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Przedmowa
W Pañstwa rêce, Drodzy Czytelnicy, przekazujemy ju¿ pi¹ty numer cyklu Biblioteka Ziemi Mosiñskiej.
W pierwszych czterech podjêlimy tematy zwi¹zane z walk¹ o niepodleg³oæ, o obronê polskoci, z udzia³em mieszkañców Ziemi Mosiñskiej, jak i historii Klubu Sportowego KS 1920 Mosina.
Przypadaj¹ca we wrzeniu tego roku 70 rocznica tzw. SACHE MOSCHIN sta³a siê inspiracj¹ do wydania kolejnego
zeszytu, tym razem powiêconego II wojnie wiatowej.
Okres okupacji hitlerowskiej w Mosinie nie doczeka³ siê jeszcze pe³nego opisu historycznego. Dotychczas najpe³niejszym by³ artyku³ traktuj¹cy ten okres w publikacji Szkice z przesz³oci Mosiny praca zbiorowa pod redakcj¹ T. A.
Jakubiaka, wydanej w 1978 roku z okazji 130 rocznicy Wiosny Ludów.
W ostatnich kilku latach ukaza³y siê i by³y publikowane w miejscowej prasie jak: Biuletyn Mosiñski, Mosiniak,
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie, Czas Mosiny  tematyczne artyku³y dotycz¹ce mieszkañców miasta i okolicy podczas II wojny wiatowej. Nie mia³y jednak charakteru monografii, pokazywa³y tylko pewne wycinkowe fakty
i towarzysz¹ce im wydarzenia. St¹d te¿ obecnie oddany w rêce Czytelników nasz kolejny ju¿ 5 Zeszyt Biblioteki
Ziemi Mosiñskiej jest pewnego rodzaju antologi¹ artyku³ów ró¿nych autorów, w tym nie¿yj¹cych Bo¿eny Jak,
Mariana Dobrowolskiego i Mariana Bernaciak, przedstawiaj¹cych ró¿norakie zagadnienia tego czasu, które stanowi¹ pewn¹ chronologiczn¹ ca³oæ.
Szczególny wk³ad w przygotowanie publikacji wniós³ Jacek Szeszu³a, który od kilkudziesiêciu lat, z wielk¹
pasj¹ i wrêcz benedyktyñsk¹ dok³adnoci¹ gromadzi informacje, dokumenty i zdjêcia zwi¹zane z histori¹
Ziemi Mosiñskiej
Mamy wiadomoæ, ¿e poruszana tematyka nie jest zamkniêta, ju¿ ostateczna. Ka¿da bowiem dyskusja ¿yczliwa
krytyka przedstawionych tematów, pozwala na potrzebn¹ korektê oraz wzbogacenie treci, na czym nam autorom
szczególnie zale¿y. W jednym z najbli¿szych zeszytów bêdziemy kontynuowali tematykê II wojny wiatowej.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim Osobom, kustoszowi Izby Muzealnej w Mosinie, pracownikom
Muzeum Martyrologii w ¯abikowie, pracownikom Instytutu Pamiêci Narodowej, którzy udostêpniaj¹c swoje ró¿ne materia³y, dziel¹c siê swoimi wspomnieniami, przyczynili siê do powstania przedstawionych w oddanym Zeszycie nr 5, artyku³ów.
Dziêkujemy wszytkim Darczyñcom, pocz¹wszy od pierwszego, który dokona³ wp³aty z przeznaczeniem na publikacjê ju¿ kilka lat temu, za wsparcie. Ka¿da z³otówka jest cenna. Pozwala na pokrycie kosztów druku materia³ów,
które jako mi³onicy historii Ziemi Mosiñskiej gromadzimy i opracowujemy. Ju¿ teraz przystêpujemy do pracy nad
kolejnymi zeszytami.
Na koniec chcia³bym zwróciæ siê z apelem - nie pozwólmy zapomnieæ o tym, kto by³ najedc¹, kto siê broni³, kto by³
katem, a kto ofiar¹ w czasie II wojny wiatowej. RATUJMY CO SIÊ DA, aby ocaliæ nasz¹ przesz³oæ od zapomnienia, bo pamiêæ ludzka, niestety, ulotn¹ jest.
PRZEMYS£AW MIELOCH
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Wstêp
Nasze miasto Mosina, jako jedno z nielicznych w Wielkopolsce dozna³o bardzo du¿ych strat materialnych i ludnociowych podczas II wojny wiatowej. Z³o¿y³o siê na to szereg przyczyn.
Warto zauwa¿yæ, ¿e po I wojnie wiatowej i zwyciêskim Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 r., nast¹pi³a doæ du¿a
emigracja ludnoci niemieckiej z tego terenu do Niemiec. Nie wszyscy jednak wyjechali, czêæ z nich pozosta³a tworz¹c tzw. mniejszoæ niemieck¹. W samej ówczesnej parafii Mosina, w sk³ad której oprócz miasta wchodzi³y wsie:
Bogulin, Borkowice, Dru¿yna, Jeziory, Krosno, Krosinko, Ludwikowo, Niwka, Nowinki, Sowiniec, Sowinki  zamieszkiwa³o w 1938 roku oko³o 600 protestantów. A przecie¿ by³y jeszcze: Puszczykowo, Radzewice, Rogalinek,
Rogalin, Mieczewo, Pecno, Grzybno, ¯abno z ludnoci¹ tego wyznania. Szacunkowo przyjmuje siê, ¿e mniejszoæ
niemiecka zamieszkuj¹ca w tym czasie by³y powiat remski, do którego nale¿a³a Mosina, zamieszkiwa³o ponad
3000 ludzi stanowi¹cych mniejszoæ niemieck¹. Niemieccy mieszkañcy tego terenu tworzyli swoje parafie, byli
w³acicielami znacznych maj¹tków ziemskich, prowadzili szko³y dla swojej mniejszoci, zajmowali siê dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ zak³adali ró¿ne towarzystwa i partie. Najwa¿niejsza na naszym terenie by³a Jungdeutsche Partei für Polen Ortsgruppe Mosina z siedzib¹ w Bielsku Bia³ej. Nie mo¿na te¿ wykluczyæ, ¿e tego typu organizacje
zajmowa³y siê pod koniec lat 30 inwigilacj¹ polskiego ¿ycia spo³eczno-politycznego, zbieraniem i gromadzeniem
informacji na temat aktywnoci patriotycznej tutejszych mieszkañców. Prze³o¿y³o to siê póniej na du¿o tragicznych wydarzeñ w ¿yciu miasta i okolicy.
Pocz¹tek sterroryzowania i spacyfikowania nastrojów stanowi³a realizacja w Wielkopolskich miastach akcji Tannenberg. W jej wyniku, okupant hitlerowski rozstrzela³ na rynku w Mosinie 15 obywateli. Póniej nastêpowa³y
kolejne tragiczne wydarzenia jak chocia¿by: wywózki rodzin do Generalnego Gubernatorstwa, wywózki na roboty
przymusowe do zak³adów przemys³owych i do prac w rolnictwie w Rzeszy, indywidualne aresztowania za przynale¿noæ i dzia³alnoæ w powo³anej na pod koniec sierpnia 1939 r. Stra¿y Obywatelskiej, aresztowania za posiadanie
i s³uchanie radia, aresztowania za przynale¿noæ do organizacji terrorystycznych zwi¹zanych z ruchem oporu
i kolporta¿ tajnych gazetek, prowokacje  chocia¿by w sprawie Ludwika Bajera z Dymaczewa Starego.
Apogeum tragicznych wydarzeñ stanowi³ rok 1943, który spowodowa³ najwiêksze straty osobowe wród ludnoci
miasta. W zwi¹zku z podejrzeniami Niemców o wspó³pracê niektórych mosinian z organizacj¹ dr Franciszka Witaszka z Poznania, aresztowano w okresie styczeñ  wrzesieñ nieraz ca³e, wielopokoleniowe, mosiñskie rodziny, tj.
ponad 245 osób, w tym 48 dzieci  wg oficjalnego raportu komendanta ¿andarmerii w Mosinie Hermana Beukenbuscha. Aresztowanym w okresie styczeñ  kwiecieñ, zarzucano m.in. trucie niemieckich mieszkañców, zatruwanie
¿ywnoci oraz byd³a. Wtórnym skutkiem by³a tzw. akcja odwetowa na pozosta³ych cz³onkach rodzin uprzednio
aresztowanych. Bilans tej sprawy nazwanej przez okupanta Sache Moschin jest przera¿aj¹cy: aresztowano w 1943
r. powy¿ej 350 osób, z czego zginê³o przynajmniej 245 osób. Jeli dodamy do tego ofiary wrzenia, rozstrzelanych
w padzierniku 1939 r. zgony w ró¿nym czasie w obozach, wiêzieniach, egzekucje, mieræ w wyniku wyniszczenia
na pracach przymusowych i inne, to okazujê siê, ¿e ¿ycie straci³o oko³o 400 osób z ponad 500 aresztowanych mieszkañców, czyli co jedenasty wówczas mieszkaniec miasta.
A jednak nie za³ama³o to ducha i patriotyzmu mieszkañców. Dzia³ali i walczyli na ró¿nych frontach walki, bez
wzglêdu na kolor ideologii, bo celem ich walki by³o odzyskanie niepodleg³oci.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e w zebranym materiale brakuje niektórych zagadnieñ dotycz¹cych tego okresu  czasu
okupacji hitlerowskiej, takich jak: ¿ycie codzienne w Mosinie, zak³ady pracy i praca mieszkañców, ¿ycie religijne,
mo¿liwoæ nauki, Jeziory  siedziba Artura Greisera, niemieccy mieszkañcy Mosiny. W tym zakresie prowadzimy
wci¹¿ badania, zbieramy dokumentacjê, wspomnienia, relacje, analizujemy je. Opracowany na tej podstawie materia³, przedstawiæ chcemy w II czêci, stanowi¹cej dalszy ci¹g niniejszej publikacji.
JACEK SZESZU£A
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Wrzeniowa rocznica
Artyku³ opublikowany zosta³ z okazji 73 rocznicy wybuchu II wojny wiatowej.

Bez wiêkszego echa minê³a ju¿ kolejna 73 rocznica wybuchu II wojny
wiatowej, która przypada³a w sobotê 1 wrzenia 2012 r.
Z inicjatywy Kazimierza Dobrego, prezesa Zwi¹zku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych Wiêniów Politycznych,
przy pomniku na rynku zebra³a siê grupa kilkunastu osób, aby uczciæ
pamiêæ o wydarzeniach tamtych tragicznych dni. Przy asycie pocztu
sztandarowego Zwi¹zku, z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze
Mylê, ¿e warto chocia¿by w du¿ym skrócie przypomnieæ klimat
tamtych dni.
Rejon Mosiny i Rogalina by³ od maja
1939 r. w obszarze dzia³añ Wielkopolskiej Brygady Kawalerii i 55 pp., pod
dowództwem gen. Romana Abrahama.
W pierwszym okresie dzia³añ wojennych Wielkopolska Brygada Kawalerii
mia³a stawiæ opór na odcinku Mosina
 rem  Nowe Miasto, aby zamkn¹æ
przejcia przez rzekê Wartê. W tym
celu wydzielone kompanie z 55 pp.
rozpoczê³y po 20 czerwca budowê pozycji obronnych wzd³u¿ rzeki Warty.
Budowano schrony dla broni maszynowej, na wêz³ach drogowych zak³adano pola minowe, przygotowywano do
zniszczenia mosty drogowe i kolejowe.
Niepewn¹ pod koniec lata sytuacjê
polityczn¹, potêgowa³a wiadomoæ o
podpisaniu paktu o nieagresji pomiêdzy Niemcami a ZSRR w dniu 23 sierpnia 1939 r. (pakt Ribbentrop-Mo³otow). Wielki niepokój wród ludnoci
cywilnej spowodowa³a równie¿ zarz¹dzona w dniu 24 sierpnia tj. w czwartek, mobilizacja 55 pp. oraz zorganizowanych uprzednio Batalionów
Obrony Narodowej Leszno, Kocian i Rawicz. Po 25 sierpnia zosta³ spalony drewniany most na Warcie pod Rogalinkiem. Zadanie to wykonali ¿o³nierze z batalionu Obrony
Narodowej Kocian. Zarz¹dzona w
dniu 30 sierpnia kolejna mobilizacja
tym razem powszechna, nie dawa³a
¿adnych z³udzeñ  bêdzie WOJNA!

W MOSINIE
Henryk Ko³toniak:  W ostatnich
dniach sierpnia, od strony Budzynia
przejecha³ na koniach oddzia³ kawa-

lerii, wzbudzaj¹c nasze zaciekawienie. Mylê, ¿e stacjonowali w pobliskich Krosnach i stamt¹d ulicami
Leszczyñsk¹ i £azienn¹ przez drewniany most na kanale i dalej przez
maj¹tek Budzyñ, przejechali przez
nasz Rynek, kieruj¹c siê na szosê do
Kórnika gdzie znajdowa³a siê przeprawa mostowa na Warcie. Most w
Rogalinku by³ drewniany, tylko filary w nurcie rzeki by³y betonowe. Posadowiona na palach drewnianych,
prowadz¹ca przez ³¹kê drewniana
konstrukcja mostu zosta³a ob³o¿ona
du¿¹ iloci¹ s³omy i podpalona przez
¿o³nierzy. Most sp³on¹³ 
1 wrzenia oko³o godziny 11, niemieckie bombowce próbowa³y zniszczyæ liniê kolejow¹ Poznañ  Leszno. Zrzucone bomby nie trafi³y w torowisko,
lecz w rejon ul. Jasnej na Nowym Kronie, niszcz¹c ca³kowicie dom rodziny
Wójciaków i rani¹c ich. Przed po³udniem niektórzy mieszkañcy zaobserwowali walkê powietrzn¹ polskiego
myliwca z niemieckim samolotem.
By³ to podporucznik W³odzimierz Gedymin na samolocie P.11C., który w
wygranej walce powietrznej, zestrzeli³ w rejonie Mieczewa niemieckiego
Dorniera. Mieszkañcy Mieczewa ujêli
dwóch ocala³ych cz³onków za³ogi, trzeci zgin¹³ podczas skoku. P³on¹cy Dornier eksplodowa³ przy zderzeniu z
drzewami w lesie.
Na zarz¹dzenie burmistrza Pa³czyñskiego, ludnoæ polska przygotowywa³a na rynku rowy ochronne. By³o ich
szeæ. Patrz¹c na dzisiejszy trawnik, to
cztery by³y równoleg³e do obecnego
budynku Urzêdu Miejskiego i dwa
znajdowa³y siê po przeciwnej stronie
obecnej apteki Natura. Miejscowi
Niemcy te¿ kopali, ale bez entuzjazmu.

Mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e miali siê z
tego, co robi¹ mosinianie. Burmistrz
zwolni³ ich z tej czynnoci. Mieszkañcy zostali te¿ zobowi¹zani do wzmocnienia szyb okiennych przez nalepienie pasków papieru. Równie¿ p³oty
wykonane z ceg³y musia³y mieæ wybite pionowe szczeliny, aby na wypadek
ataku gazowego umo¿liwiæ swobodn¹
wymianê powietrza. Du¿¹ aktywnoæ
przejawia³a powo³ana pod koniec
sierpnia Stra¿ Obywatelska licz¹ca
oko³o 100 mê¿czyzn pod dowództwem
dr Rz¹dkowskiego i Czes³awa Walczaka. Dzia³a³a g³ównie w zakresie zabezpieczenia porz¹dku i ochrony przed
dywersj¹ ze strony zamieszka³ej w
Mosinie i okolicznych wsiach stosunkowo licznej mniejszoci niemieckiej.
Dochodzi³o te¿ do ró¿nych niepotrzebnych ekscesów, które w póniejszym
okresie da³y negatywnie znaæ o sobie.
Stra¿ Obywatelska zarekwirowa³a równie¿ samochód osobowy w³acicielowi
maj¹tku w I³ówcu  Rudolfowi Eberhard von Lehmann-Nitsche. Mia³ odt¹d s³u¿yæ, jako rodek lokomocji do
trzymania ³¹cznoci ze Starostwem
Powiatowym. W tym dniu, ze wzglêdu na rozpoczêcie dzia³añ wojennych,
zajêcia szkolne dzieci zosta³y zawieszone. Z Inspektoratu Szkolnego w
remie oko³o godz. 17:30, dy¿uruj¹cy
urzêdnik magistratu przyj¹³ telegram
o treci: Wyp³aciæ nale¿noæ z tytu³u
wycofania (dotyczy³o to nauczycieli w
Mosinie i okolicznych wsiach. Przyp.
J.Sz.). Burmistrz W³adys³aw Pa³czyñski na polecenie starosty remskiego
Mariana Podhorodeñskiego, zwolni³
ze s³u¿by pracowników magistratu z
zaleceniem ewakuacji w kierunku na
Kutno. Czêæ urzêdników pozosta³a na
miejscu, a ci, którzy wyjechali, po kilku dniach wrócili i pe³nili z pozosta³ymi sta³e dy¿ury. By³y te¿ dzia³ania
spontaniczne.
Kazimierz Dobry tak wspomina: W
pierwszych dniach wrzenia, na pocz¹tku lasu przy ul. remskiej, widzia³em Wincentego Kossowskiego.
By³ on emerytowanym stra¿nikiem
granicznym i do Mosiny przyby³ po I
wojnie wiatowej z Westfalii. Mieszka³ na S³onecznej 5. Spuszcza³ na szosê drzewa liciaste, tworz¹c zapory.
Chcia³  w swoim mniemaniu- opóniæ marsz wojsk niemieckich. Potem
do chwili wejcia Niemców do Mosiny, sam patrolowa³ ten rejon z utworzonych przeszkód. W kolejnych
dniach przygnêbiaj¹ce wra¿enie sprawiali zmêczeni trudami przebytej drogi uciekinierzy znad zachodniej granicy, którzy przemieszczali siê wraz ze
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swoim dobytkiem przez nasze miasto,
pod¹¿aj¹c na Warszawê. Mieszkañcy i pozosta³e s³u¿by miejskie okazywa³y im wszelk¹ mo¿liw¹ pomoc w zapewnieniu napojów, wy¿ywienia i noclegów. Wszyscy dotkliwie odczuwali
brak bie¿¹cej informacji. Radia wród
mieszkañców nale¿a³y do rzadkoci, a
komunikaty nadawane przez odbiorniki by³y przeznaczone g³ównie dla wojska. Raz po raz z g³onika pada³y jakie cyfry i na tym koniec. W swoim
jêzykiem szyfru, by³y niezrozumia³e
dla cywilów.
W pi¹tek 8 wrzenia, burmistrz W³adys³aw Pa³czyñski zwo³a³ na godzinê 10 nadzwyczajne posiedzenie
Rady Miejskiej i Magistratu. Obecni byli: Alojzy Szymañski, Wieczorek
Franciszek i ³awnik Szulakiewicz
Feliks oraz radni, Jurdzyñski Edmund, Kurek Jan, Sokó³ Franciszek,
Szymañski Wojciechowski Stanis³aw. Radni nieobecni to Hertig W³adys³aw oraz Kamiñski Marian, którzy zostali zmobilizowani i ju¿ dawno byli w swoich jednostkach na

froncie oraz: ³awnik in¿. Dyonizy
Cielewicz, Malczewski Tomasz, Cielewicz Seweryn, Korcz Wojciech,
Obierski Ludwik, Sêczyk Ignacy i
wiceburmistrz W³adys³aw Litke.
Burmistrz Pa³czyñski przedstawi³
ogóln¹ sytuacjê, jaka wytworzy³a siê
w chwili obecnej oraz poinformowa³
zebranych o swojej decyzji udania
siê do macierzystej jednostki na
froncie. Pocz¹tkowo zebrani, aby
zachowaæ ci¹g³oæ w³adzy wykonawczej, powierzyli funkcjê burmistrza
emerytowanemu radcy kolejowemu
Boles³awowi Morkowskiemu. Poniewa¿ przyby³ do Magistratu W³adys³aw Litke, to on z urzêdu bêd¹c wiceburmistrzem, przej¹³ pe³nienie
funkcji. W sobotê przed po³udniem
9 wrzenia, na rynek wjecha³ wojskowy patrol motocyklowy. Oficer
dokona³ przegl¹du budynku magistratu przy ul. S³owackiego, rozmawia³ z burmistrzem Litke i odje¿d¿aj¹c nakaza³ polskim urzêdnikom
kontynuowaæ pracê. W nocy z 9/10
wrzenia, Rynek zape³ni³ siê woj-
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skiem niemieckim i ró¿nymi pojazdami wojskowymi. Okna mieszkañ
Niemców zakwit³y flagami hitlerowskimi. Pierwszym pe³ni¹cym obowi¹zki burmistrza zosta³ miejscowy
Niemiec, w³aciciel mleczarni przy
ul. Paderewskiego  Henryk Schoenfeld. Poniewa¿ by³ zbyt tolerancyjny,
zosta³ zmieniony. Jego miejsce zaj¹³
osiad³y w Mosinie kupiec Karl Mayer, mieszkaj¹cy przy ul. w. Jana.
Rozpoczê³a siê d³uga, pe³na dramatycznych wydarzeñ, okupacyjna noc
w Mosinie
ród³a: Kronika Wielkopolski Nr3
Rok 2009; Eugeniusz liwinski-Dzia³ania wojenne w rejonie Leszna i Rawicza w 1939r.; Przemys³aw Maækowiak - W³odzimierz Gedymin-pilot
Wrzenia 1939r.; materia³y w³asne.
JACEK SZESZU£A
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie
z wrzenia 2012.

Poz¹tek parady oddzia³ów okupacyjnego wojska niemieckiego z udzia³em orkiestry na stacji kolejowej
w Mosinie w 1940 r.
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W rocznicê zbrodni
Artyku³ opublikowany zosta³ z okazji 70. rocznicy rozstrzelania w dniu 20 padziernika 1939 r., 15 mieszkañców Mosiny i okolic.

70 lat temu, w ci¹gu trzech dni  20, 21 i 23 padziernika, w 14
wielkopolskich miastach, tak¿e w Mosinie, hitlerowcy rozstrzelali
blisko 300 osób. Dlaczego musia³y zgin¹æ?
Te masowe egzekucje, nie by³y przypadkowe. Proces eskalacji nastrojów antypolskich zosta³ ujawniony z ca³¹ si³¹ i tragicznymi dla Polaków konsekwencjami.
Przyczyn by³o du¿o, chocia¿by: powstanie Pañstwa Polskiego w wyniku przegra-

nej Niemiec w I wojnie wiatowej, zwyciêskie Powstanie Wielkopolskie i koniecznoæ emigracji czêci Niemców z
tych terenów, patriotyczne dzia³ania polskich organizacji w okresie 20-lecia miêdzywojennego oraz dzia³alnoæ mniej-

szoci narodowej niemieckiej, zw³aszcza
po 1933 roku.
Wszystkie te elementy, w mniejszym lub
wiêkszym stopniu zaistnia³y w Mosinie.
Warto tutaj zwróciæ uwagê na dzia³alnoæ
organizacji Jungdeutsche Partei für Polen  Partii M³odych Niemców,  której
dzia³alnoæ datuje siê od czerwca 1934 r.
(Hitler doszed³ do w³adzy w styczniu
1933 r.)
Organizacja ta skupia³a mniejszoæ nie-
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mieck¹ Mosiny, Puszczykowa Starego,
Niwki, Borkowic, Pecnej, Sowinek,
¯abna, ¯abinka, Krosna, Krosinka, Dru¿yny, Nowinek, I³owca. Celem dzia³alnoci, by³o m.in. wydawanie i rozpowszechnianie wszelkich druków i pism,
powziêcie uchwa³, jako te¿ i wystawianie
pism, prób itp. do w³adz publicznych,
popieranie politycznych, kulturalnoowiatowych gospodarczych interesów
fizycznie i umys³owo pracuj¹cej ludnoci narodowoci niemieckiej. Cz³onkowie partii mieli prawo do noszenia oznaki organizacyjnej w klapie marynarki,
natomiast partia nie mog³a u¿ywaæ ¿adnej chor¹gwi. Istnienie tej partii stwarza³o du¿e pole dzia³ania oraz mo¿liwoci
obserwacji polskiego ¿ycia politycznego
przez miejscowych Niemców, co zaowocowa³o póniej powa¿nymi konsekwencjami dla polskiej ludnoci Mosiny i okolicy. Do najbardziej aktywnych w organizacji nale¿eli: Leiter z Krosna, Bressel
Gustaw z ¯abna  prezes, Richard Welst
z ¯abinka, Stoehr Nikolaus -z-ca prezesa, z Puszczykowa, Adolf Haupt z Pecnej,
Adolf Just z Nowinek, Pfeiffer z Sowinek,
Kurt Bernau z ¯abna-sekretarz, Redlich
Gerhard z Borkowic-z-ca sekretarza, Jaehn Helmut z Niwki-kasjer, Ehresmann
Adam  nauczyciel z Krosna, Eisenberg
Gustaw  nauczyciel z Mosiny, Jachman
Erich z Krosna, Koch Robert i jego syn
Oskar z Mosiny, Mayer Karl-kupiec z
Mosiny, póniejszy burmistrz. Cz³onkowie partii mieli wyznaczone miejsca, celem odbywania spotkañ organizacyjnych. W Kronie u Leitera  sala g³ównych spotkañ partii, w ¯abnie u Bressla
w mieszkaniu prywatnym, w Puszczykowie u Stoehra, w Pecnej u Haupta a w
Sowinkach u Pfeiffera. Na pocz¹tku 1938
roku na ogóln¹ iloæ mieszkañców gminy oko³o 7400, ponad 600 mieszkañców
sporód tej liczby stanowi³a ludnoæ niemiecka.
Nie jest wiêc spraw¹ przypadkow¹, ¿e
w³anie te osoby, znaj¹c polskich mieszkañców i ich rodowisko polityczne, sta³y siê szczególnie aktywne po wybuchu
II wojny, w procesie wyznaczania zak³adników wg okrelonego klucza politycznego: powstañcy wielkopolscy, cz³onkowie
Zwi¹zku Zachodniego, nauczyciele, narodowcy, ludzie otwarcie krytykuj¹cy
politykê Hitlera, ciesz¹cy siê powa¿aniem w swoim rodowisku. W skali ogólnej, akcja ta by³a przygotowywana od
wiosny 1939 r. pod kryptonimem Tannenberg, a jej celem by³o fizyczne zniszczenie ¿ywio³u polskiego i zastraszenie
polskiej ludnoci.
Patrz¹c z perspektywy czasu, a tak¿e
przegl¹daj¹c dostêpne materia³y zwi¹zane z Mosin¹, wszystko wydaje siê oczy-
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wiste  tak to musia³o przebiegaæ, bo taka
by³a za³o¿ona odgórnie polityka nazistowska, konsekwentnie realizowana na
wszystkich szczeblach. Jak to by³o 70 lat
temu w Mosinie, przegl¹du wydarzeñ.
Aresztowania dokonywane przez ¿andarmów i cywilnych urzêdników od 18 X  i
osadzanie aresztowanych w bó¿nicy, pozorny spokój mieszkañców. 19 X  nakaz
stawienia siê mieszkañców na Rynku, na
godz. 16.00 i rozejcie siê  bez podania
powodu. Pierwsze domys³y zak³adników
w bo¿nicy, co do ich dalszego losu

.

sprawdzanie danych personalnych, pytania dotycz¹ce przynale¿noci politycznej, fizyczne i moralne znêcanie siê, wyrok w trybie doranym i natychmiastowa, publicznie wykonana egzekucja.
Analiza aktów zgonów rozstrzelanych w
Mosinie, pozwala na wyci¹gniecie nastêpuj¹cych wniosków:
1.W³adzy okupacyjnej zale¿a³o na zafa³szowaniu dramatycznego wydarzenia.
2.¯aden z aktów zgonu nie zosta³ wystawiony z dat¹ 20 X 1939 r., lecz z innymi
datami.

Akty zgonu rozstrzelanych w Mosinie zosta³y wystawione
z nastêpuj¹cymi datami i podan¹ przyczyn¹ mierci
1. Ko³toniak Franciszek
2. Kozak Stanis³aw
3. Jaworski Stanis³aw
4. Frankowski Wincenty
5. Królak Józef
6. Roszczak Antoni
7. Baraniak Ludwik
8. Fr¹ckowiak Jan
9. Szymañski Alojzy
10. Bartkowiak Piotr
11. Cier¿niak Józef
12. Kujath Alojzy
13. Lewandowski Józef
14. Matuszak Wiktor
15. Gawron Roman Stefan

 15. XI. 1939 r.
 16. XI. 1939 r.
 29. XII. 1939 r.
 29. XII. 1939 r.
 29. XII. 1939 r.
 29. XII. 1939 r.
 30. XII. 1939 r.
 30. XII. 1939 r.
 30. XII. 1939 r.
 23. VI. 1942 r.
 23. VI. 1942 r.
 23. VI. 1942 r.
 23. VI. 1942 r.
 23. VI. 1942 r.
 7. IX. 1942 r.

20 X  przygotowania do egzekucji na
rynku przy posesji nr 9 Antoniego Roszczaka. Nakaz wykopania zbiorowej mogi³y wydany grabarzowi Franciszkowi
Nowackiemu. Gor¹czkowe próby interwencji u Niemców cz³onków rodzin w
sprawie zwolnienia zak³adników. Przywiezienie w po³udnie lekarza z Kórnika
dra Romana Gawrona, który ju¿ wiedzia³, co sta³o siê w s¹siednim miecie
Przeprowadzenie zak³adników na posesjê nr 7 Micha³a Stanikowskiego. Przyjazd autobusem plutonu egzekucyjnego
i s¹d nad zak³adnikami. Zebranie na
Rynek mieszkañców Mosiny i wreszcie
 miertelne strza³y do wyprowadzonych
w dwóch grupach skazañców, koñcz¹ce
ich ¿ycie
Takiej tragedii nasze miasto w ci¹gu swego 700-letniego istnienia, jeszcze nie
ogl¹da³o i nie prze¿y³o. Z racji wielu w
tym samym czasie egzekucji na terenie
ca³ej Wielkopolski, mo¿na odtworzyæ ich
wspólny, hipotetyczny scenariusz:
a. wytypowanie i przygotowanie listy Polaków przeznaczonych do egzekucji przez
aktywnych, miejscowych Niemców,
b. aresztowanie zak³adników w celu wyodrêbnienia ich ze rodowiska,
c. s¹d: opinie miejscowych Niemców,

 zmar³ (bez przyczyny)
 jw.
 jw.
 jw.
 jw.
 jw.
 jw.
 jw.
 jw.
 nag³y atak serca
 jw.
 jw.
 jw.
 jw.
 jw.

3.W ¿adnym akcie zgonu, jako bezporedni powód mierci nie figuruje rozstrzelanie.
4.Brak ró¿nic czasowych wydarzenia, które mia³o miejsce pomiêdzy 16.00 a 16.30.
S¹ stwierdzenia 16 i pó³ i 16. 30.
5.mieræ zak³adników zg³asza³ Zarz¹d
Miejski i kupiec Karl Mayer, wówczas
burmistrz oraz by³o jedno zawiadomienie policji.
¯aden z aktów zgonu nie zosta³ sporz¹dzony z faktyczn¹ dat¹ dnia zgonu. Dwa
zosta³y sporz¹dzone w listopadzie 1939
roku, siedem w grudniu tego roku, piêæ
w czerwcu 1942 roku a jeden we wrzeniu 1942 roku. Z wyj¹tkiem aktów zgonu Stanis³awa Kozaka i Franciszka Ko³toniaka, akty zgonu podpisa³ viceburmistrz Oskar Preiss, pe³ni¹cy te¿ funkcje kierownika kasy miejskiej.
Artyku³ powsta³ w oparciu o materia³y
bêd¹ce w posiadaniu autora, zebrane
przez niego w latach 70. na potrzeby publikacji: Mosina w okresie okupacji hitlerowskiej R. Per³a, J. Szeszu³a w:
Szkice z przesz³oci Mosiny i okolic pod
red. T. Jakubiaka, Poznañ 1978.
JACEK SZESZU£A
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie
z 30 padziernika 2009 r.
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wiadectwo zbrodni
Mosina, 20 padziernika 1939 r. Na rynku trwaj¹ przygotowania
do egzekucji. Gdy do bó¿nicy przywieziono dra Romana Gawrona
z wiadomoci¹ o egzekucji w Kórniku - oni ju¿ wiedzieli. To ich ostatnie chwile ¿ycia. Strach, rozpacz, myl o najbli¿szych, potrzeba
po¿egnania i s³owa napisane na przypadkowych kartkach papieru
Te ostatnie listy, z których bije osobista tragedia i gor¹czkowe myli o
zbli¿aj¹cym siê koñcu, wyniesione z bó¿nicy ukradkiem, s¹ dzi
przejmuj¹cym wiadectwem tamtej zbrodni. Znane s¹ nam listy
3 rozstrzelanych w Mosinie: Piotra Bartkowiaka, Stanis³awa Jaworskiego i Stanis³awa Kozaka.

Ostatni list

Wraz z nadejciem jesieni, zbli¿a siê kolejna bo ju¿ 63 rocznica rozstrzelania 15
Polaków na naszym rynku. Czas goi rany,
pamiêæ i wiadomoæ tragicznych dni lat
1939  1945, pozostaje jednak w rodzinach i spo³eczeñstwie. Dziêki pomocy
Lidii Szyrej, dyrektora Gimnazjum w
Pecnej, uda³o siê odszukaæ kolejny list
przes³any w dniu rozstrzelania z bo¿nicy
w Mosinie. Jego autorem by³ Piotr Bartkowiak - dziadek Lidii Szyrej.
Godzi siê przypomnieæ, ¿e w 1978 roku,
Maria Parysek z domu Jaworska udostêpni³a mi list rozstrzelanego ojca Stanis³awa Jaworskiego pisany do ¿ony Pelagii w tragicznym dniu 20 padziernika
1939 roku. Zosta³ on przytoczony w publikacji Szkice z dziejów Mosiny, praca zbiorowa pod redakcj¹ Tadeusza A.
Jakubiaka, Poznañ 1978 r.
Piotr Bartkowiak s. Piotra i Marianny z
d. Ska³eckiej, urodzi³ siê 28 czerwca 1899
r. w Pecnej (Petzen). Rodzice prowadzili
sklep w Pecnej tzw. kolonialkê. Oprócz
tego ojciec by³ robotnikiem rolnym. Nastêpnie rodzina przenios³a siê do Grunwerder (Grzybno). Rodzina utrzymywa³a towarzyskie stosunki z rodzin¹ Ciesielskich z Budzynia.
Piotr (junior) kontynuowa³ zajêcia ojca,
które pomaga³y utrzymaæ rodzinê. By³
bardzo dobrym rzemielnikiem, tzw.
z³ot¹ r¹czk¹, potrafi³ bardzo ³adnie
malowaæ obrazy, rzebi³, by³ bardzo muzykalny, gra³ na ró¿nych instrumentach.
By³ Powstañcem Wielkopolskim, s³u¿y³
w 14 DP, w U³anach Poznañskich.
1.07.1939 r. zosta³ odznaczony przez gen.
Franciszka W³ada odznak¹ 14 DP (nr
4717). W sierpniu 1939 r. zosta³ zmobilizowany, uczestniczy³ w bitwie nad Bzur¹,
gdzie dosta³ siê do niewoli. 14. 10. 1939
r. zosta³ zwolniony jako jeniec wojenny,

a 16.10.1939 r. zg³osi³ siê z przepustk¹
(zawiadczeniem) jeñca do urzêdu w
Mosinie.
W okolicy Mosiny tj. w Kolonii, ¯abnie,
¯abinku, Sowinkach, szczególnie silnie
dzia³a³a grupa miejscowych Niemców,
chocia¿by ze wzglêdu na przewagê ludnociow¹ czy posiadanie rodków produkcji. Nazwiska i osoby: Just, Bressel,
Welst, Ehresmann, znane by³y w Mosinie z antypolskiej dzia³alnoci.
Piotr Bartkowiak zosta³ aresztowany w
godzinach po³udniowych 17.10.1939 r.
przez SS-manów i dowieziony do bo¿nicy w Mosinie. Los zak³adników tam zgromadzonych sta³ siê jasny w zwi¹zku z
przywiezieniem dra Gawrona z Kórnika
20.10.1939 r.
Wiedz¹c o aresztowaniu Piotra Bartkowiaka, Czes³awowi Ciesielskiemu bêd¹cemu ko³o bo¿nicy uda³o siê przekupiæ
¿o³nierza - stra¿nika. Otrzyma³ list, który dostarczy³ do Grzybna w tym samy
dniu, tj. 20.10.1939 r. ¿onie Piotra - Mariannie.

Akt zgonu Piotra Bartkowiaka zosta³ odnotowany dopiero w dniu 23 czerwca
1942 r. Jako przyczynê zgonu podano
nag³y atak serca, a wiadkiem tego by³
miejscowy kupiec Niemiec - Karl Mayer. Podobnie post¹piono z aktami innych
rozstrzelanych, sporz¹dzaj¹c je na przestrzeni lat 1939 - 42. Dalsze losy rodziny
by³y równie¿ tragiczne. ¯ona Piotra 
Marianna, wraz z trójk¹ dzieci - najm³odszy Roman 3 lata, najstarszy Marian - 18
lat, zosta³a wysiedlona z Grzybna i przez
rem, Warszawê, skierowana transportem w kierunku Majdanka. Podczas postoju w Warszawie, Mariannie uda³o siê
przekupiæ ¿o³nierza Wermachtu. Praktycznie zbiegli z transportu. Do 1946 r.
przebywali na podwarszawskich B³oniach. Do Grzybna wrócili w 1946r.
Wstrz¹s spowodowany aresztowaniem
mê¿a Piotra, widok czarnych mundurów,
na trwa³e wycisn¹³ piêtno na psychice
Marianny. Jeszcze w póniejszym okresie ¿ycia, widok s³u¿b mundurowych,
kolorystycznie zbli¿onych do tamtych
okupacyjnych, powodowa³ stany lêkowe,
depresje, a nawet omdlenia. Taka by³a
m.in. cena tamtych dni ¿ycia. Pani Marianna Bartkowiak zmar³a w 1967 r. List
jako talizman przez ca³y czas wêdrowa³
z rodzin¹. Przechowywany by³ równie¿
m.in. w s³oiku po konfiturach Zosta³ uratowany i jest niemym wiadkiem tej tragicznej historii.

JACEK SZESZU£A
Biuletyn Mosiñski nr 9(112) z 2001 r.;
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie nr
13 z 13 padziernika 2009 r.

Treæ listu Piotra Bartkowiaka - wersja oryginalna
Kochana ¯ono i Dzieci oraz Ojcze i Teciowo siostry i bracia!Stojê w
obliczu mierci ¿egnam siê z wami ostatni raz bo ju¿ siê nie zobaczymy.Módlcie siê za mnie za szczêliw¹ mieræ. Ju¿ was zostawiê na wieki. Pracujcie bycie mieli co jeæ, a Bóg wam Dopomo¿e.¯egnam siê z
wami wasz kochaj¹cy Ojciec
Bartkowiak Piotr
Grzybno Pow. rem Ginê mierci¹ nie wiem za co. Mój Bo¿e Oddaæ na
Budzyñ Ciesielski Czes³aw ¯egnam was wszystkich bo ju¿ siê nie zobaczymy Piotr
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Tobie Janko

Fotokopiê dwóch po¿egnalnych listów napisanych przez Stanis³awa Kozaka,
udostêpni³ mi Adam Podsiad³y - historyk, badacz dziejów ziemi remskiej,
autor ksi¹¿ki Powiat remski w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945.
Przed laty, Adam Podsiad³y poszukuj¹c róde³ na temat padziernikowych
egzekucji w miastach powiatu remskiego (Mosina w czasie okupacji do 1958
r. le¿a³a w jego administracyjnych granicach), dotar³ do ostatnich zapisków
rozstrzelanego mieszkañca Mosiny, udostêpnionych mu przez rodzinê Stanis³awa Kozaka. Na podstawie wykonanej fotokopii z orygina³ów, odpisa³ ich
treæ:

List Stanis³awa Jaworskiego do ¿ony Pelagii z d.
Noskiewicz, jego córka p. Maria Parysek udostêpni³a mi, wraz z innymi dokumentami dotycz¹cymi dzia³alnoci ojca, w roku 1977, w zwi¹zku z
przygotowywan¹ publikacj¹ Szkice z przesz³oci
Mosiny.
Stanis³aw Jaworski, w ostatnim licie do ¿ony
napisa³:

Treæ listu Stanis³awa Kozaka
(1)

Kochana ¯ono i Kochany

kich krewnych i znajomych. Tobie Kochana Janu z dzieæmi polecam Bogu i Jego (s³owo nieczytelne) wiêty, staraj siê wychowaæ nasze dzieci na dzielnych obywateli. Duszê moj¹ polecam Tobie Kochana Janko.
Zw³oki za moje przenie w chwili uspokojenia na cmentarz w Czaczu, a¿ebym wspólnie z moimi i Twoimi spoczywa³ na tej ziemi, która nas wyda³a. Widocznie Bóg tak
chcia³.
Her .(dalej nieczytelne) 207 z³
Losków 157 z³
Kolej (s³owo nieczytelne)
Staraj siê jak mo¿esz.
Uwa¿am (?) ¿e ziemiê (s³owo nieczytelne) bêdziesz musia³a sprzedaæ.
Ostatnie po¿egnanie schowaj na pami¹tkê
Dbaj o dzieci i moj¹ duszê
20/X 1939
(-) S. Kozak
(2)
Z woli upraszam
pochowaæ na cmentarzu w Czaczu usilnie o to proszê w
chwili spokojnej. Odchodzimy na zawsze. ciskam was 
pamiêtajcie o mnie i Mszach w.
20/X 1939
(-) S. Kozak

Stanis³aw Kozak, mieszkaniec Mosiny, z zawodu budowniczy, zgin¹³ 20 padziernika 1939 r. w wieku 33 lat.
JOANNA NOWACZYK
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie nr 13 z 13 padziernika 2009

.

Kochana ¿ono

Treæ listu Stanis³awa
Jaworskiego

Moja ostatnia wola!
Za wszystko co le uczyni³em, ³askawie proszê mi przebaczyæ. Proszê uciskaæ rodziców, braci i siostry oraz wszyst-
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Moje kilka s³ów, to mo¿e ostatnie
niech Was Pan Jezus ma w swojej opiece. Ja wa(am) Daj(e) moje
ostatnie b³ogos³awieñstwo. Ciebie Droga ¯ono i tobie Kochane
Dziatki nie zapominajcie o mnie
Pozdrówcie Marysie, Mieczka,
Anielke, Józefa, Helenê Mieczkow¹, Franciszka, Adasia, Antosia i wszystkich krewnych niech
o mojej duszy pamiêtaj¹
Mosina 20/10 1939
Wasz Kochany M¹¿ i Ojciec

Stanis³aw Jaworski  rodowity Mosiniak, urodzony 4 kwietnia 1886 r., z zawodu stolarz. Pasjonat
æwiczeñ cielesnych i sprawnoci fizycznej, wspó³za³o¿yciel Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³
w Mosinie. Wcielony do armii niemieckiej w I wojnie wiatowej, uczestnik powstania wielkopolskiego. W okresie miêdzywojennym, aktywny uczestnik dzia³alnoci politycznej ró¿nych organizacji w
Mosinie.
JACEK SZESZU£A
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie nr 13 z 13
padziernika 2009
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Nauczyciel z fotografii
Na starej fotografii z lat 30., m³ody mê¿czyzna spokojnym wzrokiem patrzy przed siebie. Umiecha siê,
by w tak pogodnej pozie zd¹¿y³ uchwyciæ go obiektyw. Przed wojn¹ by³ nauczycielem. W tragicznym dniu
20 padziernika 1939 roku, hitlerowcy rozstrzelali go wraz z innymi zak³adnikami na mosiñskim rynku.
 To w³anie mój ojciec  wyjania Aldona Rybak, córka Alojzego Kujatha i zaraz dodaje, ¿e funkcjonuj¹cy
dot¹d w Mosinie wizerunek taty, to zdjêcie jego kuzyna Adolfa. W historii jak widaæ zdarzaj¹ siê pomy³ki,
a odkrywanie przesz³oci co dzieñ przynosi kolejne niespodzianki
Nauczyciel

Gdzie przy lenej drodze do Nowinek, wzd³u¿ której rozci¹ga
siê najstarsza czêæ wsi ¯abinko, stoi wiekowy dom. Dzi to budynek prywatny, ale jeszcze w latach 70. mieci³a siê w nim szko-

chu wojny mia³a 9 lat.  By³ bardzo uprzejmy dla wszystkich,
tak¿e dla ¿ony i dla dzieci  dodaje. Pani Zofia czêsto bywa³a w
przyszkolnym mieszkaniu Kujathów, bawi³a siê z ich dzieæmi,
bo jej mama chodzi³a tam sprz¹taæ.  Zawsze poda³ co mamie
do jedzenia, bo nas by³a czwórka dzieci, to te¿ za weso³o nie
by³o  opowiada moja rozmówczyni.
Zofia Dutkowska pamiêta jak wybuch³a wojna. Pamiêta, bo by³a
wtedy z mam¹ u Kujathów, ¿e przyszed³ jeden Niemiec, który
mieszka³ we wsi, jak przypomina sobie nazywa³ siê Szteler. 
Ten Niemiec ostrzega³, ¿e bêd¹ rozstrzeliwaæ i ¿eby pan Kujath ucieka³. A on mówi Ja nie opuszczê swojej ¿ony i dzieci!
 wspomina Z. Dutkowska. Jak stwierdza dalej, by³y to okropne chwile.  Wiedzielimy co siê stanie, ale do koñca wierzylimy, ¿e jego to ominie  opowiada.
W dniu 20 padziernika, ojciec pani Zofii, podobnie jak inni
mê¿czyni z okolicy, musia³ siê stawiæ na rynku w Mosinie, na
godz. 16.00. By³ to czas wykopek, wiêc reszta rodziny kopa³a
ziemniaki na polu, gdy w pewnej chwili niebo zrobi³o siê ca³kiem czerwone.  Mama powiedzia³a wtedy: Zobaczcie co siê
robi, chyba niebo siê pali, jakby znak przeznaczenia  wspomina pani Dutkowska.  Potem ojciec przyjecha³ i mówi, ¿e
krew siê w Mosinie pola³a

Dwie fotografie

³a. Na frontowej cianie przy wejciu, widaæ lady po zdjêtej
przed laty tablicy. Tutaj, od 1932 r. do wybuchu II wojny wiatowej, uczy³ okoliczne dzieci i mieszka³ razem z rodzin¹ Alojzy
Kujath. 20 padziernika 1939 roku, hitlerowcy rozstrzelali go
wraz z innymi zak³adnikami na mosiñskim rynku
Najstarsi mieszkañcy ¯abinka, pamiêtaj¹ jeszcze swojego nauczyciela.  Nauczyciel to by³ bardzo dobry. Uczy³ mnie w I i
II klasie  wspomina Zofia Dutkowska, która z chwil¹ wybu-

Po rozstrzelaniu Alojzego Kujatha, jego ¿ona Jadwiga z dwójk¹
ich dzieci, nie mieszka³a ju¿ w ¯abinku. Tragiczny los zgotowa³
im tu³aczkê po Poznaniu, gdzie osiedlili siê w koñcu na sta³e.
Przez okres wojny, urwa³y siê kontakty z dalsz¹ rodzin¹ i znajomymi Kujathów z Mosiny.  Mój brat i mama ju¿ nie ¿yj¹ 
wyjania Aldona Rybak, córka nauczyciela z ¯abinka, która nasze miasto odwiedza co roku, by pomodliæ siê nad grobem ojca.
Je¿eli nie czêciej, jest tu zawsze 5 czerwca, w dniu taty i jej
urodzin.  Ju¿ przed laty zauwa¿y³am w jakiej publikacji tê
pomy³kê ze zdjêciem, ale w Mosinie nie znam nikogo, nie mog³am znaleæ dojcia, ¿eby sprawê wyjaniæ  t³umaczy pani
Aldona.
Funkcjonuj¹cy dotychczas fotograficzny wizerunek jednego z
15 rozstrzelanych na mosiñskim rynku, przekazany zosta³, prawdopodobnie przez kogo z dalszej rodziny, do Izby Pamiêci Narodowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie, ze wskazaniem,
¿e osoba na zdjêciu to Alojzy. I tak fotografia ta, jako wizerunek
nauczyciela z ¯abinka, trafi³a wraz innymi zbiorami szkolnej
Izby Pamiêci do Izby Muzealnej i do ró¿nych opracowañ.  To
zdjêcie kuzyna ojca, Adolfa Kujatha  stwierdza córka rozstrzelanego i rozk³ada przed sob¹ plik starych fotografii, pokazuj¹c
na nich Alojzego Kujatha. Patrz¹c na te fotografie zwracam
uwagê, ¿e kuzynowie Alojzy i Adolf byli jednak do siebie podobni, st¹d mog³a powstaæ pomy³ka.  Jak kto ich nie zna³, to
mo¿e i tak  uwa¿a pani Rybak. Przy ogl¹daniu rodzinnych
zdjêæ, wracaj¹ okruchy wspomnieñ, jakie prócz tych niewielu
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materialnych pami¹tek zosta³y jej po ojcu, którego ledwo co
zna³a.

Pamiêæ dziecka

 Mia³am wtedy trzy latka  zaczyna swoj¹ opowieæ Aldona
Rybak, która pamiêta, ¿e przed rozstrzelaniem tata sk¹d wróci³. Zapewne bra³ udzia³ w kampanii wrzeniowej, ale córka nie
wie gdzie by³ i w jakiej jednostce s³u¿y³. By³ podchor¹¿ym. W

Alojzy Kujath z ojciem W³adys³awem
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roku 1931 ukoñczy³ kurs baonu podchor¹¿ych rezerwy piechoty w remie, w I Kompanii Strzeleckiej
 Taki by³ nauczyciel Liczbañski, gdzie tutaj w okolicy, kolega mojego taty  relacjonuje dalej moja rozmówczyni.  On
przyszed³ do ojca i mówi³: Uciekaj, bo nauczycieli aresztuj¹.
Ale mój ojciec podobno powiedzia³: Ja nie zrobi³em nikomu
nic z³ego, ja mam uciekaæ, zostawiæ dom i pracê, ma³e dzieci?
No i zosta³. Wiem to od mojej mamy, bo powtarza³a stale: Dlaczego nie pos³ucha³!  dodaje pani Aldona.  Osobicie pamiêtam, jak przyszed³ Niemiec po mojego tatê, ja  takie dziecko . Do dzi widzê ten obraz ojca, jak opiera na czym nogê,
na jakim taborecie, czyci buty przed wyjciem i wychodzi z
tym Niemcem.
Aldona Rybak wie, ¿e aresztowani przetrzymywani byli w mosiñskiej bó¿nicy.  Mymy z mam¹ raz tam by³y. Pozwolili
ojcu stan¹æ w drzwiach, a on prosi³ o ró¿aniec i ksi¹¿eczkê do
nabo¿eñstwa  córka rozstrzelanego przywo³uje w pamiêci
obraz z dzieciñstwa.  Jak posz³ymy ju¿ zanieæ, to nie wiem,
ale widzê do dzisiaj sylwetkê i twarz ojca. Resztê znam tylko z
opowiadañ mamy, lub cioci i babci, która stale z nami mieszka³a, ale za du¿o to nie wiem  przyznaje. To w³anie babcia
opowiedzia³a jej, ¿e gdy Alojzy Kujath siedzia³ w bó¿nicy, Niemcy wezwali jej mamê do magistratu. Babcia poradzi³a wówczas
mamie, ¿eby nie sz³a sama, ¿eby wziê³a ze sob¹ dzieci. Aldona
Rybak wie od babci, ¿e w urzêdzie by³a jaka rozmowa po niemiecku i ¿e przyszed³ niemiecki oficer.  Babcia stale mówi³a,
¿e ca³e szczêcie, ¿e mama jej pos³ucha³a, ¿e nas zabra³a, bo
chyba ten Niemiec mia³ te¿ swoje dzieci i kaza³ mamê puciæ.
Nie wiadomo przecie¿, co by siê z ni¹ sta³o, gdyby posz³a sama.
Pan Bóg mnie natchn¹³, mówi³a babcia

Po egzekucji

Alojzy Kujath z prawej
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20 padziernika 1939 r. ok. godz. 16.00, wiêniów bó¿nicy wyprowadzono na rynek. Na oczach mieszkañców, Alojzy Kujath,
a z nim 14 innych polskich zak³adników, zosta³ rozstrzelany
przez niemiecki pluton egzekucyjny. Po egzekucji Jadwiga Kujath wraz dzieæmi, musia³a opuciæ mieszkanie w ¯abinku. Pani
Aldona nie pamiêta jakie okolicznoci towarzyszy³y temu zdarzeniu, w którego rezultacie rodzina Kujathów znalaz³a siê w
Poznaniu.  W czasie ca³ej okupacji mielimy 6 mieszkañ, co
jedno to gorsze  ja pamiêtam, bo dla dziecka to by³a trauma.
W baraku na Dolnej Wildzie na przyk³ad by³ jedna sala, gdzie
wszyscy spali, a jak deszcz pada³, to ka¿dy bra³ z ³ó¿ka takie
wk³ady i szuka³ miejsca, gdzie jest sucho, ale i to by³o dla nas
za dobre  opisuje moja rozmówczyni.  Zostalimy przeniesieni na Winiary, do lepianki z kamienia i gliny.
Jak sobie przypomina pani Aldona, by³o tam okienko, takie
szczelne, ¿e jak wia³ wiatr, to gas³a wieczka. Na suficie by³y
grube, br¹zowo-czarne belki, a na pod³odze glina.  Tam mieszkalimy  opowiada dalej  a razem z nami mojej mamy dwaj
bracia, w jednym pokoiku. Gdy wujek chcia³ wstawiæ jak¹
szafê, musia³ zrobiæ wykop w tej glinie, ¿eby tê szafê czêciowo wpuciæ, bo tak by³o nisko. Taka by³a wojna  stwierdza
na koniec pani Rybarczyk. Po jej zakoñczeniu, wyszli ze schronu, jak mówi, z sankami i z ptaszkiem w klatce, bo wszystko im
skradziono. Zamieszkali u kogo, w meblowanym pokoju na
Wildzie  mama, babcia i pani Aldona z bratem.  Nie by³o siê
nawet w co przebraæ. Jak babcia nam pra³a, to le¿elimy w
³ó¿ku, a jak mama pra³a babci, to babcia le¿a³a  wspomina
moja rozmówczyni.
Dzi pani Aldona jest szczêliw¹ babci¹ 4 wnuków i prababci¹
3 prawnuków. Do Mosiny przywioz³a upominek  rêcznie zdobiony talerz. Jak mi wyjania, wykona³a go technik¹ decoupage. To w³anie sztuki plastyczne zajmuj¹ jej teraz wolny czas.
Choæ ¿ycie nie oszczêdzi³o jej cierpieñ  mieræ brata, mamy,
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potem mê¿a i jej w³asna ciê¿ka choroba  stara siê optymistycznie podchodziæ do ¿ycia i du¿o siê umiechaæ  tak, jak jej tata,
co widaæ na starych, rodzinnych fotografiach
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Alojzy Kujath przyszed³ na wiat 5 czerwca 1910 r. w ¯erkowie
ko³o Jarocina.  Mój dziadek W³adys³aw, ojciec ojca, urodzi³
siê w ¯ytomierzu, a babcia Leokadia w Brazylii. Dziadek by³
kierownikiem cegielni w Krotoszynie. Tam te¿ mieszkali razem z tat¹ od roku 1923  wyjania moja rozmówczyni.
Niejaki ksi¹dz Stankowski z Krotoszyna napisa³: Alojzy Kujath jest bardzo dobrem i przyk³adnem ch³opcem  ca³y dom 
ca³a rodzina Kujathów jest bardzo religijna i patriotyczna.
Dokument opatrzony jest dat¹ 3 czerwca roku 1929
 Moja mama urodzi³a siê w Borku. Rodzice poznali siê, jak
tata studiowa³ w Poznaniu  relacjonuje dalej Aldona Rybak.

ju¿ w wieku doros³ym, dopiê³a swego  ukoñczy³a 5-letni¹ poznañsk¹ szko³ê Kurpiñskiego, kszta³c¹c g³os w klasie kontraltu.
Chocia¿ nie wykorzysta³a go nigdy na wielkiej scenie, okazjonalne piewanie sprawia³o jej zawsze du¿o radoci. A jaki by³
jej tata?
 Mama nie opowiada³a du¿o o ojcu, by³a doæ skryta. Zosta³a przecie¿ sama z dwójk¹ dzieci, by³o jej ciê¿ko  uwa¿a dzi
pani Aldona. Za chwilê rozk³ada zniszczon¹ ju¿ czasem po¿ó³k³¹
kartkê, na której poeta o pseudonimie O z ¯abinka napisa³
mi³osny wiersz do czarnow³osej Jadzi, opatrzony dat¹ 5 XI
1932 roku.  To wiersz mojego ojca. Wszyscy mówili do niego
Olek  wyjania A. Rybak.  Z treci wynika, ¿e mama go nie
chcia³a, albo siê posprzeczali, dlatego on to dla niej napisa³ 
przypuszcza moja rozmówczyni.  Wiem, ¿e w ¯abinku chwalili bardzo ojca, ¿e zawsze mia³ dla dzieci cukierki albo dropsy
i czêsto tak nagradza³  mówi pani Rybak.

W ¯abinku pod Mosin¹, Alojzy Kujath dosta³ pierwsz¹ swoj¹
pracê.  Mieszkalimy w szkole, tam urodzi³am siê ja i mój
brat, a chrzczono nas w kociele w ¯abnie  wspomina pani
Aldona.  Mój ojciec co niedzielê, to wiem od mamy, grywa³
tam podczas mszy na organach  dodaje.
Aldona Rybak chyba po tacie w³anie odziedziczy³a zainteresowanie muzyk¹, bo bardzo chcia³a iæ do szko³y muzycznej. Ale
mama siê nie zgodzi³a. Powiedzia³a jej, ¿e ojciec tak zawsze
mówi³: Pamiêtaj, jakby mnie zabrak³o, ¿eby nasza córka tylko
nie by³a artystk¹.  Nie wiem, mo¿e mia³ jakie niedobre dowiadczenia  zastanawia siê moja rozmówczyni, która bêd¹c

Jeszcze w latach 60. pani Aldona bywa³a z mam¹ w ¯abinku,
czasem Jadwiga Kujath jecha³a tam sama. Mówi³a potem do
córki: Jak tego ojca wychwalaj¹ wszêdzie, jak mnie widz¹,
wo³aj¹  pani Kujathowa przyjecha³a!  Widaæ by³ lubianym
cz³owiekiem  uwa¿a dzi Aldona Rybak.  Jedna osoba opowiedzia³a nam kiedy, co na wsi mówi¹, ¿e w jakim miesi¹cu
widz¹ ojca, ¿e pop³och siê zrobi³, bo pan Kujath siê pojawi³, a
to oczyma duszy pewnie widzieli
JOANNA NOWACZYK
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie nr 4 z 25 marca 2010 r.

Jaki by³ ojciec
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Rodz¹ siê pytania
Artyku³ opublikowany zosta³ okazji 72 rocznicy rozstrzelania 15 obywateli na mosiñskim rynku w dniu 20 padziernika 1939 r.

Dramatyczne wydarzenia zwi¹zane z publiczn¹ egzekucj¹
15 Polaków w 1939 r. s¹ obecne w pamiêci mieszkañców naszego
miasta i gminy. Ka¿dego roku o tym czasie powraca ten temat
w ró¿nych artyku³ach miejscowej prasy. Poddaj¹c analizie
dotychczasowe materia³y, mo¿na zauwa¿yæ pewne niespójnoci
i niedomówienia. Sta³y siê one pretekstem do wnikliwszych badañ
i  jak siê okaza³o  koniecznoci ucilenia pewnych faktów
Dotychczas na temat tych wydarzeñ ukaza³y siê 2 zwarte opracowania: Szkice z
przesz³oci Mosiny pod red. Tadeusza
Jakubiaka  artyku³ Mosina czasie wojny i okupacji hitlerowskiej autorstwa R.
Per³y i J. Szeszu³y (KAW, 1978) oraz Dopóki ¿yje pamiêæ (Nowoczesna Rzeczpospolita Mosiñska, Mosina 2009).

od kogo? Kto by³ wyznaczony do tych
czynnoci?

22 zak³adników

Najwczeniejsze relacje dotycz¹ce tych
wydarzeñ datowane s¹ na wrzesieñ 1945
r. i ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹  st¹d próba
uporz¹dkowania faktów w odpowie-

Biblioteka Ziemi Mosiñskiej

Walentyna Roszczak, Antoni Roszczak,
Alojzy Szymañski, Kazimierz Myszkier,
Jan Mansfelski, Jan Fr¹ckowiak, W³adys³aw Litke, Boles³aw Morkowski, W³adys³aw Hertig, Kazimierz Rakowski (proboszcz z ¯abna), Wincenty Frankowski.
W dniu 20.10.1939 r. w godzinach po³udniowych dowieziono lekarza z Kórnika
 Romana Gawrona (egzekucja w Kórniku ok. godz. 10.30). Wynika z tego, ¿e
w bo¿nicy w godzinach dopo³udniowych,
w dniu 20.10.1939 r. przebywa³o 22 zak³adników mê¿czyzn i 1 kobieta tj. 23 zak³adników. (W. Hertig w relacji z
27.09.1945 r. podaje tylko 21 zak³adników  mê¿czyzn). Po dowiezieniu R.
Gawrona, w bo¿nicy by³o 24 zak³adników, w tym 1 kobieta  Walentyna Roszczak. Po tym, na skutek interwencji miejscowych Niemców, zwolniono 2 zak³adników: K. Myszkiera i L. Ko³toniaka.
Po przeprowadzeniu zak³adników na
posesjê nr 7.  Micha³a Stanikowskiego,
by³y tam 22 osoby  21 mê¿czyzn i 1 kobieta Walentyna Roszczak (relacja W.
Roszczak z 30.09.45 r.)  Do samej
sprawy z dnia 20.10.1939 r. oraz dni poprzednich nic wiêcej nadto, co zeznaj¹
inni wspó³aresztowani ze mn¹, dodaæ
nie mogê. Po owym s¹dzie na sali p. Stanikowskiego w dniu 20, odtransportowano mnie do miejscowego wiezienia
miejskiego .
Uderzaj¹ce jest to, ¿e ¿aden z 6 zak³adników, którzy zostali wy³¹czeni z egzekucji, nie wspomina o tym, ¿e Walentyna Roszczak by³a razem z nimi na posesji nr 7.
Tak silne prze¿ycie osobiste, czy te¿ W.
Roszczak zosta³a zamkniêta w osobnym
pomieszczeniu ?

Areszt w magistracie

Rozstrzelanie wiêniów w Kórniku 20 padziernika 1939 r. Tu mia³ zgin¹æ
Roman Gawron, który zosta³ rozstrzelany kilka godzin póniej w Mosinie
Du¿o wiat³a na ogóln¹ sytuacjê rzuca te¿
praca Szymona Datnera 55 Dni Wermachtu w Wielkopolsce. Poddaj¹c analizie dotychczasowe materia³y, mo¿na
zauwa¿yæ pewne niespójnoci i niedomówienia), które moim zdaniem nale¿y
spróbowaæ wyjaniæ, pomimo, ¿e up³ynê³o ju¿ 72 lata. Rodz¹ siê nastêpuj¹ce
pytania:
Ilu w³aciwie by³o zak³adników aresztowanych w zwi¹zku z rozstrzelaniem?
Czy w bó¿nicy, w tym czasie, przebywali
te¿ inni zak³adnicy?
Kiedy zak³adnicy zostali zwolnieni?
Ile by³o wozów do przewo¿enia zw³ok i
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dziach na postawione wy¿ej pytania.
W zwi¹zku ze spraw¹, z relacji W³adys³awa Kleibra, W³adys³awa Hertiga, Jana
Mansfelskiego, Walentyny Roszczak, Kazimierza Myszkiera  z³o¿onych w
dniach 25-30.09.1945 r. wynika, ¿e
aresztowania mia³y miejsce 1718.10.1939 r. W mosiñskiej bo¿nicy przebywali wówczas: W³adys³aw Kleiber, Stanis³aw Jaworski, Stefan Królak, Ludwik
Baraniak, Stanis³aw Kozak, Józef Cier¿niak, Franciszek Ko³toniak, Leon Ko³toniak, Alojzy Kujath, Piotr Bartkowiak,
Wiktor Matuszak, Józef Lewandowski,

.

