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Osadnictwo żydowskie w tym niewielkim mieście leżącym w południowej części 

Kujaw pojawiło się w XVII wieku. W 1674 roku płatnikami pogłównego było zaledwie 

6 Żydów. W latach następnych ich liczba systematycznie rosła. Spis z 1765 roku wy

kazał obecność 210 Żydów, choć jak  zauważa Z. Guldon jest to wielkość zaniżona1.

W 1793-1794 roku było ich 139, w 1812 -  228, w 1856 -  593, w 1878 -  665, 
2w 1897 -  740 osób". Populacja ludności wyznania mojżeszowego w Przedczu rosła, po

mimo oficjalnego zakazu osadnictwa Żydów obowiązującego w tym mieście od XVII- 

XVIII wieku. Aby uregulować sytuację ludności żydowskiej, Komisja Wojewódzka 

w 1820 roku nakazała utworzenie w Przedczu rewiru żydowskiego między ulicami: 

Wodną -  Rybacką -  Ślepą -  Kahalną. Termin przesiedlenia Żydów wyznaczono do 

01.03.1822 roku. To uciążliwe dla ludności żydowskiej ograniczenie zostało zniesione
3

w Królestwie Polskim w 1862 roku . Rozwojowi małomiasteczkowej społeczności 

żydowskiej w Przedczu nie przeszkodziło utworzenie rewiru czy odebranie miastu 

w 1867 roku praw miejskich (do 1919 roku)4. Władze carskie z polityką państwową 

sankcjonującą antysemityzm mimo wszystko sprzyjały osadnictwu, licząc dzięki nowym 

przybyszom na wzrost uprzemysłowienia5. Rolnicze zaplecze Kujaw oraz słabość miej

scowego drobnomieszczaństwa pozwalała na konkurencyjną działalność handlową ży

dowskim kupcom, którzy z reguły dysponowali pewnymi środkami finansowymi po

zwalającymi na niezależność ekonomiczną. Przedecz, pomimo statusu „osady miejskiej” 

od 1867 roku nadal pełnił szereg funkcji miejskich, stanowiąc lokalne centrum wymiany 

handlowej, administracji i szkolnictwa6.
W XIX wieku ukształtował się także wizerunek społeczno-religijny przedeckich 

Żydów, który przetrwał aż do zagłady tej grupy w latach 1939-1945. Dominowały 

rodziny stojące na gruncie nienaruszalności Talmudu i żydowskiej tradycji oraz chasy- 

dzi, uznający autorytet różnych cadyków. Ci ostatni napłynęli do miasta w drugiej 

połowie XIX wieku. W latach trzydziestych XX wieku coraz większymi wpływami
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zaczęli się cieszyć zwolennicy syjonizmu oraz żydowscy socjaliści . Rosnące trudności 

ekonomiczne wywołane przez kryzys lat 1929-1935 zaostrzyły antagonizm chrześcijań- 

sko-żydowski. Presja prawicowych polskich środowisk politycznych nawołujących do 

bojkotu ekonomicznego żydowskich kupców i rzemieślników wpływała na wzrost po

czucia zagrożenia. Brak miejscowego przemysłu nie stwarzał perspektyw rozwojowych

dla młodego pokolenia. Miejsca pracy zajmowali napływający z okolicznych wsi niewy-
8kwalifikowani pracownicy .

Liczebność ludności żydowskiej w Przedczu od początków XX wieku do 1939 

roku malała z 867 osób w roku 1909 do 560 w 1939 roku (tab. 1). Spadek ten był 

wywołany zwiększoną migracją ludności żydowskiej do położonych w pobliżu wię

kszych miast takich jak: Włocławek, Koło, Konin, Łęczyca, Żychlin oraz trudną do 

oszacowania emigracją . Wyjeżdżali głównie ludzie młodzi, co miało swoje konsekwen

cje w postaci spadku liczby narodzin.
Ruch naturalny ludności żydowskiej w Przedczu za lata 1931-1937 przedstawiał 

się następująco: 149 urodzeń, 65 zgonów, zawarto 26 małżeństw. Na uwagę zasługuje 

prawie zerowa śmiertelność niemowląt10. Wskaźnik przyrostu naturalnego dla ludności 

chrześcijańskiej w Przedczu był znacznie wyższy, co wynikało z migracji do miasta 

głównie osób młodych z okolicznych wsi.

Tabela 1. Liczba ludności żydowskiej w Przedczu w XX wieku

7

Rok Ogółem ludności W  tym Żydów % Żydów

1909 2937 867 29,5

1921 3040 840 27,6

1933 ok. 3360 808 24,0

1939 ok. 3500 560 16,0

1946 2424 19 0,8

Źródło: zestawienie autora na podstawie: AŻIH, CKŻP, sygn. 569; Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego. 
Rok 1913, Warszawa 1914, Dział I, Tablica IV, s. 35; B. Głębowicz, Rolnictwo powiatu włocławskiego w 
latach 1945-1965, [w:] M onografia powiatu..., tab. 1, s. 169; T. Kawski, op.cit.

