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Spacer „Śladami Leo Baecka oraz losów żydowskiej gminy wyznaniowej w Opolu  jego czasów”

dr Gerhard Schiller

Trasa spaceru:  ● Start: rynek strona   wschodnia i strona północna   →  ulica Zamkowa →  ulica
Szpitalna → u  lica Bronisława Koraszewskiego   → r  ynek strona   zachodnia i strona południowa   →
ulica Książąt Opolskich → ulica Henryka Sienkiewicza → p  lac Mikołaja Kopernika   → ulica   Ole  -  
ska → plac Wolności → ulica Edmunda Osmańczyka → u  lica Minorytów   → u  lica Piastowska   →
ulica Strzelców Bytomskich → ulica Ozimska → ulica Tadeusza Kościuszki → p  lac Ignacego Da  -  
szyńskiego → ulica   Graniczna   → ulica Marka z Jemielnicy → Koniec ●

Wprowadzenie 

Rzymianie, tłumiąc powstanie żydowskie 66–73 n. e., zburzyli Świątynię Jerozolimską, (fot. 1) a
po klęsce kolejnego powstania Bar Kochby 132–135 n.
e., wygnali z Palestyny (Judei) prawie całą żydowską
ludność. Początkowo Żydzi osiedlili się w basenie Mo-
rza Śródziemnego, a później rozproszyli się po obsza-
rze całej Europy. W okresie „wielkiego rozproszenia”
ludność żydowska podzieliła się na kilka grup. Europę
środkową i  część  zachodniej  zamieszkiwali  Aszkena-
zyjczycy. 
Od końca XI w, w okresie pierwszej krucjaty (1096 r.),
na fali fanatyzmu religijnego następowały kolejne po-
gromy Żydów, początkowo w Niemczech i  Anglii,  a
potem w innych częściach Europy. Prześladowania Ży-
dów swoje apogeum osiągnęły w trakcie wielkiej epi-
demii  dżumy  (1348–1351),  kiedy  Żydów  palono  na
stosach lub wygnano. Wtedy rozpoczął się wielki exo-
dus Żydów do Europy Wschodniej.

Obecność Żydów w Opolu odnotowana została już w
czasie  średniowiecza.  Zamieszkiwali  oni  ówczesną
wąską uliczkę „Judengasse”, dziś ul. św. Wojciecha w
Opolu. W poniedziałek, 8 listopada 1563 roku, przed
świętem Świętego Marcina, Rada Miejska Opola uzy-
skała  od  cesarza  Ferdynanda  I  Habsburga  przywilej
„De non tolerando judaeos”. Ten akt cesarski zmusił
opolskich Żydów do opuszczenia granic miasta i przez
następne prawie 200 lat mogli przebywać w jego gra-
nicach tylko jako goście, najczęściej w interesach. Ich
położenia nie zmieniał edykt tolerancyjny z 10 stycz-
nia 1713 wydany przez cesarza Karola VI Habsburga,
gdyż członkowie Rady Miejskiej nieustępliwie doma-

gali się obowiązywania dawnego przywileju. 
Dopiero po opanowaniu Śląska przez Prusy Królewskie ich sytuacja zaczęła stopniowo ulegać po-
prawie. Fryderyk II Wielki w 1765 r. wydał np. przywilej generalny dla Marcusa Pincusa, który ze-
zwalał Pincusowi otworzyć w Opolu garbarnię produkującą skórę do wyrobu podeszew oraz otwo-
rzenie sklepu z zamorskimi przyprawami i tytoniem. Wszystkie te przedsięwzięcia zostały zlokali-

1. Mozaika ze Ścianą Płaczu, przypuszczalną 
pozostałością po Świątyni Jerozolimskiej. Muzeum 
Żydowskie w Berlinie, fot. Beata Kubica. 

2. Nieistniejący dom przy ul. Zamkowej 11, zbiory 
archiwum Instytutu Leo Baecka.



2

zowane w domu na działce przy dzisiejszej ul. Piastowskiej 14, a w poł. XVIII w. przy ulicy Zam-
kowej (Schloßstraße 11). (fot. 2)  W 11 marca 1812 r. król Fryderyk Wilhelm wydał tzw. „Edykt
Emancypacyjny”. Dokument ten czynił Żydów mieszkających w Prusach niemalże pełnoprawnymi
obywatelami Królestwa Prus.
Od tej pory Żydów w Prusach traktowano jak obywateli państwa (Staatsbürger i Einländer). Warun-
kiem uzyskania obywatelstwa pruskiego było przyjęcie niemieckich nazwisk. Potomkowie Marcusa
Pincusa nosili potem nazwiska: Österreicher, Königsberger oraz Oppler. Zgodnie z edyktem Żydzi
mieli prawo do swobodnego osiedlania się, wyboru wykonywania zawodu oraz nabywania nieru-
chomości. 
Od tego momentu mogli również studiować na wyższych uczelniach i pracować na stanowiskach
akademickich.  Posiadanie  praw obywatelskich  nakładało  na  nich  obowiązek służby wojskowej.
Król zastrzegł sobie prawo do decydowania o obsadzaniu przez Żydów stanowisk w pruskiej admi-
nistracji państwowej. W opinii Selmy Stern, historyczki i znawczyni dziejów niemieckich Żydów,
edykt z 1812 r.  był początkiem kulturowego, a później  politycznego równouprawnienia Żydów.
Przyczynił się do powstawania zreformowanych, stawiających na integrację liberalnych gmin wy-
znaniowych. Jak ta istniejąca w Opolu, która działała obok konserwatywnych gmin żydowskich w
innych, mniejszych miastach i wsiach Górnego Śląska. Jak podaje kronikarz opolskiej wspólnoty
żydowskiej Georg Wiener, wprowadzenie zapisów edyktu z 1812 r. napotkało na opór radnych mia-
sta: „... Początkowo jednak radni miejscy nie chcieli egzekwować tych praw, odwołując się do wy-
danego wcześniej przywileju z 1563 roku”. 
Skutkiem czego osiedlanie się ludności żydowskiej w
Opolu postępowało wolno. W 1813 roku zamieszkało w
Opolu pięć rodzin żydowskich. W 1814 r. pierwszych
11 mężczyzn z rodzącej się kongregacji, w tym 6 po-
chodzących  z  Zülz  (obecnie  Biała  Prudnicka)  mogło
złożyć  przysięgę  o  przestrzeganiu  praw miejskich,  w
wyniku której stali się obywatelami miasta. 
Coraz większa tolerancja ze strony państwa i społecz-
ności  miejskiej  w  stosunku  do  ludności  żydowskiej
przyczyniała  się  w  następnych  dekadach  do  stałego
wzrostu liczby mieszkających tu Żydów. W 1834 roku
Opole  zamieszkiwało  49  rodzin  żydowskich,  spośród
których siedmiu żydowskich obywateli miejskich uro-
dziło już w Opolu. Większość opolskich Żydów prowa-
dziła  sklepy,  pracowała w browarnictwie oraz gorzel-
nictwie – tradycyjnych dziedzinach gospodarczych, w
których mogli być czynni zawodowo jeszcze przed wydaniem tolerancyjnego prawa. W roku 1858
wspólnota żydowska Opola liczyła 596 osób, przy łącznej liczbie ludności wynoszącej 8877 miesz-
kańców, co dawało 6,7% ogólnej liczby ludności.  W roku 1900 mieszkało w Opolu 696 Żydów,
było to 2,3% populacji miasta w ponad 30 tys. populacji. W maju 1939 r. mieszkało tu jedynie 291
Żydów. 
23 lipca 1847 r. władze pruskie uchwaliły ustawę regulującą stosunki państwa z żydowskimi gmina-
mi wyznaniowymi (Gesetz über die Verhältnisse der Juden). Regulowała liczne kwestie prawne do-
tyczące organizacji gmin żydowskich oraz określała zasięg terytorialny okręgów synagogalnych.
Wówczas, w szybko powiększającej się opolskiej gminie zapadła decyzja o zatrudnieniu, na koszt
gminy rabina. Przed zakończeniem budowy pierwszej bożnicy w latach 1840–41, Żydzi gromadzili
się na modlitwy i święta w prywatnych domach. W latach 1812–1822 były to mieszkania: piekarza
Hartwiga przy  Osmańczyka  (Karlstraße  7),  szewca Springera przy  ul.  Krakowskiej  (Krakauer

3. Pierwsza od prawej kamienica, Rynek 12, w tym 
czasie hotel „Zum Schwarzen Adler”. Widok z 1910
r., wł. prywatna. 



4. Po lewej, sklep Franza Justa. Lata 30 XX w. 
Budynek obecnie nie istnieje, w jego miejsce po 
wojnie zbudowano lewe skrzydło budynku 
„Europy“. Wł. prywatna.
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Straße 17) oraz piwowara Hahna przy Rynku 12. (fot. 3) Według nowego statutu gminy przyjętego
w roku 1847 kierował nią zarząd i kolegium reprezentantów. 

W następnych latach Żydzi korzystali  z otwartych przed nimi możliwości.  Podejmowali  studia,
uczyli się rzemiosła, byli aktywni w obywatelskim i społecznym życiu miasta. Zasiadali w radzie
miasta, byli członkami magistratu oraz pruskimi urzędnikami, działali też w różnych towarzystwach
miejskich i stowarzyszeniach. Siegfried Friedlaender w 1875 roku był pierwszym przewodniczą-
cym rady miasta pochodzącym ze wspólnoty żydowskiej. Bardzo ważnym momentem w emancypa-
cji Żydów w Opolu było wyróżnienie długoletniego rabina Adolpha Wienera tytułem Ehrenbürger,
honorowego obywatela miasta lub zasłużonego dla miasta. Otrzymał go w dzień swoich 80-tych
urodzin.

Relacje wspólnoty żydowskiej ze wspólnotami katolicką i ewangelicką układały się harmonijnie, a
społeczność żydowska w poł.  XIX w. cieszyła się dobrobytem. Przykładowo, tradycyjne ofiary
zbierane na potrzeby biednych przez gminę żydowską w trakcie licznych świąt, były przekazywane
innym wspólnotom religijnym, gdyż wśród opolskich Żydów nie było potrzebujących. Opolscy ra-
bini dbali o dobre stosunki tak z ewangelickimi i katolickimi duchownymi, jak i z władzami miasta.
Leo Baeck, rabin w Opolu w latach 1897–1907, podczas cotygodniowych spotkań w małej winiarni
zyskał poważanie u katolickich i ewangelickich kolegów oraz u radnych miejskich, między innymi
poprzez fakt, iż „zawsze opuszczał stół jako ostatni”.

Rynek strona wschodnia i strona południowa

W roku 1909 wiele z reprezentacyjnych kamienic zlokali-
zowanych przy Rynku (Ring) lub w jego sąsiedztwie było
niegdyś własnością Żydów, przeważnie bogatych posia-
daczy sklepów, którzy tu mieszkali. Na początku XX wie-
ku część z właścicieli opuściło gęsto zaludnioną starówkę
i  przeprowadzało  się  do  nowopowstałych  zamożnych
dzielnic. W roku 1909 na Rynku lub okolicach związane z
członkami wspólnoty żydowskiej Oppeln były adresy: 

Rynek nr 18. Właścicielem tego budynku w roku 1909
był  Julius
Cohn,  który
mieszkał
wówczas
we Wrocławiu. Prowadził wcześniej, co najmniej od
1886 r., duży dom mody w ul. Krakowskiej (Krakauer
Straße 39). Ten sklep z konfekcją przejął kupiec Franz
Just i prowadził go w latach 1909–1914. Just nie nale-
żał do wspólnoty żydowskiej. W roku 1909 mieszkał
przy ulicy Krakowskiej  (Krakauer Straße 27), gdzie
również prowadził sklep odzieżowy. Po dojściu nazi-
stów do władzy, w 1937 r. Just był już właścicielem
dużego i bardzo popularnego domu towarowego Ma-

gnet–Kaufhaus, który mieścił się na placu Wolności (Regierungsplatz/Annabergplatz 7). Co cieka-
we,  poza  pasmanterią,  tekstyliami,  czy  wyrobami  z  wełny,  można  tam było  zakupić  mundury,

5.  Zwiadomienie  o  emigracji  członków  rodziny
Schüftana,  Ruth  i  Heinza  Schüftan,  oraz  Irmy
Translateur  z  życzeniami dla  znajomych i  przyjaciół
zostających  w  Oppeln,  lipiec  1938  r.  w  „Jüdisches
Gemeindeblatt Oppeln”.
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uzbrojenie,  emblematy  i  odznaki
NSDAP, bo dom towarowy był tzw.
certyfikowaną  zbrojownią  rzeszy.
(fot. 4)

Rynek nr 19. Właścicielem tego bu-
dynku w roku 1909 był kupiec Le-
opold  Schüftan  (*  1873  w  Städtel/
Miejsce, † 1924 w Opolu), który tu
mieszkał.  W  latach  1909–1914  w
Opolu  istniała  także  firma  braci
Schüftan  „Holz  en  gros”,  którzy
prawdopodobnie byli spokrewnieni z
Leopoldem.  (fot.  5)  Właścicielem
firmy byli kupiec Ludwig Schüftan,
mieszkający  przy  ul.  Ozimskiej
(Malapaner  Straße  18) oraz  sprze-
dawca  drewna  Bernhard  Schüftan,
mieszkający  przy  ul.  Kościuszki
(Moltke Straße 4). 

Rynek nr 29. Właścicielem w roku 1909 był żydowski mistrz krawiectwa i kupiec Oscar Lange. W
roku 1865 ożenił się z siostrą Maxa Kassela Emilią. W roku 1914 Oskar Lange prowadził tu hur-
townię sukna oraz sklep z odzieżą męską. Rynek nr 30: Właścicielem w roku 1909 był mieszkają-
cy tu kupiec Moritz Kassel (* 1857). Wraz ze swoim bratem kupcem Emilem Kassel (* 1869)
mieszkającym przy ul. Grunwaldzkiej (Sedanstraße 5), byli właścicielami przejętej po ojcu Salo-
monie Kasselu destylarni likierów S. Kassel, (fot. 6), która od 1914 r. nosiła nazwę Fabryki Likieru.
Salomon Kassel, ur. ok. 1823, zm. 1894, który został pochowany w Opolu, ożenił się w roku 1855
roku z Pauliną, z domu Cohn. W roku 1929 firma „S. Kassel“ była właścicielem tego domu, a dom
zamieszkiwał kupiec Julius Proskauer. 

Rynek nr 31. Właścicielem domu był w roku 1909 również Moritz Kassel, w 1929 roku firma „S.
Kassel”.