Sporód 22 osób, wyrokiem s¹du, do
rozstrzelania przeznaczono 15, natomiast 6 z nich, tj. W³adys³awa Hertiga,
W³adys³awa Kleibra, Jana Manfelskiego,
W³adys³awa Litke, Boles³awa Morkowskiego i ks. Kazimierz Rakowskiego ustawiono przy ul. Budzyñskiej, bokiem do
miejsca egzekucji, aby patrzyli na to. W
Szkicach z przesz³oci Mosiny, autorzy
r. Per³a i J. Szeszu³a mylnie podaj¹ na
str. 96 liczbê zak³adników, którzy uniknêli rozstrzelania  5, a na stronie 97, dodaj¹ 6-tego zwolnionego przez dowódcê
egzekucji ks. Rakowskiego. Ten sam b³¹d
dok³adnie powtórzyli autorzy publikacji
Dopóki ¿yje pamiêæ wydanej przez Nowoczesn¹ Rzeczpospolita Mosiñsk¹, podaj¹c najpierw 5 zak³adników i dalej,
dodaj¹c ks. Rakowskiego (str. 9).
W przypadku W. Roszczak (7 zak³adnik),
mo¿na siê opieraæ tylko na cytowanej
wy¿ej relacji z wrzenia 1945. Z relacji W.
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Hertiga wynika, ¿e areszt miejski urz¹dzony by³ w magistracie, a magistrat w tamtym czasie mieci³ siê w budynku przy
obecnej ul. S³owackiego 8. Walentyny Roszczak, nie by³o wiêc
podczas przebiegu egzekucji na posesji Micha³a Stanikowskiego. By³a w innym miejscu  w areszcie w magistracie. Z perspektywy czasu wydaje siê dziwne, ¿e nikt nie zauwa¿y³ jej przemieszczenia. Powtórzenia o areszcie, wiêzieniu po egzekucji znajduj¹ siê w relacjach J. Mansfelskiego, Lucjana Haendschke, W. Kleibra. Zaprzeczaj¹ tym samym informacji, mylnie
podanej przez R. Per³ê i J. Szeszu³ê (str.97), a powtórzonej
nastêpnie przez autorów opracowania Dopóki ¿yje pamiêæ
(str.9) o areszcie w bo¿nicy, wbrew dostêpnym dokumentom
ród³owym.
Zak³adnicy, którzy uniknêli egzekucji, w swoich relacjach z
1945 r. nie podali nikogo, kto wraz z nimi znajdowa³ siê dodatkowo w tym czasie w bo¿nicy. W dokumencie Oddzia³owej
Komisji cigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Poznaniu z dnia 16.04.2009 r. ( w posiadaniu Lidii Szyrej i Marii
Bartkowiak), wymienia siê równie¿ innych zak³adników t j.
Jana Kluge, Stefana Cielewicza, Mariana M¹czyñskiego. By³a
to normalna praktyka stosowana przez okupanta, aby terrorem zapewniæ spokój. Wytypowani musieli siê stawiæ codziennie wieczorem na miejsce i rano byli zwalniani. Spis zak³adników sporz¹dza³ zastêpca burmistrza, Niemiec Preis Oskar. (relacja z 09.1945 r. Stanis³awa Ko³toniaka). Liczba zak³adników
nie by³a cile okrelona: np. na noc z 28/29.09.1939 r. musia³o stawiæ siê 6, a na noc z 11/12.11.1939 r. a¿ 12-tu. Byæ mo¿e
ta liczba mog³a mieæ zwi¹zek z ewentualnymi próbami obchodzenia wiêta Niepodleg³oci.
Na temat zwolnieñ zak³adników z bo¿nicy, brak jest jednoznacznych informacji. Leon Ko³toniak zosta³ zwolniony
20.10.1939 r. w godzinach przedpo³udniowych. Mia³ polecone, aby iæ do domu w ¯abnie i nigdzie nie zbaczaæ (relacja
córki K. Wójciak z d. Ko³toniak). Kazimierza Myszkiera zwolniono po przywiezieniu R. Gawrona z Kórnika (relacja K. Myszkiera z 09. 1945 r.). Brakuje natomiast informacji, w jakim
momencie zostali zwolnieni Jan Kluge, Stefan Cielewicz i
Marian M¹czyñski. Inaczej te¿ przedstawia siê sprawa 6 zak³adników stoj¹cych u wylotu ul. Budzyñskiej i Walentyny
Roszczak, bêd¹cej w areszcie. Zaraz po egzekucji, prowadz¹cy
j¹ major (relacja W. Kleiber  09.1945 r.) podszed³ do nich i
zwolni³ ks. K. Rakowskiego z ¯abna. Pozosta³ych 5-ciu pod
eskort¹ odprowadzono do wiêzienia miejskiego w magistracie, gdzie przebywa³a W. Roszczak  ¿ona rozstrzelanego Antoniego. 21.10. 1939 r. w godzinach dopo³udniowych, zostali
zwolnieni W³adys³aw Litke, W³adyslaw Hertig, W³adys³aw
Kleiber, Jan Mansfelski. Radcê kolejowego Boles³awa Morkowskiego i Walentynê Roszczak, przewieziono w tym samym dniu
do wiêzienia powiatowego w remie (relacja W. Roszczak z
09.1945 r.) R. Per³a i J. Szeszu³a w Szkicach (str. 98) podaj¹ 3 zwolnionych, co równie¿, jak w przypadku przytoczonych wczeniej b³êdów.

Ile by³o wozów

Zagadnienie przewiezienia cia³ rozstrzelanych na miejscowy
cmentarz, nie zosta³o nigdzie dot¹d opisane. Tragiczny akt
zbrodni na rynku w Mosinie, odsun¹³ na plan dalszy inne, towarzysz¹ce temu okolicznoci. Na ten temat wiemy zatem bardzo ma³o. W rozmowach powtarza siê nazwisko Roberta Kocha, syna Oskara, zamieszka³ego na gospodarstwie przy ul.
Taczanowskich 12 (obecnie rozwidlenie ul. Sowinieckiej i Farbiarskiej). Robert Koch (rocznik 1916) organizowa³ podwody
do przewiezienia rozstrzelanych, po egzekucji typowa³ na rynku mê¿czyzn do ³adowania zw³ok na wozy Helena Konieczna (z d. Wêc³awek), wdowa po Mieczys³awie, tak wspomina:
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 18 padziernika 1939 r. w godzinach popo³udniowych, zjawi³ siê na podwórzu m³ody cz³owiek na rowerze (gospodarstwo prowadzone przez Marcina Wêc³awka  ojca pani Heleny, po wojnie  Zak³ad Wylêgu Drobiu przy ul. Leszczyñskiej
25, obecnie budynek przedszkola Koniczynka i budynek gospodarstwa p. Kazimierza ¯akowskiego,przyp. autor). By³
Niemcem, znalimy go (Robert Koch: przyp. autor). Zawo³alimy ojca, który otrzyma³ od niego polecenie, aby w dniu nastêpnym przygotowa³ wóz taki, który bêdzie mia³ tylko pod³ogê bez boków, a na pod³odze mia³ byæ wysypany piasek . Naszym wozem, którym pojecha³ ch³opak (m³ody robotnik rolny od koni i krów: przyp. autor) odwo¿ono zabitych na miejski
cmentarz. Nasz wóz by³ ca³y pokrwawiony i ojciec ju¿ go nie
u¿ywa³ . Kazimierz Dobry i Józef Wójciak, niezale¿nie od
siebie tak stwierdzili: drugim wozem powozi³ Szczepan Klarek z Farbiarskiej. Wozy czeka³y w ul. Budzyñskiej.
Na 19.10.1939 r. w³adze okupacyjne zarz¹dzi³y stawienie siê
mieszkañców na rynku, na godz. 16.00. Nakazano póniej rozejcie siê i ponowne stawienie w dniu 20.10.1939 r. Rodz¹ siê
pytania: kogo jeszcze zmuszono do dostarczenia podwody na
dzieñ 20.10.1939 r? By³y trzy czy dwa wozy? Kogo z t³umu obserwuj¹cego egzekucjê, wyci¹gn¹³ R. Koch do za³adowania
zw³ok na wozy? Czy wyznaczeni mieszkañcy musieli udaæ siê
na cmentarz i zrzucaæ zw³oki do grobu? Kto pomaga³ kopaæ
grabarzowi Franciszkowi Nowackiemu mogi³ê dla 15 ofiar
przed po³udniem 20.10.1939 roku ? (relacja F. Nowackiego z
30.09.1945  do pomocy przy wykopaniu grobu przys³a³ mi
burmistrz niemiecki 13 Polaków )
Marian Obierski: Wraz ze starszym bratem Kazimierzem, pod
wieczór ok. 18.00 bylimy na naszym ogrodzie (ul. Targowej).
Nie by³o wówczas drzew owocowych, ani te¿ ogródków przy
barwie. Mielimy widok na rejon cmentarza. Widzielimy, ¿e
palono tam ognisko. Póniej okaza³o siê, ¿e palono s³omê z
wozów, na której przewo¿one by³y zw³oki rozstrzelanych.
Na razie s¹ to pytania bez odpowiedzi, a czas niestety jest nieub³agany i jest to ostatni moment na uzyskanie chocia¿by
szcz¹tkowych informacji. St¹d serdeczny apel do Czytelników,
o podzielenie siê wszelkimi, nowymi wiadomociami zwi¹zanymi z poruszonym tematem i pytaniami, które chocia¿ po
czêci uzupe³ni¹ lukê w naszej wiedzy

Na koniec  kolejne sprostowania:
SZKICE Z PRZESZ£OCI MOSINY  pod red. T. Jakubiaka: na str. 97 przy wykazie rozstrzelanych wymieniony jest
Wiktor Matuszczak, którego nazwisko faktycznie brzmi  Matuszak.
DOPÓKI ¯YJE PAMIÊÆ wyd. Nowoczesna Rzeczpospolita
Mosiñska: na str. 9 wymieniono Boles³awa Murkowskiego,
którego nazwisko faktycznie brzmi Morkowski; na str. 9
wymieniono Jana Mansfelda, którego nazwisko faktycznie
brzmi  Mansfelski, na stron 12 wymieniona jest Franciszka z
d. Luckuer, a chodzi o Franciszkê z d. Luckner, na str.14 wymieniona jest Marianna z d. Zimowiska, faktycznie z d. Gimzicka, na str. 18 podana jest b³êdna informacja dotycz¹ca czasu pobytu Walentyny Roszczak w areszcie, i¿ przebywa³a w
nim 8 miesiêcy, a faktycznie 3 miesi¹ce. Wreszcie, w biogramie Alojzego Kujatha, w tej samej publikacji na str. 15 podano, i¿ urodzi³ siê on w ¯ulkowie powiat Jarocin, podczas gdy
miejscem urodzenia A. Kujatha by³ ¯erków powiat Jarocin.
Ponadto A. Kujath nie by³ nauczycielem w ¯abnie, jak pisz¹
autorzy Dopóki ¿yje pamiêæ, lecz nauczycielem w ¯abinku.
JACEK SZESZU£A
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie z 28 padziernika 2009 r.
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Zak³adnicy
Na temat 15 rozstrzelanych na mosiñskim rynku,
w dniu 20 padziernika 1939 r., napisano
ju¿ wielkie artyku³ów. Jednak dot¹d nie doczeka³y
siê opracowania biogramy 6 zak³adników
z bó¿nicy, którzy uniknêli w egzekucji.
Poni¿ej przedstawione zosta³y ich sylwetki.
W£ADYS£AW HERTIG (1904  1983)

W³adys³aw s. Walentego i Franciszki z d. Jankowiak, urodzi³
siê w Mosinie (wówczas Moschin) na Budzyniu 24.05.1904 r.
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.

powsta³ 28.08.1938 r. Z przerw¹ w okresie okupacji, Cech ten
dzia³a³ do 1950 r. Krótko przed wojn¹, 27.08.1939 r. otrzyma³
kartê mobilizacyjn¹ do macierzystej jednostki w Lesznie. W
kampanii wrzeniowej w jej koñcu, walczy³ pod Lwowem. Tam
25.09. dosta³ siê do niewoli. Po oko³o trzech tygodniach,
14.10.1939 r. zosta³ z niej zwolniony z nakazem udania siê do
Mosiny, do której przyby³ ju¿ 17.10. Nastêpnego dnia 18.10.1939
r. zosta³ aresztowany we w³asnym mieszkaniu przez Oskara
Kocha i burmistrza Karla Mayera, których wspiera³ swoj¹ obecnoci¹ ¿andarm niemiecki. Tak jak pozosta³ych, uwiêziono go
w bo¿nicy. Na póniejszym s¹dzie w dniu 20 padziernika
us³ysza³ zarzuty: przynale¿noæ do partii politycznych i wybicie
szyby w oknie wystawowym rzenika Kurta Haupta ul. Poznañska 34  kolegi z Cechu. Podobnie jak pozostali zak³adnicy, zosta³ poddany fizycznemu znêcaniu siê i werdyktowi s¹du.
Ocala³. By³ w grupie szeciu zak³adników stoj¹cych u wylotu ul.
Budzyñskiej, patrz¹cych na zbrodniê. Po egzekucji zosta³ zamkniêty w areszcie magistrackim przy ul. S³owackiego. Zwolniono go na drugi dzieñ, tj. 21.10.1939 r. Ju¿ 12.12.1939 r. zosta³ wyw³aszczony ze swojego domu i skierowany wraz z ca³¹
rodzin¹ do Generalnego Gubernatorstwa. W Mosinie pozostali
rodzice  Walenty i Franciszka. Podró¿ w bydlêcych wagonach
trwa³a tydzieñ. Zakoñczy³a siê w Warszawie. W efekcie tego,
¿ona Maria zachorowa³a na tyfus. W³adys³aw znalaz³ zatrudnienie w swoim zawodzie - u Niemca. Rodzina prze¿y³a ³apanki, powstania w getcie i warszawskie. Kiedy w Mosinie zmar³
ojciec Walenty, uzyskali nawet przepustki wyjazdu na jego pogrzeb. Do Mosiny nie dojechali. Zostali zawróceni z drogi. W
1945 r. po wyzwoleniu, wszyscy wrócili do swojego domu w
Mosinie. W³adys³aw Hertig do pocz¹tku lat 50. prowadzi³ w³asne rzenictwo ze sk³adem miêsnym. Dalej by³ aktywny w reaktywowanym cechu. Potem zosta³ zmuszony do ich zamkniêcia.
Odgórnymi decyzjami politycznymi, handel prywatny zosta³
zlikwidowany. Pracowa³ w PSS SPO£EM w Mosinie, jako kierownik masarni. Póniej zatrudni³ siê w Zak³adach Ziemniaczanych w Luboniu na stanowisku magazyniera, sk¹d przeszed³
na emeryturê. W swoim ¿yciu zawodowym rzenika, ca³y czas
by³ cz³onkiem Izby Rzemielniczej. Zmar³ w Poznaniu
21.04.1983 r. Pochowany zosta³ na cmentarzu parafialnym w
Mosinie.
ród³o: Relacja z 27. 09. 1945 r. oraz informacje i zdjêcia Janiny Jówiak

W£ADYS£AW KLEIBER (1894  1966)
Ojciec Walenty z zawodu by³ ko³odziejem. Rodzice prowadzili
te¿ w okresie miêdzywojennym bufet w sanatorium w Ludwikowie. W³adys³aw ukoñczy³ szko³ê w Mosinie. M³ody wiek nie
pozwoli³ mu na uczestnictwo w Powstaniu Wielkopolskim.
Dalsz¹ naukê kontynuowa³ w zawodzie rzenika, w którym przeszed³ wszystkie szczeble zawodowej kariery, uzyskuj¹c
22.12.1932 r. tytu³ mistrza rzenickiego, nadany przez Izbê Rzemielnicz¹ w Poznaniu. W tym czasie posiada³ ju¿ w³asny warsztat wraz ze sklepem rzenickim przy ul. Poznañskiej 5, który
s¹siadowa³ z tzw. kolonialk¹ i towarami krótkimi. Ten sklep
znajduj¹cy siê w tym samym budynku prowadzi³a jego matka
Franciszka. Udziela³ siê w pracach Bractwa Kurkowego. W 1935
r. na zawodach w Mosinie wystrzela³ tytu³ Króla Kurkowego.
27 kwietnia 1931 r. zawar³ w Rydzynie zwi¹zek ma³¿eñski z Mari¹
Majchrzak urodzon¹ w Borning  Niemcy. W 1932 r. urodzi³a
siê rodzicom córka Helena, a w nastêpnym roku syn Marian.
By³ te¿ wspó³za³o¿ycielem Cechu Rzeników i Wêdliniarzy, który
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Urodzi³ siê w Mosinie (Moschin) 3.06.1894 r. w domu przy ul.
Poznañskiej 34. Tutaj, w Mosinie chodzi³ do niemieckiej szko³y. Po jej skoñczeniu terminowa³ w zawodzie ceglarza (ceramika) u Maksymiliana Perkiewicza, którego cegielnia rozpoczê³a
produkcjê w 1896r. Jak wiêkszoæ Polaków z zaboru pruskiego,
zosta³ zmobilizowany w czasie I wojny i trafi³ na front do Francji. Pe³ni³ s³u¿bê ordynansa u swojego dowódcy kompanii. Po
wojnie w okresie miêdzywojennym pracowa³ dalej u Perkiewicza, jako kwalifikowany ceglarz. By³ te¿ sympatykiem mosiñskiego SOKO£A, w którego dzia³alnoci sportowej bra³
udzia³. Za³o¿y³ rodzinê, ¿eni¹c siê ze Stefani¹ Tafelsk¹ z G¹sawy k/¯nina. Z tego zwi¹zku narodzi³o siê troje dzieci: Eugenia
w 1921 r. Krystyna w 1923 r. i Kamila w 1925 r. W 1927 r. rodzina przenios³a siê do zakupionego domu przy ul. Budzyñskiej 8.
(obecnie Krotowskiego) 15.08.1934 r. prze¿y³ osobist¹ tragediê. Na chorobê serca zmar³a najstarsza córka Eugenia. Jolanta Nowak z d. Baraniak tak wspomina: dziadek opowiada³ mi,
¿e w 1933 r. posadzi³ przed domem trzy wierki. Po mierci córki  jeden z nich uschn¹³. Trzeba go by³o usun¹æ. Do dzisiejsze-
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W£ADYS£AW LITKE (1888  1944)

Urodzi³ siê w Marianowie w pow. remskim 10.05.1888 r. Ukoñczy³ miejscow¹ szko³ê powszechn¹, a nastêpnie w 1907 r. gimnazjum w remie. Nastêpnie pracowa³ w Berlinie, gdzie w1912
r. uzyska³ dyplom mistrzowski z zakresu prac murarskich i ciesielskich. Po odbyciu s³u¿by wojskowej, 2 sierpnia 1914 r. zosta³ zmobilizowany do armii niemieckiej i skierowany na front
francuski. W tym samym miesi¹cu zosta³ ranny, co uniemo¿liwi³o mu udzia³ w dalszych dzia³aniach. Wykorzysta³ to zdobywaj¹c wykszta³cenie w Wy¿szej Szkole Technicznej w Berlinie,
zdaj¹c w lutym 1918 r. egzamin dyplomowy. W tym samym roku
bra³ czynny udzia³ w przygotowaniu Powstania Wielkopolskiego. Uczestniczy³ w walkach pod Murkowem i Lipnem, bêd¹c
dowódc¹ plutonu w sk³adzie Pierwszej Polowej Kompanii Kociañskiej. S³u¿bê powstañcz¹ zakoñczy³ w kwietniu 1919 r. Natychmiast zaj¹³ siê dzia³alnoci¹ handlow¹. Sprowadza³ i handlowa³ obrobionym drewnem z pañstw Europy Zachodniej. W
1922 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Iren¹ Rigall z Rogowa k/
¯nina, z któr¹ zamieszka³ po lubie w Poznaniu. Z tego zwi¹zku
urodzi³o siê dwóch synów: Zdzis³aw w 1924 r. i Jaros³aw  w
1926 r. W 1931 r. kupi³ w Mosinie tartak parowy, który zmoder-

go dnia rosn¹ pozosta³e dwa. Po wejciu Niemców do Mosiny,
zosta³ uwiêziony na Cytadeli w Poznaniu. Na pocz¹tku padziernika zwolniono go i wróci³ do Mosiny. Zosta³ aresztowany w
swoim domu 17.10.1939 r. przez miejscowych Niemców: burmistrza Mayera, Oskara i Ernesta Kocha oraz dwóch towarzysz¹cych im ¿andarmów. Uwiêziono go wraz z innymi w bo¿nicy. Na s¹dzie w posesji Micha³a Stanikowskiego  jeden ¿o³nierz mnie tak silnie uderzy³, ¿e razem z drzwiami wylecia³em
na korytarz i mi kazali iæ w lewo, pomyli³em siê, z przestrachu
stan¹³em na prawo . Po egzekucji, dalej wiêziono go w areszcie miejskim. Na drugi dzieñ tj. 21.10.1939r. oko³o po³udnia
zosta³ zwolniony. Jolanta Nowak: dziadek czêsto opowiada³,
¿e to wydarzenie by³o dla niego tragiczne. Kiedy wróci³ do domu
- ca³y siê trz¹s³ ze strachu, by³ bardzo zdenerwowany. Jeszcze
w grudniu 1939 r. rodzina zosta³a wysiedlona ze swego domu,
który zajêli sprowadzeni do Mosiny Niemcy. Przez Ostrzeszów
(tam zapozna³ siê z Ignacym Mosiem  powojennym organizatorem muzeum H. Sienkiewicza i jego rodzin¹, która prowadzi³a sklep z b³awatami, z którym utrzymywa³ kontakty a¿ do
swojej mierci) trafi³ do Jêdrzejowa a stamt¹d do Kielc. Z zawodu ceglarz, zatrudni³ siê w miejscowej cegielni, któr¹ póniej kierowa³. Pomaga³a mu w tym córka Krystyna, prowadz¹c
biuro. W Kielcach pozna³ malarza Tadeusza Dêbskiego. Koniec
wojny zasta³ go w Kielcach. Nosi³ siê z zamiarem przejêcia tamtejszej cegielni. Wróci³ do Mosiny do rozkradzionego domu.
Tutaj dotknê³a go kolejna ¿yciowa tragedia. 18 sierpnia 1945 r.,
zginê³a tragicznie córka Kamila. W³adys³aw zaj¹³ siê handlem.
Skupowa³ w domu i obje¿d¿aj¹c okoliczne wsie skóry zwierz¹t.
Jego pasj¹ ¿yciow¹ by³a hodowla go³êbi, której powiêca³ siê
bez reszty. Lubi³ te¿ grê na skrzypcach, co czêsto czyni³. Od córki Krystyny, ¿ony Zygmunta Baraniaka, doczeka³ siê dwóch
wnuków  Jolanty i Mariusza. Zmar³ 11.02.1966 r. w wieku 72
lat w szpitalu w Poznaniu. Pochowany zosta³ w Mosinie.
ród³o: Relacja z 22 wrzenia 1945 r. oraz informacje i zdjêcia Jolanty Nowak z d. Barania.

nizowa³ wg swoich pomys³ów. Zatrudnia³ w nim oko³o 60 pracowników. Dodatkow¹ dzia³alnoci¹ by³o prowadzenie firmy
budowlanej. Efektem tego by³ wybudowany wg w³asnego projektu dom mieszkalny przy obecnej ul. Sowinieckiej jak i projekt i budowa szko³y przy ul. Wysokiej w Puszczykowie. Na pocz¹tku lat 30. zosta³ wybrany do Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Mosinie i do Rady Miejskiej. Bardzo aktywnie dzia³a³
na rzecz parafii. W lutym 1934 r. wraz z aptekarzem Stefanem
Brzeziñskim, rzenikiem Stefanem Cielewiczem, dyr. Wojciechem Podemskim z Barwy, zosta³ powo³any w sk³ad Komitetu
Budowy Domu Katolickiego. Dzia³a³ te¿ w Parafialnej Akcji
Katolickiej w Mosinie, czyni¹c szereg darowizn. Do 1939 r. pe³ni³ funkcjê wiceburmistrza miasta przy W³adys³awie Pa³czyñskim. To w³anie jemu odje¿d¿aj¹cy na front burmistrz Pa³czyñ-
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ski, przekaza³ pe³niê w³adzy wykonawczej w miecie, któr¹ sprawowa³ do chwili wejcia Niemców. By³ wielokrotnie aresztowany i jako zak³adnik wiêziony w bo¿nicy. Przeszed³ przez s¹d w
dniu rozstrzelania i sta³ w grupie szeciu zak³adników przy ul.
Budzyñskiej. Nastêpnego dnia po egzekucji trafi³ do wiêzienia
w remie, sk¹d póniej zosta³ zwolniony. Wolnoci¹ nie cieszy³
siê d³ugo. Aresztowano go 16.05.1940 r. Zosta³ osadzony w KZ
Dachau, sk¹d w wyniku interwencji niemieckiego kierownika
szko³y zosta³ zwolniony i 26.12.940 r. i wróci³ do Mosiny. Nie
zazna³ spokoju. 30 wrzenia 1943 r. zosta³ ponownie aresztowany. Przebywa³ w Forcie VII i ¯abikowie. Na pocz¹tku kwietnia 1944 r. przewieziono go do obozu koncentracyjnego w GrossRosen (Rogonica), w którym ju¿ 19.04.1944 r. zgin¹³.
ród³o: Ziemia Mosiñska  2003 r. i materia³y w³asne

JAN MANSFELSKI (1900  1983)

Urodzi³ siê 22.01.1900 r. w Borkowicach (wówczas Lindenheim), jako syn Tomasza i Ma³gorzaty. Rodzice posiadali gospo-
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czyli so³tysa Niemca z Borkowic, z którym ¿y³em przed wojn¹
jako s¹siad w dobrych stosunkach, tu zauwa¿y³em, ¿e wymieniony stan¹³ i przemawia³ w mojej obronie. Po ró¿nych zarzutach i szykanadzie odstawiono mnie na podwórze  Prze¿y³.
Po egzekucji zosta³ osadzony w areszcie, z którego wypuszczono go na drugi dzieñ. Pod wp³ywem wra¿eñ, jakie dozna³ przez
te kilka dni, nie by³ wstanie pieszo dojæ do Borkowic. Pomocy
udzielili mu pp. Noskiewiczowie oraz Bronis³aw Domaga³a w
Kronie. Lucyna Mansfelska, ¿ona Bronis³awa: teæ opowiada³ mi, ¿e te mosiñskie prze¿ycia spowodowa³y, ¿e do domu
przyszed³ zupe³nie siwy. Po II wojnie pe³ni³ przez kilka lat funkcjê so³tysa w swojej wsi. Od koñca lat 50. do koñca 60., by³ radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Pecnej. Na pocz¹tku lat
60., aktywnie dzia³a³ na rzecz budowy nowej szko³y i orodka
zdrowia w tej wsi, co zosta³o uwieñczone powodzeniem. Kocha³ swoje wnuki, którym powiêca³ w okresie póniejszym swój
czas. Zmar³ w swoim domu w Borkowicach 31.01.1973 r.
ród³o: Relacja z 28. 09. 1945 r., materia³y w³asne, zdjêcia z
archiwum rodzinnego.

BOLES£AW MORKOWSKI

Emerytowany radca kolei pañstwowych. Niestety, nie zachowa³a siê ¿adna dokumentacja dotycz¹ca jego osoby, rodziny.
St¹d apelujê do Sz. Czytelników o udzielenie pomocy w zakresie wype³nienia tej bia³ej plamy zwi¹zanej z tragicznymi wydarzeniami padziernika 1939 r.

Ks. KAZIMIERZ RAKOWSKI (1902- 1960)

darstwo rolne. Nale¿eli do nielicznych Polaków zamieszkuj¹cych t¹ olendersk¹ wie. Niemieckimi mieszkañcami tej wsi
m.in. by³y rodziny: Steinhilber, Kahlwald, Redlich, Welst, Seyfarth, Herbrich, Bensch W Borkowicach chodzi³ do szko³y.
Zajmowa³ siê g³ównie prac¹ na roli. Trudno te¿ jednoznacznie
stwierdziæ, czy bra³ udzia³ w I wojnie wiatowej. W po³owie lat
20., zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Pelagi¹ Kubiak z Puszczykowa.
Z tego zwi¹zku narodzi³o siê troje dzieci: Tadeusz, Bronis³aw i
Irena. Bezporednim jego s¹siadem by³ póniejszy okupacyjny
so³tys tej wsi  Ernst Seyfarth, które to s¹siedztwo okaza³o siê
póniej na wagê ¿ycia. Zosta³ aresztowany 18.10.1939 r. oko³o
godz. 11 w swoim domu przez 3 gestapowców, którzy przewieli
go do bo¿nicy w Mosinie. Przeszed³ wszystkie etapy bestialstwa
w bo¿nicy i na posesji Stanikowskiego  co potem opowiada³.
Na sali s¹du  zauwa¿y³em Ortsbauernfuhrera Seyfartha,
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Urodzi³ siê w 1902 roku. wiêcenia kap³añskie przyj¹³
16.06.1929 r. W okresie miêdzywojennym, jako wikariusz pe³ni³ pos³ugê kap³añska w parafiach: Poznañ Fara  od 01.07.1929
r., Poznañ parafia p.w. w. Stanis³awa Kostki  od 1930 r., Poznañ parafia p.w. N. Serca P. Jezusa i w. Florjana  01.07.1931
r. Ju¿ w marcu 1938 r. pe³ni³ punkcjê duszpasterza w parafii
¯abno. Aresztowany zosta³ 18.10.1939 r. na swoim probostwie.
Jak pozostali zak³adnicy, trafi³ do mosiñskiej bo¿nicy. By³ wiadkiem znêcania siê nad zak³adnikami. Dozna³ ich sam, bêd¹c
kap³anem. Jan Mansfelski  20.10.1939 r W tem dniu oko³o
godz.14-tej wpad³o na salê oko³o 20 uzbrojonych gestapowców,
którzy nas ustawili w szeregi i bili, kopali do nieprzytomnoci.
Pierwsze tortury dokonano na Ks. Prob. Rakowskim, potem
kolejno na wszystkich innych tam siê znajduj¹cych . Od doktora Gawrona zak³adnicy dowiedzieli siê o swoim losie. Ks. Lucjan Haendschke, proboszcz parafii w Mosinie  Zak³adnicy
prosili o modlitwê, zw³aszcza prosili by dzieci z ochronki za nich
siê modli³y. Kap³ana nie dopuszczono do zak³adników, a nawet
na probê ks. proboszcza Rakowskiego by mogli siê wyspowiadaæ odpowiedzia³ major s¹du wojennego: Czy ksi¹dz s¹dzi, ¿e
ci zbrodniarze przez spowied wszystko naprawi¹? . Po egzekucji ks. Rakowski zosta³ zwolniony. Wolnoci¹ d³ugo siê nie
cieszy³. Jeszcze w grudniu 1941r. jest w swojej parafii. W nastêpnym roku zosta³ aresztowany i trafi³ do obozu koncentracyjnego w Dachau. Obóz prze¿y³. Wróci³ po czasie do ¯abna.
Tutaj jego pobyt datowany by³ w okresie padziernik 1946 -31
padziernik 1947. W latach 19501960 by³ proboszczem w parafii I³ówiec. Zmar³ 07.10.1960 roku w Poznaniu.
ród³o: http://kuik.domenomania.pl/grzybno/ludzie_proboszcze.php, relacje J. Mansfelski, L. Haendschke, informacja
Marii Borowiak  ksiêgi parafialne ¯abno.
JACEK SZESZU£A
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie z padziernika 2012 r.
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Jadwiga Rozmiarkówna
 Kurier z Mosiny
Wiele kart historii Ziemi Mosiñskiej nie zosta³o jeszcze odkrytych.
Jedn¹ z nich jest osoba Jadwigi
Rozmiarkówny, harcerki, patriotki i emisariuszki, mieszkanki Niwki
Starej nale¿¹cej przez wojn¹
do Gminy Mosina. W³¹czaj¹c Rozmiarkównê do pamiêci historycznej
naszej wspólnoty, z dum¹ mo¿emy mówiæ, i¿ jak Jan NowakJeziorañski jest Kurierem z Warszawy, tak Jadwiga Rozmiarkówna jest
Kurierem z Mosiny.
Rodzinne korzenie

Jadwiga Rozmiarkówna urodzi³a siê 4
lutego 1917 r. w Kozach na Podbeskidziu,
z rodziców Andrzeja (urodzonego w Czo³owie ko³o Kórnika) i Haliny z domu May
(urodzonej w Poznaniu).

ziêæ Romana Maja), kontynuowa³ dzie³o
Romana Maya rozwijaj¹c przedsiêbiorstwo m.in. przez wykup zak³adów chemicznych w Luboniu w roku 1922. Ratajski udziela³ siê równie¿ spo³ecznie 
podczas Powstania Wielkopolskiego by³
³¹cznikiem Komisariatu Naczelnej Rady
Ludowej z Komitetem Narodowym Polskim w Pary¿u, piastowa³ m. in. godnoæ
prezydenta Miasta Poznania, by³ równie¿
Delegatem Rz¹du Emigracyjnego na Kraj
w Warszawie do roku 1942. Jej krewni
od strony ojca równie¿ odznaczali siê
wielkim patriotyzmem, co ostatecznie
doprowadzi³o do stracenia brata Jej ojca
na rynku w Kórniku 20 padziernika
1939 r. (na kilka godzin przed pamiêtnym straceniem Mosiniaków) oraz zabicia drugiego stryja, wójta Czo³owa k. Kórnika.
Takie tradycje rodzinne ukszta³towa³y
Jej postawê ¿yciow¹ i by³y drogowskazem w Jej bardzo krótkim, ale pe³nym
powiêcenia ¿yciu.

Lata nauki i harcerstwo
Jadwiga Rozmiarkówna
w jednym z rogaliñskich dêbów
Wychowa³a siê w domu rodzicielskim, w
którym panowa³a atmosfera pe³na uczuæ
patriotycznych i spo³ecznych. Dziadek
Jej, Roman May, bra³ udzia³ w powstaniu 1863 roku, by³ znanym dzia³aczem
gospodarczym Wielkopolski pod zaborem pruskim. Matka by³a w okresie miêdzywojennym g³êboko zaanga¿owan¹
dzia³aczk¹ Polskiego Czerwonego Krzy¿a i Towarzystwa Sokó³ (by³a wiceprzewodnicz¹c¹ okrêgu poznañskiego). Jej
wuj Cyryl Ratajski (szwagier Jej mamy,

Po odzyskaniu niepodleg³oci przybywa
do rodzinnych stron rodziców  do Wielkopolski. Zamieszkuje w Poznaniu. Jej
ojciec kupuje w roku 1922 gospodarstwo
rolne w Starej Niwce  w ówczesnej Gminie Mosina, które rozwija (do dzi stoj¹
postawione przez niego zabudowania 
nieruchomoæ tê u¿ytkuje firma EKORONDO).
Kszta³ci³a siê w kilku szko³ach prowadzonych przez siostry zakonne, gdzie mieszka³a w bursach przyszkolnych. Ostatnim
etapem edukacji w Polsce by³o ukoñczenie gimnazjum SS Urszulanek w Poznaniu w roku 1936. Zamieszkiwa³a w Poznaniu i w Niwce Starej, do której na sta³e
przenios³a siê w roku 1934. Jej matka

przed wojn¹ przeprowadzi³a siê do Puszczykówka wydzier¿awiaj¹c gospodarstwo.
Ju¿ w latach szkolnych czynnie uczestniczy³a w pracy spo³ecznej, przede
wszystkim w 17 Poznañskiej Dru¿ynie
Harcerek im. Wandy Malczewskiej. Bra³a m.in. udzia³ w Zlocie Harcerzy w Spale w dniach 11-25 lipca 1935 r.

Wyjazd do Ostendy (Belgia)

Po maturze, w celu ugruntowania znajomoci jêzyka francuskiego wyjecha³a do
Ostendy do belgijskiej miêdzynarodowej
szko³y zgromadzenia sióstr Sacre Coeur. By³a tam jedyn¹ Polk¹ w gronie
uczennic rozmaitych narodowoci. Maj¹c na wzglêdzie naukê jêzyka cieszy³a
siê, ¿e przebywa w gronie obcokrajowców szybciej poznaj¹c jêzyki obce. Jednak sprawy polskie pozostawa³y Jej bliskie. Kiedy z okna swego pokoju z widokiem na morze po raz pierwszy w oddali
zobaczy³a dwa du¿e statki pomyla³a
(opisuj¹c to w licie do matki), ¿e to Pi³sudzki i Batory p³yn¹ do Anglii. Na
obchody wiêta Chrystusa Króla zakupi³a z w³asnych pieniêdzy sukno na sztandar Polski, którego nie by³o w zgromadzeniu (ka¿da z uczennic w tym dniu
mog³a umieciæ w kociele sztandar pañstwa, z którego przyby³a). Interesowa³a
siê równie¿ polityk¹ wewnêtrzn¹ Polski
oraz miêdzynarodow¹. W licie nieco
podenerwowana pyta³a matkê, czy to
prawda, co napisali w jednej z angielskich gazet, ¿e minister spraw zagranicznych Józef Beck w czasie swojej wizyty
w Londynie (1936) nie uzyska³ ¿adnych
gwarancji dla Polski na wypadek wojny.

Nauka i harcerstwo we
Francji i w Holandii

Nastêpnie wyjecha³a do Pary¿a i tam w
szkole Alliance Francaise  Ecole de la
Langue Francaise 20 czerwca 1937 r.
otrzyma³a dyplom z jêzyka francuskiego.
Chocia¿ zajêta nauk¹, nie przesta³a s³u¿yæ ideom harcerskim. Nawi¹za³a kontakt ze skautingiem francuskim i bra³a
udzia³ w jego pracach. Równoczenie
przejêta spraw¹ Polaków na obczynie,
podjê³a siê prowadzenia grupy dzieci robotników polskich w miejscowoci Sucy
pod Pary¿em. Jedzi³a tam i uczy³a dzie-

23

Mieszkañcy Ziemi Mosiñskiej w czasach wojny 1939-1945 cz. 1
ci historii polskiej i polskich piosenek.
£¹cznoæ listown¹ z dzieæmi i ich rodzicami utrzyma³a po swym powrocie do
Polski.
W czasie swego pobytu we Francji korzysta³a z ka¿dej okazji, aby poznaæ ten kraj
i zamieszkuj¹cych go ludzi. Zapraszana
przez swe kole¿anki z Ostendy zwiedzi³a
Belgiê, Luksemburg i Holandiê, bior¹c
udzia³ w Jamboree  wiatowy Zlot
Skautów, gdzie spotka³a siê z za³o¿ycielem skautingu Robertem Baden  Powell«em (B.P.).

Znamienne proroctwo

równie¿ zajê³a siê prac¹ w harcerstwie i
kierowa³a dru¿yn¹ dziewcz¹t polskich
im. Zofii Chrzanowskiej. Latem 1938
roku, w czasie swego urlopu, prowadzi³a
obóz tej dru¿yny w Howañcu na Podhalu. W Gdañsku nale¿a³a te¿ do dru¿yny
harcerek-¿eglarek i wraz z nimi wyp³ywa³a na rejsy po Ba³tyku, dop³ywaj¹c w
jednym z nich nawet do Kopenhagi.
W marcu 1939 r. ukoñczy³a w Buczu l¹skim kurs dru¿ynowych starszych dru¿yn harcerskich.

Dzia³alnoæ w okupowanej
Polsce
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Przyst¹pi³a do organizacji Ojczyzna,
któr¹ wspó³tworzyli pod patronatem ks.
Infu³ata Józefa Pr¹dzyñskiego Kiry³ Sosnowski i Tomasz Grott (przyjaciel Jej
zmar³ego w obronie Warszawy brata).
Zosta³a zaprzysiê¿ona przez Kiry³a Sosnowskiego. Ojczyzna z za³o¿enia mia³a
byæ organizacj¹ elitarn¹, która skupiæ siê
mia³a na trzech zasadniczych polach
dzia³ania: organizacji struktur pañstwa
podziemnego; trosce o przetrwanie narodu oraz dzia³alnoæ spo³eczn¹ na rzecz
pomocy ubogim, g³ównie rodzinom, których ojcowie i mê¿owie byli wiêniami
czy jeñcami wojennymi. Akurat na ostatni¹ wymienion¹ sferê dzia³ania szczególny nacisk k³ad³ ks. Pr¹dzyñski. Jadwiga
Rozmiarkówna zosta³a jego ³¹czniczk¹
ds. pomocy ubogim.

Kronikarz mordu 20
padziernika

W ostatnich miesi¹cach 1939 r. jedzi³a
po Wielkopolsce i zbiera³a informacje o
zbrodniach wroga i o skutkach przejcia
nawa³nicy wojennej po kraju. Mo¿na
przyj¹æ  z uwagi na doskona³¹ znajomoæ terenu i ludzi  ¿e zebra³a równie¿
wiadomoci o mordzie w Mosinie i Kórniku (gdzie zgin¹³ Jej stryj). Dane te zosta³y przekazane przez pierwsz¹ kurierkê organizacji Ojczyzna Hannê wie¿awsk¹ Rz¹dowi Emigracyjnemu w Pary¿u.

Kurier z Mosiny

Drug¹ emisariuszk¹ by³a Jadwiga Rozmiarkówna, której celem by³o m.in. przekazanie Rz¹dowi Emigracyjnemu postu-

...tych ziem tam wypisanych nie dostaniecie! - chyba przez nasza krew...
nasz¹ mieræ - osobisty wpis w w³asnego albumu Jadwigi Rozmiarkówny
W czasie powrotu do Polski przeje¿d¿a³a przez Luksemburg oraz wiele miast
niemieckich zwiedzaj¹c je. Zatrzyma³a
siê równie¿ w Monachium, gdzie zrobi³a
zdjêcie pomnikowi ziem utraconych
(po I wojnie wiatowej). W albumie, który w³asnorêcznie opisywa³a znalaz³y siê
prorocze dla Niej samej s³owa: TYCH
ZIEM TAM WYPISANYCH NIE DOSTANIECIE! - CHYBA PRZEZ NASZ¥
KREW... NASZ¥ MIERÆ

Harcerka-¿eglarka w Gdañsku

W 1937 roku wróci³a do Polski, by od
pocz¹tków roku 1938 rozpocz¹æ praktykê handlow¹ w miêdzynarodowej firmie
transportowej Warta w Gdañsku. Tu
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We wrzeniu 1939 r. natychmiast w³¹czy³a siê do ruchu oporu. Ju¿ pamiêtnego
pierwszego wrzenia w mundurze harcerskim z plecakiem opuci³a na rowerze dom rodzinny i odda³a siê bez reszty
pracy w punkcie od¿ywiania i opieki nad
uciekaj¹c¹ ludnoci¹ cywiln¹. Póniej
wêdrowa³a za wojskiem pe³ni¹c funkcje
pomocnicze.
Klêska wrzeniowa, a tak¿e mieræ starszego brata (przyrodniego) Przemys³awa
Warmiñskiego, który 26 wrzenia zgin¹³
w Warszawie na barykadzie grochowskiej to dla Niej bolesne ciosy. Nie za³ama³a siê jednak, a Jej bojowa i odwa¿na
natura kaza³a Jej zg³osiæ siê do pracy
podziemnej.

Kurierka wyruszy³a na szlak
w podobnym stroju
latu utworzenia Delegatury Rz¹du na
Kraj w Poznaniu dla ziem wcielonych.
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Krajowej (Komenda G³ówna Oddzia³ VK
£¹cznoci Zagranicznej ZAGRODA) funkcja KURIERKA ORGANIZACJI
OJCZYZNA DO PARY¯A. Pamiêæ Jadwigi Rozmiarkówny uczczono poprzez
wpisanie Jej nazwiska na tablicê upamiêtniaj¹c¹ Organizatorów Podziemnego Pañstwa Polskiego na Ziemiach Zachodnich (która znajduje siê w kru¿ganku klasztoru oo. Dominikanów) oraz na
niedawno ods³oniêtym pomniku powiêconemu Polskiemu Pañstwo Podziemnego (zlokalizowanemu przy Al. Niepodleg³oci, na wprost klasztoru oo. Dominikanów).

Jadwiga Rozmiarkówna otrzyma³a zadanie zebrania informacji
o rozstrzelaniach w Wielkopolsce w padzierniku 1939 r.
Ów postulat wraz ze szczegó³owymi propozycjami oraz raporty o warunkach
okupacji nauczy³a siê na pamiêæ i bez
¿adnych dekonspiruj¹cych papierów
uda³a siê na kurierski szlak. Przed samym nowym rokiem 1940 opuci³a dom
rodzinny, jak siê póniej okaza³o, po raz
ostatni. W styczniu mia³a udaæ siê poprzez Warszawê do Francji, jako
³¹czniczka miêdzy krajem a Rz¹dem
Emigracyjnym.
W pierwszym etapie podró¿y mia³a przedostaæ siê przez góry do Budapesztu. Proponowano Jej przewodnika, ona jednak
odmówi³a. Mia³a bliskiego znajomego
Wêgra, który by³ w³acicielem schroniska po drugiej stronie Tatr, na S³owacji.
Trudno by³o o lepszego przewodnika.
Uda³a siê do Zakopanego. Tam dowiedzia³a siê, ¿e Jej znajomy by³ widziany z
hakenkreuz na ubraniu. Nie chcia³a siê
ju¿ z nim spotkaæ i zaczê³a szukaæ przewodnika na w³asn¹ rêkê. Ostatecznie
znalaz³a i wybra³a siê z nim na szlak 15
stycznia 1940 roku.
To jest ostatni udokumentowany fakt z
Jej niespe³na 23-letniego ¿ycia. Mia³a
dotrzeæ do znajomych do Budapesztu.
Jednak zginê³a w górach. Nie wiadomo,
w którym miejscu. Istnieje kilka teorii,
ale ¿adna ostatecznie nie potwierdzona
 zginê³a tu¿ przed przekroczeniem granicy polsko-s³owackiej, w S³owacji lub na
Wêgrzech (miêdzy granic¹ a Budapesztem).

Pomiertna pamiêæ

Matka szuka³a jej a¿ do roku 1956 nawi¹zuj¹c kontakty z Czerwonym Krzy¿em,
krewnymi i znajomi m.in. z Czechos³owacji, Wêgier, W³och, Francji, Luksemburga, Wielkiej Brytanii i Zwi¹zku So-

wieckiego. Bezskutecznie.
Z relacji Jej brata i ¿yj¹cych jeszcze kole¿anek wynika, ¿e mia³a ¿ywe usposobienie i czynny charakter, by³a ³agodna,

Jadwiga Rozmiarkówna wzrasta³a na terenie przedwojennej Ziemi Mosiñskiej 
w Niwce Starej. Nale¿a³a do grona osób
zwi¹zanych z Ziemi¹ Mosiñsk¹, których
¿ycie, pe³ne pracy i powiêcenia dla Ojczyny (i tej lokalnej i Polski) wymaga odkrycia, aby ich uczciæ, uhonorowaæ i zachowaæ w ludzkiej pamiêci. Aby oddaæ
im to, ¿e dziêki ich postawie, bohaterstwu i krwi przelanej mo¿emy teraz ¿yæ i
rozwijaæ siê w wolnej Polsce.

Tablica pami¹tkowa Jadwigi Rozmiarkówny na grobie rodziców
- Andrzeja i Heleny (grób z du¿¹ pionow¹ p³yt¹ )
naturalna, bezporednia i pe³na prostoty. Mia³a serce otwarte i gdziekolwiek siê
zjawi³a zdobywa³a ¿yczliwych ludzi, z
którymi nigdy nie zrywa³a wiêzi i kontaktu.
Epitafium Jej powiêcone znajduje siê na
grobie Jej rodziców na cmentarzu w Mosinie (przy g³ównej alei, kilka metrów
przed Krzy¿em, po prawej stronie). Pomiertnie nadano Jej legitymacjê Armii

Jadwiga Rozmiarkówna  to nasz Kurier z Mosiny.
Na podstawie w³asnej publikacji z cyklu Biblioteka Ziemi Mosiñskiej - Jadwiga Rozmiarkówa  kurier z Mosiny, Stowarzyszenie Przyjació³ Jedynki, Mosina 2008.
Przemys³aw MIELOCH
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Pu³kownik Kasznica
 ostatni dowódca NSZ
Rodzinne korzenie

Stanis³aw Kasznica, ostatni dowódca Narodowych Si³ Zbrojnych, urodzi³ siê 25 lipca 1908 r. we Lwowie. By³ pierworodnym synem Stanis³awa, wówczas doktora prawa, wietnie rozwijaj¹cego swoj¹ karierê kierownika Biura Statystycznego w
Wydziale Krajowym we Lwowie, cz³onka Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. W 1912 r. ojciec przyj¹³ propozycjê objêcia stanowiska profesora Akademii Rolniczej w Dublanach
ko³o Lwowa.

Edukacja

Po odzyskaniu niepodleg³oci, Stanis³aw junior rozpocz¹³ naukê pocz¹tkowo w Gimnazjum Wojciecha Górskiego (póniej
Gimnazjum w. Wojciecha), a nastêpnie po przeprowadzce do
Poznania w Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego. W Poznaniu ojciec rozpocz¹³ pracê naukow¹ na Wydziale PrawnoEkonomicznym Uniwersytetu Poznañskiego. W latach szkolnych m³ody Stach prze¿y³ rodzinn¹ tragediê. Z powodu ciê¿kiej
choroby zmar³a jego matka Amelia Kasznicowa. Opiekê nad
ch³opcami roztoczy³a kilkanacie lat m³odsza od Amelii siostra
Eleonora, która zosta³a drug¹ ¿on¹ profesora Kasznicy.
Po uzyskaniu matury, Stanis³aw rozpocz¹³ studia na Wydziale
Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznañskiego. Podczas
studiów dzia³a³ w strukturach M³odzie¿y Wszechpolskiej, bêd¹c jednym z liderów jej tajnej struktury kierowniczej. Zaanga¿owa³ siê równie¿ w ¿ycie spo³eczne Uniwersytetu, wstêpuj¹c
do studenckiej organizacji samorz¹dowej  Bratniej Pomocy.
Kolejnym przejawem aktywnoci ideowej m³odego Kasznicy
by³a jego dzia³alnoæ w ruchu korporacyjnym na terenie uczelni. Podobnie jak jego ojciec i m³odszy brat, Stanis³aw junior
wst¹pi³ do Korporacji Akademickiej Helionia, której zosta³
prezesem w 1938 roku.

Dzia³alnoæ spo³eczna

Po ukoñczeniu studiów i zdaniu egzaminu magisterskiego, 11
padziernika 1933 r. Kasznica zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoæ
polityczn¹. Od 1934 r. swoje losy zwi¹za³ z Obozem NarodowoRadykalnym. Partia ta, skupiaj¹ca m³od¹ polsk¹ inteligencjê,
mimo ¿e bardzo szybko zosta³a zdelegalizowana, kierowana by³a
przez tajn¹ wielostopniow¹ strukturê o nazwie Organizacja
Polska. Od 1936 r. dzia³alnoci¹ ONR w Poznaniu kierowa³ Kasznica. Wspomina³ po latach: Praca moja ogranicza³a siê do
udzia³u w referatach i dyskusjach, które postawi³y sobie za cel
opracowanie pe³nego programu politycznego, gospodarczego,
spo³ecznego itp. ruchu politycznego. Pozatem mia³em pod
opiek¹ legaln¹ M³odzie¿ narodowo-radykaln¹. Przez 1937 i
1938 na pró¿no stara³em siê ratowaæ cofaj¹ce siê wp³ywy ONR
na obu uczelniach poznañskich, cofaj¹ce siê na rzecz M³odzie¿y Wszechpolskiej. W 1938 r. kandydowa³ bez powodzenia do
rady miejskiej.

Kampania wrzeniowa

Zmobilizowany w 1939 r. do 7. Dywizji Artylerii Konnej, jako
podporucznik dowodzi³ 1. plutonem 2. baterii dywizjonu, który

26

Stanis³aw Kasznica z rodzeñstwem Eleonor¹
i W³adys³awem. Lata 30. XX w. Krosinko.
wchodzi³ w sk³ad Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Wzi¹³
udzia³ m.in. w bitwie nad Bzur¹, pod Laskami i Sierakowem.
Za odwagê zosta³ odznaczony Krzy¿em Virtuti Militari V klasy i
dosta³ awans na porucznika. Po klêsce zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoæ konspiracyjn¹.

Pañstwo podziemne

W padzierniku 1939 r. przyczyni³ siê do powstania wojskowej
organizacji  Zwi¹zku Jaszczurczego, w tym samym czasie
wspó³tworzy³ organizacjê cywiln¹ pod nazw¹ Komisariat Cywilny. Wspomnianymi strukturami zarz¹dza³a Organizacja Polska, a oficjalnie grupa skupiona wokó³ podziemnego pisma Szaniec. Celem Grupy Szañca by³a walka zarówno z okupantem
niemieckim, jak i sowieckim oraz przeciwdzia³anie wp³ywom
komunistów, a tak¿e realizacja wizji Polski jako kraju zorganizowanego w duchu narodowo-katolickim. Zak³adano, ¿e przysz³e granice na wschodzie pozostan¹ takie jak przed wojn¹, natomiast zachodnia koncepcja terytorialna przewidywa³a w³¹cze
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nie do Polski Prus Wschodnich z Gdañskiem i Królewcem. Granica mia³a opieraæ siê na Odrze i Nysie £u¿yckiej.
W 1942 r. wraz z czêci¹ podleg³ej Stronnictwu Narodowemu Narodowej Organizacji Wojskowej Grupa Szaniec i
Zwi¹zek Jaszczurczy utworzy³y now¹ organizacjê wojskow¹  Narodowe Si³y
Zbrojne (NSZ) i strukturê cywiln¹  S³u¿ba Cywilna Narodu (SCN). Latem 1943
r. powo³ano Tymczasow¹ Narodow¹
Radê Polityczn¹, w której sk³ad jesieni¹
tego roku wszed³ Stanis³aw Kasznica;
jednoczenie by³ szefem Administracji
Ogólnej SCN. Pracowa³ nad projektem
kszta³tu przysz³ego pañstwa, zarówno
jego ustroju, jak i administracji.
W kwietniu 1944 roku, w NSZ dosz³o
do roz³amu spowodowanego niejednolitym stosunkiem ró¿nych ugrupowañ
wspó³tworz¹cych NSZ do umowy scaleniowej z AK, podpisanej 7 marca
1944 roku. Stanis³aw Kasznica pozosta³ w tej czêci NSZ, która nie uzna³a
scalenia z AK. Od lipca 1944 roku by³
szefem I Oddzia³u Komendy G³ównej
Narodowych Si³ Zbrojnych. W Powstaniu Warszawskim walczy³ na Ochocie,

st¹d z ludnoci¹ cywiln¹ wyszed³ ze
stolicy i przedosta³ siê do Czêstochowy, a we wrzeniu tego roku zosta³
mianowany komendantem Okrêgu
VIII (Czêstochowa) NSZ. Pod koniec
pobytu w Czêstochowie, w listopadzie
1944 r., rozpocz¹³ wspó³pracê z mjr.
Janem Kamieñskim, cichociemnym,
oficerem KG AK. Zosta³ on mianowany przez gen. Emila Fieldorfa Nila
komendantem Obszaru Zachód poakowskiej organizacji NIE wystêpuj¹cej przeciwko re¿imowi komunistycznemu w Polsce i jego zwierzchnictwu
sowieckiemu. Zdecydowa³, aby przenieæ siê do Wielkopolski, by tam budowaæ struktury organizacji.

Dzia³anoæ
antykomunistyczna

Wraz z nim wyruszy³ dowiadczony w
pracy na tym terenie Kasznica, któremu w zamian za pomoc w tworzeniu
zaplecza organizacyjnego nowej struktury, Kamieñski obieca³ legalne wsparcie finansowe. W pocz¹tkowej fazie
dzia³añ, Kasznica pe³ni³ funkcjê zastêpcy komendanta Obszaru Zachód

NIE, póniej, po odwo³aniu Kamieñskiego, inspektora Obszaru Zachodniego Dowództwa NSZ. W Poznaniu
utworzy³ trzy struktury konspiracyjne:
wojskow¹ pod nazw¹ Armia Polska,
polityczn¹  Obóz Narodowy, i studenck¹  Pokolenie Polski Niepodleg³ej.

Urz¹d Bezpieczeñstwa
zaciska pêtlê

Pomimo intensywnej pracy organizacyjnej Kasznica zachowywa³ pozory
normalnego ¿ycia. Sprowadzi³ do Poznania ¿onê i córkê, pod przybranym
nazwiskiem Borowski rozpocz¹³ pracê
w Milicji Obywatelskiej. Nie wiedzia³,
¿e na jego trop wpad³ w tym czasie
Urz¹d Bezpieczeñstwa w Poznaniu.
Jeden z konfidentów tak go charakteryzowa³ w kwietniu 1945 r.: Mjr W¹sowski [Kasznica] pe³ni obecnie w
Poznaniu funkcjê komendanta NSZ na
woj. poznañskie. Opracowuje instrukcje i rozkazy. Z Czêstochowy przyjecha³o mnóstwo ludzi z AK. Na terenie
Poznania powsta³o AP. W kraju trzonem tej organizacji jest NSZ. Pomimo pog³êbiaj¹cej siê inwigilacji nie re-

Stanis³aw Kasznica z ojcem i rodzeñstwem w Krosinku w roku 1934.
Od lewej: Jan, Andrzej, Wojciech, Stanis³aw - ojciec (rektor UAM), Eleonora i Stanis³aw (NSZ)
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zygnowa³ z dzia³alnoci. Z tego okresu
pochodzi jego wypowied na temat
dalszej walki z komunistami. Przyrówna³ j¹ do bicia g³ow¹ w mur. To ja ju¿
wolê rozbiæ g³owê o ten mur, ni¿ godziæ siê z obecn¹ rzeczywistoci¹ w
Polsce.
Zbli¿a³y siê jednak dramatyczne dni.
W wyniku dzia³añ UB, w lipcu 1945 r.
zosta³y rozbite wojskowe struktury
okrêgu poznañskiego NSZ. Kasznica
tylko cudem unikn¹³ aresztowania. W
tym czasie zosta³ szefem Rady Inspektorów przy Dowództwie NSZ, a po wyjedzie Zygmunta Broniewskiego p.o.
komendantem g³ównym NSZ. Równoczenie obejmuje w 1946 r. kierownictwo Organizacji Polskiej. Na jej czele
w tym czasie stoj¹ Kasznica, Lech Neyman, Mieczys³aw Paszkiewicz. Wspólnie wyznaczaj¹ nowe sposoby walki z
okupacj¹, w której pierwszoplanowe
znaczenie ma tworzenie siatek wywiadowczych.
Nadmiar obowi¹zków wynikaj¹cych z
wielu odpowiedzialnych funkcji oraz sta³e zagro¿enie przyczyni³y siê do powa¿nej choroby Stanis³awa Kasznicy. Latem
1946 r. znalaz³ siê w szpitalu, gdzie przeszed³ operacjê. Przez trzy miesi¹ce by³
unieruchomiony, jednak stara³ siê nie
zaniedbywaæ obowi¹zków, kieruj¹c
prac¹ nawet ze szpitala.
Kasznica by³ jednym z najbardziej poszukiwanych dzia³aczy polskiego podziemia
antykomunistycznego. O jego poszukiwaniach raportowano szefowi NKWD
Berii. Kilkakrotnie wymyka³ siê zastawionym ob³awom.
Pierwsza zapamiêtana przez jego siostrê
Eleonorê próba zatrzymania go, mia³a
miejsce latem 1946 roku. Schwytany
przez patrol wojskowy w lasach kórnickich zdo³a³ odzyskaæ wolnoæ dziêki
dwóm ¿o³nierzom, którzy pe³nili przy
nim stra¿, w chwili gdy ich dowódca poszed³ zg³osiæ, ¿e schwytali ptaszka. Zasalutowali przed Stanis³awem, przedstawili siê jako ¿o³nierze Armii Krajowej i
wypucili go, ka¿¹c mu jednoczenie dotkliwie siê pobiæ, ¿eby nie wzbudziæ podejrzeñ dowódcy.

Kocio³ w Krosinku

Kolejnym epizodem by³ kocio³ urz¹dzony przez UB w domu profesora w
Krosinku. Po kilku godzinach oczekiwania siostrze Eleonorze wraz z gosposi¹
uda³o siê uciec, dotrzeæ do Poznania i
ostrzec poszukiwanego. Ostatecznie Stanis³awa aresztowano 15 lutego 1947 r. w
Zakopanem. Jednego z najbardziej poszukiwanych dzia³aczy antykomunistycznych czeka³o d³ugie, trwaj¹ce ponad
rok ledztwo.
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Przes³uchania i mieræ

O tym, ¿e dochodzenie by³o ciê¿kie,
wiadcz¹ s³owa Eleonory Kasznicy, która spotka³a siê na ostatnim widzeniu ze
swoim bratem i opisa³a jego wygl¹d po
zakoñczonym ledztwie. Brat mia³ na
twarzy szramy od pobicia podczas
ledztwa. Mówi³, ¿e trzymali go zim¹ w

.

Kasznica Stanis³aw i Neyman Lech na
³askê nie zas³uguj¹.
Kasznica zosta³ stracony 12 maja 1948 r.
o godzinie 21.30 w wiêzieniu przy ul.
Rakowieckiej w Warszawie. Dowódc¹
plutonu egzekucyjnego by³ Piotr mietañski. Jak w wielu innych, podobnych
przypadkach komunici zataili miejsce

Oskar¿ony o dzialanoæ antykomunistyczn¹ Stanis³aw Kasznica
celi z wod¹ po kolana, mia³ wybite
zêby.
W rodê, 11 lutego 1948 r. rozpocz¹³
siê w Warszawie proces ostatnich
przywódców Narodowych Si³ Zbrojnych i Organizacji Polskiej. Rozprawa
odbywa³a siê w sali rozpraw Departamentu S³u¿by Sprawiedliwoci Ministerstwa Obrony Narodowej przy ul.
Koszykowej. By³ to proces pokazowy,
szeroko komentowany w komunistycznej prasie. G³ówne asy tej sprawy 
pisano w jednej z relacji procesowej 
to  rzecz jasna  ludzie z lepszej sfery: dwóch adwokatów, jeden kupiec.
¯aden z oskar¿onych nie splami³
swych r¹k prac¹ fizyczn¹. Ale za to
splamili je bratobójstwem i pieniêdzmi za zdradê. ( )Ten proces wykazuje
nam, ¿e Polska oczyszcza siê ze zgnilizny i zdrady, która przeszkadza nam
w spokojnej pracy. Proces zakoñczy³
siê 2 marca 1948 roku. Kasznicê i Neymana skazano na karê mierci. Podpu³kownik Alfred Jankowski i por.
Henryk Szczepañski 2 marca 1948 r.
sporz¹dzili opinie dotycz¹ce oskar¿onych w sprawie, w której czytamy:
Wobec rodzaju i wagi pope³nionych
przestêpstw, mimo wykazanej skruchy i czêciowo zaprzestania na kilka
tygodni przed aresztowaniem aktywnej dzia³alnoci przestêpczej, skazani

pochówku zamordowanego. Pozbawiono
go równie¿ stopnia oficerskiego i odznaczeñ wojskowych.

Przywracanie pamiêci

Po 1989 r., wraz z udostêpnieniem dokumentacji aparatu represji, znajduj¹cej
siê obecnie w IPN, histori¹ p³k. Kasznicy zajêli siê historycy. W 1992 r. dziêki
staraniom rodziny uniewa¿niono wyrok
z 1948 r., 20 sierpnia 2009 r. postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego Stanis³aw Kasznica za wybitne
zas³ugi dla niepodleg³oci Rzeczypospolitej Polskiej otrzyma³ pomiertnie Krzy¿
Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Jednym z ostatnich akordów tej historii jest
odnalezienie jego doczesnych szcz¹tków
na terenie cmentarza Pow¹zkowskiego
(Wojskowego) w kwaterze £. 20 lutego 2013 r. na specjalnej konferencji IPN
poda³ nazwiska kolejnych czterech zidentyfikowanych ofiar, wród nich Stanis³awa Kasznicy.
Dr Rafa³ Sierchu³a
Autor jest pracownikiem naukowym
Oddzia³owego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu.
ródtytu³y od redakcji
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Odnaleziono szcz¹tki ¿o³nierza z Krosinka
Na warszawskich Pow¹zkach zidentyfikowano szcz¹tki pp³k. Stanis³awa Kasznicy - ¿o³nierza wyklêtego, zamordowanego w 1948 r.
ostatniego komendanta Narodowych Si³ Zbrojnych.
Stanis³aw Kasznica by³ mieszkañcem Krosinka ko³o Mosiny
Po koniec lutego, ogólnopolskie i regionalne media poinformowa³y o identyfikacji
kolejnych ofiar terroru komunistycznego
pochowanych na tzw. £¹czce, kwaterze
Cmentarza Wojskowego na Pow¹zkach w
Warszawie, gdzie w latach 19481956 pochowano kilkaset osób zamordowanych
przez Urz¹d Bezpieczeñstwa.
Od lipca ubieg³ego roku, Instytut Pamiêci
Narodowej prowadzi tam ekshumacje.
Podczas prac wykopaliskowych wydobyto ³¹cznie szcz¹tki 117 osób. Wród poszukiwanych s¹ bohaterowie Polskiego
Pañstwa Podziemnego, powstañcy warszawscy i ¿o³nierze powojennego podziemia niepodleg³ociowego. Identyfikacja
ofiar terroru komunistycznego jest mo¿liwa dziêki badaniom DNA, przy wspó³pracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. Na terenie ca³ego kraju, IPN
realizuje projekt nauko-badawczy Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat
19441956. Jego celem jest ograniczenie anonimowoci zbrodni stalinowskich
oraz uczczenie pamiêci poszczególnych
ofiar.  Ka¿dej z ofiar terroru komunistycznego nale¿y przywróciæ imiê i nazwisko oraz przypomnieæ o ich zas³ugach
dla Polski - powiedzia³ podczas specjalnej konferencji prasowej, w rodê 20 lu-

tego, prezes IPN £ukasz Kamiñski.
Wspólnie z prof. Andrzejem Ciechanowiczem  rektorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawi³ on
wyniki identyfikacji kolejnych 4 ofiar stalinowskich zbrodni. S¹ to: Stanis³aw
Abramowski  ¿o³nierz Armii Krajowej,
Zrzeszenia Wolnoæ i Niezawis³oæ
oraz Narodowych Si³ Zbrojnych, Boles³aw Budelewski  ¿o³nierz AK i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Tadeusz Pelak  ¿o³nierz AK i Zrzeszenia
Wolnoæ i Niezawis³oæ, a tak¿e Stanis³aw Kasznica  ¿o³nierz AK, ostatni Komendant G³ówny Narodowych Si³ Zbrojnych, który by³ mieszkañcem Krosinka
pod Mosin¹
Stanis³aw Józef Kasznica (19081948),
pseudonimy Maszkowski, Przepona,
W¹sal, W¹sowski, Stanis³aw, Stanis³aw Piotrowski, by³ porucznikiem
Wojska Polskiego, podpu³kownikiem i
komendantem Narodowych Si³ Zbrojnych, kawalerem orderu Virtuti Militari
V klasy i dwukrotnie Krzy¿a Walecznych.
Ukoñczy³ studia prawnicze na Uniwersytecie Poznañskim. Uczestniczy³ w wojnie obronnej 1939 r. w szeregach Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Konspiracyjn¹ dzia³alnoæ niepodleg³ociow¹
rozpocz¹³ w szeregach Grupy Szañca.

