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Aleksander Orłow 

 

śydzi w Kostrzynie nad Odrą. Cmentarz Ŝydowski z domem przedpogrzebowym 

 

śydzi w Kostrzynie nie stanowili liczebnie duŜej grupy wyznaniowej. Największe zgromadzenie tej 

wspólnoty zamieszkałe w mieście - 222 osoby, odnotowały kroniki w 1880 roku. Spośród 11 911 

mieszkańców miasta stanowili oni tylko 1,9%. Dla porównania: sto lat wcześniej (1786 r.) we Frankfurcie 

nad Odrą ludność Ŝydowska stanowiła 6% mieszkańców miasta. Wydaje się, Ŝe ludność Ŝydowska w 

Kostrzynie do 1945 roku nigdy nie przekroczyła 2% ogółu mieszkańców miasta. TakŜe, śydzi nigdy do 

końcanie zŜyli się z miejscową ludnością i nie zostali przez nią całkowicie zaakceptowani. 

Główną przyczyną blokującą napływ śydów było zaliczenie Kostrzyna w XVI w. do miast - twierdz. 

Na mocy zarządzenia śydzi nie mogli w takich miastach przebywać na stałe. Zniesienie tego ograniczenia 

nastąpiło w epoce napoleońskiej 

wraz z wprowadzeniem Regulaminu 

Miast po zajęciu twierdzy przez 

wojska francuskie, wzmocnionym 

później edyktem Fryderyka 

Wilhelma III z dnia 11 III 1812 

roku. Edykt ten odzwierciedlał 

osobiste poglądy monarchy, który 

popierał wolnomularstwo i naleŜał 

do tego ruchu. W Kostrzynie funkcjonowała loŜa masońska "Fryderyk Wilhelm pod Złotym Berłem". 

Powstała w 1782 roku i była jedną z pręŜniejszych w Brandenburgii. Istnienie jej stwarzało przyjazny klimat 

do osadzania się obcokrajowców w mieście. 

Wiek XIX a zwłaszcza jego II 

połowa był okresem asymilacji 

śydów w mieście: postał 

cmentarz, zawiązała się gmina 

Ŝydowska. W 1884 roku ze 

składek gminy wybudowano 

pierwszą boŜnicę na Starym 

Mieście (Zaułek Piekarski nr 8). 

Po 1920 roku, gdy większość 

wiernych zamieszkiwała na 

Nowym Mieście, zaczęto 

przemyśliwać nad 

wybudowaniem tam drugiej 
 

1. Medal napoleoński 

2./2.  Kostrzyńskie znaki loŜowe 
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synagogi. Mimo Ŝe liczba wiernych zaczęła w tych latach maleć, nie odstąpiono od tego zamiaru i 

gromadzono środki - organizowano zbiórki pienięŜne, przyjmowano darowizny. 

Być moŜe zbieg okoliczności sprawił, Ŝe podczas wyburzania fortyfikacji Starego Miasta (m.in. 

Bastionu KsiąŜę, do którego prawie 

przylegał ten obiekt kultu), istniejąca 

tam synagoga została uszkodzona: 

fundament zaczął się osuwać i w 

murach pojawiły się szpary. Budowla 

zaczęła stanowić zagroŜenie dla Ŝycia 

wiernych. Decyzją nadzoru 

budowlanego (inspektoratu) wyłączono 

obiekt z uŜytku publicznego. W 

międzyczasie z zebranych środków 

sfinalizowano zakup parceli na Nowym Mieście [nr 10 przy ul. Kościuszki (Stüpnagelstrasse)]. 

Wykorzystując materiał budowlany odzyskany ze starej synagogi i środki pienięŜne uzyskane ze 

sprzedaŜy działki budowlanej (Gmina śydowska posiadała na własność kilka działek budowlanych w 

mieście), w 1934 roku postawiono nowy obiekt kultu (1). Uroczyste otwarcie odbyło się z udziałem 

przedstawicieli Ŝydowskich gmin z Berlina (rabini: dr Salomonski, dr Wiener), Słubic (Frankfurtu nad Odrą 

dr Maybaum), Gorzowa Wielkopolskiego i Münchebergu. Z gości zamiejscowych był takŜe obecny  

m.in. przedstawiciel Gorzowskiej Grupy Lokalnej Związku Frontowego (Landsberger Ortsgruppe des 

Frontbundes) dr Kann. Otwarcie synagogi zakończono uroczystym poczęstunkiem oficjeli zamiejscowych 

kawą w restauracji Victoria Hotel. 

 

3. Stara synagoga 

4. Nowa synagoga 1934 rok
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BoŜnicy nie dane było zbyt długo słuŜyć wiernym. W 

nocy z 9/10 listopada 1938 roku, która przeszła do 

historii pod mianem "Noc Kryształowa" 

(Reichskristallnacht) (2), kostrzyńska synagoga 

została spalona. 

