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Gostyñ we wrzeœniu 1939 roku
Ostatnie dni przed wybuchem wojny by³y czasem pe³nym strachu i niepewnoœci. Ma³o kto jednak wierzy³ w to, ¿e ju¿
nied³ugo rozpêta siê najbardziej krwawa rzeŸ ludzkoœci.
GRZEGORZ SKORUPSKI
W kwietniu Hitler wypowiedzia³
Polsce pakt o nieagresji. Powia³o groz¹,
t³umaczono sobie jednak, ¿e przecie¿
miesi¹c wczeœniej Wielka Brytania
udzieli³a Polsce jednostronnej gwarancji wobec niemieckiej agresji. To uspokaja³o tylko czêœciowo. Wnikliwi obserwatorzy ¿ycia politycznego przestrzegali, ¿e wobec dzia³añ Hitlera: zajêcia Austrii i Czechos³owacji, pañstwa
zachodnie pozosta³y bierne.

Demografia powiatu

Przed wybuchem wojny w powiecie gostyñskim mieszka³o oko³o 61,5
tysi¹ca mieszkañców (dziœ 75,5 tysi¹ca), z czego Polacy stanowili ponad
96% ogó³u. Niemców na tym terenie
by³o 2371 czyli 3,8 %. Skupiali siê oni
przewa¿nie w kolonijnych wsiach:
Siedmiorogów II, Czeluœcin, Dziêczyna, Miechcin, Strumiany, Daleszyn
i Krajewice. ¯ydów we wrzeœniu 1939
roku by³o zaledwie 16. Przed wojn¹
powiat gostyñski obejmowa³ teren nieco mniejszy ni¿ obecnie: 701,3 km,
(dziœ 810,3 km).

Czy
powstrzymamy
wroga?

listy

W lipcu nast¹pi³o o¿ywienie dzia³alnoœci gostyñskich Niemców. Wed³ug
wspomnieñ Zofii Hejnowicz-Naglerowej, dostarczano im wówczas mundury faszystowskie, flagi i inne akcesoria. Policja nie zwraca³a jednak uwagi
na takie zachowanie. Wytyczne dla posterunkowych dotyczy³y zwalczania
opozycji politycznej, nie zaœ „dra¿nienia” mniejszoœci niemieckiej. Propaganda podtrzymywa³a mit „Silni-zwarci-gotowi”. W drugiej po³owie sierpnia
rozpoczêto kopaæ rowy strzeleckie. To
wydarzenie realnie uzmys³owi³o zagro¿enie. Kolejny „grom z jasnego nieba”
stanowi³y czerwone karty mobilizacyjne. Po¿egnania na gostyñskim dworcu.
P³acz, ale chyba nikt nie wierzy³, ¿e
mo¿e nie powróciæ, ¿e wojna trwaæ bêdzie tak d³ugo. Przecie¿ tylko dwadzie-

œcia lat wczeœniej zakoñczy³a siê wielka wojna. Zginê³o wielu ludzi. Wierzono, ¿e ludzkoœæ nie mo¿e powtórzyæ
tego b³êdu.

Upalny wrzesieñ

Pierwszy wrzeœnia. Na ulicach t³um
obserwowa³ maszeruj¹ce oddzia³y
Obrony Narodowej. W radio s³owa:
Uwaga, uwaga, nadchodzi... Na ulicach
s³ychaæ by³o powtarzane s³owa: Wojna! Wojna! Eskadry samolotów na niebie. Warszawa jest ju¿ bombardowana.... Dziœ trudno wyobraziæ sobie atmosferê tamtych dni. Od 1 wrzeœnia
rozpoczê³o siê zaciemnianie miasta mia³o to uniemo¿liwiæ orientacjê wrogim samolotom. I oczywiœcie nie nara¿aæ na bombardowanie.
Kolejne dni to koszmar ucieczki
przed postêpuj¹cym wojskiem niemieckim. Tylko z Gostynia w kierunku
wschodnim wyruszy³o 800 rodzin. Drogi pe³ne uciekinierów i wycofuj¹cego
siê wojska. Niemieckie lotnictwo nie
ogranicza swoich ataków tylko do wojska. Bomby, kule karabinów maszynowych trafia³y w ludnoœæ cywiln¹.
Na oczach uciekinierów rozgrywa³ siê
dramat. Druga linia obrony - Wis³a. Niektórzy uciekinierzy z gostyñskiego dotarli a¿ na lubelszczyznê. Poczucie klêski by³o przyt³aczaj¹ce. I ponowny
koszmar: powrót. Znowu pe³ne drogi,
znowu wojsko, ale tym razem inne: niemieckie, obce.

