
Mini przewodnik  „Żydzi  w mojej okolicy” 

 

(źródło: http://fotopolska.eu/) 

 

Na początku XVIII wieku na terenach południowej Wielkopolski wyraźnie 

zaczęła zwiększać się liczba ludności oprócz Niemców pojawili się także 

Żydzi którzy pojedynczo osiedlali się na wsi jako karczmarze  

i rzemieślnicy. Na początku XIX wieku w Raszkowie ludności żydowskiej 

było kilkadziesiąt osób, natomiast w połowie wieku prawie 300. 

(źródło: „Ostrów Wielkopolski. Dzieje miasta i regionu”) 

 

 

Rok Liczba Żydów 

Ogólna 

liczba 

mieszkańców 

1793 10 448 

koniec 

XVIII 

w. 

13 692 

początek 

XIX w. 
kilkudziesięciu  - 

1858 ok. 300  - 

1905 84 1858 

1907 45  - 

1913 30  - 

1920 ok. 20  - 

1939 3  - 

  



Nazwiska Żydów mieszkających w Raszkowie  
 

 

(na podstawie książki Arnolda Strassmanna  Społeczność żydowska przed 1989 – 
Relacje, wspomnienia,  http://www.sztetl.org.pl/) 

 

         Unikalny opis Raszkowa w XIX w. znajdziemy w książce 

pochodzącego z tego miasteczka Żyda Arnolda Strassmanna (1859-

1940). Książka dotyczy małego, zapomnianego przez świat miasteczka 

na poznańskiej prowincji, jak określa autor, rodzinny Raszków. Mieszkał 

tam jak pisze, w masywnym domu usytuowanym w rogu Rynku. Oprócz 

surowego traktowania w miejscowej szkole powszechnej wspomina 

autor przede wszystkim charakterystyczne dla miasteczka postacie. Byli 

to, rozwożący piwo woźnica Hanke oraz krążący po ulicach szklarz 

Kube. Praca ich wydawała się jednak chłopcu nazbyt ciężką. Zawód 

zegarmistrza natomiast wykonywany w Raszkowie przez niejakiego 

Mende, stryja autora wydawał mu się wyjątkowo atrakcyjny. Respekt 

wobec stryja-zegarmistrza powiększał jeszcze fakt, iż był on jedyną 

osobą w miasteczku, której burmistrz pozwalał raz w tygodniu nakręcać 

zegar znajdujący się na wieżyczce raszkowskiego ratusza. Drugą osobą  

w miasteczku, która imponowała młodemu Arnoldowi był kowal Liebich. 

W tym przypadku chodziło oczywiście o jego niespotykaną siłę fizyczną. 

Stał on także na czele miejscowej straży pożarnej, co dodatkowo 

przysparzało mu powagi. Powodem do dumy był także udział kowala 

Liebicha w wojnach prusko-duńskiej z 1864 r. oraz prusko-austriackiej  

z 1866 r. Przypominały o tym jego liczne odznaczenie, które pokazywał 

czasami chłopcu. Autor wspomnień pisze także o miejscowych 

Polakach, proboszczu parafii katolickiej, lekarzu oraz hrabim - 

właścicielu okolicznych dóbr. Nie podaje jednak ich nazwisk, podkreśla 

natomiast ich dystansowanie się wobec pruskich władz. Przywołuje też 

postać miejscowego „króla włamywaczy”, który w odróżnieniu od 

większości, czasy dzielił nie na te przed i po Chrystusie, ale na te „przed 

i po Rawiczu”. Była to aluzja do jego pobytu, w znajdującym się w tym 

mieście ciężkim więzieniu. 

 

 



Pierwszym przedstawicielem społeczności żydowskiej, którego 

obecność została potwierdzona źródłowo był miejscowy lekarz, 

odnotowany w 1693 r. Pod koniec XVIII w. na ogólną liczbę 692 

mieszkańców Raszkowa, 13 było Żydami. Na początku XIX w. ich liczba 

oscylowała wokół kilkudziesięciu, a w połowie XIX w. wzrosła do 300. W 

1858 r. do żydowskiej gminy wyznaniowej w Raszkowie należało 57 

rodzin. Do gminy tej zaliczano także rodziny żydowskie z okolicznych 

wsi. 

Gmina posiadała już wtedy synagogę w Raszkowie. Na czele gminy stał 

wtedy Moses Apt, pełniący jednocześnie funkcję kantora i nauczyciela 

religii mojżeszowej. 

Dzieci żydowskie początkowo uczyły się w szkole katolickiej  

w Raszkowie. Później jednak utworzona została szkolna wspólnota 

ewangelicko-żydowska. Niektórzy z raszkowskich Żydów kontynuowali 

później swą edukację w Królewskim Gimnazjum w Ostrowie 

Wielkopolskim. Warto wspomnieć, że utworzone w 1839 r. kasyno  

szlacheckie w Raszkowie mieściło się w domu-winiarni miejscowego 

Żyda Goldringa. 

