
Zespół Szkół nr 2 został zakwalifikowany w semestrze jesiennym jako jedna z 25 szkół w
Polsce  do  projektu  edukacyjnego  "Szkoła  Dialogu",  który  jest  objęty  honorowym
patronatem  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej.  Regulamin  projektu  zakłada,  że:
"W  ramach  warsztatów  prowadzonych  przez  trenerów  Forum  Dialogu  uczniowie
zdobywają  wiedzę  dotyczącą  kultury  żydowskiej,  jak  i  umiejętności  potrzebne  przy
realizacji  Projektu:  uczą  się  planować  działania,  wybierają  liderów  grupy,  rozdzielają
zadania. Uczestnicy pod okiem trenerów zdobywają narzędzia i wiedzę, które pozwolą im
na  samodzielne  stworzenie  wycieczki,  związanej  z  dziedzictwem  żydowskim  w  ich
miejscowości.  Zrealizowane  przez  uczniów  Projekty  biorą  udział  w  ogólnopolskim
konkursie, którego rozstrzygnięcie odbędzie się na uroczystym podsumowaniu Projektu –
Gali  Szkoły  Dialogu w marcu  2016 r.  ".  Projekt  realizowany jest  w ramach  programu
Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. 
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Przejdziemy przez Nieistniejące Miasto Śladami Wodzisławskich
Żydów, bo naszym celem jest, abyśmy pamiętali o ludziach,

którzy tu niegdyś mieszkali.

Wodzisław Śląski, 5 XII 2015



 Pierwsi Żydzi osiedlili się w
Wodzisławiu w latach 30. XVII

wieku. 

1. Rynek
Browar rodziny Katz

Wiele rodzin żydowskich
zajmowało się handlem.

Kamienica rodziny Loewe
Płaskorzeźby na budynku nawiązują do
nazwiska właściciela- lew. Na początku
lat 60. XIX w. podjęto próbę otworzenia

szkoły żydowskiej w Wodzisławiu
Śląskim. 

Jej kierownikiem został 
W. Loewe. 

2. Synagoga przy ul.
Targowej

W 1826 roku została zbudowana na miejsce
starej, drewnianej, która spaliła się w wielkim

pożarze miasta w 1822 roku.  W okresie
międzywojennym, po opuszczeniu miasta

przed Żydów, przekazany gminie w Rybniku.
Następnie Dom Powstańca, a od wojny kino

„Czar”. Obecnie sklep.

3. Kirkut
 

Cmentarz żydowski- powstał w 1814 roku,
wcześniej zmarłych wożona na cmentarz w

Mikołowie. Teren cmentarza został ogrodzony
i w połowie XIX w. wybudowano dom

przedpogrzebowy (Bet Tahara)
W czasie II wojny światowej cmentarz został

zniszczony przez Niemców. Ostatecznie kirkut
stał się cmentarzem żołnierzy radzieckich.

4. Szkoła dla
dziewcząt
Fundacji

Aufrechtów

Budowla została wzniesiona
pod koniec XIX w. z fundacji żydowskiej rodziny Aufrechtów. Początkowo

przeznaczona była na sierociniec.  Jedną z ostatnich nauczycielek w tej
szkole była Żydówka pani Herlitz. Dziś – budowla Sanepidu.

5. Kamienica rodziny Juliusburgów
 Fundatorami tego obiektu była bogata

rodzina pochodzenia żydowskiego.
Kamienica została zbudowana w stylu
eklektycznym. Obecnie jest to budynek

Starostwa Powiatowego.  