Niemcy w Gostyniu

W kierunku powiatu kierowa³y siê
wojska niemieckie: 14 grupa Grenzschutz, 183 pu³k Landwehry i jednostki 252 dywizji piechoty. Wojska niemieckie wkroczy³y do Gostynia 6 wrzeœnia 1939 roku. Zmieniona nazwê miasta na Gostin. Ju¿ w pierwszych dniach
okupanci zaczêli przejmowaæ z r¹k polskich restauracje, zak³ady przemys³owe, mniejsze firmy. Po oœmiu dniach
od zajêcia miasta ustanowiono placówkê policji bezpieczeñstwa. Na stanowisko szefa policji powo³ano Georga
Bracke. Starost¹ czyli landratem zosta³

Panie Marsza³ku!
Panie i Panowie Senatorowie!
Oœwiadczenie kierujê do Kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
w zwi¹zku z licznymi sygna³ami moich wyborców z regionu po³udniowo
- zachodniej Wielkopolski, który reprezentujê w Senacie RP.
Opieraj¹c siê na rozmowach
z zainteresowanymi oraz na materia³ach archiwalnych, wymienionych
miêdzy innymi w obszernym opracowaniu prof. Stanis³awa Sierpowskiego pt. „Dzieje Ziemi Gostyñskiej” wydanym w 1979 roku przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu,
od 24 listopada 1939 prowadzona
by³a akcja wysiedlania Polaków z powiatu gostyñskiego. Przez kilka dni
setki ludzi wed³ug przygotowanych
przez okupanta list - rodzin powstañców wielkopolskich, nauczycieli, dzia-

³aczy spo³ecznych, ziemian, zamo¿niejszych mieszczan i rolników - zwo¿ono do punktu zbornego czyli obozu przejœciowego, który utworzono
w obiektach klasztoru ksiê¿y Filipinów
k. Gostynia. Po kilkudniowym pobycie osoby te wywo¿ono w towarowych wagonach do Generalnej Guberni, gdzie zmuszani byli do pracy
a¿ do koñca II wojny œwiatowej.
Osoby poszkodowane, w czêœci
figuruj¹ce w spisach Archiwum Pañstwowego w £odzi, w czêœci otrzymuj¹ce odpowiedŸ, ¿e w tych niekompletnych spisach nie figuruj¹,
otrzymuj¹ z Urzêdu do Spraw Kombatantów negatywne odpowiedzi na
wnioski o przyznanie uprawnieñ
kombatanckich. Odpowiedzi te odwo³uj¹ siê do wykazu jednolitego
obozów z 18 marca 1993 roku,
w którym wymieniono jedynie dziesiêæ obozów dla wysiedlanych, pod-

Johannes Reihelt a komisarycznym
burmistrzem Oskar Klimpel - dzia³acz
mniejszoœci niemieckiej. Landrat mia³
równie¿ do dyspozycji Schutzpolizei,
czyli policjê pomocnicz¹.

