Taniec Izraelski

Tekst: Marzena Dudziuk-Koluch

Krakowska grupa KACHOL (hebr. Niebieski), zajmująca się tańcem izraelskim oraz poznawaniem kultury izraelskiej poprzez sztukę, powstała w styczniu 2004 roku w Staromiejskim Centrum
Kultury Młodzieży. W ramach Warsztatów Tańca Izraelskiego odbywają się również prelekcje tematyczne, prezentacje filmów izraelskich, koncerty, wspólne wyjazdy. Uczestnicy grupy KACHOL
zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności podczas Międzynarodowych Warsztatów Tańca
Izraelskiego, m.in. na Węgrzech (Machol Hungaria), w Czechach (Machol Czechia) oraz Niemczech, Anglii i Austrii, a od 2007 roku również w Polsce.
Upodobanie tańca, wspólne tańczenie, wspaniała zabawa, bardzo przyjacielska atmosfera, chęć
poznawania innych kultur, otwartość i ponad wszystko fantastyczni ludzie to właśnie grupa KACHOL ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie!
Izraelski taniec folkowy, którym zajmuje się grupa, powstał wraz z początkiem państwa Izrael;
jego rozwój przypada na lata 40-te XX wieku. Związany jest z pionierami, którzy tworząc osady –
kibbutz – zaczęli tworzyć nowe tańce, czerpiąc z pieśni i tańców państw, z których Żydzi przybyli
do Izraela. Taniec ten charakteryzuje ogromna różnorodność stylów i tradycji tanecznych oraz muzycznych. Znakomita większość tańców składa się z elementów tańców wywodzących się z różnych
diaspor żydowskich zamieszkujących np. Rumunię, Polskę, Rosję, Grecję, Francję, a także grup
kulturowych Europy Wschodniej. Ogromny wpływ miały także na taniec izraelski grupy etniczne:
jemeńskie, chasydzkie, kurdyjskie, marokańskie, libijskie, bucharskie, gruzińskie, hinduskie i etiopskie. Możemy wyróżnić tańce wykonywane po kole, w liniach czy tańce parowe. Tańce te są ustawicznie rozwijaną formą kultury, czego wyrazem są organizowane na całym świecie warsztaty tańca
izraelskiego. Skupiają one entuzjastów z całego świata, którzy chcą razem doświadczać radości
wspólnego tańczenia.
Organizatorka i koordynatorka grupy – Marzena Dudziuk-Koluch, Aranżacja tańców– Kinga
Pawlus, Współpraca: Awa Szymańczuk, Maja Skupińska

NOC MUZEÓW
18 maja 2012 zapraszamy wszystkich na ósmą Noc muzeów. Podczas tegorocznej Nocy zamienimy się w prehistoryczną jaskinię zdobioną
naskalnymi malowidłami datowanymi
na górny i schyłkowy paleolit, odkrytymi
w jaskiniach francuskich i hiszpańskich.
Jak co roku zwiedzić będzie można wszystkie wystawy, zobaczyć przygotowane
specjalnie na ten dzień prezentacje multimedialne, uczestniczyć w wykładach,
występach artystycznych i warsztatach.
Szczegółowy program na stronie www.
muzeum.rybnik.pl oraz na plakatach.

Tancerze występujący w Muzeum w Rybniku 15
lutego: Dagmara Bożek-Andryszczak, Marzena
Dudziuk-Koluch, Grzegorz Dziubiński, Katarzyna Gasińska, Beata Krzywda, Anna Musiewicz,
Kinga Pawlus, Marta Piwowarczyk, Awa Szymańczuk, Magdalena Wielgus, Ewa Ziółkowska
Zabytkowa Synagoga Wolfa Poppera
ul. Szeroka 16, Kraków
http://kachol.wordpress.com/

Quartet Klezmer Trio
to zespół wykonujący wokalno-instrumentalną muzykę klezmerską inspirowaną muzyką
tradycyjną Żydów Aszkenazyjskich. Zespół czerpie z tradycyjnych melodii galicyjskiej diaspory, łącząc je ze współczesnymi tradycjami wykonawczymi i nowoczesnymi brzmieniami.
QKT od lat funkcjonuje na krakowskim Kazimierzu. Współpracuje z Klezmer Hojs, wydawnictwem Austeria, Leopoldem Kozłowskim, Muzeum Galicja, FKŻ.
Zespół wydał dwie płyty „Klezmer street songs”, „8 p.m.” (wydawnictwo Austeria).
Quartet Klezmer Trio, to trzy osoby i cztery instrumenty:
Magda Brudzińska – śpiew i altówka
Oskar Gut – akordeon
Piotr Południak – kontrabas

Muzeum Historii Żydów Polskich, otwierane
wiosną 2013 roku, jest pierwszym i jedynym
muzeum obejmującym całość historii Żydów
w Polsce. Goście Muzeum zostaną wciągnięci
w interaktywną opowieść, zaproszeni
w podróż przez tysiącletnią wspólną,
polsko-żydowską historię. Powstaje coś
więcej niż muzeum. Powstaje wielofunkcyjne
centrum edukacyjne i kulturalne, otwarte
miejsce spotkań, w unikatowym budynku,
który już można podziwiać w sercu dawnego
warszawskiego getta.

RYBNICKI KURIER
MUZEALNY
Rybniccy Żydzi

Wystawa „Rybniccy Żydzi” jest częścią projektu „Żydzi
na Górnym Śląsku”. Jej celem jest prezentacja historii Żydów
w Rybniku. Była to zawsze grupa nieliczna liczebnie (maksymalnie kilkanaście procent w mieście, pojedyncze osoby w dzisiejszych dzielnicach), ale dość znacząca. Członkowie tej społeczności
byli aktywni w mieście, pełnili funkcje w samorządzie miejskim,
a najbardziej znanymi przykładami tego zaangażowania mogą być
darowizna właściciela garbarni – Juliusa Haasego – na rzecz miasta (z przeznaczeniem na park – dzisiejsze tzw. Kozie Góry) oraz
wsparcie przez członków gminy budowy kościoła p.w. św. Antoniego.
Żydzi mieszkający w Rybniku byli przede wszystkim różnego
rodzaju przemysłowcami (rodzina browarników Müllerów, rodzina fabrykantów skór Haase) czy handlowcami (rodzina Aronade, rodzina Priester, rodzina Prager, rodzina Leschcziner i inni).
Badania historyków pozwoliły na wskazanie, że do 1922 r. była
to wspólnota ludzi pracowitych i względnie bogatych. Ponadto,
na skutek procesów historycznych, m.in. długotrwałego działania
edyktu emancypacyjnego z 1812 r., silnie zasymilowana z państwem niemieckim. Dlatego podział Górnego Śląska w 1922 r.
zaowocował decyzjami o wyjeździe znacznej części tej społeczności (i sprzedażą ich firm).
Okres międzywojenny przyniósł zwiększenie się liczebności
grupy, tym razem ze względu na przybywanie (często biedniejszych) Żydów z Zagłębia (m.in. z Będzina). W dalszym ciągu jednak ich zajęciem pozostawała działalność gospodarcza. Wybuch
II wojny światowej i wkroczenie do miasta wojsk niemieckich
w krótkim czasie przyniosły podpalenie (październik 1939 r.)
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W Muzeum zachowały się jedynie, prezentowane na wystawie,
szczęśliwie odnalezione macewy z cmentarza, które podczas II
wojny światowej były wykorzystywane m.in. do utwardzania ulic.
Warto pamiętać, że w Rybniku charakterystyczne było zgodne
współistnienie Żydów i chrześcijan (dowodem jest udział chrześcijan w uroczystości otwarcia synagogi, współpraca w samorządzie, wsparcie budowy kościoła p.w. św. Antoniego przez Żydów).
Sporadyczne wydarzenia z II połowy lat trzydziestych XX w. miały podłoże ekonomiczne. Zachowały się obfite materiały aktowe,
pochodzące z rybnickiej gminy żydowskiej, które pozwolą na pełne poznanie dziejów tej wspólnoty. Mamy nadzieję, że w ciągu
kilku lat powstanie w oparciu o te archiwalia publikacja.
Wystawa „Rybniccy Żydzi” jest próbą przybliżenia zwiedzającym mało znanej historii. Jest to zadanie o tyle trudne, że dotyczy
społeczności już nieistniejącej, której dramatyczne losy doprowadziły do znacznego zatarcia się śladów ich obecności i działalności na terenie naszego miasta. W obliczu zagrożenia, jakie niesie ze sobą zapomnienie, autorzy wystawy chcieli zaprezentować
rybnickich Żydów przez pryzmat trzech punktów odniesienia:
miejsc, rzeczy i ludzi.
W związku z tym założeniem, na wystawie odnaleźć można
różnorakie odwołania do miejsc najważniejszych z perspektywy
istnienia lokalnej wspólnoty żydowskiej, a więc rybnickiej synagogi, ochronki dla dzieci oraz kaplicy cmentarnej wraz z cmentarzem. Liczne zdjęcia, teksty i – co najciekawsze – inscenizacja
kaplicy w jednej z sal, mają za zadanie niejako przywołanie dawnego pejzażu miasta, w którym Żydzi – tak jak my dzisiaj – żyli,
mieszkali, działali i umierali.
Jednocześnie zgromadzone na wystawie obiekty – chociaż często związane bardziej z Górnym Śląskiem niż z Rybnikiem jako
takim – mówią o istotnej dla funkcjonowania tej wspólnoty odrębności religijnej; religijności bogatej i głębokiej. Wśród wie-

ZAPRASZAMY OD WIOSNY 2013
Więcej: www.jewishmuseum.org.pl

Projekt „Żydzi na Górnym Śląsku”
Organizatorzy:

Partnerzy:

Tekst: Quartet Klezmer Trio

Oberschlesisches
Landesmuseum

Klasycznie wykształceni (absolwenci Akademii Muzycznej w Krakowie), zawodowi muzycy, gwarantujący najwyższy poziom wykonania.
Razem tworzą zestaw idealnie współbrzmiący i najlepiej oddający różnorodność brzmień
i klimatu muzyki klezmerskiej . Zespół swoje oryginalne brzmienie zawdzięcza niezwykłej
niskiej i ciepłej barwie głosu wokalistki, śpiewającej piosenki w języku Jidysz.
Muzycy koncertują na wielu scenach w kraju i za granicą , zawsze wzbudzając swymi występami emocje i spore zainteresowanie.
Koncerty QKT to niezwykła podróż po krainie klezmerskich dźwięków i opowieści.
Ballada o świecie którego już nie ma...
„...Klezmerem trzeba się urodzić. Trzeba mieć tę iskrę. Jeśli bardzo pokocha się muzykę
i ona wejdzie w serce, wtedy można nazwać się klezmerem. Magda Brudzińska jest niezwykle
utalentowaną wokalistą, ma piękny głos i tę iskrę ma...”
(Leopold Kozłowski – „Ostatni Klezmer Galicji” )

i zburzenie synagogi (wiosna 1940 r.) oraz zniszczenie cmentarza
(wiosna 1940 r.). W połowie roku 1940 r. wszyscy Żydzi, którzy
pozostali w Rybniku, zostali wywiezieni do Trzebini, a później
zginęli w niemieckich obozach zagłady.
Po społeczności żydowskiej w Rybniku nie pozostał żaden materialny ślad. Synagoga (nowa, powstała w 1848 r., zburzona podczas II wojny światowej; na jej miejscu już wtedy powstał park),
cmentarz (stary, powstały w 1815 r., zamknięty z powodów sanitarnych w 1931 r., zniszczony w 1940 r.), budynek ochronki
(powstały w 1893 r., zamknięty w 1922 r., a w 1927 r. sprzedany
na rzecz szkoły rolniczej, po 1945 r. siedziba szkoły muzycznej;
obecnie na tym miejscu mieści się nowy budynek sądu) czy zakładów przemysłowych (browar Müllera – na jego miejscu dzisiaj wybudowano Focus Mall; garbarnia Haasego – większość obiektów
została zburzona) nie zachowały się do dzisiaj.
Patroni projektu „Żydzi na Górnym Śląsku”

lu pięknych eksponatów szczególne miejsce zajmują oczywiście
ocalone rybnickie macewy, które przyjmują rolę symbolicznego
świadectwa.
Najsilniej poruszające jest jednak spojrzenie na rybnickich
Żydów przez pryzmat ludzi. Na wystawie wspominane są najbardziej znane żydowskie rodziny, które znacząco zmieniły oblicze
miasta przez lata aktywnej działalności gospodarczej, ale również
pojedyncze osoby, które w ten sposób tracą swoją anonimowość
– przypominają o sobie dzięki zdjęciom, wycinkom z gazet i…
historii opowiedzianej w budce telefonicznej.
Kuratorzy wystawy: Dawid Keller, Marta Paszko

Projekt pod patronatem
Prezydenta Miasta Rybnika

Projekt objęty Patronatem Honorowym
Marszałka Województwa Śląskiego
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Kalendarium wybranych wydarzeń z dziejów wspólnoty żydowskiej w Rybniku:
koniec XVIII w. – (1784 rok) – według F. Idzikowskiego
w Rybniku mieszkało 42 Żydów

Refleksje

1811 – budowa drewnianej synagogi, przy ul. Raciborskiej

Spoglądając wstecz naszej rybnickiej, górnosląskiej, czy też ogólnośląskiej historii mamy wrażenie silnego
wyobcowania problematyki żydowskiej. W dziejach przedwojennej Polski, a nade wszystko w historii Rzeczpospolitej
czasów przedrozbiorowych, wątki dziejów Żydów polskich doczekały się publicznego przywrócenia ich pamięci
do ogólnopolskiego życia. Los taki nie spotyka Żydów na Śląsku. Miejsce i czas, w którym przyszło im zaistnieć
w przestrzeni Śląskiej, mimo ich wielkiego wysiłku i udziału w życiu publicznym, naznaczony był piętnem swoistej
obcości. W tej dziwnej śląskiej krainie milczenia – pomieszanych języków, wyznań, religii, gdzie praktycznie każdy był

11.03.1812 – wydanie przez Fryderyka Wilhelma III
tzw. edyktu emancypacyjnego – „wszyscy Żydzi na stałe
zamieszkujący teren królestwa pruskiego zostali uznani za tzw.
krajowców (Inländer) i obywateli państwa (Staatsbürger).
Na potwierdzenie tego otrzymywali specjalne dyplomy
(Staatsbürgerbrief). Dotąd byli oni tylko tolerowani na obszarze
państwa, dysponując różnymi przywilejami (General
Privilegien), patentami naturalizacyjnymi (Naturalisations
Patenten), listami ochronnymi (Schutzbriefen) i koncesjami
(Konzessionen). Warunkiem nabycia praw obywatelskich była
konieczność przyjęcia przez nich nazwiska (co na Śląsku stało
się już około 1790 r.). Musieli też odtąd w dokumentach
posługiwać się językiem niemieckim lub innym żywym. (cyt.
za: P. Nadolski, Historia osadnictwa Żydów w Gliwicach –
sytuacja prawna Żydów na Śląsku do I wojny światowej, [w:]
Żydzi Gliwiccy, Gliwice 2006, s. 54)
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Garbarnia rodziny Haase

nych. W broszurze odnaleźć można odniesienia nie tylko do samej
fabryki, ale także do ludzi, dzięki którym istniała – odtworzono
drzewo genealogiczne rodziny Haase (zaprezentowane również
Jednym z ciekawszych eksponatów, zaprezentowanych na wy- na wystawie Muzeum), wzbogacone o portrety kolejnych właścistawie „Rybniccy Żydzi”, jest oryginał wydanej w 1916 roku cieli.
Co takiego przekazuje nam ten niepozorny – wydawałoby się –
broszurki, zatytułowanej „Lederfabrik F. Haase 1766 – 1916”.
Broszurę wydano z okazji 150-lecia istnienia rybnickiej fabryki eksponat? Nie jest to tylko zwykłe przypomnienie procesu tworzeskóry, będącej własnością rodziny Haase – jednej z bardziej zna- nia i rozrastania się fabryki. To również dokument potwierdzający
nych i wpływowych żydowskich rodzin w Rybniku. Dokument, duże znaczenie, a nade wszystko zakorzenienie się rodziny Haase

Zapraszamy do udziału
w lekcjach muzealnych
dotyczących

Żydów w Rybniku
a realizowanych w oparciu
o wystawę „Rybniccy Żydzi”.