Po utworzeniu NSZ pe³ni³ funkcjê szefa
Administracji Ogólnej w strukturach
S³u¿by Cywilnej Narodu. Uczestniczy³ w
Powstaniu Warszawskim. Od wrzenia
1944 r. do stycznia 1945 r. by³ komendantem Okrêgu NSZ Czêstochowa, nastêpnie - komendantem Inspektoratu
Zachód, szefem wywiadu OP, a od
sierpnia 1945 r. p.o. komendanta g³ównego NSZ-OP. Aresztowany w lutym
1947 r. w Zakopanem, podczas ledztwa
by³ torturowany. Wyrokiem Wojskowego S¹du Rejonowego w Warszawie z 2
marca 1948 r. zosta³ skazany na karê
mierci. Wyrok wykonano 12 maja 1948
r. w wiêzieniu przy ul. Rakowieckiej w
Warszawie.
W roku 1992 r. S¹d Warszawskiego Okrêgu
Wojskowego uzna³ wyrok za niewa¿ny.
W roku 2009, Stanis³aw Józef Kasznica
zosta³ pomiertnie odznaczony Krzy¿em
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za
wybitne zas³ugi dla niepodleg³oci Rzeczypospolitej Polskiej.
W roku 2012, Rada Miejska w Mosinie
jako wybitnego mieszkañca Ziemi Mosiñskiej, uhonorowa³a go, wraz z jego
ojcem Stanis³awem Wincentym (wybitny prawnik, rektor Uniwersytetu Poznañskiego, senator II RP) najwy¿szym
lokalnym wyró¿nieniem  Medalem
Rzeczypospolitej Mosiñskiej.
W dniu 1 marca obchodziæ bêdziemy
Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych
ród³o: PAP, Rzeczpospolita, TVN 24,
G³os Wielkopolski, IPN
JOANNA NOWACZYK
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie
z marca 2013 r.

Bohater  ¿y³ wród nas
Na marginesie informacji o odkryciu doczesnych
szcz¹tków pp³k. Stanis³awa Kasznicy warto
uwypukliæ w¹tek wa¿ny dla naszej mosiñskiej
wspólnoty  autorytetu, wzoru do naladowania.
Tytu³owy bohater by³ cz³owiekiem wykszta³conym, prawnikiem. Jednoczenie od m³odzieñczych lat g³êboko zaanga¿owanym w dzia³alnoæ spo³eczn¹, patriotyczn¹. Nale¿a³ do elity szybko powstaj¹cej z popio³ów zaborów II Rzeczypospolitej, posiadaj¹cej siln¹ walutê, rezerwy z³ota, gospodarkê, w
której produkcja przemys³owa w latach 1935-1939 wzros³a o
25 proc. Wojna gwa³towanie to urwa³a. Wymienione sukcesy
(a przecie¿ by³o ich o wiele, wiele wiêcej) by³y mo¿liwe do
osi¹gniêcia, gdy¿ spragnieni niepodleg³oci i ciesz¹cy siê wolnoci¹ mieszkañcy Polski byli zdolni do ciê¿kiej pracy, trudu
i ofiarnoci. Jednym z rozwijaj¹cych Ojczyznê by³ Stanis³aw
Kasznica.

A kiedy by³o trzeba, walczy³ na wojnie  w kampanii wrzeniowej, w konspiracji w czasie okupacji niemieckiej, a póniej organizuj¹c podziemie antykomunistyczne. I pozosta³
nieugiêty do koñca, odda³ ¿ycie za wolnoæ, któr¹ cieszy³ siê z
m³odoci, i jakiej pragn¹ równie¿ dla nas, mieszkañców Mosiny, gdzie mieszka³a jego rodzina i gdzie znajdowa³ oparcie.
Je¿eli pragniemy, a przecie¿ pragniemy!, aby Mosina dnia dzisiejszego jak i Mosina naszych dzieci rozwija³a siê, to powinnimy wskazywaæ sprawdzone wzory do naladowania, prawdziwe autorytety. A przecie¿ takim, wykszta³conym, zaanga¿owanym, pe³nym powiêcenia i ofiarnoci by³ Stanis³aw Kasznica.
Zosta³ uhonorowany Medalu Rzeczypospolitej Mosiñskiej.
Nadajmy jednej z placówek owiatowych jego imiê, uczyñmy
go patronem szko³y, przedszkola... Uczyñmy go wzorcem dla
naszych dzieci, uczyñmy go wzorcem dla nas samych.
PRZEMYS£AW MIELOCH
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie z marca 2013 r.
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Jastrz¹b - partyzant Ponurego
Jerzy Cichocki ( ur.26.05.1925  zm. 7.09.2011 )  od 1980 r. by³ mieszkañcem Mosiny. W czasie
okupacji walczy³ jako ¿o³nierz Armii Krajowej, w partyzanckim zgrupowaniu Ponurego na terenie
Gór wiêtokrzyskich. Artyku³ powsta³ na podstawie rozmowy przeprowadzonej w roku 2009.
Uroczysko

Wykus  niewielkie wzniesienie w pamie Gór wiêtokrzyskich.
St¹d rozchodz¹ siê w kierunku nizin polskich g³ówne szlaki turystyki pieszej: niebieski, czarny i zielony. Przed wiekami, wokó³
rozci¹ga³a siê Puszcza wiêtokrzyska. Dzi porastaj¹ce zbocza
lasy, razem z dolin¹ rzeczki Lubianki, stanowi¹ cis³y rezerwat
przyrody. Ta lena gêstwina sosen, jode³, wierków i dêbów poprzecinana w¹wozami i strugami, niejednokrotnie dawa³a
schronienie ukrywaj¹cym siê patriotom  ¿o³nierzom o niepodleg³oæ Polski. W tej okolicy, roku 1863, powstañcy styczniowi
z partii gen. Mariana Langiewicza mieli swój obóz æwiczebny, a
jesieni¹ 1939 r., w lenym uroczysku na Wykusie stacjonowa³
oddzia³ mjra Henryka Dobrzañskiego Hubala. W roku 1942,
uroczysko sta³o siê baz¹ zgrupowañ partyzanckich AK, nad którymi dowództwo rok póniej obj¹³ legendarny cichociemny 
mjr Jan Piwnik ps.Ponury.
Dzi w miejscu obozowania partyzanckich oddzia³ów, stoi kaplica, na której umieszczono 123 pseudonimy poleg³ych, a na
okalaj¹cym j¹ murze, kolejne tabliczki z pseudonimami, których jest coraz wiêcej - to epitafium dla odchodz¹cych. Od wielu lat, w dowód pamiêci o bohaterstwie ¿o³nierzy AK, odbywaj¹
siê tu uroczystoci.  W jod³owej puszczy, 8 km kamienist¹
drog¹, a co kawa³ek krzy¿  tu ci polegli, tu tamci Przyjecha³y autokary, samochody, ale byli te¿ partyzanci, niektórzy o
kulach, co ca³¹ drogê do kapliczki przeszli pieszo. Olbrzymia
msza polowa, potem ognisko, przy którym piewano partyzanckie piosenki  wspomina S³awa Cichocka, która przed kilkoma laty pojecha³a na Wykus razem z mê¿em Jerzym, bo Jerzy Cichocki by³ partyzantem u Ponurego.

Niemcy zabrali nasz ca³y maj¹tek  opowiada J. Cichocki. W
Jêdrzejowie dostali puste, po¿ydowskie mieszkanie  1 pokój z
kuchni¹. Brak by³o nawet garnków, by ugotowaæ obiad. Gdy
zabrak³o ojca, Jerzy musia³ pomóc matce i starszemu bratu w
utrzymaniu rodziny. Podj¹³ pracê w austriackiej firmie budowy
dróg  najpierw w magazynie, w kuchni, potem pracowa³ jako
stró¿ na stacji pomp wodoci¹gów kolejowych. Id¹c w lady ojca
i korzystaj¹c z jego znajomoci, zacz¹³ te¿ powoli anga¿owaæ
siê w dzia³alnoæ konspiracyjn¹  dostarczaæ dane i informacje
komendzie obwodu Armii Krajowej
Pan Jerzy wymienia wszystkie kontakty i wydarzenia, które doprowadzi³y go do wst¹pienia w szeregi AK. Pamiêta te¿ moment,
gdy letniej nocy1942 r., jako 17-letni ch³opak z³o¿y³ na jêdrzejowskim cmentarzu ¿o³niersk¹ przysiêgê wiernoci Ojczynie i walki
o jej wolnoæ. Z pocz¹tkiem roku 1943, po parotygodniowym szkoleniu w lasach Gór wiêtokrzyskich, pod pseudonimem Jastrz¹b, dosta³ siê pod przejciowe dowództwo por. Domaradzkiego Grota. W jego oddziale stoczy³ pierwsze, partyzanckie

Rodzinne losy

Jerzy Cichocki pochodzi z Szamotu³. Tam spêdzi³ czêæ dzieciñstwa, uczêszcza³ do szko³y, tam by³ harcerzem. Gdy wybuch³a wojna, jego ojciec  powstaniec wielkopolski i oficer rezerwy 17 pu³ku u³anów w Lesznie  walczy³ w kampanii wrzeniowej. Po kapitulacji uciek³ przed niewol¹, potem ukrywa³ siê
przed aresztowaniem.
 W padzierniku 39 r., ¿andarmeria niemiecka dwa razy szuka³a ojca. Po drugiej rewizji i pobiciu matki, zabrali nas wszystkich do Wronek  wspomina pan Jerzy, który z mam¹ i 5-ciorgiem rodzeñstwa przetrzymywany by³ w tym wiêzieniu do grudnia. Potem, wraz z grup¹ wysiedleñców, Niemcy wywieli ich w
bydlêcych wagonach na kielecczyznê, do Jêdrzejowa. Tam odnalaz³ ich ojciec, który w okolicach Jêdrzejowa odszuka³ te¿ dawnych znajomych z wojska. Czêsto wyje¿d¿a³ z domu, ¿eby siê z
kim spotkaæ. Kilkunastoletni Jurek, czasem mu towarzyszy³.
 Domylam siê, ¿e w po³owie 1940 r. ojciec bra³ udzia³ w tworzeniu ruchu oporu  wspomina póniejszy partyzant Jastrz¹b. Niestety, 3 maja tamtego roku, podczas ob³awy niemieckiej ¿andarmerii w okolicy W³oszczowej, ojciec zosta³
miertelnie ranny, a Jerzy, zanim sta³ siê doros³y, musia³ rozpocz¹æ doros³e ¿ycie.
W jêdrzejowskim domu panowa³a bieda.  Przed wojn¹, brakowa³o nam tylko ptasiego mleka, ¿ylimy w dostatku. Potem
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walki w obronie pacyfikowanych wsi: Bodzentyñ, potem Wojciechów i Celin. Pod koniec maja, zosta³ przeniesiony do ppor. Szwieca - Robota.
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Jan Piwnik ps. Ponury, w okresie miêdzywojennym podporucznik rezerwy
Wojska Polskiego i aspirant Policji Pañstwowej, w wojnie obronnej 1939 r. dowodzi³ Zmotoryzowanym Batalionem
Policji. Po klêsce wrzeniowej, przedosta³ siê na Wêgry, a stamt¹d po 4-miesiêcznym internowaniu, do Anglii. Po
przeszkoleniu w orodku dla cichociemnych  ¿o³nierzy Polskich Si³ Zbrojnych

przeznaczonych do organizowania ruchu
oporu w okupowanym kraju  awansowa³ na porucznika i w listopadzie 1941 r.
zosta³ zrzucony na teren kraju.
Jako dowódca jednego z odcinków akcji
Wachlarz, w styczniu 1943 r. ws³awi³ siê
odbiciem 3 oficerów AK z wiêzienia w Piñsku. W maju tego samego roku, zosta³
przeniesiony w Góry wiêtokrzyskie, gdzie
scali³ chodz¹ce dot¹d luno dywersyjne
odzia³y AK i obj¹³ dowództwo nad Zgrupowaniami Partyzanckimi Ponury. W
ten sposób, stworzy³ prawdziwe, podziemne wojsko. Jednym z ok. 400 jego ¿o³nierzy, by³ ju¿ wtedy Jerzy Cichocki ps. Jastrz¹b z oddzia³ów Robota.
 Trudne warunki bytowe i kwaterunkowe, nie by³y dla nas, m³odych
ludzi przeszkod¹. Problemem by³ brak
uzbrojenia dla przyjêtych i nap³ywaj¹cych ochotników  wspomina partyzant z Mosiny. Pan Jerzy dobrze
pamiêta noc z 2/3 lipca 1943 r., gdy
w akcji dywersyjnej zarz¹dzonej
przez Ponurego, zgrupowanie zdobywa³o broñ.  Bra³em udzia³ w opanowaniu bloku kolejowego w Jêdrowie i zdobywa³em wagony w grupie
dowodzonej przez pchor. Wilka 
relacjonuje. Zdobyt¹ broni¹  pistoletami, karabinami i broni¹ maszy-
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now¹, uzbrojono prawie wszystkich
zwerbowanych, dot¹d bez broni.

Za Michniów

Jerzy Cichocki wspomina jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeñ tamtych
dni. 12 lipca na Wykus dosz³a wiadomoæ, ¿e niemiecka ekspedycja karna pacyfikuje poblisk¹ wie Michniów. Zarz¹dzono alarm i ok. 200 partyzantów naszego zgrupowania wyruszy³o na pomoc.
Gdy po 2-godzinnym, szybkim marszu

dotarlimy na skraj lasu pod Michniów,
Niemców ju¿ nie by³o, a nad wsi¹ unosi³
siê dym i zapach spalonych cia³. To by³o
okropne
Na zgliszczach zagród pozosta³y szcz¹tki
103 zamordowanych mieszkañców wsi,
z których wiêkszoæ sp³onê³a ¿ywcem,
pozamykana w podpalonych stodo³ach.
Dowództwo zgrupowañ, postanowi³o pomciæ zbrodniê. Wród ofiar mordu w
Michniowie, by³y rodziny i znajomi partyzantów, którym wie udziela³a czêstej
pomocy.
 Noc¹ ca³a 200-osobowa grupa wyruszy³a pod Berezowo, obstawiaj¹c liniê kolejow¹ Skar¿ysko-Kielce  relacjonuje
przebieg akcji pan Jerzy.  Pociskiem
pancernym zatrzymalimy poci¹g nadje¿d¿aj¹cy od strony Skar¿yska.
Rozgorza³a zaciêta walka. Straty wroga,
jak wspomina mój rozmówca, by³y olbrzymie, trudne do opisania: ok. 70 zabitych.
Na burtach wagonów, partyzanci wypisali: To za Michniów. Nastêpnego dnia,
Niemcy wrócili do wsi i wymordowali
resztê mieszkañców  kolejne 100 osób.
Wszystkie zabudowania zosta³y zniszczone, a wie przesta³a istnieæ

Za Ponurym na wschód

Aktywnoæ Zgrupowañ Ponurego spo-

wodowa³a trzy wielkie ob³awy na Wykus.
Dwie pierwsze, jak przypomina sobie
Jastrz¹b, hitlerowcom nie uda³y siê. 
Poza zniszczeniem kilku sza³asów na
Wykusie, nie ponielimy wiêkszych
strat  opowiada.
Oddzia³y, by zmyliæ wroga czêsto zmienia³y miejsca postoju. Dopiero trzecia
ob³awa, w dniu 28 padziernika 1943 r.,
przynios³a znaczne straty  ponad 30 zabitych. Niemcy na skutek zdrady uderzyli
z zaskoczenia. Zdrajc¹, jak siê póniej dowiedzia³ pan Jerzy, by³ jeden z oficerów
zgrupowania wystêpuj¹cy pod pseudonimem Motor.
 Cieszy³ siê zaufaniem por. Ponurego,
a utrzymuj¹c przyjazne stosunki z kilkoma oficerami, posiada³ wyj¹tkowe
warunki szpiegowania  stwierdza J. Cichocki.
W grudniu 1943 r. rozkazem Komendanta G³ównego AK, Ponury zosta³ odwo³any z dowództwa Zgrupowañ i w lutym
1944 r. odkomenderowany do dyspozycji Okrêgu Nowogródek. Dowództwo
nad wiêtokrzyskimi zgrupowaniami
obj¹³ por. Eugeniusz Kaszyñski Nurt,
ale Jastrz¹b, wraz z grup¹ innych partyzantów ze zgrupowania, pod¹¿y³ na
wschód za Ponurym. Po przekroczeniu
Bugu, grupa wraz z Jerzym dotar³a do
Grodna. W rejonie Szczuczyna trafili na
oddzia³ Nadniemeñskich Batalionów
Partyzanckich AK, wreszcie  do jednej
z kompanii 7 batalionu Jana Piwnika.
W po³owie czerwca 1944 r., do Okrêgu
przyszed³ rozkaz realizacji akcji Burza.
Bataliony dzia³aj¹ce w rejonie Lidy, mia³y uderzyæ na umocnienia niemieckie na
granicy, tzw. stützpunkty. 16 czerwca,
Ponury przyst¹pi³ do kolejnej takiej akcji  zdobycia punktu granicznego w
Jew³aszach.  Nasza kompania wziê³a
udzia³ w ubezpieczaniu akcji pod Dziembowem  przypomina sobie ten dzieñ
pan Jerzy.  Po godzinnym oczekiwaniu, zamiast sygna³u o zakoñczeniu akcji, przyby³ goniec z wiadomoci¹ o
mierci dowódcy

Powrót w góry

Stawiam wam za wzór ¿o³nierskie ¿ycie
i zaszczytn¹ mieræ porucznika Ponurego  napisa³ 18 czerwca 1944 r. w specjalnym rozkazie dowódca Okrêgu Nowogrodzkiego AK. Jan Piwnik otrzyma³
pomiertny awans do stopnia majora. 
Pogrzeb, który odby³ siê na cmentarzu
w Wawiórkach, by³ wielk¹ manifestacj¹
trwaj¹c¹ do pónych godzin nocnych 
wspomina Jastrz¹b.  Wziê³a w nim
udzia³ okoliczna ludnoæ, a przede
wszystkim my, którzy przybylimy z tak
odleg³ych stron myl¹c, ¿e zostaniemy
z nim do koñca wojny
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Za zgod¹ nowego dowódcy 7 batalionu,
Jastrz¹b wraz 2 kolegami, wróci³ na
kielecczyznê, by do koñca wojny walczyæ
w oddzia³ach Nurta, przemianowanych
w ramach akcji Burza na 1 batalion 2
pp. Legionów AK.
Batalion Nurta bra³ udzia³ w koncentracji oddzia³ów Okrêgu Jod³a w marszu na pomoc Warszawie, walczy³ pod
Dzieba³towem, Radoszycami, Miedzierz¹, Radkowem do grudnia 1944 r.
Po rozformowaniu dywizji, w sile ok. 300
¿o³nierzy, toczy³ na prze³omie padziernika i listopada walki pod W³oszczow¹,
zadaj¹c du¿e straty Niemcom.
19 stycznia 1945 r., zgodnie z rozkazem
ostatniego Komendanta G³ównego Armii
Krajowej gen. Niedwiadka Leopolda
Okulickiego, batalion zosta³ rozwi¹zany.
Ten rozkaz zasta³ ¿o³nierzy Nurta w
ró¿nych sytuacjach: w lesie, na melinach
zimowych, w wiêzieniach i obozach. Jerzego Cichockiego  w Jêdrzejowie, gdzie
tej zimy przebywa³.  Po wkroczeniu Armii Czerwonej, g³ono mówi³o siê o
aresztowaniach ¿o³nierzy AK przez
NKWD. Zorganizowa³em chêtnych do
powrotu w przedwojenne strony i w lutym wyruszylimy do Wielkopolski .

Po wojnie

W komunistycznej Polsce, mjr Ponury
skazany by³ na zapomnienie, a pojawiaj¹ce siê zdawkowe informacje, nie przedstawia³y go w pozytywnym wietle. Legenda Ponurego jednak przetrwa³a. Od
roku 1956, kiedy to na fali odwil¿y stanê³a na Wykusie kapliczka, tysi¹ce ludzi
bierze udzia³ w uroczystociach w rocznicê mierci dowódca. Dopiero w roku
1987, rodzinie uda³o siê sprowadziæ prochy majora, które ostatecznie spoczê³y w
klasztorze oo cystersów w W¹chocku.
¯o³nierz Ponurego, Jerzy Cichocki, po
og³oszeniu amnestii dla ¿o³nierzy AK w
roku 1945, uda³ siê do Urzêdu Bezpieczeñstwa, by siê ujawniæ, o czym powiadczy³ specjalny dokument. Potem
rozpocz¹³ ¿ycie w powojennej rzeczywistoci: o¿eni³ siê, ukoñczy³ studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu i zosta³ lenikiem. Od roku 1980, pan Jerzy  dzi
cz³onek rodowiska Jod³a wiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK  mieszka wraz z
¿on¹ w Mosinie.
W roku 2001, z nominacji Prezydenta
RP, otrzyma³ awans na podporucznika,
a kilka lat póniej, zosta³ porucznikiem.
Chocia¿ od okresu wojny minê³o ju¿ tyle
lat, czas okupacji i partyzantki, wci¹¿ do
niego powraca
JOANNA NOWACZYK
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie
nr 12/19 X 2009.
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Ucieczka przed wywiezieniem
do Rosji w 1939 r.
Wspomnienia Mariana Dobrowolskiego

Marian Dobrowolski w mundurze kadeta
Marian Dobrowolski (ur. 25.01.1920  zm. 21.04.2007)  urodzi³ siê w Mosinie. Po ukoñczeniu Gimnazjum w Poznaniu
wst¹pi³ do Szko³y Podchor¹¿ych Rezerwy w Gnienie przy 17tej Dyw. Piechoty. Latem 1939 r., po zakwalifikowaniu siê do
zawodowej Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty, zosta³ przeniesiony do 68 Pu³ku Piechoty we Wrzeni, gdzie zasta³a go wojna.
Po ucieczce z sowieckiej niewoli, znalaz³ siê w Warszawie, gdzie
w roku 1940 wst¹pi³ do Zwi¹zku Walki Zbrojnej, bior¹c czynny udzia³ w konspiracyjnej dzia³alnoci organizacji. W szeregach Armii Krajowej walczy³ w Powstaniu Warszawskim. Po
jego upadku, do³¹czy³ do 2 Korpusu we W³oszech. Zdemobilizowany w Anglii, w 1948 r., resztê ¿ycia spêdzi³ na emigracji
w USA. Odznaczony przez Rz¹d RP na Uchodctwie: Krzy¿em
Walecznych, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami, Krzy¿em
AK i Medalem Wojska Polskiego, a przez Prezydenta III RP
Lecha Wa³êsê  Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
17 wrzenia 1939 roku rano, kiedy znalaz³em siê z reszt¹ kompanii kpt. Fetkowskiego w W³odzimierzu Wo³yñskim, dowiedzielimy siê o wkroczeniu do Polski wojsk rosyjskich. Zostalimy zakwaterowani w koszarach pu³ku artylerii i szko³y podchor¹¿ych artylerii i przydzieleni do grupy genera³a Smorawiñskiego, organizuj¹cej siê z resztek wycofuj¹cych siê i przybywaj¹cych oddzia³ów.
Bylimy g³odni, okropnie zmêczeni ci¹g³ym marszem, utarczkami z bandami Ukraiñców po wsiach za dnia i brakiem snu
nocami. Wiadomoci otrzymywane w ci¹gu dnia przez radio,
nie mówi³y nam jeszcze wtedy nic o intencjach sowieckich, o

szybkoci posuwania siê ich na zachód w g³¹b Polski, wiêc ¿adnych rozkazów lub wytycznych, jak siê mamy zachowaæ przy
spotkaniu z Sowietami nie mielimy. Otrzymalimy jedynie
kwatery, trochê ¿ywnoci, zaopatrzenie w p³aszcze, których nie
mielimy od 1 wrzenia i w ma³e ko¿uszki, których pe³no by³o w
magazynie. Po wieczornym raporcie udalimy siê na spoczynek, zastanowi³ nas jednak fakt, ¿e lotnictwo niemieckie, które
ca³y czas atakowa³o nas po drodze, tego dnia ani miasta, ani
koszar nie bombardowa³o.
O godzinie oko³o 4 rano nastêpnego dnia, obudzi³ nas ruch
motorów na zewn¹trz koszar i kiedy spojrza³em w okno, ujrza³em lufê czo³gu sowieckiego z du¿¹ czerwon¹ gwiazd¹ na boku,
skierowan¹ prosto w okno naszego bloku. Bardzo prêdko dowiedzielimy siê, ¿e koszary s¹ otoczone czo³gami i ¿e mamy
siê zebraæ wszyscy o 9 rano na placu æwiczeñ, gdzie odbêdzie
siê podobno jaka rejestracja i ma byæ zorganizowany transport do Lwowa. Maj¹ byæ wydane odpowiednie zawiadczenia,
przepustki lub bilety na poci¹gi dla tych, którzy nie chc¹ siê ju¿
biæ z Niemcami i chc¹ wracaæ do swoich domów.
Ci którzy chc¹ siê dalej biæ, bêd¹ odtransportowani do specjalnie dla tego celu przygotowanych punktów zbornych. Na zbiórce maj¹ staæ w osobnych grupach podoficerowie i ¿o³nierze,
osobno oficerowie i podchor¹¿owie, a w tych grupach osobno
ci, co nie chc¹ siê ju¿ biæ i osobno ci, którzy chc¹ w dalszym
ci¹gu walczyæ z Niemcami.
Zebralimy siê wszyscy o oznaczonej godzinie, jaki wysokiej
rangi oficer i wezwa³ gen. Smorawiñskiego, by wyt³umaczy³ oficerom i ¿o³nierzom, którzy wszyscy owiadczyli, ¿e chc¹ siê dalej biæ z Niemcami, ¿e bêd¹ odprowadzeni teraz z koszar na drogê poza miasto, gdzie bêdzie podstawiony transport kolejowy,
a poniewa¿ w miecie i po drodze mog¹ byæ napadniêci przez
ró¿ne bandy, bêd¹ eskortowani przez czo³gi i oddzia³ wojska.
Jako podchor¹¿y znalaz³em siê w grupie oficerskiej. Ca³a nasza grupa oficerska liczy³a, jak sobie przypominam, chyba z 50 oficerów, w
tym kilku podchor¹¿ych i bodaj¿e z 500 ¿o³nierzy i podoficerów. Odmaszerowalimy z koszar prawie natychmiast. Ka¿dy z nas mia³ jeszcze tak¹, czy inn¹ broñ boczn¹ lub szable oficerskie.
Maszerowalimy ca³¹ kolumn¹, powoli w kierunku pó³nocno-zachodnim, na szosê do Uci³uga, a za nami powoli toczy³ siê czo³g.
Szlimy przez pola, raczej z dala od miasta i domów, bez ¿adnej
obstawy, tylko na przodzie sz³o kilku oficerów sowieckich, nadaj¹c kierunek marszu. Po jakiej mo¿e godzinie marszu, zaczêlimy dochodziæ do szosy i na raz pojawi³y siê 2 nowe czo³gi po
bokach kolumny, a na szosie zauwa¿ylimy oddzia³ piechoty sowieckiej, w pe³nym uzbrojeniu, z bagnetami na karabinach. Po
wejciu na szosê ca³a nasza kolumna zosta³a natychmiast otoczona i brutalnie, z popychaniem i okrzykami dawaj, dawaj, ustawiona w dwuszeregu. Zaczê³a siê bardzo dok³adna rewizja. Odebrano nam broñ, wszystkie zegarki, zapalniczki, pieni¹dze i to,
co siê rewiduj¹cym ¿o³nierzom spodoba³o. Po ukoñczeniu rewizji, nie zwracaj¹c uwagi na protesty naszych oficerów, a szczególnie gen. Smorawiñskiego, ¿o³dacy sowieccy (niektórzy zamiast
pasów na karabinach mieli z zwyk³e sznurki albo linki, a zamiast
butów tzw. walonki), ustawili nas w czwórki zaczêli prowadziæ w
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szybkim tempie, tym razem w kierunku miasta. By³o ju¿ popo³udnie i jak dot¹d nie mielimy nic do jedzenia.
Dochodz¹c do miasta zauwa¿ylimy, ¿e na chodnikach zaczêli
siê gromadziæ ludzie, ale na brzegach chodników pokazali siê
ku mojemu zdumieniu, ¯ydzi w czarnych kapeluszach z czerwonymi opaskami na rêkawach czarnych, d³ugich cha³atów,
którzy odgradzali ludnoæ od ulicy, aby nie styka³a siê i nie kontaktowa³a z nami.
W ródmieciu na chodnikach by³y ju¿ t³umy ludzi. Ni st¹d ni
zow¹d z t³umu zaczêto krzyczeæ na nas po polsku, ¿e co nas
czeka i obrzucaæ kamieniami. Zauwa¿y³em, ¿e byli to ludzie w
wiêkszoci krzycz¹cy albo po rosyjsku, albo po ukraiñsku. Obstawa sowiecka id¹ca z nami po bokach nic na to nie reagowa³a. Niektórzy oficerowie szli ju¿ pokrwawieni. I tak przeszlimy
przez miasto i jak siê zorientowa³em, wyszlimy na szosê do
£ucka. Tam ju¿ ludzi nie by³o. Po 2 godz. marszu doszlimy do
du¿ej polanki w lesie, na której sta³y 2 samochody ciê¿arowe,
ka¿dy z czterema sprzê¿onymi karabinami maszynowymi skierowanymi w naszym kierunku. Spêdzono nas na t¹ polankê i
kazano siê ustawiæ w dwuszeregu przed tymi samochodami.
Muszê siê przyznaæ, ¿e w tym momencie, tak jak i wszyscy, spodziewa³em siê najgorszego, ¿e po prostu nas tu wykoñcz¹. Kto
zacz¹³ p³akaæ, kto zacz¹³ siê g³ono modliæ. Kazano nam usi¹æ
na trawie i czekaæ. Pozwolono nam te¿ za³atwiaæ siê na brzegu
polanki, ale za ka¿dym razem szed³ za nami ¿o³nierz sowiecki z
karabinem w pozycji gotowej do u¿ytku! Po pewnym czasie przyjecha³ samochód i dano nam chleb i czaj (herbatê) i kazano
siê uk³adaæ na trawie, bo tu spêdzimy noc.
Rano prawie o wicie, zgoniono nas na drogê i zacz¹³ siê marsz
na nowo. I tak szlimy przez 5 dni i za ka¿dym razem powtarza³a siê ta sama historia z zatrzymywaniem siê na noc na jakiej
polance lub otwartej przestrzeni przy jakiej szosie i przywo¿ono chleb i czaj.
Gen. Smorawiñski próbowa³ interweniowaæ u dowódcy tego
konwoju, ale na wszystkie pytania uzyska³ odpowied, ¿e idziemy do £ucka, tam wszyscy bêd¹ zarejestrowani i wtedy dostan¹
przepustki na powrót do domu, bo wojna ju¿ siê skoñczy³a.
Pi¹tego dnia gdzie w po³udnie doszlimy do £ucka. Maszerowalimy g³ówn¹ ulic¹ wród t³umów i ludzi, którzy rzucali nam
chleb, jakie paczuszki z ¿ywnoci¹ i kwiaty. ¯o³nierze konwojuj¹cy zaczêli odgra¿aæ siê ludziom i odpychaæ brutalnie tych,
którzy podchodzili bli¿ej nas i kilka razy strzelali, na szczêcie
w powietrze.
Doszlimy do koszar. Ju¿ nie pamiêtam, zdaje siê, ¿e to by³y
koszary 24 pu³ku piechoty, który stacjonowa³ w £ucku. Koszary by³y czêciowo zbombardowane, ale niektóre budynki by³y
jeszcze ca³e i tam nas zapêdzono. Zauwa¿y³em, ¿e nie by³o dok³adnej obstawy, budynki nie by³y otoczone jak¹kolwiek stra¿¹,
a tylko g³ówne wejcie na teren koszar by³o strze¿one. Zauwa¿y³em równie¿, ¿e po ulicach chodzili te¿ ¯ydzi z czerwonymi
opaskami i zaczepiali ka¿dego, kto mia³ mundur wojskowy. Jaki
by³ rezultat tych zaczepek nie wiem, bo pêdzono nas zbyt szybko, ale jak siê póniej dowiedzia³em, byli to ju¿ agenci na us³ugach NKWD sprawdzaj¹cy dokumenty i je¿eli taki, czy inny im
siê nie podoba³, to odprowadzali na swój posterunek i tam póniej zabiera³o go NKWD.
Zameldowa³em swoje spostrze¿enia memu dowódcy, jeszcze z
mojej szko³y podchor¹¿ych rezerwy w Gnienie, por. Miszczukowi i poprosi³em o pozwolenie opuszczenia koszar na rozpoznanie, gdy¿ miasto dobrze zna³em przyje¿d¿aj¹c doæ czêsto
do £ucka i do Kiwerc (jakie 25 km na po³udnie od £ucka), gdzie
stryj mój mia³ m³yn i bywalimy tam czêsto, albo na wakacjach,
albo na wiêto Bo¿ego Narodzenia. W samym £ucku mieszka³a
rodzina stryja i do niej zamierza³em dotrzeæ, by dowiedzieæ siê
wiêcej szczegó³ów o sytuacji ogólnej. B¹d co b¹d bylimy bez
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¿adnych wiadomoci przez 5 dni.
Otrzyma³em pozwolenie i znaj¹c miasto, jak i po³o¿enie koszar,
poszed³em na ty³y koszar i po prostu przez dziurê w p³ocie wyszed³em na ulicê. Nie zauwa¿ywszy ¿adnych agentów czerwonymi
opaskami, bocznymi ulicami doszed³em do domu krewnych stryja
i po radosnym spotkaniu, umyciu siê zjedzeniu prawdziwego posi³ku, dowiedzia³em siê, ¿e kolejarze polscy po wejciu wojsk radzieckich wci¹¿ jeszcze obs³uguj¹ poci¹gi tak osobowe, jak i transportowe odchodz¹ce z miasta i podobno mówili, ¿e ju¿ kilka transportów z naszymi ¿o³nierzami, oficerami odesz³o, ale nie na po³udnie, do Lwowa, ale na wschód do granicy polsko-rosyjskiej,
gdzie objê³a je obs³uga rosyjska.
Przed wieczorem by³em z powrotem w koszarach ob³adowany ¿ywnoci¹ i wiadomociami, które zameldowa³em memu dowódcy.
Na drugi dzieñ rano, Sowieci powiedzieli nam, ¿e bêdziemy w
koszarach jeszcze jeden lub dwa dni i ¿e jak tylko sformuje siê
transport kolejowy do Lwowa, to bêdziemy nañ za³adowani i
we Lwowie otrzymamy wszystkie papiery potrzebne na podró¿
do domu. Powiedzieli nam te¿ jeszcze raz, ¿e wojna z Niemcami jest skoñczona, ¿e Warszawa skapitulowa³a, ¿e rz¹d nasz
uciek³ do Rumunii i ¿e oni, Sowieci, weszli do Polski, by zapewniæ spokój i bezpieczeñstwo wszystkim obywatelom.
Poprosi³em znowu o pozwolenie wyjcia z koszar, by sprawdziæ
wszystkie te wiadomoci i po jego uzyskaniu t¹ sam¹ drog¹ i
bez wypadku dotar³em znowu do domu krewnych stryja i tu
dowiedzia³em siê, ¿e Warszawa wci¹¿ jeszcze siê broni, ¿e pod
Kockiem Kleberg walczy z Niemcami i ¿e wejcie Sowietów do
Polski by³o umówione z Niemcami.
W powrotnej drodze spotka³em kolejarza, który zobaczywszy
mój mundur i odznaki podchor¹¿ego, obj¹³ mnie i prawie z p³aczem zacz¹³ ostrzegaæ, ¿ebym siê natychmiast ukrywa³, bo Sowieci wszystkich ¿o³nierzy oficerów wywo¿¹ do Rosji.
Szed³em z powrotem ju¿ znacznie ostro¿niej, a po przyjciu do koszar
zrelacjonowa³em wszystkie wiadomoci por. Miszczukowi, który przekaza³ je innym oficerom i prawdopodobnie gen. Smorawiñskiemu.
Oficerowie byli zdania, ¿e s¹ to plotki i poniewa¿ tory kolejowe s¹
zniszczone przez bombardowanie niemieckie, poci¹gi musia³y iæ
w³anie t¹ drog¹ na wschód, ale nie do Rosji.
Poprosi³em w zwi¹zku z tym por. Miszczuka o pozwolenie
ucieczki, motywuj¹c tym, ¿e mam tu rodzinê i ¿e nie wierzê sowieckim wyjanieniom, tym bardziej, ¿e walka z Niemcami jeszcze trwa. Pozwolenie otrzyma³em i tego samego dnia jeszcze
przed wieczorem uciek³em z koszar do krewnych stryja. Dano
mi tam jakie takie cywilne ubranie i nastêpnego dnia uda³em
siê rowerem do Kiwerc, gdzie poniewa¿ by³o to ma³e miasteczko, ukrywa³em siê a¿ do grudnia czekaj¹c na jakiekolwiek wiadomoci o rodzicach. Rodzice mieszkali wtedy w ma³ej miejscowoci, tu¿ ko³o Poznania [w Mosinie: przy. red], a wiêc byli
ju¿ pod panowaniem niemieckim, prawie od drugiego dnia
wojny. W drugiej po³owie grudnia uda³o mi siê przejæ silnie
strze¿on¹ przez obu wrogów granicê miêdzy stref¹ niemieck¹ i
sowieck¹, w okolicy Ostrowii Mazowieckiej ko³o Komorowa, a
wiêc tu¿ obok Zawodowej Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty, wtedy ju¿ obsadzonej przez Niemców, gdzie jeszcze latem tego roku
odbywa³em kwalifikacyjn¹ s³u¿bê.
Dotar³em do Warszawy, gdzie u naszych dobrych znajomych
dowiedzia³em siê, ¿e by³ ju¿ u nich mój ojciec poszukuj¹c mnie.
Spotkalimy siê z ojcem tu¿ przed Bo¿ym Narodzeniem i tak
rozpocz¹³ siê nowy etap mojej s³u¿by wojskowej, tym razem w
cywilnym ubraniu, najpierw w ZWZ (Zwi¹zku Walki Zbrojnej),
a póniej po przemianowaniu go  w Armii Krajowej. Nazwiska gen. Smorawiñskiego i por. Miszczuka, odnalaz³em ju¿ po
wojnie na licie katyñskiej.
MARIAN DOBROWOLSKI
Biuletyn Mosiñski nr 9/2002
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Kana³ami ze Starówki
do ródmiecia
Wspomnienia Mariana Dobrowolskiego.
Warszawa 1 wrzenia 1944 r. rano. Po nieudanej próbie poprzedniej nocy przebicia
siê ze Starego Miasta do ródmiecia, bylimy pewni ¿e nie pozostanie nam nic
innego, jak tylko zostaæ na Starówce i biæ
siê z Niemcami do ostatniego.
Bylimy zupe³nie odciêci i okr¹¿eni. Po
33 dniach walk na obszarze utrzymanym
przez nas, pozosta³o tylko kilka bloków
mieszkalnych w których wszystkie budynki by³y zniszczone, albo przez naloty, artyleriê lub przez ogieñ. Zdziesi¹tkowane, nieudan¹ prób¹ przebicia, oddzia³y powróci³y do swoich poprzednich
stanowisk i barykad, zabieraj¹c swoich
rannych i grzebi¹c zabitych.
P³k. Wachnowski (p³k.dypl. Karol
Ziemski) dowódca grupy Pó³noc, która obejmowa³a rejon Starego Miasta, nie
otrzymawszy jeszcze wtedy ¿adnych rozkazów od Montera, dowódcy ca³ego
okrêgu Warszawa, wyda³ rozkaz ewakuacji kana³ami do ródmiecia ciê¿ko rannych. Bylimy wyczerpani fizycznie i psychicznie. Napiêcie dochodzi³o do granic
wytrzyma³oci. Jedyny dostêpny jeszcze
w³az do kana³u, znajdowa³ siê na skrzy¿owaniu D³ugiej i Miodowej, tu¿ przy
dowództwie Grupy Pó³noc i by³ nieustannie ostrzeliwany przez Niemców, z odleg³oci czasami nie wiêkszej ni¿ 400 metrów. Ulokowani bylimy wtedy w ruinach budynku Archiwów S¹dów, który
sta³ na pó³nocno-zachodnim rogu tego
skrzy¿owania.
Oko³o godziny 17-tej tego dnia, by³y pe³ne napiêcia i nerwów momenty, gdy podsunê³y siê 2 Tygrysy (niemieckie czo³gi), od pó³nocnej strony Placu Krasiñskich i zaczê³y ostrzeliwaæ skrzy¿owanie.
Zosta³y jednak krwawo odparte przez
resztki oddzia³ów batalionu Gozdawa,
który ten kierunek os³ania³. Sytuacja by³a
krytyczna. Wreszcie, gdzie oko³o godz.
21-szej p³k. Wachnowski otrzyma³ od
dowódcy Okrêgu rozkaz opuszczenia Starówki i wyda³ do wszystkich pozosta³ych
oddzia³ów rozkaz rozpoczêcia i porz¹dku ewakuacji. Porz¹dek ten by³ ustalony
tak, aby oddzia³y odskakiwa³y obronnie
od swych pozycji o okrelonych godzinach, podchodzi³y do w³azu w ma³ych
grupach, które mia³y otrzymaæ wyzna-

czonych przewodników. Porz¹dek ewakuacji ustala³ równie¿, ¿e pierwsi szli ranni, potem czêæ ludnoci cywilnej, a nastêpnie oddzia³y powstañcze bez broni
(w tym oko³o 150 niemieckich jeñców) i
na koñcu sz³y grupy oddzia³ów z broni¹.
Ostatnie grupy oddzia³u os³onowego
Gozdawa schodzi³y do kana³u 2 wrzenia miêdzy godz. 14:30 a 16-t¹. Niemcy
znajdowali siê ju¿ wówczas oko³o 50
metrów od w³azu.
Wród wistu kul i wybuchów pocisków
doskakiwalimy do otworu pojedynczo,
gdy¿ tylko jedna osoba mog³a wejæ i
zmieciæ siê we w³azie. Schodzi³o siê w
dó³ po metalowej drabinie, chyba jakie
5 do 6 metrów, wchodz¹c na samym spodzie w owalny kana³ wysokoci, mo¿e
pó³tora metra, w który aby wejæ, trzeba
by³o siê pochyliæ. I tak szlimy, jeden za
drugim, w kierunku po³udniowym pod
ulic¹ Miodow¹ do Krakowskiego Przedmiecia. Pocz¹tkowo szlimy w mazi
b³otnej na spodzie kana³u, w niektórych
miejscach prawie do kostki, w zupe³nej
ciemnoci staraj¹c siê nie polizn¹æ i
utrzymaæ ³¹cznoæ, dotykaj¹c albo trzymaj¹c siê pasa jeden drugiego. Przed
wejciem do kana³u bylimy uprzedzeni
przez specjalne przewodniczki, aby nie
odzywaæ siê, nie robiæ ha³asu, gdy¿ przechodziæ bêdziemy pod w³azami na terenie opanowanym przez Niemców, gdzie
by³y ju¿ wypadki wrzucania przez nich
granatów, gdy us³yszeli jakiekolwiek
szmery lub odg³osy przesuwaj¹cych siê
na dole powstañców. Kana³y by³y u¿ywane podczas Powstania przez specjalnie
przeszkolone ³¹czniczki i kurierki do
przenoszenia rozkazów, meldunków i
innych wiadomoci. Poza tym by³y tam
tak¿e zainstalowane druty dla ³¹cznoci
telefonicznej.
Szlimy wiêc powoli, przystaj¹c bardzo
czêsto, gdy¿ przewodniczki id¹ce na czele, zatrzymywa³y siê przed dojciem do
w³azów i same, ostro¿nie, jak najciszej
przechodzi³y najpierw pod nimi i dopiero po ich przejciu przechodzi³a, równie¿
powoli, reszta maszeruj¹cych w kanale.
To by³ najtrudniejszy i najbardziej wyczerpuj¹cy odcinek marszu., gdy¿ kana³
znajdowa³ siê pod ulic¹ Miodow¹, ca³kowicie opanowan¹ przez Niemców. Posuwanie siê w pozycji pochylonej i w do-

datku z broni¹ by³o bardzo trudne. Czasami kto ranny polizn¹³ siê i trzeba go
by³o podnosiæ i pomagaæ mu. Niektórzy
niecierpliwili siê i obawiali, ¿e strac¹
³¹cznoæ i zab³¹dz¹ w ciemnociach. Inni,
wyczerpani nerwowo i fizycznie, krzyczeli i trzeba ich by³o uspokajaæ, czasami
nawet si³¹.
Doszlimy wreszcie do po³¹czenia, tego
niskiego kana³u, z du¿ym kana³em - burzowym i tu mo¿na ju¿ by³o siê wyprostowaæ, a poza tym by³o w nim znacznie
suszej. Dostalimy wiadomoæ, od przodu, ¿e mamy zdwoiæ ostro¿noæ i ciszê,
gdy¿ w³azy do tego kana³u s¹ wiêksze i
niektóre podobno obstawiane psami. Liczylimy jednak na fakt, ¿e by³o ju¿ póno i ostro¿noæ Niemców bêdzie powa¿nie zmniejszona.
Niemniej posuwalimy siê wolniej ni¿
przedtem aby robiæ jak najmniej ha³asu.
Odpoczywalimy te¿ czêciej. Przewodniczki zna³y trasê doskonale. Po 3 godzinach dalszego marszu, znalelimy siê
pod w³azem na ulicy Wareckiej, przez
który widaæ by³o niebo i s³ychaæ polskie
g³osy powstañców ze ródmiecia, którzy czekali by pomóc nam przy wyjciu z
kana³u. Wychodzilimy na zewn¹trz potwornie zmêczeni ale i zdumieni widz¹c
drzewa jeszcze pe³ne lici i ca³e szyby
w oknach budynków, czego nie widzielimy ju¿ od paru tygodni na Starówce.
By³a te¿ jeszcze i bie¿¹ca woda na niektórych kwaterach, prawdziwe ³ó¿ka,
materace i ¿ywnoæ. Co za luksus!! Odpoczynek trwa³ tylko kilka dni gdy¿ otrzymalimy nowe przydzia³y, by trwaæ dalej w walce z wrogiem.
Nigdy nie zapomnê tego podziemnego
marszu ku wolnoci. Kana³y warszawskie
zawa¿y³y o losach ¿ycia i mierci ponad
5000 powstañców, z którymi zd¹¿y³o
przejæ równie¿ kilka tysiêcy ludnoci cywilnej.
Prawda o Powstaniu Warszawskim, a
tym samym o walkach na Starówce, by³a
t³umiona i zafa³szowana przez w³adze komunistyczne PRL-u przez 30 lat. Dopiero, dziêki ci¹g³emu ujawnianiu faktów i
k³amstw przez Legalny Rz¹d Polski w
Londynie, przez Radio Wolna Europa i
przez wszystkie polskie rodowiska kombatanckie na uchodstwie, 2 wrzenia
1974 roku zosta³a ods³oniêta, na cianie
odrestaurowanego budynku Archiwów
S¹dów, naprzeciwko pamiêtnego w³azu,
skromna, blaszana tablica z nastêpuj¹cym napisem:Tym kana³em po bohaterskiej obronie Starego Miasta - Starówki
przesz³o do ródmiecia i na ¯oliborz
5366 powstañców Grupy Pó³noc. 19442 Wrzesieñ -1974.
MARIAN DOBROWOLSKI
www.polishnews.com
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Wierny ¿o³nierskiej przysiêdze
 Tadeusz Dahlke z Mosiny
Tadeusz Dahlke (ur. 5.04.1916  zm. 2.08.1996)  mieszkaniec
Mosiny, ¿o³nierz kampanii wrzeniowej, w czasie II wojny wiatowej
walczy³ w szeregach 2 Korpusu Polskiego, razem z którym
zdobywa³ Monte Cassino. Jego wspomnienia przed laty spisa³a
nie¿yj¹ca ju¿ tak¿e Bo¿ena Jak.
Mieszkam w Mosinie od 1945 roku.
Wród mieszkañców tego sympatycznego miasta moj¹ uwagê zwróci³a postaæ
pana Tadeusza Dahlke. Gdy by³am podlotkiem, podziwia³am jego wspania³¹,
mêsk¹ sylwetkê, energiê bij¹c¹ z jego
postaci, entuzjazm, radoæ ¿ycia. Wiedzia³am, ¿e wróci³ z Zachodu. Potem
¿ycie sta³o siê tak zwyk³e i szare. Pana
Tadeusza spotyka³am nadal. Za³o¿y³ rodzinê, pracowa³ na jej utrzymanie, cieszy³ siê swoimi dzieæmi. Moje ¿ycie podobne  toczy³o siê obok. Osobicie pana
Tadeusza pozna³am w maju 1995 r., w
doæ przykrych dla mnie okolicznociach. W mojej publicznej wypowiedzi
b³êdnie poda³am datê zdobycia Monte
Cassino, zamiast 18 - 16 maja. Pan Tadeusz, uczestnik tych wydarzeñ, zwróci³ siê do mnie z interwencj¹, pe³n¹ pretensji i ¿alu. W ten sposób pozna³am
wspania³ego cz³owieka z ogromnym
baga¿em ¿o³nierskich prze¿yæ. Za przyzwoleniem pana Tadeusza, wys³ucha³am opowieci jego ¿ycia i j¹ spisa³am.
Pan Tadeusz Dahlke urodzi³ siê 5 kwietnia 1916 r. w Essen, jako syn urzêdnika
kolejowego. Ju¿ w Polsce rozpocz¹³ naukê w Gimnazjum Staroklasycznym w
Wagrowcu, sk¹d po ukoñczeniu 5 klas
wst¹pi³ do Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu, w którym w 1936 r. zda³ maturê z
drug¹ lokat¹. Poniewa¿ nie chcia³ byæ
oficerem zawodowym piechoty, przerwa³
s³u¿bê w Wojsku Polskim i przeszed³ do
cywila, zarabiaj¹c na swoje utrzymanie
udzielaniem korepetycji. W 1937 r. zosta³ powo³any do s³u¿by wojskowej w
Dywizyjnym Kursie Podchor¹¿ych Rezerwy w Brodnicy nad Drwêc¹. Po roku
zosta³ zwolniony do rezerwy ze stopniem
plutonowego podchor¹¿ego.
Marzeniem pana Tadeusza by³y studia lekarskie. W szko³ach wojskowych by³y one
bezp³atne i z tego powodu by³a du¿a konkurencja. W r. 1938, pan Tadeusz wst¹pi³
na Wydzia³ Prawa, specjalnoæ ekonomia,
Uniwersytetu Poznañskiego.
Kampaniê wrzeniow¹ rozpocz¹³ 1 wrzenia w Rzeszowie. Zgodnie z kart¹ mobili-
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zacyjn¹ zameldowa³ siê na miejscu w 14
Pu³ku Piechoty Baon Zapasowy. Rzeszów
by³ zbombardowany, a do jednostki zg³osi³o siê tylko 14 ¿o³nierzy. W tej sytuacji
poszli przez Stryj do Stanis³awowa, ¿eby
do³¹czyæ do zorganizowanej grupy. Tam
zasta³ ich dzieñ 17 wrzenia.
¯o³nierzy zamkniêto w koszarach, z zakazem ich opuszczania. Po przekupieniu wartownika, pan Tadeusz uda³ siê do Komendy Miasta, gdzie skontaktowa³ siê z ppor.
Gawlikiem. Z tego, co zaobserwowa³ i z informacji uzyskanych od ppor. Gawlika zorientowa³ siê, ¿e wojsko jest rozbite, a Rosjanie z wrogimi zamiarami wkraczaj¹ do
naszego kraju. Postanowi³ poszukaæ zorganizowanego oddzia³u. Szed³ do Nadwornej,
a potem do Worochty i Woronienki, a¿ nad
granicê polsko-wêgiersk¹. ¯o³nierzy by³o
coraz wiêcej. 18 wrzenia przybyli kadeci
Szko³y Podchor¹¿ych ze Stanis³awowa. 19
wrzenia uformowa³ siê poci¹g i przewióz³
¿o³nierzy na Wêgry. Tam zostali rozbrojeni i internowani w miejscowoci Esztergom
Tabor. W obozie pan Tadeusz znaj¹c dobrze jêzyk francuski, zosta³ t³umaczem u
komendanta obozu majora Gyula. Komendant zna³ doskonale jêzyk niemiecki, jednak nie chcia³ siê nim pos³ugiwaæ w kontaktach z Polakami. 27 grudnia 1939 r., w
Budapeszcie odbywa³ siê Zjazd Wielkopolan. Komendant obozu umo¿liwi³ panu
Tadeuszowi udzia³ w Zjedzie, daj¹c mu
przepustkê i pieni¹dze (100 Penge równowartoæ 96 z³otych polskich). Zjazd odby³
siê w Domu Polskim. Pan Tadeusz znalaz³
siê w wolnym kraju. Piêkny Budapeszt w
zimowej szacie, serdecznoæ Wêgrów i atmosfera kraju, jeszcze nie w³¹czonego w
tryby machiny wojennej, spowodowa³y zaskoczenie i wywar³y na panu Tadeuszu jak
najlepsze wra¿enie. Spotkanie z rodakami,
najczêciej ¿o³nierzami, w gwiazdkowe
dni, tak pielêgnowane w polskiej tradycji,
dawa³o otuchê i nadziejê.
Wród internowanych ¿o³nierzy ca³y czas
rozwa¿ano mo¿liwoæ ucieczki. Nawi¹zano
kontakt z ³¹cznikiem miêdzy obozem, a
Ambasad¹ Polsk¹ w Budapeszcie. W Ambasadzie mo¿na by³o otrzymaæ paszporty,

które by³y dopiero wa¿ne w Jugos³awii.
Termin ucieczki ustalono na dzieñ 14
kwietnia 1940 r. Zg³osili siê pod wskazanym adresem, a tam spotkali dowódcê warty obozu. Zna³ on jêzyk polski, poniewa¿
jego ¿ona by³a Polk¹, nota bene z Mosiny.
Podczas s³u¿by nie zdradza³ znajomoci
naszego jêzyka, ¿eby nie budziæ podejrzeñ
w organizowaniu ucieczek. ¯o³nierze przebrali siê w cywilne ubrania i zorganizowan¹
taksówk¹ pojechali do Domu Polskiego w
Budapeszcie. Gospodarz Domu kaza³ im
rano jechaæ do miejscowoci Barcs. Podró¿
odbywa³a siê poci¹giem. Jeden z pasa¿erów zagadywa³ pana Tadeusza po wêgiersku  dok¹d jedzie i po co, a on udawa³, ¿e
nic nie rozumie. Wspó³pasa¿er w koñcu
umiechn¹³ siê i stwierdzi³, ¿e jeszcze dzisiaj siê zobacz¹. I rzeczywicie spotkali siê
na umówionym miejscu w gospodzie w
Barcsu, której w³acicielem by³ spotkany w
poci¹gu Wêgier. W nocy z 14 na 15 kwietnia, grupa polskich uciekinierów, wród
których by³ pan Tadeusz, zosta³a przewieziona ³odziami na drugi brzeg granicznej
rzeki do Jugos³awii.
By³a piêkna, wiosenna pogoda. Drawa, bo
w³anie przez tê rzekê przeprawiali siê uciekinierzy, by³a nape³niona wiosennymi wodami i przypomina³a panu Tadeuszowi
nasz¹ Wartê. Jugos³owianie chêtnie przyjmowali zbiegów, tylko stawiali warunek, ¿e
nie mog¹ byæ uzbrojeni. Uciekinierzy, z
wa¿nymi paszportami, udali siê do Zagrzebia, a stamt¹d do Belgradu.
Przy Ambasadzie Polskiej w Belgradzie
dzia³a³a komisja poborowa, która przydziela³a zbiegów do odpowiednich polskich jednostek woskowych. Tam pan Tadeusz spotka³ nauczyciela z Mosiny, Antoniego Go³asia. Chcieli trzymaæ siê razem, jednak komisja poborowa wys³a³a
pana Go³asia do Francji, a pana Tadeusza
na rodkowy Wschód. Pojecha³ do Aten,
które zrobi³y na nim ogromne wra¿enie.
Znalaz³ siê w antycznym wiecie, otoczony autentycznymi budowlami i dzie³ami
sztuki antyku. Przyroda, piêkno morskiego wybrze¿a z rozrzuconymi malowniczymi wysepkami, serdecznoæ Greczynek,
powodowa³y wiele dobrych prze¿yæ. Mimo
grozy wojny i niepewnoci losu, pan Tadeusz, wówczas m³ody mê¿czyzna, w pe³ni rozkoszowa³ siê piêknem Grecji. Po
dwóch tygodniach, okrêtem Warszawa
przejecha³ Morze ródziemne i znalaz³ siê
w Bejrucie. Stamt¹d skierowany zosta³ do
miejscowoci Homs, gdzie tworzy³a siê Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich.
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Dowódc¹ by³ pu³kownik dyplomowany
Stanis³aw Kopañski. Pan Tadeusz zosta³
przydzielony jako t³umacz do II oddzia³u,
którego szefem by³ kapitan Zawadzki.
W dniu kapitulacji Francji, pu³kownik Kopañski znajdowa³ siê w Bejrucie. Po generale Weygandzie, dowództwo wojsk francuskich na rodkowym Wschodzie przej¹³
genera³ Mittelhauser, który chc¹c siê wywi¹zaæ z warunków kapitulacji Francji wobec Niemców, stawi³ propozycjê, ¿eby polskie oddzia³y rozbroiæ i oddaæ Niemcom w
niewolê. Pu³kownik Kopañski nie zgodzi³
siê na takie warunki i chcia³ natychmiast
wróciæ do Homs. By³a taka umowa, ¿e w
przypadku gdyby nie powróci³, to jego zastêpca podpu³kownik Walenty Peszek mia³
podj¹æ dzia³ania zbrojne, wci¹gaj¹c w nie
Legiê Cudzoziemsk¹. Kopañski zosta³
aresztowany, ale po 12 godz. zwolniono go.
Po powrocie do Brygady, nawi¹za³ ³¹cznoæ
z Londynem. Na podstawie telefonicznych
uzgodnieñ z Rz¹dem Londyñskim, Polacy
przeszli pod dowództwo angielskie i ruszyli
do Palestyny. Uzbrojenie i umundurowanie, w które nasi ¿o³nierze zostali wyposa¿eni przez Francuzów, by³o przestarza³e, po
prostu nie nadawa³o siê do niczego. Anglicy bardzo dobrze zorganizowali przemarsz.
Wyposa¿yli naszych ¿o³nierzy w odzie¿,
doskona³y sprzêt, rodki transportowe i
broñ.
Pierwszy postój odby³ siê nad jeziorem
Genezaret. ¯ydzi piêknie powitali Polskie
Wojsko. Wiêkszoæ witaj¹cych ¯ydów to
emigranci z Polski, którzy doskonale mówili po polsku i z nostalgi¹ patrzyli na nasze oddzia³y. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich rozbi³a obóz w Latrum
(Emaus), w pobli¿u klasztoru Trapistów,
gdzie przebywa³a oko³o pó³ roku. Pan Tadeusz bardzo ciep³o wspomina Wigiliê Bo¿ego Narodzenia, na któr¹ zosta³ zaproszony do Tel Awiwu przez rodzinê ¿ydowsk¹ z
Polski. Wieczerza by³a wspania³a, w tradycji polskiej, katolickiej. By³o 12 potraw,
kolêdy i wspania³e podarunki  polska
wódka i paczka papierosów egipskich.
Z Palestyny ¿o³nierze Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich przeszli do Egiptu ko³o Aleksandrii, gdzie przebywali do
sierpnia 1941 r., kiedy to drog¹ morsk¹ na
kontrtorpedowcach zostali przewiezieni do
Tobruku. W Tobruku broni³y siê wojska
angielskie i australijskie. Tobruk by³
twierdz¹ zbudowan¹ przez W³ochów w latach trzydziestych. Sk³ada³ siê z 5-kilometrowego pasa fortyfikacji w formie ³uku,
opieraj¹cego siê o wybrze¿e morskie. Zamkniêci w twierdzy ¿o³nierze alianccy musieli walczyæ, poniewa¿ nie mieli odwrotu.
Za nimi by³o tylko morze, a przed nimi
wróg. W takim kotle znalaz³ siê pan Tadeusz razem z ¿o³nierzami Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. W grudniu
1941 r. Anglicy rozpoczêli natarcie z Egiptu na Cyrenajkê. W tej sytuacji wojska w³oskie i niemieckie znacznie zmniejszy³y si³y
oblegaj¹ce Tobruk. Alianci przyst¹pili do
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ataku. Pan Tadeusz bardzo dok³adnie opowiada³ o natarciu pod El Gaz¹, dokonanym
przez Sam. Brygadê Strzelców Karpackich
razem z Anglikami i Nowozelandczykami,
wród których byli równie¿ Maorysi. Broni³y siê trzy dywizje w³oskie (ok. 30.000
ludzi).
Si³y alianckie by³y znacznie mniejsze (ok.
10.000 ludzi). Chc¹c zdecydowanie prze³amaæ front w³oski, polscy ¿o³nierze wraz z
Anglikami szli ods³oniêci przez pustyniê,
¿eby zaatakowaæ dobrze okopanych, zamaskowanych i uzbrojonych W³ochów. Po 4
godzinach walki zdobyto w³oskie pozycje.
Pan Tadeusz wspomina, ¿e gdy znajdowa³
siê ok. 400 metrów od okopów i spodziewa³ siê najgorszego, nagle zobaczy³ bia³e
chusteczki  poddali siê. W³osi byli zaskoczeni brawurowym atakiem. Zdobyto w
pe³ni zorganizowane umocnienia z ca³ym
zapleczem, a wojsko w³oskie wziêto do niewoli. Potem Karpatczycy okupowali Cyrenajkê. W styczniu 1942 r. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich zajê³a stanowiska pod El Gaz¹, a potem zosta³a zluzowana i wycofa³a siê do obozu pod Aleksandri¹.
Stamt¹d poszli do Palestyny, gdzie po³¹czyli siê z ¿o³nierzami genera³a Andersa, którzy przybyli z terenów Zwi¹zku Radzieckiego. Wród nich znajdowali siê prawdopodobnie panowie: Edmund Giera, Czes³aw
Fajfer, Jan Sopoæko i Franciszek Olejniczak
z Rogalinka.
Walki w Afryce by³y ciê¿kie. Polacy znaleli siê w zupe³nie nowych warunkach klimatycznych  ogromnie gor¹co, suchy klimat
i niespotykany, parali¿uj¹cy wszelkie dzia³ania wiatr hansim. Byli jednak m³odzi,
pe³ni nadziei, która pomaga³a w walce i
pokonywaniu wszelkich trudnoci.
Po trudach zmagañ wojennych pod Tobrukiem, czas szkolenia i przeorganizowania
wojska w Palestynie by³ mi³ym relaksem.
Szczególnie ciep³o wspomina pan Tadeusz
Tel Awiw. To miasto pozosta³o po dzi
dzieñ w jego pamiêci, jako najpiêkniejsze z
wszystkich, które spotka³ w czasie wojennej wêdrówki. Nawet wisz¹ce ogrody Bagdadu, czy latarnia morska w Aleksandrii,
które s¹ jednymi z siedmiu cudów wiata,
nie zrobi³y na Panu Tadeuszu takiego wra¿enia, jak Tel Awiw  miasto wiosny, pe³ne uroku, wspania³ego klimatu i przyjemnych, serdecznych ludzi.
Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich by³ zal¹¿kiem 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Pan Tadeusz znalaz³ siê w 4-tym
Batalionie. Pierwszym dowódc¹ tego batalionu by³ pu³kownik Piotr Perucki  brat
dyrektora Gimnazjum w Mosinie, które
dzia³a³o w latach powojennych w budynku
pa³acu na Budzyniu. Pan Perucki mieszka³
w Puszczykówku.
Pod koniec roku wojsko zosta³o przemieszczone do Suezu, a stamt¹d statkiem Pu³awski do Bassry w Iraku. Na okrêcie pan
Tadeusz spotka³ Polaka spod Margonina,
pe³ni¹cego funkcjê II oficera. Takie spotkanie krajana by³o bardzo radosne. W Iraku,

