzyszenia Przyjaciół Dobroczynności. Nieco wcześniej gmina dokupiła kawałek parceli w 

wewnętrznym dziedzińcu kamienicy przy ul. Szewskiej 6, gdzie wzniesiono dom dla rabina i kantora oraz budynek tzw. synagogi 

tygodniowej. Uszkodzona podczas działań wojennych świątynia została rozebrana w 1947 roku. 

 

 
Synagoga Gminy Braci przy ul. Żydowskiej w początkach XX w., pocztówka ze zb. BU ( źródło: https://www.poznan.pl/mim/bm/news/wydarzenia-

poznanskie,c,10/dziedzictwo-zydowskie-w-poznaniu,118891.html) 

 

 

 

 

https://www.poznan.pl/mim/bm/news/wydarzenia-poznanskie,c,10/dziedzictwo-zydowskie-w-poznaniu,118891.html
https://www.poznan.pl/mim/bm/news/wydarzenia-poznanskie,c,10/dziedzictwo-zydowskie-w-poznaniu,118891.html
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Synagoga Stowarzyszenia Przyjaciół Dobroczynności – nieistniejąca (ul. Dominikańska 7) 

    Stowarzyszenie Przyjaciół Dobroczynności (Verein der Wohltätigen Freunde), działające od 1808 roku i zajmujące się opieką nad 

chorymi, zakupiło w 1864 roku parcelę przy ul. Dominikańskiej 7, gdzie w latach 1883–84 zbudowało własną synagogę w stylu 

mauretańskim z elementami neoromańskimi, według projektu berlińskiej firmy Cremer i Wolffenstein. Był to jeden z pierwszych 

projektów, który wykonała ta firma (dwie dekady później ta sama spółka architektoniczna przygotowała jeszcze jeden projekt 

synagogi w Poznaniu). Fasada bóżnicy nawiązywała do schematu wykorzystanego przy projektowaniu synagogi w Kassel. W tej 

synagodze 18 listopada 1934 roku odbyło się nabożeństwo z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, w którym brało udział 

około 400 osób. Świątynia, uszkodzona podczas działań wojennych w styczniu i lutym 1945 roku, została rozebrana w 1947 roku. 

 

. 

 
 

Synagoga Stowarzyszenia Przyjaciół Dobroczynności i Synagoga Gminy Braci w początkach XX w., fot. ze zb. MHMP ( źródło: 
http://www.lepszypoznan.pl/2019/09/28/kalendarium-poznanskie-28-wrzesnia.html/synagoga-stowarzyszenia-dobroczynnosci-przy-dominikanskiej-7-blizej-oraz-

synagoga-temple-dalej) 
 

Materiały opracowane na podstawie: R. Witkowskie, Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i zabytkach. 

 

 

 

 

http://www.lepszypoznan.pl/2019/09/28/kalendarium-poznanskie-28-wrzesnia.html/synagoga-stowarzyszenia-dobroczynnosci-przy-dominikanskiej-7-blizej-oraz-synagoga-temple-dalej
http://www.lepszypoznan.pl/2019/09/28/kalendarium-poznanskie-28-wrzesnia.html/synagoga-stowarzyszenia-dobroczynnosci-przy-dominikanskiej-7-blizej-oraz-synagoga-temple-dalej
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ŚLADAMI POZNAŃSKICH ŻYDÓW - Ślady synagog – gr.3 
(ul. Stawna – Synagoga Wielka, siedziba gminy (Stawna 10); Szkoła Powszechna (Małe Garbary), Zakład dla Osieroconych 

Chłopców) 
 

Synagoga Wielka – ul. Stawna 

    Ostatnia z synagog poznańskich została wzniesiona z inicjatywy ortodoksyjnej gminy żydowskiej i rabina Wolfa Feilchenfelda 

(1827–1913), który stał na jej czele w latach 1872–1913. Pierwsze starania czyniono już w 1880 roku, jednak długo nie udawało się 

tych planów zrealizować. Komisja, w skład której wchodzili: Samuel Schoenlank, Juliusz Salz, Moritz Victor, Samuel Silberberg i 

Wolff Gutmann oraz ich zastępcy Hermann Elkeles i Ignaz Goldschmidt, 28 stycznia 1902 roku ogłosiła konkurs na projekt synagogi. 

