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i n f o r m a c j e

Na mocy porozumienia niemiec-
ko-radzieckiego z 23 sierpnia 1939
roku, po agresji Hitlera na Polskê, jej
wschodnie ziemie mia³y opanowaæ
wojska sowieckie.  17 wrze�nia o go-
dzinie 3.00 oddzia³y Armii Czerwo-
nej wkroczy³y na tereny Rzeczpospo-
litej Polskiej. Po 11 dniach podpisano
kolejne porozumienie pomiêdzy oku-
pantami, w którym wytyczono grani-
cê pomiêdzy III Rzesz¹ a Zwi¹zkiem
Radzieckim oraz wskazano kierunki
przysz³ej wspó³pracy na polu walki
z polskim ruchem oporu. Na zajêtych
terenach przyst¹piono do usuwania
patriotycznego trzonu spo³eczeñstwa
polskiego � oficerów wojska i policji,
polityków, powstañców �l¹skich
i wielkopolskich, dzia³aczy spo³ecz-
nych i ksiê¿y. W pa�dzierniku Stalin
poleci³ zorganizowanie na w³¹czo-
nych do ZSRR ziemiach polskich
i strefie przygranicznej oko³o 30 obo-
zów jenieckich. W straszliwych wa-
runkach przetrzymywano tutaj wiê�-
niów, dokonuj¹c ich �segregacji�. Na-
stêpnie Polaków przewo¿ono do obo-
zów rozdzielczych w Pytuwlu, Tali-
cach i Kozielszczynie, sk¹d, po prze-
s³uchaniach, transportowano do Ko-
zielska, Starobielska i Ostaszkowa.

Obóz - Kozielsk.
Miejsce egzekucji - Katyñ

5 marca 1940 roku w³adze sowiec-
kie podjê³y decyzjê o likwidacji Pola-
ków wiêzionych w obozach w Koziel-
sku, Ostaszkowie i Starobielsku.
W pierwszym z nich wiêziono miê-
dzy innymi 22 gostyniaków (9 na-
uczycieli - oficerów rezerwy, 5 urzêd-
ników, 3 kupców oraz sêdziego i ofi-
cera zawodowego). Wszyscy zginêli
w dniach od 3 kwietnia do 12 maja
1940 w lesie katyñskim. Polacy nie
spodziewali siê �mieci. Uwa¿ali, ¿e
jako jeñcy wojenni obowi¹zuje ich
miêdzynarodowe prawo. Sta³o siê jed-
nak inaczej. Oficerów wywo³ywano
najczê�ciej rano, po �niadaniu, wed³ug
przys³anej z Moskwy listy. Grupowa-
no ich w pomieszczeniu, gdzie prze-
prowadzano rewizje i rekwirowano
zarówno podstawowe wyposa¿enie
obozowe, jak i notatki. Nastêpnie prze-
wo¿ono ich samochodem na stacjê
kolejow¹, gdzie wpychano po czter-
nastu do przedzia³ów przeznaczonych
dla sze�ciu ludzi. W takich warunkach
transportowano jeñców oko³o 250 km,
do Smoleñska i dalej do Gniezdowa.
St¹d wywo¿ono Polaków ma³ym au-
tobusem z zamalowanymi oknami do
oddalonego o oko³o 3 kilometry la-
sku katyñskiego. Po zaprowadzeniu
nad wykopane do³y dokonywano eg-
zekucji! Ogó³em wykonano ich 4421!
W taki sposób zginêli gostyniacy: Ma-

Rozstrzelani przez
w³adzê sowieck¹

Powiat gostyñski w 1939 roku zosta³ zajêty przez wojska niemieckie. Hitlerowcy dopu�cili siê wielu zbrodni na terenie Kraju Warty.
Dzi� pamiêtamy o rocznicy rozstrzelania naszych obywateli na g³ównych placach Gostynia, Krobi i Ponieca.

