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Bierun Stary nalezy do najstarszych miast na Go rnym S la sku. O jego zaęozeniu i rozwoju
zadecydowaęo poęozenie na waznej drodze handlowej. Zydzi, beda cy gęo wnie kupcami
i rzemieslnikami, znalećli w nim pocza tkowo dogodne warunki bytowania. Przemiany
spoęeczno-ekonomiczne i rozwo j komunikacji w XIX w. ograniczyęy role miasta do
lokalnego osrodka handlowo-rzemieslniczego. Spowodowaęy one stopniowe opuszczanie
Bierunia przez ludnosc wyznania mojzeszowego, kto ra szukaęa zasobniejszych ćro deę
dochodo w. Pomimo stosunkowo maęej liczby Zydo w mieszkaja cych w miescie na przestrzeni
dziejo w, przyczynili sie oni w znacznym stopniu do jego rozwoju.

Pierwsi Zydzi pojawili sie prawdopodobnie na Go rnym S la sku na pocza tku XIII w.
W 1226 r. ksia ze opolski Kazimierz I z okazji poswiecenia koscioęa w Olesnie kazaę spisac
obowia zuja ce dotychczas opęaty celne. Wezwaę do siebie najstarszych mieszkanco w Olesna
i kazaę swoim urzednikom wysęuchac ich wypowiedzi zęozonych pod przysiega . Nastepnie
biskup wrocęawski Wawrzyniec zatwierdzię na podstawie zęozonych zeznan prawa celne dla
Olesna i Siewierza pod groćba  kla twy. Z tego dokumentu dowiadujemy sie, ze nalezaęo
pobierac cęo na rogatkach obu miast od Zydo w cia gna cych z Moraw na Kujawy, chociazby
nie wiećli ze soba  towaro w na sprzedaz. Kupcy chrzescijanscy byli zwolnieni z tego rodzaju
opęat. Natomiast od przewozonych towaro w komory celne pobieraęy cęa Ó  w jednakowej
wysokosci od chrzescijan i Zydo w. Osiedlaja ca sie na Go rnym S la sku ludnosc wyznania
mojzeszowego trudnięa sie gęo wnie handlem i rzemiosęem, choc w XIII i XIV w. spotykano
tez Zydo w zajmuja cych sie uprawa  roli.

Pod wzgledem prawnym miejscowa ludnosc zydowska podlegaęa w sredniowieczu węadzy
ksia za t go rnosla skich. Im pęacięa podatki, a jej sprawy byęy rozpatrywane przez sa dy
ksia zece. Wraz z utrata  suwerennosci przez ksiestwa na Go rnym S la sku zwierzchnictwo nad
Zydami w XIV w. przypadęo kro lom czeskim, a od XVI w. takze cesarzom habsburskim.

Zydzi osiedlaja cy sie od XIII w. w miastach stanowili duza  konkurencje dla
chrzescijanskich kupco w i rzemieslniko w. Wywoęywaęo to sprzeciw ze strony tych ostatnich.
W 1267 r. pod przewodnictwem kardynaęa Gwidona z Rzymu odbyę sie we Wrocęawiu
synod, na kto rym zapadęy uchwaęy skierowane przeciw ludnosci zydowskiej. Nakazano jej
mieszkac w miastach sla skich w osobnych dzielnicach, nosic wyraćne oznaczenie na
ubraniach, zakazano utrzymywac kontakto w towarzyskich z chrzescijanami, sprzedawac im
towary spozywcze, trzymac sęuzbe chrzescijanska , a zezwolono jedynie na posiadanie jednej
synagogi w miescie. W XIVÓ XV w. rzemiosęo zydowskie zostaje ograniczane przez cechy.

Jednak wszystkie te prawne ograniczenia nie wystarczaja  by pozbyc sie ludnosci wyznania
mojzeszowego z miast sla skich. W sredniowieczu Zydzi niejednokrotnie padali ofiar a
tumulto w. Czesto tez ich z nich wypedzano. Jednak po kilku lub kilkunastu la tach wracali do
miast. Decydowaęy o tym wzgledy ekonomiczne, bowiem Zydzi byli czynnikiem
rozwijaja cym handel i rzemiosęo.

W zwia zku z panuja ca  epidemia  ”czarnej smierciż  w 1349 r. oskarzono ich o
spowodowanie zarazy i wypedzono z wielu miast go rnosla skich. W 1453 r. wobec zagrozenia
chrzescijanstwa przez Turko w i zdobycia Konstantynopola papiez Mikoęaj V wysęaę do
Niemiec i Polski węoskiego franciszkanina Jana Kapistrana, aby zachecaę wiernych do
wyprawy przeciw Turkom. Podczas jego pobytu we Wrocęawiu oskarzono miejscowych
Zydo w o zbeszczeszczenie hostii i uwieziono czesc z nich. Kro l czeski Węadysęaw
Pogrobowiec wyznaczyę trzech komisarzy Ó  pod przewodnictwem Kapistrana Ó  do
osa dzenia pojmanych Zydo w. Sposro d nich 41 skazano na spalenie na stosie, a pozostaęych
wygnano z miasta. Podczas przejazdu franciszkanina z Wrocęawia do Krakowa, rady miast
go rnosla skich podejmowaęy uchwaęy o wypedzeniu niewiernych Zydo w. Od poęowy XV w.
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na prawym brzegu Odry istniaęy jedynie niewielkie skupiska ludnosci wyznania
mojzeszowego. Walczyęy one z mieszczanami chrzescijanskimi, czesto ratuja c sie przed
wygnaniem wysokimi daninami. W 1535 r. w Karniowie oskarzono Zydo w o dokonywanie
czaro w. Pojmanych skazano na spalenie na stosie, a pozostaęych wypedzono z miasta.

W tym czasie ro wniez rady pozostaęych miast go rnosla skich podejmowaęy uchwaęy o
wygnaniu ludnosci wyznania mojzeszowego. Do opuszczenia przez ludnosc zydowska
Go rnego S la ska przyczynię sie tez edykt cesarski z 1559 r. nakazuja cy wypedzenie Zydo w ze
wszystkich ziem dziedzicznych Habsburg o w. Wykonano go w latach 1582Ó 1588.

