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¯YDZI W POWIECIE GOSTYÑSKIM - CZÊŒÆ VIII - SPRAWA DZIA£KI W BORKU

Nielegalny zwrot nieruchomoœci?
W kwietniu 2003 roku burmistrz Borku Marian Jañczak podpisa³ dokument dotycz¹cy przeniesienia na rzecz Gminy
Wyznaniowej ¯ydowskiej we Wroc³awiu dwóch dzia³ek mieszkaniowych, jako grunty zamienne za dzia³kê przy ul.
Kiliñskiego. Jeszcze w tym samym miesi¹cu Rada Miejska w Borku podjê³a uchwa³ê akceptuj¹c¹ dzia³ania w³odarza
miasta. Czy by³o to zgodnie z prawem?
GRZEGORZ SKORUPSKI
Przed wybuchem II wojny œwiatowej w powiecie gostyñskim ¯ydzi
stanowili ju¿ tylko u³amkowy procent ludnoœci. Pozostawili jednak
po sobie pewien maj¹tek: cmentarze i synagogi. Opisuj¹c historiê
¯ydów w powiecie gostyñskim zetkn¹³em siê z problemem odzyskiwania przez wyznawców wiary
moj¿eszowej gruntów i budynków,
które wczeœniej- przed wojn¹ do
nich nale¿a³y. W myœl art.30 ust.1
pkt1 ustawy z dnia 20 lutego 1997r.
o stosunku Pañstwa do gmin wyznaniowych ¿ydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, zwrotu nieruchomoœci nale¿y dokonaæ, je¿eli gmina kahalna by³a jej w³aœcicielem
w dniu 1 wrzeœnia 1939r. Dokumentem bezsprzecznie decyduj¹cym o stanie takiej nieruchomoœci
s¹ ksiêgi wieczyste. W razie braków
wpisów sprzed wybuchu wojny,
mo¿na opieraæ siê na innych przes³ankach np. ksiêgach katastralnych.

c³awiu. Miesi¹c póŸniej do burmistrza Borku Mariana Jañczaka trafi³o pismo z Urzêdu Wojewódzkiego z proœb¹ o zajêcie stanowiska
oraz zorganizowanie spotkania
w tej sprawie. W listopadzie dosz³o
do spotkania pe³nomocnika Gminy
Wyznaniowej ¯ydowskiej Piotra
Faliñskiego z w³adzami samorz¹dowymi gminy, powiatu i województwa. Borek reprezentowali burmistrz Marian Jañczak, z-ca burmistrza Leszek Dajewski, sekretarz
Maria Matuszewska oraz inspektor
w UM - Stefan Szymczak. Poniewa¿ dzia³ka, na której przed wojn¹
sta³a synagoga, dziœ jest terenem
gazowni, burmistrz Jañczak zaproponowa³ zap³atê rekompensaty pieniê¿nej lub przekazanie nieruchomoœci zamiennej z mienia gminy

¿eñ nieruchomoœci po³o¿onych
w Borku Wlkp. oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 552
(…) i dzia³ka nr 553(…).

Powstaj¹ pewne
niejasnoœci
W marcu 2005 r. na sesji Rady
Miejskiej w Borku wiceprzewodnicz¹cy Marek Ro¿ek zwróci³ siê
z proœb¹ o szczegó³ow¹ informacjê
oraz dokumenty zwi¹zane z przekazaniem dzia³ek gminie ¿ydowskiej we Wroc³awiu. Pojawi³y siê
pierwsze niejasnoœci i zapytania, co
do prawnych podstaw zwrotu dzia³ki. Czy w³aœcicielami wymienionej
dzia³ki w dniu 1 wrzeœnia 1939 r.
byli jeszcze ¯ydzi? Ro¿ek zwróci³
uwagê, ¿e wed³ug Dariusza Czwojdraka, autora ksi¹¿ki „¯ydzi w po-