Czêsto zapominamy jednak, ¿e ponad piêædziesiêciu przedstawicieli powiatu gostyñskiego zginê³o rozstrzelanych w sowieckich obozach.

rian  Pruski, Leon Bia³êski, Karol Ko-
walski, Jan Michalak, Piotr G³owacz,
Jan Miko³ajczyk, Stanis³aw Andrze-
jewski, Florian £ukomski, Bogdan
Manulak, Ludwik Matuszkiewicz,
Boles³aw Psuja, Ignacy Jerna�, Stani-
s³aw Dorczyk, Stanis³aw Adamczyk,
Franciszek Peisert, Mieczys³aw Jan-
kowski, Feliks Marczyñski, W³ady-
s³aw Nawrocki, Marian Pi¹tkowski,
Józef Rzepka, Ignacy Talarczyk i Sta-
nis³aw �lusarek.

Starobielsk -
prawie 4 tysi¹ce morderstw

Groby w Katyniu odkryte zosta³y
przez wojska niemieckie i zbadane
w 1943 roku, natomiast groby w Char-
kowie, gdzie grzebano zamordowa-
nych oficerów ze Starobielska pozna-
no dopiero w latach 1994-1996.
W przypadku tego obozu trudniej jest
ustaliæ szczegó³owe dane. Oko³o 12
gostyniaków znalaz³o siê na pocz¹t-
ku listopada w obozie w Starobielsku:
Józef Baranowski, Bronis³aw Czabaj-
ski, Ignacy Fr¹ckowiak, Feliks Grab-
ski, Zbigniew Kolaski, Ignacy Krup-
czyñski, Boles³aw £uczak, Edward
Ró¿añski, Franciszek Sodolski, Stani-
s³aw Tyczewski, Józef Wiszniewski
i August Otto.

Wywo¿enie do do³ów �mierci
w Charkowie rozpoczêto 5 kwietnia
1940, a zakoñczono 12 maja. Wiêzio-
nych oficerów polskich przewo¿ono
z obozu w Starobielsku, samochoda-
mi ciê¿arowymi na miejscow¹ stacjê
kolejow¹, kieruj¹c dalej poci¹gami do
Wajuk lub £ugañska. Stamt¹d dopie-
ro transportowano ich do budynku
radzieckich s³u¿b bezpieczeñstwa
NKWD w Charkowie. Polaków wy-
wo³ywano z celi po 5-6 osób. Na ko-
rytarzu krêpowano im rêce i po spraw-
dzeniu danych osobowych przez ko-
mendanta wiêzienia i prokuratora po-
jedynczo prowadzono do pomieszcze-
nie gdzie wykonywano egzekucjê.
W ten metodyczny, morderczy spo-
sób dokonano zabójstwa 3820 Pola-
ków. Cia³a wywo¿ono specjalnie do
tego celu przygotowan¹ ciê¿arówk¹
(z obit¹ blach¹ skrzyni¹ mog¹c¹ po-
mie�ciæ oko³o 30 zw³ok) do pobliskie-
go lasu.

Obóz na wyspie - Ostaszków
Najwiêcej wiê�niów, których  w³a-

dze sowieckie wymordowa³y � 6311
pochodzi³o z obozu w Ostaszkowie.
Uda³o siê odnale�æ dane jedenastu
wywiezionych z obozu na �mieræ
mieszkañców powiatu gostyñskiego
b¹d� urodzonych na jego terenie. Byli
to Stanis³aw Ka³ek, Franciszek Lem-
pach, Stefan Lipiñski, Jan Litka, Jan
Dyba, Leonard Gruszczyñski, Jakub

Bojak, Antoni Busz, Józef Kopeæ,
Piotr Kuczyñski i Czes³aw Maæko-
wiak. W obozie przetrzymywano tak-
¿e komendanta Komendy Powiatowej
Policji w Gostyniu � Stefana Fichna i
nauczyciela z Borku � Czes³awa Kli-
maszewskiego. Tych dwóch osób nie
ma jednak na listach wywozowych �
nie wiadomo, wiêc co siê z nimi sta³o.
Byæ mo¿e zmarli z powodu ciê¿kich
warunków panuj¹cych w obozie.