Do tego czasu znaczna część osób Ŝydowskiego 

pochodzenia wchodziła w skład elity miasta. Byli 

m.in. lekarzami, prawnikami, adwokatami, 

handlarzami, kupcami i rzemieślnikami. Jako obywatele Niemiec byli członkami istniejących organizacji 

społecznych, (3) w tym - młodzieŜowych i paramilitarnych, w których przejawiali aktywną działalność. 

Udzielali się takŜe ofiarnie na rzecz państwa, w którym 

Ŝyli; w zaistniałych konfliktach zbrojnych walczyli w 

szeregach niemieckiej armii i niejednokrotnie byli 

honorowani wysokimi, resortowymi i państwowymi 

odznaczeniami (4). 

Pobyt śydów w Kostrzynie w znacznym zakresie 

wpływał na rozwój kultury, rzemiosła i handlu w 

mieście. Część prowadzonych przez nich interesów 

„wybijała” się na czołowe pozycje. Do nich naleŜał 

m.in. główny młyn (Dampfmahlmühle) w okolicy - 

Adolfa Herzoga przy ul. Gorzowskiej (Landsberger 

Strasse 39), największy dom towarowy Maxa 

Danzigera - przy rynku (Markt 29)  na Starym Mieście 

czy największy kompleks gastronomiczno - 

rozrywkowy po I wojnie światowej (do lat  trzydziestych własność Fritza Zieme alias Rudolfa Daube) przy 

Alei Niepodległości (Plantagenstrasse 1 - 3) – Assmy’s, 

w którym prowadzono m.in. restaurację, kawiarnię, 

hotel i teatr (5).  

Lata trzydzieste - okres rządów nazistów - stały się 

końcowym etapem tej części działalności śydów w 

mieście. Blokada nałoŜona na punkty handlowe okazała 

się skuteczna. Firmy traciły kontrahentów a punkty 

handlowe klientów. Handel prowadzony przez śydów 

zamierał. Władze uŜywały wszelkich środków, by 

zmusić ich do emigracji. W tym celu byli poniŜani i szykanowani, blokowano placówki prowadzonych przez 

nich interesów, które w chwili upadłości przejmowali Niemcy.  

Niektórzy z śydów liczyli, Ŝe uda się przetrwać ten koszmar, Ŝe po cięŜkich chwilach przyjdą 

normalne dni, w których tak jak dawniej będą mogli Ŝyć w mieście (6). Niestety, nie było im dane doczekać 

      5. Pokoleniowa rodzina Ŝydowska 

    6. Karta pocztowa  upamiętniająca Dzień Weterana 

            7. Karta pocztowa cukierni Daube 
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spełnienia tych marzeń. Los śydów w Kostrzynie (jak i w całych Niemczech) był przesądzony. Ostatnich, 

najbardziej wytrwałych w tym oczekiwaniu i tych, którzy pozostali z przymusu, bo nie mieli gdzie się udać 

(7) - wywieziono do obozu w Sachsenhausen. 

Dom przedpogrzebowy (8) z cmentarzem 

(jüdischer Friedhof) mieścił się przy ulicy 

Mickiewicza (Güterbahnhof Straße). Była to 

wybudowana w stylu orientalnym biała, 

parterowa budowla. Zapewne po spaleniu 

synagogi w noc kryształową 1938 roku, 

budynek ten był przez krótki okres  

wykorzystywany jako świątynia do modlitw 

przez pozostałych w Kostrzynie śydów. W 1939 roku kostrzyńska gmina Ŝydowska liczyła 24 osoby.                   

Cmentarz z domem przedpogrzebowym zajmował powierzchnię w formie nieforemnego wieloboku. Obecnie 

ok. 614 m2 tej parceli znajduje się w rękach prywatnych. Obiekt jest przebudowany na dom mieszkalny 

(Mickiewicza 3). W początkowej fazie zmian, dom przedpogrzebowy został tylko przystosowany do 

zasiedlenia. Wówczas część budynku od ulicy głównej (sala pogrzebowa) została wyburzona. 

Najprawdopodobniej trudno ją było, z róŜnych względów, przekształcić na mieszkanie. Pozostałą część 

budynku zachowano w naturalnym obrysie. Po zmianie lokatora i formy własności nowy gospodarz posesji 

etapami (sposobem gospodarczym) dokonał przebudowy obiektu. Miejsce gdzie znajdowała się sala 

pogrzebowa dzisiaj jest w części zabudowane nowym kształtem mieszkalnego domu. 

           Sam cmentarz zlokalizowano na planie zbliŜonym do trójkąta (właściwie - nieforemny pięciobok). 

Spełniał rolę cmentarza gminnego. Był miejscem pochówku ludności Ŝydowskiej z miasta i okolicy. 

