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Słuchajcie nas uważnie, 
przyglądajcie się wszystkiemu 

dokładnie - na końcu 
czeka Was zadanie.

Prudnik to pięknie położone miasto o długiej i bogatej historii. Oczy-

wiście, zwłaszcza tej związanej z jeżami, choć prapraprapra…dziadkowie 
dzisiejszych mieszkańców pojawili się tutaj już w XIII w. Dawno temu, 
sami chyba przyznacie? Jeszcze przed rozpoczęciem naszej wędrówki zo-

baczmy, jakie atrakcje czekają na nas na Szlaku Miejskim. 

Zaprowadzimy was na wieżę zamkową – bo musicie wiedzieć, że  
w Prudniku stał kiedyś wielki, średniowieczny zamek, który spłonął po-

nad dwieście lat temu. Jego miniaturową wersję, czyli specjalną makie-

tę, zobaczycie zresztą przed wejściem na wieżę. Kto wie, być może, tak 
jak jeżykom, legendarna prudnicka studnia przyniesie wam szczęście  
w miłości? A może od oglądania wspaniałych trofeów wielkiego mistrza 
kolarskiego Stanisława Szozdy będziecie chcieli powtórzyć jego sukcesy  
i wygrać wyścig dookoła Polski?

Nie ma na co czekać, ruszajcie z nami specjalnie wytyczoną dla was 
trasą. Prudnicki Szlak Miejski liczy sobie tylko 4,5 km. To niewiele, nawet 
jak na kroki małych jeżyków. Dodatkowo możecie go podzielić na dwa 
odcinki: atrakcje w centrum miasta i historię prudnickiego włókiennictwa.  
Zwiedzanie możecie zacząć w dowolnym miejscu, a oznakowanie cha-

rakterystycznym kwadratem w barwach miasta poprowadzi was we 
właściwym kierunku. Resztą zajmą się jeże, które pomogą wam poznać 
wiele ciekawostek dotyczących historii Prudnika. 
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10 Park miejski 

11 Łaźnia miejska 

12 Willa Hermanna Fränkla 

13 Dawna synagoga

14
Kościół bonifratrów 

      pw. św. św. Piotra i Pawła

15 Willa Emanuela Fränkla 
      i Josefa Pinkusa

16 Willa Maxa Pinkusa 

17 S. Fränkel Fabrik  
– ZPB Frotex

 18 Cmentarz żydowski 

Prudnicki Szlak Miejski 
1 Rynek 

2 Wieża Woka  

3 Centrum  
 Tradycji Tkackich

4 Arsenał 

5 Wieża Bramy Dolnej

6 Studnia Miłości 

7 Dom Cechu Tkaczy 

8 Kościół parafialny 
      pw. św. Michała Archanioła

9 Dawny kościół ewangelicki 
      pw. Chrystusa Króla
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Naszą wędrówkę zaczynamy na rynku. 
Nie tylko z perspektywy jeży imponująco 
wygląda wysoka na 63 m wieża ratusza, 
który w 1782 r. stanął niemal w centrum 
prostokątnego placu. Budynek ten był 
jeszcze kilkukrotnie przebudowywany  
w XIX w., ale już od tego czasu zachował 
się właściwie w niezmienionym kształcie. 

Musicie pamiętać, że rynek w Prudniku 
wyglądał kiedyś inaczej. Jednak w czasie 
wojny zniszczonych zostało wiele pobli-
skich budynków, w tym także otaczające 
plac kamienice. Na szczęście zachowały 

się trzy obiekty pamiętające czasy, kiedy 
to z częścią mieszkańców Prudnika, a już  
w szczególności panującym na Śląsku 
władcą, łatwiej byłoby porozmawiać po 
niemiecku niż po polsku. (Ciekawe, czy 
jeże miały wtedy podobne problemy?...)

Poza wspomnianym ratuszem, na ryn-

ku znajdziemy jeszcze fontannę z 1696 r. 
(warto przyjrzeć się zwłaszcza dwugło-

wemu orłowi, który jest symbolem au-

striackich arcyksiążąt), kolumnie maryjnej  
z 1694 r. oraz nieco późniejszemu pomni-
kowi św. Jana Nepomucena z 1733 r. 

Czy wiecie, 
że w Prudniku wielo-
-krotnie bywał pruski 

król Fryderyk II? 

Rynek 1
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Dumnie prezentująca się Wieża Woka 
jest pozostałością po prudnickim zamku, 
założonym przed 1279 r. przez czeskiego 
wielmożę (tak w dawnej Polsce nazywa-

no członka wyższej warstwy społecznej) 
Woka z Rožmberka.

