informacje
Walka z zaborc¹ - Czêœæ I

Gostyñskie potyczki z zaborc¹
Patriotyczna walka z pruskim zaborc¹ przybiera³a ró¿n¹ formê – czasem nawet zabawn¹. Choæ gostyniaków czeka³y represje to dzieci strajkowa³y,
m³odzie¿ smarowa³a ka³em or³y pruskie, doroœli spotykali siê na wiecach, a niektórzy nawet odbijali genera³a z wiêzienia.
Po drugim rozbiorze Polski
w 1793 roku, ziemia gostyñska znalaz³a siê pod panowaniem pruskim.
Walka z germanizacj¹ tych terenów
mia³a wiele aspektów. Powszechnie znana jest rola Kasyna Gostyñskiego, pierwszej instytucji tego
typu bazuj¹cej na programie pracy
organicznej. Walka z zaborc¹ przybiera³a jednak ró¿ne formy.

Powstanie styczniowe
Mimo i¿ powstanie styczniowe
nie objê³o swym zasiêgiem Wielkopolski, wziê³o w nim udzia³ wielu ochotników z zaboru pruskiego.
Tajnym komisarzem wojennym na
teren gostyñskiego zosta³ najpierw
Stanis³aw B³ociszewski, a po nim
ksi¹dz proboszcz Szymon Radecki. Oko³o 61 mieszkañców obecnego powiatu wziê³o udzia³ w narodowym zrywie. Walczyli oni w oddzia³ach gen. Edmunda Taczanowskiego oraz Younga de Blankenheim. Przeprowadzono tak¿e zbiórkê pieniêdzy na rzecz powstania.

Genera³ Kruk w gostyñskim areszcie
W 1864 roku Gostyñ by³ na
ustach sporej czêœci Polaków zaanga¿owanych w Wielkopolsce
w sprawê narodow¹. W lutym tego
roku w³adze pruskie aresztowa³y
jednego z najwybitniejszych dowódców powstania - genera³a Micha³a Heidenreicha. Walczy³ on pod
pseudonimem Kruk w bitwach pod
Kani¹ Wol¹, Chruœcielin¹ i ¯yczynem. Po klêsce pod Fajs³awicami
24 sierpnia 1863 roku, gen. Kruk
schroni³ siê w Chociszewie u hr.
Teodora Mycielskiego. Warto dodaæ, ¿e syn hrabiego – Ludwik poleg³ w czasie powstania w bitwie
pod Bojanówk¹. Legitymuj¹c siê
austriackim paszportem, genera³
Kruk ukrywa³ siê w gostyñskiem
pod nazwiskiem Hauser. Dla policji pruskiej jego obecnoœæ w znanym z patriotycznych sympatii
domu Mycielskich by³a bardzo podejrzana. Genera³a aresztowano
i odwieziono na posterunek w Gostyniu. Mimo i¿ w³adze pruskie nie
potrafi³y udowodniæ, ¿e zatrzymany pos³uguje siê fa³szywym paszportem, postanowi³y odstawiæ go
11 marca 1864 roku do Poznania.

Brawurowe porwanie
Patrioci gostyñscy postanowili
uwolniæ genera³a. Powiadomiony o
planach Heidenreich „zachorowa³”,
by odwlec termin transportu do
Poznania. Wtajemniczony w spisek
lekarz ¿ydowskiego pochodzenia,
dr Wachtel zaleci³ pacjentowi codzienne, d³ugie spacery. Od tej pory
genera³ odbywa³ przechadzki pilnowany przez Prusaków. Ustalona trasa wiod³a w kierunku klasztoru na
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czyñskiego, który zmar³ wkrótce po
jego opuszczeniu.