Ulica Zamkowa 2 (Schloßstraße), siedziba Ar-
chiwum Państwowego w Opolu

Pochodzący z Zauditz (dziś Sudice, koło Opawy),
w  powiecie  Leobschütz  (dziś  Głubczyce),  Żyd
Marcus  Friedlaender  (1800–1876)  wydzierżawił
w roku 1824 opolską „Schloß–Arrende“. W tym
samym  roku  założył  też  „Browar  Zamkowy“
(Schloß–Brauerei). (fot. 7) W roku 1833 na tyle
się wzbogacił, by uzyskać opolskie prawo obywa-
telskie i wybudować dom przy ulicy Zamkowa 2.
Budynek stanął  w naprzeciwko ówczesnego ko-
ścioła ewangelickiego, dzisiejszego kościoła fran-
ciszkanów. Na nieco ponad 100 lat ten budynek

7. Ul. Barlickiego 13, Browar Zamkowy Friedlaender lata 
90. XIX w. Zbiory archiwum Instytutu Leo Baecka. 

6. Rynek 29, sklep Oscara Lange. Rynek 30 destylarnia likierów S. Kassel. 
Rok 1899. Wł. prywatna. 
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miał się stać siedzibą firmy i rezydencją rodziny Friedlaen-
derów. Po II Wojnie Światowej budynek stał się krótko re-
zydencją Administratury Apostolskiej, późniejszej Diecezji
Opolskiej (Georg Wiener), by w końcu stać się siedzibą Ar-
chiwum Państwowego. Najstarszy syn Marcusa, Siegfried
Friedlaender (1825–1899) kupił  w 1870 roku folwark na
wyspie Pasieka, gdzie krok po kroku powstawały nowe bu-
dynki browaru. Teren ten zajmuje obecnie częściowo lodo-
wisko Toropol. Ostatnie budynki zostały wyburzone w la-
tach  siedemdziesiątych  XX  w.  Na  początku  lat  60-tych
XIX wieku Siegfried Friedlaender został wybrany na prze-
wodniczącego zarządu gminy żydowskiej w Opolu. W roku
1868  r.  został  radnym miasta,  a  w  roku 1875  został  jej
przewodniczącym. Funkcję  tę  pełnił  przez wiele  lat  i  co
ciekawe był jedynym Żydem, który pełnił tą funkcję w hi-
storii Opola. Za swoje zasługi na rzecz miasta w 1898 r.
otrzymał  tytuł  „Stadtältester”,  który  można  porównać  z
dzisiejszym odznaczeniem „Zasłużonego dla Miasta Opo-
la”. (fot. 8) 

Z synów Siegfrieda, Max Friedlaender (1859–1950), przejął firmę ojca, do której należał browar,
„sklep ze specjalnymi butelkami”, „destylarnia” oraz „pokaźne gospodarstwo rolne”. 

Rodzina Friedlaenderów nale-
żała  do najbogatszych rodzin
Opola.  Max Friedlaender  po-
siadał  w  mieście  klika  do-
mów:  Hafenstraße  17 (ul.
Piastowska),  Hospitalstraße
9 (ul.  Szpitalna),  Krakauer-
straße  57 (ul.  Krakowska),
Lindenstraße  5 (ul.  Barlic-
kiego),  Seiffertstraße  1 (ul.
Odrowążów),  Turmstraße  4
(ul.  Niedziałkowskiego).  W
1939 r. wyemigrował wraz ze
swoją  żoną  Betty  (urodz.
Cohn), na początku na Kubę,
a ostatecznie do Stanów Zjed-
noczonych.
Również  Richard  Fried-
laender  (1867–1929)  –  przy-
puszczalnie jego wujek i  syn
Maxa  Friedlaendera  (1834–

1897) i Pauliny (Lina), née Sachs (1846–1927) działał jako przedsiębiorca. W roku 1906 r. założył
we Wróblinie Nową Opolską Fabrykę Cementu Portland, która w roku 1909 przekształciła się w
Silesia S. A.. Jej dyrektor, w 1909 roku mieszkał przy Lindenstraße 5, nieopodal Browaru Zamko-
wego. Dziś znajduje się tam kawiarnia lodowiska Toropol przy ul. Barlickiego. W latach 20. XX w.

8.  Dyplom  nadania  Siegfriedowi
Friedlaenderowi  tytułu  „Stadtältester”,  9
stycznia  1898  r.  Zbiory  archiwum  Instytutu
Leo Baecka.

 9. Opolska Synagoga (1890), zbiory Muzeum Śląska Opolskiego.
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Richard  Friedlaender  przeprowadził  się  do  Charlottenburga,  dzielnicy  Berlina.  W Berlinie  jako
przewodniczący Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej (Deutschnationale Volkspartei – DNVP)
udzielał się politycznie.
Ulica Szpitalna 1, dzisiejsza siedziba TVP3, budynek starej synagogi

W 1837 roku udział ludności żydowskiej w Opolu wynosił już prawie
5% całej  populacji  miasta.  Szybki  wzrost liczby członków gminy ży-

dowskiej  Opola  był  bezpo-
średnią  przyczyną  podjęcia
decyzji  o  budowie  własnej
bożnicy.  Oficjalne  pozwole-
nie  na  jej  budowę  zostało
wydane  31  sierpnia  1840
roku. Synagoga została zbu-
dowana na działce, wykupio-
nej  z  prywatnych  funduszy
za  sumę  1.655  talarów,
mieszczącej  się  przy  ulicy
Szpitalnej  1  (Hospitalstra-
ße). (fot. 9) Prace budowlane
trwały od jesieni 1840 roku i zakończyły się w grudniu

1841 roku. Jak podaje M. Borkowski, w dniu 26 grudnia 1841 jej uroczystego otwarcia dokonał po-
chodzący z Wrocławia słynny w tym czasie liberalny rabin dr Abraham Geiger (1810–1874). (fot.
10) Budowa została sfinansowana ze środków Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Synagogi, które to

zostało wpisane jako właściciel do księgi wieczystej, a
jego członkowie  zgodnie  z  wniesionym wkładem byli
współwłaścicielami  budynku  synagogi.  Z  40  żydow-
skich rodzin Opola, aż 26 przyczyniło się do sfinanso-
wania budowy synagogi. Taka forma prawna była wów-
czas koniecznością, biorąc pod uwagę fakt, iż wspólnota
żydowska uzyskała prawo do zrzeszania się dopiero w
1855 roku i dopiero od tego momentu jako podmiot pra-
wa dysponowała zdolnością do czynności prawnych. Po
żmudnych negocjacjach z członkami stowarzyszenia sy-
nagoga  w  1866  r.  przeszła  ostatecznie  w  ręce  całej
wspólnoty.  Przed  mianowaniem  pierwszego  rabina  w
Opolu w 1847 roku modlitwy i nabożeństwa odprawiali
najstarsi we gminie.

Od  tego  czasu  przez  prawie  stulecie  Opole  stało  się
miejscem reformy judaizmu za sprawą działających tu
liberalnych rabinów. Dla wspólnoty żydowskiej Opola
był  to  jednocześnie  czas  olbrzymich  zmian,  podczas
których postępowi rabini musieli stawić czoła konflik-
tom z członkami wspólnoty o bardziej konserwatywnym
podejściu do wiary. Grupa reformatorów o rosnącym w
tym  czasie  w  Niemczech  znaczeniu,  popierająca  ju-
daizm neologiczny („Neologen”), do której przynależeli

Narzędzia  mohela (XIX w.) Muzeum Żydowskie  
w Berlinie,  fot. Beata Kubica. 

Narodziny  dziecka  i  „Brit  Mila”  (przymierze
obrzezania)  –  W przypadku chłopca cała rodzina
oczekuje  ósmego  dnia  po  narodzeniu  –  na
uroczystość  obrzezania.  Nadanie  imienia
dziewczynce nie ma tak świątecznego charakteru i
odbywa  się,  gdy  jej  ojciec  zostaje  wywołany  do
czytania  Tory  w  synagodze.  „Brit  Mila”  –
obrzezanie chłopca w ósmym dniu po urodzeniu –
potwierdza  więź  Żydów  z  Bogiem,  co  można
symbolicznie  porównać  do  chrześcijańskiego
chrztu. Zwolennik reform, rabin Abraham Geiger,
wyobrażał  sobie  nawet  rezygnację  z  rytuału
obrzezania,  ale  ostatecznie  jednak  tego  nie
postulował.  Akt  obrzezania  (wycięcia  części
napletka)  symbolizować  ma  przynależność  od
żydowskiej wspólnoty religijnej. Ustanowiony miał
zostać przez samego Boga. Stwórca wystawiając na
próbę Abrahama, żądał  od niego ofiary z  syna –
Izaaka.  Kiedy  pokorny  sługa  gotów był  wypełnić
prośbę Pana, Ten powstrzymał go, ustanawiając w
zamian  owy  znak  przymierza  między  tym  co  na
ziemi,  a  tym  co  w  niebie. Rytuał  „Brit  Mila”
stanowi przypieczętowanie paktu zawartego między
Bogiem a Abrahamem. Po uroczystości obrzezania
odbywa się radosna uroczystość z okazji przyjęcia
kolejnego  chłopca  do  religijnej  społeczności
żydowskiej  i  nadania  mu  imienia.  W  osiłku
uczestniczą krewni i najważniejsze osoby w gminie
(rabin, kantor, mohel), często sąsiedzi i przyjaciele. 

10. Abraham Geiger, refor-
mator judaizmu. W 1841 r. 
poświęcił pierwszą opolską 
bożnicę na ulicy Szpitalnej. 
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również opolscy rabini. Popierała reformy w rytuale, liturgii i obrządku. Podczas gdy ich konserwa-
tywni i przywiązani do tradycji przeciwnicy chcieli, aby wszystkie zasady pielęgnowane od tysięcy
lat pozostały bez zmian. W obrębie obu grup można było napotkać różne typy osobowości, od ugo-
dowych po radykalnie broniących swojego zdania.
Jednym z najważniejszych postulatów reformatorów było wprowadzenie, dotychczas nieużywanego
języka niemieckiego do obrządku religijnego. Postulowali to, pomimo zakazu wygłaszania kazań
po niemiecku w synagogach wydanego przez króla Prus Fryderyka Wilhelma III w 1823 roku. Za-
kaz miał na celu zatrzymanie rozpowszechniana się myśli liberalnej, która zdaniem władcy zagraża-
ła pruskiemu porządkowi społecznemu. 

Powołany w 1840 roku we Wrocławiu na stano-
wisko rabina dr Abraham Geiger, pomimo prote-
stów przeciwników, zdecydował się na wygłasza-
nie  kazań w języku niemieckim.  Wysłanie wła-
śnie  do niego zaproszenia przez wspólnotę wy-
znaniową Opola na ceremonię otwarcia nowej sy-
nagogi było wyraźnym znakiem, iż reformatorzy
mieli w tej gminie wyraźną przewagę. Stanowiła
wyjątek na mapie Górnego Śląska, gdzie gminy
żydowskie reprezentowały przeważnie konserwa-
tywny punkt widzenia i odmawiały przyjęcia no-
wych zwyczajów. Władze opolskiej rejencji pisa-
ły w raporcie z 1842 r., że „w naszej rejencji nie
ma  ani  jednego  rabina,  który  posiadałby  wy-
kształcenie, które powinien mieć nauczyciel szko-
ły podstawowej”.

Do 1842 roku nabożeństwa żydowskie w Opolu
odbywały się ciągle z zachowaniem tradycyjnego
porządku. Potwierdza to następujący fragment ra-
portu  władz  rejencji: „Języka  niemieckiego  nie
używa się do tej pory podczas nabożeństw oraz
nie wygłasza się kazania w tym języku”. Z raportu
wynika, iż konserwatywni i liberalni Żydzi stano-
wili  w  tym  czasie  równowagę:  „Liczba  staro-
świeckich  Żydów jest  taka  sama jak  popierają-
cych reformy”.  Ukończona wspólnym wysiłkiem
budowa synagogi świadczyła o panującej zgodzie
wśród członków gminy. W tym samym raporcie
czytamy dalej, „... nie dochodziło nigdy do spięć
wśród opolskich Żydów. Zwierzchnicy starali się
wszelkie  nieporozumienia  stłumić  w  zarodku”,
choć w roku 1842 r. wpływ reformatorów był już
zauważalny, bo jak czytamy, „rabini w Prószko-
wie, Krapkowicach i Pokoju nosili zwyczajne sza-
ty,  podczas  gdy  rabini  w  Opolu  ubierali  szaty
bardzo podobne do szat pastorów”. Innymi zapo-
życzeniami było wprowadzenie w liberalnych gminach konfirmacji dzieci, choć ta reforma w Opolu

Zwój Tory z ok. 1850 r., Muzeum Żydowskie w Berli-
nie, fot. Beata Kubica.

Żydzi ortodoksyjni wierzą, że cała Tora została obja-
wiona Mojżeszowi na górze Synaj. Sformułowana za-
tem w Talmudzie halacha (prawo żydowskie) jest Sło-
wem Bożym i wszystkie aspekty życia powinny jej pod-
legać. Żydzi reformowani uważają, że Tora została na-
pisana przez ludzi i najprawdopodobniej była kompi-
lowana  przez  różnych  redaktorów  w  różnym  czasie
(nie  została  objawiona  w  całości  Mojżeszowi  przez
Boga na Synaju. Przyjmują halachę (żydowskie pra-
wo), ale uważają, że jest ona zmienna i podlega refor-
mom. Judaizm konserwatywny oddzielił  się  od juda-
izmu reformowanego w drugiej połowie XIX w.; sta-
nowi niejako pomost pomiędzy ortodoksją a odłamem
postępowym. Żydzi konserwatywni przyjmują, że pra-
wa zawarte w Torze Pisanej iw Torze Ustnej (Talmud)
są święte, ale halacha powinna ewoluować zgodnie z
potrzebami społeczności. 
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w 1842 roku się nie przyjęła. W raporcie władz rejencji o sytuacji gminy żydowskiej Opola czyta-
my: „... w Opolu nie miała miejsca konfirmacja dzieci”.

Trzy lata po wybudowa-
niu synagogi 8 kwietnia
1845  r.  zarząd  gminy
opublikował  ogłoszenie
naborze  na  stanowisko
kantora, inaczej synago-
galnego  śpiewaka,  po-
szukiwano wykwalifiko-
wanych  nauczycieli!
Warunkiem  dodatko-
wym  było  utworzenie  i
prowadzenie  chóru  na
wzór  chórów  chrześci-
jańskich.  Ta  reforma  w
obrządku  –  istnienie
chóru  –  nie  udała  się  z
uwagi na stanowczy sprzeciw wielu starowyznaniowych Żydów. Starowyznaniowi argumentowali
swoją postawę przywiązaniem do tradycji, która po zniszczeniu świątyni w Jerozolimie w roku 70
n. e. zakazywała poza dźwiękiem szofaru wszelkiej muzyki instrumentalnej i śpiewów chóralnych
w trakcie modlitw w synagogach. Zgodnie z tradycją w nabożeństwach mógł brać udział tylko śpie-
wak–kantor. Od kantora nie tylko wymagano posiadania pięknego głosu, ale także prowadzenia nie-
nagannego życia, gdyż „śpiewał on słowa Boga”. 

Zakaz używania wszelkich instrumentów w synagodze zachował
się jeszcze w ortodoksyjnych wspólnotach religijnych do dnia dzi-
siejszego.  Wprowadzanie  takich  reform w  judaizmie  jak  śpiew
chóralny i  muzyki synagogalnej w Niemczech rozpoczęło się w
okresie  napoleońskim.  Węgierski  rabin  Aaron  Chorin  wydał  w
1818 roku publikację w obronie używania organów w synagodze.
We Frankfurcie (1816), Hamburgu (1817) i podczas Targów Lip-
skich (1820) pojawiły się pierwsze synagogi reformowane z orga-
nami. Po rewolucji marcowej z 1848 roku organy instalowano tak-
że w niektórych konserwatywnych synagogach. Od 1870 roku w
społecznościach żydowskich w Niemczech zapanowała zgoda uży-
wania organów synagogalnych. Wypracowanie zgody co do kwe-
stii równości płci postępowało znacznie wolniej. Dopiero w 1930
roku powstała pierwsza synagoga ze wspólnym miejscem do sie-
dzenia dla kobiet i mężczyzn. Kilka lat później 27 grudnia 1935
roku w Offenbach w Hesji  przyjęła ordynację rabinacką Regine
Jonas, pierwsza kobieta–rabin.

W Opolu kantor  poza swoimi obowiązkami,  czasem zastępował
rzezaka rytualnego, inaczej szocheta. Od września 1858 roku funk-

cję tę pełnił mężczyzna o nazwisku Pollack. W synagodze pracował również szames, sługa bóżni-
czy, który pomagał m. in. przygotowywać świątynię do nabożeństw. Jak pisał kronikarz Georg Wie-
ner, od 1859 przy bożnicy na ulicy Szpitalnej znajdowała się osobna kobieca mykwa. Zapiski pozo-

Chłopiec po Bar Mitztvah, kon. 
XIX w,  fot. ze zb.  archuwum  
Instytutu Leo Baecka.

