
Projekt ochrony dziedzictwa Żydów Górowskich 
1) Autorzy: 

- Daria Paturej, 
- Anna Bezwerchna,
- Aleksandra Buchar, 
- Agata Stodoła,
- Agata Jaz.

2) Program w ramach ochrony dziedzictwa żydowskiego na terenie Góry w województwie 
dolnośląskim. Celem projektu; przedstawienie historii Żydów na terenie Góry, zachęcenie do 
dbania o ich dziedzictwo. 

3) Miejsce projektu: Powiat górowskim.
 
4) Współorganizatorzy w realizacji: 

- Urząd Miasta i Gminy w Górze,
- Powiat Górowski,
- okoliczne szkoły,
- Muzeum Ziemi Górowskiej, 
- PCDN i PPP w Górze,
- Biblioteka Miejska w Górze,
- Muzeum Historii Żydów Polskich,
- Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. 

5) Opis koncepcji projektu: 
W celach projektu zostanie zorganizowana wycieczka, podczas której przewodnicy – wykonawcy 
projektu, przedstawiać będą historię Żydów zamieszkujących obszar górowski. Wycieczka jest 
organizowana dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących w Górze. Celem 
wycieczki jest zachęcenie młodzieży do ochrony dziedzictwa żydowskiego oraz przedstawienie ich 
historii.  Do projektu zostaną dołączone ulotki z informacjami, które przedstawione będą na 
wycieczce w celu propagowania projektu wśród społeczności lokalnej.

6) Opis poszczególnych działań: 
Wykonawcy projektu będą spotykać się raz w tygodniu, aby opracować plan wycieczki. Dzięki 
historykom, miejscowemu muzeum będzie mogła dotrzeć do dokumentów, które zachowały się na 
przestrzeni lat. Analiza wszystkich materiałów pozwoli na doskonałe zrozumienie i poznanie 
historii. Dotarcie do rodzin pochodzenia żydowskiego, pozwoli spojrzeć na przeszłość w inny 
sposób, a takie opowieści będzie mogła połączyć z wiedzą teoretyczną. Wszystkie te czynniki 
pozwolą na opracowanie takiej trasy, aby oddawała ona prawdziwy charakter losów Żydów na 
ziemi górowskiej.

7) Osoby odpowiedzialne za projekt: koło historyczne działające przy Liceum Ogólnokształcącym 
im. Adama Mickiewicza w Górze wraz z promotorami. Jedna grupa odpowiedzialna będzie za 
zbieranie różnorodnych dokumentów, a druga grupa będzie rozmawiała z ludźmi, którzy mają 
wśród swoich przodków Żydów. Wszyscy razem wraz z promotorem, będą wspólnie analizować 
zebrane materiały oraz planować trasę wycieczki.

8) Sposoby promocji

Promocja projektu będzie rozwijała się na wielu różnych płaszczyznach. W zamyśle mamy między 
innymi lokalną prasę (Życie Powiatu, Przegląd górowski, Panorama leszczyńska) oraz radio (Elka). 



W planach uwzględniamy również ich internetowe odpowiedniki. Poszczególne przedsięwzięcia 
związane z Projektem będą miały miejsce „w terenie”. Mamy tu między innymi na myśli Bibliotekę 
Miejską w Górze i biblioteki gminne oraz szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 
Będą to spotkania przybliżające historię Żydów na terenie powiatu, a także konkursy dotyczące 
kultury sztetli, założeń judaizmu, rozwoju antysemityzmu w Polsce itp., pod patronatem Urzędu 
Miasta i Liceum Ogólnokształcącego w Górze. W dalszej fazie rozwoju Projektu mamy koncept 
utworzenia oficjalnej strony internetowej prowadzonej przez koło historyczne pod nadzorem 
historyków i polonistów z Liceum, na której umieszczane byłyby ciekawostki, aktualności i 
konkursy. 