Struktura narodowościowa mieszkańców Przedcza w 1921 roku składała się z 

trzech nacji, dominującej -  polskiej (71%) oraz mniejszościowej -  żydowskiej (27,6%) 

i niemieckiej (1,4%)11. Stosunki pomiędzy poszczególnymi narodowościami układały się 

w omawianym okresie na ogół poprawnie. Sporadycznie władze powiatowe informowały 

o czynnych wystąpieniach antysemickich. Były one najczęściej inspirowane z zewnątrz
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np. w 1919 i 1920 roku stacjonujące oddziały wojsk polskich z Wielkopolski zainicjo-
12wały antysemickie zachowania m.in. w Przedczu . Mimo to „ukryty” czy tzw. „ludo

wy” antysemityzm mający podłoże religijne w dość istotny sposób wpływał na post

rzeganie żydowskiej społeczności przez chrześcijańskie otoczenie. Mogą o tym świad

czyć opowiastki ludowe zebrane w XIX wieku przez Oskara Kolberga z terenu Kujaw,
13czy sprawa rytualnego mordu w sąsiadującej z Przedczem Izbicy Kujawskiej . Początki 

istnienia II Rzeczypospolitej (wojna polsko-bolszewicka, trudności ekonomiczne) wpły

nęły na wzmocnienie niektórych stereotypów antyżydowskich wśród polskiego odłamu 

ówczesnego społeczeństwa np. Żyd-komunista, Żyd-działający na szkodę państwa pol

skiego, Żyd-wyzyskiwacz, Żyd-kapitalista itp. Wzajemnemu zbliżeniu nie sprzyjały od

rębności religijne. Żydzi zamykali się w ramach swojej małej społeczności, dzieląc czas 

między pracę zawodową, życie rodzinne, życie religijne. Jedynie w tym pierwszym 

wypadku kontakty z chrześcijańskim otoczeniem były przez stronę żydowską pożądane. 

Było to współżycie, które nie prowadziło jednak do wzajemnego zbliżenia. Dzieci obu 

narodowości uczęszczały do wspólnej szkoły, klasy, bawiły się na podwórku, 

zaprzyjaźnieni sąsiedzi zapraszali się na niektóre uroczystości rodzinne czy religijne. 

Na tym jednak poprzestawano, zadowalając się powierzchownymi kontaktami. Stąd roz

powszechniona do dziś jest wśród starszego pokolenia odpowiedź na postawione pyta

nie: „Dlaczego Pan/Pani nie darzy sympatią Żydów skoro w dzieciństwie wspólnie ba

wiliście się, chodziliście do szkoły, mieszkaliście w tym samym podwórku itp.?”. Częstą 

odpowiedzią było lakoniczne stwierdzenie „Żyd to Żyd”.

Ustawodawstwo określające zasady funkcjonowania żydowskich gmin w II Rze

czypospolitej było wzorowane na prawodawstwie niemieckim wprowadzonym na tere

nach Generał Gubernatorstwa Warszawskiego w 1916 roku. Zawarte w nim zapisy po

wielał i częściowo modyfikował dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 roku. Nie

wiele w tym względzie uległo zmianie w latach następnych. Rozporządzenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z 14 października 1927 roku porządkowało dotychczasowe 

ustawodawstwo dotyczące organizacji żydowskich gmin wyznaniowych. Gminy były od

powiedzialne za utrzymanie cmentarzy, zapewnienie kąpieli rytualnych, czuwały nad 

religijnym wychowaniem dzieci i młodzieży, zabezpieczały dostęp ludności do koszer

nego mięsa, zarządzały majątkiem gminy oraz tworzonymi przez siebie fundacjami, 

zakładami o charakterze dobroczynnym. Gminy podzielono na „wielkie” liczące powy

żej 5000 członków oraz „małe”. Do tej ostatniej zaliczała się gmina żydowska w Przed

czu. W skład zarządu gminy „małej” wchodziło początkowo czterech następnie ośmiu 

obieralnych członków oraz miejscowy rabin. Piastowali swoje funkcje honorowo, nie 

pobierając wynagrodzenia. Głosowanie do władz gminnych odbywało się według pięcio-
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przymiotnikowej ordynacji wyborczej. Prawa wyborcze przysługiwały mężczyznom po 

ukończeniu 25 roku życia (czynne) i od 30 roku (bierne)15.
Pierwszym przewodniczącym zarządu wyłonionego w 1917 roku został rabin Hersz 

Goldszlag (Goldszlager). Popadł on w 1919 roku w konflikt z nowym zarządem gminy. 

Nie chciał zrzec się prawa przewodniczenia gminie. Członkowie zarządu popierający 

duchownego próbowali obsadzić funkcję przewodniczącego wbrew prawu. Grupa „opo

zycjonistów” w zarządzie (Jakub Majer Goldman, Szyja Makowiecki, Abram Szlama 

Auerbach, Beniamin Torończyk) dysponowała większością zdolną przeforsować swojego 

kandydata wbrew rabinowi. Zgodnie z ich wolą został nim J. Goldman. Rabin, chcąc 

uniemożliwić zarządzanie gminą „opozycjonistom” przejął w całości dochody płynące 

z uboju rytualnego. Starosta włocławski decyzją z 10 września 1919 roku odebrał bez

prawnie pobrane przez rabina opłaty. Jednocześnie jednak nie chcąc osłabiać pozycji 

duchownego oraz popierającej go grupy konserwatywno-religijnej, nakazał zarządowi 

podnieść uposażenie rabina. Zarząd podporządkował się decyzji. Rabin otrzymał pod

wyżkę o 200 marek polskich tygodniowo kosztem wzrostu cen usług z rzezactwa .

Konflikt został jednak zażegnany tylko chwilowo. Rabin Goldszlag opuścił gminę
17przedecką w listopadzie 1923 roku, przenosząc się do Sierpca . Starosta jako urzędnik

pierwszej instancji nadzorujący działalność gmin na podległym sobie terenie ogłosił

termin wyborów na urząd rabina w Przedczu na dzień 15 lutego 1925 roku. Komisja

Wyborcza wyłoniona w grudniu 1924 roku została jednak rozwiązana. Termin wyborów

przełożono do marca 1926 roku. Kolejna Komisja Wyborcza wyłoniona 13 grudnia
181925 roku przetrwała do wyborów, które odbyły się 7 marca 1926 roku . Nowym

19rabinem gminy żydowskiej w Przedczu został wybrany Józef Aleksander Zemelman . 

