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Ul. Szpitalna – „Stara” synagoga

Przy jednej z najstarszych opolskich 
ulic – Szpitalnej (Hospitalstraße), 
w miejscu dzisiejszej siedziby od-
działu Telewizji Polskiej, w 1842 
roku zakończono budowę synago-
gi. Gmina żydowska w 1840 roku 
nabyła od miasta za 1655 talarów 
reńskich dwie działki przy ulicy 
Szpitalnej. Po uzyskaniu pozwole-
nia rozpoczęła się budowa bożnicy. 
Uroczystego poświęcenia dokonał 
rabin z Wrocławia, Abraham Geiger. 
Jako pierwszy posługę rabina w sy-
nagodze pełnił dr Salomon Cohn 
z Białej Prudnickiej. Jego następcą 
został w roku 1853 dr Adolph Wie-
ner. 
W trakcie jego służby rabinackiej 
opolska gmina żydowska zyskała 
swój statut. Zawierał on dwanaście 
rozdziałów dotyczących organizacji 
i funkcjonowania mniejszości ży-
dowskiej w okręgu opolskim. Normy 
dotyczyły m.in. zakresu terytorialne-
go gminy, jej spraw gospodarczych 
i finansowych, opieki nad biedny-

mi i chorymi oraz edukacji. Statut 
został podpisany 27 lutego 1855 r. 
przez przedstawicieli Zarządu Gmi-
ny: Josepha Boronowa, Isaaca Mün-
zera, Marcusa Friedländera oraz 
członków Kolegium Reprezentan-
tów, m.in.: Heymana Pringsheima, 
Ernsta Muhra, Josepha Jonasa Or-
glera, Valentina Kassela i Salomona 
Juliusberga. 
Nabożeństwa odbywały się w boż-
nicy do czasu wybudowania „no-
wej” synagogi w 1897 roku. 
Rabin Adolph Wiener pełnił po-
sługę rabinacką przez czterdzieści 
dwa lata. Urodził się 1 lutego 1812 r. 
w Murowanej Goślinie (woj. wielko-
polskie). Po zdaniu matury w świec-
kiej szkole w Szczecinku wyjechał 
do Berlina. Marzeniem Wienera 
były studia medyczne, jednak  sy-
tuacja finansowa spowodowała, że 
rozpoczął studia filozoficzne, które 
ukończył zdobywając tytuł doktora. 
Równolegle był studentem szkoły 
rabinackiej. Po raz pierwszy funk-

cję rabina pełnił w Zielonej Górze, 
następnie w Kościanie, by ostatecz-
nie osiąść w Opolu. Równocześnie 
był nauczycielem religii żydowskiej 
w Państwowym Gimnazjum Mę-
skim w Opolu (Staatliches Burggym-
nasium Oppeln). Jako jedyny przed-
stawiciel społeczności żydowskiej 
za swe zasługi dla rozwoju miasta 
dnia 1 lutego 1892 r. otrzymał ty-
tuł honorowego obywatela Opola. 
Żoną rabina Adolpha Wienera była 
Augusta z domu Herrmann. Z doku-
mentów zachowanych w Archiwum 
Państwowym w Opolu wynika, że 
małżeństwo Wienerów miało dwoje 
dzieci: Isię i Jacoba. Augusta zmar-
ła 12 marca 1895 r., a Adolph kilka 
miesięcy później – 25 sierpnia. Obo-
je spoczęli na opolskim kirkucie. 

Ilustracje:

Kolaż fotografii:
-  Zabudowania nad kanałem Młynówka [fot. Aleksandra Starczewska-Wojnar]
-  „Stara” synagoga w drugiej połowie XIX wieku [Ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego]

-  Synagoga w odbudowie [Ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu]
- Akt zgonu Augusty Wiener z dnia 12 marca 1895 r. 
 [Urząd Stanu Cywilnego w Opolu, 45/1016/140, s. 131] 
- Akt zgonu rabina Adolpha Wienera z dnia 26 sierpnia 1895 r.
 [Urząd Stanu Cywilnego w Opolu, 45/1016/141, s. 107] 
- Nekrologi zamieszczone w lokalnej prasie po śmierci Adolpha Wienera z dnia 25 sierpnia 1895 r.
 [Państwowe Gimnazjum Męskie w Opolu, 45/95/36, s.1]
- Zarządzenie Rady Miasta Opola w sprawie nadania 
 Adolphowi Wienerowi tytułu honorowego obywatela miasta 
 z dnia 1 lutego 1892 r. [Akta miasta Opola, 45/22/562, s. 279] 
- Fragmenty pierwszego statutu opolskiej gminy żydowskiej z 27 lutego 1855 r.
 [Landratsamt Oppeln, 45/2/678, s. 96-113]

„Kto studiom Tory się oddaje, ten od cierpień cielesnych bywa uwolniony” 
(Berachot 5)

Judy Wiener, wnuczka Adolpha, o dążeniu rabina 
Wienera do asymilacji Żydów-fragment wywiadu 
udzielonego 1 lipca 2014r:

„Wiener zamierzał przybliżyć tradycję żydow-
ską do chrześcijańskiej, np. poprzez przesunięcie 
dnia szabatu na niedzielę, jednak społeczność 
żydowska stawiła opór wobec takich zmian. 
Wspierał asymilację Żydów z Niemcami, pra-
gnął dla swoich rodaków więcej praw, miejsc 
pracy, wolności. Tak właśnie rozumiem pojęcie 
asymilacji i tak funkcjonuje ona współcześnie 
w mojej ojczyźnie. Wiener usiłował szukać 
drogi dla żydowskiej tradycji, aby umożliwić 
jej przetrwanie”.

