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MAKIETA

Ulotka składana 
w C - 6 stron
Format zamknięty 99 x 210 mm  

Linia bigowania/falcowania 

Format netto otwarty

Wewnętrzny margines

Obszar spadu
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śladami mieszkańców
wyznania mojżeszowego
z przewodnikiem 
miejskim

Małe miasto z wielką historią

W angielskim stylu

Serdecznie zapraszamy!

Polecamy również
inne trasy:

Od średniowiecza
po nową dzielnicę

Andrzej Grynpeter

Dofinansowano ze środków
powiatu pszczyńskiego

Kampania promocyjna dofinansowana przez:

www.pszczyna.info.pl

Biuro Informacji Turystycznej
Rynek 19, 43-200 Pszczyna
tel. 32 212 99 99
e-mail: pszczyna@slaskie.travel

Zarezerwuj bilet na spacer:

strona
widoczna



rynek • dawna synagoga • śródmieście • cmentarz • rynek  

ZAPRASZAMY NA SPACER
śladami mieszkańców wyznania mojżeszowego

Trasa spaceru prowadzi przez nadal istniejące, jak 
i dawne miejsca związane z dziejami i kulturą 
żydowską w Pszczynie przed II wojną światową. 
Obejmuje ścisłe centrum miasta, a także jeden z najle-
piej zachowanych cmentarzy żydowskich w kraju. 
Stopień zachowania wartości historycznych, artys-
tycznych i naukowych cmentarza jest bardzo wysoki.
Zwiedzanie rozpoczynamy na rynku przy Biurze 
Informacji Turystycznej. Stąd udajemy się na spacer 
po starówce i śródmieściu. Można tu zobaczyć m.in. 
architektoniczne pamiątki po dawnych mieszkańcach 
wyznania mojżeszowego. Do dnia dzisiejszego 
zachował się budynek synagogi z 1835 roku. Niestety, 
po przebudowie przez Niemców na kino w 1940 roku, 
zatracił swój pierwotny wygląd. Dzisiaj jest pamiątką 
po tutejszej gminie żydowskiej.
Najważniejszym miejscem związanym z dziejami 
pszczyńskich Żydów jest leżący za parkiem cmen-
tarz z dużym i reprezentatywnym zespołem rzeźby 
nagrobnej z XIX i pierwszej połowy XX wieku. 
Zachowało się na nim ponad 400 nagrobków z liczny-
mi motywami dekoracyjnymi i symbolicznymi. Przyle-
ga do niego neogotycki dom przedpogrzebowy. Wraca-
jąc na rynek warto jeszcze po drodze zobaczyć budy-
nek dawnej siedziby gminy żydowskiej.

Trudnili się handlem, usługami, pełnili ważne 
funkcje społeczne. Przyczynili się do rozwoju 
szkolnictwa oraz życia kulturalnego. Odcisnęli 
swój trwały ślad w topografii miasta. Dzisiaj 
ten świat należy już do przeszłości. Rozwój 
społeczności żydowskiej zapoczątkowała 
rodzina Plessnerów, która dzięki specjalnemu 
przywilejowi otrzymanemu od króla Prus 
Fryderyka II Wielkiego w roku 1765, mogła 
w pełni legalnie i bez żadnych ograniczeń 
zamieszkać w Pszczynie. Potomkami Pless-
nerów były znane pszczyńskie rodziny 
żydowskie, m.in. Muhrowie czy Zwiklitzowie.

Pszczyna ze swoją historią, bogactwem róż-
nych narodowości i wyznań, jest miejscem 
szczególnym. Przez wieki żyli tu obok siebie 
Polacy, Żydzi i Niemcy. Razem tworząc wie-
lokulturowe oblicze miasta, w którym mie-
szały się zwyczaje i języki mieszkańców. Żydzi 
byli przez wieki bardzo ważną częścią 
społeczności miasta.

Zapraszamy na wyprawę w przeszłość, w świat, 
którego już nie ma. Poznamy historię, tradycje 
i obyczaje, które przez wieki budowały tożsamość 
Żydów pszczyńskich. To oni współtworzyli gospo-
darcze i kulturowe dziedzictwo miasta, współdecy-
dowali o jego współczesnym i przyszłym obliczu.    
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