Ministerstwo Wyznań religijnych i Oświecenia Publicznego zatwierdziło elekta 10 marca 

1927 roku20.
Kolejne wybory do zarządu gminy odbyły się 1 czerwca 1924 roku. Przewagę

zdobyli zwolennicy ugrupowań religijnych (oficjalnie występujący jako „bezpartyjni”)

oraz nurt syjonistyczno-religijny „Mizrachi”. Nowym przewodniczącym wybrano Szmula 
21Jakuba Frenkiela . Wyborom towarzyszyła atmosfera skandalu. Zarzucano Komisji W y

borczej sfałszowanie jednej z list kandydatów. Pomimo protestów, wynik wyborów zo-
22 ostał przez starostę zatwierdzony . Następne wybory, które odbyły się 20 maja 1931

23roku potwierdziły przewagę ugrupowań religijno-zachowawczych  . Wynik wyborów 

wskazuje mimo to na rosnącą rolę ugrupowań lansujących ideologię syjonistyczną oraz 

lewicową. Powodem reorientacji politycznej wśród części przedeckich Żydów były trud

ności gospodarcze. Wielki kryzys 1929-1935 zachwiał pozycją ekonomiczną wielu ży

dowskich rodzin. Nie bez znaczenia pozostawały hasła antysemickie, których zjadliwość
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znacznie wzrosła w latach trzydziestych. Stałym elementem w krajobrazie Przedcza 

stawały się ulotki, których treść była jawnie antysemicka.

Przodowali w tych działaniach głównie członkowie „Obozu Wielkiej Polski”. Ku
jawska prasa z satysfakcją donosiła o kolejnych postępach w spolszczaniu handlu i 

24rzemiosła . Malała liczba Żydów zasiadających we władzach miejskich Przed

cza. W składzie kadencji I Rady Miejskiej wybranej 9 marca 1919 roku znalazło się 

pięciu radnych żydowskich, kadencji II Rady Miejskiej -  4, kadencji III Rady Miejskiej

-  4, kadencji IV Rady Miejskiej -  3, po ostatnich wyborach z 21 kwietnia 1939 roku
.  25zasiadł w Radzie Miejskiej zaledwie jeden Żyd . Rzeczywistość nie zachęcała do po

zostania w małym miasteczku jakim  był Przedecz. Zamożniejsi Żydzi podejmowali de

cyzję o wyjeździe z Polski, biedniejsi zadowalali się wyjazdem do większych miast, 
kierując się chęcią znalezienia lepszej pracy.

W wyborach do władz gminy żydowskiej w Przedczu, które odbyło się 20 maja 

1931 roku lista „Mizrachi” uzyskała 3 mandaty, (35%), syjoniści występujący jako 
„Związek Rzemieślników” -  2 mandaty (25%), ortodoksi -  2 mandaty (25%), „Żydo
wska Partia Ludowa” (folkiści) -  1 mandat (15%), listę „Ogólnej Żydowskiej Partii

Robotniczej «Bund» unieważniono. Nowym przewodniczącym wybrano folkistę, Dawida
26Żychlińskiego . Ewolucję sympatii politycznych prolewicowych i prosyjonistycznych

potwierdzają wyniki kolejnych wyborów, które odbyły się 27 października 1936 roku.

Koalicja „Bundu” i „Poalej Syjon Lewicy” uzyskała 70% mandatów, ortodoksi -  15%,
27„Nowa Organizacja Syjonistyczna” zblokowana z „Syjonistyczną Partią Pracy” -  15% . 

O rzeczywistych wpływach poszczególnych ugrupowań syjonistycznych wśród miejsco

wych Żydów świadczą wybory delegatów do XX Kongresu Syjonistycznego przepro

wadzone w 1937 roku. Uprawnionych do głosowania było 70 osób, tylu więc Żydów 

w Przedczu faktycznie dobrowolnie wpłaciło „szekli” (dobrowolnych składek na rzecz 

rozwoju przyszłego państwa w Palestynie). „Organizacja Syjonistyczna w Polsce” (sy

joniści ogólni) uzyskała 13,4% głosów, „Mizrachi” -  41,7%, „Liga Pracującej Palesty- 
28ny” -  44,7% . Wyniki głosowania do XX Kongresu Syjonistycznego w Przedczu wska

zują, iż wśród przedeckich syjonistów równoważyły się poglądy lansujące świecki, z 

drugiej strony religijny charakter przyszłego państwa żydowskiego w Palestynie.
Wyrazem różnic ideologicznych, które występowały w skupiskach Żydów w Rze

czypospolitej była przynależność partyjna. Ponieważ „nakładały” się na nią także róż

nice religijne, łącznie sprzyjały one atomizacji życia politycznego Żydów. Miało ono 
swoje odbicie nawet w niewielkich liczebnie skupiskach żydowskich, w tym i w Przed

czu. Nurt syjonistyczny w Przedczu był reprezentowany przez „Organizację Syjonistów 
w Polsce”, „Żydowską Socjalistyczno-Demokratyczną Partię Robotniczą w Polsce” („Po- 

ale Syjon Lewica”), „Syjonistyczną Partię Pracy «Hitachduth» oraz „Żydowską Socja
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listyczną Partię Robotniczą Robotnicy Syjonu” („Poale Syjon Prawica”). Zebranie orga

nizacyjne tej ostatniej odbyło się w 1932 roku. Przewodniczącym oddziału wybrano 
Fiszela Topolskiego, zastępcą Abrama Zielińskiego. Rok później podczas akademii po