[Wywiad ze zbiorów 
Archiwum Państwowego w Opolu]
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Ul. Zamkowa 2 – Siedziba rodu Friedländerów

W XIX i XX wieku, w miejscu dzi-
siejszych: Archiwum Państwowego 
w Opolu i Klubu Papy Musioła, znaj-
dował się browar i dom rodzinny 
jednej z najznamienitszych rodzin 
żydowskich Opola – Friedländerów. 
Senior rodu – Victor Friedländer – 
urodził się w miejscowości Sudice 
(niem. Zauditz, dziś miejscowość 
należąca do Republiki Czeskiej) i był 
arendarzem w Raciborzu. Na po-
czątku XIX wieku osiadł wraz z ro-
dziną w Opolu. Najstarszy z jego sy-
nów, Marcus, w 1833 roku wykupił 
od miasta działki nr 193 i 194 znaj-
dujące się przy Schloßgasse (dzisiej-
sza ulica Zamkowa). W kamienicy 
obok części mieszkalnej założono 

sklep, w którym sprzedawano wy-
roby Browaru Zamkowego. W swo-
jej ofercie miał najlepsze w mieście 
piwo, rum i arak. Poza wyroba-
mi alkoholowymi sprzedawano 
w nim także soki owocowe, które 
ze względu na wyjątkowy smak 
rozprowadzane były także przez 
inne sklepy w mieście. Budynek 
przy Zamkowej 2 przez następne 
lata był domem rodzinnym Frie-
dländerów. W zbiorach Archiwum 
Państwowego w Opolu przecho-
wywane są dokumenty Maxa Frie-
dländera, wnuka Marcusa a w nich 
życiorys spisany w dniu 21 września 
1917 r. przy Schloss Strasse 2 (sic!). 
Max Friedländer opisał w nim prze-

bieg swojej edukacji oraz podróże, 
m.in. do Ameryki Północnej. Dzięki 
doświadczeniu zdobytemu w trak-
cie nauki i zagranicznym praktykom 
mógł poprowadzić rodzinny Browar 
Zamkowy. Z powodzeniem powięk-
szał majątek nabywając nowe grun-
ty pod rozbudowę browaru. Czyn-
nie uczestniczył również w pracach 
władz miasta Opola. Od 1902 roku 
należał do Zgromadzenia Rady Mia-
sta, a od 1916 roku pełnił funkcję 
zastępcy protokolanta. Funkcję rad-
nego miejskiego pełnił przez pięt-
naście lat, a przez trzy kolejne lata 
był pełnoprawnym członkiem Ma-
gistratu Miejskiego. Jak wynika z ży-
ciorysu, dnia 10 listopada 1891 r.

Max Friedländer ożenił się z Betty 
Cohn. Małżeństwo doczekało się 
dwóch córek: Idy Julii, urodzonej 
27 września 1899 r., oraz Anneliese 
Pauliny, urodzonej 20 lutego 1903 r. 
Betty Friedländer aktywnie uczest-
niczyła w życiu społecznym mia-
sta. Była członkinią Związku Kobiet 
w Opolu. W lipcu 1915 roku brała 
udział w zbiórce pieniędzy dla żoł-
nierzy frontowych, która odbywała 
się w sali Hotelu Form’s. Wydarzenia 
„nocy kryształowej” zmusiły mał-
żeństwo Friedländerów do wyjaz-
du z Opola w 1939 roku. Początko-
wo udali się na Kubę, a ostatecznie 
osiedli w Stanach Zjednoczonych.

Ilustracje:

Kolaż fotografii:
-  Sklep Friedländerów w latach 30-tych XX wieku [fotografia w Kronice działalności  
 dyplomatycznej Leona Malhomme ze zbiorów Biblioteki Śląskiej]
- Archiwum Państwowe w Opolu [fot. Dorota Kruba-Raczek]

-  Reklama wyrobów sprzedawanych w sklepie Friedländerów. 
 [Stadtblattt des Stadtkreises Oppeln, nr 2, 5.01.1904 r.]
- Dokument z dnia 6 lutego 1823 r. potwierdzający urodzenie Marcusa Friedländera
 [Akta miasta Opola, 45/22/2627, s. 55]
- Życiorys Maxa Friedländera spisany przy ulicy Zamkowej 2 dnia 21 września 1917 r.
 [Akta miasta Opola, 45/22/4280, s. 5-6]
- Ostatnia strona umowy dzierżawy placu pomiędzy domem Marcusa Friedländera 
 przy ulicy Zamkowej 2 a Młynówką z dnia 8 września 1836 r.
 [Akta miasta Opola, 45/22/3706, s. 1-3]
- Plan sytuacyjny synagogi i sąsiednich zabudowań od strony Młynówki z 1866 roku.  
 Na planie zaznaczone są: dom Friedländerów i budynek browaru.
 [Akta miasta Opola, 45/22/3709, s. 92]

„A z nami zamieszkacie; a ziemia stanie otworem przed wami; 
osiądźcie i zawiążcie stosunki w niej, i utwierdzajcie się na niej”.

(Rdz 34, 10)

ב
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Rynek 30-31 - Sklep z trunkami 
Salomona Kassela
Spośród licznych zabytkowych ka-
mienic znajdujących się na opol-
skim rynku, na szczególną uwagę 
zasługują te z dawnymi numerami 
30 i 31. W miejscu tym w 1854 roku 
żydowski przedsiębiorca Salomon 
Kassel założył wytwórnię likierów. 
W piśmie z roku 1869 znajduje się 
zapis zezwalający Salomonowi 
Kasselowi na prowadzenie sklepu 
z winem, piwem i destylowanymi 
trunkami w kamienicy przy Rynku 
pod numerem 31. Koncesja zosta-
ła przyznana na kolejny rok i mogła 

zostać cofnięta w przypadku nie-
przestrzegania policyjnego regula-
minu. Pozwolenie wydał Magistrat 
Miasta Opola. Salomon Kassel kie-
rował sklepem przez 36 lat, kiedy 
to, z powodu złego stanu zdrowia, 
przekazał go swojemu najstarsze-
mu synowi Moritzowi. Kontynu-
ował on rodzinną tradycję od 1890 
roku uzyskując kolejne koncesje od 
władz miasta Opola.

