
IIIII N F O R M A C J EN F O R M A C J EN F O R M A C J EN F O R M A C J EN F O R M A C J E
9Nr 13 (291)

1 kwietnia 2005

¯YDZI W POWIECIE GOSTYÑSKIM - CZÊ�Æ 5

Bractwa i cmentarze
W Piaskach by³o jedyne ¿ydowskie Bractwo Strzeleckie w Wielkopolsce. Gdzie znajduj¹ siê nagrobki z Borku? Czy dojdzie
do restauracji zabytkowej nekropolii?

GRZEGORZ SKORUPSKI

W poprzednich czê�ciach cyklu, przesta-
wi³em strukturê zaludnienia ¯ydów. W po-
wiecie stanowili najwiêkszy odsetek miesz-
kañców w Piaskach oraz Borku. Aktywnie
uczestniczyli oni w ¿yciu miast - stanowili
barwn¹ jego czê�æ. Brakuje w naszej okolicy
widocznych znaków pozosta³o�ci tej grupy
narodowo�ciowej. Wa¿ne, by pozbywaj¹c siê
uprzedzeñ nie zapominaæ o nich - przecie¿
to cz¹stka przesz³o�ci regionu. Dodaj¹cej
uroku i kolorytu, a tak¿e mobilizuj¹cej do
okre�lonych dzia³añ gospodarczych.

Zamkniête stowarzyszenia
Szczególnie aktywni byli ¯ydzi w Pia-

skach. To tutaj zasiadali w radzie szko³y, mieli
zagwarantowane miejsca w radzie miejskiej.
Nie mogli jednak nale¿eæ do ka¿dej dzia³a-
j¹cej organizacji. W dniu 8 maja 1842 zg³o-
si³o swój akces do istniej¹cego w tym mie-
�cie bractwa strzeleckiego trzech ¯ydów.
Wniosek ten zosta³ jednak oddalony wiêk-
szo�ci¹ g³osów. Nie da³o rezultatu odwo³a-
nie siê jednego z wnioskodawców do rejen-
cji w Poznaniu - uzna³a ona decyzjê bractwa
jako wi¹¿¹c¹, z uwagi na zapis w statucie
ograniczaj¹cy przyjmowanie cz³onków tyl-
ko do wyznawców chrze�cijañstwa. W³adze
bractwa musia³y byæ bardzo niechêtne sta-
rozakonnym, jako ¿e zwracano szczególn¹
uwagê, by podczas zabaw czy imprez orga-
nizowanych przez bractwo, nie wydzier¿a-
wiaæ im namiotów do gier. Z czym wi¹za³a
siê ta niechêæ, pozwalaj¹ca dopuszczaæ do
bractwa Niemców, a zamykaj¹ca drogê dla
¯ydów?

Jedyne w Wielkopolsce
¿ydowskie Bractwo
Strzeleckie

W tej sytuacji ¿ydowskim zwolennikom
strzelectwa nie pozosta³o nic innego jak tyl-
ko, za³o¿yæ w³asne stowarzyszenie. By³ to
wyj¹tek na skali Wielkopolski: tylko w Pia-
skach miejscowi ¯ydzi utworzyli w³asne
Bractwo Strzeleckie. Niestety brak szczegó-
³owych informacji na ten temat. Wiadomo na
pewno, ¿e nie istnia³o ono d³ugo - zaledwie
kilka lat. W Rawicko-Krobskim Dzienniku
Powiatowym z 1854 roku, przytoczono rela-
cjê z obchodów �wiêta strzeleckiego w Pia-
skach. ¯ydowskie Bractwo Strzeleckie po-
wsta³o w 1851 roku. Dzia³a³o ona formalnie
- statut zosta³ zatwierdzony przez odpowied-
nie w³adze.

�wi¹teczne strzelanie
Pocz¹tkowo ¿ydowskie bractwo obcho-

dzi³o swoje �wiêto podobnie jak chrze�cijañ-
skie - w Zielone �wi¹tki. Jednak wkrótce na
mocy uchwa³y cz³onków stowarzyszenia na
¿ydowski odpowiednik �wiêta. Do staroza-
konnego bractwa nale¿eli te¿ ¯ydzi spoza
Piasków - m.in. z Gostynia. W dniu �wiêta
strzeleckiego od�wiêtnie ubrani i uzbrojeni
w strzelby maszerowali ¯ydzi �(...) w szere-
gach, ponad któremi unosi³y siê dwie cenne

chor¹gwie, jedna zielona i jedna czerwona,
poprzedzone orkiestr¹.� Celem marszu by³
plac strzelniczy, na którym znajdowa³y siê
dwie tarcze oraz namioty w gry zaopatrzo-
ne. W wyniku turnieju strzeleckiego w dniach
21 i 22 czerwca 1854 r., zwyciêzc¹ zosta³
mistrz blacharski z Gostynia Louis Napytali
(Naftali). Bractwo wyprowadzi³o go z or-
kiestr¹, udekorowano jako króla strzeleckie-
go i odprowadzono do domu, gdzie zwyciêz-
ca ugo�ci³ go�ci. Musia³a to byæ nie byle jaka
uroczysto�æ - bardzo dbano o wystrój ulic.
Wed³ug relacji: W ul. Piaskowskiej wznie�li
mieszkañcy celem u�wietnienia przyjêcia kil-
ka bram ozdobionych zielonem i kwiatami.
Nastêpnie uroczy�cie udano siê do domu
przewodnicz¹cego Bractwa Strzeleckiego
w Piaskach, gdzie odbywa³a siê zabawa.
W zarz¹dzie bractwa zasiadali wówczas:
J. Wolff oraz A. Englendera. Niestety, w na-
stêpnych latach, prawdopodobnie w zwi¹z-
ku z emigracj¹ ¯ydów, dzia³alno�æ bractwa
zamar³a.