Brygada Strzelców Karpackich pilnowa³a
pól naftowych pod Mosulem i uczy³a siê
sztuki wojowania oraz przeorganizowa³a
siê.
W Iraku ¿o³nierze zostali zwizytowani
przez genera³a Sikorskiego. W dniu 1 lipca
1943 r. pan Tadeusz zosta³ awansowany do
stopnia ppor. przez genera³a Sikorskiego.
Z Iraku ¿o³nierze wrócili do Palestyny, a
pod koniec listopada przeszli do Egiptu.
Wszystkie dzia³ania wskazywa³y, ¿e Polacy bêd¹ przetransportowani na po³udnie
W³och. Pod Anzio, Anglicy mieli przyczó³ek i nale¿a³o ich wspomóc. ¯o³nierze nasi
zostali przetransportowani do po³udniowych W³och. Ju¿ od marca 1944 r. Polacy
wiedzieli, ¿e wezm¹ udzia³ w ataku na Monte Cassino.
Oficerowie z³o¿yli przysiêgê wojskow¹.
Monte Cassino by³o ju¿ 3-krotnie atakowane przez aliantów  bezskutecznie. W
styczniu  Francuzi, Amerykanie i Anglicy po ciê¿kich bojach i olbrzymich
stratach utrzymali przyczó³ek pod Anzio
i stanowisko Monte Cassino. W lutym
mia³o miejsce natarcie Nowozelandczyków, które zakoñczy³o siê niepowodzeniem i olbrzymimi stratami. W marcu
nast¹pi³o trzecie natarcie. Nowozelandczycy wzmocnieni oddzia³ami hinduskimi, mimo dobrze przeprowadzonego
przygotowania lotniczego i artyleryjskiego zostali wyparci. Mimo olbrzymich
strat, alianci podjêli decyzjê wznowienia
dzia³añ zaczepnych. W ramach ósmej
Armii Brytyjskiej znalaz³ siê II Korpus
Polski. Przed przyst¹pieniem do dzia³añ
wojennych, oficerowie zostali zorientowani w terenie przy pomocy sto³ów planistycznych, zrobionych na podstawie
zdjêæ lotniczych. Pan Tadeusz pamiêta
doskonale precyzyjne przedstawienie
terenu, w którym mieli niebawem walczyæ.
Zadaniem 2 Korpusu Polskiego mia³o byæ
bezporednie uderzenie na wzgórze 593 i
dalej na klasztor Monte Cassino. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e pan Tadeusz walcz¹c w 3 Dywizji Strzelców Karpackich mia³ bardzo
trudn¹ drogê wojenn¹. Tak wspomina te
dni.
¯o³nierze 3 Dywizji zostali zgrupowani oko³o 5 maja pod Venafro i stamt¹d w nocy z
10/11 maja zostali samochodami przewiezieni pod liniê Gustawa. O godzinie 11 wieczorem nast¹pi³o bombardowanie artyleryjskie. Oko³o 300 dzia³ angielskich ostrzeliwa³o wzgórza. By³o jasno jak w dzieñ. Potem Drog¹ Saperów Polskich, ruszyli zdobywaæ wzgórze 593 (obecnie znajduje siê
tam Cmentarz polski). Mieli spotkaæ siê z
2 Brygad¹ Strzelców Karpackich i razem
zdobywaæ wzgórze 569 (klasztor). O trzeciej nad ranem zaczêli przybywaæ ranni.
By³o ich bardzo du¿o. Na miejscu walk pozostali zabici. Z 3 Batalionu zosta³o oko³o
30 ludzi.
Pan Tadeusz w tej walce zosta³ ranny. Gdy
by³ na Drodze Polskich Saperów, rozrywa-
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j¹cy siê pocisk z modzierza spowodowa³
pêkniêcie bêbenków w uszach. Nad ranem
ju¿ by³o wiadomo, ¿e atak siê nie uda³. Batalion pana Tadeusza zosta³ wprowadzony
do dolinki tzw. ma³ej miski. Tam przebywa³ do 16 maja. W tym czasie niemieccy
snajperzy przemieszczali siê w g³¹b polskich ugrupowañ i strzelali do ¿o³nierzy.
Powsta³ pop³och. ¯andarmeria polowa zatrzyma³a i zawróci³a wystraszonych. W
nocy z 16/17 maja, ppor. Jêdrzejewski dokona³ wypadu na wzgórze 593. ¯o³nierze
zdobyli je, ale wkrótce zostali wyparci. W
tym ataku pan Tadeusz straci³ najlepszego
przyjaciela Stanis³awa Wejmana. Od³amek
oderwa³ mu pó³ czaszki. Gdy jeszcze ¿y³,
kapral ¯arlikowski wyci¹gn¹³ go na polskie
pozycje.
4 Batalion Strzelców Karpackich pod dowództwem ppu³k. Fanslana, zdobywaj¹c
wzgórze 593 zosta³ zmuszony do wycofania siê, gdy byli ok. 100 metrów od szczytu. Straty by³y ogromne. Niemcy byli dobrze uzbrojeni i ukryci w ska³ach. Po prostu drwili sobie z ataku, pokazuj¹c chor¹giewk¹ trafiony nietrafiony. Przy takich
niepowodzeniach, szef sztabu korpusu
zbeszta³ przez radio ppu³k. Fanslana, nazywaj¹c jego ¿o³nierzy batalionem tchórzy. Podpu³kownik Fanslan zwo³a³ oficerów zawiadamiaj¹c ich, ¿e za 10 minut wystrzeli zielon¹ rakietê, która bêdzie has³em
do ataku na wzgórze 593. Rakieta nie zosta³a wystrzelona, poniewa¿ pu³kownik zosta³ zabity seri¹ karabinu maszynowego.
Dowództwo obj¹³ major Melik Somchianc
 Gruzin bia³ogwardzista. Dowódca kaza³
panu Tadeuszowi na drugi dzieñ rano nacieraæ na klasztor. Ze 108 ludzi w oddziale
zosta³o tylko 32. Droga przed ¿o³nierzami
by³a trudna, prawdopodobnie zaminowana i pan Tadeusz bez pomocy saperów nie
chcia³ ruszyæ do ataku. Postanowi³ nie wykonaæ rozkazu. Minê³a ciê¿ka noc pe³na
niepokoju o los swoich ¿o³nierzy i w³asny.
18 maja poranek by³ stosunkowo spokojny
i o godz. 8-mej, na tle piêknego b³êkitnego
nieba, z ruin klasztoru za³opota³a bia³oczerwona chor¹giew. To U³ani Karpaccy
weszli do klasztoru, gdzie znaleli rannych
¿o³nierzy niemieckich. Reszta Niemców
wycofa³a siê na liniê Hitlera, ¿eby dalej
walczyæ.
Po zdobyciu Monte Cassino, ¿o³nierze
otrzymali 3-tygodniowy odpoczynek. Potem Karpatczycy skierowani zostali nad
Adriatyk, ¿eby zluzowaæ Anglików. Przez
rzekê Sangro przeszli Ankonê, któr¹ zdobyli U³ani Karpaccy i Krechowieccy. Do tej
pory w Ankonie jest ulica U³anów Polskich.
Stamt¹d szli na Pastel Fidardo, dalej do
Loretto i Rimini.
W Loretto pan Tadeusz ze swoim plutonem zosta³ wys³any za rzekê Mussonê na
patrol. Wchodz¹c do jednej z cha³up zauwa¿y³, ¿e kto przed chwil¹ tam by³.
Nagle zaczêto strzelaæ. To Niemcy, którzy ukryli siê w pobli¿u. Poniewa¿ sytuacja zrobi³a siê trudna, zaczêto wycofy-
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waæ siê. W czasie tej potyczki Niemcy
z³apali sier¿anta Kurczaka. Zastrzelili
go, a potem utopili w gnojówce. Dalej,
Polacy zdobyli Rimini, potem Predapio,
gdzie urodzi³ siê Mussolini. Stamt¹d poszli do Santa Sophia. 2 Brygada Karpacka zosta³a zluzowana. Z kolei 3 Brygada
sz³a dalej na Boloniê. Podczas natarcia,
Anglicy przeprowadzili naloty dywanowe. Po pierwszym nalocie nast¹pi³ w
krótkim odstêpie czasu drugi. Tymczasem wiatr z pó³nocy przyniós³ tumany
kurzu w kierunku po³udniowym, gdzie
w³anie przebywali polscy ¿o³nierze.
Bomby z drugiego nalotu zosta³y zrzucone na polskie pozycje.
Dzia³ania wojenne na terenie W³och zakoñczy³y siê. Genera³ Anders powo³a³ do ¿ycia
2 Pomorsk¹ Brygadê Pancern¹. Pan Tadeusz otrzyma³ w tworz¹cej siê jednostce w
San Bazylio stanowisko dowódcy kompanii. Po trudach wojennych otrzyma³ miesi¹c urlopu, który spêdzi³ w Palestynie. Gdy
powróci³ do jednostki z urlopu, poprosi³ o
skierowanie na studia. Zacz¹³ studiowaæ na
Uniwersytecie w Rzymie II rok Ekonomii i
Handlu.
Pod koniec 1946 r. Anglicy, wraz z nimi
Polacy, wycofali siê z W³och do Anglii. Anglia zrobi³a na panu Tadeuszu przygnêbiaj¹ce wra¿enie. Smêtna pogoda, flegmatyczne, wyrachowane kobiety, pragmatyczni
Anglicy, brak perspektyw na u³o¿enie sobie ¿ycia i ogromna têsknota za Ojczyzn¹
sk³oni³y pana Tadeusza do decyzji o powrocie do kraju. Nawi¹za³ kontakt z domem
rodzinnym w Mosinie.
Sprawy powrotu za³atwia³ w Londynie attache polski genera³ Kuropieska, którego
adiutantem by³ por. Kurz, kolega pana Tadeusza z podchor¹¿ówki. W 1947 r. Anglicy zaokrêtowali Polaków i z Glasgow przetransportowali do Gdyni.
W kraju przywitali ich Rosjanie. Powracaj¹cy zostali aresztowani. Wszystkich przes³uchano, zrobiono zdjêcia, zdjêto odciski
placów. Pan Tadeusz otrzyma³ kartê wolnego przejazdu do miejsca zamieszkania.
Po d³ugiej podró¿y, która rozpoczê³a siê 1
wrzenia 1939 r. i która by³a bardzo niebezpieczna i nigdy nie by³o wiadomo jak
siê skoñczy, pan Tadeusz wróci³ do Mosiny i zacz¹³ trudy dnia codziennego.
Wszystkim w tym czasie by³o ciê¿ko, ale
takim jak on szczególnie. Mia³ swojego
miejscowego opiekuna UB, pana Wac³awa Izdebskiego, którego le wspomina.
By³y te¿ wizyty zwierzchników ze remu.
Pan Tadeusz zosta³ jednak uprzedzony,
¿e lubi¹ wypiæ, dobrze zjeæ i graæ w karty. Stworzy³ im w czasie wizyty dobr¹ atmosferê i tak unikn¹³ przykroci. Zaaresztowano jednak ojca pana Tadeusza,
który przez 48 godzin by³ trzymany na
posadzce cementowej w UB w Poznaniu.
Przes³uchanie dotyczy³o kontaktów syna
z zagranic¹. Po powrocie ojciec zachorowa³ na zapalenie p³uc.
Pan Tadeusz w pracy nie móg³ siê ni-
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gdzie d³ugo utrzymaæ. Szesnacie razy j¹
zmienia³. W koñcu dobry klimat znalaz³
w poznañskim PKS-ie i tam pracowa³ od
1964 do 1978 r., kiedy przeszed³ na emeryturê.
Pan Tadeusz bardzo piêknie opowiada³ o
tej drodze. Spokojnie, lakonicznie przedstawia³ dzieñ po dniu, zdarzenie po zdarzeniu. Czasem jego ¿ywe b³êkitne oczy
przyciemnia³y barwê, zasmuci³y siê lub
roziskrzy³y umiechem. Na koniec naszej
rozmowy przyniós³ blaszane pude³ko, takie jak maj¹ mali ch³opcy ze swoimi skarbami. Otworzy³ je i po kolei wyk³ada³: Australijski Krzy¿ Obrony Tobruku  odznaczenie honorowe, tylko dla tych co byli w
twierdzy, Srebrny Krzy¿ z Mieczami za
Monte Cassino, Krzy¿ Walecznych za Loretto, Krzy¿ Monte Cassino, Medal Wojska Polskiego, Medal za Wojnê 1939-1945,
Pami¹tkowy Krzy¿ Polskich Si³ Zbrojnych
na Zachodzie, Krzy¿ Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Odznaczenia
angielskie: Gwiazda Pustyni, Gwiazda
Italii, Gwiazda za Wojnê 1939  1945,
Odznaka za Rany z 1 gwiazdk¹. A oprócz
tego: Orze³ek z munduru II Rzeczypospolitej, gwiazdki oficerskie otrzymane od
swoich ¿o³nierzy, niemiertelnik. W tym
pude³ku razem z odznaczeniami schowane s¹ najwiêksze, najpiêkniejsze prze¿ycia,
ale równie¿ strach, ból i niepewnoæ. Te
odznaczenia otrzyma³ m³ody, przystojny,
dwudziestokilkuletni mê¿czyzna. Pan Tadeusz zamkn¹³ pude³ko. Popija³ swoje zió³ka, ja wspania³¹ kawê. Wrócilimy do czasu teraniejszego. Za oknem piêkna, letnia pogoda w Mosinie 1995 r.
BO¯ENA JAK
Wspomnienia Tadeusza Dahlke ukaza³y
siê w Biuletynie Mosiñskim nr 27 z sierpnia 1995 r. Autorka  BO¯ENA JAK z
domu Matuszak, z rodzinnymi korzeniami od zawsze zwi¹zana by³a z Mosin¹. Na
pocz¹tku okupacji hitlerowskiej, rodzinê
wysiedlono do Generalnej Guberni, do
Krakowa. Tam straci³a matkê. Po powrocie do rodzinnego miasta Mosiny, w³¹czy³a siê w ¿ycie codzienne spo³ecznoci lokalnej. Z wykszta³cenia humanistka, z zawodu ekonomistka, pasjonowa³a siê ksi¹¿ka,
otaczaj¹c¹ przyroda i prac¹ spo³eczn¹.
Swoj¹ wiedz¹ i piêkn¹ polszczyzn¹, dzieli³a siê ze s³uchaczami na okolicznociowych spotkaniach literackich. Spo³ecznikowsk¹ pasjê kontynuowa³a w Biuletynie Mosiñskim, który wspó³redagowa³a
od roku 1994 do koñca ¿ycia. W roku 1998,
zosta³a radn¹ mosiñskiej Rady Miejskiej
III kadencji. Zginê³a tragicznie w Poznaniu, w dniu 18 sierpnia 1999 r., zbieraj¹c
materia³y do wieczornicy, któr¹ przygotowywa³a z okazji 150 rocznicy mierci
Juliusza S³owackiego
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¯o³nierz z Mosiny
Marian Bernaciak (ur. 27.06.1909  zm. 3.10.1977) - mieszkaniec Mosiny,
¿o³nierz kampanii wrzeniowej 1939, uczestnik walk na froncie zachodnim
w szeregach 10 Brygady Kawalerii Pancernej pod dowództwem gen. Stanis³awa
Maczka.
Ka¿da rocznica wybuchu II wojny wiatowej rodzi refleksje, wspomnienia, dyskusje. Klimat wspomnieñ tworz¹ wydarzenia, ¿yciorysy walcz¹cych ¿o³nierzy, których wyrwano w sile wieku do miertelnych zmagañ, w najlepszym okresie ¿ycia. Bardzo czêsto ¿ycie
pisa³o scenariusze, o jakich nigdy nawet nie nili Czy Marian
Bernaciak przypuszcza³, ¿e wyje¿d¿aj¹c z Mosiny 26.08.1939 r.
wróci do niej 28.05.1945 r. drog¹ prowadz¹c¹ przez Rumuniê,
Jugos³awiê, W³ochy, Francjê, Austriê i Niemcy?

Okres m³odoci

Jak jeden z wielu, urodzi³ siê 27.06.1909 r. na poznañskim £azarzu. Tam ukoñczy³ 7-klasow¹ szko³ê podstawow¹. Od 1924 r. do
1930 r. pracowa³ w Fabryce Rowerów i Maszyn INVENTIA Sp.
Akc. przy ulicy Marsza³ka Focha 88. Pocz¹tkowo, jako uczeñ, a
póniej po zdaniu egzaminów, jako tokarz w metalu. Zosta³ jednak zwolniony z powodu redukcji pracowników. Póniej zatrudni³ siê w HCP, gdzie z przerwami pracowa³ do 1939 r. jako lusarz. ¯ycie to nie tylko praca. Mariana zawsze poci¹ga³a pi³ka
no¿na. Od wczesnych, m³odzieñczych lat by³ zawodnikiem Klubu Sportowego POGOÑ Poznañ, za³o¿onego w 1914 r. Boisko
klubu mieci³o siê przy alejach Reymonta  obecnie rejon hali
widowiskowej ARENA. Gra³ m. in. ze: miglakiem, Banaszkiewiczem, Ró¿alskim, Pawlakiem, Dunajskim, Wr¹belem, Czechowskim. Do koñca 1938 r. rozegra³ 400 spotkañ w barwach klubu.
W padzierniku 1938 r. zmieni³ stan cywilny. O¿eni³ siê z Mart¹
P³aczek z Mosiny. Brat Marty  W³adys³aw, szewc z zawodu, by³
hodowc¹ go³êbi pocztowych. St¹d póniejsze zainteresowanie Mariana tymi ptakami i jego dzia³alnoæ w kole Mosina.

W mundurze i w niewoli

Zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ M. Bernaciak odby³ w 60 pp w Ostrowie Wlkp. w okresie 04.1933 r.- 09.1934 r. W czasie s³u¿by ukoñczy³ kurs kierowców samochodowych w £odzi. W przededniu
wrzenia, 26.08.1939 r., otrzyma³ kartê mobilizacyjn¹ ze skierowaniem do 3 pu³ku lotniczego Poznañ  £awica, jako kierowca
samochodowy. M³ode ma³¿eñstwo zosta³o rozdzielone. Nastêpnego dnia tj. 27.08.1939 r., za³adowana na poci¹g towarowy jednostka, rozpoczê³a podró¿ do wyznaczonego rejonu Dêbica  Rzeszów. Szeregowiec Bernaciak bra³ czynny udzia³ w dzia³aniach
wojennych pod Sokolnikami i Koz³ówkiem. W nocy z 16/17 wrzenia, jego jednostka otrzyma³a rozkaz przekroczenia granicy z
Rumuni¹. Nast¹pi³o to w Zaleszczykach 17.09.1939 r. Po rozbrojeniu i internowaniu przez stronê rumuñsk¹, zosta³ przewieziony
do utworzonego w miejscowoci Urziceni obozu dla internowanych. Stamt¹d 22.10.1939 r. wys³a³ przez Czerwony Krzy¿ pierwsz¹
informacjê o miejscu swojego pobytu, do ¿ony w Mosinie. Sk³ada³a siê z 25 s³ów a jak¿e by³a istotna. Kolejn¹ kartê, ju¿ w jêzyku
niemieckim, wys³a³ z Urziceni 27.11.1939 r. Donosi³, ¿e jest zdrowy, pozdrawia ca³¹ rodzinê i prosi o szybk¹ odpowied. W tym
czasie do obozu nap³ywaj¹ wiadomoci o dzia³alnoci gen. Sikorskiego i próbie tworzenia Armii Polskiej we Francji. Wraz z zaufanymi kolegami uda³o mu siê za³atwiæ paszport, aby przez
Belgrad, Split, W³ochy, korzystaj¹c z ró¿nych rodków komuni-

kacji, znaleæ siê w Marsylii. Stamt¹d droga prowadzi³a na pó³noc do Bretanii- do obozu w Coetquidan. Dotar³ tam w styczniu
1940 r. Bêd¹c kierowc¹, zosta³ przydzielony do 10 Brygady Zmotoryzowanej pod ogólnym dowództwem gen. Stanis³awa Maczka. Po przeszkoleniu wzi¹³ udzia³ w maju i czerwcu 1940 r. w walkach z Niemcami. Szlak bojowy zakoñczy³ 16.06.1940 r. dostaj¹c
siê do niewoli niemieckiej pod Dijon. W czasie pobytu w obozie
polskim we Francji, ze wzglêdu na mo¿liwoæ dekonspiracji, trudno by³o prowadziæ korespondencjê z ¿on¹ Mart¹ zamieszkuj¹c¹
jeszcze w Mosinie (póniej wysiedlona do GG). Administracja i
policja niemiecka dzia³a³y bardzo sprawnie i to by³o niebezpieczne. Z tego okresu pochodz¹ dwie karty pocztowe datowane z
9.03.1940 r. z Firenze (Florencja) wys³ane do ¿ony Marty przez
ks. Cherubina Janowicza (?) ze Zgromadzenia wiêtego Ducha 
obydwie tej samej treci, cyt: Szanowna Pani, Serdeczne pozdrowienia od Mariana, jest zdrów i mylami przy Was. Ks. Cherubin
Janowicz (trudno zidentyfikowaæ podpis). Byæ mo¿e w tym Zgromadzeniu udzielono pomocy M. Bernaciakowi w drodze do Francji i st¹d ten kontakt. Ju¿ 31.07.1940 r. wys³a³ kartkê pocztow¹ z
Dijon, zawiadamiaj¹c¹ o pobycie w obozie niemieckim i wywózkach do pracy przymusowej w fabrykach. S¹ tam równie¿ ¿yczenia imieninowe dla ¿ony Marty Skwapliwa cenzura wykreli³a
jednak jaki szczegó³ dotycz¹cy opisu pobytu w niewoli. Z Dijon
zosta³ przetransportowany do Westfalii. Jako jeniec wojenny nr
2726 przebywa³ w Stalagach XVII B, VI J, VI E w Dusseldorfie i
Essen. Na wiosnê 1942r. zosta³ wywieziony do Górnej Austrii do
pracy na roli. W lipcu nastêpnego roku czeka³a go kolejna zmiana pracy. Zosta³ skierowany jako lusarz do fabryki produkuj¹cej
osprzêt elektryczny dla potrzeb zbrojeniowych w Bilewerk ko³o
Amstetten- pod Wiedniem. Tam doczeka³ koñca wojny i odzyska³ wolnoæ 9.05.1945 r.

Po wojnie

Ju¿ 28.05.1945 r. dotar³ do Mosiny, gdzie spotka³ siê z rodzin¹.
20.06.1945 r. rozpocz¹³ pracê w ZNTK w Poznaniu przy ulicy
Roboczej, jako lusarz. W tym zak³adzie pracowa³ do 31.12.1969
r. i stamt¹d przeszed³ na emeryturê. Od 06.1970 r. by³ zatrudniony jako portier w WODZ w Mosinie. Oprócz pracy, kontynuowa³
swoje hobby z m³odoci. Nie rozstawa³ siê z pi³k¹ no¿n¹. Od
05.1946 r. by³ sêdzi¹ pi³karskim pi³ki no¿nej, przeszkolonym i
zarejestrowanym w POZPN w Poznaniu w Wydziale Sêdziowskim,
a zarazem pierwszym sêdzi¹ pi³karskim z Mosiny. Dziêki szwagrowi W³adys³awowi, kontynuowa³ hodowlê go³êbi. Mia³ w ich w
ró¿nym okresie od 20 do 30 sztuk, w go³êbniku przy ulicy Sowinieckiej (dawniej Taczanowskich), bo tam mieszka³. By³ nawet
prezesem ko³a mosiñskich hodowców go³êbi. Wzglêdy ekonomiczne zmusi³y go do rezygnacji z hodowli w latach 60-tych. Pozostawi³ po sobie dwóch synów: Bogdana  pi³karza i by³ego I ligowego sêdziego pi³karskiego oraz Jerzego. Zmar³ 3.10.1977 r. To tylko jeden ze skomplikowanych mosiñskich wojennych ¿yciorysów.
Autor dziêkuje pp. E i B. Bernaciakom, za udostêpnienie pami¹tek rodzinnych.
JACEK SZESZU£A
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie 2012 r.
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Podmosiñski rektor i senator
¯ycie prof. Stanis³awa Kasznicy przypad³o na okres najwiêkszych zmian odradzaj¹cej siê niepodleg³ej
Polski i tragicznych momentów, z którymi musieli zmierzyæ siê Polacy w XX w.
W 1939 po wkroczeniu Niemców do Poznania zosta³ uwiêziony jako zak³adnik, a w grudniu wysiedlony
do Limanowej. W latach 19421944 przebywa³ w Warszawie i od 1943 wyk³ada³ na tajnych kompletach
Uniwersytetu Warszawskiego i Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Jego podrêcznik Polskie prawo
administracyjne ukaza³ siê w wydaniu podziemnym w Warszawie w 1943.
Na ka¿dym etapie dzia³alnoci przywieca³ prof. Stanis³awowi
Kasznicy jeden, niezmienny cel - s³u¿ba ojczynie. G³êboka wiara w sens swojej misji, wartoci, którymi kierowa³ siê w ¿yciu, a
tak¿e pracowitoæ nie pozwalaj¹ca mu rezygnowaæ nawet w
trudnych momentach, to wszystko sprawia³o, ¿e z przyjêtego
zadania wywi¹za³ siê znakomicie. O osi¹gniêciach Stanis³awa
Kasznicy wiadcz¹ efekty jego pracy, a tak¿e ludzie, którym zaszczepi³ jasne zasady moralne. Najlepszym dowodem na to s¹

jego dzieci, a tak¿e pokolenia studentów, które wychowa³ w
duchu niez³omnych wartoci.
Stanis³aw Kasznica (ur. 23.02.1874 r. w Warszawie) kontynuowa³ rodzinn¹ tradycjê prawnicz¹. Zami³owanie do nauk prawnych posiada³ jego dziadek Wincenty, dzia³aj¹cy równie¿ na
niwie politycznej w Rzeczypospolitej Krakowskiej oraz ojciec,
Józef Kasznica, profesor Szko³y G³ównej, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu we Lwowie. Edukacjê rozpocz¹³ m³ody Stanis³aw w Warszawie, kontynuowa³ we Lwowie i Krakowie, gdzie zda³ egzamin dojrza³oci 3 czerwca 1893 r. w Gimnazjum w. Anny. Od lat szkolnych wykazywa³ du¿e zainteresowanie losem ojczyzny i jej sytuacj¹ polityczn¹, czêsto nara¿aj¹c
siê na docinki ze strony przeciwników swoich przekonañ, których za¿arcie broni³, o czym wspominali jego koledzy (np. T.
Boy-¯eleñski). Po roku studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Lwowskiego, który spêdzi³ g³ównie na poszerzaniu wiedzy o wiecie i stosunkach politycznych, zrozumia³, ¿e jego powo³aniem jest kierunek prawniczy i zacz¹³ zg³êbiaæ t¹ dziedzinê w 1895 r. Owocem by³a praca koñcowa: Teoria pañstwa Stanis³awa Orzechowskiego.
Podczas zajmuj¹cych, aczkolwiek trudnych studiów, znalaz³ St.
Kasznica czas i ochotê na pracê spo³eczn¹, która sta³a siê nie-
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od³¹czn¹ form¹ jego dzia³añ do pónych lat. Wspó³kierowa³ studenck¹ organizacj¹ Bratnia Pomoc, nonikiem treci spo³ecznych i patriotycznych. Osi¹gn¹wszy dojrza³oæ posiada³ równie¿ skrystalizowane pogl¹dy polityczne, które zdecydowanie
wp³ynê³y na jego póniejsze losy. Zdaj¹c sobie sprawê z trudnej
sytuacji pozostaj¹cej w niewoli Polski, ledz¹c poczynania rodz¹cych siê w kraju stronnictw, Kasznica szuka³ form wyra¿enia swoich pogl¹dów, co znalaz³o wyraz w artyku³ach do Gazety Polskiej. By³ bezporednim obserwatorem powstawania
dwóch g³ównych stronnictw: Polskiej Partii Socjalistycznej oraz
Stronnictwa Narodowego. W drugiej z tych organizacji, bardziej
umiarkowanej, znalaz³ upust swoich myli i d¹¿eñ co do odzyskania i kszta³tu Polski. Jego dzia³ania by³y jednak wówczas
ryzykowne i niebezpieczne. W 1898 r. za nielegaln¹ dzia³alnoæ
w organizacji Owiata Narodowa, polegaj¹c¹ na patriotycznym uwiadamianiu ch³opów, trafi³ do pamiêtnego X Pawilonu Cytadeli. W konsekwencji poza pobytem w wiêzieniu odroczone zosta³y jego dalsze studia. To jednak nie odstraszy³o go
od pracy w konspiracji i ju¿ w 1901 r. zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoæ tajnej Ligi Narodowej pod przewodnictwem Jana Ludwika Pop³awskiego i Romana Dmowskiego. Wi¹za³a siê z tym
wczeniejsza dzia³alnoæ w Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej ZET,
której organu kierowniczego, Centralizacji, by³ cz³onkiem. Obok
cile politycznych dzia³añ kontynuowa³ naukê na Uniwersytecie w Krakowie w latach 1901-1902, któr¹ zwieñczy³ w 1904 r.
uzyskaniem tytu³u doktora prawa.
Równoczenie z podjêciem pracy urzêdnika pañstwowego w
Namiestnictwie w 1904 r. wst¹pi³ do Stronnictwa Narodowo 
Demokratycznego. Wyst¹pi³ z niego w 1908 r., kiedy by³ ju¿ kierownikiem Krajowego Biura Statystycznego w Wydziale Krajowym. Wraz z E. Dubanowiczem i S. Stroñskim, którzy w tym
czasie równie¿ opucili Stronnictwo skupi³ siê wokó³ tygodnika
Rzeczypospolita (wyd. 1908-1914). Przez ca³y czas pozostawa³ jednak cz³onkiem Ligi Narodowej.
Kasznica ju¿ od samego pocz¹tku swojej aktywnoci mia³ na uwadze kszta³towanie postawy patriotycznej u innych osób, co uzewnêtrznia³o siê w póniejszej pracy dydaktycznej. W Galicji stworzy³ on Klub Dyskusyjny w celu podtrzymywania poczucia przynale¿noci narodowej inteligencji w tym regionie, który stanowi³
pewnego rodzaju wyspê polskoci. Zachêca³ on wówczas m. in.
urzêdników lwowskich do prowadzenia dyskusji politycznych i
stara³ siê o utrzymanie ich zainteresowania sprawami kraju. Bêd¹c profesorem Krajowej Akademii Rolniczej w Dublanach zosta³ wybrany pos³em na Sejm Krajowy jako przedstawiciel ziemiañstwa z samborskiego okrêgu wyborczego. W czasie swojej
pracy poselskiej walczy³ o zmianê konstytucji krajowej oraz ordynacji wyborczej, pe³ni³ tak¿e obowi¹zki sekretarza.
Wybuch wojny w 1914 r. na nowo przywróci³ nadziejê na odrodzenie Polski, dlatego stanowi³ okres szczególnie intensywnej
pracy Stanis³awa Kasznicy. Oprócz realnego udzia³u w dzia³aniach wojennych, podczas których broni³ Dublan oraz ratowa³
ludzi, stara³ siê wp³ywaæ na bieg politycznych dzia³añ dotycz¹-

Biblioteka Ziemi Mosiñskiej
cych kraju. Wraz z E. Romerem i T. Cieñskim by³ za³o¿ycielem
w 1915 r. Zjednoczenia Narodowego, które wesz³o nastêpnie w
sk³ad Zwi¹zku Miêdzypartyjnego. Ide¹ powsta³ego pod przewodnictwem Kasznicy w 1917 r. tworu by³o wspólne dzia³anie
ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ partii, wród nich PSL Piast i Narodowej Demokracji. Profesor, a po wojnie równie¿ rektor honorowy Politechniki Lwowskiej (tytu³ nadano mu za zas³ugi w
latach 1914-1918), w nowej sytuacji widzia³ dla siebie wiele pól
dzia³ania. Okres dwudziestolecia miêdzywojennego to czas intensywnej pracy na rzecz ujednolicenia poró¿nionego w czasie
zaborów administracj¹, prawem i kultur¹ kraju. Profesor mianowany w 1919 r. Szefem Sekcji w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych wykorzysta³ swoj¹ szerok¹ wiedzê i zdobyte dowiadczenie, by nadaæ m³odemu pañstwu odpowiedni kszta³t i
kierunek. Po otrzymaniu propozycji pracy na tworz¹cym siê od
1919 r. Uniwersytecie w Poznaniu profesor Kasznica postanowi³ podj¹æ wyzwanie i od 1920 r. sprawowa³ funkcjê dziekana
Wydzia³u Prawno  Ekonomicznego tej uczelni, przyczyniaj¹c

Krosinko. Prof. Stanis³aw Kasznica z ¿on¹ Eleonor¹
i synem Krzysztofem (o. dominikaninem)
siê do jej rozwoju i wi¹¿¹c z ni¹ swoje zawodowe ¿ycie. Przeprowadzka do Poznania nie ograniczy³a jego intensywnych
wci¹¿ dzia³añ politycznych.
Zdecydowane pogl¹dy, ukszta³towane w czasie najwiêkszych
przeobra¿eñ kraju sprawi³y, ¿e w latach 1922  1927 pe³ni³ godnoæ senatora reprezentuj¹c Stronnictwo Chrzecijañsko 
Narodowe, bêd¹c jednoczenie wiceprezesem jego senackiego
klubu. Jako znawca prawa zajmowa³ siê w kolejnych rz¹dach
reform¹ administracji pañstwowej, m. in. w Radzie Oszczêdnociowej W³adys³awa Grabskiego w 1924 r., a rok potem w
Komisji Trzech Aleksandra Skrzyñskiego. Jego s³u¿ba w organach pañstwowych zmieni³a siê po przewrocie majowym 1926
r. W wyniku zamachu stanu dokonanego przez Józefa Pi³sudskiego Kasznica wycofywa³ siê powoli z wielu przedsiêwziêæ.
Powodem by³ fakt nieakceptowania przez narodowca metody
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przejêcia rz¹dów i sposobu sprawowania w³adzy przez Pi³sudskiego. Od tej pory dzia³a³ on w opozycji, m. in. w Komitecie
Politycznym wojewody poznañskiego Adolfa Bniñskiego. Wówczas równie¿ skierowa³ swoj¹ energiê i uwagê na rozwój rodzimej uczelni, któr¹ uwa¿a³ za wizytówkê kraju na Zachodzie. Pod
jego przewodnictwem (dwukrotnie by³ rektorem) uczelnia rozwi¹za³a wiele problemów organizacyjnych, a dziêki osobowoci profesora i propagowanym w pracy dydaktycznej normom i
zasadom, wykszta³ci³a pokolenia ludzi, którzy w ¿yciu kierowali siê kodeksem etycznym. Profesor Kasznica s³yn¹³ ze swej surowoci, która faktycznie by³a wynikiem niez³omnej postawy.
Oprócz pracy naukowej dzia³a³ spo³ecznie i udziela³ siê w wielu
organizacjach naukowych. O wielkim autorytecie wiadczy równie¿ fakt, i¿ cztery lata przed wybuchem II wojny wiatowej, w
wyniku mianowania przez prezydenta Mocickiego, pe³ni³ misjê sêdziego Trybuna³u Kompetencyjnego.
W czasie najwiêkszego sprawdzianu ludzkiej wytrzyma³oci,
jakim by³a II wojna wiatowa, Kasznica czynnie anga¿owa³ siê
w tajne nauczanie. W 1939 po wkroczeniu Niemców do Poznania zosta³ uwiêziony jako zak³adnik, a w grudniu wysiedlony do
Limanowej. W latach 19421944 przebywa³ w Warszawie i od
1943 wyk³ada³ na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego i Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Jego podrêcznik Polskie prawo administracyjne ukaza³ siê w wydaniu podziemnym w Warszawie w 1943 (pod pseud. dr A. £u¿ycki, z fikcyjn¹ dat¹ wydania  1938; kolejne wydania: Poznañ 1946,
1947). W marcu 1945 powróci³ do Poznania. Kierowa³ odbudow¹ Wydzia³u Prawnego UP i zorganizowa³ Sekcjê Prawn¹ w
Instytucie Zachodnim.
Jednak¿e od tej pory musia³ zmagaæ siê z negatywnym nastawieniem nowych w³adz. Polityczne przekonania i spo³eczne
¿ycie religijne, w jakie siê w³¹cza³ przyczyni³y siê do tego, ¿e w
1947 r. zosta³ przeniesiony na emeryturê. By³ to praktykowany
przez w³adzê komunistyczn¹ sposób pozbywania siê niewygodnych politycznie profesorów, kieruj¹cych siê przedwojennymi
zasadami. Ogromne znaczenie mia³a te¿ sprawa jego syna, Stanis³awa Józefa, ostatniego Komendanta Narodowych Si³ Zbrojnych, aresztowanego, a nastêpnie skazanego przez Wojskowy
S¹d Rejonowy w Warszawie na mieræ. Szykanowane by³y te¿
pozosta³e dzieci profesora: Wojciech, Andrzej (ojciec Krzysztof) oraz najm³odsza Eleonora (najstarszy syn Jan zgin¹³ w czasie kampanii wrzeniowej). Sytuacja zmieni³a siê po wydarzeniach Czerwca56. Na fali odwil¿y przywrócono profesora w
padzierniku do pracy na Wydziale Prawa. Nigdy ju¿ nie prowadzi³ zajêæ ze studentami, co tak bardzo podczas wieloletniej
pracy sobie ceni³.
Stanis³aw Kasznica by³ osob¹, której postawa i sposób patrzenia na ¿yciowe kwestie jest ju¿ dzi rzadkoci¹. Podziw wzbudza ogrom pracy, któr¹ wykona³ dla dobra ojczyzny i niezmienna, pomimo wielu przeciwnoci, intensywnoæ dzia³añ. Wyj¹tkowe i godne naladowania jest to, ¿e zawsze wciela³ w ¿ycie
swoje refleksje i przemylenia. Wszystko to, czym ¿y³, nad czym
pracowa³ znalaz³o odzwierciedlenie w jego dzia³aniu. Niez³omna postawa i prawoæ, któr¹ siê kierowa³ sprawi³y, ¿e wszystko,
czemu siê powiêca³, s³u¿y³o ogó³owi spo³eczeñstwa. Przez swoje
zdecydowane pogl¹dy spotyka³ siê z niezrozumieniem a w szczególnych momentach historii z wrogoci¹. Po mierci, która nast¹pi³a w 1958 r. ¿egna³o go nie tylko rodowisko akademickie,
ale wszyscy, dla których by³ drogowskazem tak¿e wówczas, gdy
wystêpowa³ z pozycji gro¿¹cego palcem autorytetu.
Przemys³aw Mieloch
W artykule korzystano przede wszystkim z opracowania
Marty Szczesiak IPN, Profesor Stanis³aw Wincenty Kasznica
 s³u¿ba narodowi.
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Zbrodnia w Dymaczewie Starym
W roku 1942 r. zgin¹³ Ludwig Bajer, który pragn¹³ pomóc ludziom w potrzebie, sta³ siê ofiar¹ prowokacji
niemieckich okupantów.
Dymaczewo Stare  wie, która przycupnê³a u stóp morenowego wzgórza. Na pocz¹tku XX wieku zamieszkiwa³a tutaj ludnoæ niemiecka z tzw. osadnictwa olenderskiego oraz coraz liczniej osiedlaj¹ce siê po 1909 roku polskie rodziny. Do koñca I
wojny wiatowej, ton ¿ycia nadawa³a ludnoæ niemiecka, traktuj¹c te tereny jako swoje. Prze³om nast¹pi³ po odzyskaniu przez
Polskê niepodleg³oci.
Jedn¹ z rodzin, które zamieszka³y pod koniec I wojny w Dymaczewie byli Stanis³aw i Maria Nadolni. Ich córka Teresa Miko-

³owskiego, Kachla (so³tys), B³achowskich, Franciszka i Gertrudê Roszyków, Mateckich, Miazgów, Mejza, Forszpaniako, Siejków, Zgo³ów, Marcinkowskich, Kasprzyków, Piwoszów, Janiaków Z Rodzin niemieckich pamiêtam: Lorenz, Koch, Domanetzki, Raschke, Witwer, Pfeifer-tam gdzie obecnie jest sklep
wiejski, Neumann, Bensch-gdzie teraz wietlica, Bober.

W okresie miêdzywojennym

By³o czym naturalnym, ¿e polscy mieszkañcy swój patriotyzm
manifestowali z okazji ró¿nych wi¹t, rocznic  chocia¿by: powstañ narodowych w tym Wielkopolskiego, wiêta Niepodleg³oci, zwyciêstwa nad bolszewikami w 1920 r. imieniny Marszalka Pi³sudskiego czy lokalne wydarzenie, jakim by³o ustawienie i powiêcenie Krzy¿a na tzw. RYNKU przez ks. Adamskiego  29.06.1927 roku. Du¿a by³a w tym zas³uga miejscowej
szko³y, która dopiero od 1926 r., czyli osiem lat po odzyskaniu
niepodleg³oci, sta³a siê w ca³ym s³owa tego znaczeniu polsk¹.
Obydwie nacje ¿y³y zgodnie obok siebie. Jednak z biegiem czasu, co by³o zauwa¿alne, wszelkie dzia³ania postêpowanie polskich mieszkañców wiadcz¹ce o ich przynale¿noci narodowej,
by³y niechêtnie odbierane przez ludnoæ narodowoci niemieckiej. Nie zapowiada³o to jednak tak dramatycznych wydarzeñ,
jakie mieli prze¿yæ mieszkañcy Dymaczewa Starego podczas II
wojny wiatowej.

Wojna

Ludwik Bajer
³ajczak z d. Nadolna, ur. w 1927 roku, tak wspomina:  rodzice zamieszkali w Dymaczewie pod koniec wojny. Ludnoæ w
tej okolicy by³a biedna, utrzymywa³a siê z roli, pracy w lesie i
w miejscowej cegielni. Tata by³ kowalem, ku³ konie, naprawia³ p³ugi, brony, ró¿ne narzêdzia, wyrabia³ zawiasy i inne
okucia na drzwi i wrota. Jak opowiada³a mama i starsze siostry, czêsto pracowa³ na kredyt. Póniej mama chodzi³a p
d³u¿nikach i zbiera³a zap³atê. Czêsto zebrana kwota by³a tak
ma³a, ¿e starcza³a zaledwie na zakup oko³o 5 kg wêgla. A gdzie
pieni¹dze na zakup ¿ywnoci czy inne potrzeby chocia¿by w
odzie¿y ju¿ licznej wtedy naszej rodziny ?.
Przypominam sobie z okresu mojego dzieciñstwa polskie i niemieckie rodziny mieszkaj¹ce w naszej wsi jak: Stanis³awa Paw-
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Ju¿ 9.09.1939 r. we wsi pojawi³ siê oddzia³ Wehrmachtu i zaj¹³
miejscow¹ szko³ê na swoj¹ siedzibê. ¯o³nierze powyrzucali z izb
lekcyjnych meble i sprzêt szkolny. Uleg³y póniej zniszczeniu.
Ju¿ pod koniec tego miesi¹ca, w³adze policyjne aresztowa³y
Henryka Musid³owskiego, kierownika tutejszej szko³y wraz z
ca³¹ jego rodzin¹ tj. z ¿on¹ bêd¹c¹ w ci¹¿y z czwartym dzieckiem i troje synów w wieku od 2 do 6 lat. Przez Opalenicê, £ód,
Kraków, Nowy S¹cz, Piwniczn¹, wywieziono ich transportem
kolejowym do S³opnicy w pow. Limanowskim, a póniej do Stró¿y le¿¹cej obok.
W grudniu tego roku miejsce nauczyciela Musid³owskiego zaj¹³
18-letni aktywista powiatowego Hitlerjugend. Jego nauczanie
w póniejszym czasie polega³o na zbieraniu przez dzieci kamieni na polach, zbieraniu zió³ i owoców runa lenego dla miejscowych Niemców. W wigiliê wi¹t Bo¿ego Narodzenia, cz³onkowie Hitlerjugend zniszczyli krzy¿ postawiony przez mieszkañców 1927 roku. Ludnoæ polska obserwuj¹ca ten akt profanacji
symbolu religijnego by³a bezsilna. Kolejne nieszczêcie dotknê³o
mieszkañców wsi 9.09.1940 roku. By³a to wywózka polskich
gospodarzy z Dymaczewa Starego. Wywieziono m in. Gierczyków, Roszyków, Nadolnych. Teresa Miko³ajczak d. Nadolna tak
wspomina zachowane w pamiêci to wydarzenie:  Jesieni¹
1940 r. w porze wykopów, chyba w padzierniku lub wrzeniu, rankiem do naszego domu przyszli ¿andarmi niemieccy.
Przed naszym domem sta³ ju¿ przygotowany wóz drabiniasty. Ca³y nasz dobytek musielimy zostawiæ w domu. Rodzicom uda³o siê ukradkiem zabraæ trochê ¿ywnoci i odzie¿y na
drogê w nieznane. Jeszcze przedtem zabrali z naszego domu
na roboty moje starsze rodzeñstwo  siostry Stefanie i Irenê
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oraz brata Stanis³awa. Przez Witobel
gdzie by³ punkt zborny dla naszej okolicy, Opalenicê gdzie za³adowano nas do
poci¹gów, £ód i Nowy S¹cz dotarlimy
w bydlêcym wagonie do £¹cka. Pamiêtam na miejscu towarzysz¹cy nam
stale g³ód, nasze ¿ebranie o choæ trochê
jedzenia i posi³ki przygotowywane
przez mamê z wyproszonych ziemniaków i buraków cukrowych  korpieli.
Gospodarstwa po wysiedlonych mieszkañcach zajmowali niemieccy gospodarze z Dymaczewa Nowego oraz sprowadzani na tereny wokó³ Poznania osadnicy ze Wschodu tzw. czarnomorscy.

Tragedia Ludwika Bajera 
mieszkañca Dymaczewa
Starego

Ludwik Bajer urodzi³ siê 18.02.1916 r. w
Oporówku ko³o Krzemieniewa w pow.
leszczyñskim, wówczas Provinz Posen.
Nazwisko i imiê otrzyma³ po swoim ojcu,
te¿ Ludwiku Bajerze, który by³ dzier¿awc¹ rolnym mieszkaj¹cym w tej samej
wsi. Matk¹ jego by³a Katarzyna Bajer z
d. Rosadziñska. Trudno obecnie jednoznacznie stwierdziæ, w którym roku i z
jakich powodów rodzina ta przyprowadzi³a siê do Dymaczewa Starego. Teresa
Miko³ajczak zd. Nadolna:  rodzina
Bajerów mieszka³a w domu po Siejku
pod lasem, przy obecnej ulicy Lenej. Ich
dom sta³ trochê na uboczu w stosunku
do g³ównej ulicy wsi. We wrzeniu 1939
r. Ludwik Bajer-junior by³ w 24 roku
¿ycia i zajmowa³ siê m. in. ogrodnictwem.
Pracowa³ w ogrodnictwie Niemca Raschke z miejscowymi kobietami. W 1942
roku by³ ju¿ g³ow¹ rodziny i szczêliwym
ojcem córki i syna. Niestety sta³ siê ofiara prowokacji.
W pobli¿u, w Jeziorach, znajdowa³a siê
siedziba namiestnika Kraju Warty  Artura Greisera. Jego obecnoæ w tym miejscu wymaga³a specjalnego zabezpieczenia i znajomoci pogl¹dów politycznych
mieszkañców okolicznych miasteczek i
wsi. Jedn¹ z metod ich zdobycia by³a prowokacja. Na pocz¹tku kwietnia 1942
roku, SS-mani przypuszczalnie z ochrony siedziby Greisera, przebrani w mundury jeñców angielskich z pobliskiego
obozu oraz jeñców radzieckich, zwrócili
siê do napotkanego przy lesie Bajera z
proba o udzielenie pomocy. Ten w zwyk³ym ludzkim odruchu udzieli³ jej prosz¹cym. Dostarczy³ im trochê ¿ywnoci i
odzie¿y. Zdarzenie to powtórzy³o siê kilkakrotnie. Jeñcy odeszli, a w ich miejsce
pojawi³o siê Gestapo z Poznania i aresztowa³o Bajera. Ludzie opowiadali, ¿e ich
pozna³, bo by³y to te same osoby, którym
wczeniej pomaga³. Zosta³ przewieziony
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do os³awionej katowni w Domu ¯o³nierza. Poddano go brutalnemu przes³uchaniu i torturom. 22 kwietnia 1942 roku,
s¹d specjalny skaza³ go na karê mierci.
22 maja 1942 r. przy roz³o¿ystej lipie, na
placu ko³o kuni kazano stawiæ siê mieszkañcom wsi Krosinko, Dymaczewa Starego i Nowego. Zatrzymywano tak¿e ludzi, którzy wówczas têdy przeje¿d¿ali.
Wszyscy oczekiwali z trwog¹ i w milczeniu na dalszy przebieg wydarzeñ. Kazimiera Zandecka z d. Kachel, córka wówczas so³tysa Stanis³awa Kachla:  Mylê, ¿e by³o to przed po³udniem oko³o 10.
Celu przyjcia nie znalimy, chocia¿
mo¿e kto domyla³ siê tego. Póniej
oko³o po³udnia przywieziono ciê¿arowym samochodem krytym plandek¹ Bajera. Samochód zatrzyma³ siê przy
gospodarstwie Feifera. Ja sta³am w pobli¿u i mog³am dok³adnie obserwowaæ,
co siê dzieje. Po otwarciu tylnej klapy
zobaczy³am, ¿e Bajer le¿y w czym zbitym z desek, co przypomina³o koryto.
Sprawia³ wra¿enie nieprzytomnego, nie
reagowa³. Ojciec razem z Hipolitem

tlê na szyjê a drugi koniec przerzucili
przez ga³¹. Który z nich kopn¹³ w
stó³ Wszyscy byli przera¿eni Utkwi³
mi w g³owie obraz, jak ¿ona Bajera ucieka³a drog¹ do jeziora. Potknê³a siê, a
mo¿e upadla z wra¿enia, le¿a³a bez ruchu na drodze. Ojciec z Hipolitem Prusakiem musieli zdj¹æ cia³o ofiary, w³o¿yæ do skrzyni-koryta i dalej na samochód, który potem odjecha³. Nie znam
miejsca jego pochówku a inni mieszkañcy te¿.
Po II wojnie wiatowej mieszkañcy wsi
postawili na miejscu tragedii drewniany
krzy¿. Póniej pobudowano murowany
pomnik, który w 1997 roku przeszed³
gruntown¹ renowacjê. Niestety nie zachowa³a siê lipa ani jej jakikolwiek fragment.
22 maja 2012 roku, w 70 rocznicê pope³nionej zbrodni, z inicjatywy radnego
£ukasza Kasprowicza, so³tysa wsi Stefana Jankowskiego i Stanis³awa Miko³ajczaka, przy pomniku zebra³a siê grupa
mieszkañców wsi, uczniowie szko³y w
Dymaczewie Starym z dyr. Bogumi³¹

Pami¹tkowy pomnik w miejscu stracenia Ludwika Bajera
Prusakiem musieli go ci¹gn¹æ z samochodu, nie móg³ iæ, chyba nie zdawa³
sobie sprawy z tego, co siê dzieje. Doci¹gnêli go pod gruszê. Tam pod du¿¹
ga³êzi¹ sta³ ju¿ stó³ i drabina. Nie móg³
wejæ na stó³ po drabinie. Ojciec razem
z Prusakiem stawiali mu stopy na szczeble drabiny i tak wszed³ na stó³. Niemcy, którzy go przywieli za³o¿yli mu pê-

Woroch i nauczycielami. Po krótkim wyst¹pieniu pisz¹cego te s³owa i deklamacji dzieci, zapalono znicze. So³tys wsi
wraz z radnym Kasprowiczem i dzieæmi
szkolnymi z³o¿yli kwiaty po pomnikiem.
JACEK SZESZU£A
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie
z czerwca 2012 r.
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Sache Moschin
Cykl piêciu opublikowanych artyku³ów, dotycz¹cych tzw.
sprawy mosiñskiej.
Tzw. sprawa mosiñska z 1943 r., stanowi ci¹gle niezablinion¹ ranê dla rodzin tego spo³eczeñstwa.
W moim przekonaniu, zbyt ma³o o niej wiemy, chocia¿ w tym roku mija ju¿ 70 lat od tych wydarzeñ.
Ci¹gle pojawiaj¹ siê pytania, na które niezmiernie trudno odpowiedzieæ. Powodem jest nik³a dokumentacja oraz brak wiêkszoci wiadków wydarzeñ tamtych dni. Chcia³bym, chocia¿ w zarysie, przybli¿yæ
Czytelnikom tamte tragiczne wydarzenia.
Raport Hermanna Boukenbuscha z 1 lutego 1943 r., szefa Posterunku ¯andarmerii w Mosinie, podaje, ¿e dziêki informacjom przekazanym przez zaufan¹ osobê, dosz³o do zatrzymania 22.12.1942 r. jednego z trzech braci K.- Zdzis³awa, w trakcie
uprawiania nielegalnego handlu materia³ami ubraniowymi (w
raporcie pe³ne imiê i nazwisko). Pozosta³ych dwóch jego braci
zosta³o równie¿ zatrzymanych w tym samym dniu. Okres wi¹t
gwiazdowych nie sprzyja³ w podejmowaniu dalszych zatrzymañ.
Zatrzymany zapewne zdawa³ sobie sprawê z wagi z³o¿onych na
posterunku zeznañ, poniewa¿ 28.12.1943 r., próbowa³ pope³niæ samobójstwo, podcinaj¹c sobie kawa³kiem szk³a ¿y³y. Zosta³ odratowywany w szpitalu w Poznaniu. W tym samym dniu,
¿andarmi posterunku w Mosinie przeprowadzili rewizjê w domu
przy ul. Garbarskiej, gdzie mieszka³ z ca³¹ rodzin¹ Kazimierz
Ka³an. Ka³an by³ harcerzem, przed wojn¹ studentem chemii,
goñcem apteki w Mosinie. W wyniku znalezionych u niego obci¹¿aj¹cych materia³ów jak: szk³a laboratoryjne, lekarstwa, trucizny, aparaty fotograficzne, czêci radiowe i inne - zosta³ aresztowany. O tym wszystkim, Komendant ¯andarmerii Beukenbusch zawiadomi³ Gestapo w Poznaniu, sugeruj¹c dzia³alnoæ
polskiej tajnej organizacji sabota¿owej w Mosinie. S¹dzê, ¿e
przekazuj¹c sprawê Tajnej Policji Pañstwowej w Poznaniu, Beukenbusch chcia³ wykazaæ skalê niebezpieczeñstwa zagra¿aj¹cego Niemcom ze strony tajnej organizacji. Chcia³ te¿ zapewne
podkreliæ swoj¹ niezbêdnoæ oraz koniecznoæ bycia i czuwania nad przestrzeganiem przez Polaków porz¹dku i prawa niemieckiego na tym terenie. Pamiêtaæ te¿ nale¿y, ¿e ca³a sprawa
toczy siê w okresie klêski stalingradzkiej, a front wschodni, który
by³ ich tj. Niemców postrachem, potrzebowa³ ci¹g³ych uzupe³nieñ.
Praktycznie przez ca³y styczeñ, dotychczas aresztowani mieszkañcy Mosiny przebywali w Gestapo w Poznaniu w ledztwie.
Dalsze aresztowania by³y tylko kwesti¹ czasu. 5.01.1943 r. ¿andarmi aresztowali Jerzykowskiego Stanis³awa, 21.01.  Maciejewsk¹ Mariê, 24.01.  Heigelmann Jadwigê (z d. Niedziela) a
27 tego miesi¹ca  Hemerlinga Boles³awa. Pierwsze masowe
aresztowanie mieszkañców miasta i okolicy nast¹pi³o
29.01.1943 r. £¹cznie aresztowano 46 osób. Wród aresztowanych m in. byli: Antoni Bolewski, mgr farmacji Stefania Dabiñska, nauczyciel Geppert Stefan i jego brat Józef, lek. med. Edmund Jurdzyñski, Kukucki Edmund  inspektor szkolny, bracia Bogus³aw i Romuald Lucknerowie, po³o¿ne Wiktoria Dybizbañska, Joanna Mêclewska i Maria Miko³ajczak, prawnik Adolf
Miczko, rodzeñstwo Sabina i Heliodor Papie¿, siostry Joanna i
Helena Robakowskie, nauczycielka W³adys³awa Rogowska, lek.
wet. Czes³aw Skibiñski, który w tym czasie uczestniczy³ w szko-
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leniu kontrolerów miêsa w Poznaniu, Czes³aw Tomowiak. Wiek
aresztowanych nie odgrywa³ w tym momencie ¿adnej roli, np.
Bolewski Antoni mia³ lat 52, Wiktoria Dybizbañska 52, Miczko
Adolf  58, Je¿ewicz Roman  53, Nader Bo¿ena  19, Pawlak
Feliks i Szwedek Marian po 18 lat. Helena Grzeko z d. Robakowska tak wspomina swoje aresztowanie:  W dniu 29 stycznia 1943 roku w nocy o godzinie pierwszej zjawi³o siê w naszym domu Gestapo i aresztowa³o mnie i Jankê (siostra dop.
J.Sz.). Podczas pobytu Gestapo, w domu przeprowadzono drobiazgow¹ rewizjê, w szczególnoci poszukiwano przekazów
pieniê¿nych Po zabraniu nas z domu, Gestapo zaprowadzi³o nas do posterunku policji niemieckiej w Mosinie, gdzie okazano nas nauczycielowi Geppertowi. Geppert by³ potwornie
zbity, zbroczony krwi¹, na czole nie mia³ prawie skóry.
Sabina Stefaniak z d. Papie¿: Przypominam sobie, ¿e w samochodzie którym przewo¿ono mnie do Poznania siedzia³ równie¿ jako aresztowany Marian Szwedek, Bo¿ena Konieczna,
Zofia Figlerowicz i radca Miczko oraz mój brat Heliodor Papie¿.
Ca³a akcja by³a przez Niemców dobrze zorganizowana. Przed
Magistratem czeka³y na aresztantów samochody ciê¿arowe z
uzbrojonymi umundurowanymi konwojentami. Transport zosta³ skierowany do Domu ¯o³nierza, a nastêpnie do Fortu VII.
Aresztowanych przewo¿ono na przes³uchania do ledczych w
Domu ¯o³nierza. Stawiano im zarzuty: przynale¿noci do organizacji konspiracyjnej, kolportowania nielegalnych gazetek.
Wed³ug Beukenbuscha, kierownikiem polskiej organizacji konspiracyjnej by³ lekarz Edmund Jurdzyñski, a jego zastêpc¹ 
weterynarz Czes³aw Skibiñski. Weterynarzowi Skibiñskiemu
stawiano zarzut trucia byd³a, koni i wiñ. Lekarzowi Jurdzyñskiemu, farmaceutce Dabiñskiej, po³o¿nym Dybizbañskiej,
Mêclewskiej i Miko³ajczak  trucie niemieckich aptekarzy Edgara Haacka, Karla Feyerabend, dr Karla Eduarda Arlta i burmistrza Otto Högý oraz powodowanie mierci noworodków i
ich matek. Z aktów zgonów w mosiñskim USC wynika, ¿e: aptekarze Edgar Haack i Karl Feyerabend lat 57 i 74 zmarli na
atak serca na pocz¹tku 1940 r. Jako przyczynê zgonu dr Arlta,
wiek 74, lata podano atak serca. U dra Arlta i jego siostry 
Klara Anne Marie zamê¿na Behlau, (zmar³a na atak serca w
wieku 71 lat w czerwcu 1941 r.) pracowa³y jako sekretarki w ró¿nych okresach czasu, aresztowane w styczniu 1943 r. Joanna
Strychalska i Aniela Pachojka. Burmistrzowi Högý, który zmar³
w wieku 43 lat w padzierniku 1942 r. w szpitalu w Poznaniu,
lekarz niemiecki na podstawie sekcji zw³ok, jako przyczynê zgonu poda³  Ileus (niedro¿noæ jelit, skrêt kiszek). W powa¿nym
zarzucie dotycz¹cym umiercania noworodków przez mosiñskie
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po³o¿ne, statystyka przedstawia³a siê nastêpuj¹co: w latach
1939-1942 zmar³o 18 noworodków polskich. Z tego 5 urodzonych przed terminem (6-7 miesiêczne), 7 zaraz po urodzeniu, a
w 6 przypadkach by³y to urodzone martwe dzieci. W analogicznym okresie  1 dziecko niemieckie zmar³o po 9 dniach od urodzenia a jedno po 20 dniach od urodzenia.
Rozpatruj¹c przyczyny zgonów mieszkañców miasta, tak Polaków, jak i Niemców w latach 1939-1942, jako powód zgonu podawano: wczeniak, niedorozwój, krztusiec, koklusz, tê¿ec,
bronchit, astma, dyfteryt, zapalenie opon mózgowych, zapalenie i skrêt kiszek, wada serca, zawa³ serca, niewydolnoæ serca,
anemia, nie¿yty ¿o³¹dka, grulica, zapalenie p³uc, grypa, guz
mózgu. S¹ to zgo³a inne powody mierci ani¿eli te, które by³y
podawane jako zarzuty w stosunku do mosiñskich po³o¿nych.
Swoje pierwsze po aresztowaniu przes³uchanie w Domu ¯o³nierza, aresztowana Zofia Koñczak z d. Figlerowicz tak wspomina
Pod koniec lutego /23 lutego/ by³am po raz pierwszy przes³uchiwana przez Gestapo w Domu ¯o³nierza w Poznaniu.
Przes³uchuj¹cy mnie gestapowiec zapyta³ mnie, czy nale¿a³am do organizacji podziemnej, czy roznosi³am gazetki. Ja
temu wszystkiemu zaprzeczy³am Po spisaniu ze mn¹ protoko³u, zosta³am sprowadzona z 3 ptr. do celi w piwnicach, gdzie
okazano mi jakiego K. (pe³ne nazwisko w protokole zeznañ
dop. J Sz.) Ten¿e K. wobec gestapowca owiadczy³, ¿e poznaje
mnie, jako t¹, która przychodzi³a na zebrania konspiracyjne i
kolportowa³a gazetki. Ja mimo to nie przyznawa³am siê i
wówczas gestapowiec bi³ mnie rêk¹ po twarzy i po ca³ym ciele, a nadto pokopa³ mnie. Dok³adnie nazwiska tego gestapowca
nie pamiêtam, ale o ile siê nie mylê nazywa³ on siê albo Stolz
albo Scholz.
Trudno sobie wyobraziæ, jak wygl¹da³y przes³uchania aresztowanych mê¿czyzn. Najgorsze mia³o dopiero nadejæ

***

Z perspektywy minionego czasu, warto sobie uwiadomiæ, dlaczego szef posterunku ¿andarmerii Herman Beukenbusch tak
skwapliwie podnosi³ w swym raporcie zarzuty trucia mosiñskich
Niemców. Kim oni byli, sk¹d przybyli do Mosiny ?
EDGAR HAACK, ur. 6.03.1886 w Janischki (Litwa). Podobnie jak jego ojciec Karl, by³ z zawodu aptekarzem. Edgar o¿eniony by³ z Hert¹ z d. Feyerabend, pochodz¹c¹ z Mosiny. Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli w Dorpacie (Estonia) 12.6.1916 r. Do
Mosiny rodzina Haacków przyjecha³a na pocz¹tku 1940 r. z Rygi.
1940 r. Po nag³ej mierci Edgara na atak serca 16.03.1940 r.
aptekê przejê³a ¿ona Herta, która zatrudni³a w niej m.in. swoj¹
krewn¹ Elfriede Krause. Mieszkali Rynek 3.
KARL FEYERABEND, ur. 3.06.1866 w Durben (Rosja). Ojciec Rudolf z zawodu by³ kupcem. Karl o¿eniony by³ z Molly z
d. Winseler, która mieszka³a w Mosinie. Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli w Goldingen (Kurlandia) 16.12.1892 r. Do Mosiny przyjechali podobnie jak rodzina Haack. Karl by³ teciem Edgara
Haack. Mieszkali Rynek 3.
CARL EDUARD ARLT, ur. 27.7.1866 w remie. Jego ojciec
Karl Gotlieb z zawodu by³ m³ynarzem. Carl, praktykuj¹cy do
chwili mierci lekarz, wybudowa³ dom przy obecnej ul. Wawrzyniaka a wówczas Saarlandstr. 1 (popularny kokotek, obecnie szko³a katolicka). Tam mieszka³ ze swoj¹ siostr¹ Klar¹. Prowadzi³ do koñca I wojny wiatowej sanatorium OBRABAD, w
którym leczy³ pacjentów k¹pielami s³onecznymi oraz stosuj¹c
m in. zabiegi wodne. Dom z sanatorium ³¹czy³ przerzucony przez
kana³ drewniany most, posadowiony na murowanych, ceglanych przyczó³kach. Zmar³ 28.10.1940 r. na atak serca (Herzschlag) Siostra jego prze¿y³a go zaledwie o kilka miesiêcy, zmar³a