święconej pamięci zmarłego Chaima Arlazanowa, bojownika poległego w walce o od
budowę państwa żydowskiego w Palestynie, przemawiał brat zmarłego zachęcając ze

branych do zintensyfikowania działań zmierzających do realizacji celu za który poległ 
29jego brat . Za utworzeniem siedziby narodowej w Palestynie, nawet przy użyciu ra

dykalnych metod, nie wykluczając walki zbrojnej, opowiadała się „Organizacja Syjoni

stów Rewizjonistów «Brith Hazohar» -  mająca swój oddział w Przedczu. Współpraco
wali z działaczami z Warszawy. Z ramienia tamtejszej centrali z rewizjonistami prze-

30deckimi kontaktował się Maks Mordon . Na co dzień utrzymywano bliską współpracę 
z „rewizjonistami” w leżącej w pobliżu miejscowości Osięciny. Metodą pozyskiwania 

sympatii społeczeństwa dla ideologii syjonistycznej było organizowanie imprez kultu
ralnych, obchodów świąt żydowskich, spotkań z wyjeżdżającymi do Palestyny np. kan-

31torem synagogi w Tomaszowie Mazowieckim -  Jakubem Basistą .
Do współpracy przedeckich „syjonistów rewizjonistów” z członkami tamtejszej

„Organizacji Syjonistów w Polsce” dochodziło w kwestiach szerzenia kultury żydo-
32wskiej w duchu syjonistycznym oraz lansowania osiągnięć gospodarczych Palestyny . 

Staraniem syjonistów sprowadzono do miasta i przedstawiono społeczności żydowskiej 

osiągnięcia produkcyjne przemysłu żydowskiego w Palestynie w ramach objazdowej 

wystawy tzw. „Bazaru Palestyńskiego”, który można było oglądać w dniach 4-6 listo
pada 1936 roku. O rosnącej sympatii dla idei syjonistycznej w Przedczu może świad

czyć fakt, że rok później w czasie modłów za sprawę palestyńską w dniach 13-14 
stycznia uczestniczyło 360 osób. Mówcy nawoływali do składania ofiar, które przezna

czano na wykup ziemi z rąk arabskich oraz utworzenie w Przedczu syjonistycznej bib

lioteki33.
Organizacją o charakterze zachowawczym stojącym na stanowisku utrzymania du

żego znaczenia w przyszłym państwie żydowskim religii była „Organizacja Syjonistów 
-  Ortodoksów Centrum Duchowe «Mizrachi». Program partii był syntezą judaizmu i

syjonizmu. W tym duchu odbywały się zebrania członków oddziału przedeckiego „Mi-
34zrachi” z rabinami z Koła -  Jakubem Litmanem, Łowicza -  Mojżeszem Kolbą .

Zwolennicy tradycyjnego judaizmu, którzy odrzucali zarówno idee syjonistyczne,

jak i poglądy lewicowe zgrupowali się w „Organizacji Żydów Ortodoksów w Polsce
35«Agudath Isroel». Oddział w Przedczu powstał 28 sierpnia 1919 roku . W opozycji 

do ruchu syjonistycznego, ortodoksyjnego i partii reprezentujących lewicę społeczną po

zostawała „Żydowska Partia Ludowa” (folkiści). Jej wpływy były jednak ograniczone
36wśród ludności żydowskiej w Przedczu .
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Część społeczeństwa żydowskiego w Przedczu przejawiała sympatie do ideologii 

lewicowej. Jej zwolennicy wywodzili się ze środowisk spauperyzowanego rzemiosła, 

kupiectwa lub środowiska robotniczego. Byli oni członkami „Poale Syjon Lewica”, „Po- 
ale Syjon Prawica”, „Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego «Bund»”. 

Przynależność partyjna w małomiasteczkowym środowisku było często sprawą czysto 
umowną i nie była traktowana w sposób jednoznaczny. Dogmatyczne traktowanie po
glądów politycznych w hermetycznych środowiskach żydowskich miasteczek (jid. sztetł) 

mogłoby zachwiać spoistością grupy funkcjonującej w warunkach stałego naporu ze 

strony chrześcijańskiego otoczenia. Nieliczni Żydzi w Przedczu reprezentujący poglądy 

skrajnie lewicowe wstępowali w szeregi „Komunistycznej Partii Polski”. Jej sympa
tycy chcąc znaleźć formułę pozwalającą im na legalną działalność pod szyldem legalnie 

działającej organizacji, zaczęli stopniowo w latach trzydziestych XX wieku wypierać 
członków „Bundu” z władz „Związku Zawodowego Robotników Przemysłu Odzieżo
wego”. Związek w 1936 roku zrzeszał w Przedczu 34 osoby, w tym 10 przyznawało
się do sympatii komunistycznych. Przez wiele lat na jego czele stał bundzista Lajzer

37Szajer, zaś sekretarzem pozostawał Szyja Termier . Komunizująca młodzież zgrupowa

na w 4 komórkach „Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej” w Przedczu sta
nowiła grupę 15 osobową. W całości w 1932 roku KZMP był opanowany przez mło-

38dzież żydowską .
Struktura społeczno-zawodowa ludności żydowskiej w Przedczu jest trudna do 

uchwycenia w materiałach archiwalnych. W świetle rejestru członków gminy (męż

czyzn) ze stycznia 1929 roku przedstawiała się ona następująco: kupców (48), hand

lowców (29), krawców (28), emerytów (12), szewców (9), rymarzy (6), rzeźników (5),

nauczycieli (4), piekarzy (3), blacharzy (3), szklarzy (2), pisarzy (2), fryzjerów (2),
39dentysta (1), rabin (1), lekarz (1), zegarmistrz (1), malarz (1), furman (1), rzezak (1) . 