Na początku XX w., w 1905 r., na ogólną liczbę 1658 mieszkańców 

Raszkowa, Żydów mieszkało 84, dwa lata później już tylko 45, a w roku 

1913 zaledwie 30. Na czele gminy wyznaniowej stał wtedy Moritz 

Czapski. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, w 1912 r. gmina 

żydowska z Raszkowa włączona została do gminy funkcjonującej  

w sąsiednim Ostrowie Wielkopolskim. W Raszkowie mieszkało wtedy 

zaledwie kilka rodzin żydowskich. Byli to: Moritz Benjamin, Emil Cohn, 

Moritz Czapski, Isaak Glogowski, Otto Mielke oraz Max i Rosa Itzig wraz 

z rodzinami. 

W okresie międzywojennym pozostali w Raszkowie jedynie Otto Mielke 

prowadzący skład z towarami żelaznymi oraz kolonialnymi, a także Max  

i Rosa Itzig, trudniący się drobnym handlem. 

Po zajęciu Raszkowa przez Niemców we wrześniu 1939 r., nieliczni już 

Żydzi wywiezieni zostali przez nazistów w nieznanym kierunku i nigdy już 

do Raszkowa nie powrócili. 

(źródło: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/raszkow/5,historia) 

http://www.sztetl.org.pl/pl/article/raszkow/5,historia/
http://www.sztetl.org.pl/pl/article/raszkow/5,historia/


Zabytki 

Przez wieki ludność polska, niemiecka i żydowska żyła 

bezkonfliktowo tworząc swoisty klimat miasta Raszkowa. Żydzi mieli 

swoją synagogę i kirkut. W 1868 r. budynek, w którym mieściła się 

synagoga zakupiony został przez gminę żydowską, zburzony i na jego 

miejscu, z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego gminy żydowskiej 

Hirscha Müllera zbudowana została nowa synagoga. 

Zachował się do naszych czasów budynek synagogi, który pełni obecnie 

funkcje domu mieszkalnego. Podczas adaptacji synagogi na budynek 

mieszkalny dokonano szeregu zmian, m. in. przebito nowe otwory 

okienne i drzwi na parterze. Z dawnego wystroju zewnętrznego 

zachowały się profilowane lizeny na elewacji frontowej, ząbkowany 

gzyms, układ okien na pierwszym piętrze. 

 

 

 

Fot. Marcin Wygock 

 

 

Cmentarz gminy żydowskiej w Raszkowie znajduje się na północ od 

miasta. Jego lokalizację zaznaczono na wydanej w 1934 r. wojskowej 

mapie okolic Krotoszyna.  



 

 
(źródło: https://www.google.pl/maps) 

 

 

Obiekt uległ dewastacji, według dostępnych źródeł na terenie cmentarza 

nie zachowały się jakiekolwiek nagrobki. 

Został założony w XIX wieku ,cmentarz ten ten jest usytowanyw kierunku 

równoległym od miasta po prawiej stronie drogi prowadzącej do 

Głogowej. Wiadomo, że wielu młodych Żydów pochodzących  

z Raszkowa przyjeżdżało do pobliskiego Ostrowa Wielkopolskiego, aby 

kontynuować swoją edukację szkolną. Już w1934 roku lokalizacja tego 

cmentarza zaznaczona była na  mapach wojskowych Raszkowa i okolic. 

Kirkut ten został zniszczony w 1939 roku przez hitlerowców, a w okresie 

powojennym nadal był dewastowany.  

Obecnie jego teren jest porośnięty zielenią, można jednak odnaleźć 

pojedyncze nagrobki i odczytać niektóre napisy znajdujące sie na 

macewach w języku niemieckim i hebrajskim. 

Podczas okupacji niemieckiej na terenie Raszkowa i okolic 

niepracujące kobiety i dzieci zmuszano zimą do odśnieżania dróg, całe 

grupy Polaków w sezonie wiosennym i jesiennym pracowały na rzecz 

miasta i dla okolicznych Niemców.  Kobiety pracowały przy kopaniu 



rowów, dzieci zbierały kamienie na polach lub jak wspominał p. Józef 

Wiatrak, czyściły z chwastów bruk na raszkowskim rynku.  

Polacy przymusowo pracowali przy likwidacji żydowskiego 

cmentarza w Raszkowie, do rozbiórki którego zatrudniono też więźniów  

z ostrowskiego obozu mieszczącego się przy ul. Kościuszki na tzw. 

Majdanie. 

(źródło: http://www.sztetl.org.pl) 

 

         Na terenie miasta działała szkolna wspólnota ewangelicko-

żydowska. Nauczycielem religii żydowskiej był w niej miejscowy kupiec 

Hermann Strassmann (1833-1911). Pośród miejscowych Żydów działało 

stowarzyszenie: Kranken Verein (Stowarzyszenie Opieki nad Chorymi), 

Verein zur Unterstützung hilfloser Knaben (Stowarzyszenie 

Wspierania Młodzieńców) oraz Frauen Verein (Stowarzyszenie Pań). 

(źródło: http://www.sztetl.org.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Artur Sójka klasa IIId 

Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie  

z siedzibą w Pogrzybowie 