22.06.1941 r.
OTTO HÖGY, ur. w 1900 r. w Giessen w Hesji, najprawdopodobniej pochodzenia wêgierskiego. Do Mosiny zosta³ przys³any przez w³adze niemieckie pod koniec 1940 r. wraz z ¿on¹ Elfriede Marie Eristine z d. Ploch oraz synami Udo i Reiner.
10.8.1941 r. urodzi³a siê w Mosinie jego córka Urlika. Tutaj po
kupcu Karlu Mayer, pe³ni³ funkcjê burmistrza. By³ cz³owiekiem
z wy¿szym wykszta³ceniem o charakterze administracyjnym.
Zamieszka³ w domu, który przed II wojn¹ wiatow¹ wybudowa³ mecenas Adolf Miczko, przy obecnej ul. Kiliñskiego. Choæ
tego nie okazywa³, by³ stosunkowo przychylnie nastawiony do
polskiej ludnoci. W okresie jego burmistrzowania, nie by³o w
Mosinie wiêkszych aresztowañ. 4 padziernika 1942 roku, po
rozegranym meczu pi³ki no¿nej, w którym bra³ udzia³ jako zawodnik, na skutek dolegliwoci w jamie brzusznej zosta³ przewieziony do Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Tam zmar³ 7.10
1942 r. Niemiecki lekarz dokona³ nastêpnego dnia sekcji zw³ok.
Rozpoznanie  Ileus (niedro¿noæ jelit, skrêt kiszek). Jego zw³oki przywieziono nastêpnie do Magistratu. Pochowano go na
miejscowym cmentarzu ewangelickim przy obecnej ul. Poniatowskiego.
S¹dzê, ¿e pokazanie Polaków, jako tych, którzy podstêpnie truj¹
przedstawicieli niemieckiej elity mieszkaj¹cej w naszym miecie, mia³o spowodowaæ i wywo³aæ psychozê strachu i zagro¿enia. Takiej, niezmiernie gronej dla miejscowych Niemców sytuacji, funkcjonariusze policji i bezpieczeñstwa musieli siê zdecydowanie przeciwstawiæ.
Trzeba te¿ chocia¿ skrótowo pokazaæ sylwetki mosiñskich po³o¿nych, kobiet wykszta³conych w wykonywaniu swojego zawodu. Postawiony im zarzut umiercania noworodków wydaje siê
byæ absurdalny. W raporcie Hermana Beukenbuscha nie ma
¿adnej wzmianki na temat warunków ¿ycia polskich rodzin w
trzecim ju¿ roku okupacji, nieprawid³owego od¿ywiania siê,
braku podstawowej i systematycznej opieki lekarskiej, ciê¿kiej
wyniszczaj¹cej pracy, stresów codziennego ¿ycia. Te czynniki
bezporednio wp³ywa³y na zdrowie i kondycjê fizyczn¹ matek i
narodzonych dzieci w tamtym czasie. Kim by³y po³o¿ne mosiñskie?
DYBIZBAÑSKA WIKTORIA z PIASECKICH, ur.
15.12.1891 w Niwce. W Mosinie mieszka³a przy ul. Poznañskiej
wraz z mê¿em Józefem, obuwnikiem z zawodu. Porody dzieci
w Mosinie i okolicy odbiera³a ju¿ od lutego 1929 r.(w/g ksiêgi
urodzeñ). Aresztowana 29.1.1943 r. wywieziona do Fortu VII a
nastêpnie do KL Auschwitz, nr obozowy 61340. Zmar³a 19.12
1943 r.
MIKO£AJCZAK MARIA z SZA£ÓW, ur. w 1883 r. najprawdopodobniej w Ostrowie Wlkp. Pracê w Mosinie rozpoczê³a na
pocz¹tku 1935 r. Do Mosiny z mê¿em Ignacym i synem sprowadzi³a siê na sta³e w padzierniku 1935 r. Zamieszka³a w Rynku pod nr 12. Nieprzerwanie odbiera³a porody do 19.11.1942 r.
Ostatni, to narodziny Niemki Else Wacker. Aresztowana
29.1.1943 r. i wywieziona do Fortu VII i nastêpnie do KL Auschwitz, gdzie zmar³a w kwietniu 1945 r.
MÊCLEWSKA JOANNA z RESLERÓW, ur. 22.07.1895 we
Wrzeni. Oko³o 1925 r. zamê¿na Joanna zamieszka³a w Warszawie, gdzie podjê³a naukê w Szkole Po³o¿nych przy Klinice
Ginekologicznej na ul. Karowa. Tam te¿ zaczê³a swoj¹ pierwsz¹
pracê. Po mierci mê¿a wróci³a do Wielkopolski i powtórnie
wysz³a za m¹¿ za Mariana Mêclewskiego. Od wrzenia 1936 r.
zamieszka³a w Mosinie w Rynku pod 25 a od 12.12.1937 pod nr
18. W tym okresie m¹¿ Marian prowadzi³ w kamienicy nr 6 w³asny sklep z obuwiem. W czasie okupacji jej mê¿owi Marianowi
odebrano sklep i przesiedlono ich do pokoiku na strychu domu
pod nr 28. (Berliner-Hof) W 1942 r. kolejna przeprowadzka,
tym razem na Mühlenstr. 11a (dom p. Kurka, obecna ul. Sowi-
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niecka) Ze wzglêdu na niemiecko brzmi¹ce nazwisko RESLER,
miejscowe w³adze okupacyjne wielokrotnie proponowa³y jej
przyjêcie tzw. volkslisty. By³a nieugiêta i zawsze konsekwentnie odmawia³a. Zosta³a aresztowana 29.01.1943 r. Wiêziona by³a
w Forcie VII, torturowana na przes³uchaniach w Domu ¯o³nierza, przewieziona nastêpnie do KL Auschwitz jako wiêzieñ nr
61339. Zmar³a na bloku szpitalnym na tyfus, po przebytym
uprzednio durze brzusznym, 22.01.1944 r.
W dniu 2 marca 1943 r. dosz³o w Mosinie do kolejnej fali aresztowañ. By³o to zapewne w wyniku uzyskanych informacji w prowadzonym brutalnie i intensywnie ledztwie, od koñca stycznia tego roku. Aresztowano wówczas Cielewicza Stanis³awa lat
45, Czechowskiego W³adys³awa lat 18, Dolczewskiego Henryka
lat 19, Dolczewskiego Józefa lat 47, Dolniaka Jana, Hemerlinga Wawrzyna lat 69, Iwick¹ Janinê lat 23, Jab³oñskiego Edmunda lat 24, Jaworskiego Teodora lat 32, Jarmuszczaka Stanis³awa lat 39., Kaczmarka Stanis³awa lat 49, Koniecznego Mieczys³awa lat 24, Korcza Franciszka lat 54, Kurkiewicza Bernarda lat 48, Kurzawê Zygmunta lat 37, Jaros³awa i Zdzis³awa Litke 16 i 18 lat, Maækowiaka Bogdana lat 23, Morellê W³adys³awa
lat 24, Nowaczyka Czes³awa lat 31, Nowaka Sylwestra, Olejnika
Jana lat 28, Przyby³a Antoniego lat 36, Urbanka Józefa, Woda
Marcelego lat 19 oraz innych mieszkañców naszego miasta.
Jak wynika z zeznañ tych, którzy prze¿yli gehennê wojny, sk³adanych przed Marianem witoñskim, Wiceprokuratorem Wojewódzkim w Poznaniu w latach 70., aresztowania osób mia³y
miejsce w ró¿nych porach dnia oraz podczas nocy. Zawsze prowadz¹cym aresztowanie cywilom, towarzyszy³ umundurowany
funkcjonariusz lub by³o ich kilkoro. Procedura aresztowania
by³a z regu³y po³¹czona z rewizj¹ pomieszczeñ domowych, czêsto prowadz¹c¹ do ich dewastacji np. przez zrywanie pod³óg.
Prowadz¹cy aresztowanie niezmiernie rzadko odpowiada³ na
pytania przera¿onych domowników odnonie powodów i dalszych losów aresztowanych. Zbywa³ to milczeniem lub lakonicznym stwierdzeniem, ¿e wróc¹. Aresztowanych przewo¿ono do
Fortu VII. Stamt¹d, transportem samochodowym trafiali na
przes³uchania do siedziby gestapo w Domu ¯o³nierza. Jak przebiega³o przes³uchanie  cytujê fragmenty zeznañ tych, którzy
je prze¿yli.
PRZYBY£ ANTONI: ..Gdy pierwszy raz przewieziono mnie
do Domu ¯o³nierza, przywi¹zano moje rêce i nogi do jakiego
postumentu jaki SS-man powiedzia³ mi wówczas teraz gadaj ³otrze co wiesz. Ja na to im powiedzia³em, ¿e nic nie wiem
i dlatego te¿ nic nie mogê mówiæ. Na to trzech SS-nów poczê³o
mnie masakrowaæ bykowcem po ca³ym ciele i to tak silnie, ¿e
straci³em przytomnoæ. Pamiêtam, ¿e mnie wod¹ cucili, dalej
mnie zaczêli biæ do utraty przytomnoci. Przypominam sobie
równie¿, ze podczas tego bicia jeden z SS-manów powiedzia³
mi tak ³adnie koniki podkuwa³e, a ile ich ³otrze potru³e.
JAB£OÑSKI EDMUND: ..gestapo zarzuca³o mi przynale¿noæ do polskiej organizacji podziemnej. Pokazywali mi nawet jakie pismo z podrobionym podpisem mojego ojca, ¿e nale¿a³em do takiej organizacji. Gdy siê nie przyznawa³em, gestapowcy poczêli mnie biæ po ca³ym ciele bykowcami a¿ do
utraty przytomnoci. Gdy po ocuceniu mnie wod¹ ponownie
nie przyzna³em siê do przynale¿noci, przywi¹zano mnie paskami do koz³a tzw. Maryki i znowu poczêli mnie biæ bykowcami. Na skutek tych tortur nie mog³em przez 2 tygodnie
chodziæ.
LITKE JAROS£AW: ..Podczas pobytu w Forcie by³em dwa
do trzech razy przewo¿ony do Domu ¯o³nierza w Poznaniu i
tam¿e przes³uchiwany przez gestapo. Podczas tych przes³uchiwañ funkcjonariusz gestapo systematycznie bi³ mnie szpicruta po twarzy i po ca³ym ciele
PIASKOWSKA TERESA JADWIGA: ..Jestem siostr¹ Jan-
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ki Iwickiej W czasie wojny pracowa³a ona jako kasjerka w
sklepie niemieckim z artyku³ami spo¿ywczymi i gospodarstwa
domowego w Mosinie . W marcu 1943 roku moja siostra Janka zosta³a tymczasowo aresztowano i umieszczona w Forcie
VII w Poznaniu Jedynie raz w miesi¹cu mo¿na jej by³o pos³aæ paczkê ¿ywnociow¹ i czyst¹ bieliznê. Przypominam sobie, ¿e za ka¿dym razem otrzymywalimy od Janki bardzo
pokrwawion¹ bieliznê. Jankê i inne wiêniarki wo¿ono na
przes³uchy do Poznania do Domu ¯o³nierza gdzie ich straszliwie bito. Janka by³a do tego stopnia pobita, ¿e przez trzy dni
nie uzyska³a przytomnoci..
Na podstawie z³o¿onych zeznañ aresztowanych w styczniu i
marcu 1943 r., mo¿na odtworzyæ, jakie zagadnienia szczególnie interesowa³y ledczych. By³y to: istnienie w Mosinie tajnej
organizacji, jej struktura, sk³ad osobowy i formy oraz p³aszczyzny dzia³ania, wspó³praca i powi¹zania z innymi orodkami,
prasa podziemna i jej kolporta¿. Gwa³townoæ i brutalne metody prowadzonego ledztwa powodowa³y, ¿e w kwietniu wród
aresztowanych by³y ju¿ pierwsze ofiary miertelne. Byli to:
JARMUSZCZAK STANIS£AW, ur. 18.04.1904 r. w Herne
(Niemcy), kupiec zajmuj¹cy siê we³nami i innymi materia³ami
tekstylnymi. Prowadzi³ swój sklep w rynku. W czasie II wojny
sklep zlikwidowali Niemcy a Stanis³aw Jarmuszczak otrzyma³
pozwolenie na otwarcie zak³adu fotograficznego. Dnia 1 kwietnia 1943 r. zmar³ w wyniku tortur w prowadzonym ledztwie.
Mia³ wtedy 39 lat.
KACZMAREK STANIS£AW, ur. 13.04.1894 r. w Dobrzycy,
powstaniec wielkopolski, mistrz piekarski, zmar³ na skutek zastosowanych tortur w ledztwie w dniu 3 kwietnia. Z zeznañ
wynika, ¿e nigdy nie chorowa³. W chwili zgonu liczy³ 49 lat.
KURKIEWICZ BERNARD, ur. 27.3.1895 r. w Mosinie,
mistrz stolarski, jego dzie³em by³a m.in. boazeria dooko³a o³tarza wielkiego w wyremontowanym w latach 1938/39 kociele
p.w. w. Miko³aja w Mosinie, w/g projektu in¿. Zbijewskiego z
Poznania. Zmar³ w wyniku odniesionych w ledztwie ran, 10
kwietnia. Mia³ 48 lat.
JANKOWSKI STANIS£AW, ur.12.04.1882 r. maszynista w
cegielni, aresztowany 28.02.1943 roku  zgin¹³ w Forcie VII
11.04.1943 r. W/g oficjalnego komunikatu zmar³ na serce. (nigdy nie chorowa³). Ukoñczy³ 60 lat.
HEMERLING WAWRZYN ur. 5.8. 1874 r. w Mosinie, mistrz
masarski, zmar³ 24 kwietnia w wyniku tortur zadanych w ledztwie. By³ w 69 roku ¿ycia.
BACHERT WOJCIECH ur. 20.4.1902 r., maszynista, aresztowany 9 kwietnia, zosta³ stracony w Forcie VII 24 kwietnia.
Mia³ 41 lat.
9 kwietnia 1943 r. mia³y miejsce kolejne aresztowania. Aresztowano ponad 15 mieszkañców, których umieszczono w szopie
na podwórzu Magistratu a w nocy przewieziono ich do Domu
¯o³nierza. Stamt¹d trafili do Fortu VII. Niektórzy sporód nich
mieli kontakt z aresztowanymi i osadzonymi w Forcie VII wczeniej. Ich wygl¹d by³ przera¿aj¹cy.
SZESZU£A JAN: ...Najbardziej byli torturowani Jurdzyñski, Geppert, Kaczmarek. (Kurkiewicz, Kaczmarek zmar³ 3
kwietnia, dop. J.Sz.) Byli ze mn¹ na celi 60. W celi mo¿na by³o
z nimi rozmawiaæ. Na Jurdzyñskim pod wp³ywem batów ubranie by³o w strzêpach. Zosta³ wiêc ubrany w kombinezon roboczy i drewniaki. Kaczmarek (Kurkiewicz dop. J.Sz.) zosta³ tak
zbity, ¿e cia³o od szyi do poladków by³o zakrwawione i czarne. Zmar³ w nocy. Geppert mia³ rany ropiej¹ce na poladkach,
g³êbokie, wielkoci d³oni. Widzia³em to, gdy wywo³ano go na
korytarz i robiono mu prowizoryczny opatrunek. W kilka dni
póniej zobaczy³em, ¿e Geppert ma palce (czubki) ca³e opuchniête, popalone  Tak wiêc, od stycznia nieprzerwanie trwa³
dramat przes³uchañ
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Nale¿y odpowiedzieæ na pytanie: czy w Mosinie podczas okupacji istnia³a tajna organizacja konspiracyjna, której dzia³anie
spowodowa³o tak tragiczne w odwecie niemieckim skutki?

***
Pocz¹tki konspiracji

16 padziernika 1940 r., zosta³ aresztowany w Mosinie przez
funkcjonariuszy gestapo Leon wiêtkowiak. Kim by³? Urodzi³
siê 13 marca w Spytkówkach w pow. kociañskim, syn Paw³a i
Pelagii z d. Jach. Do szko³y powszechnej uczêszcza³ w Oborzyskach Starych, natomiast do gimnazjum uczêszcza³ ju¿ w Kocianie. W 1925 r. by³ w grupie za³o¿ycielskiej dru¿yny harcerskiej im. Boles³awa Chrobrego. Maturê zda³ w 1928 r. w Kocianie i tutaj dzia³a³ dalej w Kole Starszoharcerskim. W 1934 r.
uzyska³ tytu³ Harcerza Rzeczypospolitej a w 1939 r. stopieñ
harcmistrza. Wszechstronnie wysportowany, dlatego podj¹³ studia na Uniwersytecie Poznañskim na kierunku wychowania fizycznego. Zrezygnowa³ z tego kierunku po omiu semestrach i
przeniós³ siê na Wydzia³ Humanistyczny w tej uczelni. Ukoñczy³ go jako magister filozofii w 1931 r. W latach 1932-34 przeszed³ przez ró¿ne kursy i æwiczenia wojskowe, pracuj¹c w miêdzyczasie jako nauczyciel wychowania fizycznego w szko³ach
Kociana i Leszna. W 1935 r. w styczniu, zosta³ awansowany na
stopieñ podporucznika. W 1938 r. odby³ kolejne æwiczenia, po
których podobnie jak w 1935 r. oddelegowano go do pe³nienia
zadañ specjalnych w Sieci Dywersji Pozafrontowej. Wymaga³o
to czêstej zmiany miejsca zamieszkania oraz pracy. W latach
poprzedzaj¹cych wybuch II wojny, mieszka³ m.in. w Kocianie,
Kórniku, Lesznie, Poznaniu i w Mosinie. Zatrudniany by³ w
szko³ach, jako nauczyciel wychowania fizycznego, a w rzeczywistoci by³ dobrze wyszkolonym do pracy oficerem kontrwywiadu wojskowego, stad te czêste zmiany miejsca zamieszkania. W lipcu 1939 r. prowadzi³ w Ignalinie pod Wilnem kurs
szkoleniowy dla m³odszych instruktorów Chor¹gwi Wielkopolskiej ZHP, na którym wydawano instrukcjê na wypadek wojny.
W sierpniu tego roku zosta³ koordynatorem Pogotowia Harcerskiego w Poznaniu. W listopadzie powo³a³ Komendê Harcerstwa Miasta, a nastêpnie Komendê Harcerstwa Polskiego, na
których czele stan¹³. Wspó³pracowa³ ze Stronnictwem Narodowym, m. in. z szefem Narodowej Organizacji Bojowej w Poznaniu Antonim Wolniewiczem.
Dr Marian Woniak tak o nim napisa³: Leon wiêtkowiak w
dzia³aniu organizacji k³ad³ nacisk na organizowanie sprawnej s³u¿by informacyjno wywiadowczej, otoczenie opiek¹ ideow¹ m³odzie¿y harcerskiej i organizacjê drobnego sabota¿u.
By³ autorem trójkowego systemu dzia³ania, nie bacz¹c na
fakty, ¿e cz³onkowie znali siê osobicie ze s³u¿by w Pogotowiu
Harcerskim. Sam kolportowa³ m. in. w Mosinie pisma Zerwij pêta i Polska Narodowa. Gestapo aresztowa³o go 4
kwietnia 1940 r. (wg Zdzis³awa Wojtczaka -S³ownik Biograficzny Absolwentów Kociañskiego Gimnazjum i Liceum z Lat
1923  1960, Zeszyt III, Kocian 2005, aresztowano go
16.X.1940 r. w Mosinie) W wyniku ciê¿kiego i d³ugotrwa³ego
ledztwa, Trybuna³ Wojenny Rzeszy na trwaj¹cej cztery dni sesji wyjazdowej Poznaniu, 21.03.1941 r. skaza³ go na karê mierci za przynale¿noæ do poznañskiej konspiracyjnej organizacji
Harcerstwo Polskie. Wyrok zatwierdzi³ szef Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu feldmarsza³ek Wilhelm Keitel, a wykonano go 20.09.1941 r. przez ciêcie gilotyn¹, w wiêzieniu przy
ul M³yñskiej w Poznaniu.
Z Wojennym Pogotowiem Harcerskim w powiecie remskim,
wspó³pracowa³ w 1939 r. równie¿ Zbigniew Eichstedt, który
nastêpnie dzia³a³ w Stronnictwie Narodowym tego powiatu. Z
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wiosn¹ 1940 r. nast¹pi³o podporz¹dkowanie placówek remskich-kierownictwu poznañskiemu Stronnictwa Narodowego.
Stronnictwo powo³a³o organizacjê niepodleg³ociow¹ pod nazw¹
Obrona Narodu, które we wrzeniu przekszta³ci³o siê w Armiê
Narodow¹. Zdrada jednego z kurierów organizacji spowodowa³a
aresztowania wród cz³onków Armii Narodowej okresie sierpieñ-padziernik 1941 r. w tym równie¿ Zbigniewa Eichstedta.
S¹dzony w Elbl¹gu Eichstedt otrzyma³ wyrok mierci. Wyrok
zosta³ wykonany w wiêzieniu na ul. M³yñskiej w Poznaniu
22.08.1942 r. W tym samym roku, 8.04.1941 r. zosta³ aresztowany w Mosinie Antoni Jerzak pod zarzutem udzia³u w dzia³aj¹cym w konspiracji Stronnictwie Narodowym. W wyniku ledztwa i przeprowadzonego procesu, Izba Karna Wy¿szego S¹du
Krajowego skaza³a go wyrokiem z dnia 6.06.1942 r. na 3 lata
pobytu w obozie karnym. Jerzak przebywa³ m.in. w Forcie VII,
Wronkach. Wolnoæ odzyska³ w marcu 1945 r. Mo¿na siê zastanawiaæ, co z innymi wydarzeniami w tym zakresie?

Kolporta¿ prasy

Z materia³ów prokuratora Mariana witoñskiego, oddelegowanego do Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w
Poznaniu w latach 1970-1972, zgromadzonych w Muzeum Martyrologii w ¯abikowie w sprawie aresztowañ mieszkañców Mosiny w roku 1943 oraz dotychczasowych lokalnych publikacji
na ten temat, wynikaj¹ pewne spójne ze sob¹ fakty. Czêæ sporód aresztowanych g³ównie w 1943 r. i wczeniej, mia³a zwi¹zek z kolporta¿em gazet, b¹d styka³a siê z podziemn¹ pras¹. I
tak: Eugeniusz Grenda na swoim podwórzu znalaz³ gazetkê Dla
Ciebie Polsko, bracia Jaros³aw i Zdzis³aw Litke spotykali siê z
Zygmuntem Koleckim, Teodorem Woniakiem i kolportowali
gazetki. Podobnie czyni³ Edmund Dolczewski w cegielni Maksymiliana Perkiewicza. Mieczys³aw Konieczny i Maria Kapczyñska zeznawali, ¿e nale¿eli do organizacji Szare Szeregi. Miêdzy
innymi organizacja ta kolportowa³a gazetki i ulotki o treci antyniemieckiej. Do tej organizacji nale¿a³ równie¿ Zdzis³aw Kapczyñski, aresztowany na osiemnacie miesiêcy ju¿ na prze³omie listopada/grudnia 1940 r. W/g ma³¿eñstwa M. i Z. Kapczyñskich, organizacja ta nie mia³a tajnoci. W 1942 r. aresztowano równie¿ Balbinê Chrab¹szcz pod zarzutem kolporta¿u
tajnych gazetek. W tej samej sprawie Irena Smaruj z d. Muszyñska zeznawa³a: Podczas okupacji w naszym domu czêsto
schodzili siê polscy harcerze-koledzy W³adys³awa (Muszyñskiego). Przypominam, ¿e do nas przychodzili Marian Szwedek, Henryk Dolczewski, Potocki, jeden z braci Prêdkich Marian albo Mieczys³aw, Namys³ Podczas tych spotkañ widzia³am, ¿e czytali jakie ulotki w jêzyku polskim. Podobnie poda³
Marian Bolewski, któremu ojciec Antoni da³ do czytania polskie tajne gazetki, drukowane na powielaczu. Nie orientowa³
siê i nie docieka³, sk¹d to ojciec mia³. W³adys³awa Nader o swojej córce Bo¿enie tak zezna³a: Kolegowa³a siê z m³odzie¿¹, z
któr¹ przedtem doje¿d¿a³a do szkól w Poznaniu. Pamiêtam,
¿e jej znajomy by³ m. in. Dolczewski, Muszyñski, Marian Szwedek. Wszyscy oni mieszkali prawie na jednej ulicy Przypominam sobie, ¿e Bo¿ena na pocz¹tku okupacji przynosi³a do
domu jakie gazetki w jêzyku polskim. Na moje pytanie, sk¹d
je ma, odpowiada³a od kolegów. Treæ tych gazetek mia³a
wyranie propolski charakter  Helena Robakowska zam.
Grzeko, siostra Janiny Robakowskiej:  w roku 1942 by³ymy z siostr¹ po jakie sprawunki w sklepie spo¿ywczym w
Mosinie w rynku u Niemca Mayera. W sklepie tym jako ekspedient pracowa³ nasz nauczyciel Geppert. Kupi³ymy wówczas pó³ litra nafty. Geppert nam t¹ naftê z butelki zawin¹³ w
jak¹ gazetê, a nastêpnie w szary papier. Okaza³o siê póniej,
¿e gazeta ta by³a w jêzyku polskim, zawiera³a odezwy do Po-
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laków, pocieszaj¹ce, ¿e nied³ugo bêdzie koniec wojny i podtrzymuj¹ce Polaków na duchu. Gazetkê t¹ po drodze do Krosinka przeczyta³ymy, a po przeczytaniu podar³ymy w drobny mak. O tym, ¿e otrzyma³ymy t¹ gazetkê nikomu w domu
nie wspomina³ymy.

Tajne organizacje

Trudno te¿ twierdziæ, ¿e redagowaniem gazetek i ulotek konspiracyjnych zajmowa³y siê niezale¿nie od siebie pojedyncze,
ró¿ne osoby. By³a to akcja zorganizowana, nosz¹ca znamiona
pracy przygotowanej przez dzia³aj¹c¹ tajn¹ organizacjê lub organizacje. Takimi organizacjami, skupiaj¹cymi mosiñskich harcerzy pocz¹tkowo by³y Bia³y Orze³ a nastêpnie Szare Szeregi,
ideowo zwi¹zane ze Zwi¹zkiem Walki Zbrojnej, póniejsz¹
Armi¹ Krajow¹. W Mosinie cz³onkowie Szarych Szeregów m.in.
prowadzili nas³uch radiowy, kolportowali gazetki, zbierali informacje dotycz¹ce ruchu transportów wojsk niemieckich, byli
³¹cznikami z innymi organizacjami, prowadzili tajne nauczanie. Rekrutowali siê g³ównie ze starszej m³odzie¿y gimnazjalnej i harcerskiej, powy¿ej 16 roku ¿ycia. Do tej grupy nale¿eli
m. in.: Dolczewski Henryk, Figlerowicz Zofia, Grenda Henryk,
Hoppe Józef, Zdzis³aw i Jaros³aw Litke, Jab³oñski Edmund,
Ka³an Kazimierz, Kleiber Kordian, Konieczna Bo¿ena, Konieczny Mieczys³aw, bracia Kukuccy - Bogumi³ i Kazimierz, Kolecki
Zygmunt, Bogus³aw i Romuald Lucknerowie, Maækowiak Bogdan, Muszyñscy Wac³aw i W³adys³aw, Nader Bo¿ena, Namys³
Tadeusz, Pachojka Aniela, rodzeñstwo Papie¿ - Sabina i Heliodor, Prêtki Marian i Mieczys³aw, Strabel Leon, Strychalska Joanna i Szwedek Marian.
Aresztowanie Leona wiêtkowiaka spowodowa³o, ¿e w 1941 r.
w obawie przed dekonspiracj¹, K. Ka³an, K. Kleiber, M. i M.
Prêtki, Z. Kolecki i L. Strabel, ukryli w mieszkaniu rodziców
Ka³ana przy ul. Garbarskiej 3, pokan¹ iloæ dokumentów organizacji. ¯aden z nich w póniejszym ledztwie nie zdradzi³
miejsca ukrycia. Z pomoc¹ przyszed³ przypadek. W 1960 r. w
czasie remontu sufitu w domu przy ul. Garbarskiej 3 wypad³a
skrzynka, w której oprócz 3 sztuk broni krótkiej, naboi, ulotek
KPP, 13 gazetek Polska Narodowa, wydanych od 9.04.1940 r.
do koñca listopada 1940r, jednej gazetki Zerwij pêta z dnia
17.03.1940 r., 11 biuletynów z wydarzeñ na arenie miêdzynarodowej i kraju wydanych od 26.07.1941 r. do 18.09.1941 r., najciekawszymi znaleziskami by³y: ksi¹¿eczki s³u¿bowe Mieczys³awa i Mariana Prêdkich, Mariana Szwedka, Kazimierza Ka³ana,
Zygmunta Koleckiego i Leona Strabla, ksi¹¿eczki pracy 19 DH
im. Boles³awa Chrobrego na rok 1938/39 z wykazem zastêpów
i imiennym wykazem cz³onków, kronika dru¿yny za lata 1931/
39, Kronika wojenna koñcz¹ca siê wpisem o braniu zak³adników z miejscowej ludnoci i zamykaniu ich w bo¿nicy ¿ydowskiej, notes z zapiskami ze szkolenia broni, klisza fotograficzna
z emblematem i napisem Bia³y Orze³, niedokoñczony, rêcznie (prze)pisany tekst Statutu Bia³ego Or³a. Niektóre z punktów Statutu mia³y swoje odzwierciedlenie w czasie prowadzonego przez Niemców póniejszego ledztwa, np.  4) Sprz¹taæ
niebezpiecznych i przeciw naszemu Narodowi zawziêtych
Niemców i to, jakiemi b¹d sposobami ale przed dokonaniem
czynu nikomu o tem nie mówiæ, bo zwierzanie siê odejmuje
spokojnoæ i rezygnacjê, potrzebne w mia³ych dzia³aniach.
Obeznaæ siê w tym celu z truciznami i usuwaæ na bok wszelkie
skrupu³y sumienia, jako niewczesne w dzia³aniach dla dobra
Narodu. Nie wy³¹czaæ z tej kategorii ludzi nawet nie do niemieckiego nale¿¹cych narodu, nawet swoich ziomków jeli ci
z sercem s³u¿¹ Niemcom. 7) Nie traciæ przytomnoci, nie zalêkaæ siê w czasie ledztwa. Na te dwa symptomata uwiêzionych, Niemcy szczególniejsza daj¹ bacznoæ wielk¹ do nich
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przywi¹zuj¹ wagê. Na widok mia³o i przytomnego odpowiadaj¹cego, inkwizytorowie niemieccy zwykli mówiæ: Er ist nich.
9) Pisma patrjotyczne, obudzaj¹ce nienawiæ ku naszym nieprzyjacio³om, poród innych upowszechniaæ powinien, ale ich
nigdy u siebie trzymaæ nie bêdzie; jeli by przypadkiem u niego znaleziono, ma siê t³umaczyæ, ¿e nie wie, co to, i jakim sposobem do niego siê dosta³o i ¿e kto musia³ to podrzuciæ. Póniejsze aresztowania roku 1943, ca³kowicie rozbi³y organizacjê
harcersk¹ i jej konspiracyjn¹ dzia³alnoæ.
Podstawow¹ kwesti¹ jest odpowied na pytanie, czy w Mosinie
dzia³a³a inna tajna organizacja, wspó³pracuj¹ca z dr Witaszkiem
z Poznania? Przegl¹daj¹c w po³owie lat 70. ankiety ZBOWiD-u
w Mosinie dotycz¹ce spraw okupacji hitlerowskiej, zauwa¿y³em, ¿e jako powód aresztowañ roku 1943 podawano i czêsto
dopisywano: afera trucicielska w Mosinie, sprawa doktora Witaszka, przynale¿noæ do tajnej organizacji. Sk³adaj¹cy ankietê
nie podawali zakresu treci tych bardzo ogólnych hase³, ani te¿
¿adnych szczegó³ów dotycz¹cych swojego udzia³u w tej sprawie. Czy by³y prowadzone jakie dzia³ania konspiracyjne? Marian Latanowicz:  nawi¹za³em kontakt z nauczycielem Stefanem Geppertem i nauczycielk¹ W³adys³aw¹ Rogowsk¹. Geppert pracowa³ jako ekspedient kierownik sklepu u Niemca
Mayera, Rogowska w przedsiêbiorstwie sprzeda¿y wêgla i
skupu artyku³ów rolnych u Niemca Starka. W toku tych kontaktów z Geppertem i Rogowsk¹ zosta³em wci¹gniêty do organizacji tajnego nauczania. Ja uczy³em w dwóch trójkach:
w zespole uczniów gimnazjalnych Szwedek, Muszyñski i Dolczewski i w zespole uczniów szko³y podstawowej: Tadeusz
Czarnecki i rodzeñstwo Janasikowie. W mieszkaniu dr Jurdzyñskiego by³ punkt kontaktowy dla ³¹czników Mosiny z Poznaniem pozna³em siê równie¿ z agronomem Sylwestrem
Nowakiem zamieszka³ym w Krosinku. Wspólnie z Nowakiem
by³em na zebraniu polskich agronomów w Brodnicy pow.
remskiego. Na tym zebraniu po omówieniu spraw zawodowych dosz³o do omawiania zrêbów organizacji podziemnej
wojskowo-gospodarczej. Z wypowiedzi Nowaka wyranie
wynika³o, ¿e chodzi o Zwi¹zek Walki Zbrojnej. Nowak czêsto
wspomina³ o moim kuzynie Konradzie Latanowiczu, o którym
wiedzia³em, ¿e nale¿y do ZWZ i redagowa³ gazetkê Dla Ciebie Polsko. Na tym zebraniu w Brodnicy ja zosta³em wytypowany na komendant-kierownika rejonu Mosina na wypadek
zmiany i przewrotu. Józef Król urodzony w wi¹tnikach i Pieszyk Edmund z Rogalinka, aresztowani w marcu 1943 r. jako
przyczynê aresztowania podawali przechowywanie i kolporta¿
tej gazetki. Teresa Skibiñska:  Z wypowiedzi mego mê¿a
orientowa³am siê, ¿e m¹¿ mój pracowa³ w jakiej organizacji
podziemnej i wspó³pracowa³ z mgr farmacji Stefani¹ Dabiñsk¹
oraz dr med. Edmundem Jurdzyñskim Odnonie przyczyn
aresztowania mê¿a to jak mi wiadomo by³y nastêpuj¹ce: praca
konspiracyjna, a nadto podejrzenia, ¿e m¹¿ mój tru³ byd³o i
konie m. in. u Niemca w³aciciela maj¹tku I³ówiec, LehmannNitsche. Kukucki Bogumi³: Ojcu zarzucano przynale¿noæ do
Polskiej Organizacji Podziemnej. Ja te¿ pracowa³em w tej organizacji. W ramach pracy w tej organizacji przewozi³em z
mosiñskiej apteki, w której pracowa³ mój znajomy Romuald
Luckner takie artyku³y jak: kwas piklenowy, chloran potasu i
inne, które zawozi³em do Poznania i przekazywa³em na umówione miejsce jakiej m³odej dziewczynie i to na umówione
has³o. Gertruda Jarmuszczak (Urbanowska) Przypominam
sobie, ¿e pewnego dnia pods³ucha³am rozmowê, jak¹ m¹¿ prowadzi³ w s¹siednim pokoju z Polakami. M¹¿ wówczas miêdzy
innymi powiedzia³ - jak Niemcy nas nakryj¹ to nas wykoñcz¹.
M¹¿ tak¿e chodzi³ czêsto do dr Jurdzyñskiego, od którego przynosi³ ró¿ne wiadomoci na tematy polityczne. Edward Geppert:  W sierpniu 1942 w Mosinie by³em na pogrzebie ojca
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matka powiedzia³a mi, ¿e mój brat Stefan nale¿y do podziemnej organizacji niepodleg³ociowej i ¿e w tej organizacji jest
podobno sekretarzem ubolewa³a nad tym, ¿e zarówno on
jak i inni cz³onkowie tej¿e organizacji przejawiaj¹ swoj¹ dzia³alnoæ zbyt jawnie, co mo¿e szybko dojæ do wiadomoci
Niemców W styczniu 1943 r. bracia moi Stefan i Józef zostali aresztowani przez Gestapo . W celu wyjanienia: Geppert
pracowa³ u Niemca, kupca i póniejszego burmistrza Karla
Mayera, który zaj¹³ dom ze sk³adem po rozstrzelanym Antonim Roszczaku, Rynek 23. Jednoczenie by³ ksiêgowym w mosiñskiej aptece, gdzie pracowa³a jego narzeczona Stefania Dabiñska oraz Kazimierz Ka³an i Romuald Luckner. Obok pod nr
1 w Rynku, w budynku Magistratu, na parterze mieci³a siê siedziba ¿andarmerii z komendantem Hermanem Beukenbusch.
Nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e ¿andarmi mieli doskona³e pole obserwacji tego, co dzia³o siê nawet w zasiêgu ich wzroku. Po aresztowaniu Ka³ana i rewizji w jego domu oraz w aptece, intensyfikacja dzia³añ ledczych posz³a w kierunku wykrycia tajnej organizacji oraz domniemanych sprawców trucia ludzi, zwierz¹t
oraz rodków spo¿ywczych np. m¹ki. Takie zarzuty by³y stawiane aresztowanym w styczniu i marcu 1943 roku. Zdecydowana wiêkszoæ z nich, nie mia³a na ten temat ¿adnych wiadomoci i informacji. Zeznania wymuszano torturami, aby zmusiæ do przyznania siê do przestêpstw niepope³nionych i do obci¹¿ania innych tymi przestêpstwami. Roman Moszak:  przez
pewien czas na Forcie VII przebywa³em w jednej sali z grup¹
54 Mosiniaków. Pozna³em wród nich Skibiñskiego, Jurdzyñskiego, i wielu innych. W rozmowie ze mn¹ Geppert Stefan,
Zygmunt Kurzawa, dr Jurdzyñski i Skibiñski mówili, ¿e byli
przez gestapo w Domu ¯o³nierza niesamowicie bici i w zwi¹zku z tym przyznawali siê do przynale¿enia do konspiracyjnej
organizacji. Kasper Dêbosz:  Opowiadali mi równie¿ o niesamowitych torturach jakie Gestapo stosowa³o wobec tych
wiêniów mosiñskich, którzy w wyniku tych tortur przyznawali siê do wmawiania im, a nie pope³nionych czynów przestêpczych. Chodzi³o o zatrucie kilku Niemców, którzy zmarli
w Mosinie. W sprawie padniêcia kilku sztuk byd³a w Dymaczewie nie jest to niczym specjalnym, zwa¿ywszy, ¿e by³o to zjawisko doæ powszechne w tym okresie czasu. Podobnie trudno
uwierzyæ, ¿e gospodarz Jan Jaworski sam zatru³ swoje byd³o,
trucizn¹ otrzyman¹ jakoby od Józefa Gierszola, z którym go
skonfrontowano. Przyzna³ siê do tego, czego nie zrobi³. Chcia³
przez to unikn¹æ dalszego katowania, którego ju¿ w ledztwie
dowiadczy³. Co mia³by uzyskaæ w wyniku otrucia swojego byd³a, oprócz aresztowania za pope³niony czyn, bêd¹cy sabota¿em gospodarczym na szkodê Rzeszy? Na podstawie zeznañ z³o¿onych przed wiadków mo¿na przypuszczaæ, ¿e istnia³a i dzia³a³a w Mosinie organizacja o charakterze konspiracyjnym. Jednak, jaki by³ jej zakres dzia³ania, z kim wspó³pracowa³a- to trudno jednoznacznie okreliæ i oceniæ.
Warto te¿ kilka s³ów powieciæ akcji trucicielskiej dra Witaszka, w zwi¹zku z takimi zarzutami kierowanymi do aresztowanych mieszkañców Mosiny. Hubert Zbierski w artykule O Franciszku Witaszku, zamieszczonym w Pamiêtniku Towarzystwa
Mi³oników Ziemi Kociañskiej 2009-2012 Tom XIII tak pisze: W styczniu 1992 r., zbieraj¹c materia³y do cyklu artyku³ów
Patroni naszych ulic drukowanych w Witrynie migielskiej prowadzi³em korespondencje z najstarsz¹ córk¹ Franciszka Witaszka, Mari¹-Jolant¹ Malinowsk¹. W licie datowanym 5 luty 1992
r. Maria Malinowska niejako wraca do punktu wyjcia rozwa¿añ o dzia³alnoci Franciszka Witaszka  Henryka Tycnera. Pisze: w 1962 r. redaktor G³osu Wielkopolskiego Henryk Tycner pokusi³ siê o napisanie artyku³u pt. Odwet doktora Witaszka w Dooko³a wiata [5 odcinków], a nastêpnie ksi¹¿eczki pt Ogieñ w ampu³kach.[Ten sam tekst, pod pseudonimem
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K. Ner, w serii MON ¯ó³ty tygrys, 1975]. By³o to pierwsze opracowanie i bardzo niedoskona³e. Czêæ faktów jest prawdziwa,
ale uzupe³niona fikcj¹ napisan¹ na potrzeby ówczesnych w³adz
politycznych.
Na podstawie dokumentu gestapo, znajduj¹cego siê w Instytucie Zachodnim, w którym dr Franciszek Witaszek po dwóch
tygodniach tortur przyzna³ siê do trucia Niemców przy pomocy trucizny zwanej LYCOPODIUM, opisa³ ca³¹ fantastyczn¹
opowieæ o lekarzu-trucicielu. Ten dokument wprowadzi³ nawet w b³¹d historyków, którzy nie zadali sobie nawet trudu
nad ustaleniem, co to jest lycopodium. A jak podaje Ma³a Encyklopedia Zdrowia-wyd. PWN, 1967 na s. 326-lycopodium,
to proszek z neutralnych zió³ [rolina lecznicza, chroniona z
rzêdu wid³akowców  wid³aki jednozarodnikowe o dzia³aniu farmakologicznym] s³u¿¹cy do obsypywania ma³ych pigu³ek, by
siê nie skleja³y. Jak widaæ, ojciec zakpi³ sobie nie tylko z gestapo, ale tak¿e z ma³o inteligentnych historyków i dziennikarzy.
Druga sprawa dotyczy rzekomej produkcji bakterii tyfusu do
stosowania wyroków mierci na Niemcach. Tê sprawê te¿
Tycner ubra³ w szerok¹ fabu³ê, pozostawiaj¹c znak zapytania: gdzie znajdowa³o siê to laboratorium?
Ta czêæ listu koñczy siê konkluzj¹: Tak wiêc dr med. Franciszek Witaszek ani nie produkowa³ trucizny, ani te¿ nie produkowa³ bakterii tyfusu  jako rodków do wykonywania wyroków mierci, bo takich nie by³o.
Jak¿e dramatycznie wygl¹daj¹ przy tym stwierdzeniu wydarzenia i losy ludzi zwi¹zane z masowymi aresztowaniami w Mosinie w 1943 roku.

***

Ze wzglêdu na wagê i zakres, ledztwo w sprawie mosiñskiej
prowadzi³o Staatspolizeileitstelle (stanowisko dowodzenia policji pañstwowej) w Poznaniu, Wydzia³ IV.D, którego kierownikiem by³ od 1942 r. SS-Untersturmführer (podporucznik) Kriminalkomisar Schiffer, awansowany póniej do stopnia SSObersturmführer (porucznik). W wydziale tym, sprawami polskiego ruchu oporu (Polnische Wiederstandbewegung) zajmowali siê: Zeiske Hans- Kriminal Oberassistent (starszy asystent
kryminalny) z Osnabrück, który ju¿ od 12 wrzenia 1939 r. przebywa³ na terenie Wielkopolski wraz z Einsatzgruppe VI pod
dowództwem SS-Oberführera (pu³kownik) Neumanna. W sk³ad
Einsatzgruppe VI wchodzi³o Einsatzkommando 14 pod dowództwem SS-Sturmbannführera (major) Flescha i Einsatzkommando 15-dowodzone przez SS-Sturmbannführera (major) Sommera. Zeiske s³u¿y³ w Einsatzkommando 15. Obydwa Einsatzkommanda by³y m. in. odpowiedzialne za przeprowadzanie publicznych egzekucji zak³adników w wielkopolskich miastach, g³ównie w padzierniku i listopadzie1939 r., w tym równie¿ w Mosinie. Zeiske prowadzi³ te¿ ledztwo w sprawie dr Witaszka, zwi¹zanego z ruchem oporu w Poznaniu. Wraz z nim przyjecha³ do
Poznania Wilhelm Scholl, SS-Oberscharführer, pochodz¹cy z
Koblencji, równie¿ ¿o³nierz Einsatzkommando 15. Scholl pracowa³ wraz z Zeiske w Wydziale IV.D pod kierownictwem Schiffera. O obydwu tych funkcjonariuszach bêd¹cych ledczymi,
wspominali niektórzy sporód aresztowanych w 1943 r.mieszkañców Mosiny.
W sprawie mosiñskiej, bardzo aktywnymi byli ¿andarmi z
miejscowego posterunku, kierowanego przez Hermana Beukenbuscha. We wszystkich siedmiu aresztowaniach w roku 1943
dotycz¹cych tej sprawy, uczestniczyli: Hermann Beukenbusch,
Otto Lauter, Karl Metzner, w szeciu- Bernhardt Marquard (jednoczenie zatrudniony na stanowisku inspektora miejskiego)
oraz Hugo Mücke. Emil Rudolf Baer urodzony w Krosinku i
znaj¹cy doskonale mieszkañców-w trzech. Byli to wyró¿niaj¹cy
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siê sporód innych, zaanga¿owani w sprawê funkcjonariusze
mosiñskiej ¿andarmerii. Koresponduje to z ich wielk¹ aktywnoci¹ Zarz¹dzenie Komendanta ¯andarmerii przy Prezesie
Okrêgu Administracyjnego w Poznaniu, sygn. pisma 135/5/43
z dnia 4.03.1943 r. (t³umaczenie z j. niemieckiego)
 Zarz¹dzenie Komendanta ¯andarmerii nr.2
Dzia³ spraw osobowych
1) Uznania
a) Podoficerowie ¿andarmerii, wachmistrz ¿andarmerii Hermann Beukenbusch-posterunkowy, starsi wachmistrze ¿andarmerii: Otto Lauter, Hugo Mücke, Emil Baer, umo¿liwili
dziêki niestrudzonej pracy i obserwacji prowadzonej miesi¹cami i wymagaj¹cej szczególnej starannoci, ujawnienie niebezpiecznej polskiej tajnej organizacji. Organizacja ta, maj¹ca swoj¹ siedzibê w Mosinie, która w wyrafinowany sposób i
przera¿aj¹cym zakresie przeprowadza³a akty sabota¿u, zabójstwa i umiercanie byd³a, zosta³a unieszkodliwiona w rezultacie postêpowania ledczego, przeprowadzonego sprawnie i z du¿¹ roztropnoci¹ oraz wytrwa³oci¹ przez w/w funkcjonariuszy ¿andarmerii pod kierownictwem posterunkowego.
Podpisa³ dr Held
uwierzytelni³ (podpis nieczytelny)
Warto zapoznaæ siê ze stanem osobowym mosiñskiego posterunku ¿andarmerii oraz z innymi funkcjonariuszami z ró¿nych
s³u¿b, mieszkaj¹cymi wówczas Mosinie, którzy wspomagali
dzia³alnoæ tego posterunku.
Niemieccy ¿andarmi w Mosinie w czasie II wojny wiatowej
Opracowano na podstawie danych zebranych przez Wiceprokuratorów Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu Mariana
witoñskiego i Mariana Kaczmarka w latach 1972/73, w posiadaniu Muzeum Martyrologii w ¯abikowie, danych USC w Mosinie i materia³ów w³asnych.
1. Meister Matthias KNUSSMAN, ur. 9.01.1896 r. w GrossGerau. Komendant Posterunku w Mosinie od 1941 r. Od
3.06.1942 r. skierowany do Szko³y ¯andarmerii we Fryburgu.
Ponownie podj¹³ s³u¿bê w Mosinie 26.09.1942 r. W okresie od
1.10.1942 r.-1.03.1943 r. delegowany zosta³ do pracy w rodzie
Wlkp. Z dniem 2.03.943 r. powróci³ do Mosiny, nastêpnie od
3.03.1943 r. by³ w remie a od 4.03.1943 r. w Poznaniu. Z Poznania zosta³ przeniesiony do ¯andarmerii w Szamotu³ach z
awansem s³u¿bowym na porucznika. (Bez. Leutnant). Zawar³
zwi¹zek ma³¿eñski 8.03.1924 r.
2. Meister Hermann BEUKENBUSCH, ur. 7.06.1891 r. w
Frintrop Essen. Zwi¹zek ma³¿eñski zawar³ 30.10.1919 r. Od 1939
r. od rozpoczêcia okupacji do pocz¹tku stycznia 1943 r. pe³ni³
funkcjê Komendanta Posterunku ¯andarmerii w Pakwitz (Rakoniewice). 3.01.1941 r. jako Hauptwachtmeister, by³ wiadkiem
na lubie Johana Arnolda Schmidta,-Gendermerie Wachtmeister w Mosinie. Od 25.01.1943r. do koñca wojny by³ Komendantem Posterunku w Mosinie. W okresie jego komendantury
dosz³o do masowych aresztowañ w miecie i okolicy w ramach
tzw. SACHE MOSCHIN. By³ autorem raportu z dnia 1.02.1943
r. w sprawie Wykrycia tajnej organizacji sabota¿owej w Mosinie. Niskiego wzrostu, oty³y, znienawidzony przez mieszkañców. Urzêdowa³ w budynku Magistratu, Markt 1.
3. Oberwachtmeister Otto Friedrich LAUTER, ur. 12.10
1904r. w Mittelwalde/Zossen. Zwi¹zek ma³¿eñski zawar³ 18 lipca 1928 r. z Marie Warm w Budzis³awiu.(Urz¹d Seebrück, Kr.
Dietfurt) Wraz z Beukenbuschem by³ wiadkiem na lubie Johanna Schmidta 3.01.1941 r. W okresie od 28.11.1942 r.30.11.1942 r. zastêpowa³ Beukenbuscha. Ojciec córki Ingrid
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Marie, ur. 23.02.1942 r. i syna Helmuta ur. 7.08.1943 r. Niskiego wzrostu oty³y, z rudymi w³osami na g³owie, budzi³ swoim
wygl¹dem i sposobem bycia, postrach i odrazê wród mieszkañców. Mieszka³ Fabrikstr. 3 (rejon cegielni Perkiewicza).
4. Oberwachtmeister Bernhardt MARQUARD,
ur.1.03.1908 r. w Konigsberg Op. (Królewiec) O¿eni³ siê
30.09.1933 r. z Anne Elise Bendzien. Urlopowa³ w czasie od
20.04.1943 r.-3.05.1943r. W Magistracie, przy burmistrzu Wilhelmie Greabercie z Mogilna, zajmowa³ stanowisko Stadtinspektora. Bezirksoberwachtmeister w latach 1944-1945.
14.08.1942 r. by³ wiadkiem na lubie Wilhelma Waltera Starka, ¿o³nierza Wehrmachtu ur. 1.09.1914 r. z Wand¹ Neneman
ur.21.10.1914r. w Popowie Biskupim, c. Bohdana, w³aciciela
maj¹tku Budzyñ wraz z cegielni¹. Jego ojciec, (Starka) Wilhelm
Karl z Krosna zaj¹³ po rozstrzelanym 20.10.1939 r. Janie Fr¹ckowiaku, m³yn przy ul. Kolejowej. 4.05.1943 r. urodzi³a siê
Marquardtowi córka Jutta Urlike. Mieszka³ na Lindenstr. 27,
(Lipowa, po wojnie) Mickiewicza) do chwili ucieczki styczniu
1945 r.
5. Oberwachtmeister Emil Rudolf BAER, ur. 6.05.1909
r. w Bergdorf (Krosinko) pow. rem. Jego ojcem by³ rolnik Rudolf Karl Baer ur. 8.05.1869 r. w Krosinku a matk¹ Hulda Raschke, ur.15.06.1879 r. w Stêszewie. lub zawar³ 28.06.1942 r.
w Mosinie z Verwaltungsangestellte Elz¹ Dorothea Kleiber, ur.
6.02.1915 r. w Kozubszczyzna Kr. Lublin, zamieszka³¹ Moschin
Markt 2. wiadkiem na jego lubie by³ Hermann Beukenbusch.
S³u¿bê na Posterunku ¯andarmerii w Mosinie pe³ni³ do 13.08
1943 r. 3.09.1944 r. zosta³ ojcem syna Siegfrieda Heinricha.
Mieszka³ przy ulicy Lindenstr.27. (Lipowa) Z racji urodzenia i
znajomoci jêzyka polskiego, doskonale zna³ przedwojenne
miejscowe stosunki ludnociowe. Wykorzystywa³ to póniej w
czasie masowych aresztowañ, szanta¿uj¹c miejscowych Polaków czy proponuj¹c im podpisywanie listy VD.
6. Oberwachtmeister Johann Arnold SCHMIDT, ur.
8.05.1913 r. w Hartfeld Kr. Grodek. Jego ojciec Jakob Schmidt
by³ w Hartfeld komendantem ¿andarmerii. Johann Arnold zawar³ 3.01.1941 r. w Mosinie zwi¹zek ma³¿eñski z Auguste Anne
Orb, ur. 10.09.1921 r. w Swatkowcach Kr. Sokal, a zamieszka³¹
w Berlinie. W czasie od 6.01.1042 r.-31.07.1942 r. kszta³ci³ siê
na kursie w Szkole ¯andarmerii w Brzegu. 21.07.1943r. zosta³
ojcem syna Dietmara. Mieszkali na ulicy Lindenstr. 11. (Lipowa)
7. Oberwachtmeister Karl METZNER, ur. 11.07.1904 r. w
Pforten Kr. Sorau. W Mosinie by³ w latach 1941-45. Po zamkniêciu kocio³a i odejciu ks. proboszcza Lucjana Haendschke, zamieszka³ na probostwie wraz z ¿on¹ i dwiema córkami. Pomoc¹
domow¹ (s³u¿¹c¹) by³a u niego Wanda Dobra z Nowego Krosna. W okresie od 23.06.1942 r.-21.11.1942 r. podnosi³ swoje
kwalifikacje w Szkole ¯andarmerii w Brzegu. Uciekaj¹c z ca³¹
rodzin¹ do Rzeszy oko³o 20. 01.1945 r. nakaza³ Wandzie Dobrej pilnowanie ich dobytku z zaznaczeniem, ¿e oni jeszcze tutaj wróc¹.
8. Oberwachtmeister Oswald ADOLF SCHELLER, ur.
10.06.1914 r. w Jahrhauland Kr. Obornik. W okresie od
20.04.1942 r.-21.11.1942 r. zosta³ oddelegowany do Szko³y ¯andarmerii w Aleksandrowie. Ponownie by³ w szkole w czasie od
1.05.1943 r.-8.06.1943 r. Nastêpnie do koñca okupacji pe³ni³
s³u¿bê w Mosinie. Oberwachtmeister w latach 1941-1944. Bezirkoberwachtmeister d. Gendermerie w latach 1944-1945.
9. Wachtmeister Hugo MÜCKE, ur. 13.07.1916 r. w Hirchfelde Kr. Gnatz. Przebywa³ na urlopie od 5.05.-20.05.1943 r.
Nastêpnie od 15.06.-5.08.1943 r. oddelegowany na szkolenie
do Biedruska. Przypuszczalnie od 15.06.1943r. przeniesiony
s³u¿bowo do maj¹tku Sowiniec gdzie kierownikiem by³ Ernst
Keihlau. W latach 1942-43 mieszka³ w Mosinie.
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10. Wachtmeister Franz KISSLINGER, ur. 26.03. 1891r.
w Dorna Kandreni (Rumunia), w Mosinie przebywa³ od
1.11.1942r do koñca 1943 r. W okresie od 30.06.1943 r.18.09.1943 r. oddelegowany na szkolenie zawodowe do Poznania.
11. Wachmeister Georg PREISS, ur. 3.10.1900 r. w Altkirch
(Krosno) ¯andarmem w Mosinie by³ od 20.11.1942 r. Od
30.06.1943r.-18.1943 r. razem z Kisslingerem przebywali na
kursie w Poznaniu. Korzysta³ z urlopu w czasie od 20.09.1943
r. do 5.10.1943 r. Meister d. Gendermerie w latach 1941-1943 i
nastêpnie Rottwachtmeister w latach 1943-1945. W latach 19411945 mieszka³ w Mosinie. Podobnie jak Emil Baer zna³ miejscow¹ ludnoæ, oraz dzia³alnoæ niektórych osób w okresie miêdzywojennym.
12. Meister Jakob Heinrich WURZEL, ur .4.09.1901 r. w
Seligenstadt Kr.Offenbach/M. Gendermerie-Hauptwachmeister w Hochkirch (Brodnica) Kr Schrimm. W okresach od 1.10.10.10.1942 r. oraz 25.03.-31.03. zastêpowa³ komendanta w
Mosinie, który przebywa³ na urlopie. Na sta³e zaanga¿owany w
¯andarmerii w Mosinie od 9.06.1943 r.
13. Oberwachtmeister Herbert ROTTLUFF, ur.
20.03.1907 r. Od dnia 1.07.1942 r. oddelegowany do pracy w
Rejencji w Poznaniu. Od 1.08.1943 r. zosta³ przydzielony do
pracy w Oddziale ¯andarmerii Zmotoryzowanej w Poznaniu.
14. BOW Konrad BETHKE, ur. 4.05.1902 r. Od 1.07.1942
r. by³ oddelegowany do pracy w Rejencji w Poznaniu. W okresie od 8.04.1943 r.-2.06.1943 r. przydzielony by³ do Oddzia³u
Zmotoryzowanej ¯andarmerii w Poznaniu. Z dniem 19.09.1943
r. zosta³ przeniesiony s³u¿bowo do Buwemburga (?).
15. Oberwachmeister Karl DIETRICH, ur. 19.07.1899 r.
w Wasselheim Kr. Molsheim. Organizacyjnie nale¿a³ do ¯andarmerii w Poznaniu.
16. Oberwachtmeister Rudolf DIETRICH, ur. 20.11.1903
r. w Eichigt Kr. Oelsnitz. W 1943 r. pracowa³ w ¯andarmerii
pow. remskiego.
17. Wachtmeister Walter MEINIG, ur. 18.03.1902 r.
Wachtmeister d. Gendermerie w latach 1943-44, i nastêpnie
Rottwachtmeister. Mieszka³ w Mosinie.
18. Walter Otto SOMMERMEIER, ur. 5.02.1903 r. w Gollantsch (Go³añcz) pow. W¹growiec. Do Mosiny przyby³ na prze³omie 1939/40 r. O¿eniony z Hedwig Haupt, córk¹ rzenika. W
1940 r., 8 wrzenia, rodzina powiêkszy³a siê o córkê Erikê Irmgard. Mieszkali na Posenerstr. 23. Pracowa³ w ¯andarmerii w
Poznaniu.
19. Rottwachtmeister Karl SOMMERMEIER, ur.
5.02.1903 r. w Gollantsch (Go³añcz), 1943-1945 zamieszka³y w
Mosinie
20. Wachtmeister Wilhelm MEYER, ur. 6.06.1906 r. w
Ammen? Zwi¹zek ma³¿eñski zawar³ 5.10.1933 r.
21. Wachtmeister Felix HAAB, mieszka³ w Mosinie w latach 1942-1943
22. Oberwachtmeister Dietrich, podobnie jak Haab, od
26.08.1943 r. pe³ni³ s³u¿bê w Mosinie.
Oprócz w/w, w czasie okupacji w mieszkali w Mosinie, niektórzy przez krótki okres czasu, nastêpuj¹cy przedstawiciele s³u¿b
mundurowych:
1. Bahnschutzpolizeibeamter Herbert Paul WEIDNER,
ur. 4.04.1911 r. w Neurosse Kr. Gratz, (Neutomischel Land).
11.02.1943 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Olg¹ Teise, ur. 1.12.1912
r. w Kasun Kr. Warschau. Mieszkali przy ul. Posenerstr.14. (Poznañska) W dniu 6.11.1943 r. urodzi³a siê im córka Helga Marie
2. Hauptwachmeister der Gendermerie Friedrich Wilhelm LOTTER, ur. 10.02.1910 r. w Zimmern Kr. Weisenberg.
Jego ojciec Johann, by³ burmistrzem w tej miejscowoci. Friedrich 6.03.1943 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Hildegard Mar-
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got Elfriede Steinbach, ur. 15.09.1912 r. w Granow Kr. Arnswalde. Z tego zwi¹zku narodzi³a siê 16.09.1944 r. córka Hennelore
Brigitte. Mieszkali przy ul. Wilhelm Gustloffstr.2. (Kiliñskiego)
3. Oberwachtmeister der Gendermerie zu Pfl Josef
KOWOLLEK, ur. w 1908 r. 24.04.1943 r. by³ wiadkiem na
lubie Gefreitra Stefana Deneter Porsta, ur. 22.12.1919 r. w Czernowitz. Porst mieszka³ przy Gartenstr. 17. (Ogrodowa) Siedziba ¯andarmerii Polowej znajdowa³a siê w willi w ogrodzie przy
Kirchstr.1. (Kocielna) Tam te¿ urzêdowa³ Gendermerie-Abteilungsführer. (dowódca oddzia³u).
4. Komendant Konnej Policji - Richard JACKEL  brak
danych, z relacji wynika, ¿e jego siedziba mieci³a siê równie¿
w budynku przy Kirchstr.1 (Kocielna)
5, 6 i 7 Wachtmeister RICHTER, Bezirksoberwachmeister TABBERT, Oberwachtmeister GROSS z dniem
15.06.1943 r.wszyscy zostali przeniesieni do nowo utworzonego posterunku ¿andarmerii w Rogalinie (Einchenhein). Brak
danych o w/w.
8. Willi DOSSMANN, ur.1.09.1888 r. funkcjonariusz SA, organizator festynów i uroczystoci partyjnych w Ogrodzie Europejskim, (ogród Formañskiego, przedwojenna i obecna ul. Kolejowa) od koñca 1943 r. dowódca kompanii obrony terytorialnej w Mosinie i okolicznych wioskach. Mieszka³ na
Schützenstr.11. (Strzelecka)
9.  12. Z dniem 19.06.1944 r. na podstawie pisma Hermanna
Beukenbuscha do ¯andarmerii Powiatowej w remie, zostali
powo³ani dodatkowo do s³u¿by rezerwowej w ¿andarmerii w
Mosinie: Bensch Paul, ur.18.08.1893 r. zam. w Lindenhein
(Borkowice); Neumann Bruno, ur.15.08.1892 r.
ur.14.06.1893 r. zam. w Lindenhein (Borkowice); Kreuter
Gustaw, ur. 14.06.1893 r. w Rumunii, zam. w Mosinie; Grottcky Kurt, ur. 24.11.1898r. w Rydze, zam. w Mosinie wraz z
rodzin¹ od 05.04.1940 r. przy Posener Chaussee 3. (Szosa Poznañska) Od 01.07.1940 r. przeprowadzi³ siê i zamieszka³ na
Schützenstr.11. (Strzelecka) Mieszka³ razem z Willi Do?mannem. Ich s¹siadem by³ Peter Klein, rygorystyczny kierownik
oddzia³u w SARPIE, (BARWA), zamieszka³y Schützenstr.10.
(Strzelecka)
13. Oberwachtmeister Heilmann, od 16.06.1943 r. skierowany zosta³ do Mariensee (Jeziory)
14. Bezirksoberwachtmeister Tietz, od 2.07.1943 r. do
15.07.1943 r. zosta³ oddelegowany z Brodenkirch (Brodnica) na
tymczasowe zastêpstwo, z rozkazem powrotu do poprzedniego
posterunku. Bra³ udzia³ w aresztowaniach w miesi¹cu wrzeniu
1943 r.
Kolejny ju¿ pi¹ty odcinek, bêd¹cy podsumowaniem akcji SACHE MOSCHIN, bêdzie prób¹ bilansu, pokazuj¹cym skutki tej
akcji, która by³a zbrodni¹ dokonan¹ z premedytacj¹ na mieszkañcach naszego miasta.

