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Cmentarze i synagogi - Borek
Co stanie siê z zabytkowymi macewami z Borku? Gdzie znajdowa³a siê
synagoga? Czy pod drog¹ w Borku le¿¹ szcz¹tki ludzkie?
GRZEGORZ SKORUPSKI
W poprzedniej czêœci cyklu, przestawi³em piêkne nagrobki ¿ydowskie
- macewy z Borku. Obecnie znajduj¹
siê one w Lesznie. Na jak d³ugo jednak?

Sprawa nagrobków
z Borku

Po likwidacji Dzia³u Judaistycznego mieszcz¹cego siê w dawnym
domu przedpogrzebowym na terenie
¿ydowskiego cmentarza w Lesznie,
czêœæ zbiorów nie ma ju¿ miejsca do
ekspozycji. Miêdzy innymi dotyczy
to równie¿ macew z Borku. Miros³awa Maækowiak, pracownik muzeum
w Lesznie, zwróci³a siê na pocz¹tku
tego roku z pismem do Burmistrza
Borku z propozycj¹ przekazania zabytkowych nagrobków. Szczególnie,
¿e w Borku przed wojn¹ znajdowa³
siê cmentarz, z którego pochodzi³y
owe macewy. OdpowiedŸ gminy by³a
jednak negatywna. Argumentowano,
¿e gmina nie jest ju¿ w³aœcicielem
tych gruntów, gdy¿ zosta³y przed kilku laty zwrócone poprzednim w³aœcicielom- czyli gminie ¿ydowskiej.
O stan prawny gruntów po¿ydowskich w Borku pyta³ tak¿e wiceprzewodnicz¹cy Marek Ro¿ek.

Nagrobki oddam
w dobre rêce?

Skoro gmina nie jest ju¿ w³aœcicielem gruntu sytuacja jest zrozumia³a. Co na to jednak jego nowy
w³aœciciel? Postanowi³em skontaktowaæ siê z osobami, które upomnia³y siê o prawa do gruntu. Z Urzêdu
Miejskiego uzyska³em informacjê,
¿e w imieniu prawnych w³aœcicieli przedwojennej gminy ¿ydowskiej,
spraw¹ zajmowa³ siê S³awomir Ró¿añski z Fundacji Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego w Warszawie. Nie
chcia³ on jednak rozmawiaæ na ten
temat, kieruj¹c mnie do rzecznika
Fundacji - Jana Kuberskiego. Kolejny telefon, mia³ wyjaœniæ przysz³oœæ
macew z Borku. Kuberski poinformowa³ mnie, ¿e teren starego cmentarza wpisany zosta³ do ewidencji
i przeszed³ na w³asnoœæ roszcz¹cych
prawa w dniu 30 kwietnia 2003r. Co
do macew, stwierdzi³ jednak, ¿e Fundacja zajmuje siê ochron¹ miejsc
posiadaj¹cych wyj¹tkowe znaczenie
religijne, a do takich nie zalicza siê
nieruchomoœæ w Borku. Obecni w³aœciciele nie wiedz¹ wiêc co robiæ
z tym terenem, szczególnie, ¿e
w przypadku nekropolii nie maj¹ prawa sprzedaæ innemu podmiotowi.

Barbarzyñska
dewastacja

Jak wygl¹da dziœ cmentarz? Jaka
jest jego historia? ¯ydowska nekropolia znajdowa³a siê przy Lisiej Drodze, w sporej odleg³oœci od centrum

miasta. Nie uda³o mi siê ustaliæ dok³adnej daty powstania - s¹dz¹c po
napisach na nagrobkach - istnia³a
przynajmniej od po³owy XIX wieku. Dziêki pomocy Jana Koz³owskiego z Borku uda³o mi siê odnaleŸæ miejsce, gdzie kiedyœ znajdowa³a siê ¿ydowska nekropolia. Na nierównym terenie, znajduj¹ siê tylko
brzozy. (zdjêcie 1) Kiedyœ ten teren
by³ ogrodzony p³otem, dziœ nie ma
po nim œladu. Zosta³ rozebrany przez
Niemców w czasie wojny, a macewy poprzewracano. Wed³ug ustaleñ
znawcy problematyki ¿ydowskiej
w po³udniowo-zachodniej Wielkopolsce, Dariusza Czwojdraka, jeszcze w latach 70.- 80. ubieg³ego wieku na terenie nekropolii znajdowa³o
siê oko³o 40 nagrobków. Czêœæ
z nich zosta³a wmurowana w stoj¹cy w pobli¿u budynek. Pozosta³e 15
(z czego czêœæ znajduje siê w stanie
szcz¹tkowym) zosta³y skatalogowane i przewiezione do Leszna, gdzie
sta³y siê czêœci¹ ekspozycji Dzia³u
Judaistycznego. Opieraj¹c siê na relacji uzyskanej przez Czwojdraka od
jednej z mieszkanek Borku, mo¿na
nawet stwierdziæ, ¿e do zniszczenia
nekropolii przyczyni³y siê peerelowskie w³adze miasta. Po wojnie magistrat wyda³ specjalne zezwolenie
kamieniarzom na wykorzystywanie
p³yt nagrobnych z tego cmentarza
Czy, i kto na tym skorzysta³, nie uda³o mi siê ustaliæ. Trudno te¿ stwierdziæ, czy dziœ na tym terenie nadal
pozostaj¹ szcz¹tki zmar³ych. - Do³y
i dziury s¹ pozosta³oœci¹ po wykopach, jakie tutaj dokonano na potrzeby budowy drogi w okolicach dzisiejszego oœrodka zdrowia -wspomina
Koz³owski. Niemcy zatrudniali do
tych prac ¯ydów z obozu pracy
w Borku. Dlaczego ¿wir przywo¿ono z a¿ tak daleka? Prawdopodobnie nienawidz¹cym ¯ydów hitlerowcom chodzi³o o dewastacjê nekropolii wyznawców judaizmu. Kiedy wysypywano piasek pod drogê widaæ
by³o czaszki i kawa³ki koœci - stwierdza mieszkaniec Borku Stefan Grucha³a. Co czuli pracuj¹cy przy budowie tej drogi ¯ydzi?