Poęozenie prawne ludnosci wyznania mojzeszowego na Go rnym S la sku zmienięo sie
zasadniczo dopiero w 1648 r. w wyniku zawarcia pokoju westfalskiego. Zwierzchnosc nad
Zydami zostaęa wo wczas przekazana węascicielom ziem, na kto rych mieszkali. Na przeęomie
XVI i XVII w. zaczeli osiedlac sie w miastach go rnosla skich Izraelici z Zachodniej
Maęopolski, przybywaja cy gęo wnie z Bedzina, Chrzanowa, Kazimierza pod Krakowem,
Olkusza i Oswiecimia. Postanowienia pokoju z 1648 r. umozliwięy magnatom go rnosla skim
sprowadzenie Zydo w do swoich do br w celu ozywienia gospodarki. Na terenie Ksiestwa
Pszczynskiego browary i gorzelnie do lat dwudziestych XVIII w. byęy dzierzawione przez
okolicznych Zydo w.

Cesarz Karol VI (1711Ó 1740) wprowadzię jednak we wszystkich krajach swojego
panstwa. w tym takze i na Go rnym S la sku, ograniczenia w zawieraniu maęzenstw
zydowskich. Odta d wolno byęo sie zenic tylko najstarszemu synowi w rodzinie i to za
specjalnym pozwoleniem. Polecię on wysiedlic ludnosc wyznania mojzeszowego z centro w
miast i skupic ja  w osobnych dzielnicach. Węadza miejscowa miaęa zamienic cmentarze,
bo znice, domy i place zydowskie na posesje chrzescijanskie wraz ze zmiana  węasnosci.

Mimo sprzeciwu lokalnych węadz, zainteresowanych rozwojem handlu i rzemiosęa, rozkaz
wykonano okoęo 1730 r. Stworzono takze wo wczas samodzielne gminy zydowskie,
z węasnymi prawami i bez mozliwosci tworzenia nadrzednych struktur.

W rezultacie pierwszej wojny sla skiej, w 1742 r. Go rny S la sk znalazę sie w granicach
Kro lestwa Pruskiego. Fryderyk II (1740Ó 1786) da zyę w swej polityce wzgledem Zydo w do
zmniejszenia ich liczby, ograniczenia prawa wykonywania wielu zawod o w oraz uzyskania od
nich maksymalnych ilosci pieniedzy. Pocza tkowo tylko najstarszy syn z rodziny zydowskiej
mo gę sie zenic, przy czym musiaę wniesc wysoka  opęate za zezwolenie.

W 1750 r. dopuszczono ludnosc wyznania mojzeszowego do akcyzowanych miast
Go rnego S la ska, aby ozywic w nich handel. Podniesiono jednoczesnie do czterech liczbe
syno w z rodzin zydowskich, kto rym byęo dozwolone maęzenstwo. W miastach nie wolno im
byęo uprawiac handlu przynosza cego duze zyski: suknem, weęna . przedza  i sko ra . Tylko we
wsiach go rnosla skich wolno byęo osiedlac sie Zydom w charakterze karczmarzy, piekarzy,
rzećniko w, dzierzawco w dworskich browaro w i gorzelni.

W drugiej poęowie XVIII w. karczmy w posiadęosciach go rnosla skich feudaęo w
dzierzawili wyęa cznie Zydzi. W 1751 r. Kamera Wrocęawska podzielięa kupco w zydowskich
mieszkaja cych na S la sku na piec kategorii, z kto rych dwie pierwsze cieszyęy sie wzgledna
swoboda  prowadzenia handlu i opieka  węadzy. Przybywaja cy do miast na targi i jarmarki
handlarze zydowscy musieli opęacac kazdy dzien pobytu. Handlem detalicznym mogli sie
trudnic jedynie najbogatsi częonkowie gmin wyznaniowych pęaca cy, specjalne podatki.

Pozostali mogli prowadzic sprzedaz detaliczna  jedynie w dniach jarmarko w i to tylko na
prowizorycznych straganach. Ro wnouprawnieni przez panstwo handlarze zydowscy byli
jednak dyskryminowani przez organizacje kupieckie, kt o re pragneęy ograniczyc ich liczbe
i rozmiary handlu. W odpowiedzi na to Zydzi zakęadali spo ęki, w kto rych handlowaęo kilku
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kupco w na podstawie koncesji jednego uprzywilejowanego wsp o lnika. Spo ęki te posiadaęy
wiekszy kapitaę niz chrzescijanskie i mogęy prowadzic bardziej elastyczny handel.

Utrzymywaęy one czesto kontakty z kupcami zydowskimi z Rzeczypospolitej. Edykt
Fryderyka II z 20 wrzesnia 1779 r. nakazywaę wszystkim Zydom go rnosla skim opuszczenie
wsi i przeniesienie sie do miast, gdzie mogli zajmowac sie wyęa cznie handlem. Zakaz zostaę
cofniety w 1787 r. o uwagi na zbyt wielkie szkody jakie przynosię wielkim węascicielom
ziemskim. Zarza dzenie Kamery Wrocęawskiej z 17 sierpnia 1780 r. usuwaęo z Go rnego
S la ska ludnosc wyznania mojzeszowego, kto ra osiedlięo sie na nim w ostatnich latach.

Stworzono wo wczas piec punkto w przesiedlenczych, kto re zlokalizowano w: Bieruniu,
Lublincu, Mikoęowie, Mysęowicach i Tarnowskich Go rach.

W koncu XVIII w. wzrosęa rola kupiectwa zydowskiego na Go rnym S la sku na skutek
ogo lnego rozwoju handlu oraz tolerancyjnej poli tyki węadz panstwowych w stosunku do
zamoznych Zydo w, kto re widziaęy w nich jeden z czynniko w ozywienia gospodarczego oraz
dodatkowe ćro dęo dochodo w. Kupcy zydowscy opanowali wo wczas lokalny handel pęo tnem
i suknem. Posredniczyli oni takze w wymianie handlowej pomiedzy Go rnym S la skiem a
Maęopolska , sprowadzaja c gęo wnie: weęne, wosk, mio d i woęy, a w okresach nieurodzaju Ó
zboze. Natomiast na rynki Rzeczypospolitej wysyęali wyroby przemysęowe.

Minister prowincji sla skiej Hoym wskazaę wo wczas ze obnizka cen artykuęo w
węo kienniczych na rynku wewnetrznym wynikaęa z olbrzymiego obrotu tymi towarami przez
go rnosla skich kupco w zydowskich. W 1801 r. naęozono na kazdego Zyda trudnia cego sie
handlem detalicznym dodatkowe podatki. W 1791 r. węadze pruskie zezwolięy Zydom na
wstepowanie do cecho w rzemieslniczych, ale chrzescijanscy starsi cechowi nie chcieli ich
przyjmowac.