Na posiedzeniu komisji 23 marca tegoż roku ustalono warunki budowy i wybrano lokalizację między ulicami Wroniecką i Małe 

Garbary. W tym celu postanowiono kupić dodatkowe parcele, co zatwierdził zarząd gminy 23 lipca 1902 roku. Na konkurs zgłoszono 

siedem projektów; odrzucono projekty firmy Hoeniger i Sedelmeyer z Berlina, Alfreda Grottego i Karla Friedenthala, ten ostatni z 

powodu zaniżonego oszacowania kosztów budowy. Z nadesłanych prac komisja konkursowa wybrała propozycję berlińskiej firmy 

Cremer i Wolffenstein. Był on kolejnym projektem zrealizowanym w krótkim czasie przez tę spółkę w wielkich miastach niemieckich 

(Dessau, Dortmund, Berlin przy Lützowstraße).  

 

                                                   Synagoga Wielka przy ul. Stawnej, pocztówka z początku XX w. (źródło: https://epoznan.pl/blogi-blog-19-9576 ) 

10 maja 1904 roku, po rozstrzygnięciu konkursu i zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych, powołano komisję budowy 

synagogi, która przystąpiła do planowania, a potem nadzorowania robót budowlanych. 6 marca 1906 roku, po przedłożeniu projektu 

władzom miejskim i uzyskaniu ich akceptacji, położono kamień węgielny. Prace budowlane i wykończeniowe wykonywały firmy z 

Poznania, Hamburga i Berlina. Wystrój wnętrza i niektóre roboty kamieniarskie były dziełem prof. Gottholda Riegelmanna z 

https://epoznan.pl/blogi-blog-19-9576
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Charlottenburga (Berlin), roboty dekoratorskie w głównej sali – firmy M. J. Bodensteina z Berlina, a zdobienia aron ha-kodesz – firmy 

Lazarus Posen Wittwe z Poznania i z Frankfurtu nad Menem. Wystrój wnętrza monumentalnej budowli powstał dzięki donacjom 

złożonym przez poznańskich Żydów, w tym Eleonorę Victor z domu Cohn z rodziną, która ufundowała aron ha- -kodesz, Helenę 

Guttmann z domu Jaffé – fundatorkę srebrnych lwów nad aron ha-kodesz, Salomona Friedenthala – fundatora parochet, rodzinę 

Salomona D. Jaffégo z Berlina – fundatora almemor czy Michaela Rosenthala – fundatora ner tamid. 

Uroczyste otwarcie synagogi odbyło się 5 września 1907 roku o godzinie 11.30 (według kalendarza żydowskiego 26 dnia miesiąca 

elul 5667 roku). Nowa świątynia mogła pomieścić 1200 wiernych, a koszt jej budowy został oszacowany na ponad 600 tys. marek. 

Bogaty wystrój wnętrza i detale architektoniczne łączyły elementy symboliki synagogi ortodoksyjnej i reformowanej. 

 

 

 

Wnętrze Synagogi Wielkiej przy ul. Stawnej, zdjęcie kolorowane ze zb. Technische Universität w Berlinie ( źródło: 

http://poznanskiprestiz.pl/2018/08/poznanskie-szalom-alehem/ ) 

 

 
 
 
 
 

http://poznanskiprestiz.pl/2018/08/poznanskie-szalom-alehem/
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Synagoga Wielka przy ul. Stawnej, Ordnung für die […] Einweihnungsfeier der neuerbauten Synagoge in Posen, 1907. Ze zb. BU. ( źródło: 

https://www.wykop.pl/wpis/11851243/nowa-synagoga-w-poznaniu-lata-30-ste-xx-wieku-syna/ ) 
 
 

 
W 1935 roku w synagodze odprawiona została msza żałobna w intencji Józefa Piłsudskiego. Ostatnie nabożeństwo w tej 

bóżnicy odbyło się 9 września 1939 roku. 15 kwietnia 1940 roku Niemcy zrzucili Gwiazdy Dawida z dachu synagogi i rozpoczęli jej 

przebudowę na pływalnię. Po zakończeniu wojny budynek został przejęty przez władze miejskie, które nadal wykorzystywały go w 

ten sposób. 

