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i n f o r m a c j e

Na przestrzeni ponad 700-let-
niej historii Gostynia odnotowano
istnienie o�miu miejsc zbiorowego
pochówku. W  numerze 8 �¯ycia
Gostynia� z 29 pa�dziernika 1999
przedstawi³em historiê czterech
z nich. Warto pokrótce przypo-

mnieæ ich lokalizacjê, szczególnie,
¿e dzi� nekropolie stanowi¹  tereny
zamieszkane. Pierwszy, najstarszy
cmentarz znajdowa³ siê przy �re-
dniowiecznym ko�ciele �wiêtego
Ducha (naro¿nik ulic 1-Maja i Ka-
czej). Na pocz¹tku XX wieku pod-
czas prac remontowych we farze
trafiono na �lad nekropolii ko�ciel-
nej. Pod posadzk¹ ko�cio³a �wiê-
tej Ma³gorzaty odkryto szereg tru-
mien. Kolejne dwie nekropolie
równie¿ znajdowa³y siê przy ko-
�cio³ach. Cmentarz zmar³ych w
wyniku zarazy w latach 1708-1712,
przy ko�ciele �wiêtej Rozalii, z
du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa
zlokalizowaæ mo¿na na terenie blo-
ków na ulicy Mieszka I. Druga ne-
kropolia znajdowa³a siê przy sta-
rym ko�ció³ku pod wezwaniem
Naj�wiêtszej Marii Panny na �wiê-
tej Górze. Byæ mo¿e by³a kontynu-
acj¹ prastarego, przedchrze�cijañ-
skiego cmentarza.

Sto³ówka na cmentarzu
Kolejn¹ nekropoli¹, dzi� ju¿ nie

istniej¹c¹, by³ powsta³y po po¿arze
miasta w 1811 roku, cmentarz na
terenie cukrowni. Wówczas by³y to
peryferie miasta. Cmentarz u¿ywa-
no przez oko³o 100 lat. Na pocz¹t-
ku XX wieku i w okresie miêdzy-
wojennym stanowi³ miejsce, w po-
bli¿u którego bano siê przechodziæ
noc¹. Zniszczony zosta³ podczas
prac budowlanych przeprowadza-
nych przez niemieckich okupan-
tów. Dzi� na jego terenie znajduje
siê sto³ówka.

Groby w parku
 Innym miejscem pochówku,

zniszczonym przez Niemców, by³
cmentarz ¿ydowski. Znajdowa³ siê
siê w górnej czê�ci parku przy ul.

Nekropolie grodu nad Kani¹ - czê�æ druga

Pogrzebany szacunek
Miejsca pochówku powinny byæ otaczane szacunkiem. Zdarza siê jednak czêsto, ¿e o terenach, gdzie chowano zmar³ych czêsto siê zapomina.

Strzeleckiej. Z uwagi na fakt, ¿e
w Gostyniu nie by³o wielu ¯ydów,
cmentarz ten by³ stosunkowo �m³o-
dy�. Wed³ug informacji otrzyma-
nych od Dariusza Czwojdraka
z Dzia³u Judaistycznego Muzeum
Okrêgowego w Lesznie, teren pod

cmentarz zakupiony zosta³ 19 sierp-
nia 1817 roku, a nie jak podawano
w dotychczasowych regionalnych
opracowaniach w 1892. Gostyñscy
wyznawcy wiary moj¿eszowej,
dbali przez szereg lat o jego godne
utrzymanie. Poniewa¿ w ci¹gu
burzliwego rozwoju miasta w dru-
giej po³owie XIX wieku nast¹pi³
szybki przyrost ludno�ci, ¯ydzi
z okolic dokupili 15 marca 1894
roku, nastêpn¹ czê�æ terenu. Nie
by³a to wielka nekropolia. Mo¿na
przyj¹æ z du¿¹ doz¹ prawdopodo-
bieñstwa, i¿ mia³a ona kszta³t kwa-
dratu, którego bok w przybli¿eniu
odpowiada³ szeroko�ci parku od
strony Leszna. Teren by³ ogrodzo-
ny niewysokim i podmurowanym
p³otem. Po odzyskaniu niepodle-
g³o�ci cmentarz ¿ydowski nie roz-
rasta³ siê ju¿ tak szybko. W 1927 r.
ostatnia gostyñska rodzina ¿ydow-
ska opu�ci³a miasto. Mimo i¿ osie-
dlali siê oni w Niemczech, wracali
na groby swoich przodków. Kres
istnieniu tej nekropolii po³o¿yli
Niemcy, którzy w 1940 roku doko-
nali aktu zniszczenia. Zdewastowa-
no groby, poprzewracano tablice.
Czê�æ p³yt nagrobnych le¿a³a na
terenie parku jeszcze po wojnie. Po
wycofaniu siê wojsk niemieckich
na starym ¿ydowskim cmentarzu
zapalano ognie �wiec. Pozosta³o�ci
zlikwidowano pod koniec lat czter-
dziestych, nie ekshumuj¹c jednak
zw³ok. Le¿¹ tam one po dzi� dzieñ.