W Przedczu w 1932 roku zarejestrowanych było 135 rzemieślników, wśród nich 

78 katolików (57,8%), 55 Żydów (40,7%), 2 ewangelików (1,5%). Wśród żydowskich 

rzemieślników znajdowało się 30 krawców, 5 czapników, 4 rymarzy, 3 piekarzy, 

3 szewców, 2 rzeźników, 2 kamaszników, 2 zegarmistrzów, 2 szklarzy, 1 jubiler, 

1 cukiernik40.
Drugą pod względem liczebności grupą zawodową pozostawali mocno rozwar

stwieni finansowo żydowscy kupcy. Obok kilku dużych sklepów i składów dominowały 
małe sklepiki i stragany. Najbiedniejszych kupców nazywano „handlarzami”, zamożniej

szych „handlowcami”, zamożnych „kupcami” . W wykazie 109 placówek handlowych i 

przemysłowych Przedcza z 1928 roku udział ludności żydowskiej był znaczący i wy

nosił 77% (84 przedsiębiorstwa). Żydzi zdominowali handel ubiorami, nakryciami gło
wy, suknem, płótnem, skórami, ziemiopłodami. Do większych zakładów przemysłowych
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należących do Żydów należy zaliczyć jedną z dwóch istniejących w Przedczu i okoli

cach fabrykę wód gazowych (właściciel -  Jechuda Goldman), jedną z dwóch olejami 

(Mendel Kwiat), cztery z pięciu piekarni (Mordka Kłodawski, Mendel Bielawski, Pinkus
Bielawski, Józef Goldman), trzy z czterech rzeźni (Towje Goldman, Salomon Buks, 

41Mojżesz Płockier) . Obok nich funkcjonowały w okolicach Przedcza zakłady przemy
słowe nie należące do Żydów jak 2 młyny, garbarnia (zamknięta w 1923 roku), go-

42rzelnia, tartak, fabryka wódek, 2 wiatraki . Do elity finansowej wśród żydowskiej spo

łeczności Przedcza należy zaliczyć właścicieli olejami i fabryki wód gazowych oraz 

kupców Nute Wassercuga, Iceka Mokotowa, Szyję Makowieckiego, Surę Auerbach, Nu- 

sena Skowrońskiego oraz większość przedstawicieli rodzin Żychlińskich i Domagalskich. 

Kryzys gospodarczy lat 1929-1935 przyczynił się do znacznego zubożenia części rodzin.
Pauperyzacja dotknęła głównie: Goldmanów i Langnatów z Rybna, Lewentalów, czę- 

43ściowo Wassercugów . Struktura zawodowa czynnych mieszkańców Przedcza (876 
osób) w 1931 roku przedstawiała się następująco: w przemyśle i rzemiośle pracowało 

400 osób (45,7%), handlu i ubezpieczeniach 45 (5,1%), komunikacji i transporcie
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1 osoba (0,1%), rolnictwie i ogrodnictwie 50 (5,7%), innych działach 380 (43,4%) . 
Do elity intelektualnej przedeckich Żydów należeli: rabin A.J. Zemelman, lekarze Aw-

zrgun Diament i Abram Szpryngier, dentysta Szlama Czemiakier, sekretarz gminy Aron
45Russak, nauczyciele: Juda Szlifkowicz, Chaim Torner, Hersz Skowroński, Szyja Perl . 

Największą poczytnością cieszył się wśród miejscowych Żydów „Hajnt” (1908-1939), 
prasowy organ warszawskich syjonistów o zasięgu ogólnopolskim. W 1932 roku pre

numerowało go w Przedczu 15 czytelników46.
Kwestią, która budziła stale napięcia wśród członków gminy żydowskiej w Przed

czu były finanse. Gmina przedecka zaliczała się do gmin średniozamożnych spośród 

innych gmin żydowskich leżących na Kujawach. W 1938 roku na 15,3% (86 osób)

członków gminy żydowskiej nałożono obowiązek uiszczania składki gminnej. W innych
47gminach żydowskich regionu odsetek ten wahał się od 10 do około 18% . Nakłada

niem składek zajmowała się gminna komisja szacunkowa, której członków powoływał 
zarząd gminy. Kwestia właściwej oceny wielkości posiadanego majątku i uzyskiwanych 

dochodów (odprowadzanych do władz skarbowych, bo na nich opierała szacunki komi

sja) budziła duże emocje. Często starano się wykorzystywać uprawnienia komisji kie

rując się interesami partyjnymi, zaniżając stawki podatku sympatykom czy członkom 

danej partii, a zawyżając oponentom. Czasem w grę wchodziły wzajemne antypatie i 

uprzedzenia. Do konfliktu na tym tle doszło 14 marca 1925 roku. Podczas nabożeństwa 
w synagodze Mordka Wajden zarzucił przewodniczącemu gminy Sz. Frenkielowi nie

sprawiedliwe rozdzielenie składki. Nawoływał do obalenia zarządu i powołania nowej 

komisji szacunkowej
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Wartość majątku ruchomego gminy szacowano w 1939 roku na 1250 zł, nieru-
49chomego na 14 000 zł, stan zadłużenia gminy na 3500 zł . W miarę zmniejszania się 