W 1989 roku z inicjatywy Fundacji Rodziny Nissenbaumów umieszczono przy wejściu pamiątkową tablicę z brązu, która, 

po kradzieży w 1997 roku, została zastąpiona nową z marmuru. 6 maja 2002 roku budynek dawnej synagogi wraz z parcelą został 

zwrócony Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP. Władze gminy poznańskiej planują przekształcenie dziś już nieczynnej 

pływalni w Centrum Dialogu i Tolerancji, jednak z powodu braku funduszy projekt ten nie został do tej pory zrealizowany. Plan 

odbudowy uwzględnia rekonstrukcję wnętrza i utworzenie sali koncertowo-teatralnej, muzeum historii Żydów poznańskich, sali 

poświęconej Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, księgarni itp. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wykop.pl/wpis/11851243/nowa-synagoga-w-poznaniu-lata-30-ste-xx-wieku-syna/
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Siedziba gminy – ul. Stawna 10 

Okazałą siedzibę zarządu gminy żydowskiej zbudowano jeszcze przed I wojną światową. W okresie międzywojennym (1919–39) 

znajdowały się tam także: Żydowska Biblioteka Ludowa, sala zebrań, biura organizacji charytatywnych, związku sportowego, szkoła 

religijna oraz kilka mieszkań dla pracowników gminy. 

  
Siedziba gminy żydowskiej przy ul. Stawnej. ( źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pozna%C5%84,_ul._Stawna_10-

Szewska_10,_kamienica_Gminy_%C5%BBydowskiej_,_nr._rej_668WlkpA_z_26.03.2008.JPG ) 

W 1939 roku władze niemieckie skonfiskowały cały majątek gminy, niszcząc wyposażenie wnętrza jej siedziby. Po wojnie 

pomieszczenia w tym gmachu wykorzystywane były jako magazyny Archiwum Państwowego. Gmina żydowska w Poznaniu 

odzyskała swoją dawną siedzibę dopiero w 1999 roku. 

Zakład dla Osieroconych Chłopców Żydowskich – ul. Stawna 5 – nieistniejący 

W 1836 roku z fundacji barona Friedricha Heinricha von Kottwitza powstał Zakład dla Osieroconych Chłopców Żydowskich 

(Israelitische Weisen-Knaben Anstalt). W późniejszych latach schronisko utrzymywało się dzięki wsparciu różnych darczyńców. W 

latach 1890–91 zostało powiększone poprzez dobudowanie drugiego piętra. W całym sierocińcu mogło wówczas przebywać 25 

wychowanków. W styczniu i lutym 1945 roku budynek został zniszczony podczas działań wojennych i nigdy nie został odbudowany. 

Szkoła Powszechna – ul. Małe Garbary/Garbary – nieistniejąca 

1 września 1920 roku z inicjatywy Żydowskiej Rady Ludowej w Poznaniu powstała Miejska Izraelicka Szkoła Podstawowa nr 14, 

której dyrektorem została Franciszka Popowa. W roku szkolnym 1920/21 uczęszczało do niej 106 dzieci. Do sierpnia 1924 roku 

szkoła mieściła się przy ul. Małe Garbary 11, ale trudne warunki lokalowe zmusiły dyrekcję do przeniesienia jej do pomieszczeń w 

siedzibie gminy przy ul. Stawnej 10. Jednak szkoła nadal borykała się z wieloma problemami, m.in. spadkiem liczby uczniów. W 

1932 roku po raz kolejny została przeniesiona, tym razem do willi przy ul. Noskowskiego 3. W roku szkolnym 1932/33 w placówce  

uczyło się 208 dzieci. W 1934 roku szkoła zmieniła nazwę na XIV Szkołę Powszechną im. J.U. Niemcewicza. W roku szkolnym 

1937/38 miała 252 uczniów, lekcje prowadziło sześciu nauczycieli, a obowiązki dyrektora pełniła Franciszka Propstowa. W lipcu 

1937 roku Żydowskie Towarzystwo Szkolne, którym kierował Leon Kaftal, podjęło starania o utworzenie gimnazjum żydowskiego, 

lecz zabiegi te zakończyły się fiaskiem. 