Chłopiec,  pocz.  XX  w.  w  trakcie  Bar  Miztvah,  to  przełomowy  moment  dla
dorastającego  chłopca.  Tradycja  obrzędu  sięga  co  najmniej  XIV  w.  Sama
uroczystość  stanowi  symboliczne  zaznaczenie  momentu,  od  którego  młody
mężczyzna staje się odpowiedzialny przed Bogiem za swoje czyny, obowiązywały go
wszystkie  religijne  nakazy,  a  także  zalicza  się  do  minjan  –  czyli  wspólnoty  10
dorosłych mężczyzn, których obecność jest niezbędna do odprawienia nabożeństwa
i  niektórych  modlitw.  Ceremonia  odbywa  się  zwykle  w  pierwszy  szabat  po
trzynastych  urodzinach.  Można ją  porównać do  protestanckiej  konfirmacji.  Od
1920  l.  wprowadzono  w  reformowanych  gminach  ceremonię  odpowiadającą
obrzędowi bar micwa, lecz przeznaczoną dla dziewcząt. Bat Micwa następuje po
ukończeniu przez dziewczynkę 12 lat. We współczesnej synagodze reformowanej, w
pierwszą  sobotę  po  urodzinach,  dwunastolatka  odczytuje  fragment  Tory  w
synagodze. Odbywa się również przyjęcie w gronie rodziny i znajomych. Wspólną
cechą obu obrzędów z chrześcijaństwem jest to, że z okazji tych uroczystości dostaje
się  prezenty  oraz  życzenia,  o  czym  świadczą  złożone  przez  rodziców  dla  dzieci
podziękowania  za  „przekazane  prezenty”  w  żydowskiej  gazecie  „Jüdisches
Gemeindeblatt Oppeln”. 
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stawione przez grupę reformatorów wskazują, że w obrębie opolskiej gminy dochodziło czasem do
różnicy zdań. Po powołaniu żydowskiego teologa Landsbergera na stanowisko „predigera” (osoby
do wygłaszania kazań) w roku 1845, w Opolu żywiono nadzieję, „że opolska wspólnota, której
trudno zapomnieć o różnicach zdań, wreszcie będzie miała dobre przywództwo.” Do momentu za-
trudnienia na stałe pierwszego rabina miną jeszcze 2 lata. Dopiero w roku 1847 roku na rabinat w
Opolu wybrano pochodzącego z Zülz (Biała) dr Salomona Cohna (1822–1902), który studiował
wcześniej na uniwersytetach w Marburgu i Breslau (Wrocław) orientalistykę i reprezentował libe-
ralne skrzydło reformatorów. Opole opuścił już po sześciu la-
tach, bo dzięki wszechstronnemu w owym czasie wykształce-
niu dr Cohn już w 1853 r. został rabinem całej prowincji w
niderlandzkim  Limburgu.  W  1859  roku  został  rabinem  w
Schwerin/Meklemburgia.

Zapoczątkowane przez niego reformy kontynuowali jego na-
stępcy. W roku 1876 do synagogi zakupiono fisharmonię, co
spotkało się z krytyką konserwatywnych Żydów, którzy za-
rzucali  zarządowi naśladowanie chrześcijańskiej  muzyki in-
strumentalnej. Jej fundatorem według Macieja Borkowskiego
był prawdopodobnie Siegfried Friedlaender. Nowa synagoga
we Wrocławiu  posiadała  fisharmonię  już  od  w 1872 roku,
którą zakupiono przed jej otwarciem, a jej obecność nie wy-
woływała  żadnych  konfliktów.  Dzień  przed  inauguracją
otwarcia nowej synagogi przy Hafenstraße w Opolu, 21 czerwca 1897 roku miała miejsce uroczy-
stość pożegnalna starej synagogi. Służyła jako bożnica przez ponad 55 lat. W uroczystościach wzię-
li udział kończący swoją posługę opolski rabin dr Vogelstein i jego następca dr Leo Baeck.

Schabbat, sobota, w języku hebrajskim ת Tָּב Vַׁש  jom ha-szwii –

odpoczynek, w przedwojennym Opolu był  to Schabbes,  w Polsce nazywamy je szabas. Zaczyna się w piątek o
zmierzchu i  trwa do  zmierzchu w sobotę.  To  dzień  odpoczynku,  najważniejszy  dzień  tygodnia  dla  wszystkich
religijnych Żydów. Według Księgi Rodzaju Bóg stworzył świat w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął od dzieła
stworzenia. Obchodzenie Szabatu przez naród Żydowski jest nakazane czterema z Dziesięciu Przykazań Dekalogu.
Rozpoczyna go  obrzęd  „zapalania  świec”.  Wymagane  są  zwyczajowo  dwie  świece.  Jeszcze  przed  zmierzchem
gospodyni kładzie na stół kubek z winem oraz talerz z dwoma chałkami, przykrywa je chustą i zapaliła świece
szabatowe.  W  gazecie  „Jüdisches  Gemeindeblatt  Oppeln“,  co  piątek  podawano  dokładną  porę  rozpoczęcia
szabasu. Przykładowo w piątek 31 stycznia 1936 r. była to 16:50. Po zakończeniu domowych przygotowań, opolska
wspólnota  udała się  do bożnicy  na godz.  17:30,  gdzie  rabin  ogłosił  „przyjęcie  szabatu”.  Po nabożeństwie,  w
domach przystąpiono do uroczystego posiłku, który rozpoczęło się od błogosławieństwa kidusz nad kieliszkiem
czerwonego wina, omyciem rąk i  błogosławieństwem hamoci  nad dwoma chałkami. W trakcie kolacji  oprócz
spożywania posiłku w gronie rodzinnym, wspólnie śpiewano, oddawano się namysłowi i refleksji nad tematami
religijnymi,  co  często  przeciągało  się  do  późnych  godzin  nocnych.  Kolacje  skończyły  się  błogosławieństwem
dziękczynnym za posiłek. W sobotni poranek, 1 lutego, o godz 10:00, odbyło się w synagodze w Opolu najdłuższe w
tygodniu  nabożeństwo  zwane  „wyjaśnianiem  pisma”.  Po  powrocie  do  domów  zjedzono  świąteczny  posiłek.
Odpoczywano,  odbywano rodzinne spacery  po reprezentacyjnej  ulicy  Krakowskiej,  zwanej  przez  mieszkańców
„Renne”.  O  16:40  odbyła  się  w  synagodze  „Mincha”,  popołudniowa  modlitwa,  która  w  Opolu  kończyła  się
„nauką” – jak nazywano kazanie. Zakończenie szabatu 1 lutego 1936 r. rozpoczęło się z nastaniem zmierzchu o
godzinie 17:23,  uroczystością zwaną „Hawdala”, hebr.  „oddzielenie”.  Gaszono świece szabasowe,  odmówiono
błogosławieństwa  nad  światłem,  winem  i  wonnymi  ziołami  oraz  zapalano  dwie  cienkie,  splecione  świece
hawdalowe. Szabas kończył trzeci z szabatowych posiłków, zwany – Seuda Szliszit. W trakcie tego szabasu opolscy
Żydzi  spożyli  typowe dla niemieckiej  tradycji  szabasowej  potrawy jak: rosół  z  kluseczkami (Hühnersuppe mit
Klößchen), faszerowana ryba (gefilte Fisch), babka ziemniaczana (Kugel), dnie ze słodkich kartofli, marchewki i
suszonych śliwek (Zimmes), czy warianty Kischkes. 

Bogato zdobione świece szabasowe z
poł.  XIX  w.,  Muzeum Żydowskie  w
Berlinie.
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Ulica Bronisława Koraszewskiego (Oderstraße 15), prowizoryczna siedziba żydowskiej gminy
i Loży Wolności „Freiheitsloge” (1936)

Następcą Leo Baecka na rabinacie w Opolu był dr Felix Gold-
mann (1882–1934). Był rabinem przez dziesięć lat, w latach
1907–1917, mieszkał przy ul. Minorytów (Stockstraße 4). Z
jego inicjatywy w listopadzie 1911 roku postała w Opolu loża
najstarszego, działającego po dzień dzisiejszy międzynarodo-
wego  żydowskiego  stowarzyszenia  Unabhängiger  Orden
B’nai  B’rith (Niezależnego  Zakonu  Synów  Przymierza).
Struktura organizacji składa się z lóż i jest wzorowana na ru-
chu wolnomularskim, choć nie jest jego częścią. Opolska loża
przyjęła nazwę „Freiheitsloge” (Loży Wolności), a na jej czele
stanął i kierował nią przez wiele lat rabin Goldmann. Jej na-
zwa wprost nawiązywała do stuletniej rocznicy uchwalenia w
1812 roku edyktu emancypacyjnego, pruskiego edyktu wolno-
ści obywatelskich dla Żydów. Jej członkowie, mężczyźni wy-
wodzili się z elity umysłowych i finansowych miasta i zobo-
wiązani byli  do wspierania nauki i  kultury oraz działalności
charytatywnej, pomocy biednym, chorym i ofiarom prześlado-
wań. Nie prowadzili działalności politycznej. Pierwsza siedzi-
ba „Freiheitsloge”, która  jeszcze w 21 listopada 1933 mieści-
ła się w „piękniej willi”, jak pisze Willy Cohn. W trakcie uroczystego spotkania założycielskiego
pierwsi członkowie złożyli śluby. Uroczystość ślubowania zakończyła się poczęstunkiem z zapro-
szonymi gośćmi honorowymi. Liczba członków wzrosła później do 50 osób, wśród nich wielu spo-
za terenu miasta. Ostatnim przewodniczącym/prezydentem sekcji opolskiej loży był nauczyciel Mo-
ses Spier, który pełnił tę funkcję od końca 1935 r. Opolska Loża Wolności wspierała między innymi
oddział pielęgniarek gminy żydowskiej. W czasach nazizmu loża działała nadal i na przełomie 1936
roku jej członkowie spotykali się, w prowizo-
rycznych pomieszczeniach żydowskiej gminy
na pierwszym piętrze domu przy.  ul.  Kora-
szewskiego  (Oderstraße  15).  Właścicielem
domu  był  wtedy  wikliniarz  kupiec  Emil
Schreier, który w roku 1937 mieszkał przy ul.
Grunwaldzkiej  13 (Sedanstraße).  W  1924
roku powstała w Opolu także „Loża Kobiet”.

Rynek strona zachodnia i strona południo-
wa

Rynek nr 3. Dom ten w latach 1909–1929 na-
leżał do księgowego Maxa Gurassa, który tu
mieszkał jeszcze w 1909 roku, ale w 1929 r.
przeprowadził się do Wrocławia. W tym domu
mieszkała również Emma Gurassa, wdowa po
kupcu.  Jego  krewnym  był  najprawdopodob-
niej właściciel sklepu Emil Gurassa (sklep, fot. 11), który w roku 1909 roku mieszkał w domu w

12. Sklep H. Schlesinger (po lewej), Hotel Schwarzer Adler (w 
środku). Zbiór Narodowego Archiwum Cyfrowego.

11. Sklep Emila Gurassa na Rynku 32, 
rok 1910., wł. prywatna.
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Rynku 20, podobnie jak Samuel Gurassa mieszkający przy Książąt Opolskich 2 (Nicolaistraße 2).
Również tutaj w roku 1909 mieszkał i prowadził sklep z wyrobami z wełny Salo Lewy († 1937). W
roku 1929 r. Salo Lewy mieszkał już przy ul. Ozimskiej (Malapaner Straße 22). 

Rynek nr 4.  W roku 1909 właścicielem
budynku był kupiec prowadzący sklep z
wyrobami żelaznymi Hermann Schlesin-
ger.  (fot.  12) Po  jego  śmierci  w  roku
1914 hurtownię wyrobów żelaznych pro-
wadziła  wdowa po  nim.  W roku 1929,
właścicielem domu był kupiec i prawdo-
podobnie  ich  syn  Hermanna,  Alfred
Schlesinger (1874–1944).

Rynek  nr  11. W 1831  roku  do  Opola
przybył Moritz Littauer żydowski restau-
rator,  który  od  właściciela  kamienicy
kupca  Kapuczinskygo  wydzierżawił  za-
jazd „Zum Schwarzen Adler” (Pod Czar-
nym Orłem). W roku 1898 stary budynek
został zburzony i na jego miejsce wybu-
dowano nowy w stylu neoklasycystycz-

nym. Rok później Leo Baeck i jego pochodząca z Opola narzeczona Natalia, z domu Hamburger,
odprawili tu swoje przyjęcie weselne. O Natalii, wnuczce byłego rabina Adolpha Wienera, mówio-
no iż jest najpiękniejszą kobietą w całym Opolu. Leo Baeck, jak podaje Waltraut Levin, po pierw-
szym przypadkowym spotkaniu w Parku Zamkowym nad Odrą na Pasiece był nią niesamowicie za-
uroczony. Ich zaręczyny odbyły się w 1897 roku. (fot. 13) Tego też roku Baeck objął urząd opol-
skiego rabina. Wesele Leo Baecka i Natalii Hamburger (1878–1937) odbyło się jesienią 1899 roku i
było wielkim wydarzeniem w opolskiej wspólnocie żydowskiej, która na tą okazję podarowała mło-
dej parze srebrną zastawę z monogramem. W archiwum Instytutu Leo Baecka w Nowym Jorku są
zachowane liczne telegramy z życzeniami dla nowożeńców z 3 października 1899 roku. Dzierżaw-
cą hotelu w roku 1909 był Wenzel Eis, a sam budynek należał do właściciela sklepu na dole Valenti-

13. Leo Baeck i Natalie Hamburger tuż po zaręczynach 1897 
r., fot. Max Glauer. Zbiory archiwum Instytutu Leo Baeck.

Nisuin – żydowskie małżeństwo to coś więcej niż związek cywilny. W judaizmie ma ono dwa zasadnicze wymiary:
materialny i religijno-mistyczny, choć nie sakramentalny” (ŻIH, Warszawa). Tora zawiera niewiele wskazówek do-
tyczących zawierania małżeństw, zaś jego prawa opisuje Talmud. Gminy reformowane przyjmowały je pewnymi za-
strzeżeniami.  Zawarcie małżeństwa oraz posiadanie dzieci  uważane są za obowiązek każdego Żyda i  Żydówki.
„Mężczyzna... złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem” – jako para stają się całością, nowa istotą. Mał-
żeństwo z chrześcijaninem było możliwe jedynie reformowanych wspólnotach żydowskiej, kiedy wcześniej przeszedł
konwersję na judaizm. Ślub Leo Baecka i Natalie Hamburger w synagodze, poprzedzony był ślubem cywilnym, któ-
ry w Prusach od 1874 roku był obowiązkowy. Żydowski ceremoniał ślubny rozwinął się na przestrzeni wieków. W
dziewiętnastowiecznym Opolu powszechną praktyką była ceremonia w synagodze, gdzie także dla Leo i Natalie
ustawiono chupę – biały baldachim, który był symbolem wspólnego domu nowożeńców i przymierza narodu żydow-
skiego z Bogiem. Wejściu nowożeńców pod chupę towarzyszył śpiew psalmów przez kantora lub chór, a pan młody
(chatan), zakrywał twarz panny młodej (kala) welonem. Sama ceremonia składa się z siedmiu błogosławieństw.
Pierwsze błogosławieństwo pod chupą wypowiada się nad winem. Następnych sześć błogosławieństw opisuje chwa-
łę Boga jako Stwórcy, radość stworzenia i, szczególnie radość małżeństwa. Potem jeszcze chatan tłucze kieliszek
pod chupą, aby upamiętnić zniszczenie świąty . Zanim je stłucze, zazwyczaj recytuje się albo śpiewa Psalm 137:
„Jeżeli zapomnę cię, Jerozolimo, niech uschnie moja prawica”. Gdy szkło jest rozbite, zazwyczaj obecni na ceremo -
nii wykrzykują: Mazal tow! 
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na Przybylli, który mieszkał w domu na Rynku 8.