Czas trwania zajęć –
ok. 45 minut.
Lekcje będą dostępne
wyłącznie w dniach

16 luty–27 kwiecień
zapisy: tel. 32 43 27 465

1815 – powstanie cmentarza na gruncie zakupionym
przez kowala Józefa Nowaka za cenę 100 talarów, wcześniej
zmarłych przewożono do Mikołowa
1841 – rabinem został L. Karfunkel
1842–1848 – budowa nowej synagogi
(współczesnych) ulic Zamkowej i Chrobrego

u

zbiegu

5.06.1848 – uroczyste otwarcie nowej synagogi
1855 – rabinem został dr Daniel Fränkel
14.03.1855 – podpisanie statutu gminy izraelickiej
w Rybniku
1866 – powstanie Chewra Kadischa (związek charytatywny
i pogrzebowy)
Lata 70. XIX w. – konflikt o szkołę żydowską, zakończony jej
likwidacją i rozpoczęciem nauki w szkole powszechnej
gościem, zjawili się także potomkowie abrahamowego Ludu Wybranego. Choć dziś odbiera im się to miano, to jakiż inny
lud został wybrany do tak ciężkich hiobowych prób. Bycie u siebie, a zarazem ciągle na wygnaniu – w ciągłej tułaczce,
pomiędzy Bogiem i jego stwórczym aktem, pomiędzy prawem i tradycją. Świat mimo, iż mówi o Ich dramatycznych
losach, to jednak w wielu przestrzeniach spycha ich na margines.
Nasz projekt, niewolny od słabości ukazania tak złożonego i wielowątkowego zagadnienia, ulokowaliśmy w przestrzeni
200. lecia od nadania w granicach państwa pruskiego praw obywatelskich dla mieszkających tam Żydów. Ta nowożytna
cezura jest tu kolejnym tragicznym (w całościowym rozrachunku) związaniem się losami z pruskim modelem państwa,
z którego upadkiem inne narody odzyskały tożsamość i wolność, a dla Żydów oznaczało to powolną drogę ku kolejnej
biblijnej zagładzie.
Przestrzeń Rybnika i jego najbliższych okolic – skrzętnie wyczyszczona z wielu żydowskich śladów – jest miejscem,
w którym należy powiedzieć, że byli tu, żyli, starając się być w zgodzie z wszelkimi prawami jakie tu istniały. Jak dla
każdego (w gruncie rzeczy) słabego człowieka, nie jest to i dziś łatwe, nie było i dla nich. Ale w tym rozdzieranym różnymi
ambicjami świecie wpływali na różne przestrzenie życia. Handel, kupiectwo, przemysł, budownictwo mieszkaniowe,
działania na rzecz wspólnoty (nie tylko „swoich” ), to świadectwa ich istnienia w tym mieście. Chcemy ich przypomnieć
i uczcić, jako współobywateli, części naszego dziedzictwa. Zasłużyli sobie na pamięć – dobrą pamięć, mimo wszelkich
gwałtów, ludzkiego gniewu i zawiści, którego tak wiele przeżyli w swoim trwaniu i drodze ku Bożej Prawdzie. My sądzimy
dziś, Wieczność także nas osądzi. Obyśmy zdali dobrą sprawę ze stosunku do naszych bliźnich.
Bogdan Kloch

12.01.1888 – Juliusz Haase podarował grunt o wielkości
1,20 ha na rzecz parku dla mieszkańców miasta
1893 – otwarcie ochronki dla sierot zarządzanej przez
Związek Gmin Synagogalnych Górnego Śląska
1905–1906 – wsparcie budowy kościoła p.w. św. Antoniego
dotacją wspólnoty żydowskiej
1906–1910 – informacje o regularnych nabożeństwach
w synagodze
1911–1918 – rabinem dr David Braunschweiger
1920–09.1921 – rabinem dr David Nellhaus
12.05.1922 – sprzedaż budynku ochronki na rzecz gminy
izraelickiej w Katowicach
1922–1924 (?) – rabinem Salo Levin z Mogilna
1924–1929 – kantorem w synagodze Gustaw Hahn (nie
było rabina)
3.02.1930–1939 – rabinem dr Zygmunt Kohlberg
1928–1931 – zamknięcie cmentarza na podstawie
decyzji
administracyjnej
(ze względu
na zagrożenie
epidemiologiczne); początkowo zmarłych przewożono
do Wodzisławia Śląskiego, później wydzielono stosowną część
na nowym cmentarzu w Rybniku
09.1939 – wyjazd rabina z Rybnika
10.1939 – spalenie synagogi
03–04.1940 – zniszczenie cmentarza żydowskiego
05.1940 – wywiezienie rybnickich Żydów do Trzebini

XX Ogólnopolski Zjazd
Historyków Studentów
Katowice, 11-14 kwietnia 2012

Zabudowania browaru Hermana Müllera

największa studencka konferencja o tematyce historycznej
w Polsce
po raz pierwszy w Katowicach
kilkuset uczestników z kraju i z zagranicy
kilkanaście sekcji tematycznych
wiele wydarzeń towarzyszących i atrakcji kulturalnych
(otwarte debaty eksperckie, sekcja dla licealistów, gra
miejska w konwencji LARPu historycznego w klimacie
międzywojennych Katowic, koncerty, pokazy rekonstrukcji
historycznej na deptaku na ulicy Bankowej)

www.xxozhs.us.edu.pl

Organizator:
Studenckie Koło
Naukowe Historyków
Uniwersytetu Śląskiego

chociaż nosi ślady zniszczenia, stanowi niezwykle wartościową
pamiątkę i bogate źródło informacji. Oprócz szczegółowej historii powstania i – co najważniejsze – wieloletniego funkcjonowania fabryki, zawiera liczne reprodukcje szkiców, zdjęć i ilustracji,
które przybliżają czytelnikowi zabudowę i plany przedsiębiorstwa
na przestrzeni kolejnych dekad, jak również wygląd hali fabrycz-

Jedyny, który
przeżył
„My parents, my younger sister, brother, and I lived in a small town called
Rybnik, near German order” – napisał
kiedyś Jay Kuperman na stronie internetowej o zapomnianych obozach pracy. Tam
go wirtualnie “znalazłam”.
Jakub Kuperman mieszkał w Rybniku
od urodzenia, tj. od 1924 r. , do sierpnia
1939 r. Jego rodzice – Chaim Dawid i Esther Kupermanowie przyprowadzili się
do Rybnika ze Zwolenia koło Radomia
za przysłowiowym chlebem. Chaim był
drobnym handlarzem skór, imającym się
różnych dodatkowych prac. Esther prowadziła mały warsztat krawiecki przy ul. Raciborskiej. Nie była to bogata rodzina żydowska; tylko dzięki ciężkiej pracy Kupermanowie wiązali koniec z końcem.
Kilka dni przed wybuchem wojny
Chaim wysłał swoją żonę wraz z trójką
dzieci do Zwolenia, zakładając, iż Niemcy
nigdy nie dotrą tak daleko w głąb Polski.
Niestety, założenia kanapowego polityka,
jak nazywał swego ojca Jakub, nie sprawdziły się. Nie mogąc wrócić do Rybnika
rodzina zamieszkała w Sosnowcu u siostry
Esther. Nastoletni Jakub pracował u zegarmistrza, starając się zarobić na utrzymanie mamy i rodzeństwa aż do 1942 r.
W święto Jom Kippur został zabrany z ulicy wraz z innymi mężczyznami i wysłany
do obozu pracy, bez możliwości pożegnania się z rodziną.
Pierwszym miejscem, do którego trafił,
był obóz w Sacrau (obecnie Zakrzów pod
Wrocławiem). Po jakimś czasie zgłosił się
na ochotnika do pracy w fabryce, wychodząc z założenia, iż może być ona lżejsza
od katorgi przy budowie dróg. Dostał się
do filii obozu Gross Rosen, czyli do AL
Hirchsberg (obecnie Jelenia Góra), gdzie

w życiu gospodarczym miasta poprzez działalność na tym polu,
ale także w życiu lokalnej społeczności – jak przystało na rodzinę o wielopokoleniowej tradycji. I jako taka zapisała się w historii
Rybnika.

pracował w nieludzkich warunkach w fabryce celulozy i włókien sztucznych.
Pod koniec lutego 1945 r. Jakub, wraz
z pozostałymi więźniami, został popędzony w marszu śmierci w kierunku stacji kolejowej. Po 2 dniach drogi więźniów załadowano
do wagonów
towarowych.
Po około tygodniu podróży bez wody, jedzenia i na mrozie z 1100 osób do Buchenwaldu dotarło około 400. Buchenwald został wyzwolony w kwietniu 1945
r.; 21-letni Jakub ważył wówczas 40 kg.
Nie miał niestety do kogo wracać. Jego
mama, młodsza siostra i brat zostali zgładzeni w Auschwitz, ojca zastrzelił SS-man
w trakcie marszu śmierci w 1945 r. Jakub,
a w zasadzie już wówczas Jay, osiedlił się
w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszka
do dziś. Ostatni raz był w Rybniku
w czerwcu 2009 r., gdyż zdecydował,
że musi pokazać córkom miasto swojego
dzieciństwa, czyli Rybnik.
Nigdy nie zapomnę wzruszenia, które
pojawiło się na twarzy Jakuba, na widok
miejsca, w którym często czekał na swojego tatę.
Małgorzata Płoszaj

Marta Paszko

Dział Historii i Kultury Regionu
zwraca się z prośbą
(kontakt: tel. 324327466)
o przekazywanie
do zbiorów muzealnych
pamiątek związanych z kulturą
ludową, zwłaszcza stroju ludowego, a w szczególności
fotografii dokumentujących
zwyczaje i obrzędy ludowe.

Muzeum w Rybniku serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1–3 szkoły podstawowej),
na warsztaty plastyczne, na których dzieci będą mogły samodzielnie wykonać palmę wielkanocną. Zajęcia odbywać się będą
w dniach 5, 12, 19 i 26 marca 2012 r. Do udziału zapraszamy
zorganizowane grupy wraz z opiekunami od 10 do 30 osób. Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminów.
Telefon kontaktowy: 32 43 27 466
Wystawa „Rybniccy Żydzi”
Kuratorzy i autorzy scenariusza: Dawid Keller, Marta Paszko
Tłumaczenie z języka niemieckiego: Marta Paszko, Gregor Ploch (Oberschlesisches Landesmuseum Ratingen)
Aranżacja: Katarzyna Jendrośka-Goik
Promocja i montaż: pracownicy Muzeum
Autorzy składają wyrazy podziękowania za pomoc w przygotowaniu wystawy: Małgorzacie Płoszaj, Barbarze Kalinowskiej-Wójcik (Instytut Historii
Uniwersytetu Śląskiego), Gregorowi Plochowi (Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen), Ruth Beedle, Jacobowi Kupermanowi, Aleksandrze Grabiec, Yairowi Gilowi
Wystawa powstała w oparciu o informacje zgromadzone m.in. w: Archiwum
Państwowym w Katowicach i jego Oddziale w Raciborzu, Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Bibliotece Śląskiej, Żydowskim Instytucie Historycznym, Leo Baeck Institute New York, Narodowym Archiwum Cyfrowym, internetowych zbiorach zdigitalizowanych czasopism oraz uzyskanych
od osób prywatnych
Na wystawie zgromadzono eksponaty ze zbiorów Muzeum w Rybniku, Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie,
Muzeum Miejskiego w Zabrzu, Leo Baeck Institute w Nowym Jorku oraz
osób prywatnych
Fotografia z archiwum rodzinnego Jaya Kupermana

V Jarmark Historyczny – „W średniowiecznym miasteczku”
16 czerwca 2012 r. w godzinach od 11–18, w ramach
obchodów Dni Rybnika odbędzie się na wzgórzu przy kaplicy akademickiej w Rybniku V Jarmark Historyczny, zorganizowany przez Muzeum w Rybniku przy współudziale
Bractwa Rycerskiego Ziemi Rybnickiej.
Od 2009 r. Bractwo Rycerskie Ziemi Rybnickiej, przy
współpracy z Muzeum w Rybniku oraz Miastem Rybnik,
stara się „ożywić” park przy kościółku akademickim, organizując na jego terenie spotkania z historią. W ramach Dni
Miasta, a początkowo w ramach I Wieloboju Turniejowego,
bractwo swoją działalnością chciało przybliżyć mieszkańcom naszego miasta okres średniowiecza – takie jakie było
naprawdę – kolorowe, ciekawe, pełne kontrastów, a nie
mroczne czy straszne, jak jawi się ono w opinii potocznej.
Do tej pory osoby, które zawitały na wzgórze mogły
wziąć udział w mszach św. odprawianych w języku łacińskim z towarzyszeniem profesjonalnej scholi gregoriańskiej,
która wprowadzała niesamowity nastrój wyciszenia oraz
wzniosłości. Msze prowadził ksiądz Rafał Śpiewak, który
bardzo pozytywnie odnosi się do naszych działań i chętnie
je wspomaga. Poza sacrum było i oczywiście profanum, czyli rzeczy bardziej przyziemne. Co roku przybywa nam kramów rzemieślniczych; początkowo można zobaczyć było
warsztat i produkty płatnerza a także spróbować swoich sił
przy miechu czy kowadle, oraz zobaczyć różne techniki farbowania tkanin metodami naturalnymi, znanymi w średniowieczu. W ostatnim roku pojawiły się także stragany
garncarza, mincerza; można było także spróbować własnoręcznie wykonać coś z filcu lub zobaczyć produkty skórnicze. Mamy nadzieję, że za kilka lat prezentować będzie się
wielu najważniejszych rzemieślników rekonstrukcyjnych
w Polsce.
Rzemiosło to tylko jedna z atrakcji spotkań. Widzowie
zobaczyć mogli pojedynki i ćwiczenie rycerskie, manewry
oddziałów pieszych oraz mniejsze i większe potyczki.
W roku 2011 można było także „powąchać prochu”, gdyż
pierwszy raz zaprezentowaliśmy broń czarnoprochową, zarówno w postaci tzw. piszczeli, czyli broni ręcznej, jak i cięższej artylerii w wydaniu hufnicy. Na pewien czas wzgórze
rozbrzmiało wystrzałami, po czym skryło się w dymie.