Okres przemian spoęeczno-ekonomicznych w Europie na przeęomie XVIII i XIX w.,
wpęyw idei Wielkiej Rewolucji Francuskiej oraz wojen napoleonskich znalazę odbicie w
zasadniczej zmianie poęozenia prawnego ludnosci zydowskiej w Kro lestwie Pruskim. Edykt
emancypacyjny z 11 marca 1812 r. nadawaę Zydom prawa obywatelskie, ro wnoczesnie
nakazuja c przyjecie im nazwisk. Prawa obywatelskie ludnosci wyznania mojzeszowego
zostaęy potwierdzone przez oktrojowana  konstytucje pruska  z 1815 r.

Bierun lezaę od sredniowiecza na waznym szlaku handlowym wioda cym z Wrocęawia
przez Opole. Pyskowice, Gliwice, Mikoęo w do Krakowa. Sprzyjaęo to osiedlaniu sie w
miescie kupco w i rzemieslniko w, w tym i zydowskich. Brak jednak danych pozwalaj a cych na
ustalenie roku przybycia do Bierunia pierwszych Zydo w.

W sa siednich miejscowosciach Go rnego S la ska wyznawcy judaizmu pojawili sie w
XVII w.: w Mikoęowie w 1674 r., w Mysęowicach W 1628 r., w Pszczynie w 1663 r., a w
Tychach w 1644 r. Mozna na tej podstawie przypuszczac, ze zydowscy kupcy i rzemieslnicy
mieszkali w Bieruniu Starym najpo ćniej od przeęomu XVII i XVIII w. Przybyli oni do miasta
z Rzeczypospolitej, prawdopodobnie gęo wnie z sa siedniego Oswiecimia, gdzie juz w XVI w.
tworzyli duza  kolonia . W pierwszej poęowie XVIII w. ich liczba w Bieruniu nie przekraczaęa
kilkunastu oso b, z uwagi na panuja cy wo wczas na Go rnym S la sku zasto j ekonomiczny.

Dopiero po zajeciu S la ska przez Prusy nasta pięo pewne ozywienie gospodarcze.
W poęowie XVIII w. kilkudziesiecioosobowa spoęecznosc zydowska zaęozyęa w Bieruniu
gmine wyznaniowa , kto ra jednak nie byęa zalegalizowana przez węadze panstwowe. Sale
modlitwy urza dzono w prywatnym domu. Wo wczas to utworzono ro wniez cheder
(elementarna  zydowska  szkoęe religijna ), w kto rej obok zasad wyznania mojzeszowego
nauczano historii i literatury zydowskiej oraz jezyka hebrajskiego.
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W 1778 r. zaęozono na przedmiesciu Wit (przy dzisiejszej ulicy Wita) cmentarz zydowski.
Obecnie jest on znacznie zdewastowany. Jego powierzchnia wynosi okoęo 950 metro w
kwadratowych. Cmentarz jest otoczony kamiennym murem, wzniesionym w koncu XIX w.

Ksztaęt cmentarza, konfiguracja terenu oraz rozmieszczenie nagrobk o w wskazuje, ze
skęadaę sie on z dwo ch czesci. Starsza (wschodnia) o powierzchni okoęo 600 metro w
kwadratowych pochodzi z konca XVIII w., a męodsza (zachodnia) o powierzchni okoęo 350
metro w z poęowy XIX w. Do naszych czaso w zachowaęo sie jedynie 47 nie zniszczonych
pęyt nagrobnych Najstarsze z nich pochodz a  z konca XVIII w. i wykonane sa  z piaskowca, a
najmęodsze, granitowe z okresu miedzywojennego. Nagrobki z przeęomu XIX i XX w. byęy
wykonywane przez zakęady kamieniarskie: M. Pick z Gliwic, K. Pokorny i Rosenthal z
Katowic oraz A. J. Wulkan z Oswiecimia. Ksztaęt stelli nagrobnych jest maęo zro znicowany.

Najstarsze sa  prostoka tne, a od poęowy XIX w. pojawiaja  sie stelle z go rnymi bokami
zakonczonymi po ęokra gęo lub ęukowato. W latach 1918Ó 1939 pęyty nagrobne zostaęy
zasta pione przez ostrosęupy o podstawach kwadratu. Wiekszosc zachowanych nagrobko w nie
posiada zadnych elemento w zdobniczych. Na kilkunastu pęytach wystepuja  skromne w
formie ornamenty geometryczno-roslinne. Jedynie osiem nagrobko w pochodza cych z
przeęomu XIX i XX w. ma w go rnej czesci pęaskorzećby: dwie dęonie (2 nagrobki), gaęa zka
winorosli (2), swiecznik trzyramienny ze zęamanymi swieczkami (1) i zęamana wierzba-
palma (3).

Wskazuja  one na istnienie wo wczas silnych zwia zko w miejscowych Zydo w ze swoimi
wspo ęwyznawcami z Maęopolski, gdzie prawie wszystkie nagrobki pochodz a ce z przeęomu
XIX i XX w. posiadaęy pęaskorzećby. Na pęytach nagrobnych do lat trzydziestych XIX w.
wystepuja  jedynie napisy w jezyku hebrajskim, a po ćniej sa  one dwujezyczne, hebrajskie
i niemieckie. Na nagrobkach z okresu miedzywojennego napisy hebrajskie nabraęy jedynie
charakteru tradycjonalnego, a gęo wne znaczenie posiadaja  napisy w jezyku niemieckim.

Najczesciej spotykanymi nazwiskami na nagrobkach s a : Borinski, Gruenpeter, Koplowitz,
Miedćwinski i Tichauer.

Wraz z uzyskaniem w 1812 r. przez ludnosc zydowska  w Prusach ro wnouprawnienia,
zostaęa zalegalizowana gmina wyznania mojzeszowego w Bieruniu Starym. W tym tez roku
wzniesiono murowana  synagoge (bo ćnice), kto ra stanowięa czesc prywatnego budynku
mieszkalnego. Opro cz miasta kahaę (zydowska gmina wyznaniowa) obejmowaę twym
zasiegiem starozkonnych zyja cych w okolicznych wsiach.

Polityka tolerancji religijnej prowadzona przez węadze Kro lestwa Pruskiego od pocza tku
XIX w. doprowadzięa do prawie zupeęnej asymilacji ludnosci wyznania mojzeszowego, kto ra
pod wzgledem jezykowym i kulturalnym stapiaęa sie z ludnoscia  niemiecka . Jedynym
czynnikiem wyro zniaja cym ja  pozostaęo wyznanie.