liczby członków gminy oraz pogłębiającej się pauperyzacji w latach trzydziestych koszty 

utrzymania i funkcjonowania gminy pozostawały wysokie. Budżet gminy w 1933 roku 

wynosił 13 283 zł. Dwa lata później już tylko 11 664 zł. Mimo ograniczenia wydatków 

gminy, ubożsi płatnicy składek gminnych nie mogli im podołać. Za lata 1931-1934 z 

powodu zaległych nieuiszczonych opłat gmina straciła 4176,50 zł. Niedobory budżetowe 

pokrywano w dwojaki sposób, podnosząc ceny opłat uiszczanych za ubój rytualny oraz 

zalegając z wypłatami pensji dla urzędników gminy. Tym ostatnim w 1935 roku gmina 

była winna 6444,85 zł (3884,65 zł rabinowi, 2426,70 rzezakowi, 62 zł sekretarzowi 

gminy, 64,50 posługaczowi synagogalnemu, 7 zł stróżowi)50. Możliwości zwiększenia 

źródeł finansowania działalności gminy były ograniczone. W 1935 roku w 76% (6500 zł) 

dochodów budżetu pochodziło z uboju rytualnego, 14% (1200 zł) ze składki gminnej, 

4,4% (375 zł) z opłat cmentarnych, 3,5% (300 zł) z czynszu za mieszkanie rabina, 

2,1% (176 zł) z ofiar rodałowych. Najpoważniejszym obciążeniem dla gminy było wy

płacanie pensji rabinowi. Wydatkowano na ten cel około 50% budżetu, pozostałe koszty 

rozkładały się na pensje dla innych urzędników gminy, inwestycje itp. (40%), 10% 

przeznaczano na cele charytatywne51. Wydatkowaniu środków na ten ostatni cel sprzy

jało ubożenie ludności żydowskiej w okresie trwania wielkiego kryzysu (1929-1935). 

Władze gminy, chcąc zapewnić migrującym Żydom, którzy znaleźli się w Przedczu

godziwe warunki noclegu, rozpoczęły budowę schroniska dla ubogich przejezdnych Ży-
52dów przy ulicy Warszawskiej 12. Prace zakończono w 1934 roku .

Spośród organizacji gospodarczych, w szeregach których zrzeszali się m.in. żydo

wscy rzemieślnicy należy wymienić cechy. Najstarszy z nich, cech szewców powstał

w 1842 roku, kuśniersko-krawiecko-czapniczy w 1888 roku, stolarski w 1905 i kowalski
53w 1910 roku . W II Rzeczypospolitej żydowscy rzemieślnicy w latach dwudziestych

54praktycznie zmonopolizowali cech krawców -  kuśnierzy i czapników . Mieszany chrze- 

ścijańsko-żydowski był cech kowali i blacharzy (4 Żydów), który uległ rozwiązaniu w 

końcu 1935 roku. Pod wpływem agitacji nawołującej do spolszczania handlu i rzemiosła 

w latach trzydziestych żydowscy rzemieślnicy na znak protestu wycofali się z człon

kostwa w cechu rzeźnicko-piekarskim. W końcu lat trzydziestych w Przedczu pozostał 

jeden cech żydowski (krawców-kuśnierzy i czapników) oraz trzy chrześcijańskie (szew

ców, stolarzy i kołodziejów oraz rzeźników i piekarzy)55.
Innymi organizacjami grupującymi środowiska żydowskich środowisk gospodar

czych w Przedczu były utworzony w 1924 roku (zarejestrowany 5 marca 1925 roku) 

oddział „Centralnego Związku Rzemieślników Żydów Rzeczypospolitej”56 oraz oddział
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„Centrali Drobnych Kupców i Handlujących Żydów” (zarejestrowany 12 marca 1925

roku). Po kilku latach z powodu malejącej liczby członków zawiesił działalność, by w
57latach trzydziestych ulec rozwiązaniu . Celem tych organizacji była ochrona spraw 

gospodarczych żydowskich rzemieślników i niezamożnych kupców, łatwiejszy dostęp 

do tańszych surowców i produktów, jak również pomoc prawna i finansowa. Zamożni

i średniozamożni żydowscy kupcy z Przedcza zorganizowali się w 1924 roku w „Związ-
58ku Kupców” . Chcąc sprostać rosnącej konkurencji ze strony chrześcijańskiego kupiec- 

twa w Przedczu, miejscowe drobnomieszczaństwo żydowskie (średniozamożni i zamożni

kupcy, rzemieślnicy, przemysłowcy) utworzyło w 1927 roku „Bank Ludowy w Przed-
59czu” o kapitale zakładowym 4274 zł . Sferom rzemieślniczo-kupieckim znacznej po

mocy finansowej udzielała działająca w Przedczu od 1930 roku „Kasa Bezprocentowych 

