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GRZEGORZ SKORUPSKI

Temat wspó³istnienia ludno�ci
¿ydowskiej i polskiej na jednym te-
renie, jest czêsto omijany przez hi-
storyków. Publikacje na ten temat
czêsto s¹ szowinistyczne, albo
wrêcz odwrotnie: unikaj¹ wszelkich
kwestii, faktów mog¹cych ukazaæ
¯ydów w z³ym �wietle, co narazi-
³oby autora na zarzut antysemity-
zmu. Warto jednak ukazaæ ich cie-
kaw¹ kulturê, ró¿norodne postawy,
zarówno te pozytywne, jak i nega-
tywne.

¯ydzi w Rzeczpospolitej
- konkurencja

Pocz¹tki zwartego osadnictwa
¿ydowskiego w powiecie gostyñ-
skim wi¹¿¹ siê z powstaniem Pia-
sków. Wcze�niej zarówno w Gosty-
niu, Pogorzeli, Krobi, jak i Poniecu
obowi¹zywa³ przywilej de non to-
lerandis iudaeis, zabraniaj¹cy
¯ydom osiedlania siê w tych o�rod-
kach miejskich. Wyj¹tek to spora-
dyczny procent, wydaje siê jednak,
¿e bez wiêkszego znaczenia, w Bor-
ku. Tutaj wed³ug danych z 1674
roku by³o 21 ¿ydowskich podatni-
ków , co stanowi³o 9,1% mieszkañ-
ców. Nie mog¹c zamieszkaæ w mia-
stach, ̄ ydzi osiedlali siê w okolicz-
nych wioskach. Korzystaj¹c z po-
parcia zainteresowanych wzrostem
dochodów z podatków dziedziców,
zak³adali tam karczmy, szynki, rze�-
nie itp. Czêsto powodowa³o to pro-
test polskich rzemie�lników skupio-
nych w cechach. W 1748 roku go-
styñscy rze�nicy zwrócili siê do
w³a�cicielki miasta z suplik¹, w któ-
rej wyja�niano trudn¹ sytuacjê fi-
nansow¹, spowodowan¹ niezdrow¹
konkurencj¹ ze strony wyznawców
wiary moj¿eszowej. Mimo i¿ w sa-
mym mie�cie nie wolno by³o osie-
dlaæ siê ¯ydom, to jednak znajdo-
wali oni lokum w go�ciñcach
i karczmach (Grabonóg, Krajewice,
Strzelce, Gola) zyskuj¹c pomoc ze
strony dziedziców tych maj¹tków.
¯ydzi-rze�nicy stanowili wiêc kon-
kurencjê dla wykonuj¹cych ten za-
wód gostyniaków. W pi�mie do
ksiê¿nej rze�nicy ¿alili siê na spa-
dek dochodów: �(...) ju¿ przysz³o
by³o do tego, ¿e niektórzy z naszych

wyprowadzili siê byli z miasta, my
te¿ niemal wszyscy poniechali tego
rzemios³a�. Nie wiemy, czy sytuacja
wygl¹da³a naprawdê a¿ tak tragicz-
nie, warto pamiêtaæ jednak, ¿e po-
dobne problemy porusza³ równie¿
cech piwowarów i szynkarze. Sytu-
acja zmieni³a siê powa¿nie na nie-
korzy�æ przedstawicieli rzemios³a
i kupiectwa gostyñskiego w drugiej
po³owie XVIII wieku wraz z po-
wstaniem Piasków.

Powstaje Piaseczna
Góra

W 1773 roku kasztelan �remski
Karol Koszutski, nie maj¹c pozwo-
lenia lokacyjnego na budowê mia-
sta, rozpocz¹³ stawiaæ domy na te-
renie dzisiejszych Piasków, zalud-
niaj¹c pocz¹tkowo poddanymi ze
swoich posiad³o�ci a w kolejnym
roku sprowadzonymi osadnikami.
Dnia 15 stycznia 1775 roku król Sta-
nis³aw August Poniatowski wyda³
przywilej lokacyjny dla Piasecznej
Góry. Spotka³o siê to z protestem ze
strony w³a�ciciela Gostynia - My-
cielskiego, który zarzuci³ Koszuc-
kiemu, ¿e buduj¹c nowe miasto z³a-
ma³ prawo: Gdy za� miasteczka
w blisko�ci starodawnych miast wy-
stawione te miasta do upadku do-
prowadzaj¹, zaczem stanowimy, aby
bli¿ej jedno od drugiego nad mil
dwie na przysz³y czas erygowane nie
by³y, stanowimy, tam jednak, gdzie
rzeki miasta dziel¹, distantia jednej
tylko mili zachowana ma byæ�. S¹d
grodzki w Poznaniu przyzna³ racjê
Mycielskiemu, ale w³a�ciciel Pia-
secznej Góry odwo³a³ siê do War-
szawy. W skutek protekcji marsza³-
ka Ignacego Twardowskiego oraz
kanclerza Andrzeja Stanis³awa M³o-
dziejowskiego w³a�ciciel Gostynia
wycofa³ skargê. Tym, co budzi³o
sprzeciw, jak równie¿ obawy My-
cielskiego, by³a zgoda na osadnic-
two w Piaskach Niemców i ¯ydów.