Ilustracje:

Kolaż fotografii:
- Ciąg kamienic przy opolskim Rynku [fot. Aleksandra Starczewska-Wojnar]
- Sklep Salomona Kassela na początku XX wieku [Akta miasta Opola, 45/22/4166]

- Koncesja na sprzedaż trunków przy Rynku 31 dla Moritza Kassela wydana 
 przez Magistrat Miasta Opola w dniu 22 października 1890 r.
 [Akta miasta Opola, 45/22/2069, s. 6-7]
- Reklamy wyrobów sprzedawanych w sklepie Kassela z 1929 roku.
 [„Oppelner Zeitung”, 1929]
- Reklama sklepu Salomona Kassela z dnia 5 lipca 1907 r.
 [„Oppelner Zeitung”, 1907, nr 153]
- Pozwolenie na wyszynk dla Samuela Kassela przy Rynku 31 z 8 lipca 1869 r.
 [Akta miasta Opola, 45/22/2069, s. 3]

„Dla zabawy wyprawiają uczty, a wino rozwesela życie, 
a pieniądz pozwala na wszystko”. 

(Koh 10,19)
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Ul. Krakowska 
– Zaułek medyczny i aptekarski
Podobnie jak dziś, przy Rynku oraz 
ulicy Krakowskiej skupiało się ży-
cie mieszkańców przedwojennego 
Opola. Mniejszość żydowska naj-
liczniej reprezentowana była przez 
kupców i przedsiębiorców, jednak-
że znaleźli się również wśród niej 
przedstawiciele nauk medycznych: 
aptekarze i lekarze.
Przy ówczesnej ulicy Krakowskiej 27 
mieścił się gabinet lekarza i biegłe-
go, pełniącego również urząd do-
radcy w sprawach medycznych (Sa-
nitätsrat), Maxa Troplowitza. Urodził 
się on w 1863 roku. Ze spisu leka-
rzy, zachowanego w opolskim ar-
chiwum, wynika, że Max Troplowitz 
prowadził prywatną praktykę lekar-
ską. Ponadto pracował w szpitalu 
i lazarecie oraz zdobył specjalizację 
w dziedzinie chorób płuc. Na wizytę 
u niego można było umawiać się te-
lefonicznie, wykręcając numer 106. 

Dnia 18 sierpnia 1914 r. dr Troplo-
witz został powołany na doradcę 
do spraw medycznych dla okręgu 
opolskiego. Aktywnie uczestniczył 
w posiedzeniach Opolskiego Związ-
ku Lekarzy (Oppelner Ärzte-Verein), 
czego przykładem jest jego wnio-
sek zgłoszony na posiedzeniu z dnia 
8 sierpnia 1914 r. o dofinansowanie 
działań Związku Kobiet przy Czer-
wonym Krzyżu w Opolu. 

Przy ulicy Krakowskiej 1 znajdo-
wała się jedna z najstarszych aptek 
w Opolu. W latach 1875-1904 była 
prowadzona przez Ernsta Muhra. 
W materiałach archiwalnych prze-
chowywanych w Archiwum Pań-
stwowym w Opolu znajduje się 
przysięga Ernsta Muhra z 1875 roku, 
w której nowo mianowany aptekarz 
zobowiązał się wypełniać swoje 
obowiązki zgodnie ze swoją najlep-

szą wiedzą i sumieniem. Jego Kró-
lewskiemu Majestatowi Pruskiemu 
(Seiner Königlichen Majestät von Pre-
ussen) ślubował przed Bogiem po-
słuszeństwo i wierną służbę. Poza 
prowadzeniem apteki Ernst Muhr 
zaangażowany był w działalność 
opolskiej gminy żydowskiej. Był jed-
nym z głównych zwolenników bu-
dowy synagogi przy ulicy Piastow-
skiej. Ernst Muhr prowadził aptekę 
do 1904 roku, kiedy to 1 paździer-
nika  przeszła ona w ręce aptekarza 
Alfreda Rosenbauma. 

Ilustracje:

Kolaż fotografii:
-  Kamienica, w której mieścił się gabinet Maxa Troplowitza 
 [Pocztówka z początku XX wieku]
- Plac Wolności [fot. Dorota Kruba-Raczek]

- Fotografia przedstawiająca fragment kamienicy, w której znajdowała się Apteka Miejska 
 z 1928 roku. [Oberschlesien im Bild, Nr 12/1928]
- Fragment wykazu opolskich lekarzy, na którym znajduje się zapis informujący 
 o prywatnej praktyce lekarskiej, pracy w szpitalu i lazarecie oraz specjalizacji 
 w zakresie chorób płuc dr. Maxa Troplowitza.
 [Lekarz Powiatowy w Opolu, 45/52/21]
- Dokument Prezydenta Rejencji powołujący dr. Maxa Troplowitza na doradcę 
 do spraw medycznych z 18 sierpnia 1914 r. [Lekarz Powiatowy w Opolu, 45/52/21]
- Przysięga aptekarska Ernsta Muhra z 1875 roku. [Rejencja Opolska, Wydział I, 45/1191/13413, s.156]
- Statut Związku Lekarzy w Opolu z lat 1906-1930. [Lekarz Powiatowy w Opolu, 45/52/23]

„Szanuj i poważaj lekarza, nim jeszcze jego pomocy potrzebujesz” 
(Tanchuma)
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Ul. Osmańczyka – Państwowe Gimnazjum Męskie