Rynek nr 15.  Właścicielem tej kamienicy był mieszkający tu kupiec Hermann Proskauer (1854–
1931). Przynajmniej do 1929 roku prowadził tu hurtownię towarów kolonialnych i artykułów spo-
żywczych, ale mieszkał wówczas przy Książąt Opolskich 2–4. W roku 1937 właścicielem nieru-
chomości był jego syn, kupiec Josef Proskauer, urodzony w 1881 roku. Mieszkał przy  ul. Ozim-
skiej (Malapaner Straße 18). W roku 1936 był członkiem zarządu gminy żydowskiej. Jesienią 1941
roku nazistowskie władze miasta rozpoczęły „Wohnungsaktionen“ tzn. wysiedlania ostatnich pozo-
stałych w Opolu Żydów z ich domów do tzw. Domów Żydów. 

Na listach deportacyjnych z kwietnia 1943 r. jako ostatnie miejsca zamieszkania opolskich Żydów
widnieją adresy jak:  Rynek 10,  15 i  26,  Ściegiennego 2, Osmańczyka 3 i 11, Sienkiewicza 27,
Krakowska 26 lub Książąt Opolskich 2

Ulica Książąt Opolskich 2 (Nicolaistraße 2) – sklep z modą Samuela Gurassa
„Rentier” Samuel Gurassa (1846–1912) mieszkał 1909 r. w domu przy Nicolaistraße 2. Zawodu
uczył się, pracując w sklepie z tkaninami Simona Fränkela w Opolu. Tam poznał i wkrótce poślubił
w 1874 r. Rosalie, z domu Schlesinger (1852–1916). W 1891 r. był na tyle bogaty, ze został zakwa-
lifikowany do pierwszej pruskiej klasy prawa wyborczego, co świadczy o jego pokaźnym majątku.
Para doczekała się sześciu córek, nie miała jednak syna. W roku 1909 zięć Gurassa Gustav Lewin-
sky († 1927) zarządzał przedsiębiorstwem Gurrassa, składającym się z hurtowni wyrobów manu-
fakturowych i  sklepu z  winami.  W 1914 r.  wspólnikiem Lewinsky’iego był Max Wendriner  (†
1928), który w 1909 r. mieszkał także przy Książąt Opolskich 2. Żydowski architekt Heinrich Ti-
schler  (1892–1938)  z  ówczesnego  Cosel  (Koźle)  zaprojektował  dla  firmy Gurassa  przebudowę
domu przy Książąt Opolskich 2 w stylistyce modernizmu, gdzie od 1938 r. mieścił się „Dom han-
dlowy wyrobami tekstylnymi – Samuel Gurassa Oppeln” Na jego ruinach w maju 1945 roku wi-
doczny był jeszcze szyld z nazwiskiem założyciela firmy.

Ulica Książąt Opolskich (Nicolaistraße 38), kancelaria adwokacka Harry’ego Wolffa

Z całą pewnością w latach 1929–1938,
w budynku na rogu ul. Książąt Opol-
skich 38 mieściła się kancelaria adwo-
kacka  dr  Harry’ego  Wolffa.  Harry
Wolff urodził się w 1888 roku w Byto-
miu (Beuthen).  Po ukończeniu prawa
prowadził  praktykę  adwokacką.  W
trakcie I wojny światowej został cięż-

ko ranny i został odznaczony krzyżem żelaznym. Po czym  „w roku
1917 Wolff osiedlił się w Opolu, pracował jako radca prawny i był
wysoko ceniony ze względu na jego talent prawniczy i unikatowe po-
glądy”. W tym czasie został opolskim przewodniczącym „Kriegsbe-
schädigtenverein” (Towarzystwo Poszkodowanych na Wojnie), orga-
nizacji  zrzeszającej weteranów wojennych. Dr Harry Wolff  zasiadał
od roku 1927 w zarządzie gminy żydowskiej (Synagogen–Gemeinde)
w Opolu. Po ponownym wyborze zasiadał tam do końca 1939 roku.
Po Nocy Kryształowej (niem. „Reichspogromnacht”)  z 9 na 10 listo-
pada 1938 roku Harry Wolff tak jak wszyscy prawnicy pochodzenia żydowskiego został objęty za-

14. Lista deportacyjna z imieniem i nazwiskiem Harryego Wollffa do obo-
zu koncentracyjnego w Terezinie/Theresienstadt z 30 czerwca 1943 r.
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kazem wykonywania  zawodu,  po tym pogromie nie  miał  już  żadnych złudzeń,  że czeka go tu
śmierć i świadomie zdecydował się na pozostanie w Opolu. Tak opisuje tamte wydarzenia Georg
Wiener pisząc o Holokauście: „Ten sam okropny los podzielił radca prawny Harry Wolff, który w
odpowiedzi na moje nalegania na jego emigrację odpowiedział: „Mojego końca (‘szof’) chcę do-
czekać tutaj”. 

Dr Harry Wolff został deportowany 30 czerwca 1943 roku do obozu w Terezinie (Theresienstadt),
(fot. 14) a następnie 19 października 1944 roku do obozu w Auschwitz, gdzie został zamordowany.

Ulica Książąt Opolskich (Nicolaistraße 44), mieszkanie dr Adolpha i Auguste Wiener

Dr Adolph (Ahron) Wiener pełnił funkcję rabina w Opolu najdłużej w historii tej wspólnoty religij-
nej, bo nieprzerwanie przez 42 lata, od 1853 roku do 1895 roku. Adolph Wiener urodził się 1 lutego
1812 roku w biednej rodzinie w miejscowości Murowana Goślina koło Poznania. Swoje wykształ-
cenie religijne zdobywał w jesziwie w Lesznie, później w Poznaniu (Posen), gdzie był uczniem ra-

bina  Akiba  Egera.  W  latach  1835–1839
studiował filozofię na Uniwersytecie Ber-
lińskim, bo na upragnione studia medyczne
nie mógł sobie pozwolić. Jednocześnie był
uczniem rabina  Elchanana Rosensteina  w
szkole talmudycznej Beit Medrasch w Ber-
linie, którą ukończył z tytułem rabina. 15. 
Około roku 1841 Adolph Wiener został na-
uczycielem i dyrektorem szkoły prowadzo-
nej  przez  gminę  żydowską  w  Poznaniu,

lecz szybko popadł w konflikt w ortodoksyjnym skrzydłem kongregacji, bo był zwolennikiem stop-
niowej asymilacji Żydów i dawał temu wyraz w nauczaniu. W artykule z 1892 r. pt. „Mój ojciec”
opublikowanym w gazecie „Zeitung des Judenthums” z okazji 80 urodzin Wienera jego syn napisał:
„[…]  Mój ojciec rozpoczął w Poznaniu wygłaszać kazania w języku niemieckim. Jednak władze
pruskie ostro się temu sprzeciwiały, ponieważ widziały w tym zapędy rewolucyjne. Mój tata mógł
wygłaszać takie kazania tylko pod policyjnym nadzorem (….) nie bał się walczyć o emancypację Ży-
dów”. W roku 1842 rabin Wiener uzyskał tytuł doktora filozofii na uniwersytecie w Jenie. Ten sam
uniwersytet nadał mu tytuł „Doktor honoris causa” w 1892 r. (fot. 15) W roku 1845 r. był rabinem
w Zielonej Górze (Grünberg), następnie w roku 1848 r. w Kościanie. W tym czasie był jedynym ra-
binem opcji reformowanej w całej Wielkopolsce. Po wyjeździe
z Opola rabina Samuela Cohna na jego następcę został wybra-
ny dr Adolph Wiener. Najprawdopodobniej rozpoczął pracę 1
września 1853 r. Podobnie jak wcześniej w Lesznie, również
w Opolu Wiener, głosząc swoje progresywne poglądy, nie zy-
skał akceptacji przywiązanych do tradycji członków kongrega-
cji. Wskutek czego dochodziło do konfliktów: „Odstępowanie
od tradycji używania jedynie języka hebrajskiego w synagodze
oraz propozycja przeniesienia szabatu na niedzielę wywołała
konsternację  i  wyrazy  sprzeciwu  przepełnione  bardzo  dużą
dawką emocji. Wiener wygłosił swoje pierwsze kazanie po nie-
miecku, co wielu Żydom wydawało zbyt daleko idącym naśladowaniem obrządku chrześcijańskiego
i wywołało ich złość.  W efekcie Wiener przez długi okres był zmuszony wygłaszać kazania pod
ochroną policji.” (Leonard Baker). Środowisko konserwatywnych Żydów było tym tak wzburzone,

16. Nekrolog rabina dr Adolpha Wienera, 30 
sierpnia 1895 roku.

15.  Infromacja  prasowa o  nadaniu  doktor  honoris  causa  dr
Adolphowi Wienerowi, Uniwersytetu w Jenie, 25 lipca 1892 r.
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że jeszcze w roku 1870 na łamach konserwatywnego pisma „Der Israelit“ żądano odsunięcia dr
Wienera z pełnionej posady, bo jest „niezdolny do wykonywania funkcji rabina”, a „wierni prawu
Izraelici” zostali wezwani do opuszczenia opolskiej gminy religijnej. 

Ich furię wywołało opowiedzenie się dr Wienera za możliwością
podróżowania w szabat, rzecz dotychczas nie do pomyślenia dla
religijnego Żyda, a także postulat zniesienia upakarzącej proce-
dury  związanej ze starym obowiązkiem małżeństwa lewirackie-
go (z hebr. Jibum - nakazem ożenku z bezdzietną żoną po zmar-
łym bracie, z hebr. Halitza). Syn dr Wienera relacjonuje, że opol-
ska gmina żydowska była bliska rozłamu. Kryzys udało się osta-
tecznie zażegnać dopiero w 1892 roku, gdy społeczność zjedno-
czyła się  wokół  rabina Wienera,  który świętował  swoje 80-te.
urodziny i w związku z tym, jako jedyny członek w historii opol-
skiej gminy żydowskiej, został odznaczony honorowym obywa-
telstwem miasta Opola. 
W marcu 1895 r. zmarła jego ukochana żona Auguste (* 1826).
Po jej śmierci Adolf Wiener rozchorował się ciężko i kilka mie-
sięcy potem, w dniu 25 sierpnia zmarł. Trzy dni później  spod

jego domu wyruszył uroczysty orszak żałobny.  (fot. 16)  Zgromadził tłumy mieszkańców, wśród
nich rabinów śląskich, duchownych katolickich i protestanckich oraz władze miasta. Spoczął na ży-
dowskim cmentarzu w Königlich Neudorf, (fot. 17) obecnie Opole Nowa Królewska Wieś. Małżeń-
stwo Adolpha i Auguste Wienerów doczekało się dwóch synów i czterech córek. Wśród nich Jacoba
(1855–1916) i Iski, po ślubie Hamburger, przyszłej teściowej rabina Leo Baecka. Dom przy  ul.
Książąt Opolskich (Nicolaistraße 44) to jego ostatni opolski adres.

Ulica Książąt Opolskich (Nicolaistraße 48), mieszkanie Georga Wunderlicha, założyciela opol-
skiej sekcji organizacji syjonistycznej.

W roku 1896 Theodor Herzl, żydowski dziennikarz urodzony w Cesarstwie Austro–Węgierskim,
opublikował traktat „Państwo żydowskie”, w którym przedstawił swoje przekonanie o tym, że Ży-
dzi stanowią jeden naród i postulował powstanie w Palestynie państwa żydowskiego. Stał się twór-
cą i głównym ideologiem politycznego syjonizmu, który w efekcie wiele lat później doprowadzi do
powstania państwa Izrael.

W reformowanej gminie żydowskiej w Opolu, stawiającej na asymilację i tolerancję religijną, idea
ta nie znalazła wielu zwolenników. Jej zagorzałym, ale przez długi czas jedynym zwolennikiem w
mieście, był pochodzący z Poznania radca prawny i notariusz Georg Wunderlich. Zamieszkał tutaj
około 1900 roku jako „jedyny syjonista, którego można było spotkać w Opolu” (według Herlitza,
Droga do Jeruzalem, 1964). Wunderlich wziął udział w VI Kongresie Syjonistycznym w Bazylei w
1903 roku. Był tam jednym z głównych zwolenników kontrowersyjnego brytyjskiego pomysłu o
nazwie Program Uganda. Zakładał on zorganizowanie dla żydowskich ofiar prześladowań i pogro-
mów z Rosji i Ukrainy tymczasowego osadnictwa w Ugandzie, wtedy brytyjskiej kolonii. Ostatecz-
nie syjoniści odrzucili Program Uganda. Prawdopodobnie krótko po powrocie z kongresu Wunder-
lich założył w Opolu lokalną sekcję organizacji syjonistycznej. Pracował w jej sekcji kultury przez
ponad trzydzieści lat. W roku 1909 mieszkał przy Książąt Opolskich (Nicolaistraße 48), później w
roku 1934 przy Drzymały 2 (Mroß Straße 2), a w 1937 roku przy Książąt Opolskich (Nicolaistra-
ße 14), gdzie co najmniej od 1934 roku prowadził swoją kancelarię. 

17. Grób Auguste i Adolpha Wienera na 
cmentarzu żydowskim w Opolu.
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We wrześniu 1937 roku, przypuszczalnie z powodu narastających represji ze strony nazistów, prze-
niósł się do Berlina. W latach 1934–1935 przewodniczą-
cym opolskich syjonistów i Żydowskiego Klubu Sporto-
wego i Gimnastycznego był dr med. Hermann Hof[f]stein,
zamieszkały  przy Krakowskiej  (Krakauer  Straße  26),
jego zastępcą był stomatolog dr Heymann.

Ulica Henryka Sienkiewicza 34, mieszkanie rabina Leo
i Natalie Baeck

Leo Baeck urodził się 23 maja 1873 r., był siódmym z 11
dzieci  małżeństwa Samuela Baecka i  Ewy z domu Pla-
czek. Rodzina mieszkała w Lesznie (Lissa), w ówczesnej
prowincji pruskiej, dzisiaj województwie wielkopolskim.
Dawne  Leszno  było  miastem  przygranicznym,  gdzie
mieszkało wielu uchodźców religijnych, gdzie do 1793 r.
wielu z nich znalazło azyl. Ojciec Leo Baecka przybył do
Leszna w 1864 r. z Moraw, by zostać tam rabinem. At-
mosfera w domu rodzinnym była przepełniona humani-
zmem i tolerancją przezwyciężającą uprzedzenia narodo-
we i religijne. Młody Leo był ciekawy zwyczajów i tradycji nieżydowskich. Mieszkając w środowi-
sku wielokulturowym, miał doskonałą okazję się z nimi zapoznać. Po celująco zdanej maturze, z
najlepszym wynikiem w jego roczniku, w 1891 r. rozpoczął naukę na konserwatywnym Żydowskim

Seminarium Teologicznym we Wrocławiu. Trzy
lata później, latem 1894 r. przeniósł się do Ber-
lina na założoną w roku 1872, między innymi
przez dr Abrahama Geigera, liberalną, niezależ-
ną,  finansowaną z prywatnych środków  „Leh-
ranstalt  für  die  Wissenschaft  des  Judentums”
(Uczelnię Wiedzy o Judaizmie). W przeciwień-
stwie do seminarium we Wrocławiu, uczelnia w
Berlinie była miejscem, gdzie studia były prze-
prowadzane w systemie uniwersyteckim i gdzie
studiowało  również  wielu  nieżydowskich  stu-
dentów. Wykładowcy na tej uczelni reprezento-
wali liberalne skrzydło judaizmu. 