G³ogówku.
14 marca oko³o po³udnia, gen.
Kruk w towarzystwie eskortuj¹cego go ¿o³nierza, zgodnie z zaleceniami lekarza, za¿ywa³ œwie¿ego,
wiosennego powietrza. Nagle, tu¿
przy ober¿y klasztornej „(…) zatrzymuje siê obok niego jakaœ
bryczka parokonna, dwóch panów
zeskakuje, z których jeden sadza
wiêŸnia na swoim miejscu, drugi
przytrzymuje ¿o³nierza herkulesow¹ d³oni¹ i broñ mu odbiera.” Wobec tak brawurowo przeprowadzonej akcji eskortuj¹cy Prusak by³
bezradny. Wy³adowa³ on swoj¹
z³oœæ, t³uk¹c pa³aszem szyby
w oknach mieszkaj¹cej w pobliskim czworaku wdowy. Chocia¿ za
uciekinierami natychmiast ruszy³a
w pogoñ kompania stacjonuj¹cego
w Gostyniu wojska, genera³a Kruka nie z³apano. Wed³ug innej relacji, bazuj¹cej na wspomnieniach
mieszkañców Gostynia, a spisanej
w okresie miêdzywojennym przez
W³adys³awa Stachowskiego, Hipolit Gryczyñski oraz urzêdnik z Czajkowa Jadomski oczekiwali na spaceruj¹cego wiêŸnia ukryci w przydro¿nym rowie. ¯o³nierza unieszkodliwiono rzucaj¹c mu w oczy tabakê lub piasek. Przygotowana
bryczka czeka³a na zapleczu ober¿y. W napadzie uczestniczyli tak¿e Hipolit Dabiñski oraz krawiec
Wielamowski. Prawdopodobnie
w przygotowaniach do porwania,
oprócz dr Wachtela, brali udzia³
Bronikowski z Belêcina oraz wikariusz gostyñski ksi¹dz Krzy¿anowski.

Udzia³ mieszkañców naszego
powiatu w powstaniu styczniowym
oraz brawurowe uwolnienie aresztowanego genera³a nie by³y jedynymi oznakami patriotyzmu. Zaanga¿owanie gostyniaków w sprawy
narodowe da³o o sobie znaæ ju¿ trzy
lata przed wybuchem powstania.
Walka z zaborcami przybiera³a ró¿ne postaci.
Rok 1861 to czas wrzenia
w zaborze rosyjskim, ale nie tylko
na ziemiach Kongresówki przygotowywano siê do walki z zaborcami. W Gostyniu m³odzie¿ zbiera³a
siê wieczorami i dyskutowa³a o klêskach Rosji w wojnie krymskiej, o
szansach na niepodleg³oœæ… Spotkania odbywa³y siê czêsto w miejscowym browarze. M³odzi gostyniacy ze szczególn¹ niechêci¹ odnosili siê do widniej¹cego na budynku s¹du symbolu pruskiej okupacji - czarnego or³a. Przeciwko
temu wizerunkowi zawi¹zano spisek. Tu warto przytoczyæ fragment
tytu³u raportu Kriebera, cz³onka
krobskiego objazdu Krotoszyñskiej
Komendy Obwodowej 5-tej Brygady ¯andarmerii, dotycz¹cego tej
sprawy: „Doniesienie o zasmarowaniu pruskiego or³a na budynku
tutejszej Królewskiej Powiatowej
Deputacji S¹dowej czerwon¹ farb¹
i zanieczyszczenie zewnêtrznych
drzwi i or³a przy tutejszym domu
magistrackiego ka³em ludzkim”.
Widaæ farby zabrak³o!