Zwiedzając opolski rynek warto skrę-
cić w jedną z pobliskich ulic – Osmań-
czyka. Znajduje się przy niej budy-
nek Zespołu Szkół Mechanicznych. 
W miejscu tym w XIX wieku funk-
cjonowało Państwowe Gimnazjum 
Męskie (Staatliches Burggymnasium 
Oppeln). Kształciło się tutaj wielu 
opolskich młodzieńców, w tym rów-
nież chłopcy z żydowskich rodzin.
Nauka dla młodzieży męskiej stano-
wiła przedmiot szczególnej troski 
miejscowej wspólnoty Żydów. Za-
nim powstała w Opolu szkoła ele-
mentarna dla żydowskich dzieci, 
pobierały one naukę u trzech pry-
watnych nauczycieli: Gimpela Po-
znera (vel Gumpel Posner), Samuela 
Sachsa i Benjamina Königsbergera. 
Nauczanych było początkowo dwa-
dzieścioro pięcioro dzieci, jednak 

liczba uczniów stopniowo rosła i pry-
watne nauczanie okazało się niewy-
starczające. Dlatego w latach 1820-
1822 przedstawiciele społeczności 
żydowskiej podjęli 
starania o otwarcie 
własnej szkoły pod-
stawowej. Po dwóch 
latach wysiłków wła-
dze Rejencji Opol-
skiej wydały zgodę 
na utworzenie takiej 
szkoły. Dnia 2 maja 
1822 r. powołano na 
urząd nauczyciela 
niejakiego Salomo-
na Sachsa, którego 
roczna pensja miała 
wynosić 310 talarów reńskich. Sa-
lomon Sachs miał nauczać począt-
kowo trzydzieścioro pięcioro dzieci. 

Jednak w późniejszych latach wła-
dze miasta Opola dążyły do likwida-
cji szkoły żydowskiej, gdyż uczących 
się dzieci było zbyt mało, a gmina ży-

dowska nie była w stanie finansowo 
sprostać potrzebom placówki. Aby 
utrzymać odrębne miejsce nauki dla 

żydowskich dzieci, połączono szkoły 
elementarne: żydowską i ewangelic-
ką. W zasobie opolskiego archiwum 
znajduje się umowa z 1 stycznia 
1875 r. potwierdzająca fakt połącze-
nia obu szkół i regulująca zasady ich 
współistnienia. 
Dalsza nauka młodzieży żydow-
skiej odbywała się w Państwowym 
Gimnazjum Męskim (Staatliches 
Burggymnasium Oppeln) oraz Pań-
stwowym Liceum Żeńskim (Anna-
bergschule-Staatliche Oberschule für 
Mädchen zu Oppeln). Poza podstawo-
wymi przedmiotami, w obu szkołach 
nauczano również języka hebrajskie-
go. Jego nauczycielami byli kolejni 
rabini opolskiej gminy żydowskiej. 
Wśród nich należy wymienić: dr. 
Davida Braunschweigera, dr. Felixa 
Goldmanna oraz dr. Leo Baecka.

Ilustracje:

Kolaż fotografii:
-  Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu [fot. Dorota Kruba-Raczek]
- Państwowe Gimnazjum Męskie w drugiej połowie XIX wieku
 [Ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego]

- Pocztówka z Opola z początku XX wieku [Ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu]
- Pismo rabina Davida Braunschweigera z dnia 29 maja 1923 r., w którym informuje, 
 że z powodu choroby nie wznowi pracy w szkole.
 [Państwowe Gimnazjum Męskie w Opolu, 45/95/11, s. 29]
- Arkusz egzaminacyjny dr. Felixa Goldmanna ze szkoły judaistycznej w Berlinie z 26 kwietnia 1907 r.   
 Uzyskany dyplom uprawniał Felixa Goldmanna do pełnienia funkcji rabina, 
 kaznodziei oraz nauczyciela religii. [Państwowe Gimnazjum Męskie w Opolu, 45/95/11, s. 9-10]
- Arkusz egzaminacyjny z języka hebrajskiego z 1925 roku.
 [Państwowe Gimnazjum Męskie w Opolu, 45/95/108, s. 2-4]
- Spis prywatnych nauczycieli żydowskich i ich uczniów z 1820 roku.
 [Akta miasta Opola, 45/22/2425, s. 2-3]
- Umowa dotycząca połączenia szkół: żydowskiej i ewangelickiej z dnia 1 stycznia 1875 r.
 [Akta miasta Opola, 45/22/2431, s. 31-33]

„Posłucha mądry, a pomnoży swą wiedzę, a rozsądny prawidło pozyska”
(Prz 1, 5)
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Plac Kopernika – Browar Pringsheima

Na planie miasta Opola nie sposób 
pominąć miejsca znanego jako Plac 
Kopernika. Od XIX wieku stanowiło 
centrum przemysłowe miasta, wy-
budowano tu bowiem największy 
opolski browar.
Założył go w 1836 roku Heymann 
Pringsheim. Początkowo było to nie-
wielkie przedsiębiorstwo, jednakże 
dzięki nowoczesnemu wyposażeniu 
śmiało mogło konkurować z Browa-
rem Zamkowym Friedländerów. Cią-
gły rozwój i liczne inwestycje spowo-
dowały, że w krótkim czasie browar 
Pringsheima stał się jednym z naj-
większych i najlepiej prosperujących 
przedsiębiorstw w Opolu. 
Heymann Pringsheim, założyciel 
browaru, urodził się w 1810 roku. Był 

synem Loebela Pringsheima i jego 
żony Frideriki z domu Ebstein. Ożenił 
się z Fanny z domu Rosin. Z zacho-
wanych akt wynika, że małżeństwo 
Pringsheimów miało trzech synów: 
Hugona, Juliusa i Maxa. Heymann 
Pringsheim kierował browarem do 
końca swojego życia. Dnia 23 marca 
1875 r. schedę po ojcu przejęli syno-
wie. Przemiany na krajowym rynku 
przemysłowym, które zmieniły ob-
licze wielu firm w następnych dzie-
sięcioleciach, odcisnęły piętno tak-
że na dziedzictwie Pringsheimów.  
W 1896 roku nastąpiło przekształce-
nie przedsiębiorstwa w Opolski Bro-
war Akcyjny. Bracia Pringsheimowie 
w dalszym ciągu rozszerzali działal-
ność, wykupując mniejsze browary 

oraz hotele, m.in. opolski Ho-
tel Form’s. W 1911 roku przed-
siębiorstwo Pringsheimów 
wchłonęło Browar Zamkowy, 
który zakończył produkcję 
w następnym roku. Od 1928 
roku Opolski Browar Akcyjny 
stał się częścią niemieckiego 

koncernu Schultheiss-Patzenhofer 
i funkcjonował pod jego szyldem do 
końca II wojny światowej. 