Asymilacje Zydo w w Prusach przyspieszaęy zarza dzenia administracyjne. Dnia 19 lipca
1021 r. zabroniono skęadac podpisy w jezyku hebrajskim, a 30 sierpnia 1824 r. zro wnano w
prawach szkoęy zydowskie z ogo lnopruskimi. Dnia 23 lipca 1847 r. Fryderyk Wilhelm IV
(1840Ó 1861) wydaę ustawe zro wnuja ca  w prawach politycznych i obywatelskich ludnosc
wyznania mojzeszowego z chrzescijanami. Unormowaęa ona takze stan prawny zydowskich
gmin wyznaniowych w Prusach. Organem ustawodawczo-kontrolnym kahaęu byęa
reprezentacja (rada), skęadaja ca sie od 9 do 27 częonko w wyęanianych w wyborach.

Czynne i bierne prawo wyborcze posiadali mezczyćni, pęatnicy podatku gminnego w
danym kahale. Częonkowie rady wybierali przeęozenstwo (zarza d), kto ry liczyę od 3 do 7
częonko w. Nie mogli oni byc jednoczesnie częonkami rady. Kadencja częonko w rady
i zarza du trwaęa 6 lat, przy czym co 3 lata wymianie ulegaęa poęowa ich skęadu w drodze
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wyboro w. Na czele rady i zarza du stali prezesi, kto rzy koordynowali prace organo w. W razie
smierci lub wyprowadzenia sie z obszaru gminy częonko w obu organo w przeprowadzano
wybory uzupeęniaja ce. W wielkich kahaęach obok częonko w reprezentacji i przeęozenstwa
wybierano ich zastepco w, na okres 3 lat. Peęnienie obowia zko w częonko w obu organo w byęo
honorowe. Wielkosc rady i zarza du byęa uzalezniona od wielkosci danej gminy wyznaniowej.

Do pęacenia podatku gminnego byęy zobowia zane wszystkie gęowy rodzin zydowskich
zamieszkuja cych obszar kahaęu. Jego wysokosc byęa uzalezniona od wysokosci dochodu.

Jezeli pęatnik uchylaę sie od wnoszenia naleznosci, wo wczas przy jego scia ganiu gmina
wyznaniowa uzyskiwaęa pomoc ze strony administracji panstwowej i samorza dowej. Rabin
byę wyęaniany w drodze wyboro w o ordynacji identycznej jak przy powoęywaniu
reprezentacji. Kandydat musiaę posiadac wyksztaęcenie akademickie lub ro wnorzedne, biegęa
znajomosc jezyka niemieckiego i hebrajskiego. W zaleznosci od wielkosci kahaęu i jego
mozliwosci finansowych zatrudniano takze innych urzedniko w religijnych:
podrabino w, kantoro w i szameso w oraz pracowniko w administracyjnych. Osoby peęnia ce
obowia zki urzedniko w religijnych i administracyjnych otrzymywaęy pensje od kahaęu. Kazda
zydowska gmina wyznaniowa w Kro lestwie Pruskim posiadaęa swobode w ustalaniu
szczego ęowego statutu, zgodnego z węasnymi potrzebami i mozliwosciami finansowymi.

Kahaęy byęy autonomiczne i nie posiadaęy mozliwosci tworzenia struktur nadrzednych.
Gospodarka kahaęu byęa oparta o budzet roczny uchwalany przez reprezentacje. Wybierani
częonkowie rady, zarza du i rabini byli zatwierdzani na stanowiska przez węadze rejencji,
kto ra kontrolowaęa tez finansowa  strone dziaęalnosci kahaęu. Nowo powstaęa zydowska
gmina wyznaniowa musiaęa byc zalegalizowana przez węadze rejencji, kto ra kontrolowaęa tez
finansowa  strone dziaęalnosci kahaęu.

Nowo powstaęa zydowska gmina wyznaniowa musiaęa byc zalegalizowana przez
prezydium danej rejencji. Ustawa z 1847 r. obowi a zywaęa na Go rnym S la sku do wybuchu II
wojny swiatowej, pomimo wielu pro b podejmowanych przez kahaęy polskiej jego czesci w
okresie miedzywojennym.

W 1825 r. W Bieruniu zyęo 90 Zydo w, co stanowięo 11,5% ogo ęu jego mieszkanco w. W
latach dwudziestych XIX w. przeksztaęcono istnieja ca  w miescie zydowska  szkoęe prywatna
na szkoęe komunalna , kto ra obok religii nauczaęa przedmioto w swieckich. Koniunktura
gospodarcza na Go rnym S la sku w pierwszej poęowie XIX w. sprzyjaęa rozwojowi miasta
i osadnictwu zydowskiemu. We wsiach naleza cych do kahaęu bierunskiego ludnosc wyznania
mojzeszowego osiedlięa sie w pierwszych latach XIX w., przybywaja c gęo wnie z ubogich
miast Galicji Zachodniej. Trudnięa sie ona handlem detalicznym, rzemiosęem
i szynkarstwem. Wo wczas to karczme w Ledzinach zaęozyę Salomon Tichauer.

Rozwo j gospodarki towarowo-pienieznej oraz zwia zany z tym wzrost dochodo w rolniczej
ludnosci Go rnego S la ska w pierwszej poęowie XIX w. powodowaęy duzy popyt na towary
i usęugi rzemieslnicze. Brak szybkiej komunikacji i transportu towarowego zmusza ęy ludnosc
miejscowa  do zaspokajania potrzeb u zydowskich kupco w i rzemieslniko w, kto rzy
wykazywali sie znaczna  przedsiebiorczoscia . Umozliwięo to stosunkowo dosc znaczne
liczebnie osadnictwo Zydo w.

W 1840 r. w Bieruniu Starym mieszkaęy 103 osoby wyznania mojzeszowego, kto re
stanowięy 8,5% w strukturze ludnosci miasta. W tym samym roku do starobierunskiego
kahaęu nalezaęo, jeszcze 254 Zydo w z okolicznych wsi, z kto rych: w Bojszowach zyęo 8,
Cheęmie Maęym i Wielkim Ó  20, Cielmicach Ó  3, Dzieckowicach Ó  31, Imielinie Ó  25,
Jedlinie Ó 2, Kopciowicach Ó  l0, Kosztowach Ó  29, Krasowach Ó  5, Ledzinach Ó 37,
Porombku Ó  8, Urbanowicach Ó  3, Wesoęej Ó  10 i Zabrzegu Ó  63.
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Zydowska gmina wyznaniowa w Bieruniu Starym obejmowaęa wiec caęa  zachodnia  czesc
o wczesnego powiatu pszczynskiego. Do poęowy XIX w., czyli do czasu zaęozenia węasnej
gminy wyznaniowej takze Izraelici zamieszkali w Mysęowicach nalezeli do starobierunskiego
kahaęu.