Cmentarze ¿ydowskie
¯ydowskie nekropolie istnia³y w prawie

wszystkich miastach powiatu. W Gostyniu
mie�ci³a siê w górnej czê�ci parku przy ulicy
Strzeleckiej. Cmentarz uleg³ zniszczeniu po
zajêciu miasta przez Niemców. Hitlerowcy
zniszczyli nagrobki wykorzystuj¹c je, wed³ug
jednej z relacji do utwardzania ulicy Körner-
strasse (dzi� Wincentego Witosa). Inny prze-
kaz mówi³ o wykorzystaniu ¿ydowskich
macew (p³yt nagrobnych) do uregulowania
rzeki Brzezinka. W trakcie poszukiwañ dna
przed kilkoma laty uda³o siê znale�æ jeden
ma³y fragment. Co siê sta³o z reszt¹? Czy pod
gostyñsk¹ ulic¹ w centrum miasta znajduj¹
siê nagrobki? Jest to bardzo prawdopodob-
ne. Byæ mo¿e wykorzystano je zarówno
w przypadku rzeczki jak i drogi.

Zabytkowe macewy z Borku
Du¿y odsetek ludno�ci ¿ydowskiej za-

mieszkiwa³ Borek Wielkopolski. Na znajdu-
j¹cym siê tutaj cmentarzu przy ulicy Lisia
Góra jeszcze w 1993 roku znajdowa³o siê
wysypisko �mieci. Wed³ug zapisu z tego roku
zachowa³o siê oko³o 40 macew - czê�æ wmu-
rowano w pobliski budynek najbli¿szej po-
sesji. W wyniku pracy pracowników Dzia³u
Judaistycznego w Lesznie Dariusza Czwoj-
draka i Miros³awy Maækowiak czê�æ p³yt
nagrobnych znalaz³a siê w zbiorach leszczyñ-
skiego muzeum. Mieszkañcy Borku przeka-
zywali równie¿ fragmenty p³yt nagrobnych
znajduj¹ce siê na swoich posesjach. W zbio-
rach znalaz³o siê 15 skatalogowanych i opi-
sanych macew.

¯ydowskie epitafium
Macewy z Borku s¹ dzi� chyba jedynymi

materialnymi pozosta³o�ciami po ¯ydach
w powiecie gostyñskim. S¹ równie¿ wspa-
nia³ym i ciekawym zabytkiem tej, jak¿e in-
nej kultury. Na nagrobkach nie ograniczano
siê jedynie do podania faktograficznych da-
nych na temat zmar³ego. Na jednym z nich

czytamy: Tu spoczywa m¹¿ czcigodny i bez
skazy. Uczony pan Salomon Zalman. Syn
zmar³ego naszego nauczyciela i rabina pana
Natana Regal. Zmar³ w dobrym imieniu dnia
4 Tewet i zosta³ pochowany w wielkiej czci.
Inny wspaniale zachowany nagrobek wysta-
wiony zosta³ zmar³emu 11 dnia miesi¹ca Ni-
san 5651 roku, czyli 19 kwietnia 1891r.
M. Wollmannowi, podskarbi i radny (senior)
miasta. W przypadku kobiet tekst podkre�la³
inne cechy. Na nagrobku Tojwy Wemer zmar-
³ej 16 Ijar 1887, czyli 10 maja 1887 roku znaj-
duje siê tekst: Tu pochowana niewiasta cno-
tliwa i pobo¿na i znana. Kobieta dzielna.
Korona ma³¿onka i chluba dzieci. By³a bo-
gobojna. Córka uczonego pana Icchaka
Skurnik b³ogos³awionej pamiêci. ̄ ona nasze-
go nauczyciela i rabina Kasriela ha-Levi.
Zmar³a w staro�ci. Na pó�niejszej o rok ma-
cewie Hindel Kowalski, oprócz typowych
wzmianek o dumie ma³¿onka i chlubie dzie-
ci, podano: Tu spoczywa niewiasta m³oda,
cnotliwa i powa¿ana. Niewiasta bogobojna.
By³a czysta (?). Zmar³a w �wiêtej Gminie

Krobia (...). �Bardzo, bardzo wielkie nie-
szczê�cie�. Czêsto tez stosowano zwrot:
Niech jej (jego) dusza bêdzie zwi¹zana
w wêze³ ¿ycia wiecznego�. Nale¿y siê chwi-
la zadumy...
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Co stanie siê z nagrobkami z Borku? Czyj¹
w³asno�ci¹ jest cmentarz ¿ydowski? Gdzie
znajduj¹ siê synagogi w Piaskach i Pogorze-
li? - czytaj w nastêpnej czê�ci cyklu.
Mimo ró¿nych sugestii postanowi³em jed-
nak podaæ imiona i nazwiska ¿ydowskie
znajduj¹ce siê na nagrobkach z Borku.
¯ydzi opu�cili to miasteczko ju¿ dawno,
a wszelakie dociekanie czy dane nazwisko
jest ¿ydowskie, czy te¿ polskie, s¹ bezce-
lowe. My�lê, ¿e kryterium oceny rasowej
cz³owieka nie znajdzie w XXI wieku apro-
baty. Pamiêtaæ nale¿y równie¿, i¿ w�ród
tej grupy mniejszo�ci narodowej mo¿na
spotkaæ czêsto nazwiska typowo polskie
jak np. Kowalski lub Ma³achowski.
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