Wieża stanowiła tzw. stołp, czyli miejsce 
ostatecznej obrony. Zamek dodatkowo 

posiadał część pałacowo-mieszkalną i za-

budowania gospodarcze, gdzie również 
jeże znajdowały swoje schronienie. Obec-

nie możecie podziwiać model zamku, który 
znajduje się przy wejściu na drewnianą 
klatkę schodową wieży. Kiedy zobaczycie 
grube na blisko 3,5 m, XIII-wieczne mury,  
z łatwością wyobrazicie sobie obronny  
charakter reszty budowli. Przez lata wieża  
pełniła też inne funkcje – jej historia  
niekiedy mrrrozi krew w żyłach. Była wię-

zieniem, magazynem żywności lub od-

wrotnie – lochem głodowym.

Wieża została odbudowana w 2009 r. 
Obecnie ma 41 m wysokości, aczkolwiek 
pierwotnie była nieco wyższa. Z tarasu 
widokowego rozciąga się wspaniała pano-

rama na miasto i Góry Opawskie, dlatego 
koniecznie wdrapcie się na samą górę! 

Możecie również tutaj wybić pamiątkową 
monetę - prudnickiego talara.

Chodźcie zobaczyć, 
jak pięknie ze szczytu 
prezentuje się Prudnik 

wraz z Górami Opawskimi!

Wieża Woka
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Poszukajcie na swojej mapie numeru 3,  
gdzie mieści się Centrum Tradycji Tkackich,  
które jest częścią Muzeum Ziemi Prud-

nickiej. Oto nasz kolejny cel. Łatwo go  
znajdziecie, gdyż kamienica, w której się 
mieści, znajduje się na stromej skarpie, 
gdzie niegdyś stały mury miejskie. Czy  
słyszeliście o rzemieślniczych tradycjach 
Prudnika, który nazywano przez wieki 
„Miastem tkaczy i szewców”? 

Największy rozkwit przemysłu włó-

kienniczego przypadł na schyłek XIX w., 
co zbiegło się z rozwojem działalności  
rodziny Fränklów (właścicieli jednych z naj- 

większych w Europie fabryk). To właśnie 
o tych czasach opowiadają prezentowane 

tu ekspozycje. Część wystaw nawiązuje 
do powojennych czasów funkcjonowania  
Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Frotex”.

Już na wejściu możecie podziwiać,  
namalowaną przed 1928 r., zdumiewa-

jącą panoramę zakładów Fränkla. Na 
pewno zaskoczy was rozmiar tej fabryki!  
Koniecznie obejrzyjcie także pokój Samuela  
Fränkla oraz gabinet i sypialnię Maxa  
Pinkusa. Być może znajdziecie w kącie  
spacerującego jeżyka?

Obecnie Centrum zajmuje się podtrzy-

mywaniem kilkuwiekowej tradycji pru-

dnickiego włókiennictwa poprzez orga-

nizowanie wystaw, spotkań i warsztatów 
tkackich, w których możecie wziąć udział!

Chdźmy 
na warsztaty 

tkackie, zrobimy sobie 
szaliczki na zimę!

Centrum Tradycji Tkackich
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Wszystkie okoliczne jeże wiedzą, że  
Arsenał to główna siedziba Muzeum Ziemi  
Prudnickiej. Wyobraźcie sobie, że w daw-

nych czasach w tym obiekcie przechowy-

wana była broń! Później baszty zamie-

niono w wieżę ciśnień, a przed II wojną 
światową – w schronisko młodzieżowe. 

Na pomysł wyremontowania zrujno-

wanego arsenału i założenia muzeum 
wpadł nauczyciel historii Józef Wierzyński. 
Otwarcie muzeum nastąpiło 10 maja 1959 r.  
i dzisiaj tylko najstarsze jeże pamiętają ten 
ważny dzień.

Możecie oglądać tutaj zbiory dotyczące 
dawnych społeczeństw i ich kultury, a także  
wystawy opowiadające o sztuce i historii. 
W Dziale Etnograficznym (etnografia to 
nauka opisujące kulturę różnych ludów) – 
znajdziecie zabytki ukazujące dawne życie 
mieszkańców ziemi prudnickiej. Możecie 
również zobaczyć medale i rowery słynnego 
kolarza Stanisława Szozdy.

