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¯ydzi
w powiecie gostyñskim

CZÊ�Æ 4 - PIASKOWSCY �STAROZAKONNI KREWNI WYZNANIOWI�

Jednym z najliczniej zasiedlonym przez ¯ydów miast powiatu gostyñskiego w XIX wieku by³y Piaski. Prowadzili oni
szko³ê, posiadali jedyne w Wielkopolsce ¿ydowskie Bractwo Strzeleckie, kierowali samorz¹dem miejskim.

GRZEGORZ SKORUPSKI

Prawdopodobnie na skutek za-
jêcia Prus Królewskich i Dystryktu
Nadnoteckiego przez Fryderyka II
w 1772 nast¹pi³ szybki nap³yw
¯ydów do innych dzielnic Polski.
Poniewa¿ do 1792 w Gostyniu,
Poniecu czy Krobi, obowi¹zywa³
zakaz osiedlania siê wyznawców
wiary moj¿eszowej - de non tole-
randis iudaeis, szukali oni innych
mo¿liwo�ci. Nap³yw ̄ ydów do Pia-
sków spowodowany by³ ulgami
nadanymi przez w³a�ciciela nowo
za³o¿onego miasteczka - Karola
Koszuckiego. W 1794 król zatwier-
dzi³ pierwszych starszych gminy
¿ydowskiej: Leibla Wolffa, Józefa
Hirschela i Scholema Salomona.

¯ydzi kupuj¹cy domy
W³a�ciciel miasta nada³ szereg

przywilejów i u³atwieñ dla ¯ydów
maj¹cych zamiar wybudowaæ nowy
dom. Na mocy przywileju z 7 lipca
1787 roku podlegali oni s¹downic-
twu dziedzica nie za� magistratu,
jak pozostali obywatele. ¯ydów
spotyka³y jednak ograniczenia.
Dotyczy³y one szczególnie spraw
zwi¹zanych z wykupywaniem nie-
ruchomo�ci. Obowi¹zywa³ ich
m.in. zakaz wykupu domów od
chrze�cijan. Wyj¹tek stanowi³a sy-
tuacja, je¿eli w publicznie og³oszo-
nym terminie nie znalaz³a siê oso-
ba nie¿ydowskiego pochodzenia
sk³onna dokonaæ zakupu lub te¿
¯yd oferowa³ wy¿sz¹ kwotê. Taka
sytuacja mia³a miejsce m.in.
w 1802 roku, kiedy szewc Wunsch,
za¿¹da³ zbyt wielkiej sumy za swo-
je zrujnowane domostwo i nie zna-
laz³ chrze�cijañskich nabywców.
Zarówno dziedzic, jak i pruskie
w³adze, wyrazi³y wówczas zgodê
na kupno tej nieruchomo�ci przez
¯yda Jasmana Pogorzelskiego, któ-
ry zdaniem radcy Hirschfelda, ofe-
rowa³ kwotê przekraczaj¹c¹ rzeczy-
wist¹ warto�æ domu. Nie by³a to
zreszt¹ pierwsza sytuacja przejêcia
przez wyznawców wiary moj¿eszo-
wej domów chrze�cijañskich w Pia-
skach. Do 1802 roku by³o ju¿ kilka
takich przypadków. W tym samym
roku te¿ mistrz piekarski Traugott,
mieszkaj¹cy pod numerem 3 wysta-
wi³ swoj¹ nieruchomo�æ na sprze-
da¿. Poniewa¿ nie móg³ ju¿ utrzy-
maæ siê w Piaskach, kupi³ on dom
w Osiecznej. Na dwóch publicz-
nych licytacjach nie znalaz³ siê jed-

nak ¿aden chrze�cijañski nabywca
na nieruchomo�æ w Piaskach. Wte-
dy dopiero, po uzyskaniu zgody
ministerialnej, na kupno uzyska³
pozwolenie ¯yd Micha³ Loebel,
który kupi³ dom za 255 talarów.