Gostyñski edykt
W tej sytuacji, aby zapobiec

upadkowi w³asnego miasta, na rzecz
szybko rozwijaj¹cego, siê konkuren-
cyjnego �ma³ego Gostynia�, My-
cielski wyda³ edykt zezwalaj¹cy
protestantom na osiedlanie siê
w Gostyniu. Przytoczyæ warto frag-

ment jego tekstu:
20 kwietnia 1775 roku Jan Nepomu-
cen na Mycielinie Mycielski, staro-
sta o�nicki, miasta Rawicza z przy-
leg³o�ciami, miasta Gostynia po³o-
wy z przyleg³o�ciami(...). U�wiada-
miam tym edyktem moim ka¿dego
w powszechno�ci, które w tym spo-
sobie wydaje: Miasto Gostyñ w wo-
jewództwie poznañskim a powiecie
ko�ciañskim le¿¹ce przy za³o¿eniu
swem pierwiastkowem maj¹ce pra-
wa i przywileje od panów dziedzicz-
nych nie pozwalaj¹ce ¿adnej inszej

religji tylko szczególnie wiary rzym-
skiej katolickiej, osobom w niem siê
lokowaæ i osiadaæ; gdy w tera�niej-
szym wieku przerzeczone miasto i
widzê znacznie z przyczyny tako-
wych praw rujnuj¹ce siê i w budyn-
kach upadaj¹ce, a przez to niewy-
starczaj¹ce na podatki publiczne
i umniejszaj¹ce w intratach pañ-
skich, dla utrzymania go tedy w po-
rze podobnej inszym miastom nad-
granicznym, dla pewno�ci prowe-
niencji publicznej i dla punktualno-
�ci intrat dziedzicznych przyzwo-
itych panu, pozwalam tera�niejszym
moim edyktem ka¿dej religii chrze-
�cijanom w tym¿e mie�cie lokowaæ
siê (...). Ten �edykt tolerancyjny� nie
obowi¹zywa³ jednak ¯ydów. Poja-
wili siê oni w mie�cie dopiero na
pocz¹tku XIX wieku, kiedy ziemia
gostyñska znajdowa³a siê ju¿ pod
zaborem pruskim.

Indeganda pruska -
dane

W³adze pruskie przeprowadzi³y
dok³adny spis ludno�ci i �dobytku�
po zajêciu Wielkopolski. Wed³ug
danych z lat 1793/94 tylko w Go-
styniu, Poniecu i Krobi nie by³o lud-
no�ci ¿ydowskiej. Znikomy procent

znajdowa³ siê w Pogorzeli. Najwiê-
cej ̄ ydów mieszka³o w Borku - 448
czyli ponad 34%. Warto zwróciæ
uwagê na fakt, ¿e szybko rozwija-
j¹cych siê Piaskach, po niespe³na 20
latach od powstania znalaz³o siê 113
wyznawców wiary moj¿eszowej,
a Polacy stanowili tam zaledwie
21% ogó³u mieszkañców.

W ci¹gu kolejnych dwóch dzie-
siêcioleci sytuacja narodowo�ciowa
w Piaskach jeszcze bardziej uwi-
doczni³a efekt aktu lokacyjnego
Koszuckiego. W 1820 zmniejszy³a
siê jeszcze liczba katolików do 56
osób (13%), ewangelików do 177
(41,1%), natomiast wzros³a liczba
¯ydów do 198 czyli 45,9% ogó³u
mieszkañców.