W roku 1895 uzyskał  tytuł  doktora dysertacją
pt.: „Spinozas erste Einwirkungen auf Deutsch-
land”.  W  1897  r.  uzyskał  certyfikat  rabina.
Równocześnie studiował filozofię na Uniwersy-
tecie w Berlinie. Był wszechstronnie wykształ-
conym człowiekiem,  czytał  i  tłumaczył  z  he-
brajskiego,  aramejskiego,  jidysz,  starogreckie-
go, łaciny i  angielskiego. Początkowo  bezsku-

tecznie ubiegał się o zatrudnienie na stanowisku rabina w Königsberg (Królewiec), ale nie otrzymał
tej posady. Postanowił starać się o rabinat gminy żydowskiej w Opolu i został jednogłośnie wybra-

19. Zaświadczenie o ślubie wystawione przez rabina Leo
Baecka w Opolu, 10 czerwca 1903 r.z zb. archiwum Ins-
tytutu Leo Baecka.

18. Rabin Leo Baeck w Opolu, około 1900 
r., z zb. archiwum Instytutu Leo Baecka.
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ny spośród trójki kandydatów i zatrudniony w dniu 19 maja 1897 roku. (fot. 18) Wówczas jego na-
zwisko brzmiało „Bäck”, (fot. 19) po czym od około roku 1912 zmienił pisownię na „Baeck”. Leo

Baeck uważał czas spędzony w Opolu za
najszczęśliwsze chwile swojego życia. Tu-
taj  poznał swoją żonę Natalie i  założył z
nią rodzinę. Tutaj przyszła na świat w dniu
22 sierpnia 1900 r. ich jedyna córka Ruth,
po mężu Berlak († 1965). Już po wyjeździe
z Opola w roku 1907 rabin Baeck wielo-
krotnie  odwiedzał  Opole,  bo  tu  mieszali
krewni  jego  żony  i  wielu  znajomych.  W
ich mieszkaniu w Opolu na pierwszym pię-
trze  domu przy  Gartenstraße  24,  dziś  ul.
Sienkiewicza  34,  powstało  dzieło  pt.
„Istota judaizmu” (Das Wesen des Juden-
tums, 1905). Było ono odpowiedzią na pu-
blikację Adolfa Harnacka pt. „Istota chrze-
ścijaństwa“ (1900). Harnack zniesławił ju-
daizm, określając go jako przywiązaną do
bezsensownej  tradycji,  bezsilną  i  niesku-
teczną  „religię  mizerabilizmu” i  odbierał
jego wyznawcom prawo
do czytania Starego Te-

stamentu, bo wedle niego „Bóg opuścił Żydów”. W przeciwieństwie do publika-
cji Harnacka, dzieło Leo Baecka jest twórczą odpowiedzią przedstawiającą bez-
sprzeczną i ważną analizę historii, wiary i osiągnięć Narodu Wybranego. Jako au-
tor „Istoty Judaizmu” Leo Baeck zdobył sławę w całych Niemczech. Szczegól-
nie ceniono w nim szacunek i tolerancję w stosunku do innych przekonań, jak
również jego pełną intelektualną niezależność. Jako dowód żywotności przedsta-
wionych przez niego prawd wiary, również w dzisiejszych czasach, może posłu-
żyć następujący cytat:  „Każdy dysponuje wolnością pojmowania i doświadczania Słowa Bożego
wedle własnej wiedzy i zrozumienia, może czerpać z niego to, czego pragnie”.

Duchowe zwierzchnictwo było Leo Baeckowi obce, a chęć pogłębienia swojej wiedzy była bodź-
cem do wzmacniania i doskonalenia swojej wiary. Dał temu wyraz nawet w najtrudniejszych chwi-
lach: Po deportowaniu do w dniu 28 stycznia 1943 roku do obozu koncentracyjnego w Terezinie
(Theresienstadt). Tam mimo fatalnych warunków i reżimu obozowego nie zaniechał zgłębiania lek-
tury starogreckich i łacińskich tekstów, rytuału, któremu poświęcał się każdego ranka. Cofał zega-
rek z piątej na czwartą, by mieć wystarczająco dużo czasu na lektury. W 1933 r. gdy został wybrany
na przewodniczącego „Delegacji Żydów Niemieckich w Rzeszy” (Reichsvertretung der deutschen
Juden), parasolowej organizacji powołanej do obrony praw niemieckich Żydów po dojściu nazistów
do  władzy i jako lider tej organizacji starł się wzmacniać morale członków gmin żydowskich w
Niemczech, łagodzić akty dyskryminacji i prześladowania wobec niemieckich Żydów. Organizacja,
której przewodził pomagała im również emigrować z faszystowskich Niemczech. Czynił tak nawet
po przejęciu całkowitej kontroli nad ta organizacją przez państwo w lipcu 1939 r. i wprzęgnięciu jej
do systemu państwowego terroru wobec Żydów. Podobno powiedział, że wyjedzie jedynie wtedy,
gdy będzie ostatnim Żydem w Niemczech. Przeżył w obóz w Terezinie – wyjechał dopiero po woj-
nie, do córki mieszkającej w Anglii. (fot. 20) Zmarł w 1956 r. w Londynie.

20. Leo Back przy swoim biurku, 1951 r. Londyn. Zbiory archiwum 
Instytutu Leo Baecka.
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Ulica Sienkiewicza (Gartenstraße 17 i 21), ostatnia siedziba żydowskiej gminy wyznaniowej w
Opolu, na przełomie lat 1937–1938. 

W schyłkowym okresie istnienia niemieckiej gminy żydowskiej w Opolu na przełomie lat 1937–
1938 jej siedziba znajdowała się przy ulicy Sienkiewicza (Gartenstraße 17–21). Sześć dni przed
Nocą Kryształową, w dniu 3 listopada 1938 roku można było jeszcze przeczytać ogłoszenie za-
mieszczone w piśmie „Jüdisches Gemeindeblatt: „Dom Gminy przy Gartenstraße (ulicy Sienkiewi-
cza) 21 jest otwarty codziennie, nawet w soboty (red. szabas). Oferujmy wszystkim podróżnym przy-

jemny pobyt oraz wykwintne dania i napoje o każ-
dej porze dnia, w przystępnych cenach”. (fot. 21)
Można przypuszczać,  że w ten sposób oferowano
podróżującym  Żydom,  którzy  przejeżdżali  przez
Opole,  bezpieczne  miejsce,  w  którym  mogli  się
czuć swobodnie. Jadłodajnia była czynna codzien-
nie od 8 rano i oferowała  „obiad oraz kolację w
przystępnej cenie”. (fot. 22) Po spaleniu nowej sy-
nagogi w trakcie  Nocy Kryształowej, z 9 na 10 li-
stopada 1938 „wspólnota zapewniła sobie pomiesz-
czenie w dawnym warsztacie bednarskim przy tak-
że na ulicy Sienkiewicza, by  „móc odprawiać na-
bożeństwa oraz utrzymać szkołę” relacjonuje Georg
Wiener. Ostatni warsztat bednarski na tej ulicy, we-

dług książki adresowej, znajduje się przy Sienkiewicza (Gartenstraße 15) i należał do Paula Schlen-
soga. Prawdopodobnie chodzi o ten właśnie warsztat. W siedzibie żydowskiej gminy wyznaniowej
w Opolu  koncentrowało  się  życie  towarzysko-społecznego,  które  całkowicie  zamarło  po  Nocy
Kryształowej w wyniku presji państwowego bezprawia. Najważniejsze instytucje, organizacje i ży-
dowskie stowarzyszenia działające tutaj, to:

Żydowski  Związek  Kulturalny (Jüdischer Kulturbund),  założony w 1933 r. Był  to  oddział
większego żydowskiego związku działającego na polu kultury na
Górnym Śląsku“ (Jüdischer Kulturbund Oberschlesien), który zaś
związany był z założonym w 1888 roku „Synagogengemeindever-
band  Oberschlesien”.  8  września  1935  r.  zorganizował  koncert
Händela w opolskiej synagodze, zaś zimą 1936–1937 r. występ ro-
syjskiej gwiazdy kabaretu mówiącej w jidysz Deli Lipinskaja. Wio-
sną 1937 roku informowano: „W niedzielę 23 maja Zarząd Gminy i
Żydowski  Związek  Kultury  w Opolu  zorganizowały  w siedzibie
gminy „Dzień Życia Żydowskiego”.  Spotkanie przekazało człon-
kom wiedzę, dało impuls w moc i siłę wiary żydowskiej”. Jesienią
1937 roku Górnośląski Żydowski Związek Kultury połączył się z
jego dolnośląskim odpowiednikiem. Jeszcze wiosną 1938 r. zorga-
nizował „wieczór pieśni” wrocławskiego kantora i śpiewaka (bary-
ton) Leopolda Alexandra.

Centralny Związek Żydów w Niemczech,  oddział  w Opolu  (Cenralverein (CV) der Juden in
Deutschland–Ortsgruppe Oppeln) 

21. ul. Sienkiewicza 17, wiadomość z 3 listopada 1938
r., „Jüdisches Gemeindeblatt”

22. Ul. Sienkiewicza (Gartenstraße
21), ogłoszenie z 1 września 1938 r.
o poszukiwaniu pomocy kuchennej
do jadłodajni w Domu Gminy. 
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Związek został założony w 1893 roku w Berlinie i zrzeszał zasymilowaną większość żydowskich
reformowanych mieszczan. Byli nastawieni antysyjonistyczne, bo czuli się Niemcami. Spis człon-
ków związku w Opolu, krótko po Nocy Kryształowej, został prawdopodobnie skonfiskowany przez
Gestapo. Ostatnią formą aktywności tego związku, były organizowane jeszcze w 1937 r.  dyżury
radcy prawnego Harry’go Wolffa. Odbywały się  w każdą środę w siedzibie gminy żydowskiej w
Opolu przy ul. Sienkiewicza (Gartenstraße 21). Wolff przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczą-
cego oddziału związku w Opolu.

Związek Żydowskich Żołnierzy na Froncie i Żydowski Związek Sportowy „Schild”  (Reichs-
bund jüdischer Frontsoldaten (RjF) i jüdischer Sportbund „Schild“). Na mocy ustawy z 1933 r., w
oparciu o „paragraf aryjski”,  zmuszono niemieckie stowarzyszenia sportowe do wykluczenia ży-
dowskich członków. Tych nieidentyfikujących się z ruchem syjonistycznym wziął pod swoje skrzy-
dła Związek Żydowskich Żołnierzy Frontowych (założony w 1919 r.). Była to organizacja żydow-
skich żołnierzy kombatantów z I wojny światowej, którzy jednoznacznie identyfikowali się pań-
stwem niemieckim. Po roku 1933, mimo dramatycznie narastającego instytucjonalnego antysemity-
zmu związek starał się podtrzymać ideę identyfikacji Żydów z Niemcami. Aby nie dopuścić do
wstępowania  przez  młodych  żydowskich  sportowców  do  syjonistycznych  klubów  sportowych,
utworzono klub „Schild” („Tarcza”). Z okazji państwowego „święta pamięci bohaterów“ w niedzie-
lę, 17 marca 1935 opolski RjF zorganizował uroczystość ku pamięci poległych w trakcie I wojny
światowej. W synagodze w Opolu, o samo południe odmówiono modlitwę Kadisz, by „upamiętnić
poległych członków gminy w i żołnierzy, bohaterów I wojny światowej”. W gazecie „Jüdisches Ge-
meindeblatt Oppeln” RjF informował: „Obowiązkiem honoru każdego członka RjF oraz członka
związku sportowego RjF jest uczestnictwo w tej uroczystości w czarnym garniturze, z orderem na
piersi oraz odznaką RjF lub sportową odznaką RjF”. W 1936 roku oddział RjF w Opolu wystoso-
wał prośbę co uczestnictwo w obchodach przedstawicieli Wehrmachtu, o spotkało się ze stanowczą
odmową.  Każdy czwartkowy wieczór  w siedzibie  gminy przy ul.  Sienkiewicza należał  do RjF.
Opolski Odział Związku Sportowego „Schild” zorganizował 11 maja 1938 r. „wieczór z kartoflanką
z parówkami”. W sportowej ofercie opolskiego „Schildu” odnajdujemy „pływanie przy śluzie we
Wróblinie (Frauendorf), gimnastykę, tenis stołowy dla kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz szachy”.
„Schild” podobnie jak inne żydowskie organizacje, został przymusowo rozwiązany. RjF w czasach
narodowego socjalizmu wspierał emigrację Żydów za ocean, był jednak przeciwny emigracji do Pa-
lestyny.

Izraelski Związek Kobiet (Israelitischer Frauenverein). Data powstania tej organizacji w Opolu nie
jest jasna. Miejski kronikarz Steinert podaje, że został założony w około 1839 roku, ale w publikacji
Masera/Weisera (1992) jest to rok 1892 (może chodzi o powtórne założenie). Izraelski Związek Ko-
biet był organizacją dobroczynną, który prowadził żydowski żłobek i ognisko dziecięce w Opolu.
Zajmował się również organizacją kursów gotowania i szycia, a także „wesołych biesiad”. W roku
1922 jego przewodniczącą była Betty Friedlaender. W 1935 r. żydowskie przedszkole i kółko dzie-
cięce spotykały się 3 razy w tygodniu (we wtorek, środę, piątek). Do 1938 r. związek prowadził je-
sienną zbiórkę darów rzeczowych, głównie żywności, którą rozdysponowywano m. i. wśród ubo-
gich w trakcie święta Chanukkah.

Międzynarodowa Syjonistyczna Organizacja Kobiet  (Women’s International Zionist Organiza-
tion w skrócie WIZO). Założono ją w Londynie w roku 1920 r. Natomiast w roku 1923 r. w Dreźnie
powstał „Związek Syjonistycznych Kobiet” (Bund Zionistischer Frauen). W roku 1929 obie organi-
zacje się połączyły, tworząc jedną „Women’s International Zionist Organization”. Głównym celem
tej organizacji było wspieranie żydowskiego osadnictwa w Palestynie, a czasach narodowego socja-
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lizmu ułatwianie emigracji młodych Żydów z nazistowskich Niemiec do Palestyny. W Opolu spo-
tkania WIZO odbywały się raz w miesiącu. Organizacja istnieje do dzisiaj. Po założeniu państwa
Izrael w 1948 r. jej siedziba została przeniesiona do Tel Awiwu. Współcześnie jej działalność skupia
się na służeniu potrzebom kobiet i dzieci na terenie Izraela.

Plac Kopernika, między ul. Sienkiewicza 2 (Karlsplatz) i pl. Kopernika (Wilhelmsplatz 20), nie-
istniejący browar Pringsheimerów

W roku 1839 pochodzący z  Bierutowa (Bernstadt)  w dzisiejszym woj.  dolnośląskim Heymann
Pringsheim (1810–1875) przeprowadził się do Opola. Początkowo był właścicielem małej gorzelni i
browaru, które były połączone z gospodarstwem rolnym oraz hodowlą bydła tuczonego. Całość zlo-
kalizowana była na Zaodrzu, w okolicach  dzisiejszego placu Piłsudskiego (Breslauer Platz). Na-
stępnie przeniósł swój browar na pl. Kopernika, wzgórze zwane wtedy przez mieszkańców Kalk-
bergiem. H. Pringsheim szybko się bogacił, a w roku 1859 został radnym miasta. Był również wła-
ścicielem cementowni. Browar w latach 1865–1896 był w posiadaniu rodziny pod nazwą „Browar
piwa parowego i fabryka drożdży H Pringsheim”.  Później przedsiębiorstwo przekształciło się w
„Opolski Browar Actien” (Oppelner Actien–Brauerei), a do roku 1928 stało się częścią berlińskiej
spółki „Schultheiß–Patzenhofer A.G”.