Kwatery zmarłych zaznaczano ukształtowanymi pryzmami ziemi, nad którymi górowały maceby, takŜe - 

 
                            8. Litografia Assmy’s 

9./9a. Assmy’s: 
Lewo: z flagami 

Syjonu 
Prawo: z 

flagami III 
Rzeszy 
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róŜnej wysokości grobami obramowanymi kamiennym cokołem wykonanym często z piaskowca oraz 

wystawnymi tablicami i „grobowcami”.  

Parcela ogrodzona była estetycznym, wysokim 

murem z cegły. Na cmentarz prowadziły dwa 

wejścia: na wąskim końcu cmentarza (dzisiaj jest 

skrócony) mur zakończony był wystającymi ponad 

nim „bramkowymi”, ceglanymi słupami (po wojnie 

bramka została zdemontowana, zapewne trafiła na 

złomowisko), drugim wejściem była „słuŜbówka” z 

podwórka „synagogi”. 

Historia cmentarza sięga lat dwudziestych XIX 

wieku. W 1827 roku cmentarz juŜ istniał. Zgodnie z 

tradycją Ŝydowską, w chwili załoŜenia 

zlokalizowany był poza miastem. Początkowo był 

to mały, cmentarny placyk wyłączony z większego 

areału nabytej ziemi. Z biegiem czasu, gdy zbliŜała 

się perspektywa zapełnienia go grobami a tym 

samym braku miejsc do chowania zmarłych, 

powierzchnię cmentarza powiększano 

zagospodarowując przylegający teren. Jedna z jego wersji jest częściowo widoczna na istniejącym do dzisiaj 

cmentarnym murze.  

Według zachowanych i zapamiętanych z lat pięćdziesiątych śladów, ten cmentarzyk był 

zlokalizowany na planie czworoboku i ogrodzony około metrowym murem z kamienia polnego. Bramka 

wejściowa usytuowana była od strony 

zachodniej, zaraz przy kończącym się wówczas 

północnym murze. To miejsce jest do dzisiaj 

rozpoznawalne, akcentuje je w zachowanym 

murze zakończony cokół z kamienia polnego.(9) 

Przypuszczam, Ŝe w tym czasie południowy mur 

cmentarza przebiegał w miejscu dzisiaj 

równoległym do ulicy Mickiewicza, ale nie tak 

jak ostatnia jego wersja, lecz w odległości ok. 4 

- 5 metrów od jej obecnego krawęŜnika.  

W następnych etapach przesuwania granic cmentarza, na kierunkach w których tego nie czyniono 

zachowano istniejące, kamienne mury. Z chwilą nadania ostatecznej formy budynkowi domu 

przedpogrzebowego, w jego budynek wkomponowano ogrodzenie zamykające parcelę. Postawiono tam mur 

ceglany połączony z cmentarnym ogrodzeniem. W ten sposób obie parcele stworzyły jeden ogrodzony 

 

10./10a. Dom pogrzebowy 

 

                           11. Fragment północnego muru 
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kompleks, który był wewnętrznie połączony przejściem. Myślę teŜ, Ŝe w tym lub najbliŜszym czasie, 

zachowane kamienne mury cmentarza zostały wypoziomowane i podwyŜszone nadbudową z cegły (mur 

północny jest zachowany do dzisiaj). Być moŜe taki był wymóg lokalnych władz, gdy cmentarz znalazł się w 

obrębie powiększonej zabudową, granicy miasta. W kolejnym etapie zmian południowy i zachodni mur 

zlikwidowano i granicę cmentarza przesunięto do obecnego stanu. Brakujące fragmenty ogrodzenia 

powiększonej posesji uzupełniono murem z samej cegły. 

W powojennej wersji dom przedpogrzebowy 

oddzielał od cmentarza ceglany mur z około 

metrowym kamiennym cokołem 

(identycznym jak w murze północnym). 

Usytuowany był na wysokości graniczącej z 

cmentarzem ściany obecnego sklepu (Galeria 

Kominków; punk handlowo-usługowy)(10). 

Zapewne w ziemi pozostały po nim resztki 

fundamentów. W latach pięćdziesiątych ten 

mur był dobrze zachowany. W środkowej 

części miał jedno niewielkie uszkodzenie 

(11). Usytuowane w nim przejście znajdowało się w odległości około półtora metra od muru ulicy głównej 

(Mickiewicza) i dzieliło ten mur działowy na dwie części. Od strony północnej, prawie do przejścia, mur 

posiadał kamienny cokół. Za przejściem dalszy, niewielki odcinek muru wykonany był juŜ z samej cegły 

(12). W latach pięćdziesiątych przejście na cmentarz zagradzała "zamknięta na głucho" siatkowa (Ŝelazna) 

bramka. 