W latach 1847Ó 1914 ludnosc zydowska na Go rnym S la sku byęa caękowicie
zasymilowana. Jej jezykiem codziennym byę niemiecki, a znajomosc hebrajskiego
ograniczaęa sie gęo wnie do urzedniko w religijnych gmin wyznaniowych. Sytuacja ta znalazęa
odbicie w napisach na nagrobkach, w tym i na cmentarzu starobierunskim.

Rozwo j kapitalistycznych stosunko w produkcji i wymiany oraz tolerancyjna polityka
religijna węadz pruskich doprowadzięa do znacza cych przemian go rnosla skiej ludnosci
wyznania mojzeszowego. W poęowie XIX w. pojawięa sie wsro d niej liczna grupa
inteligencji, kto rej udziaę w strukturze spoęecznej Zydo w miaę staęa  tendencje wzrostowa  az
do wybuchu I wojny swiatowej. Proces ten byę uwarunkowany silna  da znoscia
starozakonnych do zdobywania wyksztaęcenia akademickiego. Podejmowali oni prace w
administracji panstwowej, adwokaturze, sa downictwie oraz przemysle i handlu, jako kadra
inzynieryjno-biurowa. Obok inteligencji, wazna  role odgrywaęa w tym okresie burzuazja
wyznania mojzeszowego, kto ra wywodzięa sie z bogatego kupiectwa inwestuj a cego w
ro znorakie przedsiewziecia przemysęowe i handel hurtowy. Nie doszęo jednak w tym czasie
do powstania zydowskiej klasy robotniczej na Go rnym S la sku.

Przepisy religijne zabraniaęy Zydom pracy w soboty i inne swieta judaizmu, co
praktycznie uniemozliwiaęo podjecie przez nich pracy w wielkich i srednich zakęadach
przemysęowych, kto rych węascicielami byli w wiekszosci chrzescijanie. Pod wzgledem
maja tkowych najwieksza liczba ludnosci zydowskiej nalezaęa do sredniozamoznych.

Budowa sieci kolejowej na Go rnym S la sku (od poęowy XIX w.), staęy wzrost fabrycznej
produkcji artykuęo w konsumpcyjnych oraz rozwo j handlu hurtowego rujnowaęy drobnych
kupco w i rzemieslniko w zydowskich.

Powodowaęo to staęy odpęyw Zydo w z Go rnego S la ska do centralnych regiono w II Rzeszy
Niemieckiej, Europy Zachodniej i obu Ameryk. Jedynie w Bytomiu, Gliwicach i Katowicach
rosęa liczba Izraelito w w drugiej poęowie XIX w., bowiem te miasta byęy waznymi centrami
handlu i usęug w regionie. Napęywaęa do nich ludnosc wyznania mojzeszowego z Kro lestwa
Polskiego i Galicji, da za ca do poprawy swej sytuacji materialnej.

Wsro d czesci zasymilowanych Zydo w go rnosla skich w latach osiemdziesia tych XIX w.
doszęo do odrodzenia narodowego. Jego przejawem byęo zorganizowanie pierwszej w
swiecie konferencji mięosniko w ”Syjonuż  w Katowicach w dniach 5Ó 11 listopada 1884 r.

Jej uczestnikami, obok go rnosla skich, byli Zydzi z Cesarstwa Niemieckiego, Rosyjskiego
wraz z Kro lestwem Polskim. Od konca XIX w. ludnosc wyznania mojzeszowego tworzyęa
liczne stowarzyszenia charytatywne, oswiatowe i kulturalne. Na pocza tku XX w. powstaęy na
Go rnym S la sku pierwsze organizacje syjonistyczne, o charakterze partii politycznych.

Jednak w okresach kampanii politycznych, Zydzi go rnosla scy opowiadali sie az do
wybuchu I wojny swiatowej zawsze po stronie niemieckich liberaęo w, nie podejmuja c
samodzielnej walki o miejsca w radach gminnych i miejskich, sejmie pruskim oraz
niemieckim.

W 1888 r. w Gliwicach na zjećdzie delegato w gmin zydowskich rejencji opolskiej
powoęano do zycia ”Synagogen-Gemeinden Verbami des Regierungsbezirks Oppeln
(Zwia zek Gmin Synagodalnych Rejencji Opolskiej. Jego dziaęalnosc ograniczaęa sie do
koordynowania dziaęalnosci dobroczynnej i kulturalno-oswiatowej go rnosla skich kahaęo w.
W 1893 r. Zwia zek zaęozyę w Rybniku zydowski dom sierot.
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W 1859 r. zbudowano linie kolejowa  ęa cza ca  Mysęowice z Bieruniem Nowym, a w 1863 r.
poęa czono ja  z siecia  kolejowa  Galicji przez budowe odcinka z Bierunia Nowego do
Oswiecimia. Wczesniej, bo w 1847 r.. ukonczono budowe linii kolejowej z Wrocęawia do
Mysęowic, kto ra w tym samym roku uzyskaęa poęa czenie z Krakowem i w 1859 r. z koleja
warszawsko-wiedenska . Dzieki budowie kolei zelaznej Go rny S la sk uzyskaę dogodne
poęa czenia komunikacyjne z Galicja , Kro lestwem Polskim i reszta  Prus.

Dawny szlak handlowy prowadza cy przez Bierun ze S la ska do Krakowa stracię swe
znaczenie. Miasto znalazęo sie na uboczu wielkich przemian spoęeczno-ekonomicznych
Go rnego S la ska w XIX w. Spowodowaęo to trwaja cy od lat osiemdziesia tych XIX w. odpęyw
ludnosci zydowskiej, kto rej ćro dęa dochodo w ulegaęy staęemu zmniejszeniu. W 1861 r. w
Bieruniu Starym mieszkaęo 81 oso b wyznania mojzeszowego, w 1871 r. Ó  90, w 1885 r. Ó
93, w 1895 r. Ó  46, w 1905 r. Ó  17 i w 1910 r. Ó  15. Ro wnie szybko zmniejszaęa sie liczba
częonko w caęego kahaęu starobierunskiego. W 1861 r. liczyę on jeszcze 425 wiernych, w 1871
r. Ó  384, w 1885 r. Ó  313, w 1895 r. Ó  278, w 1905 r. Ó  195 i w 1910 r. Ó  157.

