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Tragiczny
dzieñ

listy
Gostyñ w sieci?

Ranek 21 paŸdziernika 1939 roku. Ciemne chmury pokrywaj¹ niebo. Od
wczesnych godzin rannych na gostyñskim rynku panuje ruch. To polscy kolejarze pod
eskort¹ ¿o³nierzy niemieckich ustawiaj¹ rodzaj drewnianej œciany przed pomnikiem Serca
Jezusowego. Prawie nikt nie zdaje sobie sprawy z grozy sytuacji.
Godzina 9 rano. WoŸny Mieczys³aw Kawski obchodzi ulice
miasta. Dzwoni czarnym dzwonkiem i czyta rozporz¹dzenie w³adz
niemieckich: “Dzisiaj w sobotê
dnia 21 paŸdziernika 1939 roku
o godzinie 9.30 stawi¹ siê wszyscy
doroœli mê¿czyŸni na Rynku (strona pó³nocna). Ktokolwiek zarz¹dzenia by nie wykona³ bêdzie z miejsca aresztowany i ciê¿ko ukarany”.
Rynek godzina 9.30. Na placu
znajduje siê oko³o dwóch tysiêcy
mê¿czyzn i kobiet. Wzd³u¿ chodników stoj¹ kolumny ¿o³nierzy Wehrmachtu. U wylotu ulic Œw. Ducha i Wolnoœci, M³yñskiej i Nowej
- ciê¿kie karabiny maszynowe z lu-

nê10.00. Drzwi Ratusza otwieraj¹
siê. Pod eskort¹, która mierzy karabinami w t³um, wychodzi pierwsza dziesi¹tka: hrabia Henryk Grocholski, senator Stanis³aw Kar³owski, dyrektor szko³y Szczepan
Kaczmarek, pomocnik m³ynarski
Kazimierz Stryczyñski, stoj¹cy na
czele gostyñskiej endecji, nazywany przez Niemców „der Polenkonig” – Mieczys³aw Hejnowicz, Stefan Skiba, Stefan Polniak, urzêdnik
policji Leon Kwaœny, Szczepan
Paluszczak, powstaniec Wawrzyn
Szwarc. Gestapowcy ustawiaj¹ ich
pod drewnian¹ palisad¹, ty³em do
plutonu egzekucyjnego. Pada komenda „Feuer!”. Todeskommando

Hitlerowcy zabronili wykonywania zdjêæ. Scena egzekucji w grafice Rafa³a Sroki.
fami skierowanymi w t³um. Od
stopni Ratusza, w kierunku wkopanej w ziemiê drewnianej œciany ze
s³upów telefonicznych czy podk³adów kolejowych, stoj¹ tworz¹c
szpaler, Niemcy. Wejœcie do Ratusza, gdzie wiêziono 40 obywateli
powiatu gostyñskiego otoczone jest
przez policjê i gestapo. Jakiœ samochód ciê¿arowy wolno podje¿d¿a
z ty³u pomnika. W odleg³oœci kilku
metrów od gmachu w³adz miejskich stoi spokojnie 30 cz³onków
Sonderkommando. Czekaj¹. Mieszkañcy patrz¹ z przera¿eniem.
Niektórzy nie mog¹ uwierzyæ, ¿e
rozstrzeliwani bêd¹ cywile. Ludzie
t³ocz¹ siê na pó³nocnej czêœci placu; stoj¹ na stopniach schodów
sklepowych. Widaæ pozapalane
œwiece w oknach domów znajduj¹cych siê na Rynku. W jednym
z nich m³oda kobieta z niemowlakiem na rêkach. P³acze. Ukryty na
stopniach domu Mro¿ka ks. Andrzejewski g³oœno siê modli. Po jednej stronie Rynku patrz¹cy ze zgroz¹ szary t³um, po drugiej czerwone
autobusy pocztowe, które przywioz³y pluton egzekucyjny i samochody osobowe oficerów SS.
Zegar na ratuszu wybija godzi6

wykonuje rozkaz. Nie wszyscy
umieraj¹ od strza³u karabinowego.
Ktoœ ranny próbuje schowaæ siê
pod cia³o zabitego. Esesman siada
na nim okrakiem i strzela z browninga w g³owê. T³um stoi oniemia³y. Osiemnastoletnia córka Mieczys³awa Hejnowicza, Zofia, p³acz¹c
i krzycz¹c “Mordercy”, rzuca siê
w kierunku zw³ok ojca. ¯o³nierze
brutalnie j¹ odpychaj¹. Esesmani
wybieraj¹ z t³umu mê¿czyzn rozkazuj¹c im przenieœæ zw³oki na
przygotowane wczeœniej, stoj¹ce
w naro¿niku Rynku i Œw. Ducha,
otwarte ciê¿arówki S³u¿by Pracy.
Niechêtnym lub opiesza³ym esesmani przyk³adaj¹ broñ do skroni.
Po rêkach przenosz¹cych zw³oki
mê¿czyzn sp³ywa krew zamordowanych. Ciê¿arówka odje¿d¿a na
cmentarz. Tam cia³a zabitych zostan¹ zrzucone na schody cmentarza,
potem do wykopanego do³u, gdzie
dobijano dawaj¹cych jeszcze oznaki ¿ycia.
W kwadrans po pierwszej egzekucji miejsce pod œcian¹ œmierci
zajmuj¹: szambelan Edward Potworowski, baron Antoni Graeve,
prezes “Soko³a” Kazimierz Peisert,
dyrektor gimnazjum Leon Kapcia,

