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GRZEGORZ SKORUPSKI

Po Wio�nie Ludów (1848) po-
dzia³ na ¯ydów naturalizowanych
i tolerowanych zosta³ zniesiony,
 a ludno�æ ta uzyska³a zrównanie
w prawach. Odt¹d mogli oni w pe³-
ni korzystaæ z praw obywatelskich
uczestnicz¹c w ¿yciu politycznym.
Przede wszystkim jednak umo¿li-
wia³o to ̄ ydom swobodne zmienia-
nie miejsca zamieszkania.

Szli na zachód ¯ydzi
Pocz¹tkowo, po wydaniu usta-

wy kasuj¹cej ograniczenia, nie na-
st¹pi³y wiêksze zmiany ludno�cio-
we. Czê�æ ¯ydów wielkopolskich
emigrowa³a do Berlina, Wroc³awia
i Hamburga, a nawet do USA. Do
1871 roku nie by³ to jednak proces
masowy - liczba ludno�ci ¿ydow-
skiej na terenie powiatu gostyñskie-
go spad³a niewiele ponad sto osób.
Zmieni³a siê jednak znacz¹co ich
struktura w miastach. Zwiêkszy³ siê
udzia³ procentowy w takich o�rod-
kach jak Gostyñ, Krobia, Pogorze-
la i Poniec. Spad³a natomiast o po-
nad po³owê liczba ¯ydów w Pia-
skach (prawdopodobnie czê�æ prze-
nios³a siê do Gostynia) oraz w Bor-
ku (z 591 do 379).

Do najwiêkszej fali emigracji
dosz³o w ci¹gu kolejnych dwudzie-
stu lat. Liczba wyznawców wiary
moj¿eszowej w powiecie gostyñ-
skim spad³a z 1010 w 1871 roku do
509 w 1895, by po o�miu latach
zmniejszyæ siê jeszcze do 370 osób.
Prawdopodobnie, w wiêkszo�ci
bardziej zwi¹zani z II Rzesz¹ Nie-
mieck¹, ni¿ narodem, który wów-
czas nawet nie mia³ w³asnego pañ-
stwa, ¯ydzi nie czuli siê zwi¹zani
z ziemi¹ gostyñsk¹ i spo³eczno�ci¹
lokaln¹. Wybierali wiêc emigracjê
do szybciej rozwijaj¹cych siê okrê-
gów pañstwa niemieckiego.

W 1903 roku stanowili w powiecie
gostyñskim �rednio ju¿ tylko 3,5 %
mieszkañców.

Emigracja ¿ydowska
w niepodleg³ej Polsce

Podczas powstania wielkopol-
skiego tylko nieliczni ¯ydzi opo-
wiedzieli siê po stronie Polaków.
St¹d te¿ kolejne nasilenie ich emi-
gracji nast¹pi³o w niepodleg³ej
Rzeczpospolitej. W 1921 roku po-
wiat gostyñski liczy³ 48930 miesz-
kañców, z czego 92,9 % to katoli-
cy. By³ to wysoki odsetek. Ewan-
gelicy stanowili 6,9 %, a ¯ydów
w powiecie by³o jedynie 50, czyli
0,1%. W tym okresie nie by³o ju¿
przedstawicieli wiary moj¿eszowej
na wsiach - wszyscy stanowili ele-
ment mieszczañski. W Poniecu,
gdzie Polacy stanowili zaledwie
78,3 % mieszkañców, by³o w 1921
tylko 5 ¯ydów. W Piaskach, gdzie
w 1840 roku wyznawcy wiary moj-
¿eszowej stanowili ponad 47%
mieszkañców, w omawianym roku
by³o ich tylko dwóch. Nie zacho-
wa³y siê dok³adne dane dotycz¹ce
innych miast powiatu, wydaje siê
jednak prawdopodobne, ¿e spora
czê�æ z podanych na powiat gostyñ-
ski 50 ¯ydów mieszka³a w Krobi
oraz Borku. Dane z 1921 roku
wskazuj¹, ¿e na 2284 mieszkañców
Krobi by³o 107 przedstawicieli
mniejszo�ci niemieckiej i ¿ydow-
skiej. W miastach tych w³a�nie, jako
jedynych w powiecie, istnia³y jesz-
cze po 1925 roku gminy ¿ydowskie.
W ci¹gu kolejnych dziesiêciu lat
ilo�æ ¯ydów w powiecie gostyñ-
skim spad³a prawie o po³owê - do
28. Z liczby tej oko³o 9-10 miesz-
ka³o w Borku, a 19 w Krobi. Na rok
przed wybuchem wojny w tym
ostatnim mie�cie mieszka³o ju¿ tyl-
ko 12 ¯ydów. Zmniejszaj¹ca siê
liczba wyznawców wiary moj¿e-