               Mur od ulicy Mickiewicza był główną częścią cmentarza. Na jego wewnętrznej ścianie 

umieszczone były macewy (13), do ściany przylegały teŜ obramowane groby i opierały się o nią 

„grobowce”. Zapamiętałem kilka o masywnej konstrukcji. Przynajmniej na jednym z nich napisy były 

opatrzone epitafium. Był to najbardziej rozbudowany architektonicznie grobowiec na cmentarzu. 

Zdecydowanie wyróŜniał się monumentalnością pośród innych. Część przednia, zdobiona „kształtami” 

leŜała na murze i sięgała jego wysokości. Inny z grobowców pokryty był jasnym szarawobiałym marmurem. 

W dolnej części poziomego obramowania powierzchni grobu umieszczone były niskie ale masywne ok. 40 

cm, ozdobne marmurowe filarki. Przy tym murze ulokowany był najefektowniejszy ciąg grobów. 

Przyciągały one szczególnie uwagę i nadawały ton całemu cmentarzowi. Do dzisiaj pozostały tam resztki 

grobowych fundamentów. 

              Groby zajmowały ok. 3/4 powierzchni, zapełniona była wschodnia cześć kirkutu (14). Na 

niektórych macewach widniały dwujęzyczne napisy. Wypisane były w języku niemieckim i hebrajskim lub 

jidysz. Niektóre były złocone. Zapamiętałem umieszczane na nich symbole czysto Ŝydowskie; menorę i 

heksagram - gwiazdę Dawida. Jedna z wolnostojących macew utkwiła mi mocno w pamięci. Wykonana była 

 
12. Reprodukcja obrazu: Cmentarz Ŝydowski. 
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z czarnego marmuru o większych gabarytach niŜ w innych towarzyszących jej grobach. Z daleka widoczne 

były umieszczone na niej złote napisy. 

             Cmentarz nie był nadmiernie zagęszczony grobami, od strony zachodniej miał wolne na pochówek 

miejsca. Ten odcinek cmentarnej przestrzeni sporadycznie porastały niewielkie krzewy. Rosła tam bujna 

trawa. 

             Po wojnie niektóre macewy były poprzekrzywiane, część grobów miała zdeformowane nagrobki. 

Mur od ul Mickiewicza miał jedną szczelinową wyrwę (15), która znajdowała się w jego wschodniej części, 

bliŜej podwórka (rosło tam wtedy drzewo). 

Zdecydowanie mocniej był uszkodzony mur od 

strony linii kolejowej. Od środka cmentarza do 

bramki (na zwęŜeniu) był fragmentami 

zniszczony. Uszkodzenia te pochodziły z czasu 

zaciętych walk o miasto w czasie ostatniej wojny. 

Po 1945 r. ten Ŝydowski obiekt kultu, który w 

dobrym stanie przetrwał rządy nazistów, w tym 

okres wojny - był pozostawiony sam sobie. Pod 

koniec lat 50–tych, zadrzewiona wschodnia cześć 

cmentarza wyraźnie rozdzielała cmentarz – miejscami, zwłaszcza po obrzeŜach rosły tam róŜnorodne, gęste 

krzaki. Jeszcze w tym czasie przywrócenie cmentarza do normalnego stanu nie wymagało większego 

nakładu finansów. Ale nikt tym się nie zajął. Społeczność Ŝydowska w ogóle nie dbała o ten cmentarz, 

zresztą - nikt się nim nie interesował. Długo pozostawał bezpański. Sąsiedztwo sklepu monopolowego 

powodowało, Ŝe często spoŜywano tam alkohol. Chłopcy zbierali pozostawione tam puste butelki i 

zamieniali je na słodycze w pobliskim sklepie GS (16). 

          W latach sześćdziesiątych cmentarz przejęła na pewien okres Składnica Złomu (17) - został wówczas 

niechlujnie splantowany. Potem usunięto mur główny, powycinano krzewy i wyrównano powierzchnię. W 

takim stanie pozostaje do dzisiaj. 

 Przyczyną powstania tego opracowania była chęć stworzenia opisu uzupełniającego istniejącą, mniej 

niŜ skromną bazę źródłową podmiotu. Jest to takŜe odpowiedź na apel Dyrekcji Muzeum Twierdzy Kostrzyn 

zawarty na internetowej stronie placówki. Znaczna cześć artykułu powstała na podstawie własnych badań 

dokonanych za pomocą zmysłów; obserwacji, wspomnień i prywatnego, hobbystycznego zbioru (bez 

specjalizacji w tym kierunku). Zawarty opis to głównie obraz widziany oczyma nastolatka (Autor przez 

ponad 30 lat przebywał poza Kostrzynem), który został uzupełniony posiadaną wiedzą. 