Pożyczek «Gemilus Chesed»”, pozostająca pod auspicjami „Żydowskiej Organizacji 

Społecznej «American Joint Distribution Committee»”. Organizacja ta stawiała sobie za 

cel umożliwienie powrotu do prowadzenia działalności gospodarczej upadającym finan

sowo żydowskim rzemieślnikom i kupcom, dzięki udzielaniu krótkoterminowych bez
procentowych pożyczek. Do Kasy należało 150 członków bez względu na sympatie 

polityczne. Dominowali ortodoksi (45%), syjoniści (30%) sympatycy „Mizrachi” stano
wili 25%. Oddział przedecki „Gemilus Chesed” w 1930 roku posiadał kapitał obrotowy 

w wysokości 2842 zł, udzielono 54 pożyczek. Rok później kapitał wzrósł do, 5487 i 

udzielono 185 pożyczek na sumę 11 162 zł60. 
Dobrze zorganizowane i posiadające pewną niezależność finansową środowiska ży

dowskiego kupiectwa i rzemiosła w Przedczu stanowiły prężną konkurencję, z którą 
trudno było nawiązać rywalizację chrześcijańskim kupcom i rzemieślnikom. Żydzi ofe

rowali tańsze produkty w większym wyborze stopniowo wypierając pomimo haseł na

wołujących do bojkotu ekonomicznego żydowskich firm, głównie kupców polskich. Ci 
ostatni, chcąc przeciwdziałać konkurencji, utworzyli „Związek Kupców Polskich” w 

Przedczu61.
Działalność organizacji kulturalnych wśród społeczności żydowskiej w Przedczu 

była dość ograniczona. Wielopłaszczyznową działalność prowadziło „Stowarzyszenie 

Społeczne Biblioteka Żydowska im. Sz. Alejchema” powstałe w 1924 roku z inicjatywy 

miejscowej organizacji syjonistycznej. Poza upowszechnianiem i popularyzacją książki 

i czytelnictwa, biblioteka organizowała zajęcia, podczas których zapoznawano ich ucze

stników z nowinkami naukowymi, popularyzowano kulturę żydowską, wiedzę o współ

czesnej Palestynie, organizowano amatorskie przedstawienia teatralne (np. 21
62października 1933 wystawiono sztukę pt. „Serce, które tęskni”) . Działalność popular

no-naukową prowadziło „Stowarzyszenie Kursów Wieczorowych dla Robotników w
63Warszawie” oddział w Kole, z filią w Przedczu .
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Druga wojna światowa położyła kres istnieniu liczącej około 300 lat gminy ży

dowskiej w Przedczu. Przed wybuchem wojny licząca 560 osób gmina żydowska w 
Przedczu, pod wpływem migracji Żydów z innych terenów „Kraju Warty” rozrosła się

6 4  65
do 722 osób 1 stycznia 1940 roku . W 1941 roku liczba ta wzrosła do 900 osób . 
Od wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej (22 czerwca 1941 roku) Żydzi z terenów wcie
lonych do Rzeszy w tym zapewne i z Przedcza byli kierowani do prac w tzw. „Ju- 
denlagach” -  żydowskich obozach pracy przymusowej na terenach Wielkopolski oraz 
w Inowrocławiu, częściowo głównie kobiety i dzieci przesiedlano do getta w Łodzi i 
na terenach Generalnego Gubernatorstwa . Osoby, które pozostały w Przedczu zostały 
samochodami 24 kwietnia 1942 roku wywiezione do obozu masowej zagłady w Chełm- 

67 nie nad Nerem . 
Wojnę przeżyło niewielu członków gminy żydowskiej w Przedczu. W 1946 roku 

było ich zarejestrowanych we włocławskim oddziale „Centralnego Komitetu Żydów Pol
skich” 19 osób. W rzeczywistości przeżyło wojnę około 30, a nie 100 osób (znacznie

68przesadzone informacje pochodzą z potocznych opinii) .
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Aneks. Rejestr członków gminy żydowskiej w Przedczu z 15 stycznia 1929 roku

