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CMENTARZ śYDOWSKI W CHOSZCZNIE 

ODNOWA CMENTARZA I PROJEKT EDUKACYJN 

Choszczno, miejscowość połoŜona 75 km od Szczecina, przed wojną Arnswalde, 

zamieszkiwane było przez 1945 rokiem licznie przez śydów. 

W czasach nazistowskich ludność ta zniknęła z terenów tego miasta, a całe 
dziedzictwo kulturowe, jakie po sobie zostawili zostało zdewastowane. Taki los spotkał 
cmentarz Ŝydowski, którego szczątki znajdują się na terenie lasu miejskiego, przed 

wojną zwanego śydowską Góra. 

Czasy powojenne takŜe nie były łaskawe dla losów cmentarza Ŝydowskiego. O teren 
starego cmentarza nie dbano. Płyty nagrobne były niszczone i wykorzystywane jako 
materiał budulcowy np. budynków mieszkalnych. W Choszcznie w dalszym ciągu są 
miejsca, gdzie znajdują się fragmenty starych macew z cmentarza Ŝydowskiego. 

Las miejski z śydowskiej Góry stał się Miejską Górą i tylko wybrane osoby mają 
jakąkolwiek wiedzę na temat wcześniejszej historii tego miejsca. Las jest miejscem 

rekreacyjnym, odwiedzanym przez dzieci i młodzieŜ.   

Teren cmentarza liczy 12 hektarów i nie zachowała się na nim Ŝadna macewa. 
Zachowały się w formie szczątkowej mury, a sam teren nie przypomina juŜ 

cmentarza. 

Firma TRAINING HOUSE zajmuje się edukacją międzykulturową. W porozumieniu z 
Urzędem Gminy w Choszcznie i Burmistrzem Miasta Robertem Adamczykiem zamierza 
zrealizować projekt edukacyjny związany z kulturą Ŝydowską i edukacją 
międzykulturową połączony z odnową terenu cmentarza i przywrócenie pamięci temu 
miejscu. Dwutorowość projektu zapewnić ma nie tylko odświeŜenie terenu cmentarza, 
ale takŜe podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat kultury Ŝydowskiej 
i śydów, którzy zamieszkiwali kiedyś Choszczno i stanowili jego integralną część.  
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Odnowa cmentarza planowo ma zostać sfinansowana ze środków publicznych, 
poniewaŜ teren cmentarza znajduje się na terenie gminy Choszczno. Obecnie 
jesteśmy na etapie sprawdzania sytuacji prawnej tego miejsca, to znaczy czy jest 
wpisane na listę zabytków. Ponadto poszukujemy partnerów i sponsorów, którzy 

chcieliby włoŜyć swój wkład w odnowę tego zabytku.  

Równocześnie zamierzamy przeprowadzić szereg warsztatów edukacyjnych na temat 
wielokulturowości i kultury Ŝydowskiej dla dzieci i młodzieŜy z choszczeńskich szkół. 
W zaleŜności od wieku grupy docelowej będą to zajęcia na temat historii śydów 
(takŜe na terenie Choszczna), ich świąt i zwyczajów dnia codziennego, ale takŜe 
zajęcia dotyczące dyskryminacji, stereotypów oraz tematyki poświęconej 
wielokulturowości, przygotowujące do Ŝycia w wielonarodowej i wieloetnicznej 
Europie. Połączone będą z koncertem muzyki klezmerskiej oraz wystawą z zajęć 
plastycznych poświęconych kulturze Ŝydowskiej.  

 

W związku z tym projektem poszukujemy partnerów, którzy zechcieliby partycypować 
w kosztach, ale takŜe zechcieliby wesprzeć projekt merytorycznie w kaŜdym jego 

aspekcie. 

 

 


