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Najbardziej okaza³a synagoga
w powiecie znajdowa³a siê w Gosty-
niu przy ulicy Kolejowej � dzi� plac
przy poczcie. Brak danych na temat
jej budowy. Niestety, nie posiadamy
zdjêcia czy te¿ opisu. Jedyny szkic
przedstawia okaza³y, piêtrowy budy-
nek za wysok¹ bram¹. Wed³ug t³u-
maczenia z zapisów z  ksi¹g wieczy-
stych: Przez syna rabina Józefa Ja-
koba i razem z nim we wspólnocie 
maj¹tkowej ¿yj¹c¹ ma³¿onkê Sarê,
z domu Littauer, dnia 29 sierpnia

1843 roku zostaje sprzedana dzia³-
ka po³o¿ona w Gostyniu, nr tytu³u
prawnego 198, za 140 (sto czterdzie-
�ci) i jest na drodze urzêdowej de-
kretem (ex decreto) z dnia 20 grud-
nia 1843 wydane uprawienie na jej
posiadanie ko�cio³owi.  Czy ju¿
wówczas pobudowano okaza³¹, wi-
doczn¹ na jedynym ocala³ym rysun-
ku synagogê? Byæ mo¿e sta³o siê to
po 1903 roku, kiedy to  - 17 czerwca
1902r.- nast¹pi³o �przelanie� prawa
w³asno�ci, wpisane dnia 16 sierpnia
1902 r.

Synagoga gostyñska
Terenu tego nie zajmowa³a tyl-

ko bo¿nica. Wed³ug dokumentacji
katastralnej, znajdowa³a siê tam
dzia³ka synagogalna i ³a�nia ¿ydow-
ska. Na jednym z dokumentów znaj-
duje siê te¿ zapis, ¿e na nierucho-
mo�ci znajduje siê: dom mieszkalny,
dziedziniec, ogród i obórka. W 1923
roku, decyzj¹ wojewody poznañ-
skiego, zlikwidowano gminê ka-
haln¹ w Gostyniu. Maj¹tek przeszed³
na rzecz Skarbu Pañstwa, a jej za-
rz¹d powierzony zosta³ w³adzom
miejskim. W uzasadnieniu czytamy:
Gmina kahalna w Gostyniu, obejmu-
j¹ca tylko miasto Gostyñ bez innych
dalszych pobliskich miejscowo�ci,
posiada tylko trzech rzeczywistych
cz³onków. Liczba ta jest niewystar-
czajaca do ustanawiania nie tylko re-
prezentacji ale i Zarz¹du gminy ka-
halnej. Pod³ug obowi¹zuj¹cego
wspomnian¹ gminê statutu z 7/28
lipca 1869 a mianowicie § 10. ma
wynosiæ liczba cz³onków Reprezen-
tacji 9, zastêpców 3, pod³ug § 21.
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tak¿e liczba cz³onków Zarz¹du 3, za-
stêpców 3. Potrzebnej ilo�ci wybie-
ralnych cz³onków gmina kahalna
w Gostyniu nie posiada. Równie¿ od
dawna walczy z brakiem rabina
i kantora. Nie uda³o siê równie¿ usta-
liæ, na jaki cel wykorzystano bo¿ni-
cê po 1923 roku. W lipcu 1925 roku
Magistrat gostyñski zwróci³ siê do
Wojewody z podaniem o  udzielenie
pozwolenia na odbywanie wyk³adów
i tp. W zwi¹zku z tym proszono
o nades³anie odpisu zapisu w ksiê-
dze wieczystej Skarbu Pañstwa, jako
w³a�ciciela nieruchomo�ci po by³ej
gminie kahalnej. Na jakie cele prze-
znaczono budynek? Nie uda³o siê
ustaliæ. Niemcy zniszczyli obiekt
w czasie okupacji � tu równie¿ brak
dok³adnej daty.

Krobska bo¿nica
Synagogê w Krobi wzniesiono

czê�ciowo ze sk³adek w po³owie
XIX wieku, w podwórzu posesji po-
³o¿onej przy Rynku nr 5 (wówczas