Nazwisko i imię* Wiek Wykonywany
zawód

Abramowicz Szmul Abe 48 kupiec

Asz Lajbusz Josef 35 kupiec

Auerbach Icek Josef 32 kupiec

Bielawski Josef 45 handlarz

Bielawski Lipman 63 krawiec

Bielawski Mendel Wolf 48 piekarz

Bielawski Moszek 30 kupiec

Borensztajn Tojwie 55 handlarz

Buks Atje 37 handlarz

Buks Izrael 75 rzeźnik

Buks Salomon 52 handlarz

Chodecki Fajwisz 28 handlarz

Chodecki Mordka 55 handlarz

Cukiert Chaim 68 pisarz

Cząstkowski Abram 45 handlarz

Cząstkowski Icek 24 handlarz

Czemiakier Szlama 28 dentysta

Danielski Abram Icek 49 szewc

Danielski Gerszon 50 kupiec

Danielski Jakub 32 kupiec

Danielski Jakub 73 -

Danielski Michał 62 szewc

Danielski Mordka 27 handlarz

Danielski Motek 38 handlarz

Danielski Szymsze 58 krawiec

Danielski Tojwe 30 szewc

Dawidowicz Mordka 44 kupiec

Ekiert Abram 43 blacharz

Ekiert Froim 31 handlarz

Ekiert Zelig 81 _

Fajntuch Szymon 27 fryzjer

Fiszer Abram 45 kupiec

Folkowski Calel 55 kupiec

Fordoński Hersz 50 kupiec

Frankensztejn Hersz 45 handlarz

Nazwisko i imię* Wiek Wykonywany
zawód

Frankensztejn Lajb 75 handlarz

Frankensztejn Mordka 34 rymarz

Frankesztejn Moszel 55 szewc

Frankesztejn Moszek 55 rymasz

Frankesztejn Rywen 45 rymarz

Frenkiel Beniamin 31 kupiec

Frenkiel Szmul Lajb 56 kupiec

Goldman Abram 38 kupiec

Goldman Chaim 33 krawiec

Goldman Chil Josef 40 piekarz

Goldman Jakub Majer 70 kupiec

Goldman Mordka 32 rzeźnik

Goldman Tojwie 28 rzeźnik

Grynblat Moszek Abram 34 rymarz

Grynblat Nuta 32 kupiec

Gura Moszek Juda 29 fryzjer

Haltrich Gerszon Lajzer 35 czapnik

Izbicki Hersz 34 krawiec

Jachimowicz Aron Dawid 56 kupiec

Jakóbowicz Icek 49 krawiec

Jakubowski Kasryel 52 krawiec

Jamnik Szumi 55 rzezak

Kaźmierski Mendel 28 handlarz

Klar Abram Josef 70 -

Klar Izrael 63 kupiec

Klar Jakub Wolf 38 kupiec

Klar Luzer 35 krawiec

Kłodawski Chaim 36 krawiec

Kłodawski Chaskel 55 handlarz

Kłodawski Lajb 51 krawiec

Kłodawski Michał Hersz 75 -

Kłodawski Mordka 28 piekarz

Krauskopf Kalme Jakub 45 malarz

Krel Szmul Lajzer 45 krawiec

Kowalski Icek 66 -
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Nazwisko i imię* Wiek Wykonywany

zawód

Langnat (imię?) 60 kupiec

Lewental Rafał Wolf 60 -

Lewin Szulim 53 szklarz

Lewkowicz Moszek 44 furman

Librach Berysz 32 kupiec

Lijek Mendel 44 handlarz

Łęczycki Chaskiel Mordka 53 handlarz

Makowiecki Abram Lajb 72 -

Makowiecki Szyja 45 kupiec

Marczak Izrael Szyja 45 kupiec

Marczak Szyja 34 kupiec

Markiewicz Wolf 34 handlarz

Menczwka Mendel 26 handlarz

Menche Berysz 51 kupiec

Mokotów Icek 41 kupiec

Morgensztem Iser 44 kupiec

Najman Michał Hersz 48 handlarz

Nelkin Wolf 60 szklarz

Opas Hersz 40 krawiec

Offenbach Szapse 44 kupiec

Orenbach Abram Wolf 27 kupiec

Perelmuter Juda 45 kupiec

Perle Hersz Lipman 30 kupiec

Perle Mordka Szyja 34 nauczyciel

Plockier Abram 70 rymarz

Płockier Moszek 40 rzeźnik

Pozner Alje 35 pisarz

Pozner Mordka 45 kupiec

Prochowski Abram Alje 30 krawiec

Przedecki Chaim 28 handlarz

Przedecki Jakub Mordka 31 rymarz

Przedecki Michał 34 krawiec

Radziejewski Lajzer 56 handlarz

Rapaport Kalme 62 kupiec

Rauch Chaim 29 handlarz

Rauch Falek 40 handlarz

Rauch Froim 31 handlarz

Rauch Mordka 38 handlarz

Rauch Moszek 43 kupiec

Nazwisko i imię* Wiek Wykonywany

zawód

Rauchsztejn Chaim 59 krawiec

Rawski Moszek 40 czapnik

Romer Jakub Pinkus 50 kupiec

Rożen Abram 28 kupiec

Rożen Jakub Wolf 34 kupiec

Rozenberg Josef 25 szewc

Rozenkranc Hersz 34 zegarmisrz

Russak Moszek Aron 45 handlarz

Rybiński Moszek 42 krawiec

Rybiński Nuchim 55 krawiec

Rybiński Pinkus 55 kupiec

Rybiński Szymon 71 _

Skowroński Abram Hersz 36 nauczyciel

Skowroński Nusyn 45 kupiec

Sochaczewski Gawryel 55 kupiec

Sochaczewski Moszek 53 kupiec

Sojka Kopeł 36 rymarz

Sumeraj Chaskiel 82 szewc

Szlifkowicz Moszek Juda 65 nauczyciel

Szpringer Abram 33 lekarz

Sztrang Moszek Michał 58 kupiec

Szpiro Szaja 65 -

Topolski Chil 32 kupiec

Topolski Moszek 50 kupiec

Tomer Chaim 58 nauczyciel

Tomer Menasze 31 krawiec

Torończyk Aron 58 szewc

Torończyk Beniamin 49 handlarz

Wajden Icek 47 krawiec

Wajden Mordka Ber 54 kupiec

Wajden Moszek Aron 31 czapnik

Walter Alje 28 kupiec

Wassercug Nuta 57 kupiec

Wiśniewski Chaim Zalme 31 krawiec

Wiśniewski Herszel 33 krawiec

Wiśniewski Izrael 60 handlarz

Wiśniewski Josef 70 -

Wiśniewski Rywen 32 czapnik

Wiśniewski Symcha 30 krawiec
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Nazwisko i imię* Wiek Wykonywany

zawód

Wiśniewski Zelig 36 krawiec

Zemelman Josef Aleksander 28 rabin

Zieliński Alje 70 -

Zieliński Alje 54 krawiec

Zieliński Chaim 30 handlarz

Zieliński Chaim Josef 65 rymarz

Zieliński Izrael Chaim 42 blacharz

Zieliński Moszek 28 krawiec

Zieliński Nachme 66 krawiec

Zieliński Salomon 30 krawiec

Zieliński Szaje 55 krawiec

Zomer Chaim 53 -

Zyngerman Icek 58 blacharz

Żychliński Dawid 40 kupiec

Żychliński Ezre 52 handlarz

Żychliński Gitman 66 kupiec

Zychliński Jakub 35 kupiec

Żychliński Jakub 64 kupiec

Żychliński Josef 42 czapnik

Żychliński Lajzer 45 kupiec

Żychliński Szymsze 36 ?

Żychliński Szymsze 46 czapnik

* zachowano oryginalną pisownię imion i nazwisk