Zwiedzając Arsenał, koniecznie pod-

nieście swoje głowy do góry i podziwiajcie 
szklany dach dziedzińca. To tutaj odby-

wają się rozmaite wystawy oraz warsztaty 
muzealne.  

Czy wiecie, 
co niegdyś było 
przechowywane 

w Arsenale?

Arsenał
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Czy wiedzieliście, że Wieża Bramy  
Dolnej to pozostałość miejskich 
umocnień, które zostały zbudowane  
z drewna i ziemi, a w późniejszym 
czasie z kamienia i cegły z basztami,  
bramami i towarzyszącymi im wieżami? 
Pierwszy raz o Wieży Bramy Dolnej 
wspomniano w 1481 r., a więc jest to 
budowla naprawdę stara! Mury mo-

dernizowano (inaczej mówiąc: uno-

wocześniano) w 1556 i 1764 r. Niestety 
z uwagi na to, że miasto się rozrastało 
i zaczynało brakować miejsca, trzeba 
było wyburzyć mury etapami w 2. poł. 
XIX w. Do dzisiaj po miejskich umoc-

nieniach pozostały tylko dwie baszty 
Muzeum oraz właśnie wieża, broniąca 
przez wieki Bramę Dolną.

Każdego miłośnika matematyki 
zaciekawi fakt, że wieża postawiona 

jest na planie kwadratu, wyżej prze-

chodzącego w ośmiobok. Bez proble-

mu możecie przejść na drugą stronę 
budowli, gdyż w XIX w., już po wy-

burzeniu Bramy Dolnej, przekuto 
wykorzystywane dzisiaj przejście. Na 
szczycie wieży widoczny jest stożkowy 
hełm, na czubku którego znajduje się 
chorągiewka z datą 1580.

 Podnieście do góry głowy 
i spróbujcie wraz z nami 
zobaczyć, co znajduje się 

na szczycie 
Wieży Bramy Dolnej!

Wieża Bramy Dolnej
Czy wiedzieliście, że Wieża Bramy  

Dolnej to pozostałość miejskich 
umocnień, które zostały zbudowane  
z drewna i ziemi, a w późniejszym 
czasie z kamienia i cegły z basztami,  
bramami i towarzyszącymi im wieżami? 
Pierwszy raz o Wieży Bramy Dolnej 
wspomniano w 1481 r., a więc jest to 
budowla naprawdę stara! Mury mo-

dernizowano (inaczej mówiąc: uno-

wocześniano) w 1556 i 1764 r. Niestety 
z uwagi na to, że miasto się rozrastało 
i zaczynało brakować miejsca, trzeba 
było wyburzyć mury etapami w 2. poł. 
XIX w. Do dzisiaj po miejskich umoc-

nieniach pozostały tylko dwie baszty 
Muzeum oraz właśnie wieża, broniąca 
przez wieki Bramę Dolną.

Każdego miłośnika matematyki 
zaciekawi fakt, że wieża postawiona 

jest na planie kwadratu, wyżej prze-

chodzącego w ośmiobok. Bez proble-

mu możecie przejść na drugą stronę 
budowli, gdyż w XIX w., już po wy-

burzeniu Bramy Dolnej, przekuto 
wykorzystywane dzisiaj przejście. Na 
szczycie wieży widoczny jest stożkowy 
hełm, na czubku którego znajduje się 
chorągiewka z datą 1580.

 Podnieście do góry głowy 
i spróbujcie wraz z nami 
zobaczyć, co znajduje się 

na szczycie 
Wieży Bramy Dolnej!

Wieża Bramy Dolnej
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Wiele osób (i jeży) odnalazło swoją 
sympatię przy urokliwej Studni Miłości. 
Poznajcie to miejsce z naszą rodziną jeży, 
które w tym miejscu spotkały się po raz 
pierwszy.

Kiedy znajdziecie się przy zbiegu ulic  
Sobieskiego i Wąskiej, bez trudu zauważy- 

cie figury młodzieńca i dziewczyny. Podczas 
remontu ulic natrafiono w tym miejscu na 
oryginalną studnię z przełomu XVII i XVIII w. 
Postanowiono stworzyć tu miejsce spotkań,  
ale też punkt orientacyjny dla turystów 

spacerujących po centrum miasta. A więc 
jeżeli kiedykolwiek zabłądzicie podczas 
swojej wyprawy, pamiętajcie, żeby wrócić 
w to miejsce. 