***

Wed³ug sprawozdania Beukenbuscha oraz zapisów w Dzienniku ¯andarmerii Posterunku w Mosinie, aresztowania mia³y
miejsce w dniach: 29.01.1943 r. - zatrzymano 43 osób celem
ujêcia tajnej organizacji; 2.03.1943 r. - zatrzymano 60 osób,
które nale¿a³y do tajnej organizacji; 3.03.1943 r. - zatrzymano
2 osoby; 9.04.1943 r. - na ¿¹danie Gestapo zatrzymano 18 osób,
a 22.04.1943 r. - dodatkowo 5 osób. Razem w okresie od
29.01.1943 r. do 22.04.1943 r. zatrzymano 128 osób. Aresztowane wówczas osoby by³y przewo¿one i wiêzione w Forcie VII
w Poznaniu. Stamt¹d aresztowanych transportowano na przes³uchania do Domu ¯o³nierza. Zachodzi pytanie: czy udowodniono cokolwiek w procesie s¹dowym, aresztowanym na po-
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Zofia Koñczak z
d. Figlerowicz:
 w miesi¹cu
sierpniu 1943 r.
gestapowcy polecili
nam
uprz¹tn¹æ jaki
wiêkszy pokój.
Pamiêtam, ¿e do
tego
pokoju
wnios³ymy
du¿y stó³ przez
okno i krzes³a.
Gestapowcy mówili nam, ¿e po
po³udniu przyjedzie Sondergericht. Tego samego dnia po po³udniu zosta³y z naszej celi wywo³ane i wyprowadzone Janina
Strychalska, Stefania Dabiñska,
Janka Iwicka i
jeszcze kilka innych Do celi ju¿
nie wróci³y. Na
drugi dzieñ przez
okno celi widzia³ymy, ¿e wywo³ane wiêniarki i
ca³y szereg innych mieszkañców
Mosiny
przeprowadzono
przez most nad
fos¹ do ciê¿arowych samochodów. Nastêpnie
te samochody
ciê¿arowe wyjecha³y w niewiadomym kierunku. Od tego czasu
zagin¹³ jakikolwiek lad po tych
wiêniarkach i
wiêniach.
Helena Grzeko z
d. Robakowska:
Meldunek z kwietnia 1943 o aresztowaniu 18 Polaków
 We wrzeniu
1943 r. nadszed³
do nas list wys³any z Katowic. Jak siê okaza³o, by³ to list, który ja pisa³am do
cz¹tku 1943 r. mieszkañcom Mosiny? Czy aresztowani mieli
siostry do obozu-Fortu VII, i na tym licie Janka osobicie opimo¿liwoæ wypowiedzenia i obrony swoich racji przed s¹dem?
sa³a przebieg rozprawy przeciwko niej i innym mieszkañcom
3 sierpnia 1942 r. Artur Greiser w wydanym rozporz¹dzeniu
Mosiny. Z treci tego listu wynika³o, ¿e do Fortu VII przyjepowo³a³ Policyjne S¹dy Dorane. (Standgericht). Te s¹dy orzecha³ jaki specjalny s¹d z Berlina, którego przewodnicz¹cym
ka³y wy³¹cznie karê mierci dla Polaków, zamieszka³ych na teby³ jaki zastêpca Hitlera. Rozprawa odbywa³a siê na koryrenach wcielonych do Rzeszy. Z zeznañ Romana Moszaka, Zotarzu Fortu VII. W wyniku tej rozprawy zosta³o skazanych na
fii Koñczak z d. Figlerowicz oraz Heleny Robakowskiej zamê¿karê mierci 60 mieszkañców Mosiny i okolicy. Miêdzy innynej Grzeko, z³o¿onych przed prokuratorem Marianem witoñmi zosta³a skazana na karê mierci Aniela Pachojka. Pachojskim wynika, ¿e taki s¹d mia³ miejsce dla aresztowanych w spraka wówczas krzyknê³a jestemy niewinni i pad³a do nóg jawie mosiñskiej, na terenie Fortu VII, w sierpniu 1943 r.
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kiego sêdziego niemieckiego, i wtedy w³anie zosta³a zastrzelona na miejscu przez jakiego Niemca.
Siostra równie¿
wspomnia³a w tym licie, ¿e rodziny osób skazanych na kare
mierci  a¿ do trzeciego pokolenia zostan¹ wytêpione, likwidacja ta nie grozi jednak cz³onkom rodzin oskar¿onych skazanych na do¿ywocie. Aresztowani mosinianie mieli wówczas
owiadczyæ, ¿e do ¿adnej organizacji konspiracyjnej nie nale¿eli, a przyznawali siê do tego sugerowanego im zarzutu, tylko
pod wp³ywem potwornego bicia. Standgericht skaza³ wówczas
60 osób na karê mierci pod zarzutem trucia Niemców i przynale¿noci do tajnej organizacji. Noc¹ z 17/18 sierpnia 1943 r.
uformowany zosta³ sporód skazanych w tej sprawie transport.
Skazañców widziano na peronie 4a w Poznaniu, na stacji kolejowej w Mosinie w oknie wagonu, jeszcze dalej w Lesznie. Wanda Maria Koñczak z d. Si¹kowska:  W sierpniu 1943r. brat zosta³ wywieziony z Fortu VII, poci¹giem przeje¿d¿a³ przez Mosinê, widzielimy go nawet na dworcu i pokazywa³ nam ruchem rêki wzd³u¿ gard³a, ¿e jedzie na stracenie, od tego czasu
brata ju¿ nie widzia³am, lad po nim zagin¹³. Pragnê dodaæ,
¿e brat przekaza³ nam przy oddawaniu brudnej bielizny, zagrypsowan¹ informacjê, ¿e bêdzie wywieziony na karê mierci. Brat Czes³aw by³ stanu wolnego  Dalej lad po wiêniach
z transportu urywa siê, jak i równie¿ ich ¿ycie. Na temat mosiñskiego transportu mierci, nie ukaza³a siê w prasie poznañskiej
tego okresu ¿adna informacja, notatka czy wzmianka. W³adze
hitlerowskie nie powiadomi³y równie¿ cz³onków rodzin wywiezionych mosinian, odnonie dalszych losów skazañców. Zagin¹³
po nich wszelki lad
Aresztowania mieszkañców miasta z 9 - tj. czwartek i 10 pi¹tek-wrzenia oraz 12-niedziela i 18-sobota wrzenia 1943 r., by³y
akcj¹ odwetow¹  Vergeltungsmassnahmen, za ich domniemany udzia³ w dzia³alnoci polskiej tajnej organizacji sabota¿owej. Wynika³o to z takiej oceny w³adz okupanta. By³a to w skali
i historii miasta Mosiny akcja bez precedensu, jakiej jeszcze nie
by³o i nie dowiadczono. Dokonano aresztowañ wród cz³onków rodzin wielopokoleniowych tj. rodziców, rodzeñstwa, dzieci
a nawet i dziadków tych aresztowanych, którzy w sierpniu zostali wywiezieni z Fortu VII w nieznanym kierunku i lad po
zagin¹³. Aresztowañ dokonywa³o Gestapo z Poznania, posi³kuj¹c siê znaj¹cymi ulice i mieszkañców miasta ¿andarmami mosiñskiego posterunku. Wed³ug Dziennika ¯andarmerii,
9.09.1943 r. w nadzwyczajnej akcji aresztowano 156 Polaków a
w dniu nastêpnym kolejnych 21 oraz 48 dzieci. Znamiennym
by³o równie¿ to, ¿e Gestapo poszukiwa³o najbli¿szych cz³onków
rodzin nie tylko na terenie Kraju Warty, ale i równie¿ w Generalnym Gubernatorstwie i poza granicami by³ego Pañstwa Polskiego np. Edmunda Cielewicza aresztowano w Przemylu,
Kukuckiego Alfonsa w Mogilnie, Edwarda Gepperta w Warszawie, Helenê Namys³ zam. wiêtkowiak aresztowano na robotach na terenie Meklemburgii, Pelagiê Jankowsk¹ zam. Krukowiecka w Radomsku. Aresztowanych w Mosinie przewo¿ono od
razu autobusami i samochodami ciê¿arowymi stoj¹cymi na rynku, bezporednio do obozu w ¯abikowie. Ta grupa aresztowanych nie mia³a ¿adnych indywidualnych przes³uchañ oprócz
owiadczenia im, ¿e s¹ niebezpieczni dla narodu niemieckiego.
Takie owiadczenia przygotowane w jêzyku niemieckim, niektórzy sporód aresztowanych pod grob¹ represji musieli podpisaæ.
We wrzeniu 1943 r. gestapo i funkcjonariusze mosiñskiej ¿andarmerii dokonali aresztowañ wród osób m.in. z rodzin: Adamczyk-4, Bolewski-7, Cielewicz-9, Czechowski-9, Dabiñska-1,
Dolczewski-1, Dolniak-5, Geppert-4, Gierszol-6, Grenda-7, Górczak-2, Hope-1, Iwicka-6, Jankowski-3, Jarnot-2, Je¿ewicz-6,
Jurdzyñski-2, Ka³an-5, Kamierczak-4, Kleiber-5, Kukucki-7,
Kurzawa-5, Litke-1, Luckner-2, Maciejewski-12, Maækowiak-3,
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Marchelek-3, Michalak-6, Morella-5, Muszyñski-4, Namys³-10,
Niedziela-3, Nowaczyk-5, Nowak-11, Pachojka-4, Papie¿-8,
Prêtki-7, Robaszkiewicz-2, Si¹kowski-7, Skibiñski-5, Stachowiak-2, Szwedek-2, Tomowiak-11, Urbanek-9, Urbanowski-2,
Vogt-4 Z przekroju ca³ej sprawy wynika te¿, ¿e okupant w
okresie styczeñ-wrzesieñ 1943 r. aresztowa³ wielu m³odych
mieszkañców miasta, którzy dopiero rozpoczynali wchodziæ w
swoje doros³e ¿ycie. Stanowili oni m.in. grupê uczniów poznañskich gimnazjów i liceów - by³ych maturzystów, pracowników
mosiñskich zak³adów pracy oraz miejscowego rzemios³a, cz³onków bardzo prê¿nie dzia³aj¹cej wówczas przedwojennej organizacji Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. By³a to m³odzie¿ urodzona g³ównie w latach 1920-1926, aktywna i w pe³ni si³ twórczych, przed któr¹ otwiera³a siê przed wybuchem wojny perspektywa ¿yciowa, aktywnie uczestnicz¹ca w miejscowym ¿yciu
spo³ecznym. Wród aresztowanej grupy m³odzie¿y byli: Adamczyk Stanis³awa-17 lat, Bernacki Edward-21 lat, Bolewskie Joanna-18 lat i Maria 21 lat, Cielewicz Felicja-19 lat i Bo¿ena-17
lat, Czechowscy: Bronis³aw-18 lat, W³adys³aw-21 lat, Dolczewski Henryk-21 lat, Dolniak Bogus³aw-22 lata, Geppert Józef-20
lat, Gierszol Kazimierz-23 lata, Grendowie-Marian-21 lata,
Henryk-22 lata, Irena-18 lat, Iwicka Urszula 19 lat, Jankowski
Stanislaw-17 lat, Je¿ewicze: Helena-18 lat, Sabina-21-lat, Ka³an: Edmund-18 lat, Stefania-19 lat, Kazimierz-21 lat, Kleiber:
Kordian-20 lat, Kazimierz-22 lata, Konieczny Mieczys³aw 24
lata, Konieczna Bo¿ena-19 lat, Koleccy: £ucja-16 lat, Zygmunt22 lata, Kukuccy: Bogumi³-18 lat, Kazimierz-20 lat, Tadeusz21 lat, Felicja-22 lata, Litke Jaros³aw-17 lat i Zdzis³aw-19 lat,
Luckner: Bogus³aw-23 lata i Romuald-19 lat, Maækowiakowie:
Bogdan-23 lata, Helena-18 lat, Michalakowie: Franciszek-23
lata, Wincenty-19 lat, Morella: Bronis³aw-22 lata, Franciszek18 lat, Muszyñscy: Wac³aw-19 lat, Irena-16 lat, W³adys³aw-21
lat, Namys³: Witalis-16 lat,Tadeusz-19 lat, Nader Bo¿ena-19 lat,
Nowak Franciszek-20 lat, Pachojka: Aniela-20 lat, Joanna-18
lat, Papie¿: Rajmund-17 lat, Sabina-19 lat, Heliodor-2o lat,
Monika-23 lata, Irena-22 lata, Prêtki: Maria-18 lat, Mieczys³aw19 lat, Aniela-20 lat, Marian-23 lata, Rakowski Antoni-19 lat,
Robaszkiewicz Monika-18 lat, Si¹kowski Dionizy-21 lat, Strychalska Joanna-22 lata, Sliwiñska Irena-16 lat, Szwedek Marian-21 lat, Tomowiakowie: Irena-16 lat, Kazimierz-22 lata,
Urbanek: Ludwika-16 lat, Maria-20 lat, Józef-22 lata, Vogt:
Edward-17 lat, Stefania-19 lat, Maria-21 lat, W³adys³aw-23 lata.
Wêclewska Janina-23 lata, Wechta Kazimierz-23 lata, Woda
Marceli-19 lat
Ze sprawozdania prokuratora Mariana witoñskiego w sprawie OKP.III Ds.9/70 wynika, ¿e aresztowania wrzeniowe objê³y 191 najbli¿szych krewnych i innych osób, które mia³y jakikolwiek zwi¹zek z wywiezionymi transportem sierpniowym.
Sprawozdanie Beukenbuscha z tej akcji specjalnej podaje, ¿e
aresztowano 225 osób doros³ych w tym 48 dzieci do lat 16. Natomiast z poprawionego wykazu osób z opracowania Szkice z
przesz³oci Mosiny, autorzy R. Per³a i J. Szeszu³a wynika, ¿e
liczba osób aresztowanych w tych dniach przekracza³a 230.
Ró¿nice te wynikaj¹ z ci¹g³ego uzupe³niania informacji w tej
sprawie.
Odrêbn¹ kategoriê wród aresztowanych stanowi³y dzieci, których rodziców aresztowano w okresie styczeñ-wrzesieñ 1943 r.
Rozkazem z dnia 06.01.1943 r. Himmler poleci³ zorganizowaæ
obozy specjalne dla dzieci bandytów oraz  ¿eby w obozach
zbiorczych dla dzieci i nieletnich projektowanych przez szefa
G³ównego Urzêdu Gospodarczo-Administracyjnego SS przeprowadzano przegl¹d rasowy i polityczny. Bezwartociow¹
pod wzglêdem rasowym m³odzie¿ p³ci mêskiej i ¿eñskiej nale¿y przekazaæ przedsiêbiorstwom obozów koncentracyjnych,
jako terminatorów. Dzieci te nale¿y wychowywaæ. Wychowa-
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nie ich ma polegaæ na przyuczeniu do pos³uszeñstwa, pilnoci, bezwarunkowego podporz¹dkowania siê, uczciwoci wobec niemieckich panów. Musz¹ umieæ liczyæ do 100, poznaæ
znaki ruchu drogowego i byæ przygotowane do swych zawodów, jako robotnicy rolni, lusarze, stolarze itd. Dziewczêta
nale¿y wyszkoliæ na robotnice, prz¹dki, trykociarki i nauczyæ
innych podobnych zawodów. Pod koniec grudnia 1942 r.
utworzono w £odzi Polen Jugendverhrwahrlager der Sieherheitspolizei in Litzmanstadt. Wiêziono tam dzieci od 2 do 16
lat. Tam te¿ trafi³a czeæ aresztowanych 10 wrzenia 1943 r.
dzieci z Mosiny. Zostali nazwani dzieæmi polskich terrorystów, co zosta³o zapisane w zachowanych kartach obozowych
Teresy Iwickiej, Józefy Czechowskiej oraz Gertrudy NowakSkrzypczak  Na rozkaz Reichsführera SS i szefa niemieckiej
policji nale¿y wychowankê I. razem z innymi dzieæmi terrorystów dostarczyæ do Polen-Jugendverwahrlager. Ten wpis
wiadczy równie¿ o tym, jak du¿¹ rangê nadano w poznañskim
gestapo ledztwu, w sprawie wykrycia i dzia³ania tajnej organizacji sabota¿owej w Mosinie, co w lutym 1943 r. sugerowa³ w
swoim sprawozdaniu Hermann Beukenbusch, komendant tutejszego posterunku ¿andarmerii. Bogdan Koñczak, s. Wandy z
d. Si¹kowska, tak wspomina aresztowanie swoje i brata Ireneusza 10 wrzenia 1943 r.:,  Kiedy nadszed³ dzieñ, po przebudzeniu nie zobaczylimy mamy. S¹siadka (Lewandowska)
próbowa³a nas uspokoiæ, mówi³a, ¿e mama pojecha³a do Poznania. Chcielimy udaæ siê do dziadków, niestety ich równie¿
nie by³o w domu. D³ugo nie czekalimy, kiedy przysz³y po nas
dwie Niemki w cywilnych ubraniach. Zachowywa³y siê spokojnie, mia³y ze sob¹ przygotowane ju¿ wczeniej tabliczki z
naszymi imionami nazwiskami, które zawiesi³y nam na szyje. S¹siadka uszykowa³a kanapki, wziêlimy je ze sob¹. Zaprowadzono nas do punktu zbornego, do mosiñskiego kina.
Ogarn¹³ mnie przera¿aj¹cy widok, niektóre dzieci by³y jeszcze w wózkach, albo mia³y po 2 latka jak np. Marek Zakrzewski, Zosia Koralewska, dzieci p³aka³y. Po odsiedzeniu kilku
godzin w kinie, przeprowadzono nas przed obecny budynek
urzêdu miejskiego (wówczas jego jedna z czêci przeznaczona
by³a na posterunek ¿andarmerii). By³o ko³o po³udnia. Nadjecha³y 2 ciê¿arówki pod plandekami, wsadzono nas na samochody, a na koñcu usiedli niemieccy stra¿nicy. Przewiezieni
zostalimy do Poznania, do Domu ¯o³nierza. Transport zawieziono do Poznania na Dworzec Zachodni, gdzie zostalimy
prze³adowani do normalnego poci¹gu, do jednego wagonu.
Tam wszystkich zamkniêto, zgaszono wiat³a, by³o ciemno. Pozostawiono nas bez opieki, bez picia i jedzenia. My z bratem
mielimy przy sobie kanapki, które uszykowa³a nam s¹siadka. Poci¹g ruszy³ do stacji £ód Kaliska. Do dzisiaj s³yszê przera¿aj¹cy p³acz dzieci, szczególnie tych najm³odszych. Na miejsce dotarlimy o 2400, przyjecha³y po nas 2 ciê¿arówki, nie
posiada³y plandek. Zawieziono nas do obozu dla ma³oletnich
w £odzi przy ul. Przemys³owej . (relacja w posiadaniu Ma³gorzaty Kubiak) Rozpiêtoæ wiekowa aresztowanych dzieci terrorystów waha³a siê od 3 do 15 lat. By³y jednak i m³odsze dzieci, które zosta³y po aresztowaniu skierowane na dalsze wychowywanie do sierociñców w celu zgermanizowania np. Kamierczak Janina aresztowana w wieku 1,5 roku, Kurzawa Bogumi³a-w wieku 1 roku (bez 6 dni), Maciejewska Kazimiera-7 miesiêcy, Skibiñski Szczêsny-1,5 roku, Papie¿ Gertruda-2 lata i 10
miesiêcy  skierowana do obozu w £odzi. Niew¹tpliwie dodatkow¹ tragedi¹ dla m³odocianych wiêniów obozu ³ódzkiego by³
fakt, ¿e po ukoñczeniu przez nich 16 roku ¿ycia byli kierowani
do ró¿nych hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Taki los
spotka³ m. in. Czechowsk¹ Mariê, Grendê Eugeniusza, Kamierczak Eugeniê, Nowaka Jerzego, który zgin¹³ z wyczerpania w
Bergen-Belsen, Pachojkê W³adys³awa. Sporód wszystkich
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aresztowanych mosiñskich dzieci, tylko dwoje zosta³o przedwczenie t j. przed wyzwoleniem obozu zwolnionych. Byli to:
Stró¿yñska Genowefa z powodu d³ugotrwa³ej choroby oraz Prêtki Eugeniusz-z powodu ca³kowitej utraty wzroku. Pozosta³e
dzieci z wyj¹tkiem Jerzego Nowaka szczêliwie prze¿y³y obozy
w £odzi, Dzier¿¹¿ni i Potulicach.
Koñcz¹c cykl artyku³ów na ten temat nale¿y zadaæ pytania: czy
wdro¿one ledztwo doprowadzi³o do wykrycia tajnej organizacji sabota¿owej dzia³aj¹cej w Mosinie? Czy udowodniono aresztowanym zarzucane czyny? Czy zachowa³y siê niemieckie dokumenty zwi¹zane z prowadzonym ledztwem? Nie twierdzê,
¿e nie by³o dzia³alnoci konspiracyjnej. Za tym przemawiaj¹
fakty np. kolporta¿ gazetek, istnienie organizacji Orze³ Bia³y,
kontakty z organizacj¹ Dla Ciebie Polsko. Brak jest jednoznacznej odpowiedzi na pozosta³e pytania. Wydaje siê jednak, ¿e
aresztowanym i przes³uchiwanym do kwietnia 1943r, nie udowodniono zarzucanych im czynów. Niektórzy sporód aresztowanych przyznawali siê do czynów niepope³nionych, tylko pod
wp³ywem bicia. Na tym ledczy budowali swoj¹ wiedzê, co stanowi³o podstawê do dalszych aresztowañ i represji. Tym samym
mogli wykazaæ przed swoimi zwierzchnikami swoj¹ niezbêdnoæ w terenie a i zarazem skutecznoæ w dzia³aniu. Brak kompleksowej dokumentacji w tej sprawie, jest co najmniej dziwna
w powi¹zaniu z ówczesn¹ skrupulatnoci¹ w³adz okupacyjnych.
Czy¿by nale¿a³o ukryæ wyniki ledztwa, które nie da³o po¿¹danych rezultatów? A mo¿e znajduj¹ siê w archiwum na terenie
Niemiec czy innego pañstwa? S¹ to pytania retoryczne, na które pomimo up³ywaj¹cego czasu -70 lat, ci¹gle brakuje jednoznacznej odpowiedzi. Przybli¿on¹ do rzeczywistej skalê aresztowañ mo¿na jednak z du¿¹ dok³adnoci¹ odtworzyæ na podstawie raportów komendanta mosiñskiej ¿andarmerii Hermana Beukenbuscha. W okresie styczeñ-kwiecieñ 1943 r. aresztowano 128 osób. Aresztowania wrzeniowe to dalszych 225 osób
w tym 48 dzieci. SACHE MOSCHIN to przynajmniej 353 aresztowanych do koñca wrzenia 1943r. Sporód tej liczby zmar³o,
zginê³o b¹d straci³o ¿ycie w inny sposób: 124 osoby w Owiêcimiu, 60 osób wywiezionych w nieznanym kierunku, 17 osób
w Mauthausen, 5 osób w Dachau, 3 osoby w Gross-Rosen, 10
osób w Buchenwaldzie, 4 osoby w ¯abikowie, 16 osób w Forcie
VII, w innych obozach 6 osób, o 5 osobach brak danych. Z tego
wynika, ¿e tylko ta zbrodnicza akcja kosztowa³a ¿ycie przynajmniej 245 mieszkañców Mosiny i okolicy, co jest wartoci¹ niewymiern¹. Stanowi³o to wielkie wyniszczenie biologiczne dla
tego spo³eczeñstwa. Ci, którzy szczêliwie prze¿yli gehennê obozow¹, do koñca swoich dni mieli k³opoty zdrowotne, a piêtno
prze¿yæ obozowych i w wiêkszoci utrata najbli¿szych cz³onków
rodziny odcisnê³o swoje znamiê na ich psychice
Przypomnienie w artyku³ach Sprawy Mosiñskiej z racji jej tegorocznej wrzeniowej 70 rocznicy, jest wyrazem pamiêci i zarazem ho³du dla wszystkich Ofiar okupacji hitlerowskiej w Mosinie.
Wykorzystano materia³y: Muzeum Martyrologii w ¯abikowie,
akta OKP.III.Ds.9/70
Izba Muzealna w Mosinie; Urz¹d Miejski w Mosinie, materia³y dotycz¹ce ludnoci; Barbara Mizerko, Jerzy Zielonka,
Harcerski Krzy¿, Kocian 2002; Józef Witkowski Hitlerowski
obóz koncentracyjny dla ma³oletnich w £odzi, Wroc³aw 1975;
Szkice z przesz³oci Mosiny, Praca zbiorowa pod redakcj¹ Tadeusza A. Jakubiaka, Poznañ 1978; Adam Podsiad³y, Powiat
remski w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, rem
2006; Materia³y w³asne.
JACEK SZESZU£A
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie marzec  lipiec 2013 r.
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Wykaz osób aresztowanych z Gminy Mosina
oraz zwi¹zanych ze spraw¹ mosiñsk¹ w okresie 1939-1945
(aktualizacja na dzieñ 26 lipca 2013 r.)
l.p.

Nazwisko i imiê

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Adamczyk W³adys³awa
Adamczyk Ludwik
Adamczyk Stanis³awa
Adamczyk Stanis³aw
Adamczyk Krystyna
Andrys Alojzy
Antkowiak Marcin
Bako Halina
Baraniak Marian
Bachert Wojciech
B¹czyk Franciszek
Bartkowiak Walenty
Bayer Ludwik
Barcz Andrzej
Bernacki Edward
Bolewski Antoni
Bolewska Maria
Bolewska Maria
Bolewska Joanna
Bolewski Marian
Bolewska Franciszka
Borda Maria (Maciejewska)
Biegañska Stanis³awa (Meissner)
Bródkiewicz Bibianna (Nowak)
Buszkiewicz Ignacy
Budzyñ Stanis³aw
Ciekawy Jan
Ceg³owski Józef
Chrab¹szcz Balbina (Jungermann)
Chmielewska Pelagia (Kamierczak)
Cielewicz Stanis³aw
Cielewicz Aurelia
Cielewicz Felicja
Cielewicz Bo¿ena
Cielewicz Maria
Cielewicz Edmund
Cielewicz Franciszka
Cielewicz Dionizy
Czajka Kazimierz
Czarnecki Jan
Czapla Stanis³awa
Czechowski W³adys³aw
Czechowski Wojciech
Czechowska Bronis³awa
Czechowska Stanis³awa
Czechowski Bronis³aw
Dabiñska Stefania
Dabiñska Melania
Dabiñska Mieczys³awa (Hañczewska)
Dabiñski Stanis³aw
Dêbiñski Julian
Dolczewski Henryk
Dolczewska Anna (Jankowska)

rok
urodzenia
1920
1900
1926
1909
1900
1902
1896
1891
1920
1902
1915
1900
1916
1907
1922
1891
1895
1922
1925
1920
1879
1904
1905
1913
1914
1913
1921
1907
1898
1903
1924
1926
1906
1871
1903
1922
1910
1902
1921
1896
1897
1923
1925
1913

1882
1922
1904

data
aresztowania
.III 41
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 21 XI 40
Pn, 9 IX 40
Wt, 2 III 43
Cz, 10 X 40
Wt, 2 III 43
.41
Pt, 9 IV 43
Pt, 10 IX 43
.41
.41
Pt, 29 I 43
Cz, 22 IV 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Pn, 7 X 40
Wt, 2 III 43
Wt, 2 III 43
So, 12 X 40
.42
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
.X 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 7 X 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Pt, 29 I 43
Pn, 10 V 43
Pn, 10 V 43
Cz, 9 IX 43
N, 15 XII 40
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43

Wiêziony(a)
R-GR, in
F
¯,O
F,R,M
¯,O
F, ¯
F, M³,M
F
M³, R, in
F
¯
F,O,in
M³
F,O,B
F,O,in
F
¯,O
¯,O
¯,O
¯,O,in
¯,O
¯,O
¯,O
¯,O
F,M
F, ¯
F,O,Nu
Wr, M
Rv, O,in
¯,O
F
¯,O
¯,O
¯,O,in
¯,O
Kraków
¯,O
¯,O,in
M³, F, in
F,O,in
¯,O
F
¯,O,N
¯,O
¯,O,in
¯,O,in
F
F,O
F,O,in
¯,O,B
M³, B,D
F
¯,O,in

data
zwolnienia
r, 2 V 45
.VIII 43
Pt, 21 IV 44
Cz, 6 IV 44
.IV 44
Cz, 17 VI 43
.42
.VIII 43
r, 2 V 45
So, 24 IV 43
Cz, 23 XII 43
r, 2 V 45
So, 22 V 43
.45
So, 5 V 45
.VIII 43
N, 2 I 44
Cz, 27 IV 44
r, 2 V 45
So, 5 V 45
N, 24 XII 44
So, 5 II 44
Cz, 27 I 44
Pn, 18 XII 44
r, 12 XI 41
Cz, 17 VI 43
Cz, 17 VI 43
.44
r, 2 V 45
.44
N, 1 VIII 43
Pn, 10 I 44
r, 29 XII 43
Pn, 30 IV 45
N, 2 I 44
.I 45
.44
r, 4 IV 45
So, 5 V 45
So, 5 V 45
N, 2 I 44
N, 1 VIII 43
.44
Pt, 17 XII 43
r, 2 V 45
r, 2 V 45
N, 8 VIII 43
.I 44
r, 2 V 45
Wt, 12 XII 44
Cz, 13 III 41
.VIII 43
So, 5 V 45

uwagi

NN
zg
zg
zm
zg
NN
zm
str
str
NN
zm
zm
zm
zm
zm
zm
zg
zwolniony
zm
zm
NN
zm
zm
zm
zm

zm
NN
zg
zg
NN
zm
zg
zg
NN
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
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Dolczewski Marian
Dolczewski Józef
Dolniak Jan
Dolniak Bogus³aw
Dolniak Gertruda
Dolniak Apolonia (Adamczyk)
Dolniak Wincenty
Dominiczak Piotr
Drzewiecka Helena (Geppert)
Dybizbañska Wiktoria
Durka Franciszek
Drza¿d¿yñska Jadwiga
Eichstaedt Zbigniew
Figlerowicz Zofia
Fiszer Stanis³aw
Formañski Franciszek
Fr¹ckowiak Telesfor
Gawron Franciszek
G¹szczak Piotr
Gierszol Józef
Gierszol Helena
Gierszol Ma³gorzata
Gierszol Stanis³aw
Gierszol Kazimierz
Geppert Stefan
Geppert Józef
Geppert Stanis³awa
Geppert Irena
Geppert Edward
Górczak Maria
Górczak Maria
Górczak Stanis³aw
Górna Jadwiga (Dolniak)
Górny Teofil
Górna Maria (z domu Urbanek)
Glinka Witold
Grenda Marian
Grenda Henryk
Grenda Helena
Grenda Janina
Grenda Irena
Grenda Wincenty
Grzekowiak Stanis³aw
Grzech Edmund
Grzech Witold
Heigelmann Jadwiga (Niedziela)
Hemerling Wawrzyn
Hemerling Boles³aw
Hoffa Ignacy
Hoffa Rozalia
Hoffa Stefan
Hoffa Lucjan
Hoppe Józef
Hoppe Józef
Iwicka Janina
Iwicki Bronis³aw
Iwicka Stanis³awa
Iwicka Urszula
Jab³oñski Antoni
Jab³oñski Edmund
Jackiewicz Marian
Janas Edmund
Jankowski Wac³aw
Jankowski Stanis³aw
Jankowska Maria

1920
1896
1924
1921
1898
1892
1897
1909
1891
1919
1914
1926
1912
1890
1900
1919
1915
1903
1901
1874
1898
1920
1906
1923
1878
1903
1901
1914
1887
1908
1878
1912
1923
1891
1922
1921
1925
1913
1921
1887
1910
1874
1909
1898
1898
1920
1927
1877
1920
1883
1894
1924
1888
1919
1902
1905
1910
1882
1885

Biblioteka Ziemi Mosiñskiej
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
Wt, 2 II 43
Wt, 9 III 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
N, 10 X 43
Pt, 29 I 43
Pt, 17 XI 39
Wt, 2 III 43
.41
Pt, 29 I 43
r, 6 IX 44
Cz, 9 IX 43

Pt, 10 XI 39
Wt, 28 X 41
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Pt, 29 I 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Pn, 15 XI 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
.42
Pt, 29 I 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
.X 43
.40
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
N, 24 I 43
Wt, 2 III 43
r, 27 I 43
Pt, 21 VIII 42
Pt, 28 VIII 42
Wt, 2 III 43
Pt, 9 IV 43
Pt, 29 I 43
Pt, 9 IV 43
Wt, 2 III 43
Pt, 10 IX 43
Pt, 10 IX 43
Pt, 10 IX 43
r, 29 IX 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
N, 28 II 43
Cz, 9 IX 43

¯,O
F
F
¯,O,N
¯,O
¯,O
¯,O,in
F,O,in
¯,O,in
F,O
M
M³
F,O,in
D
¯,O
Or.
M
M³
F
¯,O
¯,O
¯,O,B
¯,O,GR
F
F,O,D
¯,O
¯,O
GR
F
¯,O
F
¯,O
F,O,Nu
¯,O,in
F,D
F
F
¯,O,in
¯,O,in
O
D,G
¯,O
F
¯,O,M
F
F
F,WR,in
F,GR
F
F,O,in
F,O,in
F
¯,O,B
F
¯,O,B
¯,O
¯,O
F,D
F,O,in
¯,O,D
F,M
¯,O,D
F
¯,O

r, 7 VII 43
.VIII 43
.44
N, 26 XII 43
N, 2 I 44
So, 5 V 45
N, 29 IV 45
r, 2 V 45
.XII 43
r, 12 V 43

zg
NN
zg
zm
zm

zm
zg

So, 22 VIII 42
str
r, 18 IV 45
Cz, 7 XII 44
zg
So, 8 I 44
zm
N, 5 IV 42
zg
r, 27 I 43
zm
Cz, 26 III 42
str
.VIII 43
NN
Pn, 3 I 44
zm
r, 22 XII 43
zm
r, 2 V 45
.45
zg
.VIII 43
NN
r, 2 V 45
Pt, 17 XII 43
zm
Pn, 10 I 44
zm
r, 2 V 45 ar. w W-wie
.VIII 43
NN
Wt, 28 XII 43
zm
So, 27 XI 43
zg
Pt, 15 XII 44
zm
.45
zg
N, 8 IV 45
.44
zg
.VIII 43
NN
.VIII 43
NN
r, 2 V 45
r, 2 V 45
.44
zm
.41
zg
.44
zm
.VIII 43
NN
.45
zg
.VIII 43
NN
So, 24 IV 43
zg
II 1942(?)
.43
zg
.43
zg
Pn, 2 IV 45
Pn, 2 IV 45
.VIII 43
NN
Pn, 23 IV 45
zg
.VIII 43
NN
r, 4 IV 45
zg
Wt, 14 XII 43
zm
Pt, 17 XII 43
zm
r, 2 V 45
r, 2 V 45
r, 28 II 45
.44
N, 11 IV 43
N, 2 I 44

zg
zg
zm
zm

.
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119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Jankowski Stanis³aw
Jankowski Czes³aw
Janicka Maria
Jarnot Walerian
Jarnot Stanis³awa
Jarnaczyk Leon
Jasiñska W³adys³awa  lekarz
Jakiewicz Marian
Jaworski Teodor
Jaworski Jan
Jarmuszczak Stanis³aw
Jaskólska Stefania
Jerzak Antoni
Jerzykowski Stanis³aw
Je¿ewicz Roman
Je¿ewicz Stanis³awa
Je¿ewicz Leonard
Je¿ewicz Aniela
Je¿ewicz Sabina
Je¿ewicz Helena
Je¿ewicz Hieronim
Je¿ewicz Klara (Malcherek)
Je¿ewicz Ludwik
Je¿ewicz Edmund
Jurdzyñska Janina
Jurdzyñski Edmund
Ka³an Kazimierz
Ka³an Helena
Ka³an W³adys³aw
Ka³an Edmund
Ka³an Stefania
Kania Wincenty
Kaczmarek Stanis³aw
Kasiñska Stanis³awa (Nowak)
Kamierczak Stanis³aw
Kamierczak Kazimiera
Kamierczak Stanis³aw - ojciec
Karczewski Zenon
Kasprowicz Gertruda
Karalus Stanis³aw
Kleiber Kordian
Kleiber Stanis³awa
Kleiber Wanda (Taciak)
Kleiber Kazimierz
Kleiber W³adys³aw
Kleiber Marian
Kapczyñski Zdzis³aw
Kloska Maria (Bolewska)
Klup Micha³
Kamierczak Boles³aw
Kamierczak Kazimierz
Knutz Stanis³aw
Konieczny Mieczys³aw
Konieczna Bo¿ena
Koñczak Wanda (Si¹kowska)
Kordylewski Bogdan
Kordylewski Zdzis³aw
Kordylewski Boles³aw
Kordylewska Wiktoria
Kordylewska Stanis³awa (Koralewska)
Kordylewski Kazimierz
Kowalczyk Franciszka (Kamierczak)
Kolecki Zygmunt
Kolecka £ucja
Koralewski Czes³aw
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1926
1902
1898
1900
1921
1893
1911
1900
1904
1891
1902
1901
1890
1889
1914
1917
1921
1925
1920
1905
1894
1920
1912
1906
1922
1898
1894
1925
1924
1892
1894
1905
1910

Cz, 9 IX 43
.X 43
Cz, 16 V 40
So, 30 I 43
Cz, 9 IX 43
N, 4 IV 43
Cz, 4 III 43
Wt, 2 III 43
Wt, 2 III 43
Wt, 2 III 43
Wt, 2 III 43
Cz, 16 V 40
Pn, 28 IV 41
Wt, 5 I 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
06-10-1940(?)
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Pt, 16 I 42
Cz, 9 IX 43
Pt, 29 I 43
Pn, 28 XII 42
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
N, 12 IX 43
N, 12 IX 43
Wt, 2 III 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
So, 30 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Pt, 23 IV 43
r, 29 IX 43
Wt, 2 III 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43

1921
1919
1922
1923
1883
1915
1921
1916
1912
1907
1898
1897
1921
1913
Wt, 2 III 43
1902
Cz, 9 IX 43
1919
Wt, 2 III 43
1924
Pt, 29 I 43
1911
Cz, 9 IX 43
1917 Wt, 22 XII 42
1915 Wt, 22 XII 42
1913 r, 22 XII 43
1891
Cz, 9 IX 43
1879
Cz, 9 IX 43
1923
Pn, 7 X 40
Cz, 9 IX 43
1921
Pt, 29 I 43
1927
Cz, 9 IX 43
1897
Wt, 2 III 43

¯,O,G
¯,O
Rv
F
¯,O,in
F,O, in
F,O,B
F
F,M
F,O,in
F
Rv
F,Wr,in
in
F
¯,O
¯,O,M
¯,O,in
¯,O,in
¯,O
R,M
¯,O
¯,O,M
O
¯,O
F
D¯,F
¯,O
¯,O
¯,O,in
¯(F),O,in
F
F
¯,O,in
F
¯,O,in
¯
F,O,M
¯,O,in
F,M
F
¯
¯
¯,O,M
¯,O,in
¯,O,in
F,D,O
¯,O
F,O,in
M³
F,M
¯
F,¯,O,in
F,O
¯,O,in
F
R
F,R,in
¯,O
¯,O
F,D
¯
F
F

Pt, 5 V 44
.44
Pn, 2 IV 45
.VIII 43
Pt, 27 IV 45
r, 2 V 45
N, 15 IV 45
.VIII 43
Wt, 3 IV 45
r, 2 V 45
Cz, 1 IV 43
Pn, 2 IV 45
Pn, 5 III 45
r, 2 V 45
.VIII 43
N, 26 XII 43
Wt, 24 IV 45
r, 2 V 45
r, 2 V 45
Pt, 17 XII 43
.44
Cz, 13 I 44
Cz, 5 X 44
N, 1 IV 45
N, 2 I 44
.VIII 43
.V 43
Pn, 1 V 44
.44
r, 2 V 45
r, 2 V 45
Cz, 17 VI 43
So, 3 IV 43
.VIII 43
r, 2 V 45
.43
N, 6 V 45
r, 2 V 45
.44
.VIII 43
.X 43
.X 43
N, 6 V 45
Cz, 12 IV 45
Pn, 2 IV 45
r, 2 V 45
.44
So, 5 V 45
Wt, 7 X 41
Pn, 26 VI 44
So, 21 X 44
r, 2 V 45
.44
r, 25 IV 45
.VIII 43
.VIII 43
.I 45
.44
Cz, 30 XII 43
Wt, 15 VI 43
.43
.VIII 43
N, 2 I 44
.VIII 43

zg
zm
NN

NN
zg

NN
zm
zg
zm
zg
zm
zg
zm
NN
zg
zg
zm

zm
NN
zg
zg
NN

zm
str
zm
zm
zm
NN
NN
zm
zm
zg
zg
NN
zm
NN
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184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
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Kierczyñski Gabriel
Kotlêga Pawe³
Korcz Franciszek
Kosse Tomasz
Kostrzewski Leon
Ko³odziejczak Salomea
Krakowiak Pelagia (Jankowiak)
Krasuska Zofia
Kosyciarz Józef
Kowalska Irena
Krüger Józef
Krüger Wac³aw
Krzymiñski Jan
Kubiak Antoni
Kubiak Wojciech
Kubiak Maria
Kujawa Boles³aw
Kubacki Witold
Kurkiewicz Bernard
Kurpisz Stanis³awa (Nowak)
Kukucki Edmund
Kukucki Bogumi³
Kukucki Kazimierz
Kukucki Tadeusz
Kukucka Felicja
Kukucki Alfons (z Mogilna)
Kurzawa Zygmunt
Kurzawa Jadwiga (Napieralska)
Kurzawa Marianna
Kurzawa Boles³aw
Landzianowski Edmund
Latanowicz Marian
Leszczyñski Szczepan
Le¿a³a Matylda (Nowak)
Lisowski Henryk
Lisowski Edmund
Litke W³adys³aw
Litke Jaros³aw
Litke Zdzis³aw
Lorenz Henryk
Lossy Józef
Luckner Bogus³aw
Luckner Romuald
Luckner W³adys³awa
Luckner Walenty
Ludek Kazimierz
Lulka Micha³
Maciejewska Maria
Maciejewski Jan
Maciejewski Franciszek
Maciejewski Stanis³aw
Maciejewska Cecylia
Maciejewski Józef
Maciejewski Stanis³aw
Maciejewska Jadwiga (Górczak)
Maciejewski Benedykt
Maciejewski Tomasz
Maækowiak Bogdan
Maækowiak Klara
Maækowiak Jan
Maækowiak Helena
Maækowiak Stefan
Matuszak Anna
Matuszak Wiktor
M¹czyñska Maria

1909
1907
1889
1924
1909
1916
1896
1910
1897
1914
1885
1872
1905
1911
1907
1913
1901
1895
1907
1885
1925
1923
1922
1926
1906
1912
1878
1910
1891
1906
1889
1886
1888
1926
1924
1912
1905
1920
1924
1890
1887
1896
1894
1919
1907
1906
1878
1881
1914
1905
1910
1875
1900
1920
1897
1889
1925
1910
1908
1903

Wt, 2 III 43
Wt, 8 X 40
Wt, 2 III 43
Wt, 2 III 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 10 X 40
So, 11 V 40
Wt, 8 X 40
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
So, 9 IX 39
So, 9 IX 39
So, 9 IX 39
Pt, 9 IV 43
Wt, 28 IX 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Pt, 29 I 43
r, 10 III 43
Pn, 18 X 43
Pn, 18 X 43
Pt, 10 IX 43
Pt, 10 IX 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
N, 13 X 40
Pt, 9 IV 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 30 IX 43
Wt, 2 III 43
Wt, 2 III 43
r, 16 X 40
Wt, 2 III 43
Pt, 29 I 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
r, 17 II 43
Wt, 2 III 43
Cz, 21 I 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 16 V 40
.II 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 II 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 10 X 40
Wt, 2 III 43
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F,O,M
M³,F,M
F,M
F,O,in
F,O,M
¯,O
O
¯,O
F,M
Rv
M³,F
¯,O,M
F
B,M
B,M
B,M
F,O,in
O,in
F
¯,O
F
F,M,in
B,in
B,in
¯,O
¯,O
F
¯,O
¯
¯,O,in
F,M,G
F,O,in
F,M,in
O,in
F
¯,O
Gr
F,O,in
F,O,in
F,D,in
F,O,in
F
F
¯,O
¯,O,M
F,M³,R,in
F,O,L
F
F
¯,O,B
¯,O
¯,O
I,O
I,O
¯,O
F
F,D,in
F
¯,O
¯,O,in
¯,O
F,O,in
¯,O
F,M
F

Cz, 28 XII 44
.II 42
Pt, 4 V 45
N, 6 V 45
.44
Wt, 23 V 44
.XII 43
Wt, 28 XII 43
So, 2 I 43
.V 45
Pn, 9 VI 41
.44
Wt, 12 X 43
Pt, 12 IV 40
Pt, 5 IV 40
Pt, 5 IV 40
.V 45
.V 45
So, 10 IV 43
.V 45
.VIII 43
.V 45
N, 8 IV 45
N, 8 IV 45
r, 12 I 44
.44
.VIII 43
r, 5 I 44
N, 14 XI 43
Wt, 1 V 45
N, 4 V 41
r, 9 V 45
So, 5 V 45
.V 45
.VIII 43
Pt, 7 I 44
r, 19 IV 44
r, 2 V 45
r, 2 V 45
Cz, 3 V 45
r, 11 IV 45
.VIII 43
.VIII 43
Wt, 21 XII 43
.V 45
.V 45
.V 45
.VIII 43
.VIII 43
.IV 45
.I 44
Pt, 17 XII 43
.44
.44
Cz, 30 XII 43
Cz, 7 X 43
.V 45
.VIII 43
Cz, 9 XII 43
Cz, 3 V 45
Pt, 19 V 44
.44
Wt, 28 XII 43
.42
.43

zg
zg
zg
zm
zm
zm
zg
zg
zg
zg
zg
zg
zg
zg
NN

zm
zm
NN
zm
zm
zg

NN
zg
zg

NN
NN
zm

NN
NN
zm
zm
zm
zm
zm
zm
NN
zm
zm
zg
zm
zg
NN
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249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

M¹czyñska Stanis³awa
M¹czyñski Marian
Malczewski Tomasz
Majchrzak Jan
Matejewski Józef
Marchelek W³adys³aw
Marchelek Stanis³aw
Marchelek Katarzyna
Marchelek Ignacy
Marchelek Pawe³
Meissner Bronis³awa (Papie¿)
Miczko Adolf
Mêclewska Joanna
Michalak Franciszek
Michalak Franciszek
Michalak Zofia (Zdun)
Michalak Jadwiga
Michalak Wincenty
Michalak Wanda
Michalak Józef
Michalak Anna
Miko³ajczak Maria
Mnichowska Anna (Cielewicz)
Morella W³adys³awa
Morella Stanis³aw
Morella Bronis³aw
Morella Jan
Morella Franciszek
Morella W³adys³aw
Modrzejewska Jadwiga
Modrzejewski Józef
Miko³ajczak Jan
Moszak Roman
Muszyñski W³adys³aw
Muszyñski Józef
Muszyñska Wanda
Muszyñska Irena
Muszyñski Wac³aw
Namys³ Franciszek
Namys³ Helena
Namys³ Sylwester
Namys³ Tadeusz
Namys³ Witalis
Namys³ Maria
Nader Bo¿ena
Niedziela Magdalena
Niedziela Roman
Niedziela Teodor
Niemczewski Zygmunt
Nowaczyk Czes³aw
Nowaczyk Kazimierz
Nowaczyk Michalina
Nowaczyk Wojciech
Nowaczyk Stefan
Nowaczyk Feliks
Nowak Sylwester
Nowak Julianna
Nowak Aniela
Nowak Alicja (Alina)
Nowak Franciszek
Nowak Antoni
Nowak Maria
Nowak Stefan
Nowak Franciszek
Nowak Józef
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1881
1908
1898
1902
1884
1917
1878
1882
1905
1912
1914
1887
1895
1911
1920
1920
1913
1924
1893
1893
1911
1883
1905
1899
1914
1921
1887
1925
1919
?
1871
1909
1919
1922
1891
1896
1927
1924
1896
1901
1913
1924
1927
1900
1924
1885
1913
1911
1912
1912
1910
1878
1875
1907
1905
1903

1916
1921
1903
1923
1904

Cz, 2 IX 43
N, 6 X 40
Pt, 10 IX 43
r, 21 V 41
Cz, 10 X 40
?
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
r, 12 II 41
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Pt, 29 I 43
Pt, 29 I 43
Pt, 29 I 43
r, 24 II 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
9 IX 1943(?)
Cz, 9 IX 43
Pt, 10 IX 43
So, 10 IV 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 22 IV 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
r, 12 V 43
Wt, 2 III 43
Pt, 9 IV 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
.X 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
.41
?
Pt, 8 X 43
Cz, 9 IX 43
Pt, 12 VII 40

¯,O
M,G
¯,O,B
Ma³a Górka
F,D
?
¯,O
¯,O
M³,F,in
¯,O
¯,O
F
F,O
F
F, O, in
¯, O
¯, O
¯, O
¯, O
¯, O, M
¯, O Rv
F
¯, O
¯, O
¯, O in¯, O
¯, O, D
¯, O
F
O
F
¯, O, M
F, O, inF
F
¯, O
¯, O in
¯, O in
F
¯, O
¯, O in
¯, O in
¯, O in
¯, O
F,O
¯, O
¯, O
¯, O in
F, M, in
F
F
¯, O
F
¯, O in
¯, GR
F
¯, O
¯, O
¯, O
¯, O, D
M³
O, Rv
M³, F, M
F, O, in
M³, F, M

So, 8 I 44
.V 45
Pt, 4 V 45
Cz, 22 V 41
Wt, 28 I 41
Wt, 27 X 42
Pn, 3 I 44
Wt, 21 XII 43
So, 5 V 45
Pn, 17 I 44
.VIII 43
So, 22 I 44
.VIII 43
Cz, 5 IV 45
So, 5 V 45
Pn, 6 XII 43
brak danych
.44
.44
So, 12 V 45
.44
.44
N, 26 XII 43
Pt, 4 V 45
r, 6 VI 45
.44
.44
.VIII 43
Cz, 30 XII 43
r, 17 XI 43
.44
N, 6 V 45
.VIII 43
r, 27 X 43
Cz, 23 XII 43
r, 2 V 45
Pt, 4 V 45
.VIII 43
.XII 44
So, 5 V 45
N, 6 V 45
N, 6 V 45
r, 29 XII 43
So, 20 V 44
N, 12 XII 43
r, 16 II 44
So, 5 V 45
So, 5 V 45
.VIII 43
.VIII 43
N, 12 XII 43
.IX 43
r, 2 V 45
.44
N, 1 VIII 43
Cz, 30 XII 43
Wt, 11 I 44
Cz, 6 I 44
.44
Wt, 6 X 42
Pn, 24 VII 44
Pt, 5 IX 41
r, 2 V 45
N, 2 V 43

zm
zg
str
zg
zm
zm
zm
NN
zm
NN
zm
zm
zg
zm
zm
zg
zg
zg
NN
zm
zg
zg
NN
zm
zm
NN
zm

zm
zm
zm
zm
NN
NN
zm
zm
zg
NN
zm
zm
zm
zg
str
zm
zg
zg
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314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
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Noskiewicz Anna (Cielewicz)
Nowakowska (Kukucka)
Olejnik Jan
Olejniczak Jan
Or³owski Stanis³aw
Pachojka Anna
Pachojka Aniela
Pachojka Janina
Pachojka Józef
Paluszkiewicz Antoni
Pankowski Józef
Pawlak Feliks
Paw³owski Józef
Papie¿ Heliodor
Papie¿ Sabina
Papie¿ Piotr
Papie¿ Monika
Papie¿ Marta
Papie¿ Rajmund
Piechocki Szczepan
Pietrzak Antoni
Pluta Pelagia (Tomowiak)
W³adys³awa Jankowska
Po³czyñska Jadwiga
Prêtki Mieczys³aw
Prêtki Marian
Prêtki Franciszek
Prêtka Aniela
Prêtka Stanis³awa
Prêtka Maria
Przyby³ Antoni
Przybylska Helena (Nowaczyk)
Papie¿ Irena
Rakowski Antoni
Ratajczak Jakub
Robakowska Janina
Robakowska Helena
Robaszkiewicz Franciszka
Robaszkiewicz Monika
Robaszkiewicz Antoni
Raczyñski Czes³aw
Rogowska W³adys³awa
Rossa Alfred
Rossa Maksymilian
Roszczak Walentyna
Rosadziñska Anna
Rosadziñski W³adys³aw
Ró¿a Heliodor
Rozmiarek Ignacy
Rychczyñska Walentyna (Kamierczak)
Ryszka Tekla (Walkowiak)
Rz¹dkowski Ludwik
Sarnowska Zofia
Si¹kowski Czes³aw
Si¹kowski Zbigniew
Si¹kowski Stanis³aw
Si¹kowska Maria
Si¹kowski Dionizy
Skibiñski Czes³aw
Skibiñska Teresa
Skoroszewska Monika (Iwicka)
Skrzypczak Walenty
Skotarczak Mieczys³aw
liwiñska Irena
liwiñski Walenty

1902
1915
1898
1902
1896
1923
1925
1891
1897
1892
1925
1908
1923
1924
1892
1920
1896
1926
1905
1900
1907
1900
1924
1920
1888
1923
1889
1925
1907
1901
1921
1924
1906
1917
1919
1901
1925
1907
1905
1913
1912
1897
?
1905
1896
1904
1885
1915
1910
1918
1881
1888
1922
1904
1913
1915
1898
1911
1927
1904

Cz, 9 IX 43
.IX 43
Wt, 2 III 43
Wt, 2 III 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
Wt, 2 III 43
Pt, 29 I 43
Pn, 16 X 39
Pt, 29 I 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Pn, 22 III 43
Wt, 3 X 44
Cz, 9 IX 43
Pt, 1 X 43
r, 3 III 43
Pt, 29 I 43
.40
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
Wt, 2 III 43
Pt, 29 I 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
Wt, 2 III 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
Pn, 16 X 39
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 17 X 39
So, 13 II 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 30 IX 43
Wt, 2 III 43
Wt, 2 II 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
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¯, O
¯, O
F,O, D, in
F, O, B
F, ¯
¯, O
F
¯, O
¯, O, B
F, O, B
F,O, M
F, M, in
M³
F
F, O, in
¯, O in
¯, O in
¯, O
¯, O in
F, O, in
¯, I
¯, O
¯, O
F
F
brak danych
¯, O
¯, O
¯, O
¯, O
F, O, in
¯, O
¯, O
F
F, O, in
F, O
F
¯, O
¯, O
F
F,O, M
F
¯, O
F, O, GR
Ms, rem
¯,O
¯, O, D
F
F, O, B
¯, O in
¯, O
M³
¯, Rv
F
¯, O, in
¯, O, B
¯, O
¯, O, in
F
¯, O, Rv
¯, O
F, M
F, O, in
¯, O
¯, O

Pn, 10 I 44
.44
r, 2 V 45
Pn, 20 III 44
Wt, 27 IV 43
r, 5 I 44
.VIII 43
Pn, 10 I 44
.44
Pn, 14 V 45
.44
N, 6 V 45
So, 10 V 41
.VIII 43
r, 2 V 45
So, 5 V 45
Cz, 3 V 45
Pn, 10 I 44
.V 45
.45
.45
Pn, 27 XII 43
Wt, 14 III 44
So, 17 VII 43
.VIII 43
.40
r, 5 I 44
Wt, 4 I 44
Cz, 2 III 44
.44
So, 5 V 45
So, 8 I 44
So, 18 III 44
.V 43
Wt, 8 V 45
.44
.II 43
N, 26 XII 43
brak danych
.VIII 43
So, 5 V 45
.VIII 43
brak danych
.44
Wt, 16 I 40
r, 15 III 44
Pn, 3 VII 44
.VIII 43
So, 25 XII 43
r, 2 V 45
Pn, 27 XII 43
Wt, 7 XI 39
r, 2 V 45
.VIII 43
N, 6 V 45
.IV 44
Cz, 23 XII 43
So, 5 V 45
.VIII 43
.V 45
.44
Pn, 18 X 43
Pn, 16 IV 45
r, 22 XII 43
brak danych

zm
zm
zg
zm
zg (NN?)
zm
zg
zg
zg
NN

zm
zm
zm
zm
zw.
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zg
zm
zm
zm
zm
zm
zm
zm
zw.
zm
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NN
zg
zw.
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zg
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zm
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379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443

Sloderbach Edmund
Stachowiak Franciszek
Stachowiak Józefa
Stachowiak Jan
Starenga Piotr
Starenga Stanis³awa
Stanikowski Micha³
Szczepaniak Tomasz
Szmania Stanis³aw
Szermelek Marianna (Kamierczak)
Strychalska Joanna
Stró¿yñska W³adys³awa (Czechowska)
Stefañska (Wielinowska)
Szeszu³a Ludwik
Szeszu³a Jan
Szewczyk Zdzis³awa
Szwedek Marian
Szwedek Marcin
Szwedek Wiktoria
Szuliga Leokadia (Je¿ewicz)
Sty³a Maria
wiêtkowiak Leon
Szymañski Antoni
wi¹tkowiak Helena (Namys³)
Szymañska Pelagia (Namys³)
Szymañski Józef
Szypura Leon
Tomczak Stanis³aw
Tomaszewski Micha³
Tomowiak Czes³aw
Tomowiak Antoni
Tomowiak Maria
Tomowiak Seweryna
Tomowiak W³adys³awa
Tomowiak Irena
Tomowiak Antoni
Tomowiak W³adys³awa
Tomowiak Franciszek
Tomowiak Stanis³aw
Tomowiak Kazimierz
Tomowiak Józef
Turek Franciszek
Urbanek Antoni
Urbanek Józef
Urbanek Jan
Urbanek Micha³
Urbanek Maria
Urbanek Ludwika
Urbanek Maria
Urbanowska Helena
Urbanowski Zygmunt
Vogt W³adys³aw
Vogt Jan
Vogt Stefania
Vogt Maria
Vogt Edward
Wachowiak W³adys³aw
Walczak Czes³aw
Wac³awik Jan
Walkowski Stanis³aw
Walkowski Jan
Wechczyñski Czes³aw
Wêclewska Janina (Kamierczak)
Wêc³awek Jan
Wielichowski Stanis³aw
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1910
1891
1894
1873
1890
1887
1889
1910
1921
1919
1907
1896
1903
1862
1922
1897
1897
1905
1911
1909
1911
1901
1885
1915
1899
1917
1912
1875
1883
1917
1919
1927
1906
1910
1915
1911
1921
1909
1917
1921
1913
1919
1923
1927
1887
1902
1905
1920
1896
1924
1923
1926
1908
1903
1886
1875
1906
1920
1906
1898

Wt, 8 X 40
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
N, 30 III 41
N, 30 III 41
r, 18 IX 40
Wt, 2 III 43
So, 20 I 40
Cz, 9 IX 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
Pt, 9 IV 43
Cz, 9 IX 43
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
r, 16 X 40
Wt, 2 III 43
Pt, 1 X 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 2 XI 39
.X 40
Cz, 9 IX 43
.41
Pt, 29 I 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 9 XI 43
Cz, 9 IX 43
.40
Wt, 2 III 43
.39 i .40
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Pt, 29 I 43
So, 18 IX 43
So, 18 IX 43
So, 18 IX 43
So, 18 IX 43
Pt, 10 IX 43
Pn, 7 X 40
Cz, 16 V 40
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Pn, 1 V 44
r, 22 V 40

M³
F
¯, O
¯, O
in
Rd, £
R, O
F,O, M
M³, M
¯, O in
F
¯, O
¯, O
F
F, M, in
¯, O
F
¯, O
¯, O
¯, O
¯, O
F, Wr, M³
F, O, in
Rv, in
¯, O
F
M³, R
F, O, in
M³
F
¯, O in
¯, O
¯, O
¯, O
¯, O
¯, O, in
¯, O, in
¯, O, in
¯, O, in
¯, O, M
M³, Wr
F
Koblenz
F
¯, O, M, in
¯, O
¯, O, in
¯, O, in
¯, O
¯, O
¯, O, in
F
¯, O, in
¯, O, in
¯, O
¯, O in
¯, O in
M³, F, in
F, M
F
¯, O, in
D, ¯, O, in
¯, O
¯, GR
R, M

.XII 40
.VIII 43
Wt, 7 XII 43
.44
r, 8 IX 43
ucieczka do Francji
Pn, 6 IV 42
Wt, 11 VII 44
.43
Pn, 2 IV 45
.VIII 43
r, 19 I 44
brak danych
Pt, 25 VI 43
So, 5 V 45
.44
N, 1 VIII 43
.44
r, 5 I 44
Wt, 4 I 44
N, 2 I 44
So, 20 IX 41
r, 2 V 45
r, 2 V 45
r, 29 XII 43
.40
.43
r, 2 V 45
So, 22 VIII 42
.VIII 43
Wt, 24 IV 45
N, 26 XII 43
r, 12 I 44
Pt, 28 I 44
Pt, 16 VI 44
r, 2 V 45
r, 2 V 45
N, 6 V 45
Wt, 8 V 45
Pn, 2 IV 45
.43
.VIII 43
.45
.VIII 43
Cz, 10 V 45
.44
Wt, 24 IV 45
N, 8 IV 45
Cz, 30 XII 43
r, 8 XII 43
r, 2 V 45
.VIII 43
r, 2 V 45
N, 6 V 45
Pt, 4 II 44
r, 2 V 45
Pn, 16 IV 45
r, 2 V 45
Pt, 20 IX 40
.VIII 43
r, 2 V 45
Pn, 2 IV 45
.44
.45
Pt, 12 III 43

str
NN
zm
zm
zm
zg
zg
zg
NN
zm

zm
NN
zm
zm
zm
zm
str
zm
zg
zg
str
NN
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zm
zm
zm

zg
zg
NN
NN
zg
zm
zm
zm
NN
zm

zg
NN
zm
zg
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444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

Weso³owska Maria
Wechta Kazimierz
Werner Stanis³awa (Marchelek)
Wiatr Zofia (Namys³)
Winiowiecka Jadwiga
Wojciechowski Leon
Wójciak Stanis³aw
Woroch Walenty
Woniak Weronika
Woniak Teodor
Woda Marceli
Woda Stanis³aw
W³odarczak Ignacy
Wróblewska (Kukucka)
Zaczyk Stanis³aw
Zakrzewska Zuzanna
Zakrzewski Ignacy
Zborowski Walenty
Zieliñska W³adys³awa (Namys³)

1901
1920
1904
1886
1912
1913
1904
1899
1915
1924
1881
1896
1908
1912

Pt, 15 X 43
Pt, 18 X 40
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Cz, 9 IX 43
Pn, 28 VII 41
Pn, 28 IV 41
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
.IX 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
Wt, 2 III 43
Wt, 2 III 43
Cz, 9 IX 43
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O
M³, Wr, R
¯, O
¯, O
¯, O
Ms
F
F, O, D
¯, O
F, O, in
F, O, in
¯, O in
F, M
¯, O
¯, O
¯, O
F
F
¯, O

Cz, 13 I 44
So, 5 V 45
N, 2 I 44
Wt, 21 XII 43
Cz, 23 XII 43
r, 30 VII 41
Wt, 5 VIII 41
.V 45
Pt, 17 XII 43
N, 6 V 45
Wt, 1 V 45
r, 2 V 45
r, 4 X 44
.44
.44
Pn, 10 I 44
.VIII 43
.V 45
Pt, 10 III 44

.

zm
zm
zm
zm
zg
zw.
zg
zm

zg
zm
zm
zm
NN
zm

Wykaz skrótów zastosowanych w wykazach:
( ) w nawias wpisano nazwisko panieñskie, Fort VII  F, ¯abikowo  Z, Poznañ-M³yñska  M³, Rawicz  R, Wronki  Wr, Dom
¯o³nierza  D¯, Mosina  Ms, rem  Sm, £ód  £., Potulice  Pt, Dzier¿¹¿nia  Dz, Inowroc³aw  I, Lubeka  L, Gross-Rosen 
GR, Owiêcim  O, Oranienburg  Or, Mauthausen  M, Buchenwald  B, Dachau  D, Bergen-Belsen  BB, Ravensbruck  Rv,
Nordhausen  N, Sachsenhausen  S, Neugame  Nu, Gusen  G, inne  in.
Zg  zgin¹³ (a); Zm  zmar³ (a)
; Str  stracony (a); NN  wywieziony (a) w nieznanym kierunku

Dane osób aresztowanych w czasie II wojny wiatowej, a nie umieszczonej we wykazach osób
aresztowanych z Gminy Mosina oraz zwi¹zanych ze spraw¹ mosiñsk¹ w okresie 1939-1945,
jak i tzw. dzieci ³ódzkich (s. 60)
l.p.