Co roku można także zwiedzić obozowisko średniowieczne
– namioty, naczynia i przedmioty codziennego użytku –
przymierzyć elementy uzbrojenia oraz spróbować swoich sił
w łucznictwie na profesjonalnym torze łuczniczym, gdzie
wskazówek udziela jeden z najlepszych w Europie łuczników tradycyjnych.
Tyle historii, a co czeka nas w tym roku?
Przede wszystkim połączenie organizowanego od 4 lat
na muzealnym dziedzińcu Jarmarku zanikających rzemiosł
z tą działalnością, jaką do tej pory prowadziło Bractwo Rycerskie na wzgórzu. Dlatego też główną zmianą tegorocznego wydarzenia będzie zwiększenie i urozmaicenie kramów
rzemieślniczych, jako że impreza odbędzie się pod nazwą
„Jarmark średniowieczny”. Przyjadą do nas rekonstruktorzy
ginących zawodów, którzy prezentować będą: garncarstwo,
farbiarstwo, skórnictwo, tkactwo, czerpanie papieru, stolarstwo i wiele innych rzemiosł występujących we wczesnym
jak i późnym średniowieczu. Wszyscy, którzy wezmą udział
w jarmarku będą mogli zgłębić tajniki dawnych rzemiosł
praktycznie z każdej dziedziny życia.
Jak co roku można będzie zwiedzić wyposażony obóz
średniowieczny, prezentujący różnego typu namioty oraz
sprzęt obozowy jak: meble, naczynia ceramiczne, drewnia-

Nowa publikacja Muzeum w Rybniku:
Górny Śląsk na zakręcie historii.
Materiały konferencyjne.
„Zeszyty Rybnickie 13”
Tematyka okresu powstań i plebiscytu
na Górnym Śląsku doczekała się obszernej literatury. W ostatnich latach można, jak się wydaje, dostrzec kilka tendencji związanych z powstającymi pracami. Z jednej strony podejmowane
są próby nowego, czasami związanego
z redefiniowaniem tego czasu, spojrzenia na Górny Śląsku po zakończeniu
I wojny światowej. Zmienia się także zakres prac, w którym coraz częściej poruszane są tematy do tej pory rzadko (lub
w sposób ogólny) podejmowane w historiografii i publicystyce. Walczy się
wreszcie o samo istnienie pamięci o powstaniach i plebiscycie jako wydarzeniach ważnych dla mieszkańców tego
terenu, bez względu na obecne skojarzenia polityczne, a, jak się nieraz wydaje,
zapominanych czy marginalizowanych
w ogólnopolskich dyskusjach. Symboliczne może być tu zwłaszcza miejsce tej
tematyki w podręcznikach szkolnych.
Muzeum w Rybniku w 2001 r. zorganizowało konferencję, której referaty stanowiły podsumowanie dotychczasowej
wiedzy i doskonałe kompendium na ten
temat. Dziesięć lat później pragnąc
uczcić 90. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego, Muzeum razem z Sto-

ne, szklane oraz inne przedmioty codziennego użytku.
W wyznaczonym miejscu każdy chętny będzie mógł przymierzyć elementy opancerzenia czy wziąć do ręki repliki
broni średniowiecznej. Mniej będzie pokazów walk oraz samych rekonstruktorów z różnych śląskich grup, nie zabraknie jednak profesjonalnego toru łuczniczego oraz pokazów
broni czarno prochowej w wykonaniu członków Bractwa
Rycerskiego Ziemi Rybnickiej.
Nieodłącznym elementem życia w średniowieczu była
msza św., na którą również i w tym roku zapraszamy
na wzgórze do kaplicy akademickiej. Mamy też w zanadrzu
parę niespodzianek, więc zapraszamy wszystkich chętnych
do spotkania z żywą formą historii 16 czerwca 2012 r.
w godz. od 11.00 -18.00.
Mamy nadzieję, że spędzicie Państwo z nami miłe chwile, z dala od codziennego zgiełku i bieganiny, a czasy średniowieczne przestaną się wydawać tak mroczne i zaciekawią wszystkich – wszak warte są większego zainteresowania.
Zapraszamy serdecznie:
Muzeum w Rybniku i Bractwo Rycerskie Ziemi Rybnickiej
(Aleksandra Grabiec, Marek Żyła)

warzyszeniem Humanistycznym: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy oraz Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
w Rybniku, podjęły szereg działań we wszystkich wspomnianych wyżej aspektach. W sierpniu 2011 r. ukazał się zbiór
konspektów lekcji prezentujących okres powstań i plebiscytu
na Górnym Śląsku w kontekście historycznym, wskazując
przyczyny i skutki tych wydarzeń i wypełniając tym samym
lukę w podręcznikach. [...]
Prezentowany tom zawiera większość tekstów wygłoszonych
podczas konferencji. Część z nich podsumowuje stan wiedzy
m.in. na temat stosunku Kościoła katolickiego do powstań
śląskich (ks. Henryk Olszar) czy historii Wodzisławia Śląskiego w tym czasie (Piotr Hojka). Zaletą tekstu ks. Olszara jest
obszerny aneks źródłowy, w którym publikowane są dokumenty już wcześniej znane, jednakże teraz dostępne dla szerokiej publiczności. Z kolei tekst Piotra Hojki jest przykładem
zainteresowania lokalnymi skutkami wydarzeń o szerszym
znaczeniu.
W tomie znaleźć można również teksty wskazujące istnienie
nowych (lub dotąd niewykorzystywanych) źródeł do tego
okresu dotyczących wojsk międzynarodowych przebywających w tym czasie na Górnym Śląsku (Sebastian Rosenbaum)
lub agitacji proniemieckiej (Bogdan Kloch).
Poruszono również tematykę skutków okresu powstań i plebiscytu dla newralgicznej dla Górnego Śląska sieci kolejowej
(Dawid Keller). [...]
Prezentowany tom stanowić może kolejny element bogatej
historiografii tego okresu. Znaczna część z prezentowanych
w nim tekstów jest jednak świadectwem nowego podejścia
do tematyki powstań śląskich i winna być impulsem do dalszych badań i wzrostu zainteresowania tą tematyką wśród
mieszkańców Górnego Śląska. Okres powstań i plebiscytu
na Górnym Śląsku nie jest bowiem czasem zaprzeszłym,
o którym nie warto pamiętać, ale jego skutki odczuwane
są jeszcze współcześnie.
Dawid Keller (fragment wstępu)

I

Konferencja naukowa
„Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku”
1 Marca 2012 (I dzień) Muzeum w Rybniku
14.00–14.20 Uroczyste otwarcie
Żydzi na Górnym Śląsku do 1945 roku
14.20–14.40 dr hab. Leszek Ziątkowski (Uniwersytet
Wrocławski) – Przestrzeń prawna i przestrzeń społeczna
osadnictwa żydowskiego na Górnym Śląsku w początkach
XIX wieku
Żydzi na Górnym Śląsku do czasów industrializacji
w XIX w. nie odgrywali wiodącej roli w całej prowincji, jak
i w krainach najbliższych. Ich lokalne znaczenie dostrzegalne było zarówno w sile ekonomicznej, demograficznej jak
i kulturowej.
Obserwuje się tu przede wszystkim pewne cechy „pograniczności” - zawieszenia między modelem „niemieckim”
(zachodnioeuropejskim), a modelem „polskim” (wschodnioeuropejskim). Brakowało tu typowej dla większej części
Niemiec sytuacji eliminacji Żydów z pełni wykształconej
społeczności stanowej, a następnie ich pojawienia się w nim
jako czynnika wzmacniania władzy centralnej (absolutyzmu). Z drugiej strony wprawdzie mamy tu elementy typowe dla sytuacji w sąsiedniej Rzeczypospolitej, takie jak:
współdziałanie ze stanem szlacheckim, przejmowanie funkcji miejskiej w ekonomice lokalnej, bez jednak kooptacji
do społeczności tychże miast.
Owe cechy „pograniczności” można dostrzec w prawnych
regulacjach odnoszących się zarówno do najważniejszej
gminy regionu - Białej Prudnickiej, jak również funkcjonowanie drobnych gmin miejskich i – szczególnie - wiejskich.
Miało to odniesienie przede wszystkim do regulacji „fryderycjańskich”, w których pruscy legislatorzy usiłowali
upodobnić sytuację Żydów na Górnym Śląsku do pozostałych części prowincji. Kolejnym polem „pograniczności”
była obecność języków: jidysz w kontaktach wewnątrzgminnych oraz polskiego w komunikacji zewnętrznej. Niebagatelne znaczenie miała także podobieństwo w stosunkach religijnych i żywe kontakty personalne z gminami
pogranicza polskiego, choć w tym przypadku sytuacja górnośląska nie odbiegała od tej możliwej do zaobserwowania
we Wrocławiu czy Głogowie i ich okolicach.
Oddziaływanie i zakres penetracji ekonomicznej i kulturowej górnośląskich Żydów przed uprzemysłowieniem (do
ok. połowy XIX w.) zamknąć należy do terenów na wschód
od linii Wrocław – Świdnica, na południu sięgając do terenów północnomorawskich i hrabstwa kłodzkiego.. Potencjał demograficzny Żydów na Górnym Śląsku był wprawdzie znaczny na tle prowincji, ale znikomy w porównaniu
do ziem sąsiedniej Polski, co również stanowiło znaczący
ogranicznik w oddziaływaniu tutejszej diaspory.
14.40–15.00 dr Halina Dudała (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach) – Konwersje Żydów na katolicyzm
na Górnym Śląsku (XVII – XIX wieku)
Zagadnienie konwersji analizowane w historiografii poszczególnych wyznań – także wyznania mojżeszowego – lokowane było raczej na peryferiach zasadniczego nurtu wydarzeń lub też pomijane zupełnie. Wydaje się, że jedną
z przyczyn takiego stanu rzeczy jest stosunkowo trudna
do ustalenia topografia źródeł dotyczących tej tematyki.
Kwerenda bowiem objąć musi swoim zasięgiem przede
wszystkim źródła o charakterze masowym, a zatem księgi
metrykalne. W kontekście przeprowadzonych ustaleń wydaje się, że historyk w zjawisku konwersji górnośląskich
Żydów w badanym okresie dostrzegać może element szerszego procesu asymilacji ludności żydowskiej w Niemczech
w XVII, XVIII, a zwłaszcza w XIX w. Asymilacja przebiegała na wielu poziomach i płaszczyznach, wywołując rozmaite konsekwencje i skutki uboczne. Wydaje się, że rodziny żydowskie usiłowały – poprzez fakt zmiany wyznania –
zapuścić swoje korzenie głębiej i mocniej w lokalnej
społeczności, dając zwłaszcza młodszym pokoleniom większe szanse na awans społeczny, edukacyjny, zawodowy
i ekonomiczny.

15.00–15.20 dr Renata Knyspel-Kopeć (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Zielona Góra) – Ustawodawstwo pruskie XIX wieku a społeczność żydowska Górnego
Śląska

synagogi były przez dziennikarzy wspomnianej tu gazety
zauważane i imiennie piętnowane. Naturalnie takiej skrupulatności nie wykazywano wobec współwyznawców – katolików. „Nowiny Raciborskie” ukazywały się nieprzerwanie przez 31 lat, aż do 1920 r. Do zamknięcia redakcji
Gwarancją pełni praw obywatelskich dla Żydów zamiesz- przyczyniła się sytuacja ekonomiczna po I wojnie światokujących Prusy stał się edykt emancypacyjny z 1812 r. Na- wej, zwłaszcza kryzys gospodarczy i galopująca hiperinflatomiast konstytucja pruska z grudnia 1848 r. i późniejsza cja, a także powstanie państwa polskiego, poza granicami
ustawa Parlamentu Północnoniemieckiego z 1869 r., którą którego znalazła się większa część powiatu raciborskiego.
następnie przyjęły w 1871 r. zjednoczone Niemcy, stały się
potwierdzeniem niniejszego dokumentu. Akty prawne, po- 16.20–16.40 Tamara Włodarczyk (Uniwersytet Wrowstające zwłaszcza od lat czterdziestych XIX stulecia, spo- cławski) – Udział górnośląskich Żydów w rozwoju społeczwodowały poprawę sytuacji życiowej społeczności żydow- nym, gospodarczym i religijnym Dolnego Śląska w XIX
skiej w Prusach. Przyniosły one konsolidację tej ludności i XX wieku
na Górnym Śląsku wokół związku skupiającego gminy żydowskie, a uzyskany status równouprawnienia Żydów z in- Żydzi górnośląscy odegrali fundamentalną rolę w życiu
nymi obywatelami niemieckimi, umożliwił tym pierwszym społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku. Po edykcie
swobodne przemieszczanie się oraz dostęp do stanowisk emancypacyjnym z Górnego Śląska napłynęła największa
urzędniczych, co przyspieszyło asymilację w społeczeń- fala osadników żydowskich. Żydzi z Białej, Miejsca i instwie niemieckim.
nych miejscowości tworzyli instytucjonalne podstawy życia
żydowskiego w tym regionie w XIX w. Na przykładzie lo15.20–15.40 dr Barbara Kalinowska-Wójcik (Uniwersy- sów kilku rodzin żydowskich (m.in. Schottlaenderów), wytet Śląski) – Związek Gmin Synagogalnych Rejencji Opol- wodzących się z Górnego Śląska, którzy następnie związali
skiej – założenia i sfery działalności do 1922 roku
swoje losy z Dolnym Śląskiem, zostaną zaprezentowane
losy Żydów niemieckich w XIX i XX w.
Pomysł powołania związku górnośląskich gmin synagogalnych pojawił się w 1888 r. podczas spotkania siedmiu 16.40–17.00 Paweł Parys (Muzeum Śląskie w Katowiprzedstawicieli gmin żydowskich w Królewskiej Hucie. cach, Pracownia Historii Powstań Śląskich) – Informacje
Celem spotkania było ustalenie wspólnej linii postępowa- o Żydach w aktach powstańczych
nia w stosunku do członków, którzy wystąpili z gmin z powodu zbyt wysokich obciążeń finansowych. Jednak już Celem referatu jest odpowiedź na pytanie: czy i na ile
wkrótce potem zaczął kształtować się program, który w aktach powstańczych występują sprawy żydowskie. Okauwzględniał zarówno problemy, przed którymi stanęła lud- zuje się, że nie jest to zbyt wiele informacji, jednak pewną
ność żydowska na terenie Niemiec, jak i zadania, które nową wiedzę przynosi mało dotychczas spenetrowane tzw.
związek chciał wypełniać na poziomie lokalnym. Związek Archiwum Powstań Śląskich. Poruszone zostaną m.in.
Gmin Synagogalnych Rejencji Opolskiej należał do jed- kwestie związane ze stosunkiem powstańców do Żydów
nych z najbardziej aktywnych i prężnie działających tego w latach 1919–1921, zarówno na terenie byłej Kongresówtypu organizacji w Niemczech, skupiając z każdym rokiem ki, jak i Górnego Śląska. Mowa będzie także o osobach
coraz większą liczbę członków, operując znacznymi fundu- pochodzenia żydowskiego, które wzięły udział w powstaszami i aspirując do reprezentowania całej społeczności ży- niach.
dowskiej na pruskim Górnym Śląsku.
17.00–17.20 Marcin Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński)
15.40–16.00 Przerwa
– Antysemityzm po śląsku – wątki antysemickie w prasie
polskiej województwa śląskiego 20-lecia międzywojennego
16.00–16.20 dr Norbert Mika (Racibórz) – Antysemityzm komunikatów prasowych w „Nowinach Racibor- Problem istnienia, przejawów i skali antysemityzmu w mięskich” na przełomie XIX i XX wieku
dzywojennym woj. śląskim nie był do tej pory przedmiotem wyczerpujących badań (wyjątkiem są tu prace Marcina
Obchodzona w 2012 r. okrągła, dwudziesta rocznica roz- Wodzińskiego czy wątki monografii prasy śląskiej Edwarda
poczęcia działalności przez obecne „Nowiny Raciborskie” Długajczyka). Stąd wynikać może zapewne niedocenienie
może stanowić doskonałą okazję do głębszej refleksji nie tego zjawiska, połączone z przekonaniem o „przeszczepiotylko nad funkcjonowaniem tej gazety w pokomunistycz- nym” charakterze śląskiego antysemityzmu prasowego.
nej rzeczywistości III Rzeczypospolitej, ale również nad hi- O ile bowiem do podziału Górnego Śląska powszechnie
storycznymi jej początkami, sięgającymi swymi korzeniami utożsamiano Żydów z opcją niemiecką, o tyle migracje lat
drugiej połowy XIX w. Podejmując temat należy zauważyć, 20. i 30. spowodowały istotną przemianę nie tylko samej
iż do 1889 r. mieszkańcy ziemi raciborskiej – znajdującej ludności żydowskiej polskiego Śląska, co i samego śląskiego
się wówczas w granicach Rzeszy Niemieckiej – byli pozba- antysemityzmu,
wieni lokalnej polskiej gazety, choć w sporej części posługi- Celem mojego wystąpienia jest próba zrozumienia charakwali się na co dzień językiem polskim. Miejscowy rynek teru treści antysemickich w śląskim życiu publicznym.
prasowy od początku XIX do niemal połowy XX w. prak- W tym celu dokonuję analizy treści dwu najważniejszych
tycznie znajdował się w rękach niemieckich. Za drobny dzienników kształtujących opinię publiczną województwa:
epizod należy uznać publikowanie w XIX w. w powiecie „Polonii” oraz „Polski Zachodniej”. Posiłkować będę się
raciborskim gazet morawskich. Do powstania „Nowin Ra- również przykładem „Głosu Górnego Śląska” oraz popularciborskich” przyczynić się miała grupa warszawskich akty- nych „7 Groszy”. W przeciwieństwie do jawnie antysemicwistów, zaangażowanych w polski ruch narodowy, związa- kich periodyków jak „Do czynu!”, „Błyskawica” czy „Szturny z Ligą Polską (późniejszą Narodową Demokracją). mowiec” żadna z powyższych gazet nie traktowała antysePierwszy okazowy numer tej gazety ukazał się drukiem 16 mityzmu jako swego głównego przekazu. Treści uznawane
marca 1889 r. W jej artykułach prasowych często pojawiały dziś za wymierzone bezpośrednio lub pośrednio przeciwko
się hasła antyniemieckie i prorosyjskie. Oprócz tego „No- Żydom, uznawane były raczej za zupełnie niewinne lub
winy Raciborskie” pełne były również wypowiedzi o tema- usprawiedliwione.
tyce antyżydowskiej, tworzone na podłożu ideologicznym Skupiam się na trzech formach analizy
i gospodarczym. Kolejni redaktorzy i korespondenci apelo- - ewolucji, jaką przeszły treści antysemickie w okresie mięwali do czytelników, by ci nie kupowali towarów w skle- dzywojnia
pach należących do wyznawców religii mojżeszowej, ani też - rozumieniu funkcji, jaką miały pełnić antysemickie treści
nie zaciągali u Żydów pożyczek. Do sztandarowych haseł w bieżącym życiu politycznym
„Nowin Raciborskich” należało – „Wszyscy powinni tylko - miejscu antysemityzmu w polskiej kulturze popularnej
u swoich kupować !”. Każde negatywne potknięcie członka Górnego Śląska.