 

Materiały opracowane na podstawie: R. Witkowskie, Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i zabytkach. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pozna%C5%84,_ul._Stawna_10-Szewska_10,_kamienica_Gminy_%C5%BBydowskiej_,_nr._rej_668WlkpA_z_26.03.2008.JPG
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pozna%C5%84,_ul._Stawna_10-Szewska_10,_kamienica_Gminy_%C5%BBydowskiej_,_nr._rej_668WlkpA_z_26.03.2008.JPG
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ŚLADAMI POZNAŃSKICH ŻYDÓW – gr.4 

(ul. Żydowska 15-18 oraz 32 Szpital Latz’a; Fundacyjne Schronisko dla Starców i Zniedołężniałych im. S.B. Latz’a, Stary Rynek) 

 

 
Szpitala S.B. Latza  

W 1829 roku poznański kupiec Salomon Beniamin Latz (zm. 19 maja 1829 roku) przeznaczył część swojego majątku na ufundowanie 

szpitala dla ubogich. Przekazał 6 tys. talarów na budowę szpitala i bet ha-midrasz. Tak zapoczątkowała działalność jedna z 

najbardziej zasłużonych żydowskich instytucji w Poznaniu – Latz’schen Armenkranken-Anstalt, wspierana dalszymi darowiznami 

Samuela Salomona Latza (250 talarów) oraz Marcusa Wittkowskiego (300 talarów). Pierwotna siedziba szpitala żydowskiego, 

otwartego w styczniu 1834 roku, znajdowała się na narożniku ulic Wronieckiej i Stawnej. Do 1 sierpnia 1836 roku leczono w nim 137 

pacjentów, głównie z Poznania i okolic. W 1841 roku przyjęto statut lecznicy zatwierdzony przez władze rejencji poznańskiej. Szpital 

zatrudniał dwóch lekarzy i aptekarza. 

Na początku XX wieku, w związku z planami postawienia Synagogi Wielkiej, wybrano pod jej budowę parcelę pomiędzy ulicami 

Stawną, Wroniecką, Małymi Garbarami i przedłużoną Żydowską, zajętą wówczas przez szpital S.B. Latza oraz miejską szkołę. W 

wyniku umowy zawartej 13 czerwca 1904 roku dokonano zamiany działek – przedstawiciele Fundacji Latza przekazali na rzecz 

gminy parcelę numer 306, w zamian otrzymali od niej parcele numer 337, 338 i 436, tj. teren zajmowany przez stare synagogi przy 

ul. Żydowskiej 15–21. 

 

Fundacyjne Schronisko dla Starców i Zniedołężniałych im. S.B. Latza, pocztówka z początku XX w. Ze zb. BU. 

Fundacyjne Schronisko dla Starców i Zniedołężniałych im. S.B. Latza – ul. Żydowska 15–18 

W myśl porozumienia z 1904 roku gmina żydowska zobowiązała się do rozbiórki starych synagog najpóźniej w ciągu miesiąca po 

oddaniu nowej synagogi do użytku wiernych, co miało umożliwić zbudowanie nowego gmachu szpitala. Trzy najstarsze synagogi 

rozebrano w 1908 roku. Prace inwentaryzacyjne przy rozbiórce wykonał Alfred Grotte (1872–1944), a dokumentację fotograficzną – 

Salomon Jaffé. Na pustej parceli zbudowano Fundacyjne Schronisko dla Starców i Zniedołężniałych im. Salomona B. Latza. według 

projektu Alfreda Grottego, do którego przeniesiono pierwotny szpital żydowski znajdujący się na narożniku ulic Stawnej 1 i 
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Wronieckiej. Uroczyste otwarcie nowego gmachu, który w większym stopniu odpowiadał potrzebom poznańskich Żydów, odbyło się 

15 grudnia 1909 roku. Zamiast leczenia zapewniał w większym stopniu utrzymanie i godne warunki życia ubogim i schorowanym 

członkom gminy. Oprócz 50 miejsc dla pensjonariuszy znajdowała się tam także sala modlitewna (bet ha-midrasz). 3 lutego 1936 

roku Ministerstwo Opieki Społecznej zatwierdziło nowy statut schroniska. Kierowało nim dziesięcioosobowe kuratorium, a placówka 

mogła przyjmować pacjentów z innych miast Wielkopolski. Ostatni żydowscy mieszkańcy schroniska zostali wywiezieni zimą 1939/40 

do Generalnego Gubernatorstwa. 
 