Nazwisko i imiê

rok
urodzenia

data
aresztowania

Wiêziony(a)

data
zwolnienia

Zwracamy siê z gor¹c¹ prob¹ o ewentualne uzupe³nienie, skorygowanie danych, czy wrêcz
o wskazanie nowych osób, mieszkañców Ziemi Mosiñskiej, aresztowanych, wiêzionych,
zamordowanych.
Prosimy o kontakt :
Przemys³aw MIELOCH
tel. 603047341, mielochp@wp.pl
Joanna NOWACZYK
tel. 662170072, asia.a66@wp.pl
Jacek SZESZU£A,
tel. 605380487, jacek.szeszula@vp.pl
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6. Alojzy Andrys

11. Franciszek B¹czyk

14. Andrzej Barcz

16. Antoni Bolewski

17. Maria Bolewska

18. Maria Bolewska

19. Joanna Bolewska

20. Marian Bolewski

27. Jan Ciekawy

29. Balbina Jungermann
z domu Chrab¹sz

31. Stanis³aw Cielewicz

32. Aurelia Cielewicz

33. Felicja Cielewicz

34. Bo¿ena Lisek z domu
Cielewicz

38. Dionizy Cielewicz

40. Jan Czarnecki
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46. Czechowski Bronis³aw

47. Stefania Dabiñska

53. Anna Dolczewska

61. Piotr Dominiczak

66. Zofia Figlerowicz

81. Irena Geppert

88. Maria Górna

100. Wawrzyn Hemerling

104. Stefan Hoffa

113. Edmund Jab³oñski

123. Stanis³awa Jarnot????

124. Leon Jarnaczyk

125. W³adys³awa Jasiñska

128. Jan Jaworski

129. Stanis³aw Jarmuszczak

132. Stanis³aw Jerzykowski
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143. Janina Jurdzyñska

144. Edmund Jurdzyñski

145. Kazimierz Ka³an

150 . Wincenty Kania

159. Kordian Kleiber

160. Stanis³awa Kleiber

161. Wanda Kleiber
zam. Taciak

162. Kazimierz Kleiber

163. W³adys³aw Kleiber

164. Marian Kleiber

171. Mieczys³aw Konieczny

173. Wanda Koñczak
z domu Si¹kowska

200. Boles³aw Kujawa

210. Zygmunt Kurzawa

211. Jadwiga Kurzawa
z domu Napieralska

212. Marianna Kurzawa
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213. Boles³aw Kurzawa

215. Marian Latanowicz

220. W³adys³aw Litke

224. Józef Lossy

233. Franciszek Maciejewski

250. Marian Maczyñski

260. Adolf Miczko

261. Joanna Mêclewska

262. Franciszek Michalak

281. Roman Moszak

293. Bo¿ena Nader

296. Teodor Niedziela

297. Zygmunt Niemczewski

317. Jan Olejniczak

329. Piotr Papie¿

330. Monika Papie¿
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332. Rajmund Papie¿

333. Szczepan Piechocki

337. Jadwiga Pa³czyñska???

346. Irena Papie¿

348. Jakub Ratajczak

354. Czes³aw Raczyñki

355. W³adys³awa Rogowska

367. Czes³aw Si¹kowski

371. Dionizy Si¹kowski

372. Czes³aw Skibiñski

373. Teresa Skibiñska
ze synkiem Szczêsnym

385. Micha³ Stanikowski

392. Ludwik Szeszu³a

393. Jan Szeszu³a

395. Marian Szwedek

400. Leon wiêtkowiak
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409. Antoni Tomowiak

413. W³adys³aw Tomowiak??????

414. Antoni Tomowiak
junior

416. Franciszek Tomowiak

417. Stanis³aw Tomowiak

419. Józef Tomowiak

426. Ludwika Urbanek

429. Zygmun Urbanowski

435. W³adys³aw Wachowiak

445. Kazimierz Wechta

453. Teodor Woniak

461. Zborowski Walenty
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Wykaz dzieci aresztowanych z Gminy Mosina w ramach
tzw. akcji odwetowej 10 wrzenia 1943 r.
(aktualizacja na dzieñ 26 lipca 2013 r.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Adamczyk Donata
Bolewski Zenon
Czechowska Maria
Czechowska Czes³awa
Cielewicz Kazimierz
Gierszol Leon
Gierszol Maria
Grenda Domicela
Grenda Jerzy
Grenda Urszula
Grenda Eugeniusz
Heigelman Jadwiga
Heigelman Tadeusz
Czechowska Józefa
Iwicki Aleksander
Iwicka Teresa
Jarnot Czes³aw
Je¿ewicz Gabriela
Je¿ewicz Edward
Je¿ewicz Jerzy
Jurdzyñski Maciej
Ka³an Jan
Kamierczak Eugenia
Kamierczak Janina
Kamierczak Zdzis³aw
Koñczak Bohdan
Koñczak Ireneusz
Kordylewski Henryk
Kolecki Jan
Kukucka Cecylia
Kurzawa Zofia
Kurzawa Bogumi³a
Maciejewska Janina
Maciejewski Jan
Maciejewska Janina
Maciejewski Józef
Maciejewska Kazimiera
Michalak Aleksandra
Nowak Edward
Nowak Jerzy
Nowak Gertruda
Pachojka W³adys³aw
Papie¿ Wojciech
Papie¿ Jerzy
Papie¿ Gertruda
Krzan Wac³aw
Piotrowski Edward
Prêtki Eugeniusz
Skibiñski Jerzy
Skibiñska Wies³awa
Skibiñski Wojciech
Skibiñski Szczêsny
Stró¿yñska Genowefa
Urbanek Zofia
Urbanek Kazimierz
Wokowiak Józef
Zakrzewska Danuta
Zakrzewski Marek

Cz, 20 III 30
Cz, 27 XI 30
So, 10 XII 27
Pt, 26 VIII 32
Pn, 10 II 30
r, 15 II 28
Wt, 11 I 38
Pn, 3 V 37
Cz, 14 III 29
So, 13 V 33
So, 12 XI 27
Pt, 26 VIII 32
Pt, 26 VIII 32
Pt, 30 VIII 29
Wt, 19 V 31
r, 29 VIII 28
Pt, 25 IV 30
N, 24 II 29
Cz, 24 VIII 39
So, 23 XI 40
Pt, 6 XII 35
Wt, 13 IX 32
r, 18 VII 28
Pt, 6 III 42
Pn, 9 IX 29
Pt, 22 II 35
Cz, 29 X 36
Pt, 4 XII 31
N, 17 XI 29
r, 20 XI 29
Wt, 18 III 41
Pt, 4 IX 42
N, 16 VII 39
N, 5 IV 31
So, 21 IX 29
Cz, 1 XII 32
Pn, 15 II 43
So, 23 X 37
r, 17 III 37
Wt, 17 IV 28
Pt, 7 III 30
Pn, 30 I 28
So, 6 IV 35
Pt, 3 II 33
Pn, 11 XI 40
Wt, 26 VII 27
N, 22 VII 28
N, 23 XII 28
Pt, 13 XII 35
N, 20 VIII 33
Pn, 15 IV 40
Pn, 9 III 42
Wt, 5 XII 39
Cz, 11 IV 29
N, 11 X 31
Wt, 20 III 28
Cz, 13 IV 39
Cz, 19 VI 41

£, Dz
£
£, Rv, in
£, Dz
£
£
£, Pt
£, Pt
£
£, Dz
£, ¯, GR
£, Dz
£
£
£
£, Dz
£
£, Dz
£, Dz
£, Dz
£, Pt
£
£,Rv
Sierociniec
£
£
£, Pt
£, Pt
£
£, Dz, O
£, Pt
Poznañ-Sierociniec
£, Pt
£
£, Dz
£
Sierociniec
£, Pt
£, Pt
£, ¯, GR
£, Dz
£, ¯, GR
£
£
£, Pt
£
£
£
£, Pt
£
£, Pt
Poznañ-Ostrów
£
£, Dz
£
£
£, Pt
£, Pt

r, 17 I 45
r, 17 I 45
Wt, 1 V 45
r, 17 I 45
r, 17 I 45
r, 17 I 45
Pn, 1 I 45
Pn, 1 I 45
r, 17 I 45
r, 17 I 45
r, 2 V 45
r, 17 I 45
r, 17 I 45
r, 17 I 45
r, 17 I 45
r, 17 I 45
r, 17 I 45
r, 17 I 45
Pn, 1 I 45
Wt, 2 I 45
Pn, 1 I 45
r, 17 I 45
r, 2 V 45
Pt, 28 IV 05
r, 17 I 45
r, 17 I 45
Pn, 1 I 45
Pn, 1 I 45
r, 17 I 45
Wt, 1 V 45
Pn, 1 I 45
Pn, 1 I 45
Pn, 1 I 45
r, 17 I 45
r, 17 I 45
r, 17 I 45
Pt, 28 IV 05
Pn, 1 I 45
Pn, 1 I 45
Pt, 28 IV 05
r, 17 I 45
Wt, 1 V 45
r, 17 I 45
r, 17 I 45
Pn, 1 I 45
r, 17 I 45
r, 17 I 45
Wt, 9 V 44
Pn, 1 I 45
r, 17 I 45
Pn, 1 I 45
r, 1 XI 44
r, 17 I 45
r, 17 I 45
r, 17 I 45
Pn, 1 I 45
Pn, 1 I 45

germanizacja

germanizacja
zg BB

ca³kowita utrata wzroku

sierociniec
ciê¿ko chora
Areszt. 03.1943

69

Mieszkañcy Ziemi Mosiñskiej w czasach wojny 1939-1945 cz. 1

Biblioteka Ziemi Mosiñskiej

2. Zenon Bolewski

4. Czes³awa Czechowska

17. Czes³aw Jarnot

19. Edward Je¿ewicz

20. Jerzy Je¿ewicz

21. Maciej Jurdzyñski
z mam¹ Janin¹

22. Jan Ka³an

29. Jan Kolecki

31. Zofia Koralewska

43. Wojciech Papie¿

45. Gertreuda Papie¿

46. Wac³aw Krzan

48. Eugeniusz Prêtki

49. Jerzy Skibiñski

50. Wies³awa Skibiñska

51. Wojciech Skibiñski
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52. Szczêsny Skibiñski
z mam¹ Teres¹
1. Donata Adamczyk

5. Kazimierz Cieslewicz

9. Jerzy Grenda

10. Urszula Grenda

11. Eugeniusz Grenda

12. Jadwiga Heigelmann

16. Teresa Iwicka

35. Janina Maciejewska

40. Jerzy Nowak

43. Wojciech Papie¿
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Ktokolwiek wie...
Niespe³na kilometr za Mosin¹, ze skrzy¿owania pomiêdzy drog¹ wojewódzk¹ 430, a powiatow¹
na Jeziory wychodzi lena droga zamkniêta szlabanem, znakowana ¿ó³tym szlakiem. Prowadz¹c lekko
pod górkê, po ok. 200 metrach mija po prawej dwa zroniête dêby. Drzewa te znacz¹ dzi miejsce, które
przed ponad pó³ wieku by³o wiadkiem zbrodni, jednak - nie jedynym
W roku 2001, do redakcji Biuletynu
Mosiñskiego, ówczesnej gazety samorz¹dowej, przyszed³ list z Kalisza. Ca³kiem niedawno, w czasie przegl¹dania
archiwum tego pisma wpad³ mi w rêce:
Szanowna Pani Redaktor! w marcu
1947 r. na terenie ówczesnej i dzisiejszej gminy Mosina dokonano zbiorowej zbrodni w lesie miêdzy Mosin¹ a
Puszczykówkiem. ( )Rozstrzelano z
broni maszynowej kilku mê¿czyzn( ).wiadkami tej zbrodni by³
mój kolega Jerzy Wac³awik oraz
ja.( )Jestemy absolutnie pewni, ¿e
tylko my dwaj bylimy wiadkami
tego wydarzenia List podpisa³ pan
Jerzy Nowotny, dawny mieszkaniec
Mosiny. Za porednictwem gazety prosi³ o wyjanienie tragedii, o której dot¹d milcza³ i która przez 54 lata, nie
dawa³a mu spokoju. W redakcyjnej dokumentacji zachowa³a siê te¿ pocztowa zwrotka, z której wiadomo, ¿e
drog¹ s³u¿bow¹ list trafi³ do Instytutu
Pamiêci Narodowej  11 lat temu. Tyle
archiwum gazety

W³aciwy adresat

Teresa Kurzawa z redakcji Biuletynu
Mosiñskiego, przypomina sobie ten
list.  Sprawa wydawa³a siê na tyle powa¿na, by nadaæ jej najw³aciwszy bieg
 wspomina pani redaktor.  Poinformowany zosta³ Burmistrz Gminy, Jan
Ka³uziñski, który zdecydowa³, ¿e nale¿y przekazaæ sprawê odpowiednim
organom. W³aciwym adresatem okaza³ siê IPN  dodaje T. Kurzawa. Tam
te¿ kierujê swoje kroki. Prokurator
Oddzia³owej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w
Poznaniu Artur Or³owski informuje
mnie, ¿e w sprawie zdarzenia opisanego w licie z Kalisza, toczy³o siê ledztwo. Jaki by³ jego przebieg?
We wrzeniu 2001 r., po rozpoznaniu
doniesienia Jerzego Nowotnego i wobec uzasadnionego podejrzenia pope³nienia zbrodni, wszczêto dochodzenie
w sprawie zabójstwa kilku osób dokonanego w marcu 1947 r. na terenie
Gminy Mosina przez funkcjonariuszy
S³u¿by Bezpieczeñstwa tj. o przestêpstwo z art. 148 § 1 Kodeksu Karnego.
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Prawie rok póniej, w sierpniu 2002
r., z powodu niewykrycia sprawców
ledztwo zosta³o umorzone. Nie odnaleziono przy tym ¿adnych ladów
zbrodni.  Nie by³ to przypadek odosobniony, tak¿e to, ¿e nie zachowa³y
siê ¿adne dokumenty  t³umaczy prokurator Sylwester Napieralski, który to
ledztwo prowadzi³.  Takie egzekucje
czêsto odbywa³y siê poza prawem

Zbrodnie komunizmu

Jeszcze przed koñcem wojny, na podstawie dekretów PKWN, jesieni¹ 1944
r. rozpoczêto w Polsce likwidacjê wrogów ustroju komunistycznego. Aresztowania objê³y ¿o³nierzy Armii Krajowej, Batalionów Ch³opskich i innych
organizacji. W tropieniu ukrywaj¹cych
siê dzia³aczy politycznych i ¿o³nierzy
podziemia, Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego cile wspó³pracowa³ z radzieckimi organami bezpieczeñstwa
(NKWD i Smiersz). Aresztowano wybitnych dzia³aczy niepodleg³ociowych
z okresu okupacji niemieckiej. Komunistyczne w³adze stawia³y ich przed
s¹dami wojskowymi i cywilnymi, które wobec nich orzeka³y karê mierci.
Pierwotnie wyroki wykonywali funkcjonariusze Smiersz, z biegiem czasu
zastêpowali ich Polacy z aparatu bezpieczeñstwa i wojska.
Zarówno s¹dy wojskowe jak i cywilne,
w wiêkszoci dzia³a³y w sposób lekcewa¿¹cy zasady prawa, nawet wówczas
obowi¹zuj¹cego. W latach 19441956
orzeczono w Polsce ponad 8 tys. wyroków mierci, z czego a¿ 5650 zapad³o przed s¹dami wojskowymi, a wykonano 2810. Rodzinom skazanych
nie wydawano zw³ok, a miejsca pochówkou ich bliskich zatajano.
W samym Poznaniu i okolicach, znanych jest kilka miejsc straceñ i pochówków ofiar komunistycznych
zbrodni. To dawne siedziby oraz areszt
Urzêdu Bezpieczeñstwa w Poznaniu
(przy ul. Jarochowskiego, Wyspiañskiego, Kochanowskiego, 27 grudnia),
a tak¿e park by³ego Domu ¯o³nierza
przy ul. Ogrodowej. Kilkudziesiêciu
skazanych przez Wojewódzki S¹d Rejonowy w Poznaniu, zosta³o straconych i pochowanych w lesie w rejonie
G¹dek, przy drodze do Kórnika. Zabijano ich jak w Katyniu, strza³em w ty³
g³owy... Czy las ko³o Mosiny by³ miejscem takiej w³anie zbrodni?

Co sta³o siê w lesie?

Naoczny wiadek Jerzy Nowotny w
dniu 18 wrzenia 2001 r. zeznaje: Ja
zacz¹³em uczêszczaæ do szko³y w 1945

Mieszkañcy Ziemi Mosiñskiej w czasach wojny 1939-1945 cz. 1
r. By³o to gimnazjum w Mosinie do
po³udnia, a po po³udniu uczêszcza³em
na kurs tzw. zerowy, uzupe³niaj¹cy. W
szkole pozna³em mojego kolegê Jerzego Wac³awika. Chodzilimy do tej samej klasy.( ) Wczesn¹ wiosn¹, chyba
marzec 1947, ja razem z Jerzym Wac³awikiem poszlimy do lasu po drzewo na opa³. Poniewa¿ le¿a³ jeszcze
nieg zabralimy ze sob¹ sanki. Las ten
mieci³ siê na wysokoci Puszczykówka. My bylimy ok. 15 metrów przed
drog¹ nad Jezioro Góreckie. Tam zatrzyma³y siê 2 pojazdy. Samochody
przyjecha³y z Poznania. Jeden du¿y
wojskowy ZI£ okryty plandek¹, a za
nimi sta³ drugi samochód. By³ mniejszy, najprawdopodobniej gazik. My
widzielimy z odleg³oci oko³o 150 m.
zarysy krêc¹cych siê osób.
Nie jestem w stanie powiedzieæ, czy
byli to cywilni, czy wojskowi.( )W
pewnym momencie us³yszelimy 2 serie z broni maszynowej. Jedna seria
by³a d³u¿sza ok. 7-8 strza³ów, druga
krótsza - 4 strza³y. My zaczêlimy uciekaæ.( )Po ok. 15 -20 minut samochody wycofa³y siê na szosê poznañsk¹ i
odjecha³y w stronê Poznania. Drog¹
okrê¿n¹ wrócilimy do domu. Ojciec
zabroni³ mi tam chodziæ i komukolwiek o tym mówiæ. Po ok. 3 dniach
udalimy siê z J. Wac³awikiem na to
miejsce. Nie zatrzymywalimy siê, szlimy bardzo wolno. Na miejscu widzielimy poszarpan¹ przez psy rêkê. Rêka
ta wystawa³a z kawa³kiem munduru
koloru ciemnozielonego (co to za mundur  nie wiem). Te szcz¹tki wystawa³y z du¿ego kopca. Kopiec ten by³ ledwo przykryty ziemi¹ i po³amanymi ga³êziami . Zw³oki zamordowanych,
póniej zniknê³y, a po grobach pozosta³y wg³êbienia i dwa drzewa, które
zros³y siê w literê V, w naturalny
sposób znacz¹c to miejsce.
Przez dziesi¹tki lat, dwaj przyjaciele z
gimnazjum trzymali to wszystko w tajemnicy. Prócz najbli¿szej rodziny, o
tym, co widzieli nie powiedzieli nikomu. Nic dziwnego, bo polskie realia
spo³eczno-polityczne nie sprzyja³y dociekaniu niewygodnej dla systemu
prawdy. By³o to po prostu niebezpieczne. Po transformacji ustrojowej, przyszed³ czas wype³niania bia³ych plam
historii i dochodzenia sprawiedliwoci. We wrzeniu 2000 r. koledzy ze
szkolnej ³awy, po wielu latach spotkali siê znów w Mosinie, na zjedzie absolwentów powojennego, mosiñskiego
gimnazjum. Postanowili, ¿e ju¿ czas,
by o zbrodni, której byli wiadkami,
powiadomiæ w³adze Mosiny. Niestety,

Jerzy Wac³awik wkrótce zmar³, a Jerzy Nowotny zdecydowa³ siê napisaæ
list do redakcji Biuletynu

Ktokolwiek wie

W toku ledztwa prowadzonego w tej
sprawie przez Oddzia³ow¹ Komisjê
cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, zgromadzono 65 akt. Przeprowadzono kwerendê
w bibliotekach i archiwach, przeanalizowano akty zgonów sporz¹dzone w
tym czasie w mosiñskim magistracie.
Przes³uchano 2 osoby z rodziny Jerzego Wac³awika, który o zdarzeniu opowiedzia³ kiedy siostrze i ¿onie. W jednym z tych zeznañ pad³o nazwisko
pañstwa Dajerling z Puszczykowa, u
których mieli w czasie wojny stacjonowaæ Rosjanie, ¿e mo¿e co wiedz¹ o
sprawie. Niestety IPN nie odnalaz³ ani
tych ludzi, ani ¿adnego ladu po zbrodni. Kto by³ jej ofiar¹, a kto sprawc¹?
Na to pytanie nie znaleziono odpowiedzi. Uznano jedynie, ¿e zbrodni tej
dopucili siê niezidentyfikowani funkcjonariusze istniej¹cego wówczas aparatu bezpieczeñstwa. W dniu 8 sierpnia 2002 r. prokurator postanowi³
umorzyæ ledztwo z zastrze¿eniem, ¿e
w przypadku pojawienia siê okolicznoci, w szczególnoci wskazuj¹cych na
osoby sprawców, ledztwo zostanie
podjête
Jerzy Nowotny ma dzi 80 lat. Jest
emerytowanym nauczycielem i nadal
mieszka w Kaliszu. Dok³adnie pamiêta tamto zdarzenie i miejsce. Wci¹¿ ma
nadziejê na wyjanienie sprawy. Tak¿e prokurator Napieralski, nie przekrela takiej mo¿liwoci, bo jak mówi,
w takich sprawach czêsto pomocna
bywa lokalna prasa.
Byæ mo¿e kto z czytelników zna jaki
szczegó³, który pomo¿e w wykryciu
ofiar i sprawców tej zbrodni?
Ktokolwiek wie
JOANNA NOWACZYK
Czas Mosiny nr 3(6) padziernik 2012

Prosimy o wsparcie dzia³alnoci
Stowarzyszenia Przyjació³
Jedynki
Konto GBS w Mosinie:
92904800072001000177340001
wp³aty z dopiskiem
publikacje historyczne
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Szukali ladów zbrodni
W dniu 19 listopada, w lesie pod Mosin¹ grupa badawcza z Instytutu Pamiêci Narodowej, szuka³a ladów
jednej z powojennych, komunistycznych zbrodni. To reakcja na artyku³ Ktokolwiek wie, który ukaza³ siê
w poprzednim numerze Czasu Mosiny. Jak poinformowa³a kieruj¹ca badaniami dr Aleksandra Kuligowska z poznañskiego IPN-u, na wskazanym w artykule miejscu znaleziono 6 ³usek karabinowych
W poprzednim numerze naszej gazety, ukaza³ siê artyku³ Joanny Nowaczyk Ktokolwiek wie , w którym na podstawie relacji naocznego wiadka, przedstawiona zosta³a zbrodnia czasu
komunizmu, jaka mia³a miejsce niespe³na kilometr za Mosin¹.
W okolicznym lesie, w marcu 1946 r. dokonano tu zabójstwa
kilku osób. W sprawie tej, w latach 2001-2002 toczy³o siê ledztwo w Oddzia³owej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu poznañskiego IPN-u. Niestety w powodu niewykrycia sprawców, ani te¿ ofiar zbrodni, ledztwo zosta³o
umorzone.
Intencj¹ artyku³u opublikowanego na ³amach Czasu Mosiny,
by³o odnalezienie innych, ¿yj¹cych wiadków lub mieszkañców
znaj¹cych okolicznoci tej sprawy, co byæ mo¿e pomog³oby w
jej wyjanieniu. Dotychczas nikt z takich osób nie odpowiedzia³
na apel autorki. Jednak wkrótce po publikacji, z redakcj¹, a tak¿e
z autork¹, skontaktowa³a siê dr Aleksandra Kuligowska z poznañskiego oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej uczestnicz¹ca w ogólnopolskim projekcie badawczym poszukiwania ladów ofiar komunistycznego terroru. Jak poinformowa³a, to w³anie artyku³ Ktokolwiek wie.. spowodowa³ podjêcie przez instytut dzia³añ poszukiwawczych w terenie. W toku prowadzo-

nego przed 10-cioma laty ledztwa, takich dzia³añ prokuratura
nie zleci³a z powodu nieustalenia ofiar i ani te¿ sprawców. Teraz, w ramach projektu IPN Poszukiwania nieznanych miejsc
pochówku ofiar terroru komunistycznego w latach 19441956,
którym w Wielkopolsce kieruje dr hab. Krzysztof Szwagrzyk,
instytut posiada dyspozycje do badania terenu przy u¿yciu specjalistycznego sprzêtu, co sta³o siê mo¿liwe tak¿e w miejscu
opisanym w naszym artykule.
W dniu 19 listopada, grupa badawcza przeczesywa³a fragment
lasu w rejonie G¹dek, w miejscu egzekucji kilkudziesiêciu skazanych przez Wojewódzki S¹d Rejonowy w Poznaniu w okresie stalinowskim. W tym samy dniu, szukano tak¿e ladów zbrodni pope³nionej w lesie pod Mosin¹, w miejscu wskazanym w artykule,
które zbadano wykrywaczem metalu. Znaleziono tam 6 ³usek po
nabojach z karabinu Mauser. Aleksandra Kuligowska zapewnia,
¿e poszukiwania ladów tej zbrodni bêd¹ prowadzone dalej.
Artyku³ Ktokolwiek wie mo¿na przeczytaæ tak¿e w elektronicznym wydaniu Czasu Mosiny nr 3, na stronie www. czasmosiny.pl
REDAKCJA
Czas Mosiny nr 1(7) styczeñ 2013.

Powiêcenia gimnazjum w Mosinie - 1946 r. wiadkowie zbrodni w lesie - J. Nowotny pierwszy z prawej w pi¹tym
rzêdzie (twarz czêciowo zas³oniêta), J. Wac³awik - na samej górze, na rodku.
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Pod przymusem
W czasie okupacji hitlerowskiej, jedn¹ z form walki z polskoci¹ by³o przesiedlanie miejscowej ludnoci
z tzw. Kraju Warty na tereny Generalnego Gubernatorstwa. Wywo¿ono równie¿ na roboty do Niemiec
lub krajów podbitych. Po koniec wojny zmuszano wszystkich do brania udzia³u w budowie umocnieñ
wojskowych.
Przesiedlania ludnoci z tzw. Kraju Warty na tereny Generalnego Gubernatorstwa odbywa³y siê w dwojaki sposób:
niezorganizowany, dotycz¹cy pojedynczych osób i rodzin
oraz zorganizowany, maj¹cy charakter dzia³añ masowych.
Pierwszy realizowany by³ od chwili wkroczenia wojsk niemieckich i powo³ania okupacyjnej administracji do koñca
1939 r. Polega³ on na indywidualnym wezwaniu przez lokalne w³adze administracyjne osoby reprezentuj¹cej rodzinê, wyznaczon¹ do wysiedlenia z mieszkania oraz nakazie
opuszczenia lokalu b¹d domu w ci¹gu od dwóch do 24 godzin, pod grob¹ zes³ania do obozu koncentracyjnego. Wysiedleni mogli zabraæ ze sob¹ tylko niezbêdn¹ odzie¿ i trochê ¿ywnoci na zagospodarowanie siê lub na drogê. Wysiedlenia tego typu nastêpowa³y przewa¿nie na wniosek
miejscowych Niemców, którzy ze wzglêdu na p³yn¹ce z tego
korzyci materialne wynikaj¹ce z przejêtych mieszkañ, chêtnie z tego korzystali. Nie interesowali siê te¿, jaki by³ dalszy
los wysiedlonych rodzin.
Zorganizowane w sposób planowy wysiedlenia rozpoczynaj¹
siê z koñcem listopada 1939 r. S¹ przygotowywane przez
specjalne sztaby koordynuj¹ce sprowadzanie i osiedlanie na
terenie Kraju Warty tzw. baltendeutschów w miejsce wysiedlonych Polaków. Wysiedleñ dokonywano na podstawie
uprzednio sporz¹dzanych list, na których w pierwszej kolejnoci umieszczano nazwiska dzia³aczy politycznych i spo³ecznych, powstañców wielkopolskich, w³acicieli sklepów
i zak³adów produkcyjnych. Czêsto na tak¹ listê trafiali starcy, inwalidzi, ludzie nieuleczalnie chorzy. Za podstawê do
ustalenia okrelonej przynale¿noci s³u¿y³y spisy cz³onków
organizacji, towarzystw, zwi¹zków, partii politycznych, przejêtych przez s³u¿by okupanta. Du¿e znaczenie mia³a te¿ inwigilacja polskich rodowisk przez mniejszoæ niemieck¹ w
okresie przed II wojn¹. Czêsto jej przedstawiciele, po ustaniu dzia³añ wojennych pe³nili funkcje burmistrzów, wójtów,
kierowali miejscowymi placówkami bezpieczeñstwa, byli
opiniodawcami spraw w stosunku do miejscowej ludnoci.
Z relacji wiadków wynika, ze sposób przeprowadzania wysiedleñ by³ wszêdzie podobny. Wykorzystywano moment zaskoczenia, poniewa¿ decyzjê o terminie przeprowadzania
operacji trzymano w tajemnicy. Akcje przeprowadzano
g³ównie noc¹ lub wczenie rano. Wysiedlani mogli zabraæ
ze sob¹ tylko niewielki podrêczny baga¿, zawieraj¹cy najniezbêdniejsze przedmioty do ¿ycia jak: odzie¿ koce ko³dry,
naczynia oraz trochê ¿ywnoci. Orientacyjna waga baga¿u
nie mog³a przekraczaæ do 25 kg na osobê doros³¹. Przewiduj¹cy swoje wysiedlenie, byli z regu³y przygotowani do tego
organizacyjnie.
Z tego wynika, ¿e podczas okupacji hitlerowskiej wysiedlono 57 rodzin tj. 225 osób. Miêdzy innymi wysiedlono: rodziny rozstrzelanych 20 padziernika 1939 r. tj. Piotra Bartkowiaka (B³onie/k. Warszawy), Stanis³awa Jaworskiego,
Stefana Królaka, Wincentego Frankowskiego, Alojzego Szymañskiego. Inni to m.in. rodziny: Henryka Bartkowiaka z
Budzyñskiej, Stanis³awa Baraniaka  rzenika z rynku, Cie-

lewicza Aleksandra i Franciszka, gospodarza Mateusza
Deskê, Jaworowskich, Kaniewskich, Kleibrów  W³adys³awa i Walentego, Antoniego Kaczmarka, Labrzyckich Jakuba i Walentego, Wincentego Marcinkowskiego, Miczan,
Myszkiera Kazimierza, Nowak Teresê i Aureliê, Józefa Osickiego, Stanis³awa Pawlaka z rynku, Wojciecha Podemskiego z Barwy, Przepiera Stanis³awa i Leokadiê, Micha³a Stanikowskiego z rynku, Stró¿yków, Feliksa Szulakiewicza z
Farbiarskiej, Schlegelów (z ul. w. Jana),Taciaków, Ziêtkowiaków. Wywo¿ono ich w do tzw. Generalnej Guberni w okolice: Czêstochowy, Kosowa Lackiego, Grêbowa, Soko³owa
Podlaskiego, Radomska, Warszawy, Tarnobrzegu.

Wysiedlenia rodzin z Mosiny
i okolicy mia³y miejsce
w nastêpuj¹cych terminach:
13.12.1939 r. wysiedlono 36 rodzin ogó³em 135 osób
10.03.1940 r. wysiedlono 10 rodzin  ogó³em 45 osób
02.11.1940 r. wysiedlono 9 rodzin  ogó³em 35 osób
31.03.1941 r. wysiedlono 2 rodziny  ogó³em 10 osób
Niezmiernie dramatyczne by³o wysiedlenie w dniu
13.12.1939 r. Wysiedlonych, tzn. doros³ych wraz z dzieæmi
wieziono przy kilkunastostopniowym mrozie wozami konnymi do remu. Tutaj na dworcu kolejowym znajdowa³ siê
punkt zborny dla wysiedlonych z powiatu remskiego. By³o
ich ponad 1000 osób, pilnowanych przez Selbschutz.
Wszystkich transportem kolejowym przewieziono do obozu przejciowego Poznaniu na ul. G³ówna. Stamt¹d po kilkudniowym pobycie wywieziono w nieznane dla nich miejsce Warunki transportu by³y sprzeczne z wszelkimi zasadami podró¿owania. Wysiedlonych przewo¿ono w bydlêcych
wagonach. Ludzie byli st³oczeni do tego stopnia, i¿ mogli
tylko staæ. Podró¿owali przy silnym mrozie, bez ¿ywnoci.
Po przybyciu na miejsce, sami musieli szukaæ sobie miejsca
do zamieszkania. Edmund Bartkowiak s. Henryka tak to
wspomina:  Na wiosnê 1940 r. ojciec dowiedzia³ siê od
znajomego Niemca te¿ mieszkaj¹cego na ul. Budzyñskiej,
¿e jestemy na licie rodzin przeznaczonych do wysiedlenia, wywózki. W marcu 1940 r., którego dnia nie pamiêtam, oko³o 8 z rana, za³omota³o do drzwi naszego domu 2
mo¿e 3 ¿andarmów. Byli uzbrojeni w karabiny. Rozkazali, abymy w ci¹gu 1 godz. spakowali siê, zabrali ze sob¹
tyle ile udwigniemy, bo bêdziemy wysiedleni. Pamiêtam,
jak tato taszczy³ skórzana walizkê, któr¹ zrobi³ mu rymarz
Stanis³aw Nowak, który mieszka³ w Rynku pod 16. Oprócz
tego, ojciec mia³ worek z ciuchami i jeszcze przewieszony
przez plecy potê¿ny wêze³. Kiedy wyszlimy na ulicê [rodzice i 5 dzieci J. Sz.], sta³ tam ju¿ autobus koloru zielonego Na dworzec w remie jechalimy bez zatrzymania siê,
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w towarzystwie eskortuj¹cych nas ¿andarmów. Zapakowali nas do najgorszych wagonów kolejowych. T³ok by³
du¿y, wysiedleni le¿eli nawet na pó³kach przeznaczonych
na baga¿e. Jechalimy oko³o 5 dni. Dotarlimy do stacji
£ód-Fabryczna, wypucili nas z poci¹gu. Do miejsca zakwaterowania musielimy dojæ oko³o 6 km. Z ró¿nych
materia³ów rodzice urz¹dzili nam spanie. Wodê do mycia i spo¿ywania czerpalimy z kranów. Dostawalimy
te¿ jedzenie. Trudno by³o rozró¿niæ dania na niadanie
obiad i kolacjê. Pamiêtam, ¿e z regu³y by³a to cienka zupa
buraczana z kapust¹ lub z brukwi¹. Do tego pó³ skibki czarnego chleba, 2-3 kostki ziemniaków. Okaza³o siê, ¿e to by³
dopiero pocz¹tek dalszej wêdrówki rodziny. Z s¹siedniego
Dymaczewa Starego, wywieziono rodziny: nauczyciela Henryka Musid³owskiego, £uczaków, Macioszczyków, Matejewskich, Nadolnych, Paw³owskich, Ujmów, Witkowskich. Teresa Miko³ajczak z d. Nadolna, tak to wspomina:  Jesieni¹ 1940 r. w porze wykopów, w padzierniku lub wrzeniu, rankiem do naszego domu przyszli ¿andarmi niemieccy. Przed domem sta³ ju¿ przygotowany i podstawiony wóz
konny. Ca³y nasz dobytek musielimy pozostawiæ w domu.
Rodzicom uda³o siê ukradkiem zabraæ trochê ¿ywnoci i
odzie¿y na drogê. Jeszcze przedtem zabrali z naszego domu
starsz¹ siostrê Irenê. My wraz z rodzicami pojechalimy
do Witobla jako punktu zbornego. Stamt¹d zawieziono nas
autobusami do Opalenicy i za³adowano do wagonów bydlêcych, ruszylimy w drogê. W tym transporcie byli ju¿
wysiedleni z Tarnowa Podgórnego. Pierwszym przystankiem by³a £ód. Przebywalimy w zamkniêtym obozie oko³o tygodnia i zostalimy powtórnie zarejestrowani . Z
£odzi jechalimy dalej w bydlêcych wagonach. Jak d³ugotrudno mi powiedzieæ. Pamietam, ¿e wyrzucono nas na stacji w Nowym S¹czu. Tam czeka³y ju¿ na nas wozy konne.
Rozwieziono nas po okolicznych wsiach. Nasza rodzina
trafi³a do £¹cka, gdzie przydzielono nam jeden pokój. Pamiêtam g³ód, nasze ¿ebranie o choæ trochê jedzenia i posi³ki przygotowywane przez mamê wyproszonych ziemniaków, buraków cukrowych i buraków pastewnych-korpieli  Na miejsce wysiedlonych rodzin sprowadzano ludnoæ
niemieck¹ z: £otwy Estonii-Baltendeutsche, z rejonu M.
Czarnego tzw. czarnomorców, z Bukowiny, Prus Wschodnich oraz z terenów rdzennej Rzeszy. W wyniku takiego dzia³ania, tylko w samej Mosinie mieszka³o jeszcze w grudniu
1944 roku oko³o 450 rodzin niemieckich licz¹cych oko³o
1450 osób.
Deficyt si³y roboczej w powi¹zaniu z potrzebami frontu i koniecznoci¹ zwiêkszenia produkcji wojennej powodowa³o
przymusowe wywo¿enie Polaków na roboty do Rzeszy. Czêæ
sporód nich, w tym mosiniaków, by³a ju¿ na terenie Niemiec po przegranej wojnie obronnej 1939 r. ¯o³nierzom tym
nadano status robotników cywilnych i w tym charakterze
zmuszono ich do pozostania na czas nieokrelony. Niemcy
wywieli z Mosiny i okolicy i pozostawili na przymusowych
robotach oko³o 100 mê¿czyzn i kobiet. Wykonywali ró¿norodne prace: w gospodarstwach rolnych, w rzemiole, w
przemyle spo¿ywczym, chemicznym, hutniczym, zbrojeniowym, w budownictwie itp. Wczeniejszy powrót do miejsca
zamieszkania nastêpowa³ tylko w wyniku powa¿nej choroby czy kalectwa w wypadku przy pracy. Wród wywiezionych byli m. in.: Anna Giering, Z. Kobiela i L. Trzciñska 
wywiezione do Dortmundu, Wac³aw Izdebski w Nordhausen, Edmund Deska, Kazimierz Paczyñski  zatrudnieni w
zak³adach Kruppa, Olejniczak Jan wywieziony w 1941 r.,
Siejak Sylwester  wysiedlony i wywieziony do Niemiec w
padzierniku 1940 r., Kleszcz Józef z ¯abna  wywieziony
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w lipcu 1940 r., Nowak W³adys³aw-wywieziony do Magdeburga w 1939 r., Król Stanis³aw ze wi¹tnik  wywieziony
do Niemiec w 1939 r., Jan Przyby³ wywieziony do Falkensee, F Stró¿ynski, S. Werner, W. Górna, J. Wencel, A. Przepiera, H. Domagalska, Kazimierz Niewoliñski i inni.
Ludnoæ polska pocz¹wszy od 12 roku ¿ycia zobowi¹zana
by³a wykonywaæ pracê na rzecz okupanta. Kto móg³, pracowa³ w Mosinie w tutejszych zak³adach jak: SARPA (Barwa),
tartaki, cegielnie, mleczarnia, Maj¹tki Budzyñ i Sowiniec,
zak³ady betoniarskie, m³yny, oraz w zak³adach rzemielniczych przejêtych przez Niemców. Mosinianie pracowali tak¿e w zak³adach Poznania oraz w firmach buduj¹cych siedzibê Greisera w Jeziorach i drogê dojazdow¹ do tej siedziby.
Niektórzy  M. Bartkowiak, S. Krzy¿añski, H. Ko³toniak, W.
Tyma, H. Kimel, H. Kosowska, doje¿d¿ali do zak³adów Focke-Wulfa w Krzesinach, które produkowa³y elementy do
budowy samolotów. Wszêdzie obowi¹zywa³a ostra dyscyplina pracy od 10 do 12 godzin na dobê. Spónienie mog³o byæ
potraktowane jak sabota¿, podobnie jak zbyt ma³a wydajnoæ pracy. Dla wszystkich na terenie Kraju Warty zorganizowano system ksi¹¿eczek pracy, zawiadczeñ wystawianych
przez urzêdy pracy. Dawa³o to mo¿liwoæ cis³ej kontroli nad
polsk¹ ludnoci¹. Od pocz¹tku okupant wprowadzi³ ró¿nego rodzaju ograniczenia dla ludnoci polskiej, chocia¿by:
mo¿liwoæ swobodnego korzystania z komunikacji kolejowej, korzystanie z roweru, ograniczenie do minimum urlopów pracowniczych, dostêpu do s³u¿by zdrowia, zró¿nicowania w zarobkach oraz w kartkowych przydzia³ach ¿ywnoci, ograniczanie praktyk religijnych poprzez zamykanie
wi¹tyñ.
Zbli¿aj¹cy siê od po³owy 1943 r. do granic Rzeszy front,
zmusi³ Artura Greisera do wydania w 1944 r. zarz¹dzenia o
przeprowadzeniu w Kraju Warty masowych robót szañcowych przez za³ogi zak³adów, w pobli¿u miejsc ich pracy. Ju¿
w 1943 r. takie prace prowadzono w SARPIE. Julian Lulka
tak wspomina:  Kiedy siê ociepli³o oko³o maj/czerwiec
1943 r. na pobliskiej ³¹ce przylegaj¹cej do kana³u a przed
fabryk¹, rozpoczêto prace budowlane zwi¹zane z budowa
czego co kszta³tem przypomina³o doæ wysok¹ piwnicê.
Jak siê okaza³o by³y to schrony p. lotnicze. Ju¿ wtedy, t j.
w po³owie roku 1943, robiono nam alarmy p. lotnicze. Kiedy zawy³a syrena umieszczona na budynku magistratu,
musielimy szybko wybiec z zak³adu w stronê kana³u i
ukryæ siê w rosn¹cych tam zarolach, krzakach lub pod
rosn¹cymi tam nielicznymi drzewami. Potem tê rolê pe³ni³y murowane z pe³nej ceg³y schrony, d³ugie na oko³o 20
m, szerokie na oko³o 2 m i wysokie na oko³o 2,5 m. By³y
przykryte warstwa ziemi na górze, stropie. Wewn¹trz w
formie nisz by³y zag³êbienia. Na pocz¹tku i na koñcu mia³y murowane szyby wentylacyjne. Wejcie znajdowa³o siê
od strony ul. Farbiarskiej, ze szczytu. Do wejcia prowadzi³y schody, usytuowane z lewej i prawej strony szczytu
w kszta³cie litery T 
Pónym latem 1944 r. zmobilizowano wszystkie osoby niezatrudnione w gospodarce tj. mê¿czyzn od 14  70 lat i kobiety od 14  60 lat. Ta grupa mia³a w rejonie Wis³y budowaæ fortyfikacje obronne. 15.09.1944 r. nast¹pi³ wyjazd na
 Einsatz grupy z Mosiny. Po selekcji w lasku Strzelnicy,
transport uda³ siê drog¹ kolejowa do remu gdzie zosta³
powiêkszony, dalej do Wrzeni gdzie zabra³ ludzi ze rody,
Jarocina i Ksi¹¿a. Transport skierowano do P³ocka. Wysiadali w Proboszczowicach a stamt¹d podwodami do Dziarnowa. Tam kopali rowy obronne, budowali bunkry, prowadzili prace fortyfikacyjne bez wzglêdu na pogodê. Za brak
wykonania pracy stosowane by³y kary stójki boso w mrozie
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Kopanie rowów przeciwczo³gowych na Czarnokurzu w Mosinie - jesieñ 1944 r.
i niegu. Pracowali od 7do 16. W wiêkszoci wywiezionymi
byli pracownicy SARPY. Najm³odsz¹ osoba, która wówczas
zosta³ wywieziona by³a Kazimiera Walczak a najstarsza Szulc
z Dru¿yny. Wówczas wywieziono m. in.: K. Walczak, M. Lipiak, Z. Kupka, A. Marcinkowskiego, W. Palm, K. Kordylewsk¹, W. Kurkiewicz, M. Faleñsk¹, S. Polcyn, Z. Barcz, W.
Stysiak, Mleczaków, z. Komorowskiego, Z. Gucia, T. Wechta,
J. Mazurczak, J. Piechocka, G. Klarek, Jankowiak, Baranowski, Klich, J. Wróblewsk¹ i Szulca z Dru¿yny, H. Je¿ewicz,
R. Piotrowskiego, A. Konieczn¹, A. Wieczorka, T i G Soko³owskie i St. Antkowiaka. W tym samym czasie, w³adze okupacyjne przyst¹pi³y do prac zwi¹zanych z obron¹ miasta.
Marian Obierski, wówczas mieszkaniec Czarnokurza:  Pocz¹wszy od padziernika 1944 r. mosiñscy Niemcy widz¹c
sytuacjê na froncie , rozpoczêli przygotowania do budowy
linii obronnej na Czarnokurzu. By³em wtedy pracownikiem
obróbki. Patrz¹c od Szosy Poznañskiej: na wysokoci
obecnej ul. Wysokiej, w kierunku linii kolejowe Poznañ 
Wroc³aw i w przeciwnym kierunku-od ul. Wysokiej na Po¿egowo, miejscowa ludnoæ zosta³a zmuszona do kopania

g³êbokiego rowu strzeleckiego a zarazem p. czo³gowego.
Niemcy przypuszczali, ¿e ewentualny atak nast¹pi od strony Poznania. Rów kopali rêcznie kobiety i mê¿czyni zatrudnieni w miejscowych zak³adach pracy. Nakazami pracy zmuszano do tego i innych niezatrudnionych mieszkañców. Pracowano w dni powszednie jak i w niedziele. Pracuj¹cych pilnowali miejscowi VD i volkssturmici. Pamiêtam, ¿e oprócz mnie i brata Kazimierza, widzia³em przy
kopaniu: Zdzis³awa i Czes³awa Ostrowskich, Stanis³awa
Jerzaka, Zbigniewa £aseckiego, Euzebiusza Nowaka, Juliana Pawe³czaka, Januarego Kurkiewicza, ze swoj¹
Mam¹, W³adys³awa Naskrêta. W czasie dzia³añ wojennych
w styczniu 1945 r. rów ten okaza³ siê zupe³nie nieprzydatnym ze wzglêdu na taktykê Rosjan 
Powy¿szy materia³ jest zasygnalizowaniem wielow¹tkowych
zagadnieñ, które z racji up³ywaj¹cego czasu powinny zostaæ
opracowane.
JACEK SZESZU£A
Na podstawie artyku³u opublikowanego w Biuletynie
Mosiñskim nr 9/2002 r.
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Aura mojego 40-lecia w Mosinie
Wspomnienia te, w roku 1984 zdoby³y I nagrodê w konkursie
literackim og³oszonym przez Mosiñsk¹ Bibliotekê Publiczn¹,
z okazji zbli¿aj¹cej siê wówczas 40. rocznicy wyzwolenia Mosiny.
By³o to chyba 26 lub 27 stycznia pamiêtnego roku 1945. Przynios³am do domu
gazetê, chyba Goniec Krakowski, a tam
t³ustym drukiem napisane: Mosina
szturmem wziêta. A w Mosinie najbli¿si, ci co zostali, do których têsknilimy.
Zbieramy siê szybko i bez ¿adnego planu, poci¹giem ruszaj¹cym na pó³noc jedziemy.
Wszêdzie zimno i brudno. Jedziemy wolno przez ksiê¿ycowy krajobraz zniszczonego wojn¹ kraju. Poci¹g wci¹¿ siê zatrzymuje, wci¹¿ trzeba co naprawiaæ,
przesiadaæ siê i znów kawa³ek dalej, jak
do ziemi obiecanej do Mosiny. Jechalimy oko³o 10 dni z Krakowa przez rem
do Mosiny, z ca³ym ocala³ym dobytkiem,
który mieci³ siê w naszych rêkach.
By³ chyba Koniec marca. Do dzi pamiêtam, ¿e w chwili, kiedy wysiad³am z poci¹gu wybuch³a wiosna. S³oñce wieci³o
tak jasno, ziemia pachnia³a, niebo wygl¹da³o, jakby je kto wypolerowa³. Oddycha³am g³êboko aromatycznym powietrzem.
Za mn¹ zosta³y: smutek, ¿al i ból, ca³a
przesz³oæ piêkna, pe³na mi³oci tych najbli¿szych i ta okrutna, rozpacz po stracie
matki, to okropne zimno wojennych zim,
ten ca³y zniszczony kraj, który po drodze
mija³am. Babcia powita³a nas kozim mlekiem i wszystkim co najlepsze. By³ spokój
i cisza  tak pamiêtam te dni. Wysiadywa³am na s³oñcu goj¹c odmro¿one rêce i
nogi, opatruj¹c pe³ne owrzodzeñ cia³o,
wyczesuj¹c wszy. I by³o mi dobrze  zaczyna³o siê nowe ¿ycie.
Wielkanoc  szynka, placek z kruszonk¹
i ca³y czas ciep³o, s³onecznie i radonie.
Idê do szko³y. Znalaz³am siê w 4- tej klasie. Jak mi³o, jak dobrze. Wszyscy jestemy równi. Piszemy na czym kto mo¿e.
Wszyscy siê cieszymy, nikt nie wraca do
przesz³oci. By³a ona dla wielu bardzo
przykra. Dla tych, co wrócili z obozu koncentracyjnego, dla dzieci w £odzi, dla
tych, którym wojna zabra³a najbli¿szych,
dla tych, co zabra³a dom i mienie. Razem
z nami s¹ Oni  nauczyciele. Organizuj¹
pracê w szkole, jak mog¹. Ustawiaj¹ meble, przynosz¹ ksi¹¿ki i ucz¹  polskiego
mówienia i pisania, recytowania i piewania. S¹ serdeczni, bliscy, a zarazem
tacy godni szacunku. Nie by³o chyba wtedy ¿adnych programów, a Oni tyle nam
dali. Dali nam t¹ rzeteln¹ wiedzê i wy-
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chowanie, i przyk³ad. Moj¹ wychowawczyni¹ by³a pani Bogumi³a Mayerówna.
To ona nauczy³a mnie kochaæ ksi¹¿ki i
jêzyk ojczysty. Przynios³a na lekcjê W
pustyni i w puszczy i przeczyta³a kawa³ek. Czytalimy tê ksi¹¿kê wszyscy na
wycigi, a potem nastêpne. Ona i jej
ksi¹¿ki, bo zorganizowa³a i pracowa³a potem w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
zosta³y moimi przyjació³mi. Gdy jestem
na cmentarzu, odwiedzam jej mogi³ê, a
ze zbiorów biblioteki mosiñskiej korzystam do dzisiaj. ¯adne inne dowiadczenie fizyczne nie utkwi³o mi tak w pamiêci, jak to, które demonstrowa³ pan Kazimierz Myszkier. Nie wiem sk¹d on mia³
to szk³o laboratoryjne, te palniki  dotyczy³o rozszerzalnoci gazów  prawo
Boylea Mariotta. W tym trudnym okresie od 6-tej klasy uczylimy siê równie¿
jêzyka angielskiego.
Przyroda ca³y czas zaskakuje swoj¹ wspania³oci¹. Jest wci¹¿ ciep³o i jasno. Ten
czas kojarzy mi siê z nieustaj¹c¹ pogod¹.
Czasem przez Mosinê przejdzie wojsko
rosyjskie, albo polskie i wtedy witamy ich
kwiatami, a na rynku ko³o pomp Heniu
Lipiak w mundurze WP uszytym przez
jego ojca krawca, mówi wiersz. Jest ma³y
i drobny i tak przejêty, tak wa¿ny - a
my mu zazdrocimy. Pierwszy spacer do
lasu, do Osowej Góry. Jezioro Góreckie
zacielone og³uszonymi rybami i zdewastowany pa³ac Greisera przypomina, ¿e
w tym piêknym zak¹tku wojna pozostawi³a swoje ¿niwo.
Obok naszych dzieciêcych spraw istnieje wiat doros³ych. W spo³eczeñstwie
panuje entuzjazm. Ka¿dy daje z siebie co
mo¿e. S¹ wszyscy dla wszystkich. Dzia³acze partyjni skromni, skupieni, zdaj¹cy sobie sprawê, ¿e mo¿e oni maj¹ w rêku
tê atutow¹ kartê.
Dentystka pani Janina Murkowska przegl¹da wszystkim dzieciom uzêbienie i leczy. Odbywa siê to w maleñkim lokalu
przy ul. Armii Czerwonej, róg Kocielnej.
Pogoda jest liczna, dzieci radosne, a
pani Murkowska taka pogodna, nie okazuj¹ca ani zmêczenia, ani zdenerwowania. Jej m¹¿ Walenty  lekarz  jest te¿
w centrum. Pamiêtam, ¿e gdy zachorowa³am na dyfteryt, osobicie wykona³
zastrzyk, bo kto traci³by czas na szukanie pielêgniarki.

Wspomnienia Bo¿eny Jak

W szkole jest chór prowadzony przez
pani¹ Wowkun. piewamy na g³osy.
Lekcje s¹ bardzo mêcz¹ce, bo nauczycielka jest wymagaj¹ca. piewamy w
kociele na mszy w. Jest to liturgia
mszalna po ³acinie, pieni maryjne lub
najbardziej przez nas ulubione kolêdy.
Nadchodzi Dzieñ Matki  46 r. Zbieramy masê kwiatów polnych, lenych
 niezapominajki, stokrotki, konwalie.
Bukiety uk³adamy w du¿ym koszu od
bielizny. Zaproszone mamy siedz¹ w
sali obecnego kina. My na scenie
przedstawiamy nasz program: chór,
deklamacje, menuet tañczony przez
dziewczynki w strojach wyczarowanych z zas³on, firan, kap, w perukach
wykonanych z waty przez panie Mayerówne. Prawdziwa gala. A na koniec
ka¿da mama otrzymuje bukiecik kwiatów z kosza.
Nie by³am harcerk¹, ale harcerstwo by³o.
To siê czu³o. Wieczorne capstrzyki, ogniska i orkiestra, ta sama niezmienna do
dzi, chyba staje siê coraz lepsza.
Nie wiem czy ze s³ów, które rzucam na
papier mo¿na odnaleæ nastrój tamtego
czasu. Ka¿dy chcia³ daæ z siebie jak najwiêcej, wszystko robiæ jak najlepiej, nie
pytaj¹c za ile. Mielimy tak ma³o, a tyle
jeszcze moglimy daæ. W tych czasach
zbudowalimy od podstaw koció³.
Ksi¹dz zbiera³ fundusze ró¿nymi sposobami. Organizowa³ wenty, zbiórkê pieniêdzy na tacê. Kto móg³, szed³ osobicie
pracowaæ. Wystarczy³y chêci, ³opata i
kielnia. Nie by³o wtedy ani dwigów, ani
betoniarek. Jak dobrze, ¿e tak pospieszylimy siê.

Biblioteka Ziemi Mosiñskiej
Jest coraz smutniej. Mosina ju¿ nie tonie w s³oñcu. Jest to moje
autentyczne odczucie. Ludzie s¹ pozbawiani pracy. Zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach przestali chodziæ do kocio³a. Wci¹¿ jakie donosy, aresztowania. Jeszcze gorzej jest na
wsiach. Namawianie do kolektywizacji, rozku³aczanie, wiêzienia za niewywi¹zywanie siê z obowi¹zkowych dostaw, rekwirowanie ziarna i dobytku. Chodzê ju¿ do szko³y redniej. Nauka o
Polsce i wiecie Wspó³czesnym  tak nazywa³ siê ten przedmiot  traktowa³ nasz¹ najnowsz¹ historiê jak historiê jednej z
republik ZSRR. Wychowana w domu pe³nym autentycznego
patriotyzmu, nie mogê siê z tym pogodziæ. Nie wspomniano
nawet o Powstaniu Wielkopolskim  a przecie¿ moi dziadkowie Wojna obronna 1939 r. to pomy³ka polityczna, a przecie¿
mój ojciec jako u³an walczy³ w obronie Ojczyzny. W Mosinie
nic siê nie dzia³o. Ca³y Naród Budowa³ Stolicê, a ma³e miasta
rozsypywa³y siê. Wszystkich ogarnê³a jaka beznadzieja. I
nasta³ rok 1956. Znów entuzjazm, nie chcemy zwrotu po¿yczki
narodowej. Znów jest lepiej, g³êbszy oddech. Jest lepiej z jedzeniem i z ubraniem. Ukazuj¹ siê pierwsze telewizory. Lata
p³yn¹ mi jak paciorki ró¿añca, jedne po drugich. Jestem ju¿ ¿on¹
i matk¹. Dom  praca, praca  dom. Jest jeszcze biblioteka,
czytam du¿o, zach³annie. Prawdê o wielkiej Soc. Rewolucji
muszê wyporodkowaæ z lektury Ossendowskiego i Historii
WKPB. Od ciê¿kiej rzeczywistoci uciekam w wiat poezji. W
tym czasie rozbudowuje siê szko³a podstawowa i buduje dom
kultury.
Rozpoczyna siê okres sukcesu  lata siedemdziesi¹te. O spo³eczeñstwie mosiñskim mówi siê, ¿e jest bierne, niezdolne do ¿adnego wysi³ku spo³ecznego czy pracy. I praktycznie tak jest. Ka¿dy
myli tylko o sobie. Wyst¹pienia dygnitarzy partyjnych s¹ pompatyczne, pe³ne sztampy. S¹ sami dla siebie. Czêsto u¿ywaj¹
wulgarnych sformu³owañ. Mo¿na ich spotkaæ pod much¹.
Prawie jawnie mówi siê o ³apownictwie. Wszystko jako siê organizuje.
I tylko kociele nowy proboszcz ks. Kaczmarek umie skonsolidowaæ parafian. wi¹tynia piêknieje  nowe ³awki, organy, witra¿e. Staje siê przytulnie i mi³o. Z ambony padaj¹ czasem takie
s³owa: proszê na razie nie dawaæ wiêkszych ofiar bo funduszy
mamy dosyæ. Ale w Kociele jest wci¹¿ ta sama Ewangelia i
obowi¹zuje 10 przykazañ moj¿eszowych.
Przychodzi kryzys lat 80  tych. Z pocz¹tku odczuwamy strajk
stoczniowców, jak o¿ywczy wiatr z pó³nocy, potem potê¿nieje i
burz¹ ogrania równie¿ nasze rodowisko. Aktywniej¹ ci co spali. Nowe zastêpy ludzi bior¹ siê do pracy. Ja stojê z boku i widzê, ¿e jak ka¿dy rewolucyjny zryw, to siê szybko skoñczy. Wejd¹
do szeregów Solidarnoci pseudo dzia³acze, wejd¹ ci, co roz³o¿¹ ten ruch od wewn¹trz lub cwaniacy, którzy w ka¿dej sytuacji, przy obojêtnie jakim ogniu swoj¹ pieczeñ pragn¹ upiec.
Stoimy na pogorzelisku. Kryzys ekonomiczny to pó³ biedy. Kraj
mamy bogaty i piêkny. Widzia³am jak z wiêkszej biedy mo¿na
siê podwign¹æ i ile to daje satysfakcji. Najgorzej jest z kryzysem moralnym, z tym spustoszeniem ludzkich dusz. Mo¿e w³anie te trudnoci pozwol¹ siê niejednym odnaleæ. Mamy wspania³¹ m³odzie¿ nie zepsut¹  zreszt¹ m³odoæ jest zawsze najpiêkniejsza.
Czterdzieci lat to szmat czasu. Ca³y czas by³am wierna Mosinie. Nawet po kilku dnia urlopu wraca³am zawsze stêskniona.
Mosinianka z wyboru, nie z urodzenia  chocia¿ moi przodkowie po k¹dzieli wywodz¹ siê st¹d od niepamiêtnych czasów 
ukocha³am to miejsce nad wszystkie inne. Te parê lat ¿ycia, co
mi jeszcze pozosta³o, pragnê spêdziæ wród morenowych
wzgórz, sosnowych lasów i spokojnych, czystych jezior. Bo jest
mi tutaj dobrze, bo to jest moje miejsce na ziemi.
BO¯ENA JAK
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie nr 1 z 18 stycznia 2010 r.
(9436)
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Nazwy miejscowoci Gminy Mosina
i gmin ociennych, wg nazewnictwa
z lat 1939-1945
Lp. Nazwa polska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Babki
Baranowo
Baranówko
Bêdlewo
Borkowice
Brodnica
Brodniczka
Cha³awy
Czapury
Czempiñ
Daszewice
Dru¿yna
Dymaczewo Stare
Dymaczewo Nowe
Esterpole
Grzybno
I³ówiec
Jaszkowo
Krajkowo
Krosinko
Krosno
Konstantynowo
Krzy¿anowo
Kórnik
Kubalin
Luboñ
Ludwikowo
Mieczewo
Mosina
Niwka
Nowinki
Piechanin
Pecna
Puszczykowo
Radzewo
Radzewice
Rogalin
Rogalinek
Sasinowo
Sowiniec
Sowinki
Sucharzewo
Sulejewo
wiatniki
Szo³dry
Trzebaw
Tworzykowo
Witobel
Wiórek
Wronczyn
¯abno
¯abinko

Nazwa niemiecka

Altenau
Schafheim
Rohrheim
Wiesenbach
Lindenhain
Brodenkirch
Hirschdorf Hauland
Schwarzaue
Staffelbach
Karlshausen
Neu Steindorf
Kampratzdorf
Altsee
Neusee
Elstern
Grünwerder
Nitsche
Johannisburg
Waldeck
Bergdorf
Altkirch
Waldfriede
Kreutzfelde
Burgstadt
Eichenried
Lobau
Ludwigsberg
Schwertingen
Moschin
Nifke
Neurode
Pechstein
Petzen
Puschkau
Radstett
Hohensee
Eichenhain
Warthebrück
Sachsenfelde
Wartheburg
Rohrwiese
Durdorf
Saule
Heildorf
Scholdern, Hessenhof
Nickelsrode
Torse
Wesselbrunn
Spanndorf
Rabenhorst
Hirschdorf
Waldhohe
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Ulice Mosiny
Chodz¹c codziennie ulicami naszego miasta, tymi z okresu miêdzywojennego oraz krótko po wojnie, nie
przywi¹zujemy wagi do ich nazw. Wydaje siê, ¿e by³y od zawsze i nigdy ich nazwy nie zmieni³y siê. Jest to
tylko po czêci prawd¹. S¹ takie, które zachowa³y swoj¹ pierwotn¹ nazwê, niezale¿nie od sytuacji politycznej i takie, których nazwy uleg³y zmianie. Aby ocaliæ to od zapomnienia, s³ów kilka na ten temat
Przed wojn¹

Plan miasta Mosiny pow. remskiego wykonany przez przysiêg³ego mierniczego Ignacego Koz³owskiego z biura pomiarów Pankalla & Krenz w Poznaniu z maja 1938 r., jest bardzo oszczêdny
w znaczeniu nazw ulic. I tak: Rynek to obecny Plac 20 Padziernika, Aleja Pi³sudskiego  Leszczyñska, Paderewskiego  remska (od Wawrzyniaka do toru kolejowego, za torem  remska,
gen. Hallera  Targowa, Hetmana Czernieckiego, bp. Stefanowicza  obecnej Rzeczypospolitej Mosiñskiej, Taczanowskich 
Sowiniecka, Br. Pierackiego  Reymonta, w. Jana  Niez³omnych. I tyle na planie. Ale by³y te¿: W¹ska, Tylna, Garbarska,
Kocielna, Kociuszki, Lipowa, Poniatowskiego, Poznañska, Budzyñska, £azienna, Strzelecka, Kolejowa, Topolowa, Marcinkowskiego, Piaskowa, Po¿egowska, Wiejska, Konopnickiej, które swoje nazwy zachowa³y po dzieñ dzisiejszy.