Do konca XIX w. Bierun Stary byę najwiekszym skupiskiem ludnosci wyznania
mojzeszowego na obszarze gminy. Na pocza tku XX w. (1905 1 1910 r.), wraz z
pogęebiaja cym sie upadkiem ekonomicznym miasta, wieksza  liczba  zamieszkaęych w nich
Zydo w mogęy sie wykazac: Imielin (odpowiednio 41, 20). Jedlina (l8, 18), Kosztowy (22, 2l),
Ledziny (29, 24) i Nowy Bierun (2l, 24).

W 1853 r. Zydzi starobierunscy trudnili sie gęo wnie rzemiosęem, a jedynie dla trzech
rodzin z dziewietnastu o wczesnie zamieszkaęych w Bieruniu ćro dęo dochodu stanowię handel.
Wobec szybkiego upadku rzemiosęa na Go rnym S la sku w drugiej poęowie XIX w.,
zwia zanego z rozwojem produkcji fabrycznej, w 1909 r. cztery zyja ce w miescie rodziny
zydowskie utrzymywaęy sie z handlu. Byęy nimi rodziny: Wolfa Blumenfelda, Amalii
Weichmann z domu Ehrlich, Salomona Tichauera i Martina Weisenberga. Podobny proces
spoęeczny przebiegaę we wsiach naleza cych do kahaęu starobierunskiego.

Obok handlu, waznym ćro dęem utrzymania Zydo w byęo wo wczas szynkarstwo. Pod
wzgledem maja tkowym Zydzi starobierunscy nalezeli do sredniozamoznych obywateli
miasta.

Dnia 28 stycznia 1855 r. rada zydowskiej gminy wyznaniowej w Bieruniu Starym
uchwalięa statut, zgodny z ustawa  z 1847 r., kto ry zatwierdzięo Nadprezydium Prowincji
S la skiej we Wrocęawiu 31 marca tego samego roku. Zarza d gminy miaę skęadac sie z pieciu
oso b, a rada z pietnastu. W 1855 r. częonkami przeęozenstwa byli: Abraham Wachsner, Israel
Staub, Mendel Staub, Wilhelm Frey i Isaak Fraenkl.

W wyniku wyboro w do zarza du, kto re odbyęy sie dnia 3 stycznia 1859 r. w jego skęad
weszli: Moritz Ehrlich, Wolf Ehrlich i M. Wachsner. Jednak zmniejszaja ca sie liczba
częonko w kahaęu starobierunskiego zmusięa jego węadze do zmiany statutu w miejscu
okreslaja cym liczbe częonko w obu organo w. Podjeto ja  uchwaęa  rady z 28 stycznia 1876 r..
kto ra zostaęa zatwierdzona przez Nadprezydium Prowincji S la skiej we Wrocęawiu 17
czerwca tego samego roku. Wo wczas to liczbe częonko w reprezentacji zmniejszono do 9, a
przeęozenstwa do 3. W 1876 r. częonkami zarza du byli: Abraham Wachsner, Israel Staub
i Loebel Tichauer. Na pocza tku XIX w. funkcje prezesa przeęozenstwa peęnię Salomon
Tichauer. Urza d kantora w poęowie XIX w. peęnię Herman Guttmann, a od 1867 r. do
pierwszych lat XX w. Efroim Neufeld. Na pocza tku XX w. obowia zki rabina kahaęu
starobierunskiego wypeęniaę rabin mysęowicki dr Norden.

Maęa liczebnosc gminy zydowskiej w Bieruniu Starym, a co za tym idzie i wysokosc
dochodo w, nie pozwalaęa na zatrudnienie węasnego rabina i wiekszej liczby urzedniko w
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religijnych. W latach 1873Ó 1903 pisarzem i kasjerem byę Nathan Miedćwinski (1841Ó
1903). Na pocza tku XX w. zaęozono filie kahaęu starobierunskiego w Ledzinach, z uwagi na
duza  liczbe mieszkaja cych tam Zydo w. Sala modlitwy znajdowaęa sie w gospodzie Adolfa
Weissmanna, kto ry staę takze wo wczas na czele podkahaęu.

W 1853 r. prywatna zydowska szkoęa w Bieruniu Starym uzyskaęa status szkoęy
komunalnej. Uczeszczaęo do niej wo wczas 14 dzieci, a nauczycielem byę Marcus Loebrnann.
W 1877 r. szkoęa ulegęa likwidacji, a dzieci zydowskie odta d uczeszczaęy do miejskiej szkoęy
ewangelickiej. Jednak by kontynuowac religijne wychowanie dzieci, zydowska gmina
wyznaniowa w Bieruniu Starym utworzyęa cheder, kto ry byę utrzymywany z węasnych
funduszy. Religii i jezyka hebrajskiego nauczaę w nim Jakub Weissmann. Istniaę on az do
wybuchu I wojny swiatowej.

W koncu XIX w. powstaęy w Bieruniu zydowskie organizacje charytatywne: Izraelicki
Zwia zek Pielegnowania Chorych i Pogrzebowy ” .Chewra Kadiszaż  i Juedische Frauenverein
(Zwia zek Kobiet Zydowskich). Pierwszy z nich finansowaę pogrzeby ubogich Zydo w z
terenu kahaęu i opiekowaę sie chorymi. Natomiast drugi udzielaę pomocy finansowej i w
naturze ubogim wspo ęwyznawcom. Peęnięy one tez funkcje organizacji towarzyskich.

Lata I wojny swiatowej nie wpęyneęy zasadniczo na poęozenie ludnosci wyznania
mojzeszowego na Go rnym S la sku. W latach 1914Ó 1918 zachodnia czesc sa siedniego
Zagęebia Da browskiego byęa okupowana przez wojska niemieckie. Pozwolięo to osiedlic sie
duzej liczbie Zydo w z Bedzina, Czeladzi i Sosnowca we wsiach i miastach go rnosla skich.