Walka z ludnoœci¹
cywiln¹

Aby zapewniæ sobie pos³uszeñstwo
mieszkañców i udaremniæ jakikolwiek
ataki na Niemców, w dniu 24 wrzeœnia
hitlerowcy wziêli 10 zak³adników. Codziennie polska ludnoœæ musia³a dostarczaæ 10 osób jako zabezpieczenie przed

usun¹æ. Usuniêcie ich i zast¹pienie tych¿e w jêzyku niemieckim nale¿y uskuteczniæ na koszt w³aœcicieli domów, wzglêdnie lokatorów... Niezastosowanie siê do
powy¿szego zostanie surowo ukarane.
Te zarz¹dzenia utrudnia³y ¿ycie, wielu
gostyniaków uwa¿a³o jednak, ¿e okupanci bêd¹ respektowaæ prawa cz³owieka. Miesi¹c póŸniej jednak oprawcy
pokazali swoje prawdziwe oblicze.
W niedzielê 15 paŸdziernika w Gostyniu odby³o siê zebranie Niemców z terenu powiatu. Przewodniczy³ dziedzic
Piajnowic Conze. Po wybuchu wojny

URZ¥D POCZTOWY zajêty przez Niemców

atakami na ludnoœæ niemieck¹. Zak³adników przetrzymywano w Ratuszu.
Ograniczono równie¿ swobody
Polaków, wprowadzaj¹c zakaz s³uchania radia (Kto swoje odbiorniki na nieprzyjacielskie stacje nadawcze, jak Londyn, Pary¿, itp. nastawia i ich wiadomoœci rozg³asza, bêdzie karany œmierci¹), godzinê policyjn¹, nakaz z³o¿enia
broni i amunicji, oraz przymusowe podjêcie pracy. Rozpoczêto tak¿e walkê
z wszelkimi przejawami polskoœci.
26 wrzeœnia ukaza³o siê og³oszenie burmistrza Oskara Klimpela: Wszystkie widoczne napisy w jêzyku polskim na domach, sklepach itp. nale¿y natychmiast

legaj¹cych niemieckim centralom
wysiedleñczym. PóŸniejsze rozporz¹dzenie z 29.09.2001 roku poszerzy³o tê listê o dwa dodatkowe obozy w GnieŸnie i M³yniewie. Nadal jednak brak w tym wykazie obozu przejœciowego w Gostyniu, którego istnienie jest potwierdzone przez historyków i który wymienia Archiwum Pañstwowe w £odzi w wystawianych potwierdzeniach, otrzymywanych przez
osoby figuruj¹ce w wykazach.
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹
o obiektywne i ostateczne rozstrzygniêcie tej bolesnej dla moich wyborców sprawy i uwzglêdnienie w kolejnej nowelizacji wykazu obozów
przesiedleñczych tak¿e obozu zorganizowanego w obiektach klasztoru ksiê¿y Filipinów na tzw. Œwiêtej
Górze pod Gostyniem w województwie wielkopolskim.
Zbigniew Kulak
Senator RP

zginê³o czterech Niemców z powiatu
gostyñskiego podczas wycofywania siê
armii polskiej oraz piêciu z Daleszyna
aresztowanych przez jednostki Obrony
Narodowej pod zarzutem dywersji.
Ci ostatni zostali zastrzeleni podczas
próby ucieczki w Ma³achowie. O okolicznoœciach œmierci Niemców z Gostynia nie zachowa³y siê dane. Na spotkaniu 15 paŸdziernika uchwalono skazanie na œmieræ 75 Polaków z terenu powiatu gostyñskiego.
Od 19 paŸdziernika zaczê³y siê
aresztowania wœród inteligencji, dzia³aczy patriotycznych, samorz¹dowych
i spo³ecznych. Zatrzymano 40 osób.
Polaków umieszczono w piwnicach
Ratusza. Rozstrzelano trzydziestu z nich
na gostyñskim Rynku. Zbrodnia wstrz¹snê³a miastem. Wstydzili siê jej nawet
niektórzy gostyñscy Niemcy. Pozosta³¹
dziesiatkê u³askawiono i wypuszczono
do domów 23 paŸdziernika.