Obóz w Ostaszkowie mie�ci³ siê
na wyspie jeziora Seliger. Likwidowa-
nie polskich wiê�niów rozpoczê³o siê
4 kwietnia 1940 roku i trwa³o a¿ do
19 maja. Przewo¿ono ich wagonami
wiêziennymi do oddalonego o 260 ki-
lometrów budynku NKWD w Kali-
ninie, rozmieszczaj¹c w celach wiê-
zienia wewnêtrznego. Sposób wyko-
nywania egzekucji by³ prawie iden-
tyczny z tym, który stosowany by³
w Charkowie � wyprowadzano poje-
dynczo, pó�niej spotkanie z naczelni-
kiem wiêzienia i prokuratorem, kaj-

danki a na koñcu tej drogi cela, gdzie
rozstrzeliwano. Aby pozostawiaæ jak
najmniej �ladów zbrodni, g³owê zabi-
tego owijano p³aszczem i drugimi
drzwiami celi �mierci wywlekano
zw³oki na podwórze. Tam ³adowano
je na ciê¿arówkê i wywo¿ono do lasu
w pobli¿e wsi Miednoje.

Decyzja w³adz sowieckich z 5
marca 1940 roku odnosi³a siê tak¿e do
Polaków, którzy przetrzymywani byli
w wiêzieniach. Na mocy tego rozpo-
rz¹dzenia oficerowie Micha³ Bzdêga
i Stanis³aw Malczewski oraz policjant
Ignacy Przybylski, przetrzymywani
w wiêzieniach na wschodzie, zosta-
li rozstrzelani w nieznanych oko-
liczno�ciach. Oprócz przetrzymywa-
nych w Ostaszkowie Klimaszewskie-
go i Fichna, którzy zaginêli a prawdo-
podobnie nie zostali rozstrzelani z in-
nymi wiê�niami, taki sam los spotka³
Wiktora Jonkiela wiêzionego pocz¹t-
kowo w Starobielsku oraz Stanis³awa
Syrwida, którego ostatnim miejscem
pobytu by³ Kozielsk

Drogi Polaków
Trudno dzi� sobie wyobraziæ, jak

wygl¹da³a droga Polaków do sowiec-
kich obozów. Dziêki uprzejmo�ci
mieszkañca Gostynia, Jana Schnitte-
ra, który udostêpni³ wspomnienia swo-
jej ciotki � Jery Schnitter - Mejer, mo¿-
na szerzej poznaæ, jak wygl¹da³a dro-
ga do jednego z obozów sowieckich
� Ostaszkowa. Pani Jera, dzi� miesz-
kanka Poznania, wyrazi³a zgodê na
wykorzystanie jej wspomnieñ.
W 1939 roku bêd¹c studentk¹ medy-
cyny zaoferowa³a siê do pracy, jako
pielêgniarka przy szpitalu w Bia³owie-
¿y, do którego skierowany zosta³ jej
ojciec, lekarz dr Jerzy Schnitter. 12
wrze�nia rozpoczêto ewakuacjê szpi-
tala, kieruj¹c siê na wschód. Po dro-
dze spano w dzieñ lesie, maszeruj¹c
nocami - Wyszli�my 17 wrze�nia o 5
rano - pisze we wspomnieniach Jera
Schnitter - Mejer - Naprzeciw, za
rzeczk¹, by³ las, do którego chcieli�my
doj�æ, ale nie zd¹¿yli�my, bo ze wszyst-

kich stron wypadli na nas nagle czer-
wonoarmiejcy. Widok tego wojska by³
szokuj¹cy: na sznurkach karabiny,
w ³apciach, okropnie wygl¹daj¹cy.
Natychmiast oddzielono oficerów od
szeregowców, którym dano karabiny
zachêcaj¹c: �Mo¿ecie sobie teraz po-
strzelaæ do tych waszych krwiopijców,
co was tak wykorzystywali�. Ponie-
wa¿ ¿o³nierze odpowiedzieli, ¿e nie
czuli siê wyzyskiwani � nikt nie strze-
la³. Wówczas sowieci rozkazali, by ofi-
cerowie pozostali, a reszcie pozwolo-
no wróciæ do domu. Czê�æ pielêgnia-
rek pozosta³a jednak z lekarzami -
Lepiej byæ w obozie jenieckim, ni¿
gdyby kobiety mia³y tu³aæ siê po la-
sach w�ród tych przera¿aj¹cych bol-
szewików - uzasadnia³y decyzjê pozo-
stania. Aresztowanych zaprowadzono
do Wo³kowyska. Tutaj po raz pierw-
szy polscy wiê�niowie zapoznali siê,
w jaki sposób Rosjanie pojmuj¹ miê-
dzynarodow¹ konwencjê chroni¹c¹
jeñców. Polskich oficerów i towarzy-
sz¹ce im sanitariuszki czterokrotnie
przewo¿ono g³ównymi ulicami Wo³-