17.20–17.40

Przerwa

17.40–18.00 Waldemar Gorki (Muzeum w Rybniku) –
Treści propagandowe wykorzystywane przez polskich
przedsiębiorców i rzemieślników w ich konfrontacji z konkurencją żydowską na Śląsku w okresie międzywojennym
Referat ma ukazać jak polscy przedsiębiorcy i rzemieślnicy,
powołując się na więzi chrześcijańskie, propagowali wśród
społeczeństwa śląskiego staropolską zasadę „swój do swego”
i tym to sposobem dążyli do wyparcia z rynku konkurencji
żydowskiej itd. W oparciu o artykuły z „Urzędowej Gazety
Gminy Izraelickiej w Katowicach” ukażę jak społeczność
żydowska odpierała owe zarzuty.
18.00–18.20 Anna Novikow (The Hebrew University of
Jerusalem) – „Deutschland” lub „Polska” ? Loże B’nai B’rith
w województwie śląskim w latach 1921–1934
The Jewish B’nai B’rith organization (that means “Sons of
the Covenant” ) was established in New York on 1843 and
aimed at humanity, tolerance and charity. Soon after that
the lodges spread over all Europe and this organization rapidly gained popularity among the Jewish population there. Every state including a certain amount of lodges was
called a “District”.
After the foundation of the Second Polish Republic, the
Polish District of B’nai-B’rith was created in 1924 with the
Grand Lodge of Krakow in its head. The lodges of German
cities that now found themselves within the borders of Poland (such as Posen or Kattowitz) had to give up their former district of affiliation.
The Grand Lodge in Krakow suggested that they enter
a new Polish District (XIII). The lodge of Poznan immediately agreed. Yet, the two Eastern Upper Silesian lodges “Michael Sachs” in Krolewska Huta and “Concordia” in Katowice refused, and asked to be affiliated directly to the Executive Committee in the USA, which was central in the
activity of the whole organization.
Since 1924, Leo Baeck, who headed the Grand District of
Germany, assumed the responsibility for the fate of the Silesian lodges. Between the years 1924 and 1927 he, together with Leon Ader, the head of the Polish B’nai B’rith
District, headed the campaign to persuade them to join
Poland. Baeck and Ader conducted intensive correspondence with the lodges in United States, Poland, and Silesia.
Their efforts were successful: in the year 1927 the lodges of
Katowice and Krolewska Huta joined the Grand District of
Poland.
This episode is important in shedding light on a less known
chapter on the Jewish history in the interwar Poland.
18.20–18.40 Matthias Lempart (Universität Vechta) –
Der Antisemitismus in der Propaganda der oberschlesischen Nationalsozialisten vor 1933 (Antysemityzm w propagandzie górnośląskich nazistów przed 1933 rokiem)
Powszechnie wiadomo, że radykalny antysemityzm był jednym z najważniejszych ideologicznych determinantów ideologii nazistowskiej. Propaganda antysemicka, bazując na
nastrojach społecznych, służyła ideologicznemu „umocnieniu” członków i sympatyków partii i zdobyciu nowych
zwolenników, szczególnie tych z prawicowo nastawionych
kręgów niemieckiego społeczeństwa. Jednocześnie można
zauważyć, że nazistowska propaganda, nie tylko ta antysemicka, w tzw. „czasie walki“ („Kampfzeit“) do objęcia władzy w roku 1933 umiejętnie dostosowywała się do społeczno-politycznej sytuacji w danym regionie, dużym mieście
czy też do innego rodzaju specyfiki miejscowej. Mając to na
uwadze interesujące wydają się pytania o treści propagandy
antysemickiej NSDAP w prowincji górnośląskiej. Należy
w nich uwzględnić następujące aspekty: tutejsza partia nazistowska była stosunkowo słaba i miała dużo poważniejszych przeciwników niż „die Juden”, jednocześnie miejscowi Niemcy wyznania mojżeszowego, nastawieni w większości niemiecko-patriotycznie, nie byli wdzięcznym obiektem
propagandowych ataków. Jak wybrnęła górnośląska
NSDAP z tego swoistego „dylematu”? Jaką rolę odgrywała
antysemicka propaganda w jej działalności do 1933 roku?
Omówienie tej problematyki nastąpi na podstawie przygotowywanej pracy doktorskiej na temat górnośląskiej
NSDAP przed 1933 rokiem.

W referacie zostanie przedstawiona jeden z przejawów polityki rasowej realizowanej na Górnym Śląsku w okresie II
wojny światowej, którym było ściganie i karanie tzw. zbrodni zhańbienia rasy (Rassenschande). Autora referatu interesują dwa aspekty tego zagadnienia: 1. Podłoże ideologiczne
ścigania tego przestępstwa na Górnym Śląsku na podstawie
ustawy o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej czci (Gesetz zum Schutze des deutsche Blutes und der deutsche Ehre)
z 1935 roku; 2. Praktyka stosowania tej normy prawnej na
Górnym Śląsku, podstawą źródłową będą rozpatrywane
przez katowicki sąd specjalny (Sondergericht Kattowitz)
sprawy, z których zachowały się akta sądowe. W dotychczasowej literaturze zajmował się bliżej tym zagadnieniem tylko Alfred Konieczny (Pod rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy. Górny Śląsk 1939–1945, Warszawa–Wrocław 1972, s. 243 i n.), ale rozpatrywał on szczegółowo
tylko przypadki, które miały miejsce do momentu rozciągnięcia rozporządzenia o ochronie niemieckiej krwi i czci
w maju 1941 roku na tereny wcielone do Trzeciej Rzeszy.
Nie brał więc pod uwagę spraw z okresu, kiedy od 1941
roku wyodrębniono Prowincję Górnośląską (Provinz Oberschlesien). Analiza tych przypadków, ze szczególnym
uwzględnieniem odwoływania się do ideologii, a także ówczesnej praktyki sądowniczej, będzie głównym problemem
badawczym, mającym pozwolić odpowiedzieć na pytanie:
czy ściganie przestępstw rasowych na Górnym Śląsku miało
od 1941 roku charakter specyficzny, odmienny od stosowanych na pozostałym obszarze Rzeszy Niemieckiej, czy też
postępowanie w tych sprawach prowadzono zgodnie z zasadami wypracowanymi w niemieckim wymiarze sprawiedliwości już przed 1941 rokiem?

wobec żydowskich mieszkańców województwa śląskiego/
katowickiego w latach 1945–1990
Ludność żydowska była obiektem zainteresowania aparatu
bezpieczeństwa PRL i podległych mu terenowych struktur
przez cały okres funkcjonowania komunistycznego państwa. Natężenie i charakter podejmowanych działań uwarunkowany był aktualną sytuacją polityczną w kraju
i na świecie, a co za tym idzie stosunkiem władz komunistycznych do tego środowiska. W latach 1946–1950 działania katowickiego WUBP wobec miejscowych Żydów polegały na permanentnej kontroli poczynań członków żydowskich partii politycznych, organizacji społecznych oraz
zrzeszeń/kongregacji religijnych. Szczególnemu nadzorowi
poddano organizacje syjonistyczne, a zwłaszcza ich aktywność na rzecz nielegalnej emigracji. W latach pięćdziesiątych XX w. zainteresowanie służb bezpieczeństwa żydowskimi mieszkańcami regionu nieco osłabło by ponownie
przybrać na sile na początku lat sześćdziesiątych. Wówczas
powróciły one do systematycznej „obserwacji” kongregacji
wyznaniowych i ich powiązań z syjonizmem, co stanowiło
preludium do wzmożonych akcji WUSW w Katowicach
w okresie „kampanii antysemickiej” w latach 1967–1968.
Po 1969 r., aktywność „bezpieki” w tym środowisku stopniowo przygasała, niemniej zainteresowanie żydowskimi
mieszkańcami województwa katowickiego utrzymało się
do momentu jej likwidacji w 1990 r.
10.10–10.30 Zbigniew Gołasz (Muzeum Miejskie w Zabrzu) – Żydzi w Zabrzu w pierwszych latach po II wojnie
światowej

19.00–19.20 Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski) – Referat dotyczy dziejów społeczności żydowskiej w Zabrzu
„Kwestia żydowska” w aktach górnośląskiej NSDAP 1933– po Zagładzie: próby zorganizowania się, działalność poli1945
tyczną i socjalną.
Zagłada narodu żydowskiego w okresie II wojny światowej
doczekała się już tysięcy opracowań naukowych, popularnych i pamiętnikarskich. Znajdują się wśród nich ujęcia
pokazujące Holokaust zarówno z jednostkowej perspektywy ofiar i sprawców, jak i analizujące ideologiczne podstawy nazistowskiej polityki antyżydowskiej oraz bezduszne,
polityczne i biurokratyczne mechanizmy procesu prześladowań i zagłady. Również losy górnośląskich Żydów
w okresie nazizmu stały się tematem badań wielu autorów
polskich i zagranicznych. W tej sytuacji pojawia się pytanie, czy można jeszcze wnieść coś nowego do tej tematyki,
lub też, patrząc z perspektywy historyka, czy można jeszcze
znaleźć niewykorzystane dotychczas źródła? Okazuje się,
że są jeszcze takie możliwości. Jedną z nich daje analiza archiwaliów górnośląskiej NSDAP, które przez wiele lat nie
były dostępne dla badaczy. Nie są to materiały, które mogą
w jakiś rewolucyjny sposób zmienić naszą wiedzę na ten temat. W skali regionalnej stanowią jednak niewątpliwie
wartościowe źródło, ukazujące niektóre aspekty działań
partii nazistowskiej wobec ludności żydowskiej na Górnym
Śląsku. Co może istotne, „wielka” polityka pojawia się
w nich stosunkowo rzadko. Najczęściej są one poruszającą
dokumentacją podłości, do jakiej zdolny jest rodzaj ludzki
wobec swoich bliźnich...
19.20–19.40 Dyskusja
2 Marzec 2012 (II Dzień)
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku

10.30–10.50 dr Roman Smolorz (Osteuropa Institut Regensburg) – Żydzi śląscy w drodze do Palestyny/Israela.
Przyczynek do stosunków wewnątrzżydowskich w okupowanych Niemczech
Erec Jisrael przyświecał ideowo wszystkim Żydom po zakończeniu II wojny światowej. Wielu z nich musiało jednak czekać na wyjazd do Palestyny/Izraela w okupowanych
Niemczech. Zatem to Żydzi z Górnego i Dolnego Śląska,
Zagłębia oraz centralnej Polski często tworzyli zaczątki nowego życia niemieckich gmin żydowskich. Trauma polityki
nazistowskiej oraz troski powojennego dnia codziennego
łączyły tych ludzi, z drugiej strony problematyczny stosunek do Niemców oraz podziały z przeszłości stanowiły nierzadko źródło konfliktów zarówno moralnych, jak i politycznych.
W prezentowanym referacie zostanie przedstawiona analiza
życia codziennego w odradzających się gminach żydowskich w Niemczech po 1945 roku z uwzględnieniem roli
Żydów śląskich.
10.50–11.10

