
Obecność Żydów w Górze 

 Pierwsi Żydzi osadzili się na terenie Góry już w wieku XIV, a w roku 1350 w mieście 

powstała ulica Żydowska. W 1362 roku przez Śląsk przetoczyła się fala antysemickich 

wystąpień – dlatego też przez setki kolejnych lat społeczność żydowska miała zakaz osadzenia 

się w tych okolicach. 

 Na terenie Góry obecność Żydów była niewielka. Żydzi prawo zamieszkania w tych 

okolicach otrzymali w 1812 roku. Liczba ludzi wyznania mojżeszowego stopniowo wzrastała, 

jednak przed wybuchem wojny, w 1938 roku, drastycznie zmalała. Było to spowodowane 

kryzysem gospodarczym, a także nazistowskie represje. Warto zaznaczyć, że przed wrześniem 

1939 roku w Górze znajdowało się tylko sześć osób wyznania mojżeszowego, w tym dwóch 

mężczyzn. 

 W drugiej połowie XIX wieku wybudowano pierwszą synagogę, jednak podczas Nocy 

Kryształowej 9/10 listopada 1938 roku bojówki podpaliły świątynię. Po wojnie nie została 

odbudowana, a na jej miejscu znajduje się obecnie domek jednorodzinny. Jeden z osadników 

mówi: Przyjechaliśmy z Wilna do Góry w początkach czerwca 1945 roku. Przy ulicy 

Starogórskiej stała ruina synagogi, był uszkodzony dach, widać było piękne malowidła, 

w latach 50. zburzono resztki muru, ktoś wybudował na tym miejscu dom. 

W tym samym wieku powstał przy obecnej ulicy Lipowej (zachodnia część miasta, 

za cmentarzem rzymskokatolickim) powstał cmentarz żydowski.  

 



Podczas II wojny światowej miejsce to stało się, jak podaje w Hebrajskich inskrypcjach 

na Śląsku w XIII-XVIII w. Marcin Wodziński, własnością gestapo. Z tego powodu nekropolia 

uległa zniszczeniu, a dewastacja trwała najprawdopodobniej nawet po wyzwoleniu. Obecnie 

cmentarz jest zapomniany i zdewastowany – znajduje się na terenie mocno zalesionym, 

przez co coraz trudniej dostrzega się elementy macew i resztek murów. Na ocalałych 

nagrobkach można odczytać hebrajskie i niemieckie fragmenty liter i napisów (stan cmentarza 

pod koniec lat dziewięćdziesiątych świetnie obrazuje list mieszkańca Góry do Żydowskiego 

Instytutu Historycznego: Teren jest zalesiony oraz porośnięty trawą oraz runem. Udało mi się 

odnaleźć fragmenty macew (steli nagrobnych), niektóre w dobrym stanie. Widoczne są doły, 

powstałe zapewne w wyniku niedawnego plądrowania grobów. Są też resztki murów 

oraz prawdopodobnie słupki płotu). 

 

 Obecnie wygląd cmentarza jest jeszcze gorszy. Nekropolia jest trudna 

do zlokalizowania, z wyłączeniem pojedynczych nagrobków, a większa część jest pokryta 

wcześniej wspomnianymi trawą i bluszczem. Sam cmentarz nie jest oznaczony. 