Plac Kopernika (Wilhelmsplatz 8), nieistniejąca rzeźnia uboju rytualnego mistrza szechity Ja-
coba Wolffa 

Jacob Wolff (1841–1910), mistrz szechity, posiadał w roku 1909 swój zakład przy pl. Kopernika
(Wilhelmsplatz 8). W roku 1914 Josef Wolff, być może z tej samej rodziny, prowadził w Oppeln
(Opole) sklep z mięsem koszernym. Szechita, czyli ubój rytualny, w czasach narodowego socjali-
zmu, już w kwietniu 1933 roku został całkowicie zakazany. Po plebiscycie jednak ten zakaz nie
obejmował Górnego Śląska z powodu ochrony mniejszości wynikającej z konwencji niemiecko-
polskiej dotyczącej Górnego Śląska, podpisanej w Genewie 15 maja 1922 r.. Zakaz zaczął obowią-
zywać na Górnym Śląsku dopiero po 15 lipca 1937 roku, kiedy wypowiedziano konwencję. Spo-
dziewając się szybkiego niedoboru mięsa koszernego,  Żydowskie Stowarzyszenie Kobiet na Gór-
nym Śląsku zorganizowało wówczas  kurs  nt.  „bezmięsnej  kuchni”.  Syn Jacoba Wolffa,  Marcus
Wolff ur. 1872 r. w Kupp, wyemigrował i zmarł w Jerozolimie w 1944 r.

Ulica Oleska (Rosenberger Straße 10), mieszkanie rabina dr Hansa Hirschberga oraz miejsce
spotkań  przedstawicielstwa  gminy  żydowskiej  w
Opolu

Urodzonemu w 1908 r. w Berlinie dr Hansowi Hirsch-
bergowi przypadł ciężki obowiązek pełnienia funkcji ra-
bina  w Opolu  w czasach rządów narodowych socjali-
stów. Przyjechał do Opola w 1934 roku, by pełnić funk-
cję rabina dla miejskiej gminy wyznaniowej, a dwa lata
później od 1936 r. był już rabinem całej prowincji gór-
nośląskiej. Obie te funkcje pełnił do czasu wyjazdu na
emigrację do Stanów Zjednoczonych w styczniu 1939 r.
W październiku 1935 roku zamieszkał w nowo wybudo-
wanym budynku przy dzisiejszej ulicy Oleskiej (Rosenberger Straße 10) Ten budynek był także

23. Informacja o powrocie do Opola rabina dr
Hirschberga z podróży do USA  z 20 grudnia
1937 roku.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tel_Awiw-Jafa
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miejscem spotkań zarządu i przedstawicielstwa gminy (Vorstand und Gemeindevertretung), gdzie w
pomieszczeniach spotykali się już od końca 1934 r. („in den Räumen Rosenbergstraße”). Choć wy-
daje się nam dziś to niewiarygodne, mimo sytuacji panującej w III Rzeszy dr Hans Hirschberg po-
wrócił do rządzonego przez nazistów Opola, z podróży do USA, pod koniec 1937 roku). Już rok
później musiał tej decyzji szczerze żałować. (fot. 23) W trakcie Nocy Kryształowej z 9 na 10 listo-
pada 1938 r., tuż po północy wyprowadziła go z mieszkania przy Rosenberger Straße 10 w samej
koszuli  nocnej  bojówka
SA.  Obrażany,  poszturchi-
wany i bity został przegna-
ny  przez  Rynek  w  stronę
synagogi.  Tam  zmuszono
go do rozlania na podłogę
wcześniej  przygotowanego
kanistra z benzyną i podpa-
lenia  budynku.  Nowa  Sy-
nagoga  została  spalona  i
doszczętnie  zniszczona,
przy  całkowitej  bierności
straży  pożarnej,  która
wcześniej  brała  udział  w
przygotowaniu pożaru (tak
Georg  Wiener  i  Irma  Ap-
pel),  dbała  ona  jedynie  o
to,  by  ogień  nie  przeniósł
się  na  sąsiednie  obiekty.
Gorliwy motłoch splądrował trzynaście sklepów przy Rynku i ulicy Krakowskiej oraz pomieszcze-
nia żydowskich stowarzyszeń. 23 członków gminy jak podaje Georg Wiener, inne źródła mówią o
13 osobach, wśród nich rabin Hirschberg, zostało objęte „aresztem prewencyjnym” i deportowani
do obozu koncentracyjnego. Hirschberg po zwolnieniu opuścił na zawsze Opole zimą 1939 r. Zmarł
13 września 1980 r. w Los Angeles w wieku 72 lat jako Harris Hirschberg.

Plac Wolności 2 (Regierungsplatz 2), miejsce żydowskich nabożeństw w latach 1827–1841, po-
tem Ewangelicka Szkoła Ludowa od 1842 r. 

Zanim wybudowano synagogę przy ul. Szpitalnej 1, opolscy Żydzi, w latach 1827–1841 roku od-
prawiali nabożeństwa w budynku obecnego Klasztoru Zakonu Franciszkanów w Opolu. (fot. 24)
Według Steinerta pomieszczenie to znajdowało się w pierwszej sali muzeum, która została przejęta
w roku 1922 r. przez SZUPO, niemiecką policję porządkową. Po wybudowaniu pierwszej bożnicy,
od 1842 roku działała tu szkoła powszechna. Już w pierwszym roku szkolnym zapisano tu pięcioro
żydowskich  uczniów.  Reformowani  Żydzi,  w odróżnieniu  od  swoich  ortodoksyjnych współwy-
znawców, wspierali integrację i wspólną naukę dzieci z chrześcijańskimi rówieśnikami. Od 1864
roku w szkole w każdym z roczników uczyły się uczniowie pochodzenia żydowskiego, np. w latach
1864–1869 ich liczebność wahała się od 6 do 9 żydowskich dzieci. Pozostałe dzieci ze wspólnoty
uczęszczały do żydowskiej szkoły podstawowej. 

Już w roku 1820 władze w Opolu domagały się do gminy żydowskiej otwarcia własnej szkoły. W
maju 1822 roku zezwoliły na stworzenie jednoklasowej żydowskiej szkoły ludowej, aczkolwiek
wielu Żydów wolało wówczas, aby ich dzieci chodziły do Ewangelickiej Szkoły Ludowej. Salomon

 24. Budynki obecnego klasztoru franciszkanów, (1905)., karta pocztowa z pocz. XX w., wł.
prywatna.
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Sachs z Bernstadt został pierwszym nauczycielem w żydowskiej szkole ludowej, która przez lata
mieściła się w różnych miejscach, często w domach nauczycieli  prowadzących zajęcia. W roku

1825  i  1828  chodziło  do  szkoły  wspólnoty  żydowskiej  po  48
uczniów. W roku 1865 było ich 50. Nauczyciela wybierała i opłaca-
ła dożywotnio cała gmina żydowska. Od roku 1847 opolski rabin
miał w niej nauczać religii. W 1857 roku czytamy: „Oppeln (Opole)
ma dwuklasową szkołę, w której rabin dr Wiener udziela lekcji reli-
gii.” Szkoła uległa likwidacji w roku 1875 w trakcie pruskiej refor-
my szkolnictwa. Po tym jak szkoła żydowska została zlikwidowana,
wszystkie  dzieci  pochodzenia  żydowskiego  zostały  przyjęte  do
Ewangelickiej  Szkoły  Ludowej.  Wspólnota  wyznaniowa  opłacała
nauczycieli i pomieszczenia, w których odbywały się zajęcia, z wy-
jątkiem zajęć w nowych budynkach. 

Od  1881  do
1891  roku  wszystkie  klasy  ewangelickiej
szkoły  ludowej mieściły  się  w dzisiejszych
budynkach klasztoru zakonu Franciszkanów.
Opole  się  rozrastało,  mieszkańców przyby-
wało,  w końcu budowa nowej  szkoły  stała
koniecznością. Jej budowa ruszyła w 1906r.,
lecz jeszcze w 1909 roku Ewangelicka Szko-
ła Ludowa dla Chłopców i Dziewcząt korzy-
stała z pomieszczeń w budynku przy  placu
Wolności 2.

Plac Wolności / ul. Zamkowa  (Regierung-
splatz / Schloßstraße), dom rodzinny Edu-
arda Schnitzera alias Emin Pascha. 

W bezpośrednim sąsiedztwie Ewangelickiej Szkoły Ludowej dla Chłopców i Dziewcząt mieszkała
żydowska rodzina Schnitzer,  jedyna nosząca to nazwisko na Śląsku. Mieszkała w Opolu ponad
pięćdziesiąt lat, od 1799 do 1841. (fot. 25) W 1799 r. przeprowadził się tu Joseph Abraham Schnit-
zer, który był nauczycielem i bankierem z Bąkowa koło Kluczborka. Jego synem był Leib (Louis)
Schnitzer (1807–1845), który ożenił się z Pauline, z domu Schweitzer i otworzył w ówczesnym
Opolu hurtownię z produktami jedwabnymi. Ich syn Eduard Schnitzer (1840–1892) miał zyskać
sławę jeszcze za jego życia jako badacz Afryki, lekarz tureckich urzędników rządowych w Egipcie.
Był również geniuszem językowym. Mały Eduard spędził w Opolu tylko pierwsze półtora roku
swojego życia. Już w listopadzie 1841 roku rodzina przeniosła się do Neisse (Nysa), gdzie Eduard
został w marcu 1846 r. ochrzczony w Kościele Ewangelickim i został wychowany po chrześcijań-
sku. Dom rodzinny Eduarda Schnitzera (fot. 26) był trzecim domem po zachodniej stronie w linii
Rynek, Apteka pod Lwem, plac Wolności. Mieścił się w bezpośrednim sąsiedztwie ówczesnego ko-
ścioła ewangelickiego, a dzisiejszego klasztoru. W roku 1884 został wraz z sąsiednimi budynkami
wyburzony. Dla  upamiętnienia  Eduarda  Schnitzera  magistrat  Opola  nadał  nazwę  jednej  z  ulic
„Emin–Pascha–Straße”. W czasach nazistowskich została przemianowana na „Ritterstraße”.

26. Dom rodzinny Eduarda Schnitzera (strzałka) stał w sąsiedztwie 
kaplicy i budynku widocznego na zdjęciu. Został wyburzony w 1884 r. 

25. Portret Eduarda Schnitzera 
alias Emin Pascha. 
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Ulica Minorytów 3 (Stockstraße), więzienie Gestapo, obecnie dyrekcja Centralnego Muzeum
Jeńców Wojennych

Po objęciu władzy przez nazistów w styczniu roku 1933 r.  więzienie policyjne zostało przejęte
przez Gestapo. W swojej relacji sekcja Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) na uchodźstwie
tak raportowała panującą tam sytuację:  „Więzienie policyjne w  Opolu w Stockstraße uchodzi za
centralny punkt zbiorczy więźniów, w celu przetransportowania ich do obozów koncentracyjnych.
Stąd co tydzień odchodzą transporty do obozów. Więzienie jest małe. Ma ono tylko 8 dużych cel, 6 z
nich jest ciągle zajętych przez 5 do 7 więźniów na celę. Dwie cele pozostają wolne, ponieważ są
przeznaczone‚ do szczególnego użycia”. Wielu żydowskich mieszkańców „poznało” wnętrza tych
cel w mieście rządzonym przez faszystów. 

Ulica Piastowska 16–22 (Hafenstraße 16), nowa synagoga. 

Idea  budowy nowej  synagogi  Opola pod
koniec  XIX w.  wyzwoliła  w żydowskiej
gminie  wyznaniowej  ogromną  ofiarność.
Przez ponad dwa lata pobierano podwójne
podatki na ten cel, by pokryć koszty wy-
noszące  około  150  tys.  ówczesnych  ma-
rek.  Zaciągnięto  na  ten  cel  kredyt  hipo-
teczny  pod  nowy  budynek  i  dodatkowo
część kosztów zostało sfinansowanych ze
późniejszej sprzedaży budynku starej boż-
nicy przy ul. Szpitalnej 1. Nowa Synagoga
została zaprojektowana przez pochodzące-
go  z  Wrocławia  architekta  Felixa
Henry’ego w modnym w tym czasie stylu

mauretańskim.  Wybudowano  ją  w  prestiżowej  już
wówczas okolicy Wilhelmsthal, nowobogackiej Pasie-
ce (Pascheke–Insel).  Do momentu zdewastowania jej
podczas Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 r.
była prawdziwą ozdobą miasta i oprócz wież kościo-
łów i ratusza, była charakterystyczna dla opolskiej Sta-
rówki. (fot.  27–30)  W tym też  czasie  zarząd  gminy
szukał  kandydatów  na  stanowisko  rabina  w  Opolu
zwrócił się z zapytaniem w tej sprawie do berlińskiego
profesora Siegmunda Maybauma.  Ten polecił  gorąco
Leo Baecka. Propozycję tę zarząd przyjął jednogłośnie
i w roku 1897 r. zatrudnił Baecka na stanowisku opol-
skiego rabinatu. 

Poświęcenie Nowej Synagogi przy Hafenstraße 22, w
czerwcu 1897 r., było jednym z pierwszych zadań no-
wego rabina.  W uroczystości wzięło udział wielu wy-
sokiej rangi przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich
i żydowskich, był tam też obecny ojciec Baecka. Od-

28. Wnętrze nowej synagogi. Zbiory Instytut Leo 
Baecka. 

27. Ulica Piastowska19–22. Widok od strony północnej, 
przełom XIX/XX w., z zb. archiwum Instytutu Leo Baecka.
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świętny charakter nadała odmówiona, już po niemiecku, modlitwa za pomyślność Cesarza Wilhel-
ma II Hohenzollerna i Cesarstwo Niemiec i uroczyste przyjęcie w Form’s Hotel. Bezpośrednio obok
synagogi, przy ul. Piastowskiej 16, znajdowały się budynki administracyjne siedziby opolskiej Ży-
dowskiej Gminy Wyznaniowej. Zarząd Gminy w składzie z roku 1929: dr Hugo Schlesinger, Georg
Wiener, John Scheyer i Erich Kassel gromadzili się tutaj na naradach. W biurze pracowało wówczas
2 urzędników i 3 pracowników. Od 1909 roku mieszkał tutaj szames, woźny, którego zadaniem
było m.in. przygotowywanie synagogi do nabożeństw, pomaganie chazanom etc. W latach 1891–
1917 był nim David Gellert. Mieszkał tu również drugi chazan (śpiewak), którym od 1929 do 1937
roku był Sally Pommer. Pierwszym chazanem w Opolu był w latach 1917–1938 nauczyciel Josef
Jospe. Mieszkał w roku 1929 przy Książąt Opolskich 44, a w roku 1937 przy Kołłątaja 11. Określa-
no go jako „doświadczonego chazana i nauczyciela”.

O uroku i  historii  opolskiej  bożnicy przypomina
dzisiaj zachowany budynek administracyjny przy
Nowej  Synagodze, gdzie  mieści  się  obecnie  re-
stauracja  i  gabinety  lekarskie.  Kiedy Leo Baeck
obejmował rabinat  w Opolu,  wiele  z  postulowa-
nych  wcześniej  reform  zostało  już  wdrożonych
przez jego poprzedników. Już nie dziwiły, a tym
bardziej  nie oburzały kazania w języku niemiec-
kim, czy obecność organów w synagodze. Używa-
no tam także jednolitego modlitewnika dla refor-
mowanych wspólnot żydowskich z obszaru Prus,
co wyraźnie odróżniało wspólnotę opolską, od in-
nych wspólnot górnośląskich,  gdzie ciągle pielę-
gnowano konserwatywne tradycje i obrzędowość. 

Leo  Baeck  był  jednak  bardziej  empatyczny  do
swoich poprzedników i dzięki temu zyskał sobie
powszechną sympatię. Co prawda przeważnie od-
prawiał  nabo-
żeństwa po he-
brajsku,  ale

wkomponowywał fragmenty po niemiecku, co było kompromi-
sowym rozwiązaniem dla całej wspólnoty. Baeck przyczynił się
również do powstania chóru mieszanego, co w wielu miejscach
było wówczas niewykonalne. 