             W opracowaniu starałem się unikać powielania danych zawartych w innych, polskojęzycznych 

źródłach, a przytaczałem je jedynie wtedy, gdy mój punk widzenia był inny lub miałem coś nowego (w 

uzupełnieniu) do zakomunikowania. Zakamuflowania powodowane częstą zmianą imion i nazwisk osób 

pochodzenia Ŝydowskiego stały się powodem rezygnacji z tworzenia wykazu imiennego nawet 

najwaŜniejszych postaci tej nacji mieszkających kiedyś w mieście. Stworzenie takiej listy wymaga nie tylko 

dostępu do danych archiwalnych, biegłej znajomości w piśmie języka hebrajskiego, jidysz i niemieckiego (w 

 
12. Fundamenty 
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tym czcionek drukarskich i pisma odręcznego uŜywanego w dawnych Niemczech), ale takŜe bardzo 

uwaŜnego i szczegółowego ich prześledzenia. Dostępu do takich dokumentów nie mam i nie wiem czy w 

ogóle takowe istnieją. Zagadnienie to pozostawiam profesjonalistom. 
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Przypisy 

 

(1) W 1934 roku przewodniczącym Gminy śydowskiej był Jacob Müller, który wcześniej pełnił funkcję radnego miasta 
Kostrzyna i był przewodniczącym kostrzyńskiej kasy chorych. Do uzyskania zgody na budowę wykorzystał przepis 
ustawy „O tworzeniu nowych miejsc pracy”. 
Na dzień otwarcia boŜnicy dzieci p. Jacoba Müllera ofiarowały na jej wyposaŜenie nowe, srebrne świeczniki. Był to dar 
upamiętniający śmierć matki – Eugenii Müller.  
 (2)Tej nocy naziści w całych Niemczech dokonali pogromu śydów. Akcja zorganizowana była na szczeblu 
państwowym (przygotowały ją i przeprowadziły komórki NSDAP, SA, SS) - była legalizowana pakietem tzw. ustaw 
norymberskich z 15 IX 1935 roku, które wprowadziły podział obywateli Niemiec na Aryjczyków i pozostałych. 

 