Historia Żydów
na Górnym Śląsku
Problematyka ludności żydowskiej stanowi jeden z często i gorąco dyskutowanych tematów wśród historyków.
Jednak zainteresowanie kwestami żydowskimi wykazują
coraz częściej również zwykli mieszkańcy Górnego Śląska,
którzy odkrywają ze zdumieniem, że kilkadziesiąt lat
wcześniej w ich miejscowościach mieszkali przedstawiciele innej religii, którzy razem z ich przodkami budowali
i rozwijali gospodarczą, kulturalną i społeczną siłę tego regionu. Otaczająca nas dzisiaj rzeczywistość to również ich
dziedzictwo, które nam pozostawiono i które jesteśmy zobowiązani kultywować. Do tego potrzebna jest jednak
wiedza, która pozwoli nam lepiej zrozumieć fakty z naszej
wspólnej historii.
Rozpoczynając krótkie wprowadzenie do historii Żydów na Górnym Śląsku należałoby zwrócić uwagę przede
wszystkim na dwa istotne elementy. Po pierwsze bardzo
ważnym postulatem jest spojrzenie na dziewiętnastowieczny Górny Śląsk jak na integralną część Królestwa
Prus, co wymaga uwzględnienia w regionalnych badaniach odniesień do sytuacji panującej wówczas w całym
państwie i zobowiązuje do sięgnięcie po najnowsze prace
omawiające tą tematykę. Drugim ważnym elementem jest
dostrzeżenie różnic pomiędzy Żydami zamieszkującymi
pruski Górny Śląska i Śląsk Austriacki oraz graniczące
z nimi tereny zaboru rosyjskiego. Te podziały stały się jeszcze bardziej widoczne po zakończeniu I wojny światowej
i utworzeniu Województwa Śląskiego ze wschodniej części
Rejencji Opolskiej i Śląska Cieszyńskiego. Dopiero zakończenie II wojny światowej spowodowało, że większość
terenów Górnego Śląska znalazła się w ramach jednego
organizmu państwowego.
Procesy asymilacyjne, jakim ulegała społeczność żydowska w XIX i XX wieku, w zachowaniu i statusie można podzielić zasadniczo na cztery podstawowe przemiany.
Pierwszą z nich było przyjęcie kulturowych i społecznych
zwyczajów grupy dominującej w otoczeniu społeczności
żydowskiej, polegała ona między innymi na adaptacji
w sferze języka, ubioru, nazwisk i imion i nazywana jest

akulturacją. Druga przemiana polegała na pokonaniu barier społecznych i wejściu Żydów do nieżydowskich kręgów, czyli na integracji z otoczeniem. Trzecia przemiana
– emancypacja – polegała na otrzymaniu praw i przywilejów, jakie posiadali inni obywatele danego państwa należący do tej samej warstwy społeczno-ekonomicznej. Zaś
czwarta przemiana polegała na zmniejszeniu znaczenia,
a następnie odrzuceniu wierzeń i praktyk religijnych, jako
imperatywu kształtującego życie i poglądy i w efekcie była
sekularyzacją tej społeczności.
Z pewnym opóźnieniem w stosunku do tych zmian
dośrodkowych (czyli asymilacyjnych), część społeczności
żydowskiej w Europie i na Górnym Śląsku zaczęła w drugiej połowie XIX wieku wykazywać tendencje odśrodkowe, polegające na odkrywaniu i powrocie do wartości,
które niosła ze sobą religia żydowska oraz przynależność
do narodu „wybranego”, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ruchu określanym jako „renesans żydowski” lub
w syjonizmie.
W XIX wiek społeczność mozaistyczna na pruskim
Górnym Śląsku wkroczyła z dobrymi rokowaniami co do
swojej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej.
Trwająca od XVIII wieku haskala (oświecenie żydowskie)
zaczynała przynosić coraz większe efekty i obejmować coraz liczniejszą grypę ludności mozaistycznej, co odbywało
się na fali przemian, które ogarnęły w tym czasie Europę.
Ogłoszony 11 marca 1812 roku edykt emancypacyjny był
jednym z kilku aktów prawnych, które miały przekształcić
Prusy w nowoczesne państwo. Celem edyktu, zgodnie
z zamysłem twórców było „den jüdischen Glaubensgenossen in Unserer Monarchie eine neue, der allgemeinen
Wohlfahrt angemessene Verfassung zu ertheilen” („żydowskim współtowarzyszom w naszej monarchii nowe,
powszechnej pomyślności sprzyjające prawa przyznać„).
Bardzo ważnym krokiem było przyznanie wszystkim Żydom objętym przywilejami, koncesjami i patentami, obywatelstwa pruskiego. Warunkiem koniecznym do jego
uzyskania było prawo zamieszkiwania i pracy na terenie
kraju, zobowiązano również nowych pruskich obywateli
do przyjęcia stałego nazwiska, używania języka niemieckiego (lub innego „żyjącego”) oraz stosowania alfabetu
niemieckiego lub łacińskiego. Tym samym kontynuowano proces akulturacji polegający na zmianie „mowy, imion
i odzieży”, który prowadził do stopniowego wtapiania się
ludności żydowskiej do niemieckiego otoczenia. Żydzi na
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11.10–11.30 Zbigniew Bereszyński (Opole) – Represyjne działania władz komunistycznych na Opolszczyźnie wobec osób pochodzenia żydowskiego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku

W czerwcu 1967 r., w bezpośredniej reakcji na tzw. wojnę
sześciodniową na Bliskim Wschodzie, znaczna część elit
politycznych PRL wszczęła tzw. kampanię antysyjonistyczSekcja I
ną, mającą w praktyce wszelkie cechy kampanii antysemicW nowej rzeczywistości po 1945 roku
kiej, aczkolwiek oficjalnie odżegnywano się od antysemity9.30–9.50
Janusz Oszytko (Instytut Pamięci Narodo- zmu jako takiego. Czołową rolę w tropieniu i zwalczaniu
wej Delegatura w Opolu) – Dzieło miłosierdzia opolskich „syjonistów” odgrywał od początku cywilny i wojskowy
sióstr szpitalnych św. Franciszka wobec prześladowanych aparat bezpieczeństwa. Już w połowie 1967 r. Służba BezŻydów w świetle nieznanych dokumentów z lat 1939–1940 pieczeństwa i Wojskowa Służba Wewnętrzna zaczęły bliżej
interesować się osobami podejrzanymi o sympatyzowanie
Referat dotyczy istotnych wydarzeń związanych z opolski- z Izraelem. Przystąpiono do inwigilacji takich osób, a nami Żydami podczas ich Zagłady, gdzie opisane zostaną do- stępnie także do różnego rodzaju działań o charakterze retąd nieznane lub mało znane przypadki pomocy przedsta- presyjnym. Zjawiska te nie ominęły również Śląska Opolwicielek kościoła katolickiego (sióstr zakonnych szpitalnych skiego.
św. Franciszka) wobec chorych opolskich Żydów, zwłaszcza Dobrym tego przykładem są zapoczątkowane przez SB law ośrodkach leczniczych franciszkanek szpitalnych – tem 1967 r. działania w stosunku do Zalmana (Zygmunta)
w Pruszkowie oraz w Opolu – Szczepanowicach. Informa- Zygmana, kupca prowadzącego dobrze prosperujący sklep
cje archiwalne uzupełniane są danymi z publikacji pamiąt- galanteryjno-obuwniczy w Głogówku. W nocy z 6 na 7
kowej pt. Gedenkbuch-Opfer der Verfolgung der Juden unter maja 1967 r. zostało dokonane włamanie do prowadzonego
18.40–19.00 prof. zw dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uni- der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland przez Zygmana sklepu. Incydent ten dał początek znacznie
wersytet Śląski) – „Rassenschande”. Teoria i praktyka dzia- 1933–1945, opublikowanej w Koblencji w 2007 r.
poważniejszym kłopotom dla właściciela sklepu, który
łania niemieckiego wymiaru sprawiedliwości na Górnym
w niedługi czas potem stał się obiektem aktywnego zainteŚląsku
9.50–10.10
dr Aleksandra Namysło (Instytut Pamięci resowania SB. W sierpniu 1967 r. służba ta objęła 1967 r.
Narodowej w Katowicach) – Aparat bezpieczeństwa PRL Zygmana kontrolą operacyjną w ramach kwestionariusza

Patroni medialni

w każdy wtorek

Górnym Śląsku również stawali się powoli ważnym i równoprawnym elementem regionalnego życia gospodarczego i kulturalnego. Jednak w zamian za rezygnację z własnych tradycji, Żydzi oczekiwali pełnego równouprawnienia połączonego z integracją we wszystkich sferach ich
działalności. Niestety, narastający od lat siedemdziesiątych
XIX wieku antysemityzm postawił znak zapytania nad celowością kontynuacji tej polityki i przyniósł duże rozczarowanie stronie żydowskiej. Co prawda większość Żydów
w Niemczech i na Górnym Śląsku nadal nie widziała innego wyjścia jak prowadzona od lat akulturacja, jednak
już w latach osiemdziesiątych pojawiła się grupa osób pochodzenia żydowskiego, która wykazywała duże zainteresowanie historią i kulturą narodu wybranego i starała się
poprzez te elementy zwrócić uwagę większości na partykularyzm żydowskiej tożsamości. Z czasem grupa ta zaczęła odgrywać coraz większą rolę powodując powstanie
wielu stowarzyszeń, organizacji, czasopism i instytucji,
skupiających wyłącznie ludność żydowską. Również na
Górnym Śląsku zaczęły powstawać w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku liczne związki, oddziały i przedstawicielstwa żydowskich organizacji ogólnoniemieckich takich jak Deutsch-Israelitischer Gemeindebund, Centralverein deutsche Staatsbürger jüdischen
Glaubens, Vereine für jüdische Geschichte und Literatur
czy parawolnomularskie loże B’nai Brithu.
Zakończenie I wojny światowej przyniosło na Górnym
Śląsku radykalizację nastrojów. Trzy powstania śląskie oraz
plebiscyt postawiły miejscową ludność żydowską wobec
wyboru jednej z opcji narodowych i zgodnie z prowadzoną przez długie lata polityką integracji opowiedzieli się
oni w większości po stronie niemieckiej, opuszczając tereny przyznane Polsce i przenosząc się na zachód. Na ich
miejsce napłynęła wkrótce potem ludność żydowska z terenów dawnego zaboru rosyjskiego wypełniając częściowo
puste miejsce. Kres postawom polegającym zarówno na
eksponowaniu własnej, żydowskiej tożsamości, jak i integracji oraz akulturacji położyło dojście do władzy narodowych socjalistów, którzy w najbardziej okrutny sposób
doprowadzili do „ostatecznego rozwiązania” kwestii żydowskiej.
Barbara Kalinowska-Wójcik

gólnie usilnych starań historyków. Dla poznania XVIII
i XIX-wiecznej sytuacji społeczności żydowskiej tego regionu podstawowym zadaniem badawczym pozostaje
uchwycenie ich obecności nie tylko w przestrzeni miejskiej, ale również ich związki z osadnictwem wiejskim.
Wiedza na temat liczebności i skali osadnictwa żydowskiego we wsiach powiatu rybnickiego jest na dzień dzisiejszy znikoma. Niemniej funkcjonuje wiele pruskich
wydawnictw statystycznych i słabo znanych opracowań
z okresu sprzed 1914 r., które pozwalają prześledzić dynamikę tych przemian osadniczych. Również m. in. raciborskie Archiwum Państwowe zawiera kilka cennych sygnatur zawierających praktycznie nie rozpoznany materiał
ukazujący zmiany w osadnictwie wiejskim Żydów na obszarze dawnego powiatu rybnickiego w okresie pierwszej
i drugiej połowy XIX w. Artykuł niniejszy ma za zadanie
prześledzenie rozmieszczenia oraz przemian osadnictwa
żydowskiego we wioskach powiatu a także oszacowanie
liczebności tych niezwykle małych społeczności.
14.20–14.40 Małgorzata Płoszaj (Rybnik) – Historia
rybnickiej rodziny Haase
Historia rybnickiej rodziny Haase to opowieść o kilku
pokoleniach jednej z bardziej zasłużonych rodzin żydowskich, mieszkającej w Rybniku przez ponad 150 lat. Odnalezienie we wrześniu 2009 r. nagrobka Charlotte Prager
z domu Haase spowodowało, iż uznałam, że rodzina
ta zasłużyła na pełniejsze opracowanie, z uwagi na wkład,
jaki wniosła w rozwój Rybnika. Losy członków tej rodziny od końca XVIII w. do 1921 r. przedstawiłam w miarę
szczegółowo, w oparciu o kronikę napisaną w 1916 r.
przez Ezechiela Ziviera z okazji 150-lecia fabryki skór Haase oraz na podstawie dokumentów i informacji przesłanych mi przez potomków ostatniego właściciela tej fabryki. Czasy od wyjazdu tych żydowskich rybniczan zostały
opisane przeze mnie bardziej pobieżnie, gdyż nie dotyczyły już bezpośrednio naszego miasta. Dzieje rodziny, choć
dotychczas szeroko nie opisywane, były w miarę znane
rybniczanom interesującym się historią swojego miasta,
a już na pewno tym, którzy wiedzieli, iż największy z rybnickich parków, tzw. Hasynhajda, został ufundowany
przez Juliusza Haase. Nieznane były jedynie okoliczności
sprzedaży ich dochodowego, wielopokoleniowego interesu oraz wyjazdu z Rybnika. Długie poszukiwania pozwoliły mi ustalić, iż rodzinie Haase udało się przeżyć II wojnę światową, a dzięki odnalezieniu potomków i bezpośredniemu kontaktowi z wnuczkami ostatniego z Haasych,
mogłam dowiedzieć się o dramatycznych wydarzeniach
z czasów III powstania śląskiego. Wydarzeniach, których
nie starałam się oceniać, a które miały poważny wpływ
na dalsze decyzje rodziny. Mam nadzieję, że artykuł przybliży czytelnikom rodzinę Haasych – niemieckich Żydów
żyjących w śląskim Rybniku.

14.40–15.00 Ruth Beedle (London) – Historia rybnickiej rodziny Aronade

odnotowane zakłady będące własnością Żydów przed
1922 r. oraz ich losy po 1939 r.

I would be happy to present a paper on the life of my
great grandmother Regina Aronade. She was an extraordinary woman. I have a photographic history of her life
from being born in Rybnik on 4th April 1867, married
there on the 18th march 1890, having four children, running her own business, moving from place to place, eventually to Amsterdam in the 1930’s and sadly ending her
days not far from her birthplace, at Auschwitz. It was my
interest in her life that led me back to visit Rybnik and get
a feeling of the life her family had there.

16.20–16.40 Anna Grabowska (Rybnik) – Obraz Żyda
i narodu żydowskiego na łamach „Sztandaru Polskiego
i Gazety Rybnickiej” w latach 1927–1939 (wybrane problemy z elementami analizy porównawczej)

15.00–15.20 dr Marek P. Czapliński (Opole) – Sierociniec żydowski w Rybniku w latach 1893–1922
Dnia 23 września 1888 r. w Gliwicach założono Związek
Gmin Synagogalnych Rejencji Opolskiej w Opolu, złożony z przedstawicieli gmin żydowskich Górnego Śląska,
którego celem było koordynowanie działalności religijnej
i kulturalnej wśród swoich członków. Z inicjatywy Związku otwarto 29 października 1893 r. pierwszy żydowski
sierociniec w Niemczech, w Rybniku. W znacznej części
powstanie sierocińca sfinansował Ferdinand Haase z Rybnika, który do budowy sierocińca ufundował 3 morgi
działki gruntowej i kapitał 20000 marek. Wieloletnim
dyrektorem sierocińca był Leopold Katz a utrzymanie
jego było pokrywane w znacznej części ze środków Związku i prywatnych sponsorów, przeważnie narodowości żydowskiej. Instytucja była miejscem przeznaczonym dla
opieki i wychowania nad sierotami, półsierotami i ubogimi dziećmi żydowskimi. Kres placówski nastąpił w roku
1922; w maju tego roku, z uwagi na nadchodzący podział
Górnego Śląska, Związek Gmin sprzedał budynek domu
sierot w Rybniku gminie katowickiej.
15.20–16.00
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16.00–16.20 dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku) –
Browar Rybnicki i inne żydowskie zakłady przemysłowe
oraz przedsiębiorstwa handlowe w Rybniku w okresie
międzywojennym
W okresie międzywojennym w Rybniku funkcjonował
szereg firm należących do rodzin żydowskich. Podział
Górnego Śląska przyniósł również znaczące zmiany
w strukturze własnościowej przedsiębiorstw w Rybniku
(np. garbarnia Haase). Zmniejszona liczebnie społeczność zachowała jednak swoje podstawowe źródło dochodów, tj. życie gospodarcze. W okresie międzywojennym
stan ten uległ zmianie, m.in. na skutek napływu ludności
żydowskiej z Zagłębia, jednakże również przybysze podejmowali różnego rodzaju działalność gospodarczą. W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione główne rodzaje
prowadzonej działalności gospodarczej oraz wybrane
przykładowe zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa
handlowe. Ponadto, dla celów porównawczych, zostaną