Nagrobki na dnie rzeki
W ¿adnym opracowaniu nie za-

mieszczono informacji na temat
tego, co siê sta³o ze starymi p³yta-
mi nagrobnymi. Uda³o mi siê zna-
le�æ fragment wspomnieñ na temat
pomnika Serca Jezusowego miesz-
kanki Gostynia Heleny Sodolskiej.

Wed³ug jej relacji Niemcy zwozili
p³yty nagrobne z cmentarza ¿ydow-
skiego na boisko szkolne. Tam roz-
bijano je, by wykorzystaæ do budo-
wy dzisiejszej ulicy Wincentego
Witosa. Trudno obecnie sprawdziæ
czy rzeczywi�cie zosta³y przezna-
czone do tego celu. W okresie oku-
pacji ulica ta nie stanowi³a jeszcze
terenu przeznaczonego pod budow-
nictwo mieszkaniowe. Znajdowa³y
siê tam obiekty rekreacyjne i sady.
Byæ mo¿e w³a�nie Niemcy rozpo-
czêli proces utwardzania tej drogi.

W trakcie zbierania informacji,
zg³osi³y siê do mnie osoby z Brze-
zia, które wskazywa³y inne mo¿li-
wo�ci rozwi¹zania tajemnicy. We-
d³ug relacji mieszkañców, Niemcy
wykorzystywali tablice nagrobne
do uregulowania Polskiego Rowu.
P³ytami z ¿ydowskiego cmentarza
wyk³adano koryto rzeczki. Zaintry-
gowany tym problemem uda³em siê
na poszukiwanie pozosta³o�ci
zniszczonej ¿ydowskiej nekropolii.
Wed³ug relacji �wiadków, jeszcze
niedawno próg ma³ej rzeczki stano-
wi³a p³yta cmentarna z napisami
prawdopodobnie w jêzyku jidysz.

Niestety, obecnie koryto Polskiego
Rowu jest strasznie zaro�niête. Oso-
ba, udzielaj¹ca mi informacji, nie
pamiêta³a dok³adnie miejsca, gdzie
znajdowa³a siê p³yta nagrobna. Za-
opatrzeni w ³opatê zaczêli�my prze-
trz¹saæ koryto rzeczki. Pocz¹tkowo
nie wierzy³em, ¿e uda nam siê zna-
le�æ cokolwiek. Kilka ruchów ³o-
pat¹ i zaczy¹³ wy³aniaæ siê ma³y
fragment piaskowca. Po krótkiej
pracy uda³o nam siê znale�æ trzy
kawa³ki nagrobków! Deszcz zmu-
si³ jednak do zaprzestania poszuki-
wañ. Na znalezionych fragmentach
widaæ napisy, które dzi� jednak
trudno odczytaæ.

Nekropolie zniszczone
Likwidowanie cmentarzy by³o

domen¹ nie tylko niemieckich fa-

szystów. Polskie w³adze po II woj-
nie �wiatowej, zlikwidowa³y w la-
tach piêædziesi¹tych cmentarz
ewangelicki. Istnia³ on od po³owy
XIX wieku na terenach przyleg³ych
do dzisiejszej ulicy Parkowej (obec-
nie dolna czê�æ placu zabaw). Uli-
ca ta nosi³a wówczas nazwê Frie-
dhoff-Strasse, czyli Cmentarna.
Nekropolia po³o¿ona by³a na skra-
ju miasta, na terenach wówczas nie-
zamieszkanych. Grzebano tam
przede wszystkim cz³onków mniej-
szo�ci niemieckiej w powiecie go-
styñskim. Obiektem zajmowa³ siê
grabarz, mieszkaj¹cy przy dzisiej-
szej ulicy Mostowej. Cmentarz
ogrodzony by³ p³otem, a w górnej
czê�ci sta³a ma³a kapliczka. Po
wojnie, tych Niemców, którzy nie
uciekli wraz z wycofuj¹cym siê
Werhmachtem, wywieziono naj-
pierw do obozu w Pudliszkach,
a nastêpnie do Niemiec. Cmentarz
popad³ w ruinê.