m³ody polonista, prezes Akcji Katolickiej - Roman Weiss, brat Mieczys³awa – Józef Hejnowicz, asystent pocztowy Antoni Goœciniak,
Maksymilian Pi¹tkowski, Jan Jasiak, Józef £agodziñski. Kobieta
z niemowlakiem na rêkach w oknie.
£agodziñski macha jej na po¿egnanie - kobieta w oknie to jego ¿ona.
W chwili egzekucji nerwy jednego
ze skazañców nie wytrzymuj¹,
baron Graeve, zanim pada strza³
odwraca siê do strzelaj¹cych i rzuca na ziemiê. Po dobiciu rannych
gestapowcy chwytaj¹ wyrywaj¹cego siê barona i prowadz¹ do Ratusza. Tam w holu Ratusza katuj¹,
kopi¹ po g³owie, szyi... Trzymaj¹c
za nogi wlok¹ go z powrotem na
miejsce straceñ w trzeciej dziesi¹tce skazanych. Oniemia³y t³um patrzy jak g³owa barona obija siê
o bruk. Strza³ w serce pozbawia go
¿ycia.
W trzeciej grupie pod œcian¹
z drewnianych pali gin¹: burmistrz
Hipolit Niestrawski, Stanis³aw Zydorczyk, Franciszek Hejduk, Kazimierz Wierachowski, Wojciech
Pawlak, Franciszek Wawszczak,
Józef Rosik, Tomasz Skowron,
Franciszek Staszak oraz Jan Rosiñski. Szare niebo nad Gostyniem
zdaje siê byæ jeszcze bardziej czarne. Ostatnia grupa ma zostaæ wyprowadzona – oczekuj¹ jeszcze na
wyrok. Niespodziewanie do izby
posterunku wpada zdenerwowany
polizeimeister Bracke, który nie
pozwala gestapowcom na egzekucjê kolejnej dziesi¹tki. - Trzydziestu zosta³o rozstrzelanych. Czy to
nie doœæ, przeklêta bando? – krzyczy.
Ludzie rozchodz¹ siê do domów. Mê¿czyŸni ponuro milcz¹,
kobiety p³acz¹. Wiêkszoœæ straci³a
kogoœ z rodziny lub znajomych.
Wszyscy s¹ zszokowani zbrodni¹
dokonan¹ publicznie w okrutny,
zwierzêcy sposób. Nawet ¿o³nierze
Wehrmachtu nie patrz¹ mijanym
gostyniakom w oczy. Powoli Rynek
pustoszeje. Pozosta³y jedynie œlady krwi i … Jezus Chrystus z pomnika patrz¹cy na bohaterstwo rozstrzelanych i zbrodnie oprawców.
GRZEGORZ SKORUPSKI

Wszystkie fakty przedstawione
w artykule oparte zosta³y na
Ÿród³ach historycznych.
Obchody 60 rocznicy tragicznych wydarzeñ na gostyñskim rynku rozpoczn¹ siê
21 paŸdziernika 1999 roku
o godz. 11.00 msz¹ œw.
w koœciele farnym w intencji
pomordowanych.