Teren po synagodze
Równie¿ w Borku znajdowa³a
siê synagoga i cmentarz. W niemieckim tekœcie z prze³omu XIX i
XX wieku odnalaz³em zapis:
¯ydowsk¹ szko³ê i synagogê znajdujemy w koñcu na lewo od ulicy
(drogi) do Jaraczewa, która nazywa siê ulic¹ (drog¹) ¯ydowsk¹.
Trudno dziœ odtworzyæ jej wygl¹d
- podobnie jak inne zabytki ¿ydowskie zosta³a zniszczona przez Niemców. Wed³ug relacji mieszkañców
Borku, pamiêtaj¹cych jeszcze jej
istnienie, budynek, przy którym
znajdowa³a siê ³aŸnia te¿ by³ okaza³y. Poniewa¿ pod koniec lat trzydziestych, ¯ydów w Borku by³o ju¿
niewielu (oko³o 9-10 w 1935 r.) synagoga nie funkcjonowa³a.
W pierwszych miesi¹cach okupacji
w ¿ydowskiej bo¿nicy mieszkali
bezdomni, a szyby by³y powybijane. Niemcy rozebrali synagogê - nie
uda³o mi siê ustaliæ, co zrobiono z
wyposa¿eniem i materia³em budulcowym. Wed³ug innej relacji, to
Polacy dokonali zburzenia synagogi podczas budowy gazowni.

Borek „zwraca” dzia³kê
W czerwcu 2001 r. do Urzêdu
Miejskiego w Borku trafi³ wniosek
o zwrot mienia na rzecz gminy
¿ydowskiej. Dotyczy³ on gruntu po
synagodze przy ulicy Kiliñskiego
8 oraz cmentarza przy Lisiej Drodze. Wnioskodawc¹ by³a Gmina
Wyznaniowa ¯ydowska we Wro-

WPISY Z KSIÊGI WIECZYSTEJ s¹ wyraŸne - po 1923 r. ¯ydzi nie byli w³aœcicielami dzia³ki

Borek w zamian za zrzeczenie siê
roszczeñ gminy ¿ydowskiej wobec
nieruchomoœci przy ulicy Kiliñskiego. Kolejnymi etapami by³y dzia³ania podjête przez Komisjê Regulacyjn¹ do Spraw Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich. Za¿¹da³a ona od
wnioskodawców uzupe³nienia dokumentów dotycz¹cych nieruchomoœci - placu po synagodze.
W marcu 2003 r. odby³o siê kolejne spotkanie uczestników postêpowania. Kontynuuj¹c kierunek wytyczony wczeœniej, burmistrz Jañczak zaproponowa³ przekazanie
w zamian za plac po synagodze,
dwóch dzia³ek mieszkaniowych
o ³¹cznej powierzchni 0,102 ha.
Miesi¹c póŸniej w siedzibie Komisji Regulacyjnej Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich odby³a siê rozprawa w sprawie wniosku omawianej nieruchomoœci, w wyniku której podpisano ugodê. W §1. czytamy: Marian Jañczak burmistrz Borku Wlkp. wyra¿a zgodê na przeniesienie na rzecz Gminy Wyznaniowej
¯ydowskiej we Wroc³awiu nieodp³atnie i w stanie wolnym od obci¹-

³udniowo-zachodniej Wielkopolsce”, gminê ¿ydowsk¹ w Borku zlikwidowano w 1932, przekazuj¹c
zarz¹d i prawa w³asnoœci maj¹tku
¿ydowskiego w Krobi i Borku Zarz¹dowi Gmin ¯ydowskich w Lesznie. Poniewa¿ jednak wyznawców
wiary moj¿eszowej by³o coraz
mniej, trudniej te¿ by³o utrzymaæ
maj¹tek gminy kahalnej. Wed³ug
Czwojdraka w 1934r. sprzedano
synagogê w Krobi a w 1937 r.
w Borku. Postanowi³em bli¿ej zapoznaæ siê z t¹ problematyk¹.

Gmina ¿ydowska
przedstawia
dokumenty
Jako dowody przemawiaj¹ce na
rzecz przekazania im dzia³ki wnioskodawcy - Gmina Wyznaniowa
¯ydowska we Wroc³awiu - przed³o¿y³a w 2001 r. kserokopie wykazu nieruchomoœci z zasobów Powiatowego Oœrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Gostyniu, karty matryku³y katastralnej oraz fragmenty mapy katastralnej. Z prawnego jednak punk-