Nową studnię ozdobiła postać Wawrzka 
siedzącego przy studziennej kracie i wpa-

trującego się w postać Wiewióry - pięknej 
dziewczyny trzymającej w rękach dzban 
na wodę, której podobizna znajduje się na 
elewacji budynku. W ten sposób przedsta-

wiono miejską legendę, z którą możecie 
zapoznać się w internecie. 

Na pomysł wykonania pomnika wpadł  
ojciec Antoni Dudek, który był przełożo-

nym klasztoru Franciszkanów. Chciał w ten  
sposób pożegnać się z miastem, które  
nagrodziło go tytułem Honorowego Oby-

watela Gminy Prudnik.

Zobacz, 
mój mały jeżyku, 
to właśnie tutaj 

pierwszy raz spotkałem 
twoją mamę…

Studnia Miłości
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Wodząc palcem po mapie, zwróćcie 
uwagę na kolejny punkt naszej wyprawy 
– Dom Cechu Tkaczy. Czy wiecie, że cech 
to zrzeszenie rzemieślników? Budynek  
nawiązuje do tradycji rzemieślniczych  
Królewskiego Miasta Prudnika. Obecnie  
jest siedzibą Cechu Rzemieślników i Przed-

siębiorców w Prudniku, który możecie też 
nazywać Domem Rzemiosła. Budynek 
zbudowano w połowie XVIII w. Patrząc na 
jego frontową ścianę, warto przyjrzeć się 
dokładnie barokowym zdobieniom.

Od strony ul. Armii Krajowej, między  
środkowymi oknami drugiego piętra, 
zobaczycie trzy armatnie kule. Jest to  
pamiątka prusko-austriackiej wojny, zwa-

nej także „wojną kartoflaną”, w czasie  
której doszło do walk o Prudnik. Austriacy 
nie mogli zdobyć miasta, więc rozpoczę-

li jego ostrzał. Po południu wycofali się,  
ale na skutek silnego wiatru wzniecony 
przez Austriaków pożar strawił niemal całe 
śródmieście. Z 226 domów pozostało za-

ledwie 51, ale dzięki pomocy Fryderyka II  
Hohenzollerna odbudowano miasto  
w zaledwie 4 lata.

Budynki często noszą 
ślady dawnych zdarzeń… 

przyglądajcie się 
im uważnie. 

Dom Cechu Tkaczy
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Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, 
że w tym miejscu stał niegdyś drewniany  
kościół wybudowany w 1279 r. W ciągu 
kilkuset kolejnych lat świątynię, z której 
przez pewien czas korzystali nawet lu-

teranie, przebudowywano jeszcze kilku- 

krotnie. Przy czym swój obecny kształt 
uzyskała ona w trakcie prac trwających  
w latach 1730-1738. 

Niestety w trakcie remontu wydarzyła  
się tragedia – w 1735 r. pożar zniszczył  

niemal w całości ukończoną budowlę,  
w tym freski wykonane przez Feliksa  
Antoniego Schefflera. Dopiero w 1752 r. 
poświęcenia kościoła dokonał biskup wro-

cławski Filip Gotthard Schaffgotsch.

Na pewno zaciekawi was fakt, że w 1803 r.  
nadbudowano wieżę, a w latach 1841 i 1898  
odnowiono wnętrze. Zwiedzając kościół,  
przyjrzyjcie się dokładnie ołtarzowi głów- 

nemu, gdzie znajduje się obraz pędzla wy- 

bitnego  malarza  Christiana Bentuma.

Poszukajcie w kościele 
obrazu Matki Boskiej 

Prudnickiej uważanego 
za cudowny.

Kościół parafialny 
pw. św. Michała Archanioła
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Kolejnym punktem naszej niezwykłej 
wyprawy jest prudnicki kościół ewangelicki  
pw. Chrystusa Króla, który wzniesiono na 
początku XX w. w miejscu, gdzie wcześniej 
istniał cmentarz. Kamień węgielny, sym-

bolizujący rozpoczęcie prac budowlanych, 
położono 3 lipca 1902 r. Ceglana świątynia 
posiadała masywną 66-metrową wieżę, 
która przez 65 lat była symbolem tej części 
miasta. Jeże czasem urządzały sobie wy-

ścigi na samą górę wieży. W kościele dla  
nikogo nie brakowało przestrzeni, ponie-

waż posiadał aż 1204 miejsca siedzące.

