informacje

Dziewiêtnastowieczna
bitwa pod Gostyniem
Wydarzenia Wiosny Ludów na ziemiach polskich odbi³y siê szerokim echem na terenie powiatu gostyñskiego.
Ma³o mieszkañców naszego powiatu wie, ¿e 19 kwietnia 1848 roku pod Gostyniem mia³a miejsce bitwa.
Zamieszki, które rozpoczê³y siê
18 marca 1848 roku w Berlinie
szybko rozprzestrzeni³y siê poza
granice pañstw niemieckich. Has³a
wolnoœciowe i liberalne, znalaz³y
zrozumienie u wielu narodów.
W bêd¹cej pod zaborami Wielkopolsce, ju¿ w dwa dni póŸniej dzia³acze poznañscy zawi¹zali polski
Komitet Narodowy. Od pocz¹tku
w pracach niepodleg³oœciowych
brali udzia³ gostyniacy. W sk³ad
Komitetu Narodowego wchodzi³
miêdzy innymi Gustaw Potworowski. Inaczej ni¿ w 1946 roku, szansê powstania widzieli mieszkañcy
naszego powiatu. Liczono szczególnie na to, ¿e Wiosna Ludów jako
d¹¿enie nie tylko dotycz¹ce ograniczenia w³adzy monarszej, ale tak¿e wyzwolenia narodów, znajdzie
zrozumienie libera³ów w Berlinie.
Dlatego te¿, z entuzjazmem przyst¹piono do tworzenia komitetów
powiatowych i miejscowych, stra¿y bezpieczeñstwa i oddzia³ów
ochotniczych. Pierwsz¹ osob¹ z terenu powiatu gostyñskiego, która
rzuci³a has³o niepodleg³oœci Polski
by³ Miko³aj Wêsierski z Podrzecza,
uczestnik powstania listopadowego. W zapiskach pruskich figuruje
on jako „jeden z pierwszych buntowników”. W³adze pruskie zarzuca³y mu namawianie do dezercji z
wojska pruskiego i wst¹pienia do
szeregów powstañczych. W sk³ad
gostyñskiego Komitetu Narodowego wchodzi³o 28 cz³onków m.in.:
Edmund Bojanowski, Jan Kulesza,
Teofil Wilkoñski, Antoni Koliñski,
Prot Budziszewski i Stanis³aw B³ociszewski.

stynia maj¹c do dyspozycji 18 pu³k
fizylierów i 1 eskadrê 1 pu³ku u³anów. Oddzia³ przeszed³ przez Obrê
pod Stankowem. Wojsko niemieckie maszerowa³o bardzo uci¹¿liw¹
tras¹- piaszczysta droga z kierunku
Lubinia da³a im siê we znaki.

Pierwsze starcia

sta targowisku bydlêcym. Czekaj¹c
na przybycie g³ównych si³ pod dowództwem von Müllera, nie zdawa³
sobie sprawy z gro¿¹cemu mu niebezpieczeñstwa. Byæ mo¿e lekcewa¿y³ te¿ determinacjê polskich
powstañców licz¹c, ¿e mundur regularnego wojska pruskiego wystarczy, by opanowaæ sytuacjê.
Oczekuj¹cy samotnie na posi³ki
porucznik von Willicha, nagle zobaczy³ galopuj¹cego w jego kierunku uzbrojonego jeŸdŸca – przedstawiciela gostyñskich powstañców Przychodzi pan jako przyjaciel lub
nieprzyjaciel? – zapyta³ przyby³y.
Pruski porucznik da³ wymijaj¹c¹
odpowiedz, polecaj¹c zwróciæ siê
z tym pytaniem do swego dowódcy majora von Müllera. JeŸdziec, a
by³ nim komendant powstañców
(by³y oficer pruski) Leon Borek (w
dokumentach wystêpuje tak¿e jako
Leon von Bork), nieuzyskawszy
odpowiedzi odjecha³ w kierunku
œródmieœcia. Gostyniacy zaczêli

Ju¿ 22 marca dosz³o do pierwszego starcia z wojskami pruskimi.
Gostyniacy pod dowództwem Stanis³awa B³ociszewskiego rozbroili
kieruj¹cy siê w kierunku Rawicza
oddzia³ rezerwistów. Byæ mo¿e by³
to sygna³ dla dowództwa niemieckiego, ¿e si³y powstañców w gostyñskim s¹ na tyle silne, i¿ wymagaj¹ interwencji. Dowódca 18 pu³ku fizylierów hrabia Luttichau, stacjonuj¹cy wówczas w okolicy wsi
Jerka, mia³ zamiar wys³aæ swe
odzia³y w drogê powrotn¹ do Œremu. Wzmo¿ona aktywnoœæ gostyniaków zwróci³a jednak na siebie
uwagê naczelnego dowództwa. W
myœl rozkazu skierowanego do
pu³kownika Luttichau mia³ on poprzez majora Müllera przywróciæ w
mieœcie stan rzeczy sprzed rewolucji. Rozkaz naczelnego dowództwa
zmieni³ wiêc plany bezpoœredniego skierowania siê do Œremu. Major Müller ruszy³ w kierunku Go-

