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¯ydzi w powiecie gostyñskim
W po³owie XIX wieku najwiêkszy procent ¯ydów w powiecie gostyñskim mieszka³ w Piaskach - stanowili tam prawie
po³owê mieszkañców. Dopiero w kolejnych latach procent ludnoœci ¿ydowskiej zacz¹³ bardzo szybko maleæ.
GRZEGORZ SKORUPSKI
Koszutski, a „niewierni
¯ydzi”
Za³o¿yciel Piasków, Karol Koszutski, mimo i¿ katolik, pozwoli³
na osiedlanie siê w swoim mieœcie,
zarówno protestantom (wybudowa³
nawet zbór), jak i wyznawcom wiary moj¿eszowej. Pomiêdzy nimi,
a za³o¿ycielem Piasków dosz³o
w dniu 15 grudnia 1773 roku do
podpisania uk³adu reguluj¹cego
wzajemne relacje i powinnoœci. Dokument ten spisany zosta³ w siedzibie Koszuckiego w Smogorzewie
w jêzyku polskim. Orygina³ niestety zagin¹³, i dziœ bazowaæ mo¿emy
jedynie na polskim t³umaczeniu
Wac³awa Arendta z urzêdowego
niemieckiego odpisu. Warto przytoczyæ fragment tego dokumentu:
„Podpisanym niewiernym ¯ydom,
którzyby pragnêli budowaæ w³asnym kosztem pod opiek¹ dziedzica na gruntach wielkostrzeleckich,
obowi¹zuje siê ten¿e darowaæ
wiecznemi czasy tyle ziemi, ileby
by³o potrzeba na wzniesienie budynków gospodarczych i przyrzeka
im wolnoœæ na 6 lat nie ¿¹daj¹c za
ten okres ¿adnych danin i procentów. ¯ydów tych bêdzie traktowaæ
siê bêdzie jak pogorzelców, dostarczaj¹c ka¿demu bezp³atnie potrzeb¹
iloœæ budulca oraz 500 sztuk palonej ceg³y. Budynki te przechodz¹ po
6 latach na ich, wzglêdnie ich spadkobierców wieczysta w³asnoœæ;
mog¹ je wówczas sprzedaæ lub darowaæ.” Koszutski oferowa³ równie¿ kredyt na budowê domu, zakup towarów lub te¿ op³acenie
kosztów budowy. Oprocentowanie
wynosi³o 5%. Kredyt roz³o¿ony by³
na 10 lat, z czego w pierwszym
roku, aby pomóc d³u¿nikom dziedzic zrezygnowa³ z odsetek. W³aLudnoœæ w Piaskach w XIX/XX wieku

œciciel bardzo dba³ o nowych lokatorów swojego miasta. Zabezpieczy³ siê jednak, by ¯ydzi nie mogli
przedwczeœnie opuœciæ miejsca zamieszkania. W umowie znajdowa³a siê klauzula, ¿e je¿eli którykolwiek z podpisanych bêdzie chcia³
wyjechaæ przed up³ywem 12 lat,
odda zaci¹gniêty d³ug z 10 procentem, zap³aci za ka¿dy rok pobytu
dzier¿awê, a tak¿e wp³aci dziedzicowi 10% ceny sprzeda¿y nieruchomoœci.

ni³ ¯ydom równie¿ likwidacjê innej konkurencji: obieca³ w uk³adzie
spisanym w Smogorzewie, ¿e zniesie wszystkie kramy i sklepiki
w Wielkich Strzelcach i Smogorzewie - pod warunkiem jednak,
¿e sprowadzeni wyznawcy wiary
moj¿eszowej, bêd¹ ponosiæ takie
same op³aty i oferowaæ zawsze dobre i œwie¿e miêso. W dokumencie
ustalono równie¿ roczny podatek w