Czy wiecie, że przed II wojną światową 
ewangelicy stanowili ok. 14% mieszkańców 
całego Prudnika? Wojna i wysiedlenia, 
czyli przymusowe zmiany miejsca za-

mieszkana, zmieniły całkowicie ten stan 
rzeczy. W drugiej połowie lat sześćdziesią-

tych mieszkało w Prudniku tylko 6 rodzin 
ewangelickich. Nabożeństwa odbywały 
się w prywatnych pomieszczeniach, a nisz-

czejący kościół definitywnie zamknięto. 
Niestety w 1968 r. podjęto decyzję o jego 
rozbiórce. Dziś w miejscu dawnego kościoła 
stoi hala sportowa. 

Szkoda, że jedynym 
śladem po kościele 

ewangelickim jest tylko 
pamiątkowa tablica.

Dawny kościół ewangelicki pw. Chrystusta Króla
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Jeżeli dobrze poszukacie, w pobliżu  
ul. Gimnazjalnej odnajdziecie pomnik. 
Najcenniejszym obiektem w parku jest 
kopia przepięknego posągu Diany z 1911 r.  
Miał być on wzorowany na posągu  
z paryskiego Luwru, o którym na pewno 
słyszeliście. Oryginał zaginął po 1945 r. 
Obecną rzeźbę w 2011 r. wykonali Agnieszka 
i Marek Maślaniec.

Podczas naszej 
wyprawy jest także 

czas na zabawę!

Każdy miłośnik natury i wypoczynku 
na świeżym powietrzu musi odwiedzić 
11,5-hektarowy park, który powstał w 1880 
r. z inicjatywy Towarzystwa Upiększania 
Miasta. Zwróćcie uwagę na egzotyczne 
rośliny, które dumnie zdobią przestrzeń. 
Najprawdopodobniej w 1887 r. powstał 
ufundowany przez rodzinę Fränklów pawi-
lon muzyczny, później nazywany „Altaną”. 
Organizowano w nim koncerty miejscowej 
orkiestry wojskowej, podczas których nie-

jeden jeż radośnie tuptał w rytm muzyki.

Park miejski
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Świetnie wam idzie zwiedzanie Prud-

nika! Przed nami budynek łaźni miejskiej, 
który powstał z fundacji Josefa Pinkusa 
oraz braci Alberta i Emanuela Fränklów. 
Obiekt zaprojektowano w kształcie litery 
T. W piwnicy znajdowały się natryski, po-

czekalnia, pralnia oraz skład węgla. Kasa 
była na piętrze. Halę z basenem długim na 
18 m i szerokim na 9 m ulokowano bezpo-

średnio na wprost wejścia. Po jego obydwu 
stronach mieściły się szatnie. Kiedyś jeże 
urządziły tu sobie jeżowe zawody pływac-

kie! Łaźnie parowe, pokoje do masażu, na-

tryski, wanny oraz ubikacje znajdowały się 

na piętrze. Na pewno przyznacie, że mu-

siał to być obiekt niezwykle nowoczesny 
i funkcjonalny, dlatego też cieszył się po-

pularnością nie tylko wśród mieszkańców 
Prudnika, ale również odwiedzających 
miasto gości.

Koniecznie podejdźcie bliżej budynku,  
aby zobaczyć jego niezwykły wygląd.  
Poszukajcie elementów elewacji, nawiązu-

jących do fauny i flory wodnej: żab, żółwi,  
sumów, koników morskich, krabów, lilii, 
tataraków i wodorostów.

Ogłaszam konkurs! 
Kto znajdzie najwięcej 

elementów fauny i flory 
na elewacji budynku?

Łaźnia miejska
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Stańcie przed obiektem oznaczonym 
na mapie numerem 12 i wysłuchajcie 
opowieści jeżyków o tym budynku. Willa 
należała kiedyś do znanego z filantropii 
Hermanna Fränkla. Budowla wzniesiona 
została w 1883 r. Jej podziemia kryją nie-

zwykłe skarby! Odnajdziecie tam pozosta-

łości stojącego wcześniej w tym miejscu 
klasztoru kapucynów. Gdy tylko wejdzie-

cie do willi, już po przekroczeniu drzwi 
wejściowych olśni was przepiękny westy-

bul, skrywający w sobie symbole czterech  

żywiołów: ziemi, powietrza, ognia i wody. 
Miały one nawiązywać do kultury Wscho-

du, którą interesował się właściciel.  
Możecie tu również zobaczyć fresk przed-

stawiający scenę odnalezienie Mojże-

sza oraz spojrzeć na postać o rysach żony  
Hermanna – Flory.