Najbardziej znanym przedstawicie-
lem rodziny Pringsheimów był Julius, 
urodzony w Opolu 4 listopada 1839 r. 
Naukę rozpoczął w elementarnej 
szkole ewangelickiej, następnie 
uczył się w żydowskiej szkole pod-
stawowej. Od 12 października 1850 r. 
uczęszczał do Państwowego Gimna-
zjum Męskiego w Opolu (Staatliches 
Burggymnasium Oppeln). Następ-
nie od 1 kwietnia 1851 r. kontynu-
ował naukę w rzemieślniczej szkole 
w Berlinie (Gewerbeschule in Berlin). 
Po śmierci ojca, wraz z młodszym 

bratem Maxem, przejął rodzinny ma-
jątek. 
Julius Pringsheim był nie tylko pręż-
nie działającym przedsiębiorcą, lecz 
również aktywnym społecznikiem. 
W 1879 roku został wybrany radnym 
miejskim. Dodatkowo angażował się 
w działalność na rzecz opolskiej gmi-
ny żydowskiej, której przewodniczą-
cym został w 1899 roku. Pringsheim 
osiągał znaczne sukcesy na obu sta-
nowiskach, dlatego 4 listopada 1909 r. 
Magistrat Miasta Opola przyznał mu 
tytuł „starszego miasta” (Stadtälte-
ster). Jego śmierć 6 czerwca 1917 r. 
zaskoczyła całą społeczność Opola. 
W gazetach pojawiły się liczne ne-
krologi, w których podkreślano za-
sługi Juliusa Pringsheima dla miasta 
Opola i opolskiej gminy żydowskiej. 
W teczce osobowej Juliusa Prin-
gsheima znajdują się podziękowa-
nia jego żony Amalii, z domu Mann-
heimer, dla Magistratu Miasta Opola 
za kondolencje po śmierci męża.

Ilustracje:

Kolaż fotografii:
-  Browar Pringsheima na początku XX wieku [Ze zbiorów prywatnych Romualda Kulika]
- Plac Kopernika [fot. Aleksandra Starczewska-Wojnar] 

- Pocztówka  Opolskiego Browaru Akcyjnego z lat 1920-1925 [Ze zbiorów Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu]
- Wagon transportowy browaru Pringsheima z 1895 roku [„Beczka” nr 3 (260) 29.02-20.03.2012 r.]
- Nadanie Juliusowi Pringsheimowi tytułu „starszego miasta” w dniu 4 listopada 1909 r.
 [Akta miasta Opola, 45/22/4576, s. 50]
- Życiorys Juliusa Pringsheima spisany 30 września 1899 r. [Akta miasta Opola, 45/22/4576, s. 4-5]
- Właściciel browaru, Heymann Pringsheim, zobowiązuje się do budowy zbiornika wodnego, 
 który będzie utrzymywał przez 25 lat, Opole 31 sierpnia 1852 r.
 [Akta miasta Opola, 45/22/3203, s. 1-3]
- Podziękowania Amalii Pringsheim dla Magistratu Miasta Opola z 15 czerwca 1917 r.
 [Akta miasta Opola, 45/22/4576, s. 68-69]
- Szkic zbiornika wodnego z 1852 r. [Akta miasta Opola, 45/22/1868, s. 8]

„Ojciec winien swego syna zarówno przepisów religijnych, jak i rzemiosła wyuczyć”
(Kiduszin 30)
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Ul. Minorytów - Kamienica Emina Paszy - lekarza, odkrywcy i podróżnika
Ciąg nieistniejących już budynków, 
których część stanowiła kamienica 
zwana „Złotą Jedynką”, znajdujący 
się między kościołem oo. Francisz-
kanów a Młynówką przy dzisiejszej 
ulicy Minorytów (dawniej Stocks-
traße), był  miejscem kojarzonym 
z Eminem Paszą. Eduard Schnitzer, 
jak pierwotnie brzmiało nazwisko 
tej barwnej postaci dawnego Opo-
la, urodził się 29 marca 1840 r. w ży-
dowskiej rodzinie kupieckiej. W 1842 
roku wraz z rodzicami i siostrą Mela-
nią wyjechał do Nysy, gdzie w 1850 
roku rozpoczął naukę. Po śmierci 
ojca Louisa, matka Eduarda – Paulina 
z domu Schweitzer – wyszła ponow-
nie za mąż i cała rodzina zmieniła 
wyznanie na ewangelickie. W 1858 

roku młodzieniec zakończył naukę 
w Państwowym Gimnazjum Męskim 
„Carolinum” w Nysie. Z akt przecho-
wywanych w Archi-
wum Państwowym 
w Opolu wynika, że 
był dobrym uczniem, 
jednakże matematy-
ka nie była jego naj-
mocniejszą stroną. 
W latach 1858-1864 
studiował medycynę 
we Wrocławiu, Berli-
nie i Królewcu. Mimo 
iż nie zdał egzami-
nu państwowego, 
uprawniającego do wykonywania 
zawodu lekarza, otworzył praktykę 
medyka. Opuścił Berlin w 1864 roku 

i rozpoczął życie podróżnika. W swo-
ich licznych eskapadach dotarł m.in. 
do Azji Mniejszej i Afryki. Aktywnie 

uczestniczył w ży-
ciu politycznym od-
wiedzanych krajów, 
czego dowodem jest 
jego nominacja na 
gubernatora Ekwato-
rii – prowincji w Suda-
nie. Wtedy też zmienił 
wyznanie na islam. 
Był również uczest-
nikiem walk w tzw. 
powstaniu Mahdie-
go, które wybuchło 

w 1881 roku. Po 1890 roku eksplo-
rował Afrykę Równikową w celu do-
starczenia informacji o tym regionie 