W swoim wystąpieniu ukażę i przeanalizuję stereotypowe
ujęcie wizerunku społeczności żydowskiej w lokalnej prasie rybnickiej. Swoją analizę rozpocznę od drugiej połowy
lat dwudziestych, kiedy to jeszcze notatki prasowe nie
miały lub w bardzo niewelkim stopniu posiadały zabarwienie antysemickie, przez lata trzydzieste aż do 1939 r.,
ukazując eskalację prasowych ataków na społeczność żydowską od 1935 r. Problematyka wystąpienia będzie
oscylowała wokół takich zagadnień jak: gospodarka, kultura, religia, polityka, szkolnictwo. Postaram się ukazać
w jaki sposób kształtowały się stereotypy dotyczące: ekspansji żydowskiej w handlu i rzemiośle, udziału Żydów
w strukturach władzy, ich udziału w ruchu bolszewickim
oraz w budowie potęgi dwóch największych agresorów
państwa polskiego (Niemiec i Rosji Sowieckiej), ich roli
w dziedzinie moralności, chrześcijaństwa, polskiej kultury i szkolnictwa oraz ich postaw i zachowań.
16.40–17.00 Krzysztof Bielawski (Muzeum Historii
Żydów Polskich) – Żydowska historia lokalna a wyzwania
współczesnego muzeum
Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych
stawia przez placówkami muzealnymi zupełnie nowe wyzwania i możliwości. Internet pozwala muzeom na znacznie szersze upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie lokalnych społeczności, jednocześnie umożliwiając
zwrotne pozyskiwanie informacji. W referacie autor omówi sposoby wykorzystania Internetu na przykładzie Muzeum Historii Żydów Polskich i prowadzonych przez nie
projektów internetowych, z uwzględnieniem zaangażowania MHŻP w badanie i popularyzację dziejów społeczności żydowskiej Rybnika.
17.00–17.20 Jacek Kamiński (Rybnik) – Materialne
pamiątki po rybnickich Żydach
Rybniccy Żydzi byli grupą niezbyt liczną, lecz istotną dla
funkcjonowania miasta. Wśród wciąż znikających obiektów dawnego miasta z trudem możemy dostrzec pamiątki
po mniejszości żydowskiej. Najważmiejsze z nich już nie
istnieją, lecz gdy dobrze się przyjrzec, można dostrzec ich
ślady. Zostało za to sporo kamienic z żydowską przeszłością, a także drobne przedmioty i firmowe reklamy. Niedawne odkrycie macew z rybnickiego cmentarza jest
przykładem, iż zbiór zabytków związanych z tą istniejącą
już mniejszością nie jest zbiorem całkiem zamkniętym.
17.20–17.40 Marta Paszko (Muzeum w Rybniku) –
Społeczność żydowska Rybnika w relacjach mieszkańców
miasta na początku XXI wieku
Współcześnie, na początku XXI w., żyjąca niegdyś
w Rybniku społeczność żydowska pozostaje w większości nieznana lub zapomniana. Referat jest próbą
przywołania ich obrazu bliższego, codziennego – nie
przez pryzmat historycznych faktów czy statystyk,
a widziany oczyma tych nielicznych leciwych rybniczan, którzy żyli i pracowali obok lub z przedstawicielami tejże grupy. Oprócz wydobycia i upowszechnienia wspomnień, tego typu badania terenowe
stwarzają okazję do rozważań na temat historii kształtowanej przez pamięć (ze wszystkimi jej ułomnościami, powikłaniami i wybiórczością), a także zastanowienia się nad problemem dyskursu i jego powiązaniem z kwestiami stereotypów, uprzedzeń, schematów
myślowych.

II

Konferencja naukowa
„Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku”
ewidencyjnego o kryptonimie „Prywaciarz”. Wkrótce potem, w wyniku interwencji SB w Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Prudniku, pod pretekstem egzekwowania przepisów prawa budowlanego, Zygman otrzymał nakaz opuszczenia użytkowanego dotychczas przez niego dla
celów handlowych lokalu w centrum Głogówka. W działania przeciwko Zygmanowi włączyli się również funkcjonariusze SB z Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu. Planowano podjęcie działań na rzecz odebrania mu koncesji
na prowadzenie prywatnego zakładu.
Wszczęta w 1967 r. kampania antysyjonistyczna nie pozostała bez wpływu również na losy najbliższej rodziny Zalmana Zygmana. W związku z tą kampanią w 1969 r. wyjechało na stałe z Polski dwoje jego dorosłych dzieci, Eliasz
Zygman i Dwojra Zygman (osiedlili się w Danii). Opuściła
kraj również pierwsza żona Zalmana Zygmana.
Działania SB wobec Zalmana Zygmana stały się elementem szerszej akcji „antysyjonistycznej”, podjętej przez Wydział III KW MO w Opolu pod koniec 1967 r. W grudniu
1967 r. wydział ten rozesłał do powiatowych jednostek SB
w województwie opolskim pismo informujące o konieczności „szerszego, operacyjnego zainteresowania się osobami
[...] które agresywnie zachowywały się w okresie konfliktu
na Bliskim Wschodzie”.
Do najwcześniejszych przejawów kampanii antysyjonistycznej w województwie opolskim należały również zapoczątkowane w połowie 1967 r. działania Wojskowej Służby
Wewnętrznej w stosunku do płk. dypl. Izydora Helina,
ówczesnego kierownika Studium Wojskowego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Już wtedy został on
objęty intensywną inwigilacją. W marcu 1968 r. usunięto
go z zajmowanego dotychczas stanowiska.
Po odejściu z wojska płk Helin był inwigilowany przez Wydział III SB. Prowadzono wobec niego działania o charakterze nękającym, chcąc skłonić go w ten sposób do opuszczenia kraju. Cel ten osiągnięto ostatecznie w 1972 r., gdy
Helin zdecydował się na emigrację do Danii.
Płk Helin nie był jedyną ofiarą dokonanych w 1968 r. antysemickich czystek w opolskim środowisku akademickim.
Wśród osób usuniętych wówczas z zajmowanych stanowisk
znajdował się m. in. dotychczasowy rektor Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Opolu, prof. Maurycy Horn, odwołany
przez władze ministerialne po marcowych protestach studenckich. W ramach antysemickiej czystki zostali zwolnieni z pracy w opolskiej WSP również doc. dr Seweryn Dür
(filozof marksistowski), doc. dr Bolesław Gleichgewicht
(matematyk) oraz dr Felicja Figowa (historyk). Doc. dr Józef Eisner (fizyk) został skreślony z listy kandydatów
do PZPR. F. Figowa i J. Esner opuścili ostatecznie Polskę
w ramach pomarcowej emigracji.
W atmosferze pomarcowych represji opuścił opolską WSP
również Leszek Leo (Leonid) Kantor, lektor języka rosyjskiego, wybitny animator życia kulturalnego. W 1969 r.
osiedlił się on w Szwecji, ale również w późniejszym czasie
był obiektem aktywnego zainteresowania opolskiej SB.
W latach 1970–1975 Wydział III KW MO w Opolu próbował inwigilować go w ramach kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie „Babel”.
W 1971 r. z racji swoich kontaktów z Kantorem, ówczesnym współpracownikiem Radia „Wolna Europa”, była represjonowana doc. Janina Sałajczyk z opolskiej WSP.
Mimo oficjalnego zaniechania „kampanii antysyjonistycznej” przez władze PRL, utrzymane w tym duchu działania
były podejmowane przez komunistyczny aparat represji
jeszcze po wielu latach od wydarzeń z czerwca 1967 i marca 1968 r. Tak np. dopiero w początkach 1976 r. opolska
SB zamknęła kwestionariusz krypt. „Prywaciarz”, prowadzony od dziewięciu blisko lat w stosunku do Zalmana
Zygmana. W latach 1977–1978 ponownie inwigilowano
Zygmana w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia
o tym samym kryptonimie.
Warto dodać, że antysemickie poczynania komunistycznych elit politycznych budziły sprzeciw w różnych kręgach
społeczeństwa, nie wyłączając osób dalekich od jakichkolwiek tendencji filosemickch. Negatywnego stosunku
do kampanii antysyjonistycznej nie krył w 1968 r. m.in.
ówczesny kanclerz opolskiej kurii biskupiej, ks. Antoni

Adamiuk, (późniejszy biskup pomocniczy diecezji opolskiej), człowiek otwarcie demonstrujący przywiązanie
do tradycji ideowych Narodowej Demokracji.
11.30–11.50 Mieczysław Kopeć (Uniwersytet Zielonogórski) – Aparat bezpieczeństwa w Polsce Ludowej a Żydzi
na Górnym Śląsku w latach 1944–1956

po elementy mauretańskie, były wyrazem poszukiwań odpowiednich form, mogących stać się „wzorcowymi” dla żydowskich budynków sakralnych. Idee te zbiegały się doskonale z podobnymi poszukiwaniami odpowiednich wyznaczników stylowych dla katolickich czy reformowanych
budynków kościelnych.
W swym artykule będę chciał ukazać owe „wyznaczniki
stylowe”, a także przedstawić inne budowle Karola Korna,
wzniesione dla żydowskich gmin wyznaniowych m.in.
w pobliskim Oświęcimiu. Konferencja będzie także doskonalą okazją do zaprezentowania budowli rzymskokatolickich, projektowanych przez żydowskiego architekta dla
podbielskich miejscowości (m.in. Kozy), w których dominują formy neoromańskie i neogotyckie, równie malowniczo zestawione, jak w przypadku tych użytych w projektach budowli synagogalnych.

Wraz z tworzeniem władzy państwowej, komuniści zdając
sobie sprawę z niewielkiego poparcia społecznego skorzystali z wypróbowanych metod radzieckich. Wsparcie zapewniał w ZSRR – oprócz propagandy i cenzury – aparat
bezpieczeństwa. Żydzi asymilując się ze społeczeństwem,
w którym powstawały ich gminy, znaleźli się praktycznie
we wszystkich grupach społecznych. Byli więc tym samym
wśród komunistów i tworzonych przez nich strukturach
aparatu ucisku, a także po drugiej stronie barykady. Jak
to wyglądało na powojennym Górnym Śląsku?
14.20-14.40 dr Ignacy Einhorn (Medyczne Studium
Zawodowe Kłodzko)– Z Cosel do Nowego Jorku – losy
11.50–12.10 dr Ksawery Jasiak (Instytut Pamięci Naro- dr Siegmunda Haddy – ostatniego ordynatora Szpitala Żydowej Delegatura w Opolu) – Errata do biografii Józefa dowskiego we Wrocławiu
Grottego – żydowskiego ocalonego, kapitana UB, przymusowego emigranta
Dr Siegmund Hadda urodził się w Koźlu, kończył gimnazjum w Katowicach, a następnie studiował medycynę
Referat dot. uzupełnienia biografii Feliksa Romana, przed- na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1906 r. związany
wojennego działacza Bundu, ukrywającego się podczas II z Oddziałem Chirurgii wrocławskiego Szpitala Żydowskiewojny światowej u polskiej rodziny w Milanówku na tzw. go. Od 1935 r. do końca jego istnienia samodzielnie kiero„aryjskich papierach” dostarczonych przez miejscową ko- wał tą placówką. W 1943 r. został deportowany do Terezimórkę legalizacyjną AK, po wojnie funkcjonariusz MO na. W lutym 1945 r. został stamtąd uwolniony, w ramach
a następnie oficer UB. Pod koniec lat sześćdziesiątych XX akcji Folke Bernadotte szwedzkiego Czerwonego Krzyża.
w. ze względów politycznych (nagonka antysemicka) wyje- Ostatnim transportem Żydów z Terezina wyjechał
chał z Polski.
do Szwajcarii, a następnie przeniósł się do USA, gdzie
w Nowym Jorku z powodzeniem prowadził praktykę le12.10–12.30 Grzegorz Bryda (Instytut Pamięci Narodo- karską.
wej Delegatura w Opolu) – Sędzia Krzysztof Świerkosz –
popularyzator historii Zagłady Żydów z OKBZpNP 14.40–15.00 dr Urszula Biel (Gliwice) – Życie filmowe
w Opolu
mniejszości żydowskiej na terenie Prowincji Górnośląskiej
w czasach narodowego socjalizmu
Przyczynek biograficzny dot. sędziego Krzysztofa Świerkosza, byłego przewodniczącego OKBZH w Opolu, popula- Obserwacja życia filmowego Prowincji Górnośląskiej doryzatora historii Zagłady Żydów z OKBZpNP w Opolu, starcza niewielu śladów obecności mniejszości żydowskiej
który prowadził działalność naukową, dokonywał czynno- w jego kształtowaniu. Trochę to dziwi, bowiem ogólnie
ści śledczych dot. zbrodni hitlerowskich oraz administro- rzecz ujmując, branża kinowa uchodziła w swoich początwał pracami kancelaryjnymi i archiwalnymi opolskiej kach za bardzo otwartą dla tej grupy narodowościowej. ŻyOKBZpN.
dzi byli aktywni zarówno jako producenci filmów, ich dystrybutorzy oraz prowadzący kina. Tak też przedstawiała się
12.30–13.00 Dyskusja
sytuacja w Polsce okresu międzywojennego. Procentowy
13.00–14.00 Przerwa obiadowa
udział w rynku przewyższał dane odzwierciedlające liczebność tej grupy w skali kraju. Również w województwie śląRóżne pola działalności…. Kultura, sztuka, medycyna skim dało się zauważyć sporo właścicieli kin wyznania moj14.00–14.20 Michał Hankus (Uniwersytet Jagielloński) żeszowego, jak określano ich w opiniach policyjnych.
– Architekt Karol Korn – twórca żydowskich i chrześcijań- Tymczasem na Opolszczyźnie znajdujemy niewiele dowoskich obiektów sakralnych w Bielsku-Białej i okolicach
dów na obecność Żydów chociażby wśród właścicieli teatrów świetlnych. Jako widzowie z kolei wtapiali się w puTekst, który chciałbym przedstawić na owej konferencji, bliczność zasiadającą przed ekranem i to dłużej, niż w podotyczyć będzie żydowskich i chrześcijańskich obiektów zostałych częściach Rzeszy. Po 1933 roku tajni obserwatorzy
sakralnych, projektowanych w ostatniej ćwierci XIX wyławiali ich wizyty w kinach, dziwiąc się w 1936 roku, że
i w początkach XX wieku przez Karola Korna – wybitnego nadal tak licznie odwiedzali przybytki dziesiątej muzy.
bielskiego architekta żydowskiego pochodzenia, w młodo- Wtedy jeszcze mogli to robić, ale już od 1938 roku, kiedy
ści kształcącego się pod kierunkiem uznanych wiedeńskich to wprowadzono na Górnym Śląsku rasistowskie prawobudowniczych – Heinricha von Ferstla i Theophila von dawstwo, musieli pożegnać się z ulubionymi gwiazdami
Hansena – osobowości, które tak znacząco przekształciły ekranu.
oblicze ówczesnej austro-węgierskiej stolicy i wpłynęły Gdy 14 listopada 1938 roku PROMI zniosło zakaz organina rzeszę architektów młodszego pokolenia.
zowania imprez kulturalnych przez mniejszość żydowską,
Różnorodność projektów architektonicznych zlecanych Gmina żydowska w Gliwicach, w lutym 1939 roku natychKornowi, doprowadziła do znacznego przeobrażenia cen- miast rozpoczęła starania o organizację pokazów filmowych
trum Bielska i sąsiadującej Białej, nadając obu (osobnym w mieście stanowiącym teren jej działalności.
wówczas) ośrodkom, wielkomiejskiego charakteru dosko- Dzięki temu, paradoksalnie, najwięcej informacji o uczestnale podkreślającego bogactwo i ambicje ich mieszkańców. nictwie tej grupy w życiu filmowym regionu pochodzi
Obok licznych budynków użyteczności publicznej, kamie- właśnie z roku 1939. Zarządzenie Goebbelsa było obliczonic i fabrykanckich willi, Karol Korn był projektantem ne na zmylenie opinii zagranicznej, w oczach której noc
dwóch ważnych obiektów dla żydowskich gmin wyznanio- kryształowa obnażyła rasistowskie intencje hitlerowskiego
wych – bielskiej i bialskiej synagogi, które do 1939 r. były reżimu.
charakterystycznymi elementami architektury obu, dyna- Nowe wytyczne teoretycznie dotyczyły całej Rzeszy, prakmicznie rozwijających się miast.
tycznie jednak urzeczywistniły się jedynie w Berlinie i na
Obie budowle, reprezentujące swoistą mieszankę modu- Górnym Śląsku, konkretnie w Gliwicach. Inne landy, na
sów stylowych, od form inspirowanych romanizmem skutek emigracji ludności żydowskiej, zwłaszcza ludzi sztu-