Stary Rynek (narożnik rynku i ul. Żydowskiej)  

 

Przed wybuchem I wojny światowej przy Starym Rynku mieszkało około 1500 osób (w 1905 roku odnotowano 1612, zaś w 1910 

roku – 1347 osób).  Wokół niego ogniskowało się życie kulturalne i ekonomiczne miasta. Żydzi zaczęli się osiedlać na rynku i w jego 

okolicy dopiero w 1. połowie XIX wieku, a już przed 1914 rokiem znaczna część, jeśli nie większość kamienic przyrynkowych należała 

do rodzin lub przedsiębiorców żydowskich. 

 
Fragment planu Poznania z 1856 r., kolorem zaznaczono parcele należące do Żydów. Ze zb. BU. 

 

W 1864 roku Józef Jolowicz przejął księgarnię i wypożyczalnię prowadzone przez Józefa i Pawła Lippmanów w nieistniejącej już 

przybudówce do południowej ściany Odwachu i otworzył antykwariat (Stary Rynek 4). Wcześniej odbył praktyki w Berlinie, Zurychu 

i Paryżu, a w 1863 roku zdał egzaminy księgarskie. Szybko rozbudował księgarnię i antykwariat, zyskując sławę także jako wydawca 

164 katalogów księgarskich w języku polskim, francuskim, niemieckim i łacińskim. Jolowicz był jednym z założycieli Historische 

Gesellschaft für Provinz Posen, gdzie wygłaszał odczyty dotyczące historii drukarstwa, bibliotekarstwa i bibliofilstwa. W 1874 roku 

uporządkował archiwum miejskie. W 1922 roku przeniósł się do Berlina, ale nie zerwał kontaktów z Poznaniem. Jedenaście lat 

później opublikował ostatni katalog wydawniczy zatytułowany Polonica. 
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Stary Rynek (narożnik rynku i ul. Żydowskiej)  

 

1 października 1901 roku na narożniku ul. Żydowskiej i Starego Rynku 100 Rudolf Petersdorff otworzył pierwszy w Poznaniu dom 

handlowy, oferujący wyroby galanteryjne. W 1903 roku Petersdorff dokupił kamienicę pod numerem 99 i w październiku 1904 roku 

powiększył dom towarowy. W 1905 roku kupił kolejne kamienice pod numerami 98 i 97, ale remonty objęły tylko parter i pierwsze 

piętro. Firma Petersdorffa posiadała także dwa inne domy towarowe we Wrocławiu (od 1912 roku) i w Królewcu (od 1911 roku). W 

1908 roku zatrudniała 225 krawców i krawcowych, a w 1910 roku – już prawie 300. W 1912 roku uszyto łącznie 92 tys. 312 sztuk 

konfekcji męskiej i dziecięcej. Specjalnością firmy były futra. Petersdorff zasłynął nietypową reklamą – w lipcu 1907 na wystawie 

domu towarowego pojawił się płaszcz koronacyjny cesarzowej Eugenii, żony Napoleona III, którego wartość wyliczono na 200 tys. 

marek. Cesarzowa założyła go tylko raz – 17 listopada 1869 roku, podczas otwarcia Kanału Sueskiego. 

 Koniec XIX i początek XX wieku przyniosły wielki boom inwestycyjny w Poznaniu. Bogacący się kupcy i bankierzy żydowscy 

budowali dla siebie okazałe rezydencje willowe. Przy ul. Wieniawskiego 5/9 (dawniej Königsring 22) stała niegdyś luksusowa willa 

Rudolfa Petersdorffa. Zniszczony podczas działań wojennych budynek ostatecznie rozebrano, a na jego miejscu wzniesiono w 1963 

roku Dom Technika NOT 

 

Dom handlowy R. Petersdorffa (Stary Rynek 98–100), pocztówka ze zb. BU 

Materiały opracowane na podstawie: R. Witkowskie, Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i zabytkach. 
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Materiał pomocniczy nr 13   - Antysemityzm w Poznaniu na podstawie wspomnień poznańskich Żydów 

 

1. W Poznaniu w 20-leciu międzywojennym wychodziły dwie gazety poświęcone wyłącznie Żydom i kwestii żydowskiej: 

„Pająk” oraz „Pod pręgieżem” oraz jedna gazeta codzienna pt. „Orędownik”, w każdym numerze przynosząca rewelacje 

na temat żydowskiej konspiracji. Te gazety kupowali również poznańscy Żydzi, aby dowiedzieć się co piszą o ich 

znajomych albo o nich samych.  We wczesnych latach 20-tych, kiedy nazizm w Niemczech był jeszcze w powijakach, 

pojawiła się w Poznaniu antyżydowska gazeta „Pająk”, obok tytułu znajdowała się rysunek strasznego pająka z twarzą 