Jego Œwiête, które napisa³ Moj¿esz,
s³u¿ebnik jego. Przysiêgam przez
piêæ ksi¹g moj¿eszowych, w których
jest napisane Dziesiêcioro Przykazañ Jego, które sam Bóg praw¹ rêk¹
napisa³, a mnie niesprawiedliwie
przysiêgaæ zakaza³”. Nastêpnie drugi ¯yd potwierdza³ jego s³owa, jednoczeœnie rzucaj¹c „wi¹zkê” przekleñstw w razie krzywoprzysiêstwa. Warto przytoczyæ, co ciekaw-

Podatki i ulgi dla ¯ydów
Po up³ywie 6 lat, ka¿dy ¯yd,
który wybudowa³ siê w³asnym
kosztem, ob³o¿ony zosta³ podatkiem w wysokoœci dukata (lub 18
z³otych), natomiast lokator 9 z³otych. „Biedny ¯yd, posiadaj¹cy
trzyletni kontrakt na mieszkanie,
sk³adaj¹ce siê z izby i komory,
w domu nale¿¹cym do dziedzica,
p³aci rocznego czynszu 35 z³otych”.
Koszutski z kolei gwarantowa³ ¯ydom, ¿e zapewni im opiekê oraz
obronê, w razie gdyby „ze strony
najbli¿szych miasteczek, ze strony
klasztoru ks. ks. filipinów i duchownych parafii”. Podkreœla³ on równie¿, ¿e w przypadku spraw s¹dowych, rozstrzygaæ je bêdzie sprawiedliwie, po wys³uchaniu obydwóch stron. W³aœciciel obieca³
równie¿ poprzeæ wszelkie dzia³ania
zmierzaj¹ce do pobudowania synagogi, szko³y, kirkutu oraz wprowadzenie targów i jarmarków. Koszucki zezwala³ tak¿e ¯ydom na prowadzenie handlu i rzemios³a, a nawet
zak³adanie cechów. ¯ydów zobowi¹zano do „zaprowadzenia w zamieszka³ej miejscowoœci rzeŸnictwa i uboju byd³a na swój sposób”,
w zamian za co dziedzic mia³ usun¹æ dotychczasowego rzeŸnika ze
Strzelec Wielkich! Koszutski zape³-

¯ydami. Wydawanie koncesji na
wyszynk by³o przywilejem dziedzica miasta. Kiedy w 1829 roku magistrat pod kierownictwem burmistrza Neumanna wyda³ koncesjê,
zaprotestowa³ w³aœciciel miasta.
W efekcie dwaj ¯ydzi musieli zap³aciæ op³aty za koncesjê 30 talarów, a jeden a¿ 60. Innym Ÿród³em
dochodów by³a sprzeda¿ tabaki.
Charakterystyczn¹ dla tej grupy
profesj¹ by³a lichwa. Po¿yczki,
z braku banków, udzielali ¯ydzi.
Wielu korzysta³o z us³ug mieszkaj¹cego w Piaskach Luisa Pawla.
Stopniowo jednak, wraz z rozwojem przemys³owym oraz mo¿liwoœci¹ swobodnego przemieszczania
siê ¯ydów, spora ich czêœæ opuœci³a Piaski, przenosz¹c siê do wiêkszych miast niemieckich.

Gmina ¿ydowska
w Piaskach

PIASKI NA pocz¹tku XX wieku

wysokoœci 50 z³otych za handel œledziami oraz 80 z³otych od „garnka
gorza³czanego” w przypadku osób
wyrabiaj¹cych wódkê. Nie zezwolono jednak na prowadzenie wyszynku w dzier¿awionych domach.
W 1787 roku umowa ta zosta³a rozszerzona na wszystkich ¯ydów
w Piaskach, równie¿ tych, którzy
zamierzali siê tam osiedliæ w przysz³oœci.