rządowi niemieckiemu. Prowadził 
ekspedycje m.in. wzdłuż jezior Wik-
torii i Alberta. W trakcie jednej z wy-
praw, 23 października 1892 r., został 
zamordowany w Kongo przez han-
dlarzy niewolników. Z małżeństwa 
z Abisynką Safaran miał córkę Feridę 
oraz syna, który zmarł w dzieciństwie. 
Po śmierci matki, w 1893 roku Ferida 
wyjechała do swojej ciotki Melanii 
do Nysy. Emin Pasza miał niebaga-
telny wpływ na rozwój sudańskiej 
gospodarki. Istotny jest również jego 
dorobek naukowy w takich dziedzi-
nach jak: geografia, etnografia czy 
przyroda. Dzienniki odnalezione po 
śmierci Emina są cennym świadec-
twem jego bogatego życia jako le-
karza, odkrywcy i podróżnika.

Hssanga , Ugogo [dziś Tanzania], 27.06.1890

Kochana Melanio!

Właśnie otrzymałem twoje drogie pismo z 1. maja, które zostało mi przysłane 
z wybrzeża.  Nie jestem w stanie odpowiedzieć Ci dzisiaj, ponieważ posłaniec od razu 

wraca, aby przejść nocą niebezpieczny odcinek, gdzie miałem poważne starcie 
z Masajami, którym zabrałem „w podziękowaniu” kilkaset sztuk bydła.

Tysięczne dzięki za wszystkie pisma od Ciebie i od Małgorzaty, 
które mnie bardzo mocno interesują. Mam nadzieję, że będę mógł Wam pomóc. 
Opóźnij Twoje przybycie tu, aż ja przybędę, bo byłabyś teraz bardzo samotna. 

Serdeczne podziękowania dla Małgorzaty i Joanny za ich słowa. Mam mnóstwo 
ważnych spraw na głowie i nie mogłem zmrużyć oczu od dwóch nocy ze względu na 

ataki. Ogólnie panuje spokój i ludzie nauczyli się już, że „Bwana Pascha” nie żartuje. 
Z Niangwiry, do której za 6-8 dni przybędę, napiszę więcej. 

Pozdrów Małgorzatę i Artura
         Twój brat Dr Emin

P.S. 
Jeśli masz jeszcze jakiś kalendarz „Trewendt”, 

wyślij mi zapakowany egzemplarz.

Ilustracje:

Kolaż fotografii:
- Skwer Heleny Lehr [fot. Dorota Kruba-Raczek]
-  „Złota jedynka” w latach 30-tych XX wieku
 [Ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego]

-  Fotografia Eduarda Schnitzera alias Emina Paszy. 
 [H.M. Stanley, In Darkest Africa, 1890]
-  List Emina Paszy do siostry Melanii Schnitzer  (z tłumaczeniem)
 z 27 czerwca 1890 r. [Akta miasta Opola, 45/22/2643 str. 1]
- Arkusz egzaminacyjny Eduarda Schnitzera z matematyki z 1858 roku.
 [„Carolinum” - Państwowe Gimnazjum Męskie w Nysie, 
 45/99/665, str. 293-296]
- Dokument potwierdzający urodzenie Eduarda i Melanii Schnitzer 
 z dnia 13 marca 1845 r. [Akta miasta Opola, 45/22/2628, s. 47]

„Cudzoziemca nie będziesz krzywdził, ani uciskał go (...)”
(Wj 22, 20)

ז  



S TA C J E  O D Z Y S K A N E J  O B E C N O Ś C I  -  w y s t a w a  A P  w  O p o l u

  Ul. Piastowska 
“Nowa” synagoga

Ilustracje:

Kolaż fotografii:
-  Restauracja Piramida (Domek Lodowy) [fot. Dorota Kruba-Raczek]
- Odbicie w wodzie Domku Lodowego wraz z charakterystycznym zwieńczeniem znajdującej się za nim  synagogi w latach 30-tych XX wieku 
 [Fotografia w Kronice działalności dyplomatycznej Leona Malhomme ze zbiorów Biblioteki Śląskiej]
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Współcześnie na ulicy Piastowskiej w sąsiedz-
twie Stawku Barlickiego znajduje się Publicz-
ny Żłobek nr 4. W latach dziewięćdziesiątych 
XIX wieku w miejscu tym wybudowana zosta-
ła „nowa” synagoga. Projektantem budynku 
był architekt z Wrocławia – Felix Henry. Prace 
budowlane trwały do roku 1897. Koszty całe-
go przedsięwzięcia były tak wysokie, że wła-
dze gminy żydowskiej zdecydowały się na 
sprzedaż dotychczasowej bożnicy, znajdują-
cej się przy ulicy Szpitalnej (Hospitalstraße). 
Dnia 21 czerwca 1897 r. nastąpiło uroczyste 
zamknięcie „starej” synagogi. Ostatnie nabo-
żeństwo odprawił rabin Hermann Vogelstein. 
Zgodnie z tradycją zwoje Tory i sprzęt litur-
giczny zostały przeniesione do nowej bożni-
cy. Następnego dnia – 22 czerwca – odbyło się 
ceremonialne otwarcie budynku „nowej” sy-
nagogi. Obrzęd poprowadził nowo wybrany 
rabin Leo Baeck, odmawiając modlitwę, wy-
głaszając kazanie i zapalając wieczną lampkę. 
Synagoga służyła opolskiej społeczności ży-
dowskiej przez kolejnych czterdzieści jeden 
lat. Ostatnie nabożeństwo odbyło się 9 listo-
pada 1938 r. Po północy z 9 na 10 listopada 
Oddziały Szturmowe NSDAP (Die Sturmabte-
ilungen der NSDAP) przyprowadziły opolskie-
go rabina Hansa Hirschberga pod budynek 
synagogi i zmusiły do podpalenia bożnicy. 
Znajdująca się w pobliżu straż pożarna miała 
za zadanie pilnować jedynie, żeby ogień nie 
przeniósł się na sąsiadujące kamienice. Syna-
goga spłonęła doszczętnie, a ruiny sprzątano 
przez kolejny rok. Współcześnie na rogu ulic 
Barlickiego i Piastowskiej stoi kamień symbo-
lizujący istnienie synagogi i przypominający 
o tragicznych wydarzeniach.

