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Swarzędz przez wieki był miastem wielokulturowym, 

gdzie – dość zgodnie – żyły ze sobą różne narodowości  

i mieszkańcy różnych wyznań: 

katolicy, ewangelicy 

i żydzi.

Wszyscy mieli swoje świątynie: 

Żydzi bóżnicę na Placu Mickiewicza, 
ewangelicy kościół na Placu Niezłomnych, 

a katolicy kościół pw. św. Marcina.



SYNAGOGA W SWARZĘDZU

Na dzisiejszym Placu Powstańców 
Wielkopolskich, dawniej Synagogenplatz, 
stała od XVII wieku synagoga żydowska, 
początkowo skromna. 

Wybudowana w 1810 r. nowa synagoga, 
murowana z tzw. pruskiego muru, spłonęła 
w 1934 r. całkowicie, prawdopodobnie 

w wyniku podpalenia. 

Nie została odbudowana.



Rycina synagogi, to reprodukcja pochodząca 

z artykułu, który w listopadzie 1925 r. ukazał się 

w czasopiśmie „Menorah”. 

Autorem był dr Saul Kaat,urodzony 

w Swarzędzu 1870 r.



PLAC POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

(DAWNIEJ PLAC MICKIEWICZA GDZIE STAŁA 

SYNAGOGA)



MIEJSCE DAWNEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO

(ULICA POZNAŃSKA OBOK OŚRODKA KULTURY)



Archiwalne, unikatowe zdjęcie rodziny żydowskiej, 

która przez wiele lat mieszkała

w naszym mieście. 

Rodzina państwa Scheibe została wywieziona przez Niemców

w styczniu 1940r. Zostały po niej tylko zdjęcia…



Rodzina Scheibe

Scheibowie byli skromnymi, pracowitymi 

ludźmi i mieli dwóch synów, 

którzy trudnili się rzemiosłem. Głowa 

rodziny była szklarzem. 

W styczniu 1940 r. Niemcy wywieźli 

rodzinę państwa Scheibe i od tego czasu 

nie było już o nich żadnej wiadomości. 

Pozostały po nich tylko fotografie…



Wspomnienia pani Zofii Łażewskiej 

mieszkanki Swarzędza
„Na ul. Zamkowej12 (narożnik Wielkiej Rybackiej) 
mieszkał Żyd Scheibe. 

Była to czteroosobowa rodzina, ojciec zajmował się 
szklarstwem, a synowie – jeden z nich był tapicerem, 

a drugi rymarzem. Przy ul. Rynek 29 mieszkała rodzina 
Fabian – prowadzili oni sklep z odzieżą, obuwiem, 
bławatami, szalikami, pończochami. Byli dość zamożni. 
Fabian miał m.in. córkę, która wyszła za mąż za 
Chimowicza. Ten sprowadził swoją rodzinę – ojca i brata 
do Swarzędza. Mieszkali oni u Fabianów w podwórzu. 
Zajmowali się wyrobem żelaznych balii. Po II-ej wojnie 
światowej zięć Fabianowej wrócił do Swarzędza –
otworzył sklep i czekał na rodzinę, jednak nikt się nie 
pojawił, więc zlikwidował interes i wyjechał”



Rodziny Scheibe i Chimowicz 

ze Swarzędza zginęły w czasie Holokaustu

(baza ofiar Holokaustu w Yad Vashem)



TABLICA NA BUDYNKU DWORCA PKP W KOBYLNICY  GDZIE 

W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ ZNAJDOWAŁ SIĘ OBÓZ PRACY 

DLA ŻYDÓW



TABLICA NA BUDYNKU DWORCA PKP 

W SWARZĘDZU UPAMIĘTNIAJĄCA ISTNIENIE OBOZU 

DLA ŻYDÓW



MOGIŁA ŻYDÓW NA CMENTARZU W UZARZEWIE 

MIEJSCE POCHÓWKU ŻYDÓW POMORDOWANYCH 

I ZMARŁYCH W OBOZIE PRACY W KOBYLNICY



SWARZĘDZCY EWANGELICY

Swarzędzcy ewangelicy mieli także swój kościół.

Początkowo świątynia była drewniana.

Pod koniec XVIII wieku rozpoczęto budowę 
murowanego kościoła na Placu Niezłomnych 
(dawniej Kirchenplatz). Świątynia została 
ukończona  w 1836 roku, po 30 latach 
dobudowano wieżę. 

Świątynia miała prawdopodobnie

za patrona św. Jana Chrzciciela.  Z upływem lat 
uczęszczało do niej coraz mniej liczne grono 
ewangelików. Została rozebrana w 1950 roku.



PASTORÓWKA I SZKOŁA 

EWANGELICKA, KOŚCIÓŁ



KOŚCIÓŁ EWANGELICKI



POZOSTAŁOŚCI KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO 

W SWARZĘDZU

PLAC NIEZŁOMNYCH



PAMIĄTKOWY OBELISK W MIEJSCU DAWNEGO 

CMENTARZA EWANGELICKIEGO (ULICA PIASKI)



„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej 

mówią kamienie”
Stefan Wyszyński
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