Radni ¿ydowscy w
Piaskach

Wed³ug zarz¹dzenia w³adz pru-
skich z 29 grudnia 1801 roku, urzê-
dy mia³y unikaæ okre�lenia �¯yd�.
W sytuacjach kiedy by³o to koniecz-
ne, ze wzglêdu na okre�lenie przy-
nale¿no�ci wyznaniowej, korzysta-
no ze sformu³owania: Alttestaman-
tarische Religionswerwandte, czyli
�starozakonny krewny wyznanio-
wy�. Wed³ug indagandy (spisu do-
konanego na potrzeby w³adz pru-
skich po drugim rozbiorze) w Pia-
skach mieszka³o 378 obywateli.
Niestety na tak du¿¹ zbiorowo�æ nie
by³o lekarza, czy nawet balwierza.
Wszystkich obywateli obs³ugiwa³
¿ydowski �³aziebnik�. Zajmowa³
siê on myciem w swojej ³a�ni, go-
leniem, rwaniem zêbów i puszcza-
niem krwi zarówno �starozakon-
nych�, jak i chrze�cijañskich wspó³-
obywateli. ¯ydzi mieli równie¿
przedstawicieli w samorz¹dzie
miejskim. W 1858 roku cz³onkiem
Magistratu by³ Abraham Salomon-
ski, a radnymi Paul Pawel I, Micha-
el Mozes Perlinski, Hersch Chaim
Jakubowski i Jakob Wolff. Pod ko-
niec XIX wieku, mimo i¿ ̄ ydzi sta-
nowili ju¿ nie 47% ludno�ci, a je-
dynie 4%, dziêki ordynacji wybor-
czej, w radzie miejskiej zawsze za-
siada³o 2 wyznawców wiary moj-
¿eszowej. W 1910 roku mianowa-
no honorowym obywatelem Pia-
sków Luisa Pawela, który by³ rad-
nym nieprzerwanie od 1869 r.

Szko³y innowiercze w
Piaskach

Poniewa¿ w 1793 roku katolicy
w Piaskach stanowili tylko 21%
ludno�ci, istnia³a w tym miastecz-
ku tylko szko³a luterañska. Uczêsz-
cza³y jednak do niej tak¿e dzieci
z rodzin katolickich, podobnie jak
w Gostyniu uczniowie protestanc-
cy (luteranie stanowili 6% ludno-
�ci) korzystali z us³ug polskiego na-
uczyciela. W Piaskach nauki
w �chrze�cijañstwie, znajomo�ci
g³osek, sylabizowaniu, czytaniu, pi-
saniu i rachunkach� udziela³ od
1791 roku luterañski pedagog Jan
George Schwarz, a po jego �mierci

Karol Maksymilian Kuegler. Szko³a
w Piaskach by³a ma³a: w 1799 r. na-
ukê pobiera³o tylko 8 ch³opców i 10
dziewcz¹t. Wed³ug raportu kamery
poznañskiej (dzielnicowej w³adzy
pruskiej) z 1803 r., w miasteczku
tym ¿y³o tylko 12 dzieci katolickich
i 10 z rodzin luterañskich w wieku
szkolnym. Mimo, ¿e w 1793 roku

¯ydzi stanowili 30% ludno�ci Pia-
sków, ich liczba w tej miejscowo-
�ci szybko ros³a. W 1840 by³o ich
ju¿ 258, czyli ponad 47%. W zwi¹z-
ku na tak szybkim wzrostem,
w 1831 roku konieczne sta³o siê
utworzenie szko³y ¿ydowskiej.
Uczêszcza³o do niej ponad 30 dzieci
¿ydowskich. Rok pó�niej wybudo-
wano budynek szkolny, w którym
mie�ci³a siê równie¿ ³a�nia rytual-
na (mikwa) oraz mieszkanie dla
nauczyciela (kantora). Kilka lat ist-
nia³y nawet dwie szko³y: dla dzieci
z rodzin staroobrzêdowców, oraz
druga dla �postêpowych� .

Chrze�cijañska czy
judaistyczna?

Opisuj¹cy zagadnienie w okre-
sie miêdzywojennym Wac³aw
Arendt wymieniaj¹c pracowników
o�wiatowych w szkole ¿ydowskiej
w Piaskach podaje, ¿e od 1834 roku
nauczycielem w szkole ¿ydowskiej,
by³ dwudziestopiêcioletni Ernst
Korn. Czy by³ on równie kantorem
w synagodze i rzezakiem? Nie wy-
daje siê to mo¿liwe z uwagi na fakt,
¿e Korn wyznawa³ luteranizm, a za
jego urzêdowania szko³a nosi³a na-
zwê Christliche Freischule (Chrze-
�cijañska Wolna Szko³a). Arendt
podaje, ¿e Korn zosta³ skierowany
do Piasków przez Verein zur Ver-
breitung des Christentums unter
den Juden, czyli Zwi¹zek Rozpo-
wszechniania Chrze�cijañstwa

w�ród ¯ydów. Wydaje siê wiêc, i¿
by³a to szko³a przeznaczona dla
¯ydów, w¹tpliwe natomiast by na-
uczyciel mia³ byæ jednocze�nie rze-
zakiem (dokonuj¹cym m.in. obrzê-
dowego obrzezania). Jako kolejny
pracownik o�wiatowy pojawia siê
cz³owiek o ¿ydowskim nazwisku
Lewek (1841-44). Nie zdo³a³ on

jednak pozyskaæ uznania ¿ydow-
skiej spo³eczno�ci z powodu ogra-
niczonego zasobu wiadomo�ci.
Zmieni³ go Jonas Rosenthal, który
naucza³ Talmudu i Starego Testa-
mentu. Szko³a zmieni³a wówczas
nazwê na Izraelitische Korpora-
tion. Z niewiadomych przyczyn
jednak od 1 lipca 1861 roku powró-
ci³a do poprzedniej nazwy.