Naturalizowani
i tolerowani

Zmiany w ustawodawstwie pru-
skim dotycz¹cym ¯ydów nast¹pi³y
w 1833 roku. O ile w prowincjach
zachodniopruskich ju¿ w 1812 roku
nast¹pi³a regulacja stosunków spo-
³ecznych tej grupy mniejszo�ci na-
rodowej, to konstytucja Wielkiego
Ksiêstwa Poznañskiego nie przy-
znawa³a praw obywatelskich
¯ydom. Kolejna ustawa z 1824 roku
dotycz¹ca sejmu prowincjonalnego,
która dopuszcza³a do tego organu
mieszczan i ch³opstwo, wy³¹cza³a
jednak ¯ydów. Dopiero 1 czerwca
1833 roku nowa ustawa w³adz pru-
skich: Vorkäufige Verordunng wegen
des Judenwesens im Großherzong-
tum Posen wprowadzi³a podzia³ na
¯ydów naturalizowanych i tolero-
wanych. Aby nale¿eæ do tej pierw-
szej grupy, ubiegaj¹cy siê musieli
wykazaæ siê odpowiednim maj¹t-
kiem (oko³o 2-5 tysiêcy talarów),
b¹d� zas³u¿yæ pañstwu pruskiemu.
Bezwzglêdnym warunkiem by³o te¿
przyjêcie nazwiska i pos³ugiwanie
siê jêzykiem niemieckim. W ci¹gu
pierwszych dwóch lat po wej�ciu
ustawy w ¿ycie patentów naturali-
zuj¹cych wydano najwiêcej w Pia-
skach - 26, nastêpnie Borku - 20,
Gostyniu - 10 i Krobi - 5. Pozostali
¯ydzi zostali zaliczeni do grupy to-
lerowanych. Rz¹d pruski bra³ ich
pod opiekê pañstwow¹, ale dotyczy-
³y ich jednak spore ograniczenia
w dziedzinie nabywania nierucho-
mo�ci, zmiany miejsca zamieszka-
nia, a nawet zawierania ma³¿eñstw
(dopiero od 24 roku ¿ycia). Ogó³em
do 1847 roku w Piaskach wydano
27 patentów naturalizacyjnych i 33
certyfikaty tolerancyjne, w Gosty-
niu odpowiednio25 i 37. W 1840
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Problem mniejszo�ci narodowych nie jest tematem ³atwym. O ile czêsto
pisano o mniejszo�ci niemieckiej, o tyle o ¯ydach na naszych terenach
trudno znale�æ informacje.

roku ¯ydzi znale�li siê ju¿ we
wszystkich miastach powiatu. Du¿e
skupisko wyznawców wiary moj¿e-
szowej znajdowa³o siê w Borku,
procentowo jednak najwiêkszy od-
setek stanowili w Piaskach.

¯ydzi a niepodleg³o�æ
Polski

Efektem tego zarz¹dzenia w³adz
by³o jeszcze silniejsze ni¿ dot¹d
powi¹zanie ¿ywio³u ¿ydowskiego
z pañstwem pruskim i skierowania
go przeciw domagaj¹cym siê nie-
podleg³o�ci Polakom. Ju¿ podczas
Wiosny Ludów w 1848 roku docho-
dzi³o do sytuacji, ¿e ¯ydzi zrywali
bia³o-czerwone kokardy i wydawa-
li polskich dzia³aczy w³adzom pru-
skim (np. w Lesznie). Aresztowany
uczestnik walk z Gostynia Józef
Ci¹¿yñski wspomina³, ¿e: W �remie,
na mo�cie, ludno�æ niemiecka
i ¿ydowska na aresztantów, skutych
w kajdany plu³a i rzuca³a im w oczy
piasek. Podobne zachowanie prowa-
dzi³o do narastania wzajemnych nie-
chêci. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
nie wszyscy ¯ydzi identyfikowali
siê z interesem pañstwa pruskiego.
Spora ich czê�æ czynnie anga¿owa-
³a siê w dzia³alno�æ niepodleg³o-
�ciow¹. Przyk³adem mo¿e byæ za-
mieszka³y od 1827 roku w Gosty-
niu dr Samuel Julius Catt. By³ on
uczestnikiem powstania listopado-
wego, za co zreszt¹ skazano go na 6
miesiêcy do wiêzienia. Kara nie za-
pobieg³a jednak dalszej dzia³alno�ci
patriotycznej. Catt nale¿a³ do Ko-
mitetu Polskiego oraz wspó³praco-
wa³ z Lig¹ Polsk¹. W czasie wyda-
rzeñ 1848 roku powstañcy umie�ci-
li posterunek przed jego domem,
poniewa¿ w³a�nie tam przechowy-
wano kasê komitetu. Innym gostyñ-
skim ¯ydem aktywnie opowiadaj¹-
cym siê po stronie Polaków by³ dr
Elias Wachel. W czasie Wiosny Lu-
dów zajmowa³ siê on w prowizo-
rycznym szpitaliku utworzonym w
Goli rannymi w bitwie pod Ksi¹¿em
powstañcami. Bra³ udzia³ równie¿
w kolejnym zrywie narodowo�cio-
wym - powstaniu styczniowym. Dr
Wachtel czynnie uczestniczy³ w ak-
cji odbicia wiêzionego w gostyñ-
skim areszcie gen. Micha³a Kruka-
Heidenreicha w 1864 roku.
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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 1- Spis ludno�ci wg wiary z 1973/1974 roku

Tabela 2: Liczba mieszkañców wyznania moj¿eszowego w stosunku do licz-
by mieszkañców w gminach - po³owa XIX w.