Zapamiętajcie, że w 2012r. willa, po 
gruntownej renowacji, została wyróżniona 
w konkursie Zabytek Zadbany Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzisiaj 
mieści się tutaj Prudnicki Ośrodek Kultury.

W willi Fränkla 
możecie podziwiać bogato 

zdobione wnętrza!

Willa Hermanna Fränkla
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Gdyby nie tragiczne wydarzenia nocy 
kryształowej (9/10 listopada 1938 roku), 
pewnie do dzisiaj w Prudniku można by-

łoby podziwiać synagogę stojącą niegdyś 
przy zbiegu dzisiejszych ulic Klasztornej  
i Kościuszki. Wzniesiono ją w popularnym 
w Europie XIX w. stylu mauretańskim,  
a jej fundatorem był przemysłowiec Samuel 
Fränkel, który w maju 1877 r. dokonał uro-

czystego przeniesienia zwojów Tory. 

Czy wiedzieliście, że w trakcie budowy 
żydowskiej świątyni należy ściśle prze-

strzegać zapisanych w Talmudzie reguł?  
To właśnie dlatego we wnęce na wschod-

niej ścianie, skierowanej w stronę Jerozo-

limy, w synagodze stała szafa ołtarzowa,  
w której przechowywano zwoje ręcznie  
pisanego Pięcioksięgu.  

Popatrz jeżyku, 
po synagodze pozostał 
jedynie symboliczny 

niewielki plac.

Dawna synagoga
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Jeże pewnie nie powinny wchodzić do 
kościoła, komuś może się to nie spodo-

bać, ale za to jako goście musicie obejrzeć 
zabytkowy kościół bonifratrów w Prudni-
ku. Zakonników do miasta sprowadzono 
w 1764 roku, niedługo później powstały 
klasztor ze szpitalem, a następnie intere-

sująca nas świątynia pw. śś. Piotra i Pawła. 
Pod koniec XVIII w. do kościoła dobudowano 
barokową wieżę. 

Po wejściu do środka szybko spostrze-

żecie, że kościół ma tylko jedną nawę. We 
wnętrzu zachował się oryginalny wystrój 
z XVIII i XIX w. Co ciekawe, niektóre z wi-
szących w świątyni obrazów są jeszcze 
wcześniejsze - pochodzą z połowy XVII w. 
i prawdopodobnie zostały przeniesione  
z innego kościoła. Również organy pierwot- 

nie znajdowały się gdzie indziej, a w swoje 
dzisiejsze miejsce trafiły na początku XX w. 
z nieistniejącej już świątyni kapucynów. 

Do kościoła przylegają jeszcze zabu-

dowania klasztorno-szpitalne oo. bonifra- 

trów, których prudnicka historia jest ściśle 
związana właśnie z leczeniem chorych. 
Zapewne gdyby nie operacja ramienia 
płk. Friedricha Wilhelma von Rödera, jaką  
w 1763 roku przeprowadził jeden z braci 
zakonnych, może nigdy nie udałoby się 
sprowadzić zakonników do Prudnika.

Czy wiecie, 
że bonifratrzy 
są specjalistami 

w leczeniu ziołami?

Kościół Bonifratrów
pw. św. św. Piotra i Pawła 
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Następnym punktem na naszej trasie 
jest willa Emanuela Fränkla i Josefa Pin-

kusa – jedna z czterech zachowanych re-

zydencji rodziny włókniarzy. To właśnie 
Josef Pinkus, radca handlowy w zakładach 
Fränkla, doprowadził do połączenia obu 
rodów, żeniąc się z Augustą Fränkel. Czyż-

by również w przypadku Josefa i Augusty 
zadziałał urok prudnickiej Studni Miłości?  

Małżonkowie zamieszkali w bogato 
zdobionej willi z 1873 r. Spójrzcie tylko na 
znajdujące się nad oknami symbole włó-

kiennictwa oraz ornamenty wewnątrz 
imponującego budynku. Wiedzieliście, że 
przedstawione tam żaby miały przynieść 
rodzinie liczne potomstwo. Na wyposażeniu 
domownicy mieli do swojej dyspozycji 
m.in. japońską porcelanę oraz szkła śląskie,  
a ze względu na zasługi i wysoką pozycję spo-

łeczną wielokrotnie odwiedzali ich znani  
uczeni oraz osobistości ze świata polityki.  

Nie zgadniecie, co z budyn-
kiem działo się później:  

w zabytkowej willi po wojnie 
otwarto szkołę pielęgniarską, 
a dzisiaj działa w niej Zespół 

Szkół Medycznych! 