Jednak Bierun Stary i okolice, ze wzgledu na maęe znaczenie gospodarcze, nie stanowięy
atrakcyjnego miejsca osiedlenia sie ludnosci zydowskiej. Zasadnicza  cezure w dziejach
Zydo w go rnosla skich stanowi przyęa czenie zachodnio-poęudniowej czesci regionu do
Rzeczypospolitej Polskiej w czerwcu 1922 r. Wo wczas wiele oso b wyznania mojzeszowego,
czuja c silne zwia zki z kultura  niemiecka  opuscięo polski Go rny S la sk i przeniosęo sie do
Niemiec. Wsro d Zydo w opuszczaja cych powstaęe wojewo dztwo sla skie dominowaęa
inteligencja i burzuazja. przybywaęy natomiast na ich miejsce, gęo wnie rzesze ubogiej
ludnosci zydowskiej z byęej Kongreso wki i Galicji, szukaja ce poprawy swej sytuacji
ekonomicznej. W okresie miedzywojennym zaczeęa sie ksztaętowac w polskiej czesci
Go rnego S la ska zydowska klasa robotnicza. W latach 1922Ó 1939 nasta pię w wojewo dztwie
sla skim rozwo j zydowskich organizacji: zawodowych, spoęecznych, politycznych,
charytatywnych, towarzyskich i aportowych. Wia zaęo sie z tym odrodzenie poczucia
swiadomosci narodowej Zydo w, kto remu sprzyjaę ruch syjonistyczny. Gminy zydowskie
ograniczaęy swa  dziaęalnosc do pracy: oswiatowej, religijnej i dobroczynnej. Pragna c
kontynuowac tradycje sprzed I wojny swiatowej delegaci go rnosla skich kahaęo w w lipcu
1922 r. powoęali do zycia w Katowicach ”Verband der Synagogen Ó  und Kultusgemeinden
der Wojewodschaft Oberschlesienż  (Zwia zek Synagodalnych Gmin Wyznaniowych
Wojewo dztwa Go rnosla skiego), kto rego zaęozycielem i prezesem byę dr Ezechiel Zivier
(1868Ó 1924), historyk i archiwista ksiecia pszczynskiego, peęnia cy jednoczesnie funkcje
częonka tymczasowego zarza du kahaęu pszczynskiego.

Do zarza du zwia zku nalezeli takze rabini: chorzowski dr Goldschmidt, katowicki dr Louis
Lewin, mysęowicki dr Bassfreund i tarnogo rski dr Michatz. Węadze wojewo dztwa sla skiego
nie zarejestrowaęy zwia zku, wobec braku podstaw prawnych jego dziaęania w swietle
obowia zuja cej ustawy z 1847 r. Wraz z opuszczeniem polskiego Go rnego S la ska w latach
1922Ó 24 przez wymienionych rabin o w oraz smiercia  Ziviera, organizacja zaprzestaęa
dziaęalnosci.
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Po przyęa czeniu do Polski czesci Go rnego S la ska takze znaczna liczba Zydo w
starobierunskich opuscięa swe dotychczasowe siedziby przenosza c sie do Niemiec.

W 1923 r. do zydowskiej gminy wyznaniowej w Bieruniu Starym nalezaęo 84 wiernych.
Wedęug spisu powszechnego ludnosci z 1931 r. tylko 2 osoby wyznania mojzeszowego
mieszkaęy w miescie, a pozostaęych 69 w okolicznych wsiach, w tym: w Bijasowicach Ó  1,
Cheęmie Wielkim Ó  2, Dzieckowicach Ó  3, Imielinie Ó  34, Jedlinie Ó  5, Kosztowach Ó
5, Krasowach Ó  2, Ledzinach Ó  9 i Nowym Bieruniu Ó  8.

W 1933 r. liczba częonko w kahaęu starobierunksiego spadęa do 68 oso b. W marcu 1939 r.
w obrebie gminy zydowskiej w Bieruniu mieszkaęo okoęo 70 wyznawco w judaizmu.
Gęo wnym skupiskiem Zydo w na obszarze kahaęu w latach 1922Ó 1939 byę Imielin, w
kto rym zyęo ich prawie 50%.

W okresie miedzywojennym Zydzi starobierunscy trudnili sie gęo wnie handlem
detalicznym, rzemiosęem i drobnym przemysęem. Węascicielem wapiennika w
Dzieckowicach byę Jakub Ruebner, a w Nowym Bieruniu Louis Miedćwinski. Gospody
posiadali: w Ledzinach Karol Berger i Karol Posner, a w Imielinie Nathan Gruenpeter.

Zakęady rzećnicze prowadzili w Ledzinach Herman Schaal a w Imielinie Teodor Kaiser.
Takze w Imielinie krawiectwem trudnili sie Karol Wohiermann i Judka Szeib, a piekarnia w
tej miejscowosci byęa węasnoscia  Hermana Freya. W Krasowach zakęad krawiecki posiadaę
Sueskind Silberfeld.

Obok rzemieslniko w dziaęali zydowscy kupcy detaliczni, kto rzy prowadzili sklepy
spozywcze (Dzieckowice Ó  Mojzesz Hamburgier, Imielin Ó Ludwik Schaal, Nowy Bierun
Ó  Flora Hammer) oraz tekstylne (Imielin Ó  Gustaw Wachspers).

Wobec wyjazdu do Niemiec częonko w węadz kahaęu starobierunskiego w lipcu 1922 r.,
wybrano wo wczas zarza d tymczasowy w skęadzie:
Jakub Rubner i Ludwik Schaal. Dopiero dnia 23 czerwca 1923 r. wy brano reprezentacje
zydowskiej gminy wyznaniowej w Bieruniu Starym, kto rej częonkami byli: Herman Frey,
rzećnik Markus Hercko (Kosztowy), kupiec Jegi Heiner (Nowy Bierun), Herman Schaal
i oberzysta Isidor Siechner (Smardzowice). W wyborach braęo udziaę 14 pęatniko w podatku
gminnego. W miesia c po ćniej, 23 lipca, reprezentacja wybraęa trzyosobowy zarza d, w skęad
kto rego wchodzili: Nathan Gruenpeter Ó  kasjer kahaęu, Jakub Rtibner Ó  prezes i Ludwik
Schaal Ó wiceprezes. Wydziaę Administracyjny Urzedu Wojewo dzkiego S la skiego
zatwierdzię wybory rady i przeęozenstwa 5 wrzesnia tego samego roku. Częonkowie obu
organo w kahaęu mieli peęnic swe funkcje do konca 1928 r. Jednak wybory, kto re odbyęy sie
w listopadzie 1928 r. wyęonięy reprezentacje i przeęozenstwo w identycznym skęadzie jak w
1923 r., co przedęuzyęo ich kadencje do konca 1934 r. W okresie miedzywojennym synagoga
w Bieruniu Starym byęa wykorzystywana jedynie sporadycznie, a to podczas nabozenstw
pogrzebowych i z okazji wielkich swia t religijnych. Wedęug lustracji z 1928 r. synagoga
znajdowaęa sie w tak zęym stanie, ze wymagaęa natychmiastowego remontu.