Unikalny program teatralny z okresu 
Republiki Weimarskiej, druga połowa lat 
dwudziestych. Sztuka wystawiana w 
Teatrze Miejskim zlokalizowanym w 
Assmy’s, gdy właścicielem lokalu był 
Rudolf Daube, występujący później pod 
nazwiskiem Fritz Zieme. U góry 
doklejony przez widza bilet wstępu na 
spektakl. Strona odwrotna programu z 
terminarzem spektakli częściowo 
zapełniona odpłatnymi reklamami (tak 
jak na stronie głównej) kostrzyńskich 
firm i punktów handlowych, w tym 
kantyny p. Elise Fuchs 
sprzedającej słodycze i przekąski na czas 
pobytu w teatrze (Süsse Sachen! 
besonders; Theater Erfrischungen). 
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 (3) Np. Verein Ehemal Waffengefährten Cüstrin (Kostrzyńskie Stowarzyszenie Byłych Towarzyszy Broni 
/reprezentant - m.in. Isidor Wachs) lub - Küstriner Jugend (Kostrzyńska MłodzieŜ / reprezentant - m.in. Ludwig 
Hirschfeld – student prawa). TakŜe wyznaniowo - narodowościowych np. Preussischer Landes Verband Jüdischen 
Gemeinden (Związek Gmin śydowskich w Państwie Pruskim) czy Küstriner zionistische Arbeitsgemeinschaft 
(Kostrzyńskiej Syjonistycznej Grupy Roboczej / reprezentant - m.in. dr Mischowski).  
 (4) Np. kostrzyńscy śydzi – lekarze Richard Asch i Isidor Wachs oraz adwokat Siegfried Neuman byli odznaczeni w I 
wojnie światowej krzyŜami Ŝelaznymi I klasy (Eisernes Kreuz I Klasse). Pierwowzór tego odznaczenia zaprojektował 
architekt Karl Friedrich Schinkel. Nadawano go za szczególne męstwo na polu walki i za znaczące sukcesy dowódcze. 
Przyznanie tego odznaczenia weryfikowano bardzo starannie.  
 (5) Sztuki teatralne wystawiano sporadycznie w sali teatralno - koncertowej, częściej - w wchodzącym w skład 
kompleksu ogrodzie Assmy’s, gdzie z powodzeniem w plenerze występował teatr letni. W latach, gdy kompleks był 
własnością Ernsta Assmy teatr występował pod nazwą „Assmys Gesellschaftshaus -Theater” lub „Sommertheater 
Gesellschaftshaus”. Z ramienia właściciela (takŜe - dyrektora) teatrem tym zarządzał dyrektor H. Baumgarten 
(prawdopodobnie wywodzący się z rodziny izraelickiej zamieszkałej w gminie Ŝydowskiej Gross Neuendorf). Po 
wykupieniu kompleksu przez Rudolfa Daube nazwę teatru zmieniono i sztuki wystawiano pod szyldem „Stadt Theater”. 
Tym ostatnim, pod koniec lat 20–tych kierował dyrektor - Wilhelm Bonin.  
 (6) Na przestrzeni dziejów, z innych miast niemieckich w tym - Frankfurtu nad Odrą śydzi nie raz byli wypędzani, ale 
ciągle powracali. Z takich i podobnych przypadków propagandziści stworzyli hasło „Der ewige Jude” (Wieczny śyd). 
 (7) Mimo znacznych wysiłków władz III Rzeszy w organizowaniu ograbiającej śydów z mienia emigracji, trudno im 
było opuścić Niemcy ze względu na ograniczanie osobowych limitów przez państwa, które zdecydowały się ich przyjąć 
lub wręcz - przez trudności finansowe wielu osób, których na wyjazd nie było stać. W końcowych miesiącach 1941 
roku zmieniona polityka aliantów wobec pozostałych, najczęściej – najbiedniejszych śydów spowodowała, Ŝe legalna 
emigracja przestała praktycznie istnieć. Niemniej jednak władze Rzeszy po tym okresie „przemyciły” kilka tysięcy 
śydów poza granice Niemiec.  
śydów będących obywatelami III Rzeszy traktowano zdecydowanie łagodniej niŜ pozostałych. 
 (8) Na początku lat pięćdziesiątych byłem w tym domu. Zarządzany był przez Składnicę Złomu. Prowadzono w nim 
skup metali kolorowych  (aluminium, cynk, miedź, mosiądz i ołów). Na posesję wchodziło się przez przejście 
znajdujące się zaraz za budowlą (od strony rampy towarowej, nie od ul. Mickiewicza). Było to prowizoryczne wejście 
zrobione w murze dla potrzeb Składnicy. Brama wjazdowa na posesję o prostej, nieaŜurowej Ŝelaznej konstrukcji 
znajdowała się w północnym murze, zaraz za tylnią ścianą obecnego sklepu (pawilonu). Była zamknięta od lat i 
porastała zielskiem. Od strony linii kolejowej pierwszym pomieszczeniem zabudowy była niezbyt wysoka, gospodarcza 
przybudówka – przylegała do budynku (istnieje do dzisiaj). Za nią na niskim parterze budynku głównego znajdował się 
garaŜ. Zapewne było to miejsce trzymywania środka transportu do przewoŜenia zmarłych. W połowie budynku 
znajdowało się łukowate wejście prowadzące do pomieszczeń, gdzie po lewej stronie znajdowała się mała kuchnia (?) i 
z niej wejście do dwóch przejściowych pokoików. Sprawiały wraŜenie pomieszczeń mieszkalnych. Być moŜe mieszkał 
tam dozorca - opiekun cmentarza. Z pierwszego pokoiku (stało tam biurko kierownika - magazyniera) prowadziły 
wąskie, ale z kunsztem wykonane drewniane schody na górę do zajmującego połowę budynku niskiego poddasza. Pod 
nimi znajdowała się klapa zamykająca wejście do piwnicy. W drugim, większym pomieszczeniu stał zwyczajny 
kaflowy, pokojowy piec. Tam składowano na podłodze posortowany złom (miedź, mosiądz i ołów). Za ścianą, tuŜ przy 
ulicy Mickiewicza, znajdowała się sala pogrzebowa. Zajmowała całą część niepodpiwniczonego budynku bez 
poddasza. Wejścia do niej nie pamiętam, wydaje mi się, Ŝe teŜ z podwórkowego, łukowatego wejścia (podwórko było 
przegrodzone wysoką, metalową siatką / boks spacerowy?). Patrząc z cmentarza - strona ta była porośnięta krzewami i 
zielskiem, nie przykuwała później uwagi i szczegóły rozmyły się w pamięci. W tej, najwaŜniejszej części budynku nie 
byłem. Myślę, Ŝe była to najwcześniejsza część budowli i później, w miarę rozbudowy - dobudowano resztę. W czasie 
ostatniej wojny, tę część świątyni zaadaptowano jako areszt. Przetrzymywano w nim pojmanych śydów przez okres 
podjęcia decyzji. Według niezweryfikowanego przekazu jednego z nich (przeŜył wojnę na emigracji w USA), były 
przypadki wyprowadzania więzionych przed front budynku i tam uśmiercanych przez rozstrzelanie. 
 (9) Według zachowanych śladów wówczas cmentarz nie sięgał ulicy Mickiewicza i nie obejmował trójkątnego „klina” 
obecnego kirkutu. 
(10) Po przeniesieniu Składnicy Złomu budynek został zasiedlony, a na posesji wybudowano pawilon. Przez pewien 
okres parcelę z udostępnienia wykorzystywał do swoich celów Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy. 
(11) W bliskiej odległości od tego miejsca stał jeden z najstarszych (?) grobów kirkutu. Kształt miał prostokątny, ale 
niezbyt wydłuŜony. Wykonany z piaskowca bardzo wysoki postument nosił na sobie „zwietrzałą patynę czasu”. 
Górnego wykończenia grobu nie zapamiętałem. Wydaje mi się , Ŝe miał płaską, zdekompletowaną powierzchnię, która 
kiedyś coś zawierała.  
(12) Myślę, Ŝe o długość bramki i tego skrawka muru cmentarz był wcześniej powiększony. 
(13) Lub blisko przylegały do muru. Niektóre macewy posiadały uzupełniające inskrypcje pisane wierszem (w języku 
hebrajskim, a takŜe niemieckim) oraz zawierały Ŝydowskie symbole, które dzisiaj jest trudno odtworzyć i zdefiniować. 
(14) Od ok. połowy tej części kirkutu na wschód zlokalizowanych było najwięcej skromnych grobów. 
(15) Szczelina powstała w wyniku uderzenia pocisku. Przeciskaliśmy się przez nią niejednokrotnie wybiegając ze 
szkoły w czasie długiej pauzy. 
(16) Sklep mieścił się po drugiej stronie ulicy w pomieszczeniu byłej niemieckiej mleczarni (Mickiewicza 6). 
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(17) Od końca 1950 lub 1951 roku domem przedpogrzebowym zawiadywała Składnica Złomu. W późniejszych latach 
Składnicę Złomu przeniesiono na plac „węglowy” z wagą towarową przy budynku byłej niemieckiej mleczarni. Część 
końcowa cmentarza wolna od drzew, po załataniu uszkodzeń ogrodzenia, słuŜyła jako miejsce rezerwowe do składania 
złomu w okresach, gdy plac składnicy był zapełniony. Było to bałaganiarskie zaplecze składnicy. Zalegały tam ciągle 
śmieci. 
 