Dzieñ 19 kwietnia 1848 roku
Oko³o godziny drugiej po po³udniu, przednia stra¿ pruska z³o¿ona z pierwszej eskadry u³añskiej
stanê³a przy pó³nocnej granicy miasta. Podporucznik von Willich podzieli³ swój pluton na cztery oddzia³y (dwa sk³adaj¹ce siê z piêciu i dwa
z siedmiu koni). Ich celem by³o
opanowanie dróg zmierzaj¹cy do
miasta od strony Piasków, Krzywinia, Ponieca i Leszna. Po rozdzieleniu swoich jednostek, porucznik
pozosta³ sam na znajduj¹cym siê
wówczas w pó³nocnej czêœci mia-

gor¹czkowo przygotowywaæ siê do
obrony i wznosiæ barykady. W tym
czasie nadci¹gnê³y oddzia³y pod
dowództwem von Müllera. Teraz
tak¿e pozosta³e trzy plutony 1 eskadry u³anów by³y gotowe do uderzenia na miasto. Po raz drugi pojawi³
siê wys³annik polskich powstañców, kiedy jednak próbowano go
aresztowaæ, rzuci³ siê do ucieczki.
Dogoni³ go jednak i rozbroi³ podporucznik von Willich. Aresztowanie Leona Borka sta³o siê has³em
do walki.

Barykada na Poznañskiej
Na wieœæ o wziêciu do niewoli
komendanta powstañców, rozpoczêto biæ w dzwony. Na ich sygna³
zaczêli siê gromadziæ powstañcy kosynierzy. Wiêksze ich zgrupowanie mog³o stanowiæ zagro¿enie dla
oddzia³ów pruskich, dlatego te¿

Bitwa pod Gostyniem w grafice Rafa³a Sroki.
rotmistrz Studnitz na czele u³anów
zdecydowa³ siê na natychmiastowe
uderzenie i zajêcie miasta. Trzy plutony u³anów ruszy³y z terenu targowiska w kierunku œródmieœcia.
Na ulicy Poznañskiej (dziœ Kolejowa – okolice dawnej ¿ydowskiej
bo¿nicy – skrzy¿owanie z Gawronami), wojska pruskie napotka³y na
swej drodze, nieukoñczon¹ jeszcze
barykadê. Po jej zajêciu Studnitz
pozostawi³ tu jeden pluton, by powstrzyma³ zbli¿aj¹cych siê kosynierów i z pozosta³ymi dwoma
skierowa³ siê szybko w kierunku
Rynku. Tutaj zasta³ grupê oko³o
dwudziestu, s³abo uzbrojonych powstañców. Widz¹c przygniataj¹c¹
przewagê wojsk pruskich, jeden z
kosynierów uzbrojony jedynie w
metalow¹ sztabê rzuci³ siê na von
Studnitz. Uda³o mu siê chwyciæ
oficera pruskiego za nogê, nie powiod³a siê jednak próba œci¹gniêcia go z konia. Uderzony pa³aszem
w g³owê powstaniec pad³.

Strza³y na ulicy Leszczyñskiej
W czasie, kiedy na gostyñskim
rynku dokonywano aresztowañ zebranych tam kosynierów, do miasta wkracza³a 10 kompania 18 pu³ku. Przy wjeŸdzie na ulicê Leszczyñsk¹ (dziœ 1 Maja) wojska pruskie dosta³y siê pod grad kul. Powstañcy strzelali z przyleg³ych domów. S³abo uzbrojone oddzia³y
polskie nie mog³y jednak d³ugo
przeciwstawiaæ siê regularnej armii
pruskiej. Wkrótce broni¹cych siê
w budynkach powstañców ujêto. 10
kompania do³¹czy³a do oddzia³ów
na rynku. Niebawem zjawi³y siê
tam równie¿ dwa plutony 12 kompanii zajête wczeœniej opanowywaniem sytuacji w po³udniowo zachodniej czêœci miasta.