Pierwszym i zarazem najwybit-
niejszym rabinem synagogi przy 
ulicy Piastowskiej (Haffenstraße) 
był dr Leo Baeck. Urodził się 23 
maja 1873 r. w Lesznie (niem. Lis-
sa, woj. wielkopolskie). Był synem 
rabina Samuela i Evy z domu Pla-
czek. Uczył się w szkole rabinicz-
nej w Berlinie oraz studiował we 
Wrocławskim Żydowskim Semi-
narium Teologicznym. Uzyskał ty-
tuł doktora filozofii na uniwersy-
tecie w Berlinie. W 1897 roku objął 
stanowisko rabina w Opolu. Za-
mieszkał w kamienicy przy ulicy 
Sienkiewicza (Gartenstraße). Poza 
posługą rabinacką podjął pracę 
jako nauczyciel religii hebrajskiej 
w dwóch szkołach w Opolu: Pań-
stwowym Męskim Gimnazjum 
(Staatliches Burggymnasium 
Oppeln) oraz Państwowym Li-
ceum Żeńskim (Annabergschule – 
Staatliche Oberschule für Mädchen 
zu Oppeln). Dnia 13 październi-
ka 1899 r. rabin Leo Baeck wstą-

pił w związek małżeński z Natalią 
z domu Hamburger, wnuczką ra-
bina Adolpha Wienera. Państwo 
Baeck mieli córkę Ruth, urodzoną 
22 sierpnia 1900 roku. W aktach 
stanu cywilnego, przechowywa-
nych w opolskim archiwum, znaj-
duje się również dokument z 24 
stycznia 1906 roku, poświadcza-
jący urodzenie przez Natalię Ba-
eck martwego chłopca. 
Dnia 3 października 1907 rabin 

Leo i jego żona opuścili Opole 
i udali się do Düsseldorfu. Tam 
dr Baeck objął stanowisko rabina 
i wkrótce został przywódcą nie-
mieckich Żydów. Podzielił los ty-
sięcy rodaków i w 1943 roku został 
deportowany do obozu w Tere-
zinie (Theresienstadt). Udało mu 
się uniknąć śmierci i po wojnie 
wyjechał do Londynu. Zmarł 2 li-
stopada 1956 r. Leo Baeck był wy-
bitnym teologiem, nauczycielem 
i jednym z przywódców judaizmu 
liberalnego. W Opolu, w latach 
1900-1905, stworzył swoje dzieło 
życia, pracę pt. „Istota judaizmu” 
(Das Wesen des Judentums). Pu-
blikacja ta zaważyła na dalszych 
losach  Baecka, gdyż dzięki niej 
jeszcze za życia stał się legendą. 
Była dziełem fundamentalnym 
dla niemieckiego liberalnego ju-
daizmu. Wiele hebrajskich uczelni 
obrało sobie Leo Baecka za patro-
na, jego imię nosi także asteroida 
1000047leobaeck.

„Uważaj – rzekł rabbi Szymon do swego syna – jak nasi Izraelici wykonanie obowiązków religijnych cenią”
(Szabat 33)

- Pismo Leo Baecka z dnia 28 września 1907 r., w którym dziękuje Radzie Miejskiej 
 za przychylność i zapewnia, że Opole było jego ukochanym miejscem.
 [Akta miasta Opola, 45/22/3974, s.10]
-  Leo Baeck. [Ze zbiorów Instytutu Leo Beacka]
-  Synagoga w latach 30-tych XX wieku [Ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu]
-  Płonąca synagoga w nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. [Ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego]
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Ul. Barlickiego i Strzelców Bytomskich  - Browar Zamkowy Friedländerów

Niebagatelną rolę dla rozwoju Opo-
la odegrała rzeka Odra, przy brze-
gu której skupiała się działalność 
największych XIX- i XX-wiecznych 
przedsiębiorców. Między ulicami 
Barlickiego i Strzelców Bytomskich 
znajdował się jeden z największych 
opolskich browarów, zwany Zam-
kowym. Założony został w 1824 
roku przez Marcusa Friedländera. 
U progu rozwoju przedsiębiorstwa 

Friedländer wykupił tereny między 
ulicami Barlickiego (ówczesna Lin-
denstraße) i Strzelców Bytomskich 
(Fesselstraße), i wybudował na nich 
nowoczesny browar. Pod koniec XIX 
wieku było to jedno z najnowocze-
śniejszych i najlepiej wyposażonych 
przedsiębiorstw na Śląsku, którego 
produkty zdobywały liczne nagrody 
na wystawach piwa. Sprzedaż tego 
trunku odbywała się także poza gra-

nicami Opola, m.in. 
w Gliwicach i Wro-
cławiu. Po śmierci 
Marcusa Friedlän-
dera w 1876 roku 
przedsiębiorstwo 
przejął jego najstar-
szy syn Siegfried. 
W zachowanych 

aktach znajdują się dwie daty jego 
urodzenia. Według zaświadczenia 
wystawionego przez Magistrat Mia-
sta Opola z dnia 15 września 1858 r. 
dniem urodzenia Siegfrieda był 30 
września 1825 r. Natomiast na ar-
kuszu osobowym, wypełnionym 
przez samego Siegfrieda, widnieje 
data 1 października 1825 r. Podob-
nie jak ojciec, sprawnie zarządzał on 
rodzinnym przedsiębiorstwem, po-
nadto piastował ważne funkcje pu-
bliczne. Swoją karierę rozpoczął od 
objęcia stanowiska kuratora Miej-
skiej Kasy Oszczędności. Od stycz-
nia 1868 roku pełnił funkcję radne-
go miejskiego, a następnie został 
przewodniczącym Rady Miejskiej. 
Za wieloletnią współpracę i zasłu-
gi dla opolskiej społeczności dnia 