Nauczycielski stan
w Piaskach

Kolejny nauczyciel - Pragier,
równie¿ nie zaskarbi³ sobie uzna-
nia piaskowskich ¯ydów. Zarzuca-
no mu, ¿e uczy³ �mechanicznie�. Po
licznych zatargach z gmin¹
¿ydowsk¹ opu�ci³ miasteczko. Po
nim nauczycielami byli: August
Freimark oraz kantor Jungerman.
Obaj zdobyli sobie powa¿anie i sza-
cunek ludno�ci ¿ydowskiej. Arendt
podaje informacjê, i¿ tego ostatnie-
go nauczyciela równie¿ skierowa-
³o Towarzystwo Rozpowszechnia-
nia Chrze�cijañstwa w�ród ¯ydów.
W 1869 roku Jungermana zast¹pi³
David Feldmann, a dwa lata pó�-
niej jako pedagog pojawia siê Isi-
dor Rosenthal. Mimo ¿e okres ten
to czas emigracji ¯ydów z Wielko-
polski (a nawet z Polski), to wyda-
je siê, ¿e Rosenthal, który przed
przyjazdem do Piasków mieszka³
w Gniewkowie, wcze�niej go�ci³ za
oceanem. Wskazuje na to fakt, i¿
wed³ug ksiêgi metrykalnej, jego

córka Semmi urodzi³a siê w No-
wym Jorku. By³ to chyba zreszt¹
do�æ niespokojny duch: w 1893
wyprowadzi³ siê do Góry �l¹skiej,
a pó�niej do Jutrosina. Kolejnymi
nauczycielami byli: rzezak Jakób
Werner (od 1889), Leopold Kowal-
ski (od 1893) oraz od 1894 ¯yd
galicyjski Lazar Teichner. Wszyscy
oni nie zagrzali jednak miejsca
w Piaskach. Dopiero ostatni na-
uczyciel- Louis Goldkraut osiedli³
siê tutaj na d³u¿ej.

Likwidacja placówki
o�wiatowej

W drugiej po³owie XIX wieku
nasili³ siê odp³yw ¯ydów z Pia-
sków. Jedn¹ z przyczyn tego stanu
by³o uruchomienie linii kolejowej,
co ograniczy³o dawny handel opar-
ty na transporcie drogowym i spo-
wodowa³o przeniesienie siê czê�ci
wyznawców wiary moj¿eszowej do
Gostynia. W 1895 roku w Piaskach
by³o ju¿ ich tylko 41, podczas gdy
w Gostyniu - 190. Sytuacja ta zmu-
si³a gminê ¿ydowska do podjêcia
decyzji o likwidacji swojej szko³y.
Z wnioskiem o umo¿liwienie
kszta³cenia dzieci ¿ydowskich
zwrócono siê do Rady Szko³y
ewangelickiej. Okaza³o siê jednak,
¿e p³acony podatek na szko³ê pro-
testanck¹ by³by wiêkszy od pono-
szonych poprzednio kosztów. Po-
wrócono wiêc do poprzedniego sta-
nu. Nie na d³ugo jednak. Zwiêksza-
j¹ca siê stale emigracja ¿ydowska,
najczê�ciej do centralnych Niemiec,
spowodowa³a zamkniêcie szko³y.
Dzieci przydzielono do szko³y
ewangelickiej. Mimo, ¿e w 1894
roku by³o ich tylko dwoje, to jed-
nak piaskowscy ¯ydzi ro�cili sobie
pretensje do posiadania reprezen-
tanta w Radzie szkolnej. Wobec ich
nieuwzglêdnienia, za¿¹dali unie-
wa¿niania wyborów do tego orga-
nu. Podczas kolejnych wyborów do
Rady szkolnej w Piaskach w dniu
9 maja 1895 roku, kierownik staro-
stwa Winterfeld, o�wiadczy³
¯ydom, ¿e wobec znikomej ilo�ci
dzieci, nie mog¹ liczyæ na zagwa-
rantowanego, osobnego reprezen-
tanta. Na znak protestu opu�cili oni
wówczas lokal wyborczy. Ostatni
¯ydzi ukoñczyli szko³ê ewange-
lick¹ w 1908 roku.
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