Willa Emanuela Fränkla 
i Josefa Pinkusa



19

16

Po krótkim spacerze od willi Josefa 
Pinkusa i Emanuela Fränkla dotrzecie do 
przepięknego neoklasycystycznego pała-

cyku, do którego w 1903 r. wprowadził się 
Max Pinkus, syn Josefa Pinkusa i Augusty 
Fränkel. To właśnie jemu rodzinna firma 
zawdzięczała największe sukcesy gospo-

darcze na początku XX w., gdy jeże i ludzie 
cieszyli się jeszcze ze spokojnego życia  
w przedwojennym Prudniku.  

Ale największą pasją właściciela wilii 
wcale nie było prowadzenie rodzinnego 
interesu, lecz zbieranie książek dotyczą-

cych Śląska. Przez całe życie udało mu 
się stworzyć wspaniałą kolekcję – księgo-

zbiór liczący sobie około 25 000 pozycji.  
To właśnie w willi przy ul. Nyskiej Max 
stworzył jedyną w swoim rodzaju „Biblio-

tekę Śląską”. Po śmierci swego twórcy, księ-

gozbiór trafił do wybranych bibliotek na 
Śląsku, głównie we Wrocławiu i Bytomiu.

Stąd już tylko kilka kroków dzieli nas od 
najważniejszego punktu na szlaku historii 
prudnickiego włókiennictwa… chodźmy 
więc z jeżami w kierunku dawnej fabryki 
Samuela Fränkla. 

Max Pinkus przyjaźnił się 
z niemieckim pisarzem 
i noblistą Gerhartem 
Hauptmannem, który 

niejednokrotnie odwiedzał 
go w Prudniku.

Willa Maxa Pinkusa
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W połowie XIX w. Samuel Fränkel za-

łożył suszarnię i magiel lnu. Jego zakład 
rozwijał się na tyle szybko, że niebawem 
stał się jednym z największych na świecie 
producentów tkanin lnianych, a później 
również tkanin frotte, wykorzystywanych 
do szycia ręczników, obrusów czy pościeli. 
Z powodu swojego pochodzenia rodzi-
na Fränklów została jednak zmuszona do 
ucieczki z Niemiec w 1938 r., a rodzinną fir-

mę przejęło państwo. (Musicie pamiętać, 
że w tamtym czasie Prudnik leżał w grani-
cach Niemiec).

Po wojnie w fabryce bardzo szybko 
wznowiono produkcję, a szyte w Prudniku  
tekstylia trafiały do domów i hoteli  
w prawie całej Europie, w Stanach Zjed-

noczonych, Japonii i Australii. Pewnie was 
to zdziwi, ale z ręczników wyprodukowa-

nych w prudnickich Zakładach Przemysłu 
Bawełnianego „Frotex” korzystali nawet 
reprezentanci Polski w piłce nożnej oraz 
żołnierze służący w armii amerykańskiej!  

W 2010 r. z powodu długów firma ogło-

siła upadłość. Gdyby nie to, może i dzisiaj 
polscy piłkarze znajdywaliby w szatni wy-

produkowane w Prudniku ręczniki? Ależ 
szkoda, że jeże nie potrzebują ręczników…

Zastanawialiście się kiedyś, 
skąd w waszych domach 

biorą się ręczniki?

S. Fränkel Fabrik – ZPB Frotex
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Czas przejść na drugą stronę brzegu  
rzeki Prudnik, gdzie czeka na nas ostatni 
przystanek na trasie naszego historycznego  
spaceru. Po skręceniu w prawo w ul. Kolejo- 

wą dojdziemy bowiem do tzw. nowego  
cmentarza żydowskiego, założonego w 1860 r.  
Na powierzchni 20 arów do dzisiaj zacho-

wało się blisko 150 nagrobków z inskryp-

cjami w językach hebrajskim i niemieckim, 
wśród nich grobowce rodziny Fränklów – 
np. Samuela Fränkla, założyciela prudnic-

kiej fabryki tekstylnej. 

Ale pierwsze wzmianki o obecności 
Żydów w Prudniku pochodzą dokładnie  
z połowy XIV w. Podobnie jak w innych 
miejscach, tak również na Śląsku nie  

zawsze ich losy układały się pomyślnie. 
W XVI w. Żydzi najpierw mieszkali w za-

mkniętej enklawie, a później zostali wy-

gnani z Prudnika, do którego na dobre 
wrócili dopiero po przyłączeniu miasta 
do Prus i wydaniu przez króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma II specjalnego doku-

mentu zrównującego ich prawa z prawami 
innych mieszkańców. 