9 stycznia 1898 r. Magistrat Miasta 
Opola nadał mu tytuł „starszego 
miasta” (Stadtältester). W liście po-
chwalnym członkowie władz miasta 
życzyli Siegfriedowi Friedländerowi 
owocnej pracy i wytrwałości w dal-
szym wykonywaniu obowiązków. 
Informacja o tej nominacji znalazła 
oddźwięk m.in. w dzienniku urzę-
dowym miasta Opola z 15 stycznia 
1898 r. Siegfried był dwukrotnie żo-
naty. Pierwszą jego żoną była Ida 
z domu Ring, matka najstarszego 
z synów – Maxa, który po śmierci 
ojca 2 września 1899 r. przejął bro-
war. W 1911 roku nastąpiło połącze-
nie przedsiębiorstwa z Opolskim 
Browarem Akcyjnym, a rok później 
produkcja w Browarze Zamkowym 
została wstrzymana.

Ilustracje:

Kolaż ryciny i fotografii:
-  Browar Zamkowy w materiale reklamowym z XIX wieku
 [Ze zbiorów Instytutu Leo Baecka] 
- Lodowisko [fot.Dorota Kruba-Raczek]

- Wagon browaru Friedländera [,,Beczka” nr 17 (256) 7-27.12.2011r.]
-  Wykaz opolskich przedsiębiorców zawierający nazwisko Marcusa Friedländera, 
 właściciela Fabryki Destylacji, z 1850 r. [Akta miasta Opola, 45/22/871, s. 9]
- Reklama wyrobów Browaru Zamkowego z 1904 roku
 [Stadt Blatt des Kreises Oppeln, nr 3, 9.01.1904 r.]
- Arkusz z akt osobowych Siegfrieda Friedländera z 1888 roku
 [Akta miasta Opola, 45/22/4281, s. 1]
- Nadanie Siegfriedowi Friedländerowi tytułu „starszego miasta” w dniu 9.01.1898 r.
 [Akta miasta Opola, 45/22/4281, s. 35]
- Rysunek z lat 1885-1895 przedstawiający przedsiębiorstwo Friedländerów
 [Ze zbiorów prywatnych Romualda Kulika] 

„Szydercą czyni wino, zgiełkliwym ostry napój, a nie jest nikt mądry, który się nim odurza” 
(Prz 20, 1)
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Ul. Graniczna – Opolski Kirkut

Zgodnie z tradycją żydowską każdy 
zmarły członek gminy miał zapew-

nione miejsce pochówku na cmen-
tarzu. Nad obrzędami związany-
mi z „ostatnią drogą” czuwało tzw. 
święte stowarzyszenie – Chewra 
Kadisza, powoływane w każdej gmi-
nie żydowskiej. Jak wynika z akt 
przechowywanych w opolskim ar-
chiwum, takie stowarzyszenie po-
wstało w Opolu w 1839 roku. Jego 
członkowie, tworzący służbę miło-
sierdzia, wybierani byli spośród całej 
społeczności żydowskiej. Troszczyli 

się o umierających oraz o ich god-
ny pochówek „zarówno w dzień, jak 
i w nocy, w  każdych warunkach po-
godowych, za darmo”.

Ilustracje:

Kolaż fotografii:
-  Opolski kirkut w barwach życia i przemijania... [fot. Dorota Kruba-Raczek]

- Strona tytułowa „Statuten der israelitischen Kranken-Verpflegungs-Anstalt 
 und Beerdigungs–Gesellschaft zu Oppeln“. [Akta miasta Opola, 45/22/2647]
- Zapis z 1839 roku informujący o stałej opiece przy umierającym stowarzyszenia Chewra Kadisza.
 [Akta miasta Opola, 45/22/2647, s. 25]
- Macewy Julii Troplowitz z domu Nathan i Salomona Troplowitza.
 [fot. Dorota Kruba-Raczek]
- Macewa rabina Adolpha Wienera i jego żony Augusty. [fot. Dorota Kruba-Raczek]
 - Macewa Maxa Friedländera i jego żony Ciny. [fot. Dorota Kruba-Raczek]
- Pismo, w którym zawarto informację o wykupie ziemi od Josefa Kurpiersa z 1816 roku.
 [Akta miasta Opola, 45/22/2645, s. 9-10]
- Akt zgonu nauczyciela Gimpela Poznera z 1 marca 1836 r.
 [Akta miasta Opola, 45/22/2628, s. 8]
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„Człowiek do tchnienia podobny, dni jego jako cień przemijający” 
(Ps 144, 4)

Między budynkami Zakładów Pro-
dukcyjnych Nurticia a Klubem 
Gwardii Opole, przy dzisiejszej uli-
cy Granicznej, znajduje się miejsce 
ostatniego spoczynku opolskich 
Żydów – kirkut. Został on założony 
w 1822 roku na terenie Nowej Wsi 
Królewskiej. Starania o utworzenie 
tego cmentarza opolska gmina ży-
dowska rozpoczęła już w 1812 roku, 

jednak dopiero w 1816 roku uzyska-
ła potrzebną zgodę. W roku 1817 za-
kupiono od rolnika Josefa Kurpiersa 
grunt o powierzchni 0,12 ha za cenę 
600 talarów. W aktach znajduje się 
adnotacja z dnia 11 czerwca 1817 r. 
o poleceniu założenia cmentarza 
żydowskiego i ogrodzenia go szta-
chetami (w dokumencie podkre-
ślono, że nie mogą to być deski). 

Pierwszą osobą pochowaną na kir-
kucie był nauczyciel Gimpel Pozner 
(w aktach wzmiankowany także 
jako Gumpel Posner). Obok spoczęli 
później m.in. rabin Adolph Wiener, 
a także opolscy przedsiębiorcy: Sie-
gfried Friedländer i jego brat Max, 
oraz Heymann Pringsheim.
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