nr 4). By³ to budynek piêtrowy, mu-
rowany z ceg³y. Na parterze znajdo-
wa³o siê mieszkanie, natomiast salê
modlitw zlokalizowano na piêtrze.
Jak wynika z zachowanego opisu,
sala by³a bardzo skromna, przegro-
dzona �ciank¹ z desek, z ustawionym
w niej szeregiem ³awek i pulpitów
opatrzonych mosiê¿nymi lichtarza-
mi. W�ród sprzêtów wymienia siê
bimê, czyli pulpit do odczytywania
zwoju Tory, sam zwój, dwie korony
na Torê (hebr. Keter Tora), jedn¹
zawieszkê (hebr. tas), jeden wska�-
nik (hebr. jad), jeden srebrny puchar
na wino, dwa srebrne lichtarze, piêæ
p³aszczy na Torê (hebr. meil) trzy
zas³ony (hebr. parochet). Synagoga
u¿ytkowana by³a do lat dwudzie-
stych XX w. Potem, w zwi¹zku
z gwa³townym spadkiem liczby
krobskich ¯ydów, obiekt sprzedano
pañstwu Franciszkowi i Jadwidze Si-

korskim (w 1934 r.), którym wcze-
�niej wynajmowano parter budynku.
Sta³o siê tak, pomimo protestu miej-
scowych rodzin ¿ydowskich. Obiekt
zosta³ wkrótce w ca³o�ci zaadopto-
wany na cele mieszkalne. Rozebra-
no go w 1993 r. Czy wymienione
sprzêty, bêd¹ce wyposa¿eniem syna-
gogi, równie¿ zosta³y sprzedane, nie
uda³o siê ustaliæ. Byæ mo¿e do dzi�
znajduj¹ siê na jednym ze strychów
w Krobi?

Budynki stoj¹ do dzi�:
Pogorzela - Piaski

Synagoga w Pogorzeli mie�ci³a
siê w budynku przy ulicy Kotkowiaka
5. Dzi� w tym miejscu znajduje siê ap-
teka. W Piaskach z uwagi na fakt, ¿e
liczba ¯ydów by³a znacz¹ca, szybko
uzyskano zgodê na budowê bo¿nicy.
Poniewa¿ okaza³a siê za du¿a, prze-
budowano j¹, wydzielaj¹c mieszkanie
dla �szamesa� czyli s³ugi bo¿nicowe-
go i rzezaka. �wiêta ¿ydowska budow-
la znajdowa³a siê przy ulicy Borkow-
skiej (dzi� Warszawskiej), potocznie
nazywanej ¯ydowsk¹. U wylotu tej
ulicy znajdowa³y siê stercz¹ce dr¹gi
zwi¹zane drutem � chajruf, czyli ozna-
czenie granicy, której podczas �wi¹t
¯ydzi nie mogli opuszczaæ. Gmina
¿ydowska w Piaskach mia³a te¿ swo-
jego rabina. Ostatnim z nich by³
Friedmann. W pobli¿u ulicy znajdo-
wa³ siê ¿ydowski cmentarz - kierkut.
W 1933 roku jego widok by³ op³aka-
ny: Otoczony wysokiemi murami
robi wra¿enie ponure, jakby poza jego
murami kry³a siê jaka� posêpna ta-
jemnica. Do wnêtrza wchodzi siê wej-
�ciem, opatrzonem ciê¿k¹ ¿elazn¹
furt¹ i bram¹, które dzi� s¹ stale za-
mkniête. Dzi� groby wszystkie s¹ za-
pomniane, a wiatr poprzewraca³ na-
grobki, na których spod mchu prze-
b³yskuj¹ hebrajskie napisy.

Kartka pod pod³og¹
Dziêki uprzejmo�ci Miko³aja

Kulczaka, trafi³a do mnie zagadko-
wa kartka zapisana charakterystycz-
nymi ¿ydowskimi literami. Zosta³a
znaleziona pod pod³og¹ podczas re-
montu jednego z domów w Pia-
skach. Co kry³a, ¿e schowano j¹
w takim miejscu? Móg³ byæ to te-
stament, akt budowy domu, lub za-
pis wa¿nych dla mieszkañców wy-
darzeñ. Dziêki pomocy znawcy pro-
blematyki- Dariusza Czwojdraka,
uda³o siê ustaliæ, ¿e kartka pocho-
dzi³a z po³owy XIX wieku. By³ to
fragment hebrajskiego modlitewni-
ka, przeznaczonego na �wiêto Pas-
chy (Pesach). Dlaczego wiêc zna-
laz³a siê pod pod³og¹? ¯ydzi pod-

czas budowy domu lub remontu
umieszczali pod pod³og¹ fragmen-
ty w³a�nie takiego modlitewnika,
czêsto do³¹czano równie¿ w³osy
dziecka. Mia³o to przynie�æ szczê-
�cie domostwu. W leszczyñskim
muzeum znajduje siê mapka Pia-
sków, z naniesionymi budynkami,
w których przed wojn¹ mieszkali
¯ydzi. Czy pod innymi pod³ogami
równie¿ znajduj¹ siê kartki z mo-
dlitewnika?