Tymczasem to już koniec spaceru,  
a naszą historyczną pętlę domykamy 
przejściem ulicy Mieszka I z powrotem do 
centrum Prudnika. 

Czy wiecie, 
że inna nazwa cmentarza 
żydowskiego to kirkut?

Cmentarz żydowski 
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Poziomo:
6.  Budynek, gdzie dawniej przechowywano broń

7.  Nazwisko największych prudnickich włókniarzy

9.  Święci patroni kościoła bonifratrów

10.  Znajdziemy w niej zwoje Tory

11.  Dawny budynek z basenami

12.  Imię chłopca siedzącego przy Studni Miłości

14.  Nazwisko założyciela „Biblioteki Śląskiej” w Prudniku

16.  Prusy walczyły z nią w „wojnie kartoflanej”

17.  Jeden z dwóch głównych zawodów związanych z dawnym Prudnikiem

Pionowo:
1. Pozostała po nim tylko Wieża Woka

2. Dookoła dawnego Prudnika

3.  W tym języku widnieją napisy na nagrobkach na cmentarzu żydowskim

4.  Znajduje się w miejscu dawnego kościoła pw. Chrystusa Króla

5.  W Willi Hermana Fränkla znajdziemy je wszystkie cztery

8.  W przeszłości również do nich należał kościół pw. św. Michała Archanioła

10.  Imię wielkiego prudnickiego producenta tkanin lnianych

13.  Najwyższa budowla na prudnickim Rynku

15.  Jej posąg znajduje się w Parku Miejskim

Krzyżówka 
z jeżami!
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Litery z kolorowych pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 18 
utworzą rozwiązanie
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Którą drogą 
jeżyki dotuptają 
do Rynku?
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Musisz iść prosto, potem skręcić w lewo,  
następnie w prawo i dojdziesz do celu.       

Słowniczek polsko-czeski

Musíš jít rovně, pak odbočit doleva, pak doprava 
a budeš na místě.

 Do widzenia Na shledanou

 Cześć     Ahoj 

 Jak się nazywasz? Jak se jmenuješ? 

 Nazywam się Adam Jmenuji se Adam 

 Szukam sklepu z zabawkami. Hledám hračkářství. 

 Ile kosztuje bilet do muzeum? Kolik stojí vstupenka do muzea? 

 Skąd jesteś? Odkud jsi? 

 Jestem z Prudnika. Jsem z Prudniku. 

 Jak dojść do parku? Jak se dostanu do parku? 

 Jesteś moim przyjacielem/przyjaciółką Jsi můj kamarád/moje kamarádka. 

 Lubię Cię Mám Tě rád. 

Słówka / Slovíčka: 
atrakcja turystyczna / turistická zajímavost, zabytki / památky, zamek / hrad, pałac / zámek, 
muzeum / muzeum, wieża widokowa / rozhledna, bilet / vstupenka, lody / zmrzlina, 
godziny otwarcia / otevírací doba, chłopak / chlapec, dziewczyna / dívka, dziecko / dítě, 
mama  / maminka, tato / tatínek, przedszkole / mateřská škola, szkoła / škola, samochód / auto, 
autobus  / autobus, pociąg / vlak, parking / parkoviště, droga / silnice, sklep / obchod, 
restauracja / restaurace, jedzenie / jídlo, sok / džus, herbata / čaj, kawa / káva, śniadanie / snídaně, 
obiad / oběd, kolacja  / večeře, północ / sever, południe / jih, wschód / východ, zachód / západ, 
pies / pes, kot / kočka, książka  / kniha, mapa / mapa, przewodnik turystyczny / turistický průvodce, 
przewodnik (człowiek) / průvodce (člověk)

STUDIO PLAN

ul. Piotrkowska 72, 54-060 Wrocław

tel./fax 71 373 44 37

www.plan.pl

e-mail: plan@plan.pl 

Koordynacja projektu: 

Teksty i korekta:

Konsultacje: 

Kartografia:

Opracowanie graficzne, rysunki:

Małgorzata Halek – Malinowska, Ewelina Gromek

Studio PLAN Anna Dębska

Marcin Husak

Monika Sibielec - Studio PLAN Anna Dębska

Anna Pawlak - Studio PLAN Anna Dębska, (jeżyki - stock.adobe.com)

Wydanie I - 2019
Nakład: 2000 szt.

ISBN 978-83-66152-74-8