Żyda ssącego krew swojej ofiary. Aluzja była oczywista, ale gdyby ktoś jej nie odczytał dodano obok napis „Szabasgoj” 

czyli „Sobotni goj”. Otwarcie głoszonym celem tej gazety była walka z rozprzestrzenianiem się Żydów w mieście. ‘” Pająk” 

groził Polakom, żeby nie wynajmowali mieszkań czy sklepów Żydom i zamieszczał fotografie chrześcijan, którzy kupowali 

towar u Żydów” 
A. Nizołek, „Byli Żydzi w Poznaniu” w: Poznańscy Żydzi II, KMP 2006, nr. 3. (na podstawie „Poznań – memories” wyd. w Izraelu) 

 

2. Jochan Cohen wspominał następujące wydarzenie. W 1929 r. w Poznaniu odbyła się Powszechna Wystawa Krajowa. 

Oczekiwano wielu kupców z zagranicy w tym również Żydów. Parę miesięcy przed wystawą chuligani antysemiccy wybili 

kamieniami kolorowe witraże synagogi. Widok był okropny, ten piękny budynek wyglądał jakby wydziobano mu oczy. 

Organizatorzy wystawy byli wstrząśnięci i obawiając się, że wypadek zaszkodzi powodzeniu wystawy, szybko sprawdzili 

artystów witrażystów z Włoch, którzy z wielkim wysiłkiem uratowali sytuację.  
A. Nizołek, „Byli Żydzi w Poznaniu” w: Poznańscy Żydzi II, KMP 2006, nr. 3. (na podstawie „Poznań – memories” wyd. w Izraelu) 

 

3. Blimka Pavony z domu Seidel wspominała: mieszkałam na ul. Żupańskiego 13a, więc do szkoły na u. Noskowskiego 

musiałam dojeżdżać tramwajem. Kiedyś jakiś chłopiec w moim wieku (osiem-dziewięć lat), gdy wychodził z tramwaju 

powiedział do mnie: „Przeklęta Żydówka”. Wyskoczyłam za nim i zaczęliśmy się bić. A bić się dobrze umiałam, miałam 

dwóch młodszych braci. Ludzie nas rozdzielili i pojechałam dalej do szkoły.  

 
 

4. Blimka Pavony z domu Seidel wspominała: w czwartej klasie mieliśmy nauczycielkę Polkę, którą przezywaliśmy 

„kluka”, bo miała duży nos. Kiedyś odwiedziła ją znajoma i rozmawiały na korytarzu, a my jak to dzieci, głośno się 

zachowywaliśmy i skakaliśmy po ławkach. Gdy „kluka” otworzyła drzwi, każdy pobiegł na swoje miejsce, ale ona 

rozzłoszczona krzyknęła: „Zamknijcie swoje żydowskie pyski”.  
A. Nizołek, „Byli Żydzi w Poznaniu” w: Poznańscy Żydzi II, KMP 2006, nr. 3. (na podstawie „Poznań – memories” wyd. w Izraelu) 

 

5. Wspomnienie Bronka Bergmana: polscy konkurenci żydowskich kupców wynajmowali ludzi, by stali przed ich 

sklepami i zniechęcali klientów do kupowania. Naszym „pikietującym” był jakubowski, sąsiad z ul. Żydowskiej. Pan 

jakubowski dostawał od Franciszka Woźniaka, właściciela wielkiego sklepu bławatnego na rodu Starego Rynku i 

Żydowskiej, zapłatę za to, że stał przed żydowskimi sklepikami na ul. Kramarskiej i mówił ludziom, którzy chcieli do nas 

wejść: „Nie kupuj u Żyda”. Jeśli nasi klienci bali się, że zostaną sfotografowani przez gazetę „Pod pręgierzem”, albo że 

im pan Jakubowski powie swoje, przychodzili do sklepu po 6, tylnym wejściem.  
A. Nizołek, „Byli Żydzi w Poznaniu” w: Poznańscy Żydzi II, KMP 2006, nr. 3. (na podstawie „Poznań – memories” wyd. w Izraelu) 

 

6. Wspomnienia Rutka Pereg z domu Abkiewicz: „Przyjechałam do Poznania w 1933 r. na studia i zapisałam się na 

fakultet polonistyczny i pedagogikę. Kiedy potrzebowałam książek do psychologii prof. Blechowskiego, który nas uczył. 