Poœcig i represje

Poszukiwania winnych

Po brawurowej ucieczce gen.
Kruka, na Gostyñ spad³y represje.
Zwiêkszono kontygent stacjonuj¹cych wojsk pruskich, zajmuj¹c na
ich potrzeby drugi budynek. Kieruj¹cy poœcigiem porucznik Tieg
zarz¹dzi³ dwukrotn¹ rewizjê wsi
Smogorzewo. Nie znaleziono dowodów na udzia³ w przygotowaniu
ucieczki Kruka, jednak aresztowano rz¹dcê, pisarza oraz trzy znajduj¹ce siê przypadkowo we wsi
osoby. Wkrótce zatrzymano tak¿e
sprawców ucieczki, którzy nie
przyznali siê do winy. Policji pruskiej brakowa³o zaœ dowodów. ¯o³nierz, który eskortowa³ gen. Kruka
zezna³, ¿e w czasie walki z napastnikami powa¿nie… ugryz³ jednego
z nich! Ranê znaleziono u Gryczyñskiego. Tu jednak w obronie oskar¿onego wyst¹pi³ Niemiec Francke,
który stwierdzi³, ¿e Gryczyñski skaleczy³ siê przy naprawianiu p³otu.
Aresztowano równie¿ Hipolita Dabiñskiego. Zatrzymanym nie udowodniono winy. Warunki aresztu
odbi³y siê jednak na zdrowiu Gry-

Wobec tak bezczelnego potraktowania pruskiej œwiêtoœci, w³adze
przyst¹pi³y do szczegó³owych
czynnoœci œledczych. Chocia¿ œlady farby prowadzi³y do cukiernika
Leopolda Barwickiego, zarówno
jego przes³uchanie, jak i pracownic:
Katarzyny Schram i Jadwigi Baza³kówny z Lipia, nie wnios³y do sprawy nowych faktów. Wobec braku
dowodów sprawê zamkniêto.
Akcja gostyñskich spiskowców
by³a na tyle skuteczna, ¿e w 1863
roku orze³ pruski nadal nie wisia³
na budynku magistratu, co zauwa¿a³ zgorszony tym faktem pruski
oficer. Po jego interwencji w sprawie czarnego, pruskiego or³a, wyjaœniono, ¿e stan taki istnieje ju¿
„(…) d³u¿szem czasem, poniewa¿
zanieczyszczono go ka³em”. W³adzom zaborczym nigdy nie uda³o
siê znaleŸæ sprawców czynu. A byli
nimi piwowar Jan Borowicz, bednarz Walenty Borowicz, Józef Ko¿walter, Walenty Klupœ i Koprowiak.
Plan skalania god³a pañstwowego
zaborcy powsta³ podczas spotkañ w

Farb¹ i... ka³em pruskiego or³a

gostyñskim browarze. Józef Ko¿walter sta³ „na czatach”, podczas
gdy pozosta³a czwórka dokonywa³a skutecznej „profanacji” pruskiego symbolu okupacji Polski.

Jêzyk nasz wyrzucono z urzêdów,
z s¹dów, a wreszcie ze szkó³
Germanizacja mia³a na celu ca³kowite zniszczenie polskoœci.
Szczególn¹ rolê odgrywa³o szkolnictwo. Na prze³omie XIX i XX
wieku, w ca³kowicie zgermanizowanych szko³ach, jêzyk polski jako
wyk³adowy, zachowa³ siê jedynie

Mieczys³aw Hejnowicz.
na lekcjach religii. W 1901 roku
zniesiono jednak i ten „przywilej”.
W ca³ej Europie s³ynny by³ strajk
dzieci wrzesiñskich. Gostyñskie nie
pozosta³o na uboczu. Ju¿ 21 kwietnia 1901 roku w sali Bractwa Kurkowego odby³o siê zebranie w sprawie walki o nauczanie religii w jêzyku polskim. Mia³o wzi¹æ w nim
udzia³ prawie 1000 osób. Przemawiali: Józef Woziwodzki, Micha³
Dabiñski, Wawrzyn Kolendowicz,
Franciszek Konieczny. Ksi¹dz proboszcz Emil Jackowski by³ prawdopodobnie autorem za³o¿eñ programowych wyg³aszanych mów
i uczestniczy³ w rozdawaniu ulotek.
- Gdy tak siê patrzy na te chmary
dzieci polskich do szko³y id¹cych
i wie siê, co tê dziatwê czeka, te tortury, wpajanie im obcego jêzyka
w sposób tresury ma³p i papug, to
serce boleje i ³zy mimo woli do ócz
siê cisn¹ z powodu krzywdy niewinnej dziatwy – przemawia³ Dabiñski.
W trakcie wypowiedzi Koniecznego, który podkreœla³, ¿e jêzyk polski wyrzucono z urzêdów, s¹dów
i szkó³, zebranie przerwa³ komisarz
policji Augustini. Organizatorom
wiecu wytoczono sprawê sadow¹.