Georg Wiener, kronikarz, wspominał go w następujący sposób:
„Jego działalność w Opolu obejmowała dziesięć lat i mogę bez
żadnej  przesady  powiedzieć,  iż  pozyskał  przyjaciół  nie  tylko
wśród członków wspólnoty, lecz również sympatię w akademic-
kim kręgu, z którym zetknął się podczas swojej nauczycielskiej
praktyki w gimnazjum i liceum.” Baeck nie zaliczał siebie do li-
beralnych  reformatorów,  którzy  chcieli  odnowić  judaizm  po-
przez  z  góry  narzucone  reformy.  (fot.  31) Wręcz  przeciwnie
twierdził, że brak jednolitej organizacji i hierarchii gwarantują-
cej wystarczający autorytet do wydawania dogmatów i ustana-
wiania tradycji może być uznawany tylko za korzyść. W „Istocie judaizmu” pisał: „Dla naszej reli-

30. Nowa Synagoga przed listopadem
1938 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe. 

29. Nowa Synagoga przed listopadem 1938 r. 
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gii takie warunki są korzystne. Przez to utrzymujemy młodą żywość umysłu.” Leo Baeck zyskał so-
bie uznanie, poważanie i sympatię jako człowiek, rabin, filozof i uczony również poza wspólnotą i
Górnym Śląskiem. 1 października 1907 roku wygłosił w opolskiej synagodze swoje pożegnalne ka-
zanie, w którym zwrócił uwagę na fakt, iż przez swój dziesięcioletni okres posługi nigdy na ambo-
nie nie użył słowa „ja”. Wyrażane przez niego zrozumienie wiary z podkreśleniem osobistej relacji
każdej jednostki z Bogiem, do dzisiaj robi wrażenie: „Nasza religia nie zna różnicy pomiędzy księż-
mi i laikami, co więcej nie uznaje hierarchii w świątyni. … Ideałem naszej religii, jak powiedział
prorok, jest to, że cała wspólnota składa się z uczniów Boga. Każdy jest swoim własnym nauczycie-
lem religii i sam dla siebie głosi Słowo Boże.”
 
Ulica Strzelców Bytomskich 1 (Fessel Straße 1), willa Franza Kontyego

Georg Wiener relacjonuje: „W roku 1839 do Opola przybył pochodzący ze Sośnicowic (Kieferstäd-
tel) Isaac Münzer. Na początku prowadził zajazd, który jednak nie przynosił zysków, dlatego zaczął
wraz z żoną i swoim szwagrem skręcać cygara. Tak powstała kolebka górnośląskiego przemysłu cy-
garowego, która później zatrudniała kilka tysięcy osób w Opolu i okolicach.” 

Obok rodziny Münzer do powstania „wówczas tak ważnego przemysłu cygarowego“ w Opolu przy-
czyniły się żydowskie rodziny Engel, Oppler, Siegfried Pringsheim, Wertheim, Orgler, Salinger i
wiele innych.

Jednym z późniejszych fabrykantów przemysłu tytoniowego był Franz Kontny (* 1864), członek
partii  „Zentrum”,  prawdopodobnie nie  posiadający żydowskich korzeni.  W 1909 roku mieszkał
przy Reymonta (Sternstraße 19). W latach 1909–1914 Kontny prowadził wraz z Georgiem Wagne-
rem „fabrykę cygar oraz papierosów”. Firma „Wagner & Kontny” mieściła się budynku ul. Niedur-
nego (Zweigstraße 14). Po I Wojnie Światowej Franz Kontny został w listopadzie 1919 roku rad-
nym miasta (Stadtverordneter), a w roku 1929 został członkiem magistratu (Stadtrat). W roku 1922
zakupił willę przy ul. Strzelców Bytomskich 1 i mieszkał tam jeszcze w 1929 roku. 
Ta willa została wy-
budowana  przed
1878 roku przez ży-
dowskiego  przedsię-
biorcę z branży wap-
na i cementu Heinri-
cha  Wartenbergera,
który  w  1846  roku
przeprowadził  się  z
Krapkowic  do  Opo-
la. Obecnie od 1954
r.  mieści  się  w  niej
Młodzieżowy  Dom
Kultury  w  Opolu.
Franz  Kontny  wg.
książki  adresowej  z
1934 r. mieszkał już
w kamienicy przy ul.
Reymonta (Sternstraße 29). Do produkcji cygar potrzebna była przede wszystkim siła robocza, a nie
szeroki park maszynowy, dlatego przedsiębiorcy często zmieniali miejsca produkcji. I tak, siedziba

31. Portret grupowy w czytelni Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums w Berli-
nie, fot. z 1939r. Po prawej widoczny siedzący rabin Leo Baeck, pierwszy po lewej stojący
rabin i filozof Max Wiener, ze zb. archiwum Instytutu Leo Baecka.
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fabryki Franza Kontny’ego znajdowała się w latach 1929–1934 przy ul. Kościuszki (Moltkestraße
22).W 1934 r. przy ul. Kościuszki znajdowała się również siedziba fabryka cygar Wagnera pod nr
(Moltkestraße) 27, a także siedziba fabryki cygar Salingera pod nr 31. Pod koniec lat 30-tych, w
skutek postępującej mechanizacji, manufaktury cygarowe zaczęły znikać z mapy miasta. W roku
1937 w książce adresowej Opola widniały jedynie trzy adresy fabryk cygar.

Ulica Ozimska 2 (Malapaner Straße 2), dom i sklep rodziny Wienerów

Dr Max Wiener (1882–1950), syn Isidora Wiener (1839–1906), który pochodził z Ostrowa Wielko-
polskiego (Ostrowo), stał się, obok Leo Baecka, jednym z najbardziej znanych postępowych rabi-
nów, zwolenników reform, oraz żydowskich filozofów religijnych Niemiec. W swojej dysertacji w
r. 1906 roku przedstawił się następująco: „Ja, Max Wiener, Żyd, syn kupca Isidora Wienera i jego
żony Amalie z domu Marcus, urodziłem się 22 kwietnia 1882 roku w Opolu.” Kupiec Isidor Wiener
poślubił w 1868 roku Amalie, z domu Marcus (1845–1922). Isidor i Amalie dbali o to, by ich dzieci
wyrosły w poszanowaniu tradycji żydowskich, ale również kładli nacisk na niemieckie wykształce-
nie. Po latach, tak wspomniał go Leo Baeck, który był częstym gościem w domu Isidora i Amelie:
„Zawsze, gdy Isidor Wiener w szabatowy poranek pojawił się w opolskiej synagodze miasta, recyto-
wał tekst błogosławieństwa, przy czym jego twarz przez na moment była zasłonięta szerokim tałe-
sem, następnie przyłączał się do modlących”. Sposób zakładania tałesu czynił z Isidora tradycyjne-
go Żyda, „bo postępowy Żyd zakładał go bez żadnej ceremonii na swoje ramiona.” (Robert S. Schi-
ne, Max Wiener 1992). Amalie Wiener po śmierci Isidora zamieszkała w roku 1907 w domu przy
ul. Odrowążów (Seiffertstraße 3). Była również właścicielką domu przy ul. Ozimkskiej 2, (fot. 32)
gdzie mieściła się ich firma rodzinna. Para miała czworo dzieci, w tym trzech synów urodzonych w
Opolu, tj. Maxa, Georga i Alfreda Wienera.

Dalej Max Wiener pisze: „Po ukończeniu tamtej-
szej Szkoły Ludowej (Volksschule), uczęszczałem
do  Królewskiego  Katolickiego  Gimnazjum  w
Opolu, które ukończyłem, otrzymając świadectwo
dojrzałości  w  okresie  świąt  wielkanocnych w
1902 roku. Potem przeniosłem się na Uniwersy-
tet Wrocławski (Breslau), żeby studiować filozo-
fię”.  W roku 1906 r. uzyskał stopień doktora,  w
roku  1908  zadał  egzamin  rabinacki.  W  latach
1909  do  1912  pracował  jako  nauczyciel  religii
oraz zastępca rabina Leo Baecka w kongregacji
w Düsseldorfie, potem został rabinem w Stettin
(Szczecin), a od 1926 roku w Berlinie. W 1913
roku poślubił Toni z domu Hamburger (1887–1971), kuzynkę Natalie, żony Leo Baecka, dlaczego,
podobnie jak Baeck, często odwiedzał Opole. Na przykład w dniu 28 grudnia 1936 r. w siedzibie
opolskiej gminy wygłosił wykład pt. „Wrażenia z podróży do Ameryki w oczach Żyda”. Max Wie-
ner jest autorem wielu publikacji o tematyce teologicznej, religijnej i filozoficznej. Krótko przed
wybuchem II Wojny Światowej wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Zmarł w 1950 roku w Nowym
Jorku.

Kolejnym synem Isidora był Georg Wiener (1869–1961). Podobnie jak jego ojciec Isidor został
kupcem. Wspólnie z partnerem w latach 1909–1914 prowadził nowoczesną, bo zmechanizowaną
fabrykę butów oraz ze sklep z artykułami obuwniczymi pod nazwą „Heymann & Wiener” (1909–

32. Ul. Ozimska 2, widok z 1909 r. wł. prywatna.
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1914). W roku 1913 Georg Wiener został wybrany do Zarządu Gminy Żydowskiej w Opolu, w roku
1918  awansował  na  stanowisko  wiceprzewodniczącego  wspólnoty. W latach  od 1907  do 1909
mieszkał  przy ul.  Reymonta pod nr  (Sternstraße)  14,  a  następnie  aż do momentu emigracji  na
pierwszym piętrze nowego budynku przy ul. Kościuszki (Moltkestraße 19), gdzie w czasach naro-
dowego socjalizmu przyjmował wielu gości w sprawach gminy. Georg Wiener jest autorem, często
tu cytowanej, historii kongregacji żydowskiej w Opolu, która, rozdział po rozdziale, została opubli-
kowana w latach 1934–1937 na łamach gazety „Jüdisches Gemeindeblatt Oppeln”. W ostatnich la-
tach istnienia kongregacji żydowskiej w Opolu brał czynny udział w jej działalności. Podobnie jak
wielu reformowanych Żydów czuł się Niemcem. Nie chcąc opuścić kraju, którego czuł się częścią,
długo odwlekał decyzję o emigracji. W konsekwencji był jednym z ostatnich Żydów, którzy opuścił
miasto przed Holokaustem. W roku 1940 Georg Wiener wraz ze swoją żoną wyemigrował do Co-
chabamby w Boliwii, gdzie też zmarł. Udało mu się zabrać ze sobą swoje wspomnienia o historii
opolskich Żydów, które dzisiaj można obejrzeć na stro-
nach internetowych Instytutu Leo Baecka w Nowym Jor-
ku.

Ostatnim  z  synów  Isidora  był  kupiec  Alfred  Wiener
(1874–1945). Poślubił Else z domu Benjamin. Po ojcu
objął kierownictwo nad rodzinną firmą przy Malapaner-
straße nr 2, gdzie prowadził sklep odzieżą i bielizną. (fot.
33) Mieścił się on w starej stacji pocztowej „Posthof“,
której budynek pojawia się już na mapie F. E. Körnera z
1817 r. Alfred mieszkał  tam z  całą  pewnością  w roku
1907 roku, w latach 1934–1935 mieszkał i pracował pod
numerami 2 i 4. W 1937 roku mieszkał jedynie pod nr 4,
a  budynek pod nr  2  był  współwłasnością  jego  i  brata
Georga.

Ulica Ozimska 6 (Malapaner Straße 6) i Kościuszki 14 (Moltke Straße 14), Wyższa Szkoła Dla
Dziewcząt

Od 1865 r. istniała w Opolu prywatna szkoła ewangelicka dla dziewcząt. Inną, otwartą w 1861 r. ka-
tolicką szkołę dla dziewcząt prowadziły Siostry Szkole de Notre–Dame. W trakcie polityki Kultur-
kampfu, skierowanej przede wszystkim przeciw instytucji Kościoła Katolickiego, siostry musiały w
roku 1878 opuścić Opole. W miejscu prowadzonej przez zakonnice szkoły powstała w tym samym
roku „Miejska Wyższa Szkoła Dla Dziewcząt w Opolu” należąca do władz miasta. Nauczano tam
dziewczęta wszystkich wyznań. W roku szkolnym 1892–1893 do miejskiej „Wyższej Szkoły dla
Dziewcząt” uczęszczały 172 uczennice, z tego 99 wyznania ewangelickiego, 21 katolickiego i 52
żydowskiego. Jedynie 11 uczennic było spoza Opola. Szkoła do jesieni 1898 r. mieściła przy Ozim-
skiej nr 6; (fot. 34) po jej przeniesieniu stworzono w części budynku miejskie muzeum (1900 r.).
Georg Wiener pisał, że Leo Baeck często po skończeniu zajęć w szkole odwiedzał jego ojca Isidora,
który mieszkał w drugim domu obok pod nr 2. 

Szkołę dla dziewcząt  przeniesiono w 1898-1899, do nowego budynku na ul.  Kościuszki (1909:
Moltkestraße 1), tj. dzisiejszej siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, przy ulicy Tade-
usza  Kościuszki  14, gdzie  1912–1913 r.  dobudowano nowy budynek. W 1929 r.  nosiła nazwę
„Städtisches Oberlyzeum Oppeln” (Wyższe Miejskie Liceum w Opolu). Pierwszy uczeń z opolskiej
wspólnoty żydowskiej został zapisany do opolskiego gimnazjum w roku 1841. Był to Adolph Gold-

33. ul. Ozimska 2, ogłoszenie sklepu rodzinne-
go Wienerów z roku 1908 z „Oppelner Nach-
richten”. 
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mann, syn kupca. W roku 1845 r. do Państwowego Gimnazjum Katolickiego zostało już zapisanych
22 takich uczniów. W 1884 roku uczęszczało do katolickiego gimnazjum już 34 uczniów pochodze-
nia żydowskiego. W następnych latach ich obecność w gimnazjach stała się normalnością, tak jak
dzieci z rodzin katolickich czy ewangelickich.
Mieściło się ono przy Karlstraße 22. Obecnie
w tym samym budynku funkcjonuje Techni-
kum  Mechaniczne  w  Opolu  przy  ulicy
Osmańczyka  22.  Opolscy  rabini,  podobnie
jak duchowni chrześcijańscy nauczali tam re-
ligii. Do głównych obowiązków Leo Baecka
należało  nauczanie  religii  w  gimnazjum.  W
Gimnazjum dla Chłopców i „Wyższej Szkole
dla Dziewcząt” „Dr. Bäck” prowadził 16 lek-
cji  religii  tygodniowo.  Do  tego  dochodziły
dodatkowe godziny, które poświęcał zdolnym
uczniom. Swoich uczniów traktował z szacun-
kiem. Uznawał ich jako równych sobie part-
nerów do rozmowy, co było w tym czasie nie-
zwykle nowatorskim podejściem pedagogicz-
nym. Jeśli tylko jakiemuś uczniowi groziło powtarzanie klasy, nie miał wątpliwości, by podnieść
jego ocenę. Wprowadził bardzo innowacyjną metodę prowadzenia zajęć. W ich trakcie można było
zadać każde pytanie i to na każdy temat! Bo według Baecka, wiedza jest jedynie wtedy użyteczna,
kiedy potrafimy przejąć i wykorzystać w owocny sposób wartości z niej płynące. 