szowej sk³oni³a do wydania w dniu
28 wrze�nia 1932 roku rozporz¹-
dzenia ministra Wyznañ Religij-
nych i O�wiecenia Publicznego
ustanawiaj¹cego w po³udniowo-za-
chodniej Wielkopolsce tylko jedn¹
gminê kahaln¹ w Lesznie. Niniej-
szym zlikwidowano gminy w Kro-
bi i Borku. Maj¹tek zarówno istnie-
j¹cych, jak i wcze�niej rozwi¹za-
nych gmin przekazany mia³ zostaæ
nowemu zarz¹dowi kahalnemu
w Lesznie. Spowodowa³o to szereg
komplikacji.

Maj¹tek gmin
¿ydowskich

Po odzyskaniu przez Polskê
niepodleg³o�ci spora czê�æ ̄ ydów
wyemigrowa³a do Niemiec.
W województwie poznañskim
w skutek odp³ywu ludno�ci na 17
gmin kahalnych w 1919 roku
w nastêpnych latach osiem uleg³o
samorozwi¹zaniu (m.in. Piaski
i Gostyñ) a dwie zlikwidowano
decyzj¹ wojewody. Maj¹tek gmin
¿ydowskich zosta³ przejêty przez
Skarb Pañstwa lub kupiony przez
w³adzê samorz¹dowe. W Gostyniu
maj¹tek ten obejmowa³ bo¿nicê
i budynek szkolny (na placu obok
poczty), budynek gminny oraz
cmentarz (dzi� czê�æ parku przy
ul. Strzeleckiej). Nadzór nad tym
sprawowa³ burmistrz Gostynia. Na
skutek protestów by³ych cz³on-
ków rozwi¹zanych gmin, ostatecz-
ne przejêcie tych zasobów maj¹t-
kowych dokona³o siê jednak do-
piero w latach trzydziestych. Do-
chody leszczyñskiego kaha³u nie
by³y jednak wysokie, dlatego ko-
nieczne sta³o siê sprzedanie pew-
nych sk³adników przejêtego ma-
j¹tku. W zwi¹zku z tym ju¿
w 1934 roku sprzedana zosta³a sy-
nagoga w Krobi, a trzy lata pó�-
niej w Borku.

Nastroje antysemickie
Koniec lat trzydziestych to na-

rastaj¹ca fala antysemityzmu w Eu-
ropie. Nie ominê³a ona równie¿
Polski, choæ przybra³a ³agodniejsz¹
formê. Niechêæ do tej mniejszo�ci
wi¹za³a siê z jeszcze niedawnym
proniemieckim nastawieniem
¯ydów, jak równie¿ bardziej lub
mniej przesadzon¹ kwesti¹ zagro-
¿enia ekonomicznego z ich strony.
Zarówno opozycyjne Stronnictwo
Narodowe, jak równie¿ prorz¹do-
wy Obóz Zjednoczenia Narodowe-
go podkre�lali problemy zwi¹zane
z gospodark¹. Zwracano szcze-
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W ci¹gu niespe³na stu lat, pocz¹wszy od 1848 roku, liczba ¯ydów w gostyñskiem spad³a prawie do zera. Wiele miejsc
zwi¹zanych z wyznawcami wiary moj¿eszowej, dzi� ju¿ zupe³nie nie jest kojarzonych z t¹ kultur¹.