P³yty nagrobne zamiast pustaków
Podobnie jak w przypadku

cmentarza ¿ydowskiego, zaintere-
sowa³em siê losem pozosta³o�ci po

tej nekropolii. I tu równie¿ trafi³em
na sporo ciekawych informacji.
Wed³ug relacji osób mieszkaj¹cych
na ulicy Parkowej, w latach piêæ-
dziesi¹tych istnia³a jeszcze zdewa-
stowana kapliczka cmentarna. Zda-

rza³o siê, ¿e niesforne ch³opaki, ro-
bi³y ró¿ne psoty zamykaj¹c tam na
przyk³ad swoje kole¿anki! Ponie-
wa¿ w pierwszych latach po woj-
nie brakowa³o materia³ów budow-
lanych, teren ten by³ systematycz-
nie �szabrowany�. Uda³o mi siê
ustaliæ, ¿e p³ot z cmentarza �zdo-
bi� do dzi� jedn¹ z posesji w Go-
styniu. Ponoæ p³yt nagrobnych u¿y-
wano do budowania chodnika na
ulicy Parkowej. Ta ostatnia infor-
macja nie jest jednak pewna. Z kil-
ku �róde³ natomiast dowiedzia³em
siê, ¿e znalaz³ siê w Gostyniu �mia-
³ek, który odwa¿y³ siê u¿yæ do bu-
dowy domu... p³yt nagrobnych! Bu-
dynek stoi do dzi�. Có¿, mi³ych
snów! Ostatecznie zdewastowany
teren uporz¹dkowa³a w latach piêæ-
dziesi¹tych m³odzie¿ jednej z go-
styñskich szkó³ w ramach �czynu
spo³ecznego�. Podobnie jak w przy-
padku cmentarza ¿ydowskiego i tu-
taj nie dokonano ekshumacji zw³ok.

Cmentarz wspó³cze�nie
Znajduj¹cy siê przy ulicy Wol-

no�ci cmentarz, jest obecnie naj-
wiêksz¹ nekropoli¹ w Gostyniu.
Powsta³ on z inicjatywy ks. Emila
Jackowskiego. Wej�cie na cmentarz
prowadzi przez bramê zaprojekto-
wan¹ przez Lucjana Micha³owskie-
go. Przy g³ównej alei wznosi siê
pomnik na zbiorowej mogile po-
wstañców wielkopolskich i trzy-
dziestu Gostyniaków rozstrzela-
nych w 1939 roku. Po prawej stro-
nie od wej�cia stoi neoklasycy-
styczny grobowiec Franciszki Ha-
siñskiej. Cmentarz  podzielony jest
na tarasowe poziomy. W latach
dziewiêædziesi¹tych powiêkszono
powierzchniê cmentarza w kierun-
ku drogi na Piaski. Z uwagi na gli-
niast¹ strukturê gleby, nie ma  mo¿-
liwo�ci dalszego poszerzania tere-
nu tego miejsca pochówku. Byæ
mo¿e ju¿ nied³ugo w³adze miejskie
stan¹ przed problemem znalezienia
miejsca na lokalizacjê nowego
cmentarza. Mam nadziejê, ¿e wów-
czas w projekcie znajdzie siê miej-
sce na aleje, krzewy, drzewa.

GRZEGORZ SKORUPSKI

Osoby, które posiadaj¹ zdjêcia lub in-
formacje na temat cmentarza ewangelickie-
go i ¿ydowskiego proszê o kontakt z Redak-
cj¹. Wszelkie materia³y zostan¹ zwrócone.

Msze �wiête na cmentarzach i w ko�cio³ach
w dniu 1 listopada:

Borek Wlkp. � godz. 14.00 (cmentarz), Chwa³kowo �
godz. 11.00 (ko�ció³), Domachowo � godz. 14.00 (cmentarz),
Gostyñ � godz.14.00 (cmentarz),  Gostyñ Stary - godz. 14.00
(cmentarz), Je¿ewo � godz. 14.00 (ko�ció³), Krobia � godz.
13.30 (cmentarz), Pêpowo � godz. 14.00 (cmentarz), Piaski �
godz. 10.30 (cmentarz), Pogorzela � godz. 15.00 (cmentarz),
Poniec � 13.30 (cmentarz), Pudliszki - godz. 10.00 (cmentarz),
Siemowo � godz. 14.00 (cmentarz), Skoraszewice � 14.00
(cmentarz), Strzelce Wielkie � godz. 14.00 (cmentarz), Szele-
jewo Pierwsze � godz. 12.00 (cmentarz), Zalesie � godz. 14.00
(cmentarz), ¯ytowiecko godz. 14.00 (ko�ció³). (HoN, Eisi)

Dawne nekropolie.
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Czê�æ p³yty nagrobnej wykopanej z rowu.
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