Leo Baeck nie stosował wyrafinowanej retoryki, by przekazać uczniom swój punkt widzenia. Nie
wykładał w powszechnym w swoich czasach stylu. W zamian zapraszał każdego z uczniów i każdą
z uczennic do otwartej dyskusji na temat przedstawianych tez, postaw i przekonań, aby je wspólnie
skonkretyzować lub wspólnie je obalić, a tym samym uczynić ją użyteczną dla wszystkich. Wiedza
była dla niego cenna tylko wtedy, gdy uczeń mógł sobie ją przyswoić, docenić jej wartość i mógł z
niej skorzystać. Leo Baeck na pewno inspirował się w niektórych ze swych pomysłów dydaktycz-
nych patronem „Królewskiego Gimnazjum Comeniusa” w Lesznie, gdzie zdał maturę.  Comenius,
właściwie Jan Amos Komenský (1592–1670) był morawskim nauczycielem. Jego koncepcja peda-
gogiczna stała się znana od końca XIX wieku. Zakładał nauczanie międzyprzedmiotowe, które po-
mogłoby uczniowi zrozumieć cel programu nauczania. Jego imieniem nazwany został „Program
Comenius” dotyczącym edukacji w UE.

Plac Daszyńskiego 3 (Friedrichsplatz 3), żydowskie dzieci w ewangelickiej szkole ludowej w la-
tach1906–1938

W roku 1906 rozpoczęto budowę nowej ewangelickiej szkoły na Friedrichsplatz (plac Daszyńskie-
go), którą zakończono na Wielkanoc w 1907 roku, choć w książce adresowej Opola z roku 1909 nie
znajdujemy jeszcze adresu nowej szkoły na Friedrichsplatz 3. Jak pisał ew. pastor Dobschütz, w
roku 1911, uczęszczało do niej 440 chłopców i 393 dziewczynek, w tym 19 dzieci wyznania mojże-
szowego. (fot. 35) 

Od roku 1933 żydowskie dzieci doświadczały dyskryminacji i przeżywały straszne chwile za spra-
wą represji ze strony nazistów. Po Nocy Kryształowej w listopadzie 1938 żydowscy uczniowie i
uczennice zostali wyrzucieni z wszystkich nieżydowskich szkół i żydowska społeczność stworzyła

34. Dawna „Wyższa Szkoła Dla Panien” przy ul. Ozimskiej 6
w latach 1878–1898, wł.  prywatna.
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dla 12 żydowskich dzieci z Oppeln (Opola), Rosenberg (Olesna) i z Groß Strehlitz (Strzelce Opol-
skie) własną szkołę, w której na-
uczał  sparaliżowany  nauczyciel
Moses  Spier  (1878–1944).  Po-
dobnie jak jego uczniowie,  rów-
nież on został usunięty ze szkoły
ludowej,  gdzie  nauczał  od  1903
roku.  Moses  Spier  w roku 1909
mieszkał  przy  Sternstraße  (ul.
Reymonta)  i  w  r.  1929  roku  z
żoną  Metą  (1886–1944)  przy
Moltkestraße 27 (ul. Kościuszki),
gdzie był sąsiadem Georga Wie-
nera,  zamieszkałego  przy  nr  19.
Moses  Spier  był  ofiarą  najwięk-
szej akcji deportacyjnej, która do-
tknęła  społeczność  żydowską
miasta  w dniu  11  grudnia  1942.
Wśród  43 osób z  Opola  znalazł
się Moses Spier z żoną Metą. Zo-
stali  przewiezieni  do  Theresien-
stadt,  gdzie  najprawdopodobniej
spotkali się z więzionym tam Leo
Baeckiem,  następnie  przetrans-
portowano ich do Auschwitz, gdzie w październiku 1944 roku zostali zamordowani.

Ulica Graniczna (Fabrikstraße), Cmentarz Żydowski w Opolu

Zgodnie ze starą żydowską religią cmentarz („Beth ha' Chaim”) nazywany jest domem życia lub
„Beth–’almin” (dom wieczności). Miejsce wiecznego pochówku zmarłego w judaizmie jest niety-
kalne aż do przyjścia Mesjasza. Żydowski pochó-
wek powinien odbyć się jak najszybciej, najpóźniej
3 dni po śmierci, ale jeśli to możliwe w 24 godziny
po śmierci. Ten drugi sposób pochówku został za-
kazany na Śląsku przez Państwo Pruskie  w 1799
roku.  W Rejencji  Opolskiej  został  ponownie  do-
zwolony w latach 1853–1874, jeśli lekarz stwierdził
zgon, prawdopodobnie z uwagi na dużą liczbę Ży-
dów mieszkających na wsi na Górnym Śląsku. Do
1821  roku  „24  godzinny  pogrzeb”  w  Opolu  był
dość problematyczny,  ponieważ Opole nie  dyspo-
nowało własnym cmentarzem, a pogrzeby odbywa-
ły się w Zülz, obecnie Białej Prudnickiej. W 1816
roku miasto Opole wydało Żydom zgodę na utwo-
rzenie  własnego  cmentarza.  W  związku  z  tym
wspólnota żydowska nabyła w Königlich Neudorf
(Nowej  Wsi  Królewskiej)  działkę  na  potrzeby
cmentarza. Z niejasnych przyczyn pierwszy pochó-

35. Dawna ewangelicka szkoła (po lewej strony) na placu Daszyńskie-
go ,  (Friedrichsplatz), repr. karta pocztwa, pocz. XX w. 

36. Plan cmentarza: 1. Dom pogrzebowy; 2. Budynki go-
spodarcze; 3. Budynek bractwa pogrzebowego: 4. Miej-
sce pamięci (może studnia); 5. Obszar cmentarza po 
1866 r. (5a. dzisiejszy budynek); 6. Obszar cmentarza do 
1866 r.; 7. Wejścia.
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wek odbył się dopiero w 1821 roku, jeszcze przed oficjalnym otwarciem cmentarza. Pierwszą osobą
pochowaną na nowym cmentarzu był opolski na-
uczyciel Gumpel (Gimpel) Posner. Już pod koniec
1859  roku  cmentarz  został  powiększony,  a  rok
później zbudowano na nim „salę cmentarną”. (fot.
36) W 1866 roku cmentarz ze względu na dyna-
miczny rozrost wspólnoty żydowskiej oraz na to,
że  nie  można ponownie  użyć  żadnego z  wiecz-
nych miejsc spoczynku zmarłych, ponownie po-
większono.  Od  około  1870  roku  na  cmentarzu
znajdował się „dom pogrzebowy” Bractwa Chew-
ra Kadischa. Tam odbywało się rytualne mycie i
ubieranie  zwłok  zmarłego  przed  pogrzebem.
Wówczas też postawiono mały domek strażniczy
wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Powstał
on z  myślą  o dozorcy–ogrodniku.  Żaden z  tych
budynków nie przetrwał do dziś. Zgodnie z wy-
tycznymi judaizmu napisy  nagrobkowe znajdują

się tradycyjnie po lewej stronie grobów w kierunku oczekiwanego raju. 
Od XIX wieku można zaobserwować na żydowskich cmentarzach postępującą asymilację Żydów,
(fot. 37) bo w tym czasie odnajdujemy na macewach pierwsze niemieckie napisy, które wówczas
ryto z użyciem hebrajskich liter i na początku pojawiały się tylko na odwrocie nagrobków. Później
współwystępowały dwujęzyczne hebrajsko–niemieckie napisy nagrobne na macewach pzy użyciu
alfabetu łacińskiego i hebrajskiego równocześnie. Napisy na nagrobkach w późniejszych latach XX
w. często są wykonane tylko po niemiecku i z użyciem łacińskiej pisowni. Znajduje się tam też po-
dwójny grób dziadków Natalii Baeck, rabina Adolpha Wienera (* 1812; † 1895) i jego żony Augu-
ste (* 1826; † 1895). W roku 1932 wspólnota żydowska nabyła teren w Halbendorf (Półwieś), by

Kiedy ktoś umierał w domu, jego najbliżsi gromadzili się wokół niego i modlili się razem z nim. Kiedy nadeszła
śmierć, martwy człowiek pozostał w pokoju, gdzie zmarł. Zamknęło mu oczy i przykrywano twarz białą zasłoną i
zapalono świecę obok głowy. Rozpoczęło się żałobne czuwanie przy zmarłym, płonąca świeca wskazywała na
duszę,  która  wciąż  była  w  pokoju.  Dalsi  krewni,  przyjaciele,  znajomi  i  sąsiedzi  składali  rodzinie  wizyty
kondolencyjne. Wspólnie modlili się w obecności zmarłego. Podczas żałobnego czuwania wzywano "Chewra
Kadischa" („Święte braterstwo”),  które  zapewniało rytualne przygotowanie  zmarłych na pogrzeb i  ostatnią
drogę. „Święte braterstwo” odpowiadało za rytualne obmycie i przebranie w białą pogrzebową szatę. Opolskie
bractwo pogrzebowe działało pod nazwą: „Spółka pogrzebowa i opieki na chorymi Chewra kadischa” i zostało
założone w 1839 r. Spółka była na początkowo kierowana przez zarząd kongregacji, zanim w 1868 roku wybrała
własny zarząd, który bazował na statucie podobnym do gminy. Na wzór chrześcijański zamożnym i szanowanym
żydowskim obywatelom miasta urządzano kondukt pogrzebowy do cmentarza, jak w przypadku żydowskiego
radnego  i  prawnika  Louisa  Salingera,  który  zmarł  19  marca  1921  roku,  w  przeddzień  plebiscytu.  W
„Wiadomościach Opolskich” („Oppelner Nachrichten”) można było przeczytać: „Pogrzeb rozpocznie się godz.
3.00 po południu przy wyjściu z Domu Pogrzebowego przy Książąt Opolskich 46a. Prosimy powstrzymać się od
wizyt kondolencyjnych” Rodziny skupione we wspólnocie żydowskiej w Opolu, aby upamiętnić odejście osoby
bliskiej zamawiały w bożnicy „nabożeństwo w rocznicę śmierci” (Jahrzeitgottesdienst), podczas których oprócz
modlitwy, zapalano świecę. Inną formą uczczenia pamięci zmarłego były nabożeństwa, podobne do katolickich
nabożeństw w intencji zmarłych, zwane Legatjahrzeit. W kwietniu 1935 r. zostało takie odprawione wieczorne
nabożeństwo w pamięci Julii Friedlaender († 1878), żony Siegfrieda Friedlaendera, wcześniej znanej wśród
mieszkańców  miasta  jako  „Julia  z  zamku”  („Schloß–Julie“).  Według  zwyczaju  groby  bliskich  zmarłych
odwiedza się w rocznicę ich śmierci i przed świętem Rosz Ha–szana. Również w synagodze zapala się w te dni
świece za dusze zmarłych. Na grobach jako symbol pamięci pozostawia się małe kamyczki. Tradycyjne zwyczaje
nie dopuszczały na pogrzebach kwiatów, ale w XIX w. zwyczaj przestał być traktowany restrykcyjnie. 

37. Podziękowania za składane kondolencje dla ro-
dziny F. Singer, październik 1937 r.
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utworzyć tam nowy cmentarz. Do jego budowy jednak nie doszło, ponieważ urzędnicy w rządzo-
nym przez nazistów magistracie cofnęli decyzję o przyznaniu gruntu.

Ulica Marka z Imielnicy (Oppelner Straße 1), przemysł cementowy

W 1857  roku  otwarto  w  Opolu  pierwszą  cementownię.  Początkowo  fabrykę  dzierżawił  F.  W.
Grundmann, ewangelik pochodzący z Kattowitz (Katowice), która w roku 1862 przeszła w jego po-
siadanie. W latach 1865–1866 powstała jej konkurencja w postaci cementownii „Pringsheimsches
Werk” w Königlich Neudorf (Nowej Wsi Królewskiej). Cementownia powstała w miejscu dzisiej-
szej fabryki Ovitii–Nutricii. Twórcą firmy był żydowski przemysłowiec Heymann Pringsheim, wła-
ściciel browaru na placu Kopernika. Po początkowym sprzeciwie Pringsheima; w 1872 r. cemen-
townie zostały połączone i powstała spółka „Opolskie Cementownie Portland” (Oppelner Portland–
Zementfabriken, vormals F.W. Grundmann). Cementownia przestała istnieć i  została około 1930
roku zburzona w czasie  wielkiego  kryzysu.  W roku 1872 powstała  też  cementownia  „Fabryka
Schottländer”, należąca do innego żydowskiego przedsiębiorcy. W roku 1907 nazywano ją „Górno-
śląska  Fabryka  Portland
S.A.  wcześniej  Schottlän-
der”  („Oberschlesische
Portland–Cementfabrik
AG  vormals  Schottlän-
der”).  Została  zbudowana
Nicolaistraße 31,  blisko
Odry. Synem H. Pringshe-
ima był Julius Pringsheim
(1839–1917), który w roku
1870 stał się udziałowcem
firmy  ojca.  (fot.  38) W
roku 1892 był  na tyle  za-
możny, że został przydzie-
lony  do  pierwszej  klasy
pruskiego  trzyklasowego
prawa wyborczego. Za długoletnią pracę na rzecz miasta w 1899 r. został mu przyznany tytuł „Stad-
tältester”, czyli zasłużonego dla miasta Opola. W roku 1909 r. został członkiem zarządu magistratu
(Stadtrat) i mieszkał przy Sedanstraße 20 (ul. Matejki 10) w wynajmowanym domu należącym do
mistrza murarskiego i budowniczego Nowej Synagogi Ericha Schmidta, który wówczas mieszkał
przy Rosenberger Straße 6, dzisiejszej Oleskiej. Julius Pringsheim zmarł 6 czerwca 1917 r. i spo-
czywa na żydowskim cmentarzu w Opolu. 

Wybór literatury

Online:
• Georg  Wiener  Collection.  1933–1957”  na  stronie  „Leo  Baeck  Institute  Archives”  (New York):  https://ar-

chive.org/details/georgwiener.

• Guide to the Papers of Leo Baeck (1873–1956) 1885–2001 (AR 66 /MF 710)”: na stronie „Leo Baeck Institute
Archives” (New York): http://digifindingaids.cjh.org/?pID=121514: 

38. Latach 1920–1925, cementownie: dawna Grundmanna (z prawej strony),
Pringsheima (z lewej strony).

https://archive.org/details/georgwiener
https://archive.org/details/georgwiener
http://digifindingaids.cjh.org/?pID=121514


31

• „Opole“ na portalu „Wirtualny Sztetl | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN”: https://sztetl.org.pl/.

 „Friedlaender Family Collection (Oppeln), 1811–1971. (AR 2133)” na stronie „Leo Baeck Institute Archives”
(New York): http://digifindingaids.cjh.org/?pID=476358.

Druk:

 Georg Heuberger u. Fritz Backhaus, Leo Baeck 1873–1956. Aus dem Stamme von Rabbinern. Frankfurt/Main
2001.

 Leonard Baker, Hirt der Verfolgten. Leo Baeck im Dritten Reich. Stuttgart 1982.

 Maciej Borkowski, Gmina żydowska w Opolu w latach 1812–1944. Opole 2009 (Diss.).

 Bernhard Brilling, Die jüdischen Gemeinden Mittelschlesiens. Entstehung und Geschichte, Stuttgart/Berlin/
Köln/ Mainz 1972.

 Michael Brocke u. Julius Carlebach, Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 1. Die Rabbiner der Emanzi-
pationszeit in den deutschen, böhmischen und großpolnischen Ländern 1781–1871. München 2004.

 Kirsten Heinsohn, Deutsche Juden in Oppeln 1871–1944. In: Jüdisches Leben zwischen Ost und West. Neue
Beiträge zur jüdischen Geschichte in Schlesien, Göttingen 2014, S. 259–281.

 Alfred Steinert, Geschichte der Juden in Oppeln. In: Fest- u. Gedenkschrift der Oppelner Synagogengemeinde
zur Erinnerung an das 25jährige Bestehen der neuen Synagoge, Oppeln 1922. 

 Demograficzne skutki II wojny światowej na obszarze Górnego Śląska, Bogdan Cimała, Instytut Śląski, Studia
Śląskie tom LXXIV 2015 rok. str. 137–152. 

http://digifindingaids.cjh.org/?pID=476358
https://sztetl.org.pl/