Kahaę starobierunski w latach 1922-Ó 1939 nie posiadaę węasnego rabina, kantora, ani
zadnego urzednika religijnego. Nabozenstwa w dni swia teczne oraz z okazji obrzezan,
slubo w i pogrzebo w prowadzili zapraszani w tym celu rabini katowiccy.

W latach 1922Ó 1924 byę nim dr Louis Lewin, 1925Ó 1928 dr Jecheskel Lewin, a w
1928Ó 1939 dr Merdechaj Vogelman lub Kalman Mordechaj Chamajdes. Nabozenstwa byęy
przez nich odprawiane w jezyku niemieckim.

W 1924 r. karczmarz Adolf Weisssmann, w kto rego gospodzie w Ledzinach miescięa sie
sala modlitwy wyjechaę do Niemiec, zabieraja c ze soba  jej wyposazenie. Przed opuszczeniem
Polski pozostawię je czasowo, zarza dowi zydowskiej gminy wyznaniowej w Katowicach.
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Weissmann po osiedleniu sie we Wrocęawiu zaza daę przesęania pozostawionego w
Katowicach wyposazenia. Jednoczesnie węadze kahaęu starobierunskiego wysta pięy o zwrot
przedmioto w liturgicznych z Ledzin, kto re byęy węasnoscia  gminy.

Wydziaę Administracyjny Urzedu Wojewo dzkiego S la skiego na prosbe Zydo w
starobierunskich polecię kahaęowi katowickiemu zatrzymac przedmioty beda ce powodem
sporu, a kahaę w Bieruniu zobowia zaę do porozumienia sie w tej sprawie z Adolfem
Weissmannem, celem ustalenia prawa węasnosci. Ostatecznie zgodzię sie on pozostawic je
gminie za czesciowa  odpęatnoscia , bowiem on byę ich fundatorem i z jego funduszy byęa do
tego czasu utrzymywana sala modlitwy w Ledzinach.

W poęowie lat dwudziestych zaęozono sale modlitwy w Imielinie. W 1923 r. kahaę
starobierunski posiadaę 5600 marek niemieckich ulokowanych w mysęowickim Banku dla
Handlu i Przemysęu. W latach 1922Ó 1924 węadze gminy nie pobieraęy rocznych podatko w
od wiernych. XV drugiej poęowie lat dwudziestych roczne dochody kahaęu siegaęy
1200 zęotych, a wydatki 1000. W 1939 r. maj a tek ruchomy opiewaę na 8000 zęotych,
a nieruchomosci (cmentarz, synagoga i domy modlitwy) na 25 (100.

W okresie miedzywojennym cheder juz w Bieruniu Starym nie istniaę. Zydowskie dzieci
uczeszczaęy do polskich szko ę powszechnych, a nauka religii ograniczaęa sie do wiadomosci
przekazywanych przez rodzico w.

W latach 1922Ó 1939 nic dziaęaęy juz tez na obszarze gminy wyznaniowej w Bieruniu (z
uwagi na maęa  liczebnosc spoęecznosci) zadne zydowskie organizacje. Zycie publiczne
ludnosci wyznania mojzeszowego ograniczaęo sie do spraw kahaęu.

Wybuch II wojny swiatowej zastaę jedynie kilkunastu Zydo w w swych dotychczasowych
miejscach osiedlenia. Wiekszosc z nich opuscięa je w lipcu i sierpniu przenosza c sie do
centralnej Polski lub panstw baętyckich. Pozostali na miejscu juz w pierwszych dniach
wrzesnia zostali pozbawieni prawa swobodnego dysponowania maj a tkiem.

O. Fitzner, szef administracji cywilnej w pasie granicznym, wydaę 5 wrzesnia 3939 r.
rozporza dzenie w sprawie konfiskaty maja tku ruchomego i nieruchomego uchodćco w,
a 8 wrzesnia zakazaę swobodnego dysponowania walutami zagranicznymi, czekami,
wekslami i metalami szlachetnymi. Ruediger - szef administracji cywilnej przy dow o dztwie
10 armii niemieckiej, 9 wrzesnia zakazaę bez zezwolenia węadz niemieckich sprzedazy
i nabywania wszelkich nieruchomosci. Przepisy te, choc nie byęy skierowane bezposrednio w
Zydo w go rnosla skich, byęy jednak gęo wnie przeciw nim wymierzone.

Dnia 16 wrzesnia Fitzner poddaę nadzorowi handel hurtowy i bankowosc oraz sklepy,
kto rych węascicielami byli Zydzi. Miaęy byc one opieczetowane i oddane pod komisaryczny
zarza d. Dnia 17 wrzesnia wydano zarza dzenie o konfiskacie mienia obywateli byęego
panstwa polskiego, kto re dotyczyęo prawie wyęa cznie Zydo w byęej polskiej czesci Go rnego
S la ska. W 1940 r. ludnosc zydowska  z terenu kahaęu starobierunskiego przwieziono do
obozu przesiedlenczego w Oswiecimiu, kto ry podlegaę formalnie radzie starszych gminy
miejscowego kahaęu. W kwietniu 1941 r. Zydo w z tego obozu przetransportowano do gett w
Bedzinie i Sosnowcu, ska d od sierpnia 1943 do stycznia 1944 r. przewozono ich do miejsca
zagęady w obozie koncentracyjnym w Oswiecimiu-Brzezince.

Dzieje Zydo w starobierunskich licza  256 lat, od przeęomu XVII / XVIII w. do 1940 r.
Miejscowy kahaę nalezaę do najmniejszych gmin zydowskich na Go rnym S la sku. Byęo to
wynikiem peryferyjnego poęozenia miasta i okolicznych wsi i tylko lokalnego ich znaczenia
handlowo-rzemieslniczego. O finansowej sęabosci Zydo w bierunskich swiadczy fakt, ze
prawdopodobnie nie mogli oni nigdy utrzymac węasnego rabina, a zaledwie przez kro tki
okres posiadali kantora.
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