W TEJ KSIÊDZE znajdowa³y siê wszystkie niezbêdne informacje

tu widzenia, o ile istnieje ksiêga
wieczysta, zapisy katastralne nie s¹
dokumentem wi¹¿¹cym, wskazuj¹cym na w³aœciciela danej nieruchomoœci. Wnioskodawca do³¹czy³
wiêc równie¿ ksero - dokument
z zamkniêtej ksiêgi wieczystej
stwierdzaj¹cy, ¿e nieruchomoœæ zabudowana jest synagog¹. T³umaczenie w jêzyku polskim fragmentów niemieckich z ksiêgi wieczystej dla tej nieruchomoœci obiecano
dostarczyæ póŸniej. Przedstawiono
tak¿e skrócony odpis ksiêgi wieczystej, który jednak nie przedstawia³ historii zmian w³aœcicieli nieruchomoœci, stwierdza³ jedynie
obecny stan prawny. Dla w³odarzy
Borku nie by³o w tym jednak nic
podejrzanego. Postanowi³em jednak sprawdziæ ksiêgê wieczyst¹
Borek Tom V Karta 11, opisuj¹cej
omawian¹ nieruchomoœæ.

Po prostu ksiêga
wieczysta
Zarówno Niemcy w czasie zaborów, jak i póŸniej urzêdnicy odrodzonej po 1918 roku Polski nader starannie prowadzili ksiêgi wieczyste. Zachowa³a siê ksiêga wieczysta - Grundbuch gruntów w Borku. Grundbuch Band V Blatt Nr 11
dotycz¹cy dzia³ki pod synagog¹
przy ulicy Kiliñskiego w Borku nosi
adnotacjê Judenisch. I faktycznie
pierwszy wpis z 1884 roku wskazuje jako w³aœciciela gminê
¿ydowsk¹. Zasadnicza zmiana dokona³a siê jednak 15 grudnia 1923
roku, kiedy to prawo w³asnoœci zosta³o przeniesione na Skarb Pañstwa. Tutejsza gmina ¿ydowska,
podobnie jak w Gostyniu, utraci³a
prawo w³asnoœci danego gruntu.
Piêæ lat póŸniej ma miejsce kolejny wpis: z dniem 13 czerwca 1928
roku, jako w³aœciciel widnieje gmina terytorialna w Borku. W kolejnym wpisie: Na podstawie zezwo-

lenia z dnia 28 stycznia 1930 i wniosku z 4 grudnia 1929 r. sprostowano dnia 12 marca 1930 r. w³aœcicielem ponownie zostaje Skarb
Pañstwa. Ostatni wpis ponownie
przenosi prawo w³asnoœci na gminê Borek: Powzdano dnia 31. marca 1935 i wpisano 22 paŸdziernika
1946r. Z wpisów jasno wynika ¿e
od 1923 roku w³aœcicielem dzia³ki nie by³a gmina ¿ydowska! Czyli
obiekt po synagodze w Borku nie
stanowi³ w³asnoœci gminy ¿ydowskiej w dniu 1 wrzeœnia 1939, wobec czego nie by³o podstaw do
zwrotu nieruchomoœci ani te¿ zamiany dzia³ek.

Celowe oszustwo?
Pojawia siê pytanie: jak to siê
sta³o, ¿e nie zwrócono uwagi na
wpisy w jêzyku polskim? Gmina
¿ydowska przedstawi³a jedynie odpis ksiêgi wieczystej stwierdzaj¹cy
obecnego w³aœciciela. Do wniosku
do³¹czy³a ksero tylko czêœci ksiêgi
wieczystej. W dos³anym póŸniej
uwierzytelnionym t³umaczeniu
z jêzyka niemieckiego, t³umacz pomin¹³ tekst w jêzyku polskim, podaj¹c jedynie informacjê: Kolejny
wpis w jêzyku polskim. Czy celowo
przekazano tylko fragmenty dokumentów? Odpowiedzi¹ na to pytanie zajm¹ siê, mam nadziejê, inne,
powo³ane do tego organy. Bêdzie to
chyba jednak skomplikowane, jako
¿e Gmina Wyznaniowa ¯ydowska
we Wroc³awiu, przekaza³a nieruchomoœæ „odzyskan¹” w Borku na
rzecz Fundacji Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego w Warszawie.
Smutne jest to, ¿e w³adze Borku nie
zada³y sobie minimum trudu, by
skierowaæ urzêdnika na ulicê S¹dow¹ w Gostyniu i sprawdziæ stan
faktyczny w ksiêgach wieczystych.
No có¿: wszak dzia³ki pochodzi³y
z mienia gminy…
www.skorupski.net