Akcja wysiedleñcza

O decyzji wysiedlenie rodzin rozstrzelanych 21 paŸdziernika na gostyñskim rynku, oraz innych, „zagra¿aj¹cych” III Rzeszy, Niemcy wiedzieli co
najmniej od 5 grudnia. Nastêpnego dnia
zaczê³y siê wysiedlenia. Rankiem do
mieszkañ Polaków przeznaczonych do
wysiedlenia zapukali ¿andarmi w towarzystwie niemieckich cywilów, mieszkañców Gostynia lub okolic. Pozostawiano niewiele czasu na spakowanie siê
i zabranie najpotrzebniejszych rzeczy,
tylko tylu, ile mo¿na by³o unieœæ w rê-

kach. Zdarza³o siê, ¿e nie pozwalano siê
nawet przebraæ - kazano wychodziæ
w stroju w jakim zastano przeznaczonego do wywózki. W pierwszych
dniach grudnia nie by³o jeszcze mroŸno, ale póltorakilometrowy marsz do
klasztoru, z torbami, „dobytkiem ¿ycia”
by³ mêcz¹cy. Niemcy zreszt¹ „rekwirowali” kosztownoœci i bi¿uteriê.
Na miejscu rozlokowano ich w konwikcie, zabraniaj¹c opuszczania terenu
klasztoru. Na miejscu kazano podpisaæ
akt zrzeczenia siê posiad³oœci i pozostawionego maj¹tku na rzecz III Rzeszy,
za odszkodowaniem. Racje ¿ywnoœciowe ogranicza³y siê do kawy i suchego
chleba, mieszkañcy Gostynia, mimo zakazu, podchodzili pod mury klasztoru
i podawali paczki. Ludzi z terenu powiatu gostyñskiego wywo¿ono do
klasztoru od 6 grudnia 1939 roku, a ju¿
od 8 grudnia mia³y miejsce wywózki
b¹dŸ do obozu przejœciowego w £odzi,
b¹dŸ te¿ do Rawy Mazowieckiej. Solidarnoœæ Polaków da³a o sobie znaæ: na
wieœæ o planowanej wywózce pod budynkiem klasztoru czeka³o kilka furmanek, by przewieŸæ baga¿e wysiedlanych
na dworzec. Polaków umieszczano
w bydlêcych wagonach z zakratowanymi oknami. W ka¿dym wagonie znajdowa³ siê jeden uzbrojony niemiecki
cywil z gostyñskiego. Podró¿ trwa³a
d³ugo. Poci¹g jecha³ wolno, nigdzie siê
nie zatrzymywa³. Kolejnym etapem
by³a Rawa Mazowiecka lub obóz przejœciowy w £odzi. Mieszkañcy Rawy
i okolic zabierali Polaków do siebie.

Brak danych

Wielkopolska, wed³ug okupantów pozostaæ mia³a krajem czysto
niemieckim, bez patriotycznego, polskiego elementu. 13 grudnia 1939
roku, namiestnik Kraju Warty - Artur Greiser, wprowadzi³ zmianê nazwy z Gostin na Gostingen. Potwierdzono to ponownie w rozporz¹dzeniu dotycz¹cym równie¿ innych miast
wielkopolskich z 17 kwietnia 1940 r.
Dziœ osoby wywiezione z terenu
Gostynia nie posiadaj¹ uznanych
praw kombatanckich. Obóz na Œwiêtej Górze nie znalaz³ siê bowiem na
liœcie 12 obozów przejœciowych,
mimo i¿ jego istnienie potwierdzone jest w Archiwum Pañstwowym
w £odzi.
Dok³adniejsze dane na temat
obozu przejœciowego na Œwiêtej
Górze znajduj¹ siê prawdopodobnie
w teczkach HTO, czyli dokumentów
dotycz¹cych zarz¹du ekonomicznego w pierwszym roku wojny. Niestety nie s¹ one przebadane. Archiwum œwiêtogórskie nie zawiera tych
danych, poniewa¿ w grudniu 1939
roku Filipini zostali ju¿ usuniêci
z klasztoru.
Wszystkie osoby pamiêtaj¹ce czasy okupacji, „wyzwolenie” przez Armiê Czerwon¹,
b¹dŸ bêd¹ce w posiadaniu wspomnieñ proszê o kontakt.