Grunty przy
Banhoffstarsse 28 i 29

Po odzyskaniu pe³nej niepodle-
g³o�ci w 1989 r. ruszy³a lawina
wniosków o odzyskanie zagrabio-
nych przez pañstwo �ludowe� ma-
jêtno�ci. Trudno jednak by³o usta-
liæ, kto jest obecnie prawnym spad-
kobierc¹ gmin kahalnych. Do spra-
wy pozosta³o�ci mienia po¿ydow-
skiego powrócono prawie po stu la-
tach równie¿ w Gostyniu. Zwi¹zek
Gmin Wyznaniowych ̄ ydowskich
pismem z dnia 15 stycznia 2002
wszcz¹³ postêpowanie w sprawie
regulacji nieruchomo�ci placu, na
której znajdowa³a siê synagoga.
Powtórzy³ ten wniosek zreszt¹ po-
my³kowo kolejnym pismem
z 6 maja 2002. Zwrócono siê tak-
¿e pismem z dnia 31 stycznia 2002
r., w sprawie odzyskania gruntu po
by³ym cmentarzu ¿ydowskim przy
parku. Tutaj z kolei, prawdopodob-
nie ze wzglêdu na du¿¹ ilo�æ wnio-
sków formu³owanych do ró¿nych
instytucji, podano mylnie, oprócz
dzia³ki, na której znajdowa³a siê
nekropolia, równie¿ s¹siedni¹
dzia³kê, której w³a�cicielem od
1898 roku by³a osoba fizyczna.
Gmina Gostyñ wnios³a o odrzuce-
nie wniosków roszczeniowych,
gdy¿ wed³ug ustawy z 20 lutego
1997r., �postêpowanie regulacyj-
ne� przenosz¹ce w³asno�ci na rzecz
gminy ¿ydowskiej, wszczyna siê je-
dynie wówczas, gdy stanowi³o ona
jej w³asno�æ wed³ug stanu z 1 wrze-

Dzi� nie istnieje  ju¿ ¿adna w stanie przypominaj¹cym widok z czasów,
w jakich by³a u¿ywana. Synagogi - czêsto mijamy te budynki nie wiedz¹c, ¿e
wcze�niej by³y miejscem kultu. Miejscem, gdzie te¿ oddawano cze�æ Bogu.

�nia 1939 roku. Wówczas to ju¿ kil-
kana�cie lat nie istnia³a gmina
¿ydowska w Gostyniu. Jako dowód,
¿e w chwili wybuchu wojny dzia³-
ki te stanowi³y w³asno�æ ¿ydowsk¹,
wystêpuj¹cy  o �postêpowanie re-
gulacyjne� Zwi¹zek Gmin Wyzna-
niowych ̄ ydowskich za³¹czy³ frag-
ment dokumentacji katastralnej,
gdzie  w 1943 roku wpis wskazuje
na w³asno�æ dzia³ki przy Banhoffs-
strase 29 � Jediche Corporation. Tu
jednak pojawia siê zagadka - ta
sama dzia³ka ma tak¿e wpis w tej
ksiêdze: Stadtverwaltung, czyli Za-
rz¹d Miejski. Byæ mo¿e Niemcy,
którzy w³¹czali maj¹tki ¿ydowskie
w zasoby III Rzeszy, celowo nie
uznali prawnego, wynikaj¹cego
z ksi¹g wieczystych w³a�ciciela, by
móc przej¹æ dzia³ki. Dowodem na
to mo¿e byæ fakt, ¿e ju¿ w kolej-
nym roku � w zapisie kastralnym
widniej jako w³a�ciciel: III Rzesza.
Z punktu prawnego jednak, jedy-
nym wyznacznikiem s¹ ksiêgi wie-
czyste, nie za� katastrat.

Borek zwraca ¯ydom
dzia³ki

Wniosek o zwrot mienia na rzecz
gminy ¿ydowskiej trafi³ do Urzêdu
Miejskiego w Borku w czerwcu
2001 r. i dotyczy³ gruntu po synago-
dze przy ulicy Kiliñskiego. Wnio-
skodawc¹ by³a Gmina ̄ ydowska we
Wroc³awiu. Wed³ug informacji uzy-
skanych przez wiceprzewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej w Borku - Marka
Ro¿ka, przedstawiciele mniejszo�ci
¿ydowskiej wyst¹pili równie¿
o zwrot cmentarza przy Lisiej Dro-
dze.
Czy zwrócono dzia³ki zgodnie z pra-
wem? Czy ¯ydom uda³o siê dwu-
krotnie sprzedaæ ten sam grunt
w Borku? O tym w nastêpnej, ostat-
niej czê�ci cyklu.
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