„...aby na ciê przyst¹pi³
tr¹d...”
¯ydzi pocz¹tkowo nie podlegali
pod s¹downictwo miejskie. Poniewa¿ stanowili oni odrêbny stan podlegali jurysdykcji dziedzica,
sprawuj¹cego s¹dy w swym pa³acu
w Smogorzewie. Jako ciekawostkê
warto podaæ, ¿e wed³ug Wac³awa
Arendta, przed zeznaniami ¯ydzi
zobowi¹zani byli z³o¿yæ przysiêgê
staj¹c w koszuli, boso na œwie¿ej
œwiñskiej skórze. Rota przysiêgi
zapisana zosta³a w aktach miejskich
Piasecznej Góry. Sk³ada³a siê ona
z dwóch czêœæ. W pierwszej jeden
¯yd przyrzeka³: „(...) panu Bogu,
który stworzy³ niebo i ziemiê
i wszystkie rzeczy, które w nich s¹.
Przysiêgam przez wszystkie imiona

sze fragmenty tej przysiêgi:
„(...)abyœ usech³ jak góry Gelboe,
które przekln¹³ Dawid, na których
zabit jest Saul i trzej synowie jego,
aby na ciê przeszed³ Bolchimelech,
aby na ciê przyst¹pi³ tr¹d Naamanów, jako na s³ugê Elizeusza Gezu,
aby na ciê przysz³a Irzkopa i na tw¹
¿onê i na twe dzieci i na twój ca³y
ród. Jeœli niesprawiedliwie przysiêgasz, daj Bo¿e, aby na ciê spad³a
siarka, smo³a i ogieñ pal¹cy, jako
spad³a na Sodomê (...) daj Bóg, aby
twoje dzieci, przyjaciele twoi i naród wszystek twój nie przyszli miêdzy dziedzictwo Abrahamowe(...)”.
Ponoæ jednak istnia³ obyczaj wk³adania monety pod jêzyk podczas
sk³adania przysiêgi, mia³o to powodowaæ, ¿e stawa³a siê wobec Boga
niewa¿na.

Pierwsza karczma
w Piaskach
Wed³ug ksi¹g magistratu piaskowskiego, pierwszy ¯yd pojawi³
siê w Piaskach w 22 listopada 1783
roku - Michel Mozis. Za³o¿y³ on
karczmê w Rynku. Wed³ug Arendta na wymienionych w 1800 roku
w Piaskach 21 gorzelników i 17 piwowarów prawie wszyscy byli

Poniewa¿ liczba ¯ydów w Piaskach by³a znacz¹ca, szybko uzyskano zgodê na budowê bo¿nicy.
Poniewa¿ okaza³a siê za du¿a, przebudowano j¹, wydzielaj¹c mieszkanie dla „szamesa” czyli s³ugi bo¿nicowego i rzezaka. Poniewa¿ ta
œwiêta ¿ydowska budowla znajdowa³a siê przy ulicy Borkowskiej
(dziœ Warszawskiej), potocznie nazywano j¹ ¯ydowsk¹. U wylotu tej
ulicy znajdowa³y siê stercz¹ce dr¹gi zwi¹zane drutem - chajruf, czyli
oznaczenie granicy, której podczas
œwi¹t ¯ydzi nie mogli opuszczaæ.
Gmina ¿ydowska w Piaskach mia³a tez swojego rabina. Ostatnim z
nich by³ Friedmann. W pobli¿u ulicy znajdowa³ siê ¿ydowski cmentarz - kierkut. W 1933 roku jego
widok by³ op³akany: „Otoczony
wysokiemi murami robi wra¿enie
ponure, jakby poza jego murami
kry³a siê jaka posêpna tajemnica.
Do wnêtrza wchodzi siê wejœciem,
opatrzonem ciê¿k¹ ¿elazn¹ furt¹
i bram¹, które dziœ s¹ stale zamkniête. Dziœ groby wszystkie s¹ zapomniane a wiatr poprzewraca³ nagrobki, na których z pod mchu przeb³yskuj¹ hebrajskie napisy.” Co sta³o siê z t¹ nekropoli¹? W którym
mieœcie powiatowym dzia³a³o jedyne ¿ydowskie Bractwo Kurkowe?
O tym w kolejnej czêœci cyklu.
c.d.n.
www.skorupski.net
Osoby zainteresowane tematem i posiadaj¹ce ciekawe informacje, pami¹tki
z terenu powiatu proszê o kontakt.