W czasie okupacji

W³adze okupacyjne terenu Kraju Warty b³yskawicznie podesz³y do procesu zmiany polskich nazw miejscowoci i ulic na
nazwy niemieckie. Pod koniec wrzenia 1939 r. poszczególni
landraci w powiatach wydali zarz¹dzenia w tej sprawie. Wszêdzie mia³y obowi¹zywaæ nazwy niemieckie wg stanu i zapisu z
1918 r. I tak Mosina sta³a siê  Moschin. Poszczególne ulice
sta³y siê: Markt  Rynek, Kochlengasse  Tylna, Hindenburgstr
 S³owackiego, Parkstr.  Budzyñska, Tannenbergsrt  Po¿egowska, Lindenstr.  Lipowa, Gerbertstr.  Garbarska, Johannistr.- Kociuszki, Büllowstr  Rzeczypospolitej Mosiñskiej,
Kirchstr.  Kocielna, Schulstr.  Szkolna, Posenestr.  Poznañska, Grünenstr.  Zieleniec, Horst-Wesselstr.  Niwka, Friedhoffstr  Cmentarna, Weisenstr. - ?, Schrimmerst.  remska, Hermannstr.  Kasprowicza, Lissaerstr.  Leszczyñska,
Schützenstr.  Strzelecka, Baderstr.  £azienna, Wilhelm Gustlofstr.  Kiliñskiego, Bismarckstr.  ?, Gneisenaustr.  Czarnieckiego, Wiesenstr  £akowa, Pappelstr.  Topolowa,

Windstr.  Wiatrowa, Kanalstr.  Sowiñskiego, Sandstr. - Piaskowa, Schwabenstr.  Czarnokurz, Wasserstr  Wodna, Hohestr.  Wysoka, Niedergasse  Nizinna, Egerländerstr.-?,
Mühlenstr.  Taczanowskich (Sowiniecka), Bahnhofstr.  Kolejowa od dworca do poczty, Saarlandstr.  od w. Jana do remskiej, Dorfstr.  Wiejska, Waldstr.  Lena, Ziegeleistr. - ?, Sonnerstr  S³oneczna, Fichtenstr. - ?, Seelandsstr.  Jeziorna.
S¹ to nazwy ulic, które przy pomocy licznych rozmów z mieszkañcami uda³o siê ustaliæ. Jestem równie¿ przekonany, ¿e niektóre s¹ podane b³êdnie wraz z polskim odpowiednikiem lub
wcale nie zosta³y ujawnione. St¹d proba do Szanownych Czytelników o informacjê do redakcji Faktów Mosiñsko-Puszczykowskich. Oprócz ulic, okupant zmieni³ równie¿ nazwy geograficzne obecnych wsi naszej gminy oraz okolicznych miejscowoci. Wed³ug Ortsverzeichnis des Reichgaues Wartheland - z
1. Oktober 1941 (Posen), nazwy i ich pisownia wygl¹da³y nastêpuj¹co:
Budsin  Budzyñ, Weichenried  Kubalin, Eichenhaim  Rogalin, Altenau  Babki, Rohrheim  Baranówko, Lindennhain
 Borkowice, Staffelbach  Czapury, Neu Steindorf  Daszewice, Kampratzdorf  Dru¿yna, Altsee  Dymaczewo St., Neuseev, Waldhagen  G³uszyna Lena, Grünswerder  Grzybno,
Nitsche  I³owiec, Waldeck  Krajkowo, Bergdorf  Krosinko,
Altkirch  Krosno, Ludwigshöhe  Ludwikowo, Schwertingen
 Mieczewo, Nifke  Niwka, Neurode  Nowinki, Petzen  Pecna, Hohensee  Radzewice, Warthebrück  Rogalinek, Sachsenfelde  Sasinowo, Sowiniec, Rohrwiese  Sowinki, Heildorf
 wi¹tniki, Spanndorf  Wiórek, Karlschausen  to Czempiñ,
Burgstadt  Kórnik a Hirschdorf to ¯abno.
Koniec stycznia 1945 r. to odzyskanie wolnoci i powrót do polskoci, a mosiñskie nazwy ulic dalej przechodzi³y dziwne koleje losu. Ale to ju¿ temat na nastêpny artyku³
JACEK SZESZU£A

Parada oddzia³ów okupacyjnego wojska niemieckiego na Rynku (Markt) w Mosinie w 1940 r.
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Wyzwolenie 1945
Zimny styczeñ 1945 r. Rosjanie rozpoczynaj¹ wycig, którego stawk¹ jest zdobycie Berlina. W ramach
ofensywy styczniowej, ich wojska szeroko rozlewaj¹ siê po ziemiach polskich bêd¹cych pod okupacj¹.
Oko³o 20 stycznia osi¹gaj¹ Poznañ  do Mosiny tylko 18 km.

Od po³owy stycznia, niepokój miejscowych Niemców spowodowany sytuacj¹ na froncie, przerodzi³ siê w bezw³adn¹
ucieczkê do Heimatu. Uciekinierzy anga¿owali miejscowych
gospodarzy i podwodami oraz innymi rodkami transportu
kierowali siê ku Odrze. Nastrój ten udzieli³ siê równie¿ niemieckiej administracji. Na podwórzu magistratu, ogieñ palonych akt zaciera³ lady jej dzia³alnoci z lat 1939-45. Jednak pomimo czujnego nadzoru burmistrza Graeberta, polskim pracownikom urzêdu: Stanis³awowi Ko³toniakowi,
Franciszkowi Pikoszowi, Marcinowi Ptasikowi, Alojzemu
Rychczyñskiemu i Stefanowi Woniakowi, uda³o siê uratowaæ przed zniszczeniem podstawowe ksiêgi urzêdu stanu
cywilnego oraz inne dokumenty.
Zdarzenia tocz¹ siê coraz szybciej. Pomiêdzy 20 a 23 stycznia, Niemcy zaczynaj¹ organizowaæ obronê miasta. Z pobliskiej rody ci¹gaj¹ 2 kompanie volksstrumu pod dowództwem kpt. Sperlinga oraz 7 tankietek. Niemieccy ¿o³nierze
mieli 40-60 lat, wielu by³o zniedo³ê¿nia³ych fizycznie. W
dniu 24 stycznia obsadzono nimi: wykop pomiêdzy dzisiejsz¹ ul. Czarnokurz a Len¹  od szosy do Poznania, w
stronê toru kolejowego Poznañ-Wroc³aw, l¹dowisko szybowcowe wraz z tzw. figlem (wie¿a spadochronowa i zarazem
obserwacyjna rejon glinianek) na Po¿egowie oraz posterunek z karabinem maszynowym przy cmentarzu - w kierunku na most kolejowy. Pomiêdzy tymi grupami, przemieszcza³y siê tankietki. Trudno te¿ domniemywaæ, jaki los mia³
czekaæ mosinian. 23 stycznia, wony magistratu Franciszek
Pikosz przej¹³ zarz¹dzenie kpt. Sperlinga wydane burmistrzowi Graebertowi  bei Annäherung des Feindes ist die
gasamte Polnicsche Berölkerung im Lager zu bewachen
(przy zbli¿aniu siê nieprzyjaciela nale¿y ca³¹ ludnoæ polsk¹
trzymaæ pod stra¿¹ w obozie). Szybkoæ dzia³añ oddzia³ów
radzieckich uniemo¿liwi³a jego wykonanie.
Okupant rozpocz¹³ te¿ proces fizycznego niszczenia elementów substancji materii miasta. W tym samy dniu, saperzy
za³o¿yli ³adunki i wysadzili betonowy most przy obecnej ul.
Niez³omnych. Przed po³udniem Fritz Schiecke z Volksstur-

mu podpali³ od rodka koció³, który od 1940 r. pe³ni³ rolê
magazynu odzie¿y i artyku³ów spo¿ywczych dla wojska. W
amoku niszczenia wybija³ szyby w oknach, aby spotêgowaæ
po¿ar. Zniszczeniu uleg³a te¿ czêæ farbiarni Barwa Stefana Ka³amajskiego, spalono magazyn wojskowy z materia³ami budowlanymi i spo¿ywczymi przy ul. Po¿egowskiej (ko³o
cegielni Perkiewicza).
W miêdzyczasie, Stanis³aw Ko³toniak i Czes³aw Motylewski,
którzy obserwowali sytuacjê w magistracie, w nocy z 22 na 23
stycznia przygotowali odezwê do mieszkañców miasta, której
ostateczny kszta³t powsta³ w mieszkaniu Stanis³awa Ko³tuniaka, w dniu 23 stycznia, w godzinach porannych:
Wypadki wojenne tocz¹ siê w szybkim tempie. Dotychczasowe w³adze, tak miejskie jak i policyjne, miasto nasze
opuci³y. Dla zapewnienia wy¿ywienia miasta, jak te¿
utrzymania ³adu i porz¹dku, wybrany zosta³ Tymczasowy Komitet Zarz¹dzaj¹cy miastem. Utworzony tymczasowy komitet wzywa wszystkich mieszkañców miasta i prosi ich, by zechcieli zachowaæ porz¹dek i spokój   g³osi³y
pierwsze s³owa odezwy.
Dzia³ania wojenne by³y krótkie. Czerwonoarmici przeprawili siê przez Wartê w rejonie Czapur i Puszczykowa. W nocy
z 24 na 25 stycznia, dosz³o do wymiany ognia w rejonie Niwki. W dniu 25 stycznia, po godzinie 6.00, po powtórnej wymianie ognia, przy wsparciu broni pancernej Rosjanie nacierali w ogólnym kierunku linii kolejowej do Osowej Góry.
Unikaj¹c okr¹¿enia, Volkssturm, wycofa³ siê w kierunku
Krosinka. Nie wszyscy zdo³ali uciec. Co siê sta³o z ¿o³nierzami tzw. figla  trudno jednoznacznie stwierdziæ. Widziano ich pod mostkiem w Krosinku, dalej lad siê urywa.
W walce zginê³o 9 Rosjan i 16 Niemców. Oko³o 9.00 miasto
by³o wolne. O 10.00 wród licznie zgromadzonych polskich
mieszkañców, Maciej Nowaczyk powita³ wojennego komendanta miasta Mamonowa i Rosjan.
Obecni na rynku mieszkañcy powo³ali Tymczasowy Komitet Obywatelski, z³o¿ony z 14 osób. Na swym pierwszym posiedzeniu ok. godz. 11.00, komitet przyj¹³ nazwê: Tymczasowy Komitet Wykonawczy Zarz¹du Miasta Mosina. Funkcjê burmistrza powierzy³ Maciejowi Nowaczykowi a wiceburmistrza  doktorowi Walentemu Murkowskiemu. Ustalona zosta³a te¿ struktura organizacyjna i obsada personalna mosiñskiego magistratu.
W tym samy dniu, oko³o godz. 14.00 rozplakatowano wielokrotnie przepisan¹ na maszynie zredagowan¹ wczeniej
odezwê do mieszkañców miasta.
25 stycznia 1945 r.  pierwszy dzieñ wolnoci zakoñczy³ siê.
Rozpoczê³a siê proza ¿ycia, pe³na ró¿nych sytuacji: oczekiwania na wiadomoci o najbli¿szych, radoci powrotu i dramatów utraty, pytañ - jak prze¿yæ, gdzie i jaka praca, polityka  ta ma³a i du¿a
W tym roku obchodzimy 65 rocznicê zakoñczenia okupacji
hitlerowskiej w Mosinie. Naszym obowi¹zkiem, jest przypominanie tamtych zdarzeñ.
JACEK SZESZU£A
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie nr 1z 18 stycznia 2010 r.
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Wysadzono most i co dalej
W ró¿nych artyku³ach dotycz¹cych wyzwolenia Mosiny spod okupacji hitlerowskiej 25.01.1945 r., napotykamy na takie stwierdzenia: 23 stycznia zosta³ podpalony koció³, w tym samym dniu ¿o³nierze niemieccy za³o¿yli ³adunki wybuchowe i wysadzili most betonowy na kanale. Pytania nasuwaj¹ siê same: wysadzono most i co dalej? Czy by³y inne przeprawy drogowe? Miasto wraz z mieszkañcami zosta³o podzielone na dwie czêci. Trwa³a jeszcze okupacja i stwarza³o to powa¿ne trudnoci w komunikacji i zaopatrzeniu
ludnoci. Sta³¹ przeprawê móg³ stanowiæ most kolejowy przy cmentarzu parafialnym, skuty lodem w tym
czasie kana³ oraz
Przez 67 lat od tamtych wydarzeñ, sprawa przepraw mostowych nie by³a poruszana. Byæ mo¿e Czytelnicy zechc¹ siê
podzieliæ siê swoimi wiadomociami na ten temat z redakcj¹
Gazety, mo¿e zachowa³y siê fotografie z tego okresu? Na
podstawie przeprowadzonych wielu rozmów, uzyskanych
informacji, mo¿na przyj¹æ nastêpuj¹cy scenariusz wydarzeñ.

MOST ARLTA

W okresie miêdzywojennym, oprócz mostu na ul. w. Jana
(obecnie Niez³omnych) istnia³ most, bêd¹cy prywatn¹ w³asnoci¹ dr Eduarda Arlta. By³ konstrukcji drewnianej, po³o¿ony na dwóch przyczó³kach wymurowanych z czerwonej
ceg³y i oparty na belkach stoj¹cych w nurcie kana³u. Jego
szerokoæ by³a taka, ¿e swobodnie móg³ przejechaæ po nim
zaprzêg konny. By³ ³¹cznikiem pomiêdzy posesjami nr 16 w
Rynku oraz budynkiem mieszkalnym dr Arlta po³o¿onym
przy ul. Wawrzyniaka, obecnie szko³a katolicka. Ze wzglêdu na jego prywatnoæ, mieszkañcy nie korzystali z tego
mostu. Nie mieli równie¿ mo¿liwoci przemieszczania siê
brzegiem kana³u, bowiem op³otowania posesji w wielu przypadkach wchodzi³y do wody.
Od 25 stycznia 1945 r., most Arlta sta³ siê przez pewien czas
g³ówn¹ arteri¹ komunikacyjn¹. Aby przeprawiæ siê przez
kana³, nale¿a³o wjechaæ lub wejæ w ul. Garbarsk¹ i dalej na
podwórze posesji nr 15  stary bank. Nastêpnie przez ogród
za podwórzem banku skierowaæ siê w stronê kana³u, gdzie
znajdowa³ siê most Arlta.
Wczesn¹ wiosn¹, rozje¿d¿on¹ ró¿nymi rodkami komunikacji drogê utwardzono ¿u¿lem. Zwiêkszony ruch ró¿nych
rodków komunikacji, w tym samochodów spowodowa³, ¿e
most ten uleg³ zniszczeniu  pozarywa³ siê i korzystaj¹cym
z niego grozi³o niebezpieczeñstwo. Przeprawa w ty miejscu
zosta³a zamkniêta. ¯u¿el (szlaka), pozostaj¹cy w miejscu
gdzie by³a droga przez ogród, zosta³ zaorany przez gospodarza o nazwisku Jamroz, który póniej wywêdrowa³ w lubelskie. Pozosta³a szlaka w ziemi, która zmieszana z ziemi¹ by³a wielkim utrapieniem dla lokatorów, którzy mieszkali w banku i uprawiali za³o¿ony tam ogród warzywny. Ceglane przyczó³ki i resztki pali, na których opiera³ siê most,
zosta³y zburzone w latach 70. podczas prowadzonej regulacji kana³u.

WYSADZONY MOST

W Sprawozdaniu z dzia³alnoci Tymczasowego Komitetu
Wykonawczego za okres od dnia 25 I 1945 r. do dnia25 I
1946 r., ówczesny burmistrz miasta tak napisa³:
 27.I.1945  po³o¿ono most w miecie przez kana³ obrzañski w ci¹gu 24 godzin. Wrêcz niewiarygodne a jednak prawdziwe. Jak to przebiega³o?
Radziecki komendant wojenny miasta kapitan Mamonow,
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wyda³ natychmiast nakaz stawienia siê m³odych mê¿czyzn
do pracy przy odbudowie mostu. Budulec na ten cel znajdowa³ siê w dwóch tartakach, których w³acicielami przed
wojn¹ byli W³adys³aw Litke z Mosiny i W³adys³aw Urbaniak
z Poznania. Po wojnie by³a to tzw. Obróbka. Materia³ potrzebny do odbudowy mostu by³ przygotowywany na bie¿¹co przez dowiadczonych pracowników tartaku, w zale¿noci od potrzeb. Do transportu budulca zaanga¿owano miejscowych gospodarzy, którzy posiadali jeszcze konie. Belki
none mostu tzw. kwiki (pozbawione ga³êzi pnie) by³y ci¹gniête bezporednio po niegu na plac budowy. Stosowano
tez tzw. smyki  tj. niskie sanie do transportu towarów i
ciê¿arów. Belki te by³y przeci¹gane przez konie przy pomocy lin przerzuconych nad kana³em. By³y umieszczane na
ocala³ych przyczó³kach betonowych mostu, po uprzednim
ich zwi¹zaniu metalowymi klamrami. Jednoczenie przygotowywano: trzy rzêdy s³upów podporowych pod most, po
jednym rzêdzie na brzegach i jeden w rodku koryta kana³u. Zwo¿ono te¿ blochy oko³o 9 cm gruboci i 20 cm szerokoci, które pok³adano na belki none. Na to k³adziono deski, tworz¹c jezdniê. Wysadzony most tworzy³ literê V,
wierzcho³kiem opiera³ siê o dno kana³u. Uprz¹tniêcie tej
zniszczonej konstrukcji, pozwala³o na prowadzenie dalszych
prac. Przy mocie bez przerwy pracowali ¿o³nierze, mieszkañcy miasta z nakazu komendanta wojennego i pracownicy tartaków, prawdopodobnie pod kierownictwem in¿. Jana
Bertranda. Powsta³a wówczas przeprawa, na pocz¹tku bez
balustrady ochronnej i chodnika dla pieszych, ale pozwala³a na bezpieczne przemieszczanie siê. Most te wielokrotnie
póniej remontowany, przetrwa³ do lat 60. W latach 196162 rozpoczê³a siê budowa nowego mostu. Po rozbiórce drewnianego i ¿mudnych pracach polegaj¹cych na usuwaniu resztek bry³ gruzu betonowego i z kana³u i wyburzeniu resztek
przyczó³ków starego mostu przedwojennego, które te¿ trzeba by³o wysadziæ, zosta³ wybudowany nowy most, który do
dzisiaj s³u¿y mieszkañcom. Dla mieszkañców przerzucono
przez kana³ specjaln¹ k³adkê od strony wschodniej.

MOST NA BUDZYNIU

Dla potrzeb maj¹tku Budzyñ, na pocz¹tku XX wieku, zosta³
pobudowany most drewniany dla obs³ugi pól po drugiej stronie kana³u. Trudno okreliæ, co siê z nim dzia³o w okresie
wojennym, poniewa¿ w cytowanym sprawozdaniu burmistrza Nowaczyka jest równie¿ taki zapis:  3.3.1945r. pobudowano most naprzeciw maj¹tku Budzyñ. Czy¿by w okresie wojny lub po styczniu 1945 r. zosta³ powa¿nie uszkodzony? Most ten stanowi³ ³¹cznik pomiêdzy ulicami Budzyñsk¹,
Po¿egowsk¹ oraz Konopnickiej z ulicami remsk¹ i Leszczyñska przez ul. £azienn¹. W znacznym stopniu odci¹¿a³
ruch na nowym mocie przy ul. w. Jana (nie istnia³a ju¿
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przeprawa przez most Arlta). Zbudowano go podobn¹ metod¹ jak poprzedni, wysadzony. Budulca dostarczy³y miejscowe tartaki, stanowi³ drewnian¹ konstrukcjê. Wykonano
go pod kierunkiem in¿. Bertranda i Andrzeja Zabla. W latach 60 pe³ni³ bardzo wa¿na funkcjê w czasie budowy nowego mostu przy ul. Niez³omnych. Przez podwórze maj¹tku Budzyñ i dalej przez drewniany most i ul. £azienn¹, przebiega³ g³ówny trakt komunikacji autobusowej, samochodowej i konnej, do czasu oddania do u¿ytku nowego mostu. W
okresie póniejszym, znaczenie tego mostu mala³o. Most
powoli niszcza³. Pod koniec lat 60. zosta³ podpalony i czêciowo sp³on¹³. To, co po nim pozosta³o, s³u¿y³o jako k³adka dla pieszych.
Na pocz¹tku lat 70. ze wzglêdów bezpieczeñstwa konstrukcja mostu zosta³a rozebrana. Obecnie przygotowywana jest
w tym miejscu realizacja k³adki dla pieszych, która bêdzie
pe³ni³a podobne funkcje, jak ta na targowisku miejskim.
Pod koniec lat 80. powsta³ na kanale nowy most przy ul.
Mostowej wraz z nowym uk³adem drogowym, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Zdajê sobie sprawê, ¿e ten artyku³ wymaga wielu uzupe³nieñ, jako ¿e temat by³ zapomniany, ale od czego trzeba
zacz¹æ. Faktem jest jednak, ¿e w³adze miejskie zawsze zabiega³y o to, aby istnia³y i funkcjonowa³y zawsze obok siebie dwie niezale¿ne przeprawy przez kana³.
JACEK SZESZU£A
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie z marca 2012 r.

Uciekaj¹cy Niemcy pozostawiali Wielkopolan
bez ¿ywnoci

Mieszkañcy Ziemi Mosiñskiej w czasach wojny 1939-1945 cz. 1

Miasto liczy
straty
Jednym z najwa¿niejszych zadañ po wyzwoleniu
Mosiny, by³o wy¿ywienie ludnoci.
Powo³any 25.01.1945 r. Zarz¹d Miejski musia³ uzyskaæ szerok¹
informacjê dotycz¹c¹ stanu posiadania mosiñskich gospodarzy oraz tego, co pozosta³o w opuszczonych maj¹tkach Budzyñ,
Sowiniec i gospodarstwach poniemieckich w zakresie: inwentarza i trzody chlewnej, byd³a, koni, zapasów kartofli, zbó¿,
groszku zielonego, ³ubinu, buraków pastewnych, mieszanki.
Dotyczy³o to równie¿ rekwizycji dokonywanych przez przechodz¹ce i stacjonuj¹ce wojska radzieckie. S³u¿y³o te¿ do zaspakajania potrzeb pozosta³ej ludnoci przez kuchniê miejsk¹, która
zosta³a zorganizowana ju¿ 27.01.1945 r. Z dzisiejszego punktu
widzenia mo¿na na to patrzeæ z przymru¿eniem oka. Ale wtedy? Po ponad piêciu latach skoñczy³a siê wojna, ludzie wracali,
oczekiwali na przybycie swoich bliskich, mieli równie¿ swoje
problemy, marzyli o normalnym ¿yciu w tym i o wy¿ywieniu.
Temu s³u¿y³a szybko zorganizowana i powo³ana administracja
magistratu i jej agendy.
Kuchnia miejska funkcjonowa³a w zabudowaniach gospodarczych podwórza magistrackiego od strony ul. Poznañskiej. Zabudowania te zosta³y rozebrane w po³owie lat 80., a teren zosta³ przeznaczony pod now¹ czêæ budynku Urzêdu. Kuchniê
prowadzi³a wówczas owdowia³a Maria Taciak, która równie¿
sprz¹ta³a biura w magistracie, pali³a w piecach kaflowych tego
du¿ego budynku. Piece trzeba by³o przygotowaæ, uszykowaæ
rozpa³kê, drewno i wêgiel i to wszystko roznieæ w wiadrach po
biurach. Zapewne pomaga³ jej w tych uci¹¿liwych dla kobiety
czynnociach syn Wac³aw. W ci¹gu dnia, w kuchni przygotowywano do 300 posi³ków. Z posi³ków korzystali mieszkañcy
Mosiny powracaj¹cy z ró¿nych obozów, wysiedlenia, ludzie
przemieszczaj¹cy siê do innych miejsc zamieszkania, wojskowi
radzieccy na mocy porozumienia Komendanta Wojennego z
Zarz¹dem Miejskim, pracownicy magistratu, dla których by³o
to form¹ wynagrodzenia za pracê. Z tych posi³ków korzysta³o
te¿ schronisko dla uchodców utworzone 27.07.1945 r. dla oko³o
100 osób na tzw. kolonii. Na ty³ach posesji nr 9 na rynku, (rozstrzelanego Antoniego Roszczaka) od strony ul. Tylnej, pracowa³a okresowo druga kuchnia. Przypuszczalnie zosta³a utworzona dla robotników pracuj¹cy przy budowie tzw. greiserówki i dalej funkcjonowa³a dla einsatzu przy budowie panzergraben na Czarnokurzu.
Zarz¹d Miejski musia³ równie¿ wykonywaæ polecenia i sk³adaæ
informacjê ze swojej dzia³alnoci Starostwu Powiatowemu w
remie. Ju¿ 12.02.1945 r. Adam Rybczyñski z Posterunku Milicji w Niwce zg³osi³ do magistratu spis zwierz¹t, pozostawionych
w zabudowaniach gospodarczych tej wsi, przez uciekaj¹cych w
styczniu tego roku Niemców. Spis wylicza: 5 koni, 5 rebi¹t, 62
krowy, 11 ja³ówek, 9 ciel¹t, 1 maciorê, 21 prosi¹t i 1 buhaja.
Wed³ug przeprowadzonego spisu pod kontrol¹ Zarz¹du Miejskiego, stan byd³a i nierogacizny w gospodarstwach i maj¹tkach
w Mosinie i okolicy na dzieñ 24.02.945 r. przedstawia³ siê nastêpuj¹co: 60 koni roboczych, 1o rebaków do 2 lat, 116 krów
dojnych, 36 krów cielnych, 16 ja³ówek do roku, 18 ciel¹t do roku,
2 krowy robocze, 2 buhaje, 17 owiec, 14 macior, 0 tuczników,
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34 warchlaki, 58 prosi¹t, 0 knurów. Jeszcze w tym samym miesi¹cu dokonano spisu gospodarstw rolnych w Mosinie i Niwce.
Spis wykaza³ 26 gospodarstw w Mosinie, 9 w Niwce oraz 3 maj¹tki  Sowiniec, Budzyñ i Po¿egowo. Ta wiedza pozwoli³a na
przeprowadzenie inwentury, w celu okrelenia iloci ziemiop³odów znajduj¹cych siê w tych gospodarstwach. Zbli¿a³ siê
powoli czas prac polowych a produkty ¿ywnociowe by³y potrzebne do bie¿¹cego spo¿ycia. 22.05.1945 r. na zarz¹dzenie
Starosty Powiatowego w remie, w budynku magistratu w Mosinie odby³o siê zebranie prowadzone przez burmistrza Macieja Nowaczyka, w sprawie powo³ania komisji maj¹cej na celu
przeprowadzenie spisu strat wojennych na terenie miasta Mosina. Burmistrz zaproponowa³, aby funkcjê g³ównego komisarza spisowego obj¹³ Mieczys³aw Tuliñski z Mosiny. Miasto zosta³o podzielone na trzy okrêgi spisowe, w których powo³ano
nastêpuj¹ce komisje:
OKRÊG SPISOWY NR 1
Komisja spisowa: Maækowiak Piotr, Cygañski Heliodor i Nader
Halina. Do komisji nale¿a³y ulice: Rynek, w. Jana, Garbarska,
W¹ska, Kociuszki, Kocielna, Tylna, Budzyñska, Poznañska,
Mickiewicza i S³owackiego.
OKRÊG SPISOWY NR 2
Komisja spisowa: Cygañski Hilariusz, Bortlisz Roman, Nowak
Wincenty. Do dzia³añ komisji nale¿a³y ulice: Wiejska, Kiliñskiego, Poniatowskiego, Spokojna, wierkowa, Pierackiego, Krañcowa, Zieleniec, Polna, Wysoka, Chodkiewicza, Krótka, Skrzynecka, Lipowa, Nizinna, Szosa Poznañska, Niwka, Czarnokurz,
Jeziorna, Po¿egowska, Wodna, Chopina, Lena, Cegielnia Budzyñ, Stefanowicza.
OKRÊG SPISOWY NR 3
Komisja spisowa w sk³adzie: Grzegorski Boles³aw, Stefañski
Bernard, Ewicz Stanis³aw. Tej komisji przydzielono ulice: Kolejowa, Karola Marcinkowskiego, Krosiñska, £azienna, Farbiarska, Hallera, Skryta, Czarnieckiego Stefana, Kasprowicza, Gen.
Sowinskiego, Karolewo, Sosnowa, Pi³sudskiego, Taczanowskich,
Nowa Topolowa, P. Wawrzyniaka, remska, Paderewskiego,
Strzelecka, S³oneczna, Piaskowa, Jasna, £¹kowa, Sowiniecmaj¹tek.
Termin rozpoczêcia spisu ustalono na 28.05.1945 r. Starostwo Powiatowe piesznie przekaza³o wzór arkusza spisowego. Uzgodniono te¿, ¿e w trakcie spisu arkusze bêd¹ wype³niane rêcznie, a za ich przepisanie na maszynie bêdzie
odpowiedzialna Maria Kotecka. Terminu jednak nie dotrzymano. W miêdzyczasie, na zarz¹dzenie Starostwa burmistrz
musia³ podaæ, ile inwentarza zabra³o wojsko rosyjskie
po 1.02.1945 r. tylko z maj¹tków Sowiniec i Budzyñ. Okaza³o siê, ¿e wojsko zarekwirowa³o: 14 wo³ów, 37 krów dojnych,
2 ja³ówki, 38 sztuk m³odzie¿y 1 i 2 letniej, 19 warchlaków, 4
tuczniki, 11 prosi¹t. Podobna sytuacja powtórzy³a siê kilka
dni póniej. Tym razem Starostwo remskie pyta³o o stan
przygotowañ i zapotrzebowanie materia³owe do ¿niw w
maj¹tkach Budzyñ i Sowiniec. Odpowiedzi udzielono14.06.1045 r. Wynika z niej, ¿e: obydwa maj¹tki mia³y po
jednym uszkodzonym traktorze, z³o¿y³y podobne zapotrzebowanie na ropê  po 1000 kg, oliwê  od 50 do 100 kg, i
benzynê  od 10 do 20 kg. Ciekawe by³o z³o¿one zapotrzebowanie na wêgiel dla celów gospodarczych. Budzyñ wykaza³ 125 000 kg do m³ocki, na deputaty i dla gorzelni, a
Sowiniec 30 000 kg, bez podania uzasadnienia. Musimy
zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e napêdem m³ockarni by³a lokomobila parowa po³¹czona z m³ockarni¹ pasem transmi-
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syjnym. Obydwa maj¹tki posiada³y lokomobile i st¹d takie
zapotrzebowanie na wêgiel. W gospodarstwach indywidualnych ród³em napêdu przy m³occe by³ popularny mane¿,
zwany te¿ kieratem. Z informacji mo¿na siê równie¿ dowiedzieæ o szkodach, jakie powsta³y w uprawach przez przepêdzanie byd³a. Kto przepêdza³ byd³o  to pytanie pozosta³o bez odpowiedzi. Na Budzyniu zniszczono m.in.: 5 ha
lucerny, 1 ha mieszanki, 2 ha mieszanki str¹czkowej. Z maj¹tku Sowiniec zg³oszono zniszczenie 50 ha ³¹ki nad Wart¹.
Obydwa maj¹tki mia³y te¿ ju¿ od lutego 1945 r. zarz¹dców
komisarycznych. Budzyniem kierowa³ Stanis³aw Nikiel, a
Sowiñcem  Jan Kolberski.
19 lipca1945 r., burmistrz M. Nowaczyk skierowa³ pismo do
Referatu Szkód Wojennych w remie, w którym czytamy:  w
terminie od 10-19 lipca br tutejszy Urz¹d Rejestracyjny wype³ni³ 39 formularzy na sumê 1 633 668, 57 z³ ¿¹danego odszkodowania
Pozosta³y jeszcze do oszacowania straty materialne poniesione
przez miasto, organizacje i stowarzyszenia oraz mieszkañców.
Chocia¿by: spalony koció³ pod wezwaniem w. Miko³aja, zniszczony most, spalona czêæ SARPY (Barwa), zniszczony Pomnik
T. Kociuszki i figura w. Jana, straty mieszkañców wynikaj¹ce
z wyrzucenia z mieszkania na rzecz rodzin niemieckich czy wysiedleñ do Generalnego Gubernatorstwa
Jak na ówczesne mo¿liwoci techniczne, zrobiono to bardzo
szybko, nie zwa¿aj¹c na iloæ w³o¿onej pracy. Spisy cechowa³a
du¿a szczegó³owoæ, czemu nie nale¿y siê wcale dziwiæ. Zarz¹dy stowarzyszeñ i organizacji otrzyma³y kwestionariusze do
samodzielnego wype³nienia. Zgodnie z otrzyman¹ instrukcj¹
przyjêto zasadê, ¿e wysokoæ szkody bêdzie podawana wg cen
obowi¹zuj¹cych w dniu 31.8.1939 r. tj. w przededniu wybuchu
II wojny wiatowej. I tak np. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Mosinie wyliczy³a: stó³ plastyczny  350 z³, 25 che³mów -750 z³, 14
p³aszczów  1470 z³, 14 mundurów sukiennych  1050 z³, 14
spodni  420 z³,10 pasów  700 z³ (w podpisie Naczelnik Walczak). Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich ko³o Mosina, swoje straty okreli³ tak:  szafa do sztandaru  160 z³,1 ksiêga pami¹tkowa  80 z³, 65 tomów w bibliotece  200 z³, 100 fotografii pami¹tkowych  150 z³, sztandar  100 z³, szarfy do sztandaru  7,40 z³ (w podpisie Owczarczak). Stowarzyszenie Kolejarzy w Mosinie, jako datê powstania straty poda³o 9 grudnia 1939
r., a jako jej przyczynê  skonfiskowanie mienia Stowarzyszenia. Wyliczono: szafy, sto³y, krzes³a  wartoæ 2000 z³, biblioteka  tomów zniszczono 400 o wartoci 3600 z³, strata finansowa  16.519,62 z³. Razem 22.119,62 z³. W podpisie: Za
by³y Zarz¹d Stowarzyszenia Kolejarzy  Biegañski  prezes,
vice-nieczytelny, Komisja Rewizyjna - Sypniewski, Andrzej Zandecki, Gucia. Zwi¹zek Inwalidów Wojennych swoje straty wyceni³ na 3778, 90 z³. (w podpisie Cezary Ró¿añski), a Towarzystwo M³odych Przemys³owców na 1440 z³, w tym:  2 sztandary, szafa i 8o ksi¹¿ek oraz 1 portret w oprawie.
30 lipca 1945 roku, burmistrz Maciej Nowaczyk przes³a³ do Starostwa Powiatowego w remie informacjê, o zakoñczeniu w tym
dniu akcji rejestracji szkód na terenie miasta Mosina. Wraz z
przes³an¹ informacj¹ przed³o¿y³ 522 wype³nione arkusze spisowe, na ³¹czn¹ kwotê strat wynosz¹c¹ 31.140.596,32 z³. Z zestawieñ tych wynika, ¿e nasze miasto w wyniku II wojny wiatowej ponios³o straty materialne oszacowane na wartoæ
32.774.264,89 z³, wed³ug cen z 31 sierpnia 1939 roku.
Niestety, ze stratami materialnymi ³¹czy³y siê równie¿ olbrzymie w skali miasta straty osobowe. Te jednak w przeciwieñstwie do materialnych, nie dadz¹ siê ¿adn¹ miar¹ wyceniæ. Zawsze by³y i s¹ niemierzalne
JACEK SZESZU£A
Czas Mosiny nr 3(6) z padziernika 2012
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Pomnik

Mieszkañcy Ziemi Mosiñskiej w czasach wojny 1939-1945 cz. 1
Artyku³ zosta³ nagrodzony w konkursie dziennikarskim Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich o doroczne Nagrody SDP
2009  tzw. polskie Pulitzery, wyró¿nieniem im. Jerzego Zieleñskiego za publikacje powiêcone popularyzacji wiedzy o
Polsce i wiecie.

Na mosiñskim rynku stoi od 36 lat. Jego wynios³a, smuk³a bry³a dawno ju¿ wros³a w architekturê centralnego
placu w miecie. Codziennie, mijaj¹ go setki przechodniów, którzy przyzwyczajeni do tego widoku, nie przygl¹daj¹
siê uwa¿nie jego treci, a mo¿e nawet  mijaj¹ obojêtnie. A przecie¿ Pomnik Ofiar Hitleryzmu, który w roku
1972 stan¹³ tu z woli mieszkañców gminy, jest piêknym symbolem spo³ecznej pamiêci i dla nas wszystkich 
pouczaj¹c¹ lekcj¹ historii

Pamiêæ

Wichry wojny i czasu okupacji hitlerowskiej, nie ominê³y równie¿ Mosiny, która podobnie jak inne polskie miasta i wsie, w
tamtym mrocznym okresie polskiej historii ponios³a najwy¿sz¹
ofiarê oko³o 400 jej mieszkañców straci³o ¿ycie. O tym mosiñskie spo³eczeñstwo nie potrafi³o nigdy zapomnieæ, a wiele lat
po wojnie, zrodzi³a siê myl, by ku pamiêci tak¿e i potomnych,
w miecie postawiæ pomnik. Mia³o to miejsce gdzie na pocz¹tku lat 60. Wtedy zawi¹za³ siê pierwszy komitet budowy pomnika, który zapocz¹tkowa³ spo³eczn¹ zbiórkê pieniêdzy.Dopiero
w roku 1971, gdy na czele komitetu dzia³aj¹cym przy mosiñskim kole ZBOWiD, stan¹³ Aleksy Kubiak, rozpoczê³y siê intensywne dzia³ania na rzecz osi¹gniêcia szczytnego celu. W sk³ad
owego komitetu weszli równie¿: Janina Kowalska, Boles³aw
Hemmerling, Edmund Ka³ek i W³adys³aw Pierzak. Wszyscy
praktycznie przestali ju¿ jednak wierzyæ w mo¿liwoæ realizacji
budowy. Zebrane przez 9 lat 23 tys. z³otych nie napawa³y optymizmem, tym bardziej niewiarygodne wydawa³o siê owiadczenie A. Kubiaka, ¿e za rok nast¹pi ods³oniêcie pomnika.  napisa³ w pierwszym wydaniu Ziemi mosiñskiej i okolic z roku
1974, Marian Janusz Strenk. A jednak uda³o siê

Cegie³ka do cegie³ki

Zarz¹d Ko³a Zwi¹zku Bojowników o Wolnoæ i Demokracjê,
wspólnie z Komitetem Budowy Pomnika Ofiar Hitleryzmu,
utrwalaj¹c pamiêæ zamordowanych, zakatowanych i poleg³ych
w walce z okupantem, realizuj¹c podjête dzie³o budowy pomnika
w Mosinie prosi spo³ecznoæ o ofiary na ten cel. Zarz¹d Ko³a
oraz Komitet z góry dziêkuj¹ za pomoc, informuj¹c jednoczenie, ¿e listy ofiarodawców zabezpieczone bêd¹ w aktach Ko³a
ku pamiêci potomnych   tak w³anie brzmia³ apel do spo³eczeñstwa mosiñskiej gminy, z prob¹ o datki. O tym, jaki by³
odzew, mówi¹ dzi listy sk³adkowe, które zabezpieczone ku
pamiêci potomnych przechowuje Izba Muzealna w Mosinie. Z
pewnoci¹ wielu dzisiejszych, naszych mieszkañców, odnajdzie
tu swoje lub znajomo brzmi¹ce nazwisko, bo jest ich wpisanych
na listy dziesi¹tki i te¿ dziesi¹tki wp³aconych kwot: od 5 do 100
nawet z³otych. Sk³adki pochodz¹ z ró¿nych miejscowoci: Mosiny, Krajkowa, ¯abna, Sowinek, Baranowa, Baranówka i spoza gminy  Brodnicy, czy Lubonia.
W akcjê zbierania pieniêdzy, zainicjowanej przez komitet i miejscowy ZBOWiD, w³¹czy³y siê mosiñskie instytucje, miêdzy innymi samorz¹d uczniowski Szko³y Podstawowej nr 2 Liczy³a
siê ka¿da kwota  wspomina Jacek Szeszu³a, w tamtym czasie
nauczyciel historii.  Ze ZBOWiD-u otrzymalimy co w rodzaju cegie³ek  fotografii makiety pomnika na tle rynku. Ka¿dy,
kto ofiarowa³ choæ najmniejsz¹ sumê, otrzymywa³ takie zdjêcie
 dodaje.I tak, cegie³ka do cegie³ki, mieszkañcy gminy uzbierali tyle, by pokryæ a¿ 2/3 kosztu budowy pomnika, który wyniós³ 230 tys z³. Resztê sfinansowa³y pañstwowe dotacje. By³
rok 1972. Przeciêtna p³aca w Polsce wynosi³a 2511 z³, a dolar na
czarnym rynku kosztowa³ z³otych 80. Za czekoladê, mieszkaniec Mosiny zap³aciæ musia³ 19 z³, za kilogram miêsa wieprzo-

Komitet Budowy Pomnika w pe³nym sk³adzie
wego z³otych 50. Litr benzyny kosztowa³ 6,50, a drogocenny i
luksusowy Polski Fiat 125p  a¿ 160.000 z³otych!

Segment na segment

Tymczasem w oknie wystawowym zegarmistrza Stanis³awa Nowakowskiego na rynku, oczom mieszkañców ukaza³a siê makieta
przysz³ego pomnika, który wykonaæ mia³, wed³ug w³asnego projektu, profesor Józef Murlewski, dzi zaliczany do czo³owych,
polskich rzebiarzy i uznawany za ¿yw¹ legendê Poznania.
Organizator tajnego nauczania w okresie okupacji, po wojnie uczestniczy³ w odbudowie poznañskiego Starego Rynku. Bra³ udzia³ w rekonstrukcji romañskich kolumn w Strzelnie, zabytkowych rzeb w
kocio³ach oraz wielu zniszczonych, historycznych budowli, m.in.
Odwachu, Pa³acu Miel¿yñskich i rzeby na szczycie Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jego autorstwa jest rzeba Skrzypaczki na poznañskiej Cytadeli, a wspó³autorstwa - replika przedwojennego pomnika 15. Pu³ku U³anów Poznañskich na ul. Ludgardy w Poznaniu.Prace profesora Murlewskiego, który zmar³ przed 6-cioma laty,
ogl¹daæ dzi mo¿na w presti¿owych muzeach, takich jak: Muzeum
Narodowe w Poznaniu i w Warszawie, Muzeum Sztuki Medalierskiej
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we Wroc³awie, Polskiej Akademii Nauk w Kórniku i na placu 20
Padziernika w Mosinie.
Pomnik Pomnik Ofiar Hitleryzmu, Józef Murlewski wykona³
w Mosinie, w tutejszej Wytwórni Betonu POZBET, nie bez
pomocy jej pracowników  Przygotowa³em formê do tego
pomnika wed³ug projektu rzebiarza  wspomina Julian Lulka, który w mosiñskim POZBECIE przepracowa³ 22 lata. On
te¿ nadzorowa³ prace przy ¿elbetowym odlewie poszczególnych
segmentów. Pierwszy segment, jak przypomina sobie pan Julian, by³ zalewny mechanicznie, z pojemnika, przy pomocy dwigu.  Jak otworzyli pojemnik i jak lunê³o do formy  relacjonuje  nic z tego nie wysz³o i trzeba by³o wyrzuciæ. Nastêpnego
dnia na nowo, ju¿ nie z pojemnika, ustawi³em ludzi z szypami.
Tymczasem profesor Murlewski, w swojej pracowni w Poznaniu, przygotowywa³ tablice. A w mosiñskim POZBECIE, na
specjalnej platformie, rzebi³ w glinie or³a.  ¯eby pani widzia³a, z jakim zaciekawieniem ludzie na to patrzyli  opowiada mój
rozmówca.  Kiedy szli na niadanie, zatrzymywali siê przy nim,
¿eby popatrzeæ, a on nie móg³ pracowaæ, wiêc mówi³: panie
Julek, idziemy do magazynu na herbatê, bo ja teraz nie mogê
nic zrobiæ  opowiada z umiechem pan Julian. Wreszcie, mierz¹cy 8 i pó³ metra pomnik by³ gotowy.

Ods³ona

Uroczystoæ ods³oniêcia przewidziano na dzieñ 20 Padziernika 1972 roku, w rocznicê rozstrzelania przez hitlerowców 15
zak³adników. Wczeniej, po³o¿ony na znacznej czêci rynku zielony plac, przeszed³ gruntowny remont.  Wyciêto niektóre
drzewa, zlikwidowano dwie pompy, zaorano trawnik i teren
zosta³ wyrównany  relacjonuje po latach Jacek Szeszu³a.W
czerwcu, w miejscu gdzie stan¹æ mia³ pomnik, wmurowano akt
erekcyjny, a nied³ugo potem, przy pomocy dwigów, wa¿¹ce
razem 20 ton segmenty, ustawiono jeden na drugim, ³¹cz¹c je
w jedn¹ ca³oæ
Podczas uroczystoci ods³oniêcia, wród zgromadzonych na
rynku t³umów mieszkañców, przemawia³ prezes mosiñskiego
ko³a ZBOWiD Fabian Roszak i  jak to w tamtych czasach byæ
musia³o  I sekretarz KP PZPR Mieczys³aw D³ugi. W tym dniu,
jak napisa³ w swoim artykule Marian Stenk, rynek w Mosinie
sta³ siê miejscem manifestacji spo³eczeñstwa przeciwko okrucieñstwu i barbarzyñstwu hitlerowskiego najedcy( ). Przy

Przemawia³ Fabian Roszak,
relacjonowa³a Barbara Miczko-Malcher
akompaniamencie wojskowej orkiestry, Szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego genera³ brygady Andrzej Porajski dokona³
uroczystego ods³oniêcia Pomnika Ofiar Hitleryzmu. W uroczystoci udzia³ wziêli równie¿ przedstawiciele w³adz administra-

86

Biblioteka Ziemi Mosiñskiej

.

cyjnych i partyjnych województwa, powiatu i miasta. Przyby³a
równie¿ Kompania Honorowa Wojska Polskiego.Tak oto stan¹³
w Mosinie Pomnik Pamiêci Ofiar Hitleryzmu i nie tylko

G³owy powstañców

Na ka¿dej ze cian pomnika umieszczono 4 tablice, na których
widnieje, inny napis:
CZEÆ POLEG£YM NA FRONTACH II WOJNY WIATOWEJ (ciana wschodnia) / ZAMORDOWANYM W FORCIE VII I ZAMÊCZONYM W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH (ciana po³udniowa) / PAMIÊCI ROZSTRZELANYCH W DNIU 20 PADZIERNIKA 1939 ROKU
(ciana zachodnia)  i W HO£DZIE POWSTAÑCOM
WIELKOPOLSKIM (ciana pó³nocna). Na tej ostatniej tablicy, powiêconej mosiñskim uczestnikom powstania wielkopolskiego 1918-1919, na miejscowy magistrat spogl¹daj¹ dwie
g³owy powstañców.
Dzi pomnikowe tablice zatar³ ju¿ czas, a niektóre napisy trudno odczytaæ. Ale pomnik zbudowany spo³ecznym wysi³kiem i z
woli mieszkañców, od blisko 40 lat jest najwa¿niejszym miejscem pamiêci w lokalnej martyrologii. Tu, w czasie wi¹t pañstwowych i rocznic, jeszcze w PRL-u, miejscowy ZBOWiD organizowa³ patriotyczne manifestacje i organizuje je do dzisiaj.
Uroczyste chwile prze¿ywali w tym miejscu harcerze.  W drugiej po³owie lat 70., istnia³a tradycja sk³adania przed pomnikiem harcerskiego przyrzeczenia, a instruktorzy wypowiadali
tu swoj¹ Obietnicê  wspomina hm. Danuta Bia³as, która podkrela podnios³y charakter tych harcerskich imprez.
Do dzi pod pomnikiem, z okazji rocznic: 20 Padziernika, 11
listopada, 25 Stycznia czy 9 maja, zbieraj¹ siê mieszkañcy, choæ
niestety ju¿ nie tak licznie jak kiedy. Pomnik pamiêci trwa po
to, by przypominaæ, bo  jak napisa³ Cyprian Kamil Norwid narody trac¹c pamiêæ trac¹ ¿ycie.

Epilog, czyli jak orze³ zyska³ koronê

Czytelnikom pozosta³o wyjaniæ jeszcze tylko, jak orze³, który
przysiad³ na Pomniku Ofiar Hitleryzmu, zyska³ koronê. Otó¿
po roku 1989, w wyniku upadku komunizmu, na g³owê Bia³ego
Or³a powróci³a jego historyczna korona. Zauwa¿ono wtedy, ¿e
pomnikowy orze³ te¿ nie ma.
 Przyjecha³ do mnie ówczesny dyrektor Orodka Kultury Andrzej Kasprzyk, bo mu siê ZBOWiD-owcy zbuntowali na uroczystoci  opowiada mosiñski artysta Roman Czeski.  Powiedzia³, ¿e oni ju¿ dawno poprzyszywali swoim wyhaftowanym
or³om korony i teraz stoj¹ z nowymi sztandarami pod or³em, co
korony nie ma  dodaje rzebiarz, który przed blisko 20 laty,
podj¹³ siê zadania uzupe³nienia wizerunku or³a na mosiñskim
pomniku. By³a dyskusja jak tê koronê zrobiæ i z czego. Najpierw
z ZUK-u przyjecha³ podnonik, by artysta móg³ zdj¹æ z or³a miarê i wykonaæ projekt. Wed³ug tego projektu, szkielet korony z
blachy nierdzewnej, wykona³ miejscowy blacharz Mieczys³aw
Jarmuszczak. Potem Roman Czeski wype³ni³ szkielet gotow¹
mas¹ klejow¹ w kolorze tynku, a koronê wymodelowa³ tak, by
nie zatrzymywa³a siê w niej woda i nie gniedzi³y ptaki.
Kiedy po raz drugi rzebiarz znalaz³ siê na podnoniku, przyst¹pi³ do koronacji or³a.  Przez ca³y czas  wspomina  pilnowa³ mnie Andrzej w tym sensie, ¿e on prze¿ywa³, ¿eby zosta³o to dobrze zrobione, jak ze wszystkim zreszt¹, za co siê zabra³.Ale artystê pilnowa³ kto jeszcze.  W pewnym momencie Andrzej mówi do mnie: Ja nie chcê ci mówiæ, ale kombatanci stoj¹ na rogatkach i obserwuj¹, co dzieje siê przy koronie
ich or³a  wspomina z umiechem Roman Czeski.
A korona, choæ wtedy by³a mowa, ¿e to prowizorka i pewnie nie wytrzyma zbyt d³ugo, na g³owie or³a spoczywa dumnie do dzisiaj
JOANNA NOWACZYK
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie nr 3 z 9 marca 2009r.
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Zawsze pamiêtaj
Artyku³ opublikowany zosta³ z okazji otwarcia wystawy Wojenne losy Mosiny i jej mieszkañców, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjació³ Jedynki i Izbê Muzealn¹ w Mosinie.
1 wrzenia tego roku, minê³o 70 lat od napaci hitlerowskiej na
Polskê, a 17 wrzenia -przypada 70. rocznica agresji sowieckiej
na polskie granice wschodnie. Wichry II wojny wiatowej, nie
ominê³y równie¿ Mosiny. Podobnie jak inne polskie miasta i
wsie, w tamtym mrocznym czasie okupacji, Ziemia Mosiñska
ponios³a najwy¿sz¹ ofiarê  oko³o 400 jej mieszkañców straci³o ¿ycie. Ich pamiêci w³anie, powiêcona jest najnowsza wystawa w Izbie Muzealnej w Mosinie

Ekspozycjê otworzyli wspólnie: Józefa Roszak-Rosiæ
kierownik Izby Muzealnej i Przemys³aw Mieloch
- Prezes Stowarzyszenie Przyjació³ Jedynki
W dniu 1 wrzenia 1939 roku, zaledwie kilka godzin po napaci hitlerowskiej na Polskê, nieprzyjacielskie samoloty zbombardowa³y liniê
kolejow¹ Poznañ  Leszno. Niemieckie bomby spad³y te¿ na Mosinê.
Pierwszy patrol Wermachtu wkroczy³ do miasta w dniu 9 wrzenia,
rozpoczynaj¹c na Ziemi Mosiñskiej trwaj¹c¹ 6 lat okupacjê hitlerowsk¹, która poch³onê³a, razem z poleg³ymi na polach bitew, oko³o
400 ofiar  mieszkañców Mosiny i okolic
Z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny wiatowej, Izba Muzealna w Mosinie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Jedynki, przygotowa³a okolicznociow¹ ekspozycjê: Wojenne losy
Mosiny i jej mieszkañców. Uroczyste otwarcie wystawy w dniu
4 wrzenia, zainaugurowa³a prezentacja wideoklipu piosenki
40 : 1 szwedzkiego zespo³u hardrockowego SABATON, o heroicznej, polskiej obronie Wizny we wrzeniu 1939. Ten niekonwencjonalny akcent multimedialny, wprowadzi³ zgromadzonych goci w nastrój patriotycznej zadumy. Przywo³a³ te¿
wspomnienie mieszkañców Ziemi Mosiñskiej  ofiar II wojny
wiatowej  o których pamiêæ przechowuje dzi mosiñska Izba
Muzealna. Bo jak wypiewa³ Joakim Brodén, wokalista SABATON-u, Always remember, a fallen soldier, always remember, fathers and sons at war - Zawsze pamiêtaj o poleg³ych
¿o³nierzach, zawsze pamiêtaj ojców i synów na wojnie
Najnowsza ekspozycja Izby prezentuje fotografie, pami¹tki i dokumenty  wiadectwa wojennych losów mieszkañców Mosiny
i okolic: ich ¿ycia codziennego i martyrologii - udzia³u w wojnie
obronnej, przymusowej pracy, pobytu w obozach jenieckich i
koncentracyjnych, ich walki podziemnej o niepodleg³oæ. W gablotach, odnajdziemy te¿ przejmuj¹ce wiadectwa tamtego czasu  wysy³ane do najbli¿szych listy uwiêzionych, którzy nigdy
nie wrócili do swoich domów.

Oprócz znanych i publikowanych ju¿ dokumentów, znalaz³y siê
i takie, które w mosiñskiej Izbie ujrza³y wiat³o dzienne po raz
pierwszy. To nowopoznane w¹tki mosiñskich dziejów II wojny
wiatowej  konspiracyjna dzia³alnoæ mieszkañców Krosinka:
prof. Stanis³awa Kasznicy i jego rodziny, postaæ zaginionej podczas akcji kurierskiej ³¹czniczki AK Jadwigi Rozmiarkówny z
Niwki (przed wojn¹ Gmina Mosina), a tak¿e 15 ofiar zbrodni
katyñskiej  zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje.
Na otwarciu wystawy, obecny by³ Wojciech migielski ze stowarzyszenia Rodzina Katyñska, syn jednego z zamordowanych oficerów a zarazem archeolog i uczestnik polskiej ekspedycji katyñskiej w 1994 r.
 Przez szczêliwy przypadek uda³o nam siê skontaktowaæ z
tutejszym rodowiskiem, mianowicie przy okazji poszukiwania powstañców wielkopolskich z Mosiny  wyjani³ W. migielski podczas uroczystoci w Izbie Muzealnej.
Kontakt ten sta³ siê pocz¹tkiem wspó³pracy, która zaowocowa³a najnowsz¹ wiedz¹ na temat mosiñskich ofiar Katynia.  Dotychczas odnalelimy 15 lub 16 osób, oficerów s³u¿by sta³ej,
oficerów rezerwy i policjantów zwi¹zanych z Mosin¹, którzy
tutaj siê urodzili, albo pracowali  poinformowa³ dalej zebranych. Wród tych 15-tu, jak wyjani³ dalej, by³o a¿ 4 nauczycieli, miêdzy innymi nauczyciel w Mieczewie Ignacy Niwczyk, którego syn obecny by³ na uroczystoci w Izbie Muzealnej.
Razem z ok. 20 tysi¹cami polskich oficerów  jeñców wojennych z obozów w Kozielsku,
Ostaszkowskie i Starobielsku, 15-tu zwi¹zanych z Ziemi¹ Mosiñsk¹ ¿o³nierzy, zamordowanych zosta³o na podstawie decyzji
biura politycznego komunistycznej partii Zwi¹zku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku. Ich biogramy, znalaz³y siê teraz na
mosiñskiej wystawie.
S³owa uznania dla ekspozycji, a tak¿e dla wieloletniej pracy Izby
Muzealnej w Mosinie, z³o¿y³a burmistrz Zofia Springer, która podziêkowa³a tak¿e przyby³ym mieszkañcom za ich liczn¹ obecnoæ.
Podziêkowanie za przekazanie i udostêpnienie rodzinnych pami¹tek, z³o¿y³a gociom tak¿e autorka tej wartociowej ekspozycji  kierownik Izby Muzealnej w Mosinie Józefa Roszak
Rosiæ. Wyrazi³a tak¿e nadziejê, ¿e ta wystawa, jak to bywa³o w
przypadku innych wystaw, zmobilizuje mieszkañców naszej
gminy, do przejrzenia rodzinnych albumów i archiwów, gdzie
byæ mo¿e przechowywane s¹ nieznane dot¹d dokumenty i fotografie wiadcz¹ce o historii Mosiny i jej mieszkañców.
Ostateczny kszta³t ekspozycji, to efekt wspó³pracy Izby ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Jedynki, które nie po raz pierwszy
podejmuje dzia³ania wspieraj¹ce badanie i dokumentowanie lokalnych dziejów. Nie tak dawno, moglimy obejrzeæ zorganizowan¹ wspólnie przez Izbê i Stowarzyszenie wystawê o udziale
mieszkañców Mosiny i okolic w Powstaniu Wielkopolskim.
 Bêdziemy nadal wspieraæ pracê Izby Muzealnej w Mosinie
 zapewni³ podczas uroczystoci otwarcia wystawy Przemys³aw
Mieloch, prezes Stowarzyszenia.  Jej dzia³alnoæ utrwala
nasz¹ pamiêæ, wiadomoæ, to¿samoæ. Nie pozwala te¿ zapomnieæ o tym, kto by³ najedc¹, kto siê broni³, kto by³ katem, a
kto ofiar¹ w czasie II wojny wiatowej  stwierdzi³ w nawi¹zaniu do ekspozycji P. Mieloch.
JOANNA NOWACZYK
Fakty Mosiñsko-Puszczykowskie, z wrzenia 2009 r.
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Notka redakcyjna
Jacek SZESZU£A  urodzony 10
marca 1946 roku. Mosinianin z urodzenia i wyboru. ¯ona Maria -geograf po UAM w Poznaniu, emerytowany nauczyciel. Dwoje doros³ych ze
swoimi rodzinami dzieci i troje wnucz¹t.
Ukoñczone studia na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UAM w Poznaniu. Z zawodu nauczyciel historii. Od 1966 r. zatrudniony w mosiñskiej dwójce i nastêpnie do 2005 r.
w utworzonym w 1999 r. gimnazjum,
w którym pracowa³ do przejcia na
emeryturê. Interesuje siê histori¹ regionaln¹, g³ównie Mosin¹ i
okolic¹, zw³aszcza jej XIX i XX wiekiem. Owocem tej dzialalnoci
by³a szkolna Izba Pamiêci Narodowej, w latach 1974-1981 jedyna
sta³a ekspozycja, pokazuj¹ca historiê naszego miasta. W 1983 r.
zbiory zostaly przekazane na rzecz miasta, z propozycj¹ utworzenia Izby Muzealnej w miejscowej bo¿nicy, co sta³o siê faktem. Jest
autorem wielu artyku³ów i publikacji dotycz¹cych historii naszego
miasta i inicjatyw z tym zwi¹zanych. np. flaga m. Mosiny, Medal
Rzeczypospolitej Mosiñskiej. Po 1990 r. w ró¿nych okresach radny
SSWP, Powiatu Poznañskiego i Rady Miejskiej w Mosinie.
Przemys³aw MIELOCH  urodzony 3 kwietnia 1970 r.; ¿ona mosinianka Anita Plumiñska-Mieloch 
dyrektor Gimnazjum nr 1 w Luboniu,
autorka podrêczników, æwiczeñ oraz
poradników dydaktycznych a tak¿e
powieci Widok na taras, dwójka
dzieci  Agnieszka (11 lat) i Tomek
(3 lata). Pracowa³ w Urzêdzie Gminy Komorniki, gdzie zajmowa³ siê
m.in. promocj¹ i pozyskiwaniem
rodków zewnêtrznych, a tak¿e opracowywaniem Wieloletnich Planów
Inwestycyjnych. Obecnie pracuje w
Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Wielkopolskiego w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, zajmuj¹cym siê obs³ug¹ funduszy Unii Europejskiej dla obszarów wiejskich.
Od dzieciñstwa do czasów studenckich mieszka³ w Swarzêdzu.
Uczêszcza³ do II LO w Poznaniu, w którym w IV klasie redaktorem
naczelnym podziemnej licealnej gazety Echo Dwójki. Na pocz¹tku lat 90. pisywa³ do swarzêdzkiego Prosto z Ratusza. Obroni³
pracê magistersk¹ na Wydziale Historii UAM w Poznaniu pt. Wolny rynek w wietle encyklik Jana Paw³a II.
Od roku 1995 zamieszka³ z Mosinie. Pracowa³ w Dzienniku Poznañskim, w którym koñczy³ pracê jako szef dzia³u informacyjnego. W latach 1996-2000 by³ redaktorem naczelnym czasopisma regionalnego Wieci z....
W roku 2002, jeszcze przed wst¹pieniem do UE, przygotowa³ wniosek unijny dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebuj¹cym im. w. Antoniego w Mosinie w ramach Programu M³odzie¿. UE wniosek
zaakceptowa³a. Przyznano ponad 20.000 z³, które w wiêkszoci
przeznaczono dla potrzebuj¹cych dzieci na obóz w £agowie.
Jest wspó³za³o¿ycielem i obecnym prezesem zarz¹du Stowarzyszenia Przyjació³ Jedynki. Pocz¹tkowo sfer¹ dzia³ania stowarzyszenia
by³o wsparcie SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Mosinie m.in. w zakresie
pozyskiwania funduszy na zajêcia dodatkowe, system monitoringu. Obecnie Stowarzyszenie wydaje Bibliotekê Ziemi Mosiñskiej.
Pasjonat historii i dzia³añ samorz¹dowych.
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JOANNA NOWACZYK  urodzona 2 padziernika 1966 r.  magister
historii, absolwentka Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Matura w poznañskim V Liceum
Ogólnokszta³c¹cego (1985). Absolwentka Policealnego Studium Zawodowego nr 3 w Poznaniu, kierunek:
krelarz techniczny (1986), nastêpnie Studium Nauczycielskiego im.
Stanis³awa Jachowicza w Poznaniu,
kierunek: nauczanie pocz¹tkowe
(1988). W latach 1991  1996 studia
wy¿sze na Wydziale Historycznym
UAM (nagroda koñcowa za dobre wyniki w nauce). Praca magisterska w Zak³adzie Historii Kultury Instytutu Historii, pod kierunkiem prof. Bohdana Lapisa (1996).
Autorka publikacji: Odzwierciedlenie wiadomoci spo³eczeñstwa
niderlandzkiego schy³ku redniowiecza w malarstwie Hieronima
Boscha w: Scripta Minora II, red. B. Lapis, Instytut Historii UAM,
Poznañ 1998, Piotr Mocek  zapomniany powstaniec z Mosiny w:
Kronika Wielkopolski nr 4/2008, Wojewódzka Bibliotek Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznañ 2008, Gdy ksiê¿yc odmieni³ siê z³oty - wspomnienie o prof. Tadeuszu Perkitnym, Kronika
Wielkopolski 4/2009, WBP i CAK, Poznañ 2009, Historia pomnika ofiar hitleryzmu na rynku w Mosinie, Kronika Wielkopolski nr
2/2010; wspó³autorka publikacji: Powstañcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic, Biblioteka Ziemi Mosiñskiej nr 1, Stowarzyszenie Przyjació³ Jedynki 2008, Udzia³ mieszkañców Ziemi Mosiñskiej w wojnie polsko-sowieckiej 1919 - 1921, Biblioteka Ziemi Mosiñskiej nr
3, Stowarzyszenie Przyjació³ Jedynki 2009.
Przez kilka lat  praca pedagogiczna w szko³ach w Poznaniu oraz
w Luboniu, jako nauczyciel nauczania pocz¹tkowego i historii.
Dziennikarz gazet lokalnych i regionalnych: Wieci z , Tygodnik Poznañski, Biuletyn Mosiñski, aktualnie Faktów Mosiñsko-Puszczykowskich, wspó³praca z G³osem Wielkopolskim,
Gazet¹ Wyborcz¹, Czasem Mosiny, kwartalnikiem popularnonaukowym Kronika Wielkopolski. Obecnie pracuje w Urzêdzie
Miejskim w Mosinie.
Pasjonatka historii, pieszej turystyki górskiej, malarstwa oraz gitary. Mi³oniczka i propagatorka idei harcerskiej.
Laureatka presti¿owych nagród i wyró¿nieñ dziennikarskich:
 I nagroda w Konkursie Dziennikarskim 27 grudnia.pl o Nagrodê Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego na najlepszy reporta¿ o powstaniu wielkopolskim i Wielkopolskie Pióro Roku 2009
za reporta¿ radiowy Powrót bohatera  wspólnie z dziennikark¹
Radia Merkury Barbar¹ Miczko-Malcher;
 Wyró¿nienie w IX Konkursie Dziennikarskim Stowarzyszenia
Prasy Lokalnej pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego za
artyku³ opublikowany w Faktach Mosiñsko-Puszczykowskich
Gdy ksiê¿yc odmieni³ siê z³oty o prof. Tadeuszu Perkitnym;
 Nominacja do nagrody g³ównej w Konkursie Dziennikarskim Stowarzyszenia Gazet Lokalnych Local Press 2009 pod patronatem Marsza³ka Sejmu RP w kategorii publicystyka historyczna
za artyku³y opublikowane w Faktach Mosiñsko-Puszczykowskich
Mocek  bohater nieznany i Zagubione w czasie;
 III nagroda w konkursie dziennikarskim Fundacji Miejsce moje,
za artyku³ opublikowany w Faktach Mosiñsko-Puszczykowskich Inny zapach lasu;
 Wyró¿nienie im. Jerzego Zieleñskiego w Konkursie Dziennikarskim o Doroczne Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
SDP 2009 za publikacje powiêcone popularyzacji wiedzy o Polsce i wiecie, za artyku³y opublikowane na ³amach Faktów Mosiñsko-Puszczykwoskich: Pomnik, Ukryty sztandar i Mocek bohater nieznany.