ki, nie miały odpowiednich zasobów ludzkich do zrealizowania potrzeb kulturalnych swoich społeczności. Tymczasem gmina gliwicka podjęła się zadania, które obostrzone
spełnieniem ostrych wymogów bezpieczeństwa, polegało
także na zapewnieniu odpowiedniej sali, projektora, operatora, sposobu reklamowania, czy rozliczania. Starała się też
zaangażować w to przedsięwzięcie mniejszość z pobliskiego
Zabrza i Bytomia. Dzięki temu górnośląska społeczność żydowska mogła choć na chwilę odprężyć się od przytłaczającej codzienności życia w nazistowskim kraju.
15.00–15.20 Renata Skoczek (Muzeum w Chorzowie) –
Cmentarz żydowski w Chorzowie. Okoliczności związane
z jego likwidacją
Gmina żydowska na terenie obecnego Chorzowa powstała
w 1860 r. Dwa lata później został założony cmentarz, który
był usytuowany przy obecnej ulicy ul. Krzywej 18.
Cmentarz przetrwał okres II wojny światowej i w latach powojennych służył nielicznej społeczności żydowskiej Chorzowa jako miejsce pochówku. W kwietniu 1958 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chorzowie podjęło
uchwałę o jego zamknięciu i przejęciu na rzecz Skarbu Państwa. W maju 1972 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chorzowie uzyskało zgodę od Kongregacji Wyznania
Mojżeszowego, w porozumieniu z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce Oddział w Katowicach,
zgodę na ekshumację pochowanych zwłok.
W lutym 1973 r. na cmentarzu o powierzchni ponad 8000
m kw. dokonano ekshumacji 32 ciał, które pochowano
na cmentarzu żydowskim przy ul. Piekarskiej 56 w Bytomiu. W marcu 1973 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach podjęło decyzję o likwidacji cmentarza żydowskiego przy ul. Krzywej w Chorzowie i zagospodarowanie tego terenu pod budownictwo.
Referat przedstawi krótki rys historyczny tego cmentarza
i naświetli okoliczności związane z jego likwidacją w świetle
zachowanych akt urzędowych oraz dokumentacji ikonograficznej wykonanej na początku 1973 r.
15.20–16.00

Przerwa

16.00–16.20 Jacek Proszyk (Bielsko Biała) – Głos w dyskusji na temat XIV-wiecznych macew na cmentarzu żydowskim w Cieszynie
W cieszyńskiej lokalnej tradycji, a nawet niektórych wydawnictwach utrzymuje się legenda, jakoby na starym
cmentarzu żydowskim znajdowały macewy pochodzące
z XIV w. Jako pierwszy taką informację opublikował Gotlieb Biermann, w swojej pracy o historii księstwa cieszyńskiego z 1863 r. Dane o XIV w. macewach otrzymał od cieszyńskiego rabina Simona Friedmanna. Następnie za nim
powtarzali to kolejni historycy: Frantisek Slama, Anton Peter i Vincenz Prasek. Jednak inny rabin dr Heinrich Berger
po 1893 r. zanegował dotychczasowe poglądy, podając racjonalne i naukowe dowody na to, że nagrobki pochodzą
z XVIII w. Niestety lokalni cieszyńscy historycy pracę Bergera zbagatelizowali. Franciszek Popiołek w „Dziejach Cieszyna z ilustracjami” (1916 r.) opublikował informacje,
że na cmentarzu znajdują się macewy z XIV w. Kolejny cieszyński rabin dr Aron Eisenstein (w latach 1931–1939)
podtrzymał w opublikowanym w 1934 r. tekście poglądy
o istnieniu średniowiecznych nagrobków na cmentarzu
w Cieszynie. Najbardziej wnikliwe badania przeprowadzili
w latach dziewięćdziesiątych XX w. Janusz Spyra i Marcin
Wodziński, którzy dowiedli, że nekropolia powstała w połowie XVII w., oraz odnaleźli część macew opisanych w publikacjach wspomnianych poprzedników i zadatowanych
wtedy jako XIV w. Jednak po prawidłowym odczytaniu inskrypcji i tłumaczeniu oraz porównaniu z innymi stwierdzili, że pochodzą z XVIII w. W 2010 i 2011 r. na zlecenie
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach wykonywałem inwentaryzację zachowanych macew na cmentarzu. W trakcie prac odnalazłem kilka macew
do tej pory nie opisanych w literaturze, a które w inskrypcji
posiadają przesłanki, na podstawie których datowano
je jako średniowieczne. W artykule opublikuję ich fotografie oraz inskrypcje z tłumaczeniami.

święte dla Żydów jak i większości społeczeństwa, cząstki
związane z kulturą, religią społeczności żydowskich, a mianowicie macewy nagrobkowe które posłużyły jako zwykły
budulec w powojennej Polsce, tym samym hańbiąc pozostałości kultury żydowskiej na ziemiach Polskich.
Znane postaci i rodziny żydowskie
16.40–17.00 Bożena Kubit (Muzeum w Gliwicach) –
Oscar Troplowitz i jego gliwickie korzenie
Oscar Troplowitz jest znany jako twórca kremu Nivea
i wielu innych nowinek farmaceutycznych początku XX w.
oraz potęgi firmy Beiersdorf. Urodził się w 1863 r. w Gliwicach i chociaż wyjechał stąd w wieku 7 lat, kiedy to wraz
z rodzicami przeprowadził się do Wrocławia, to jednak
głównie z tym miastem związana jest historia Troplowitzów
w XIX w. Dziadek Oscara, Salomon Troplowitz był, jako
właściciel winiarni na gliwickim rynku, jednym z najbardziej znanych mieszkańców miasta, by w połowie XIX w.
zostać pierwszym żydowskim radnym Gliwic. Ojciec Louis
Troplowitz to współtwórca gliwickiej synagogi, zbudowanej w latach 1859–1861. Z kolei życie Oscara związane
było kolejno z Gliwicami, Wrocławiem, Berlinem, Poznaniem, Heidelbergiem i ostatecznie z Altoną koło Hamburga, gdzie przejął upadającą fabrykę C. P. Beiersdorfa i utworzył z niej firmę znaną na cały świat. To historia kolejnych
wynalazków O. Troplowitza i jego współpracowników, takich jak np. pasta do zębów, samoprzylepny plaster opatrunkowy, krem Nivea. To także niezwykła w tamtych czasach historia budowy własnej marki i zastosowania nowatorskich metod reklamowych, opieki socjalnej dla
pracowników oraz pasji kolekcjonera i mecenasa sztuki.
17.00–17.20 Marek Wojcik (Bytom) – Od arendy
po ikonologię. Górnośląskie korzenie rodziny Panofskych
Protoplastą rodu – którego najbardziej znanym przedstawicielem jest Erwin Panofsky (1892–1968) wybitny historyk
sztuki i twórca ikonologii – był David Paniowka (1756–
1827), arendarz hrabiego Henckel von Donnersmarck
w Starych Tarnowicach. David był prawdopodobnie krewnym mieszkających w Orzeszu: Salomona (1785–1858)
i Mosesa Panofsky (zm. 1839), od którego wywodzą się rodziny Panofsky z Żor i Gliwic. Z Gliwickiej linii rodu wywodzi się historyk Hugo Panofsky (1860–1943). Niewykluczone jest także pokrewieństwo górnośląskiej rodziny
Paniowka (Panofsky) z rodziną Panofka z Wrocławia, w tym
z historykiem sztuki – Theodorem Panofka (1800–1858).
Pięcioro dzieci Davida Paniowka zmieniło między 1830
a 1840 rokiem nazwisko na Panofsky, a ciągłość rodu zapewniło dwóch synów. Najstarszy – Joseph (1815–1856),
mieszkał w Starych Tarnowicach, a następnie w Czekanowie, Laryszowie i prawdopodobnie Bytomiu. Jego rodzina,
w tym synowie Adolf/Abraham (1839–1908) i Albert
(1846–1921) oraz wnuk Leo/Jehuda Panofsky (1871–
1943) byli kupcami i pełnili funkcje w zarządzie miasta
i gminy żydowskiej w Tarnowskich Górach. Najstarsza córka Lea – Lotte (ur. 1904) obroniła pracę doktorską: Die
Lebenshaltung der Kohlenbergwerksarbeiter in Deutsch- und
in Polnisch-Oberschlesien, młodsza – Else Rivka (ur. 1907)
była nauczycielką w katowickim gimnazjum realnym.
Wnuk Josepha – Otto Panofsky (1877–1954) był aptekarzem w Tarnowskich Górach, a od 1922 roku w Berlinie.
W latach trzydziestych uciekł przed nazistami do Holandii,
a w czasie wojny do Surinamu.
Trzeci z synów Dawida Paniowki – Leopold (1819–1868),
którego macewa wyróżnia się na tarnogórskim kirkucie –
miał córkę i dwóch synów. Młodszy Eugen Panofsky
(1855–1922) wyjechał do Berlina, gdzie zrobił karierę jako
bankier i członek zarządu miasta. W 2007 roku wydano
poświęconą mu monografię: Christoph Kreutzmüller, Thomas Weihe, Eugen Panofsky (1855–1922): Berliner Bankier,
Stadtrat und Stadtältester. Starszy syn Arnold Panofsky
(1847–1914), także wyjechał – najpierw do Hanoweru,
a później do Berlina. Choć nie zrobił takiej kariery jak
młodszy brat, to właśnie jego syn Erwin Panofsky stał się
największa sławą i dumą rodziny.
Wyjątkowe i warte podkreślenia jest w rodzinie Panofskych
zamiłowanie do historii i nauki.

Położenie prawne Żydów na Śląsku pod koniec XVIII w.
Początki działalności gospodarczej rodziny w Bytomiu.
Prowadzenie handlu hurtowego, produkcja i wyszynk piwa
i wódki, dostawy dla wojska.
Zmiany w położeniu prawnym ludności żydowskiej po
przeprowadzeniu na początku XIX w. reform społecznych,
ekonomicznych i prawnych w Królestwie Pruskim.
Pierwsze inwestycje w hutnictwie cynku, górnictwie rud
żelaza i cynku, prowadzenie banku, kredytowanie innych
przedsiębiorstw.
Wycofanie się rodziny z działalności w przemyśle cynkowym. (kryzys gospodarczy)
Inwestycje w hutnictwie żelaza w Rudzie Śląskiej i Bytomiu
oraz w górnictwie węgla kamiennego. Rezygnacja z tego
typu inwestycji w latach sześćdziesiątych XIX w. spowodowana kryzysem gospodarczym.
Przeniesienie działalności gospodarczej z Bytomia do Gliwic. Powołanie przez Emanuela Friedländera firmy handlującej hurtowo węglem.
Objęcie kierownictwa firmy przez Fryderyka Friedländera
w 1880 r. inwestycje w przemyśle koksochemicznym i powołanie spółki „Oberschlesische und Chemische Fabriken”
oraz „Rybnickiego Gwarectwa Węglowego”.
Działalność gospodarcza rodziny po dokonanym w 1922 r.
podziale majątku na część niemiecka i polską. Przejęcie
przedsiębiorstw działających w Niemczech przez inne firmy. Aryzacja majątku po 1933 r.
Działalność Rybnickiego Gwarectwa Węglowego, powołanie firmy „Robur” i towarzystwa żeglugowego POLSKAROB.
Zakończenie działalności po przejęciu polskiej części majątku rodziny przez okupacyjne władze niemieckie i przekazanie go koncernowi „Hermann Goring Werke”.
17.40–18.00 Piotr Hnatyszyn (Muzeum Miejskie w Zabrzu) – Max Boehm i Loebel Haendler – zabrzańscy dobroczyńcy
W 1904 r, po śmierci M. Boehma, kupca z Zaborza, kilka
tysięcy marek przeznaczono na cele dobroczynne, utworzono stypendium dla uczniów gimnazjum i fundację na rzecz
biednych mieszkańców gminy Małe Zabrze. Z kolei L. Haendler, założyciel zabrzańskiego browaru, z okazji swoich
70. urodzin, przekazał w 1906 r. 30 tysięcy marek na cele
dobroczynne, zaś 20 tysięcy – na utworzenie kasy premiowo-emerytalnej dla pracowników browaru.
Sekcja II
Gminy żydowskie w miastach Górnego Śląska
9.30–9.50
dr hab. Janusz Spyra prof. AJD (Akademia
im J. Długosza w Częsochowie) – Żydzi na pograniczu śląsko-śląskim. Przyczynek do dziejów ludności żydowskiej
w Boguminie i okolicach
Żydzi mieszkali w okolicach Bogumina już od drugiej połowy XVII w., pozostając oczywiście w ścisłych związkach
ze współwyznawcami z Górnego Śląska. Po 1742 r. państwo bogumińskie i sam Bogumin zostało podzielone pomiędzy Prusy i Austrię; odtąd miejscowi Żydzi znaleźli się
na pograniczu, co miało dla nich negatywne, bądź pozytywne konsekwencje. Często np. podejrzewano ich o szpiegostwo na rzecz Prus. W referacie zostaną omówione najważniejsze związane z ich życiem w takich warunkach do II
wojny światowej.
9.50–10.10
dr Maciej Borkowski (Instytut Śląski
w Opolu) – Życie codzienne opolskiej gminy żydowskiej
w latach 1812–1918