Poszłam do biblioteki, pracownicy znaleźli tę książkę, ale jej nie otrzymałam. Po tym jak pokazałam legitymację i zobaczyli 

w niej moje nazwisko, usłyszałam: „Ta książka jest już zamówiona”.  
A. Nizołek, „Byli Żydzi w Poznaniu” w: Poznańscy Żydzi II, KMP 2006, nr. 3. (na podstawie „Poznań – memories” wyd. w Izraelu) 

 

A.Nizołek, „Byli Żydzi w Poznaniu” w: Poznańscy Żydzi II, KMP 2006 , nr. 3. ( na podstawie „Poznań – memories” wyd. w Izraelu) 
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7. Wspomnienia Bronka Bergmana: Mój kuzyn Chaskiel Bergman z Piotrkowa Trybunalskiego wygrał ogólnopolski 

konkurs z j. polskiego na esej czy wypracowanie i został przyjęty na Uniwersytet Poznański. Na uniwersytecie musiał 

siedzieć w osobnej ławce, bo obowiązywało go getto ławkowe. Opowiadał, że inni studenci wyzywali go i odsuwali się od 

niego. Wytrzymał chyba rok, potem zrezygnował ze studiów.  
A. Nizołek, „Byli Żydzi w Poznaniu” w: Poznańscy Żydzi II, KMP 2006, nr. 3. (na podstawie „Poznań – memories” wyd. w Izraelu) 

 

8. Wspomnienie Henryka Kronenberga: przy rogu ul. Mielżyńskiego była najelegantsza kawiarnia w Poznaniu, pana 

Dobskiego. W okresie największego nasilenia ekscesów antysemickich w Poznaniu, grupa studentów z ONR -u (Obozu 

Narodowo-Radykalnego) umieściła na drzwiach wejściowych napis: „Żydom i psom wstęp wzbroniony”. Pan Dobski napis 

usunął. Wieszanie i usuwanie tego napisu trwało kilka dni, aż w końcu przy każdym stoliku w kawiarni siedział jeden 

student kilka godzin, zamawiając jedynie butelkę wody sodowej. Po kilku dniach pan Dobski skapitulował i napis pozostał 

na drzwiach wejściowych.  
A. Nizołek, „Byli Żydzi w Poznaniu” w: Poznańscy Żydzi II, KMP 2006, nr. 3. (na podstawie „Poznań – memories” wyd. w Izraelu) 

 

9. Wspomnienia Wiktora Stachowiaka: Wydaje mi się, że mniej więcej w 1920 r. przyjechał do mnie znajomy, Gowert, z 

Belgii. Siostra urządzał w domu na ul. Nowej 5 przyjęcie z tańcami. Ów Gowert był również zaproszony, niestety z 

opóźnieniem dwóch godzin przychodzi w białej koszuli, zlany krwią, głowa obandażowana. Pytamy go co się z tobą 

stało? Nie wie. Szedł ul. Szkolna i od razu został z przodu i z tyłu uderzony… on tylko to jedno rozumiał, że był krzyk 

„żłiw” – Żyd. No jak mi to mówił to ja jeszcze nie wiedziałem, że w Poznaniu była regularna instytucja, która Żydów biła. 

Nazywała się Lig Obrony ojczyzny i wiary. Przede wszystkim dowiedziałem się kto to jest ta Liga, jeden to niejaki 

Sekretarczyk – robotnik, drugi to Noskowiec – organista ze Żbikowa, który został zwolniony z powodu nieporządku. Co 

dwaj założyli taką bojówkę do bicia żydów. Finansowało ich kupiectwo poznańskie, głownie Szulc, Kałamajski, 

Czepczyński.   
Zapis audycji radiowej „Bić, ile w skórę wlezie” z relacją Wiktora Stachowiaka, świadka antysemickich zachowań mieszkańców Poznania” w: 

Poznańscy Żydzi II, KMP 2006, nr. 3. 
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Materiał pomocniczy nr 14 - Piramida nienawiści  

 

 

 

Źródło: https://www.koniuk.com/pioacuterem-po-kartce---blog/piramida-nienawisci 

 