Dokładne opisy ilustracji :  

 

1) Medal francuski wybity z okazji kapitulacji w 1806 roku Cytadeli Szpandawskiej (obecnie dzielnica Berlina), 
Szczecina, Magdeburga i Kostrzyna nad Odrą. 
Aw. Głowa Napoleona i napis w otoku : NAPOLEON EMP ET ROI.  
Rw. Cztery personifikacje miast z kluczami bram miasta nad którymi góruje cesarz na orle, w dolnej części poziomy 
napis : CAPITULACION  DE SPANDAU STETTIN MAGDEBOURG ET CUSTRIN MDCCCVI. 
Brąz 40 mm sygnowany ANDRIEU F.(Aw); JEUFFROY F. DENON DIR (Rw). Oryginał w archiwum Autora, dalej 
(Ar). 
2) Symbolika masońska loŜy "Fryderyk Wilhelm pod Złotym Berłem" (Friedrich Wilhelm zum goldenen Scepter) w 
Kostrzynie unikatowy znak loŜowy w formie maltańskiego krzyŜa z centralnie umieszczoną ośmioramienną gwiazdą ( 
róŜa wiatrów, według masonów - znak równouprawnienia wszystkich kierunków myślenia) ozdobioną wizerunkiem 
złotego berła (na tle niebieskiej /nawiązanie do heraldyki elektorów brandenburskich/ emalii widoczne fragmenty 
wytartego wizerunku insygnia). Całość uwieńczona wizerunkiem korony króla Prus i uchwytem do wstęgi. Strona 
odwrotna - na ramionach krzyŜa wygrawerowany napis: F.W. Zum g. Zepter im O. zu Cüstrin i centralnie, pośrodku 