Życie codzienne opolskiej społeczności mozaistycznej w latach 1812–1918 obserwować można w trzech bardzo ważnych obszarach.
Pierwszy z nich to sfera najważniejsza dla każdego skupiska
żydowskiego – sfera religijna. W roku 1812, gdy opolska
gmina żydowska rozpoczynała samodzielny byt, sytuacja jej
była bardzo trudna i skomplikowana. Nie posiadała ona
wówczas ani własnego cmentarza (zmarłych grzebano
na kirkucie w Białej koło Prudnika), synagogi (nabożeństwa odprawiane były w wynajętych pomieszczeniach) ani
rabina (nabożeństwa odprawiane były przez zapraszanych
16.20–16.40 Wojciech Mitręga (Archiwum Państwowe 17.20–17.40 Adam Frużyński (Muzeum Górnictwa Wę- rabinów oraz tych członków opolskiej gminy którzy posiaw Katowicach, Oddział w Raciborzu) – Zaginione macewy glowego w Zabrzu) – Od karczmy do koncernu – wzloty dali największą biegłość w rytuałach religijnych). Do roku
z cmentarza żydowskiego w Raciborzu
i upadki fortuny Friedländerów
1847 opolska społeczność mozaistyczna założyła cmentarz
(pierwszy pochówek odbył się w roku 1821), zbudowała
Prezentacja ma na celu ukazanie zniszczeń jakich dokona- Wystąpienie poświęcone będzie działalności znanej żydow- synagogę (lata 1840–1841) i zatrudniła stałego rabina
no na cmentarzach żydowskich w powojennej Polsce, gdzie skiej rodziny Friedländerów. Obejmuje ono okres od końca (1847). Najważniejszymi postaciami opolskiej gminy żyobchodzono się niegodnie z reliktami przeszłości. W pre- XVIII w. do 1945 r. Składać się będzie z następujących czę- dowskiej byli rabini. Opolska kongregacja miała swoiste
zentacji ukazane zostaną miejsca, w których wykorzystano ści:
szczęście do wybitnych duchownych. Rabinat opolski peł-

nili bowiem tak wybitni rabini jak Adolf Wiener (1853–
1895), Hermann Vogelstein (1895–1897), Leo Baeck
(1897–1907) i Felix Goldmann (1907–1917). Od roku
1897 centrum życia religijnego opolskiej gminy starozakonnej była okazała synagoga przy Hafenstrasse, zbudowana za niemałą sumę 250 tysięcy marek.
Drugim bardzo istotnym obszarem codzienności opolskich
Żydów było funkcjonowanie gminy żydowskiej jako instytucji posiadającej osobowość prawną oraz innych żydowskich stowarzyszeń i organizacji. Podstawy funkcjonowania
gminy żydowskiej jako instytucji dawał statut kongregacji
zatwierdzony w roku 1855. Ustalał on precyzyjnie wszystkie aspekty funkcjonowania opolskiej społeczności żydowskiej i był wzorem dla statutów innych gmin żydowskich.
W Opolu w latach 1812–1918 działało wiele stowarzyszeń
żydowskich, zarówno religijnych (m. in. bractwo pogrzebowe „Chewra Kadischa” ) jak i świeckich, takich jak towarzystwo kobiece (Israelitischer Frauenverein), młodzieżowe
(Jüdiche Jugendverein) oraz historyczno literackie (Verein
für jüdische Geschichte und Literatur).
Trzecim obszarem, na którym obserwować można życie codzienne opolskich Żydów, to świat nieżydowski – świat
niemiecki. Żydzi byli w nim obecni bardzo mocno i wyraźnie. Stanowili elitę finansową miasta – szacunki z roku
1909 wykazują, że na samym tylko opolskim Rynku Żydzi
posiadali na własność 11 domów. Byli oni także właścicielami opolskich cementowni (Pringsheim), browarów (Friedlaender) czy wytwórni cygar (Engel). System wyboru
władz i korporacji miejskich oparty przed rokiem 1918
na cenzusie majątkowym, dawał bogatym opolskim Żydom istotny wpływ na funkcjonowanie Opola. W roku
1875 właściciel browaru i jeden z przywódców gminy żydowskiej Siegfried Friedlaender został wybrany przewodniczącym opolskiej rady miejskiej. W roku 1909 opolska społeczność żydowska stanowiąca tylko około 1,5 procenta
mieszkańców miasta posiadała w liczącej 32 miejsc radzie
miejskiej 5 przedstawicieli.
Opolscy starozakonni chętnie i bez przymusu okazywali
swą lojalność wobec państwa niemieckiego i dynastii Hohenzollernów. Przekazywali oni spore kwoty pieniężne między innymi na pomniki cesarza Wilhelma I i kanclerza
Otto von Bismarcka. Właściciel browaru Max Friedlaender
corocznie w dniu urodzin cesarza Wilhelma II iluminował
i ozdabiał pomnik cesarza Wilhelma II. Opolscy Żydzi
traktowali monarchię Hohenzollernów jako swoje państwo. Gdy ucichły działa na frontach Wielkiej Wojny ustalono, że poległo w niej 18 młodych opolskich Żydów.
10.10–10.30 dr Beata Dudek (Otterseberg) – Działalność gminy żydowskiej w Bytomiu w XIX wieku
Die Geschichte der deutschen Juden im Laufe des 19. Jahrhunderts steht im Zeichen der jüdischen Emanzipation
von der allmählichen Annäherung der Juden an das gesellschaftliche Leben ihrer nichtjüdischen Umwelt, über die
rechtliche Gleichstellung (1812) bis hin zur Gewährung
des vollen Staatsbürgerrechts im deutschen Kaiserreich
(1871). In dieser Zeit durchlief die jüdische Bevölkerung
in der oberschlesischen Stadt Beuthen einen erfolgreichen
Emanzipations- und Verbürgerlichungsprozess.
Beuthen war eine expansive Stadt. Sie lag inmitten des entstehenden oberschlesischen Industriereviers und wurde zu
einem Sammelpunkt für Versorgungseinrichtungen des
Ballungsraumes.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts nahmen die Beuthener Juden aktiv am gesellschaftlichen Leben ihrer Umwelt teil.
Seit Anfang des 19. Jahrhunderts nutzten sie die Chance,
um innerhalb der Gesellschaft aufzusteigen und seit etwa
Mitte des 19. Jahrhunderts schafften viele von ihnen den
Sprung in das mittlere Bürgertum und manche sogar in das
Großbürgertum. Als integraler Bestandteil der bürgerlichen Gesellschaft hatten sie das politische, wirtschaftliche
und kulturelle Leben ihrer Heimatstadt in erheblichem
Maße mitgestaltet und vorangetrieben.

drugiej połowy XIX wieku, mówi autor w swoim wystąpieniu. A więc o udziale Żydów we władzach miejskich i organizacjach społecznych. Między innymi byli wybierani na
członków magistratu oraz do rady miejskiej. Na przykład
w 1888 r. na 24 członków rady miejskiej 7 było Żydami.
Także przewodniczący rady był nieraz wybierany spośród
radnych izraelickich.
Obok ważnej pozycji społecznej w mieście, ludność żydowska odgrywała znaczącą rolę również w jego życiu gospodarczym. Wśród niej był m.in. Josepf Panowski, do którego
należał najważniejszy zakład w mieście – „Huta Pawła”.
Mieszczanom żydowskim przyznano też, co najmniej dwa
razy, obywatelstwo honorowe miasta, mianowicie: lekarzowi Samuelowi Karfunkelowi i radnemu Maurycemu Adlerowi. W XIX w. Żory wydały też noblistę Otto Sterna, również żydowskiego pochodzenia.
W referacie autor przedstawia również tragiczne losy społeczności żydowskiej Żor w latach 1939–1945, tj aż do całkowitego unicestwienia ich resztek przez hitlerowców.
10.50–11.10

Przerwa

W okresie międzywojennym powstał w Tarnowskich Górach oddział Żydowskiego Towarzystwa GimnastycznoSportowego „Makabi”, a na terenie gminy zakładano obozy
Organizacji Syjonistycznej.
Żydzi tarnogórscy należeli do zamożnej warstwy społeczeństwa. Dla przykładu Cohnowie byli właścicielami kopalni
rudy żelaza, gliny i piasku. W 1862 r. Schlesinger i Popelhauer otwarli w Nakle kopalnię rudy żelaza. Wśród właścicieli kopalń rud żelaza należy także wymienić Salomona
Blocha. Z Tarnowskimi Górami związany był wybitny
uczony – dr Alexander Kohut, który sprawował w mieście
urząd rabina w latach 1865–1867. Żydem był również dyrektor miejscowej szkoły górniczej w latach 1874–1893
dr Leo Geisenheimer, a tarnogórskie korzenie miał wybitny
kompozytor zmarły w Berlinie – Philipp Roth (1853–
1898).
11.50–12.10 dr Joanna Lusek (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu) – Fundacje stypendialne Gminy Żydowskiej w Bytomiu dla młodzieży
męskiej do 1933 roku

11.10–11.30 Sławomir Kulpa (Muzeum w Wodzisławiu Gmina Żydowska w Bytomiu stanowiła przestrzeń aktywŚląskim) – Historia osadnictwa Żydów w Wodzisławiu Ślą- nego życia społecznego i religijnego, realizującego się poskim do 1922 roku
przez rozmaite działania, podejmowane przez światłych
członków wspólnoty. Szczególne znaczenie przywiązywano
Wodzisław Śląski ma jedną z najgorzej zachowanych baz do upowszechniania kultury żydowskiej oraz wspierania
źródłowych dla badań historycznych w Polsce. Przyczyniły kształcącej się młodzieży.
się do tego liczne pożary miasta w średniowieczu i w cza- Fundacje stypendialne Gminy Żydowskiej w Bytomiu stasach nowożytnych oraz zniszczenie archiwaliów w 1922 r. nowiły istotną formę finansowego i rzeczowego wsparcia
Podstawą do odtworzenia dziejów ludności izraelickiej żyją- młodzieży męskiej. Stypendia wypłacano z funduszy twocej niegdyś w Wodzisławiu jest kronika Franciszka Henke- rzonych przez osoby prywatne oraz stowarzyszenia wyróżgo oraz pozostałości nielicznych, zachowanych dokumen- niającym się w nauce i pilności uczniom szkół wyższych
tów przechowywanych w Polsce, Czechach i Niemczech. i studentom.
Wśród nich do najważniejszych należą księgi gruntowe oraz
metryki personalne. Należy przypuszczać, że ludność ży- 12.10–12.30 Dariusz Waleriański (Stowarzyszenie Żydowska pojawiła się w Wodzisławiu w średniowieczu, cho- dowski Instytut Historyczny w Polsce) – Nieznane dzieje
ciaż brak w tej chwili jednoznacznych danych. Najstarsze synagogi z Antonienhütte w Rudzie Śląskiej
wzmianki historyczne o żyjących tu mieszkańcach wyznania mojżeszowego pochodzą z okresu wojny trzydziestolet- W wielu miastach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
niej (1618–1648). Występują oni w tym czasie w źródłach do 1940 roku funkcjonowały zorganizowane samodzielne
dokumentujących handel z Krakowem. Wyraźny napływ autonomiczne gminy żydowskie w formie kahału zarządzaludności izraelickiej do miasta wiązał się z edyktem toleran- ne przez Kolegium Reprezentantów zwanym Zgromadzecyjnym cesarza Karola VI Habsburga z 1713 r.
niem oraz powołane zarządy gmin. Każda zorganizowana
Ludność wyznania mojżeszowego, która osiedliła się w Wo- gmina żydowska posiadała co najmniej jedną synagogę,
dzisławiu w połowie XVIII w. miała tu swoją synagogę szkołę żydowską, łaźnie rytualną oraz cmentarz żydowski.
wzniesioną w 1798 r., oraz cmentarz założony w 1814 r.
Wśród wielu opisanych dziejów poszczególnych gmin żyWedług danych z 1748 r. w Wodzisławiu mieszkało 12, dowskich jedna pozostaje wciąż mało rozpoznana histoa w 1789 r. już 126 Żydów. Dokładniejsze statystki pocho- rycznie szczególnie w odniesieniu do funkcjonującej
dzą dopiero z 1811 r. z czasów reformy miejskiej. Wówczas w przestrzeni miasta Rudy Śląskiej (Wirek) synagogi. Na jej
na 227 domów, 19 należało do Starozakonnych. Dzięki temat od kilku lat pojawiają się różnego rodzaju informacje
tym danym poznajemy ich imiona i nazwiska oraz zawody. nie zawsze zgodne z tym co widać na zachowanych kilku
Wiele cennych danych demograficznych przekazują nam fotografiach oraz pojedynczych informacji rozrzuconych
kolejne spisy mieszkańców dokonywane w kolejnych la- w różnych przedwojennych dokumentach. Synagoga w Rutach.
dzie Śląskiej – Wirku określanym także jako Huta AntoniLudność żydowska miała niewątpliwie wpływ na życie kul- na (Antonienhütte) została zbudowana w 5651 roku od
turalne i ekonomiczne miasta w końcu XVIII w., a zwłasz- stworzenia świata według kalendarza żydowskiego (1891
cza całego XIX w. i początku XX w. Stanowili oni jego elitę r.), jako budowla murowana z czerwonej cegły, wolnostojąfinansową i intelektualną. Większość ekskluzywnych do- ca, o symetrycznym rzucie, dosłownie wciśnięta w niską
mów i kamienic była ich własnością.
zabudowę przemysłowej dzielnicy, wybudowana w stylu
Na początku lat sześćdziesiątych XIX w. ludność żydowska neogotycko-romanizującym. Parcelę pod jej budowę spow Wodzisławiu przeżywała swój największy rozwój ekono- łeczność żydowska zakupiła już w 1862 r. Budowa synagogi
miczny oraz demograficzny. W 1854 r. żydowska gmina była związana z funkcjonującą w Wirku od 1861 r. filią
wyznaniowa w Wodzisławiu uzyskała status prawny licząca gminy żydowskiej należącej do Łagiewnickiej Gminy Synaokoło 500 osób. Od końca XIX w. widoczny jest dość gwał- gogalnej. W roku budowy synagogi społeczność żydowska
towny odpływ tej ludności, co wiąże się z przemianami po- liczyła 74 osoby a na jej czele stał kupiec Moritz Perl. W dolitycznymi. Po 1922 r. ludność żydowska opuściła miasto tychczasowej literaturze poświeconej Rudzie Śląskiej jej arna stałe, a pamięć po nich została niemal całkowicie zatarta. chitektura była błędnie określana jako neomauretańska,
Zniszczony został cmentarz oraz synagoga. Wraz ze znisz- czego nie potwierdzają zachowane fotografie. Została zniszczeniami II wojny światowej, kiedy 80% miasta legło czona przez hitlerowców we wrześniu 1939 r. kilka miesięw gruzach, bezpowrotnie przepadły również ostatnie ślady cy później rozebrana. Do dziś wirecka synagoga pozostaje
tej mniejszości w Wodzisławiu.
jednym z najmniej rozpoznanych historycznie obiektów sakralnych, związanych z górnośląskimi Żydami której histo11.30–11.50 dr Krzysztof Gwóźdź (Muzeum w Tarnow- rię warto odtworzyć w myśl sentencji Victora Hugo: „Czym
skich Górach) – Powstanie i rozwój gminy żydowskiej jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość.
w Tarnowskich Górach
Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość”.

10.30–10.50 Jan Delowicz (Muzeum Miejskie w Żorach) – Społeczność żydowska w Żorach na przełomie XIX
i XX wieku
Gmina żydowska w Tarnowskich Górach została założona
w 1815 r. W mieście utworzono cmentarz, szkołę, wybudoReferat dotyczy społeczności żydowskiej w Żorach na prze- wano synagogę, mykwę, dom przedpogrzebowy, siedzibę
łomie XIX i XX w. We wstępie autor przedstawia początki gminy. Ponadto od lat sześćdziesiątych XIX w. do 1923 r.
osadnictwa Żydów w tym mieście i jego najbliższej okolicy w ramach tarnogórskiej gminy żydowskiej istniała filia
(miejscowości stanowiących dziś dzielnice Żor). Pierwsza w Miasteczku.
wzmianka o nich pochodzi z 1511 r. i znajduje się w księ- W mieście miały swoją siedzibę organizacje żydowskie: Żydze spraw gruntowych. W najlepszym dla nich okresie, dowski Związek Kobiet (Jüdischer Frauenverein), Towarzyw połowie XIX wieku, ich liczba wynosiła blisko 14% cało- stwo Opieki nad Chorymi i Pogrzebowe Chewra–Kadischa
ści populacji. Zajmowali oni ważną pozycję we wszystkich (Verein für Krankenpflege und Leichenbestattung), Izradziedzinach życia miasta. I właśnie o ich roli i znaczeniu od elicki Związek Panien (Israelitischer Jungfrauen-Verein).

12.30–13.00
13.00–14.00

Dyskusja
Przerwa obiadowa

Żydzi w Rybniku i powiecie rybnickim
14.00–14.20 dr Bogdan Kloch (Muzeum w Rybniku) –
Ludność żydowska we wsiach powiatu rybnickiego w XIX
wieku – geografia zasiedlenia i liczebność
W niezwykle skromnych dotąd badaniach nad problematyką żydowską w obszarze historycznego powiatu rybnickiego
pozostaje wiele istotnych przestrzeni, które wymagają szcze-