góln¹ uwagê na interes ekonomicz-
ny zarówno kupców jak i przedsiê-
biorców polskich. Podobnie jak
dzi� pojawiaj¹ siê etykietki �DO-
BRE BO POLSKIE� czy �SKLEP
POLSKI� i nikt nie zarzuca auto-
rom szowinizmu, tak wówczas pod-
kre�lano rywalizacjê z kapita³em
¿ydowskim i niemieckim. Nieste-
ty, w okresie miêdzywojennym po-
s³uch znajdowa³y równie¿ radykal-
ne organizacje typu Obóz Narodo-
wo-Radykalny, których ideologia
odwo³ywa³a siê do teorii ras. Na
szczê�cie w Polsce antysemityzm
nie doszed³ do takiego stanu jak
w faszystowskich Niemczech czy
Francji w czasie II wojnie �wiato-
wej, gdzie wydawano ¯ydów do
niemieckich obozów koncentracyj-
nych. Wrêcz odwrotnie: to w³a�nie
Polacy stanowi¹ najwiêkszy pro-
cent (30%) w�ród osób posiadaj¹-
cych ¿ydowskie odznaczenie
�Sprawiedliwy w�ród Narodów
�wiata�, nadawane za ratowanie
¯ydom ¿ycia podczas wojny.

Anty¿ydowskie zaj�cia
w Krobi i Borku

W powiecie gostyñskim nie do-
sz³o w okresie miêdzywojennym do

zamieszek chuligañskich skierowa-
nych przeciw ̄ ydów. Wyj¹tek stano-
wi³ incydent w Krobi, gdzie
w 1936 roku jeden z ¿ydowskich kra-
marzy zosta³ zaatakowany kamienia-
mi przez licz¹c¹ oko³o 50 osób gru-
pê. Kiedy zaatakowanego wyprowa-
dza³a z miasta policja, t³um skiero-
wa³ agresjê w stronê przedstawicieli
prawa. W wyniku u¿ycia broni ranio-
no trzy osoby. Efektem zamieszek
by³o te¿ aresztowanie kilku osób. Nie
wiadomo, jakie by³o pod³o¿e tych,
wyj¹tkowych dla powiatu gostyñ-
skiego, zaj�æ. Dochodzi³o za to czê-
sto do zorganizowanych akcji bojko-
tu ekonomicznego. W grudniu 1936
roku na murach i p³otach w Borku
pojawi³y siê napisy �Nie kupuj
u ¯yda� oraz �Kto kupuje u ¯yda,
odbiera chleb Polakom�. Trzy mie-
si¹ce pó�niej, na odbywanym
w tym mie�cie jarmarku po raz pierw-
szy zabrak³o kupców ¿ydowskich,
poniewa¿ Polacy wykupili wszystkie
miejsca.
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Wiêkszo�æ danych pochodzi z wydanej
niedawno ksi¹¿ki Dariusza Czwojdraka, Z
dziejów ludno�ci ¿ydowskiej w po³udnio-
wo-zachodniej Wielkopolsce.

Tabela 2: Ludno�æ wed³ug wyznania w powiecie gostyñskim w 1895 i 1903 r.

Tabela 1: Ludno�æ wed³ug wyznania w powiecie gostyñskim w 1871 r.
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Tabela 1- Spis ludno�ci wg wiary z 1773/1774 roku

W poprzednim numerze �¯ycia Gostynia� w podpisie nad tabel¹
wkrad³ siê b³¹d. �le podali�my datê spisu ludno�ci wed³ug wiary. Po-
ni¿ej publikujemy prawid³ow¹ wersjê. Za pomy³kê przepraszamy.
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