Obóz pracy w Borku

Do budowy tej drogi, a tak¿e innych (m.in. w kierunku Strumian),
Niemcy wykorzystywali ¯ydów
z zlokalizowanego w Borku obozu
pracy. Znajdowa³ siê on w pobli¿u
starej szko³y, w magazynie na ty³ach
posesji Rynek 25b. Przetrzymywano tam oko³o 30-40 ¯ydów - wiêŸniów. - ¯yli w strasznych warunkach
-wspomina Koz³owska- Pamiêtam,
¿e wyci¹gali rêce przez kraty prosz¹c
o jedzenie. I ludzie pomagali - nosili, co kto móg³ daæ. Wed³ug relacji,
spali oni na pryczach w wieloosobowym pomieszczeniu. Jedzenie
otrzymywali w iloœciach niewystar-

czaj¹cych dla cz³owieka zmuszanego do pracy fizycznej. Nie by³o tam
boreckich ¯ydów -przywieziono ludzi z innych rejonów m.in. z Ko³a.
Nie uda³o mi siê ustaliæ jak d³ugo
funkcjonowa³ ten obóz pracy. Prawdopodobnie wiêŸniów wys³ano do
wiêkszych obozów koncentracyjnych utworzonych na ziemiach polskich.

Synagoga w Borku

W Borku znajdowa³a siê równie¿
synagoga. W niemieckim tekœcie z
prze³omu XIX i XX wieku odnalaz³em zapis: ¯ydowska szko³ê i synagogê znajdujemy w koñcu na lewo
od ulicy (drogi) do Jaraczewa, która nazywa siê ulic¹ (drog¹)
¯ydowsk¹. (zdjêcie2) Trudno dziœ
odtworzyæ jej wygl¹du - podobnie
jak inne zabytki ¿ydowskie zosta³a
zniszczona przez Niemców. Wed³ug
relacji mieszkañców Borku pamiêtaj¹cych jeszcze jej istnienie, budynek, przy którym znajdowa³a siê te¿
³aŸnia by³ okaza³y. Poniewa¿ pod
koniec lat trzydziestych ¯ydów
w Borku by³o ju¿ niewielu (oko³o 910 w 1935r) synagoga nie funkcjonowa³a nale¿ycie. W pierwszych
miesi¹cach okupacji w ¿ydowskiej
bo¿nicy zamieszkali bezdomni,
a szyby by³y powybijane. Niemcy
rozebrali synagogê - nie uda³o mi siê
ustaliæ, co zrobiono z wyposa¿eniem
i materia³em budulcowym boreckiej
bo¿nicy. Wed³ug innej relacji, to
Polacy dokonali zburzenia synagogi podczas budowy gazowni.

Pozostan¹ w pamiêci…

Niektórym boreckim ¯ydom
uda³o siê unikn¹æ zag³ady. Mieszkaj¹cej przed wojn¹ w Rynku pani Kasprowicz, uda³o siê przedostaæ do
Izraela. Po wojnie wys³a³a list do
w³adz miejskich, w którym dopytywa³a o stan swojego domu, który pozostawi³a, zaznaczaj¹c jednak, ¿e nie
roœci sobie do niego ¿adnych praw.
Kilka domów przed bo¿nic¹, na tej
samej ulicy (dziœ Kiliñskiego) mieszka³a równie¿ córka œpiewaka - kantora w synagodze - Mina Dubowska.
Sprzeda³a on swój dom w 1938r Antoniemu Skorupskiemu; czekaj¹c na
wizê do USA mieszka³a jednak dalej
w Borku. Tu zaskoczy³ j¹ wybuch
wojny. Pocz¹tkowo w³adze niemieckie udawa³y, ¿e zapewni¹ godne traktowanie cz³owieka, obiecuj¹c nawet
Dubowskiej wyp³atê z³o¿onych
w boreckim magistracie pieniêdzy
w depozycie. Pewnego dnia przyszli
jednak i po tê szeœædziesiêcioletni¹
kobietê. - Pamiêtam jak j¹ zabierali
-wspomina Regina Koz³owska. - Nawet nie zd¹¿y³a siê spakowaæ. Spojrza³am za ni¹ kiedy sz³a. I zapamiêta³am
ten jej szal spadaj¹cy na plecy…
c.d.n
www.skorupski.net

W TYM MIEJSCU znajdowal siê ¿ydowski cmentarz

TU MIEŒCI£A SIÊ synagoga