znaku, wygrawerowany koliście napis: . Prawdopodobnie najstarszy znak kostrzyńskiej loŜy 
masońskiej. Wymiary : 42,8 x 77 mm (z uchwytem). Brąz złocony i emaliowany. (Ar) 
2a) Symbolika masońska loŜy "Fryderyk Wilhelm pod Złotym Berłem" (Friedrich Wilhelm zum goldenen Scepter) w 
Kostrzynie unikatowy znak loŜowy w formie krzyŜa łacińskiego uwieńczonego wizerunkiem korony króla Prus i 
uchwytem do wstęgi. Na białej emalii krzyŜa wkomponowany wypukle monogram "FW" (Fryderyk Wilhelm) i złote 
berło. 
Kolejny w czasie znak kostrzyńskiej loŜy masońskiej. 
Wymiary : 40,37 x 103,5 mm (z uchwytem). Brąz złocony i emaliowany. (Ar) 
3) Karta pocztowa (światłodruk) z obiegu pocztowego w 1916 roku. Ujęcie z widokiem na umocnienia Twierdzy 
Kostrzyn (Stare Miasto) w tym – przylegającą do nich synagogę. Nakładca : Emil Schuster, Cüstrin –N., 
Landsbergerstrasse 5. (Ar) 
4) Karta pocztowa (światłodruk), ujęcie sprzed 1918 roku. Na pierwszym planie (ogródek po lewej) prawdopodobna 
lokalizacja nowo wybudowanej synagogi w 1934 roku. Wydawca : Graph. Verl.-Anst. G.m.b.H. Breslau. (Ar) 
5) Przykładowe zdjęcie pokoleniowej rodziny Ŝydowskiej zasymilowanej w Niemczech [Władze Rzeszy dzieliły 
śydów niemieckich pod względem pochodzenia na kilka kategorii : śyd ; „PółŜyd” ; mieszaniec I stopnia ; 
„ĆwierćŜyd” i mieszaniec II stopnia]. Fotografia datowana - 1910 rok. (Ar) 
6) Karta pocztowa - zbiorcza fotografia utrwalająca „trzon osobowy” kostrzyńskiego związku kombatantów i 
upamiętniająca Dzień Weterana (18 września 1927r.) w zrzeszeniu -  Kostrzyńskie Stowarzyszenie Byłych Towarzyszy 
Broni (Ein Tag der Veteranen im Verein ehm. Waffengefährten Cüstrin, 18. September 1927). Wydawca : Hans 
Baudert, Küstrin. 
Pod kartą pocztową – oryginalna, wykonana z brązu odznaka Stowarzyszenia. Napisy na szarfie : VEREIN  EHEMAL. 
WAFFENGEF. CÜSTRIN. Wzór odznaki (złocony) był uniwersalny i stosowano go często w tego typu zrzeszeniach w 
Niemczech. Wymiary 46 x 25 mm. (Ar) 
7) Karta pocztowa (światłodruk) z obiegu pocztowego w 1912 roku przedstawiająca wnętrze cukiernio-kawiarni 
Rudolfa Daube (Zorndorferstrasse 64). Nakładca : Wilhelm Danke, Cüstrin Neustadt. (Ar) 
8) Pozdrowienia z Assmy’s – trzyobrazkowa karta pocztowa (widok ogólny z okresu istnienia Assmy’s, gdy 
dyrektorem teatru był H. Baumgarten ; sala teatralna i koncertowa ; ogród z sceną letnią) – kolorowa litografia z obiegu 
pocztowego w 1903 roku. Nakładca : Assmy’s , wydawca : J. Friedländer, Brandenburg. 2394. (Ar) 
9) Assmy’s - fotograficzna karta pocztowa będąca w obiegu pocztowym w 1929 roku. W głębi widoczna biało– 
niebieska (ciemny błękit) flaga z godłem Syjonu. Nakładca (właściciel) – Fritz Zieme. Wydawca : Reimann’sene 
Buchhdlg. und Ansichtskarten – Centrale, Küstrin –N. (Ar) 
9a) Astmy;s – fotograficzna karta pocztowa z obiegu pocztowego w 1938 roku (16-X). Nad gmachem powiewają dwie 
nazistowskie flagi. Nakładca (właściciel) Kurt Diemke. Wydawca i fotograf – Karl Pohl, Küstrin –N. (Ar) 
10) Karta pocztowa z obiegu pocztowego w 1943 roku. Ujęcie ul. Mickiewicza (Güterbahnhof Straße) z 1942 roku. W 
głębi – dom przedpogrzebowy. 
 Wydawca i fotograf : Karl Pohl, Küstrin- N. (nr.4066/9/42). (Ar) 
10a) Fragment karty pocztowej – zbliŜenie na dom przedpogrzebowy.  
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11) Odcinek północnego muru kirkutu. Ujęcie przedstawia fragment zachowanego muru z kamienia polnego, który po 
wypoziomowaniu został podwyŜszony nadbudową z cegły. Widoczna jest takŜe granica terenu - jedna z wersji 
zalegania cmentarza. 
12) śydowski cmentarz według S. Hirschenberga.  
Karta pocztowa (Postkarte - Weltpostverein) zawierająca reprodukcję obrazu „Cmentarz Ŝydowski” polskiego malarza 
pochodzenia Ŝydowskiego - Samuela Hirschenberga. Wydawca : Kunstverlag Phönix, Berlin NW., 23. (Ar)  
 [Kostrzyński kirkut znacznie odbiegał od tego wizerunku – był uporządkowany i „wystawniejszy”. Tylko miejscami, 
głównie we wschodniej części cmentarza zawierał takie formy pochówku]. 
12) Miejsce w którym przebiegał mur główny cmentarza. Doskonale widoczne pozostałości grobowych fundamentów. 
W głębi widoczny budynek byłej niemieckiej mleczarni. 
Fotografia współczesna, wykonana (na zlecenie) grzecznościowo przez p. Bartłomieja Suskiego. (Ar) 
 

 

 

 

 

 