kowyska, gdzie po jednej stronie stali
Bia³orusini a po drugiej ̄ ydzi, którym
nakazano rzucaæ w jeñców kamienia-
mi lub jab³kami. Nastêpnego dnia
wszystkich wepchniêto do wagonów,
które ruszy³y na pó³nocny wschód -
Po kilku dniach, mo¿e to by³y trzy dni,
wysadzili nas w miasteczku Ostasz-
ków. Nie wszyscy prze¿yli tê podró¿.
Kilka trupów wyrzucono z wagonów.
Mojego ojca nie pozna³am, gdy¿ zu-
pe³nie osiwia³ - wspomina Jera Schnit-
ter-Mejer. Aresztowanych rozmiesz-
czono w obozie na wyspie, w zabudo-
waniach po zlikwidowanym zakonie.
Warunki by³y straszne � w domku pier-
wotnie przeznaczonym dla dwóch osób
umieszczano sze�æ. Wykorzystywano
trudne warunki aby z³amaæ aresztowa-
nych. Przeprowadzano na przyk³ad po-
gadanki propagandowe przez oficerów
politycznych Armii Czerwonej... co
noc o drugiej, trzeciej nad ranem. Je¿e-
li, który� z jeñców zmar³, zw³oki po pro-
stu wrzucano do jeziora. W³adze nie
dba³y o racjonalne ¿ywienie wiê�niów
- Po¿ywienie, jakie tam dostawali�my,
to chleb. Pierwszy raz w ¿yciu taki
�chleb� widzia³am i chyba ju¿ nie zo-
baczê. By³o to co� takiego czarnego,
pieczonego w foremkach. Odstaj¹ca
twarda skóra wype³niona w �rodku
zupe³nie czarn¹, niewypieczon¹, okrop-
n¹ glin¹ � opowiada. Codziennie rano
dostarczano kaszê na rzadko a w po³u-
dnie kaszê na gêsto. Wiê�niowie otrzy-
mywali te¿ herbatê i �machorkê�.

Na pocz¹tku listopada rozpoczê-
to wywoziæ jeñców z obozu w Ostasz-
kowie. Kierowano ich najczê�ciej do
innych obozów, a w ich miejsce przy-
wo¿ono aresztowanych polskich po-
licjantów. Czê�æ przetrzymywanych
(sanitariusze, pielêgniarki, szeregowi
¿o³nierze) przewo¿ono do granicy ra-
dziecko-niemieckiej, gdzie po uzgod-
nieniach z hitlerowcami, kierowano
do okupowanej Polski. 10 lub 11 grud-
nia obóz na wyspie opu�ci³a Jera
Schnitter - By³ to ostatni, najgorszy
dzieñ, który pamiêtam, bo ci¹gle wi-
dzê ojca stoj¹cego na brzegu jeziora.
Chcia³am zostaæ, ale mi nie pozwoli³,
zreszt¹ Rosjanie te¿ by nie pozwolili.
Ojciec mia³ takie bardzo niebieskie
oczy i ci¹gle widzê ³zy p³yn¹ce z jego
oczu � wspomina.
Jera Schnitter - Mejer ju¿ nigdy wiê-
cej nie zobaczy³a ojca.

W artykule wykorzystano maszy-
nopis pracy Wojciecha �migielskiego
�Mieszkañcy Gostynia i okolic w obo-
zach specjalnych NKWD w la-
tach1939 �1940� (ksi¹¿ka uka¿e siê
niebawem nak³adem gostyñskiego
muzeum) oraz wspomnienia Jery
Schnitter-Mejer.

GRZEGORZ SKORUPSKI

List z Ostaszkowa.