Hast du was gelern?
Gostyniacy postanowili, ¿e nie
pozwol¹ uczyæ siê swoim dzieciom
religii po niemiecku i nie kupi¹ nowych podrêczników do tego przed-
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miotu. W³adze pruskie, przewiduj¹c takie postêpowanie rozda³y niemieckie katechizmy za darmo! Tu
jednak da³a o sobie znaæ hardoœæ
i duma narodowa Polaków. Postanowiono na pierwszej lekcji zwróciæ wszystkie niemiecki podrêczniki do religii. – Gdy nauczyciel
wszed³ do klasy, powsta³ szum i trzy
stosy ksi¹¿ek u³o¿yliœmy na katedrze
- pisze we wspomnieniach ze strajku Mieczys³aw Hejnowicz, póŸniej
szef Stronnictwa Narodowego
w Gostyniu - Od tej pory zaczê³y
siê szykany i przeœladowania nas
wszystkich przez nauczycieli i w³adze szkolne. W strajku, oprócz
uczniów wy¿szych klas szko³y powszechnej, uczestniczy³y tak¿e
uczennice szko³y dla dziewcz¹t.
Szeœcioklasowa szko³a elementarna mieœci³a siê wówczas w budynku dzisiejszej Szko³y Podstawowej
nr 1. Strajkiem kierowali Józef
Woziwodzki oraz Franciszek Konieczny. Niemieccy nauczyciele
stosowali najró¿niejsze kary. Szczególnym okrucieñstwem wyró¿nia³a siê nauczycielka Grabsch oraz
nauczyciel religii Adolf Schilla.
Kierownik szko³y Adam Schmidt
traktowany by³ przez uczniów jako
„umiarkowany i wyrozumia³y”.
Najd³u¿ej, ponad pó³ roku wytrwali: Józef Kaniewski, Wac³aw Kramer i Mieczys³aw Hejnowicz. Warto przytoczyæ tu relacjê tego ostatniego uczestnika strajku. – Ka¿da
lekcja religii zaczyna³a siê stale w
ten sposób, ¿e nauczyciel Schilla,
wchodz¹c do klasy krzycza³: „Hejnowicz, hast du was gelern?” –
“Nein”. – “Warum nicht?” – “Mutter lässt mich nicht” – “Raus!”“Kramer, hast du was gelernt?”“Nein“- “Warum nicht?“- “Vater
lässt mich nicht!“ – “Raus!“
I wtenczas bi³ nas trzcin¹ po rêkach,
plecach, g³owie. Ustawia³ nas twarz¹ tu¿ przy tablicy, która wisia³a
na œcianie. Raz po raz przechodz¹c,
uderza³ nas piêœci¹ w kark tak, ¿e
czo³a rozbijaliœmy o tablicê. Pamiêtam jeszcze, ¿e raz zosta³em tak silnie uderzony piêœci¹ z twardym
pierœcionkiem przez nauczyciela
Schillê w g³owê ¿em og³uch³
i z przera¿eniem uciek³ z klasy do
domu. Stosowano tak¿e kary pisemne, na przyk³ad zmuszono w
ramach pracy domowej do napisania 400 lub 600 razy : Du sollst in
der Schule Religion lernen” (Ty
musisz uczyæ siê religii w szkole).
Strajkuj¹cych uczniów po skoñczonej nauce czeka³a jeszcze tzw.
„koza”, czyli przymusowe, przebywanie w szkole „pod okiem” dy¿uruj¹cego nauczyciela.
GRZEGORZ SKORUPSKI

Autor dziêkuje Muzeum w Gostyniu
za pomoc i udostêpnienie zdjêæ.