Broni siê klasztor, szko³a i probostwo
Mimo ¿e na rynku by³a ju¿ silna grupa jednostek pruskich (10, 11
i czêœæ 12 kompani) Polacy nie powstrzymali siê od zbrojnego oporu. Trwa³ nieprzerwany ostrza³
z okien budynku szkolnego, probostwa oraz dzwonnicy koœcielnej.
Strategiczne po³o¿enie tych punktów oporu, zmusi³o dowództwo
pruskie do podjêcia natychmiastowych dzia³añ. W kierunku szko³y i
Fary ruszy³y dwa plutony 10 kompani. I tutaj broni¹cy siê Polacy
musieli ulec przewadze regularnej
armii. Prusacy zaaresztowali powstañców, bior¹c do niewoli m.in.
ksiêdza proboszcza. Pozosta³ jeszcze jeden punkt oporu – klasztor
ojców Filipinów. Na Œwiêt¹ Górê
ruszy³a czêœæ 9 i 11 kompanii. Po
krótkiej walce bazylika znalaz³a siê
w rêkach pruskich. Zarekwirowano znajduj¹cy siê tu magazyn broni i aresztowano dwóch ksiê¿y.
Walki o klasztor by³y ostatnim aktem bitwy gostyñskiej. Wiadomo
jednak, ¿e ludnoœæ zaatakowa³a
odzia³y pruskie tak¿e na targowisku. Prawdopodobnie z powodu
braku innego uzbrojenia, gostyniacy obrzucali kamieniami stoj¹cy
tam w rezerwie pruski szwadron.
W odpowiedzi wojsko rozstrzela³o
dwóch powstañców. Polacy zaatakowali tak¿e kamieniami i ostrzelali patrol zmierzaj¹cy od strony
Leszna. Ta ostatnia relacja nie jest
jednak w pe³ni wiarygodna.

Bilans walk
W czasie staræ w Gostyniu zginê³o 6 powstañców, a trzydziestu
odnios³o rany. Wed³ug pruskiej notatki urzêdowej, strona polska ponios³a straty: 9 zabitych, 31 rannych
i 64 aresztowanych. Do tych relacji nie mo¿na jednak podchodziæ
bezkrytycznie. Zachowa³y siê na-
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zwiska poleg³ych: Franciszek Bia³oszewski, Marcin K¹kolewski,
Antoni Kwaœniewski, Adam £upczyñski, Nepomucen Rembowski
i Jan Samolewski. Wojska pruskie
przetrz¹snê³y miasto w poszukiwaniu sk³adów broni, rabuj¹c przyokazji wiele domostw. Nie oszczdzono tak¿e gostyñskiej Fary. Ko
œció³ by³ - jak pisze w liœcie Karolina Mycielska - (...) przetrz¹œniêty
przez dzikie ¿o³dactwo, które pali³o tytoñ i wrzeszcza³o”. Kiedy nie
znaleŸli oni broni, dokonali profanacji grobów, rabuj¹c wartoœciowe
rzeczy.

Represje i aresztowania
Wœród aresztowanych znaleŸli
siê dwaj zakonnicy i proboszcz.
Jeñców odstawiono najpierw do
Œremu, a póŸniej do Poznania. Jak
podkreœlano w zachowanych wspomnieniach z tego okresu prowadzono ich „wœród wyzwisk i szturchañców”. Jak przekaza³ we wspomnieniach synowi, jeden z uczestników
Wiosny Ludów Józef Ci¹¿yñski:
„W Œremie, na moœcie, ludnoœæ niemiecka i ¿ydowska na aresztantów,
skutych w kajdany plu³a i rzuca³a
im w oczy piasek”. Dla przedstawicieli tych mniejszoœci narodowych
byliœmy zagro¿eniem, buntownikami chc¹cymi oderwaæ fragment
„ich” ziem i utworzyæ w³asne pañstwo. Dla Polaków pozostaje smutne, ¿e nie wszystkich rodaków staæ
by³o wówczas na patriotyzm. Pewn¹ czêœæ wojska pruskiego stanowili Polacy z okolic Rawicza, a
nawet Gostynia. Dwóch z nich prowadzi³o aresztowanego proboszcza
Ostrowskiego do siedziby sztabu
pruskiego w Strzelnicy. Po drodze,
wykorzystuj¹c niechêæ protestanckich Prusaków do katolicyzmu,
znêcali siê oni nad ksiêdzem. Zszokowany proboszcz zwróci³ siê do
jednego z nich - Dziecko, przecie¿
ja ciê chrzci³em! W odpowiedzi
otrzyma³ uderzenie kolb¹ karabinu
i odpowiedŸ - Teraz ja ciê chrzczê!
Oczywiœcie gostyniacy ci nie znaleŸli siê w armii pruskiej jako ochotnicy, lecz z poboru. Mogli jednak,
tak jak np. Józef Ci¹¿yñski, zdezerterowaæ i przy³¹czyæ siê do powstañców walcz¹cych o niepodleg³oœæ. Na szczêœcie takich pozytywnych przypadków patriotyzmu by³o
wiêcej. Ogó³em z terenu powiatu
gostyñskiego w³adze pruskie udowodni³y udzia³ w Wioœnie Ludów
oko³o 80 ludziom. Szczególnie
wyró¿ni³y siê tu miasta Gostyñ i
Krobia oraz wsie Domachowo i
Kosowo.
GRZEGORZ SKORUPSKI

9