Promocja Gostynia poprzez sieæ internetu odbywa siê z pewnymi oporami. S¹ aktywnie dzia³aj¹cy ksiê¿a filipini, s¹ szko³y, osoby prywatne. W³asne
strony maj¹ równie¿ miejscowe firmy. K³opoty z promowaniem Gostynia maj¹
tylko gostyñscy urzêdnicy gminy i powiatu.
Wrzucaj¹c na dowolnej przegl¹darce s³owo „gostyn” pró¿no szukaæ adresu, po otwarciu którego uka¿e siê oferta gminy czy powiatu. Okazuje siê
jednak ¿e zarówno Urz¹d Miasta i Gminy jak i Urz¹d Powiatowy posiadaj¹
w³asne strony w internecie. Dostêp do nich z niewiadomych przyczyn zarezerwowany jest dla w¹skiej grupy osób znaj¹cych has³o. Bo któ¿ inteligentny
móg³by wpaœæ na pomys³, ¿e aby dowiedzieæ siê czegoœ o Gostyniu nie wystarczy wybiæ na klawiaturze „gostyn.pl”, lecz wystukaæ nale¿y nastêpuj¹ce
„has³o”: www.wokiss.wlkp.pl./cgi-bin/Swiatowid.cgi?miejscowosc=/leszczynskie/Gostyn/.
Prawda, ¿e proste do zapamiêtywania? Wystarczy tylko wpisaæ w odpowiedniej kolejnoœci 70 znaków! Có¿ natomiast znajduje siê na tych stronach?
Jeszcze wiosn¹ tego roku, zapominaj¹c o wynikach wyborów samorz¹dowych
z paŸdziernika 1998 roku, w³adze gminne przedstawia³y siê nastêpuj¹co: burmistrz Jerzy WoŸniakowski, zastêpca burmistrza Olgierd Kurnatowski, sekretarz Franciszek Konieczny, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ludwik Or³owski.
Po „aktualizacji” danych na prze³omie maja i czerwca w³adze przedstawia³y siê nastêpuj¹co: burmistrz Jerzy WoŸniakowski, sekretarz / Etatowy
Cz³onek Zarz¹du Olgierd Kurnatowski, osoba do kontaktów Franciszek Konieczny.
Konserwatyzm urzêdników zadziwia. Wiosenna „poprawka” nie wprowadzi³a istotnych zmian. Pozosta³y nieciekawe strony, bez zdjêæ, z nudnym
komentarzem dotycz¹cym historii, szkolnictwa czy gospodarki. Nic co mog³oby zachêciæ, by w naszych okolicach osiedliæ siê, czy zainwestowaæ, abyœmy, my m³odzi mogli znaleŸæ pracê. Je¿eli jednak chodzi o treœæ, to i tak
gmina bije na g³owê powiat. Na stronach powiatu z wyj¹tkiem adresu starostwa i sk³adu w³adz nie ma ¿adnych innych informacji! W tej sytuacji cieszyæ
mo¿e fakt, ¿e jesieni¹ 1999 roku doczekaliœmy siê profesjonalnie wykonanej
strony Urzêdu Miasta i Gminy Gostyñ z piêknymi zdjêciami i ciekaw¹ opraw¹ tekstow¹. Równie¿ adres uleg³ zmianie: zamiast 70 znaków wystarczy wpisaæ: www.gostyn.wlkp.pl.
Szerzej co na tych stronach trudno dzisiaj odpowiedzieæ. Po wystukaniu
na klawiaturze wymienionego adresu, ukazuje siê napis: „Program Internet
Explorer nie móg³ otworzyæ strony”. Gdy ju¿ wreszcie siê uda otworzyæ tê
stronê, pod linkiem „Strategia Gminy” znajduje siê informacja „Na strategiê gminy musisz trochê poczekaæ, przepraszamy”. Czy¿by w³adze samorz¹dowe, od których tak wiele dziœ zale¿y, zapomnia³y jak wa¿na jest promocja?
Imiê i nazwisko autora listu znane redakcji.

Nasi radni

Jerzy Pra³at
Cz³onek Zarz¹du Miejskiego
w Borku Wlkp., radny wszystkich
kadencji. Ma 46 lat, wykszta³cenie
œrednie zawodowe. Urodzi³ siê
w Piaskach. ¯onaty, posiada troje
dzieci w wieku 10, 11 i 12 lat. ¯ona
El¿bieta zajmuje siê prowadzeniem
domu. W Borku Wlkp. mieszka od
22 lat. Po odbyciu s³u¿by wojskowej w marynarce wojennej zosta³
przyjêty do pracy w Komendzie
Powiatowej Milicji Obywatelskiej
w Gostyniu. W 1976 r. zosta³ skierowany do pracy na posterunku
MO w Borku Wlkp., gdzie pracowa³ do 30 maja 1999 r. Od 1989
roku pe³ni³ funkcjê najpierw kierownika posterunku, a nastêpnie
komendanta komisariatu policji
w Borku Wlkp. Organizowa³ kon-
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kursy dla uczniów, którzy najlepiej
znali przepisy ruchu drogowego organizowa³ turnieje wiedzy o ruchu
drogowym z cennymi nagrodami.
Od 31 maja 1999 r. przebywa na
emeryturze. Nie jest zwi¹zany
z ¿adnym ugrupowaniem politycznym.
Za najpilniejsze zadania uwa¿a:
dokoñczenie budowy szko³y Podstawowej w Zimnowodzie, remont
budynku starej szko³y w Borku
Wlkp. - Chcê, by w budynku starej
szko³y w przysz³oœci uruchomiæ
szko³ê œredni¹. Marzê o budowie
zbiornika wodnego w Je¿ewie oraz
o obwodnicy w celu odci¹¿enia centrum miasta od uci¹¿liwego transportu ko³owego. problemem numer
jeden i pilnym zadaniem dla rady
miejskiej jest podjêcie skutecznych
dzia³añ w celu zmniejszenia stale
rosn¹cego bezrobocia - mówi.
- Rada musi stworzyæ warunki do
rozwoju gospodarczego miasta
i gminy, a co za tym idzie nowe
miejsca pracy.
Lubi dobre filmy i ksi¹¿ki
o tematyce przyrodniczo - geograficzej. Interesuj¹ go tajemnice
wszechœwiata.
Najwa¿niejsza w ¿yciu radnego jest rodzina, dlatego poœwiêca
jej ka¿d¹ woln¹ chwilê. Lubi jazdê
rowerem.
(BP)

