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i n f o r m a c j e

Walka gostyniaków z zaborc¹
przybiera³a ró¿n¹ formê. W poprzed-
nim artykule przedstawi³em dwie cie-
kawe akcje antyzaborcze: �zamach�
na pruskiego or³a oraz uwolnienie
wiêzionego w Gostyniu gen. Kruka.
Wa¿ny dla obrony polsko�ci by³ rów-
nie¿ strajk dzieci z gostyñskiej szko-
³y powszechnej w 1901 roku. Trwa-
j¹ce pó³ roku zmagania uczniów
z nauczycielami zmuszaj¹cymi do na-
uki religii nie w jêzyku ojczystym,
lecz po niemiecku, zosta³y st³umione
tylko na krótki czas.

1906 - kolejne starcie
Po piêciu latach strajk

uczniów protestuj¹cych przeciwko
nauce religii w jêzyku niemieckim
wybuch³ na nowo. W prote�cie wziê-
³y udzia³ uczennice starszych klas
szko³y ¿eñskiej oraz ch³opcy ze szko-
³y powszechnej. Tajne centrum infor-
macyjne, gdzie zbierano opisy przy-
padków nadu¿ywania przemocy
przez niemieckich nauczycieli znaj-
dowa³o siê w sklepie Józefa Wozi-
wodzkiego. Po odpowiednim zreda-
gowaniu przesy³ano je w formie urzê-
dowych skarg do w³adz szkolnych.
Organizowano równie¿ wiece, na któ-
rych informowano o brutalno�ci na-
uczycieli wobec strajkuj¹cych dzie-
ci.  Znany by³ fakt pobicia ucznia,
w wyniku którego  straci³ on dwa
zêby! W³adze szkolne zastosowa³y
te¿ wydalenie ze szko³y najbardziej
�buntowniczych� uczennic: Heleny
Benkiel, Heleny Czwojdziñskiej,
Marii Czwojdziñskiej, Heleny Koso-
wicz, Anieli Krupczynskiej, Jadwigi
Krzykowskiej, Marii Marcinkow-
skiej, Heleny Müller, Marii Samolew-
skiej, Marii Sobrowskiej, Teresy
Sombrowskiej i Józefy Tomaszew-
skiej. Dzieci z polskich rodzin
uczêszcza³y wówczas na lekcje reli-
gii organizowane przez ks. proboszcz
Jackowskiego. Podobne strajki wybu-
ch³y w Krobi, Szelejewie, Poniecu
i Borku.

Walka o �posterunek� Polska
Druga po³owa XIX wieku na na-

szych ziemiach to walka z polityk¹
Ottona von Bismarcka zmierzaj¹ce-
go do ca³kowitego zniemczenia ¿y-
wio³u polskiego na terenie Wielko-
polski. Szczególn¹ rolê pe³ni³ tutaj
kler katolicki, bêd¹cy w opozycji
wobec pruskiej w³adzy. Okre�lenie
Polak-katolik mia³o na terenie Wiel-
kopolski inny wyd�wiêk  ni¿ w np.
zaborze austriackim. Bismarck rozu-
mia³, jakie wówczas znaczenie w
utrzymaniu polsko�ci spe³nia³o pod-
kre�lanie religijnej odrêbno�ci, wobec
protestanckiego pañstwa pruskiego.
Uderzenie w³adz pruskich skierowa-
no wiêc w duchowieñstwo: zakazy-
wano dzia³alno�ci duszpasterskiej,
rewidowano plebanie w poszukiwa-

Walka z zaborc¹ czê�æ II

Zasadzki, ucieczki,
przebieranki

Patriotyczna walka z pruskim zaborc¹ przybiera³a ró¿n¹  formê. Czêsto opór stawiali
ksiê¿a, którzy za odprawianie mszy odbywali wyroki w wiêzieniu. W³adze pruskie

szykanowa³y te¿ so³tysów. Sprawa jednego z nich trafi³a do s¹du apelacyjnego a¿ we
Frankfurcie.

niu patriotycznych kazañ, aresztowa-
no ksiê¿y i zakonników.

Ksi¹dz na so�nie
Zachowa³y siê wspomnienia

mieszkañca Kosowa Józefa Gano na
temat walki o mo¿liwo�æ odprawia-
nia nabo¿eñstw w parafii starogostyñ-
skiej. Po �mierci proboszcza W³ady-
s³awa Wojciechowskiego, w³adze
pruskie nie wyrazi³y zgody na objê-
cie tej funkcji przez ksiêdza wikariu-
sza Antoniego Kinowskiego. Du-
chowny nie uleg³ jednak zakazom
w³adzy �wieckiej, dalej odprawiaj¹c
nabo¿eñstwa. W marcu 1874 roku
zosta³ aresztowany przez ¿andarmów
pruskich. Ksi¹dz otrzyma³ wyrok 11
miesiêcy wiêzienia i zakaz pobytu na
terenie powiatu krobskiego. Wyrok
nie z³ama³ ksiêdza. Mieszkañcy Go-
stynia Starego gor¹co przywitali wra-
caj¹cego z pruskiego wiêzienia Ki-
nowskiego. �Gdy wreszcie o ósmej na
wieczór ukaza³ siê pojazd, uszykowali
siê wszyscy na koñcu wsi, jeden z nich
powita³ go w krótkiej przemowie,
i w�ród tryumfu prowadzili go przez
ca³¹ wie� o�wietlon¹. Nawet w naj-
ubo¿szej chatce nie by³o okienka, któ-
re by nie by³o o�wietlone na cze�æ
przybywaj¹cego(�). Po wyj�ciu
z wiêzienia, ks. Kinowski jako cz³o-
nek Zwi¹zku Misyjnego Kleru, wró-
ci³ na teren parafii starogostyñskiej
odprawiaj¹c msze w ka¿dym nadaj¹-
cym siê do tego celu miejscu m.in.
w dworkach okolicznej szlachty w
Goli, Kosowie i Dusinie. ¯andarmi
czêsto przeprowadzali akcje maj¹ce
na celu wykrycie niepokornego du-
chownego. Zdarza³o siê, ¿e ksi¹dz
musia³ szukaæ schronienia w�
opuszczonym do studni wiadrze. In-
nym razem, ukrywaj¹c siê przed pru-
sk¹ policj¹, by³ zmuszony spêdziæ
kilka godzin, przy silnym, mro�nym
wietrze na wysokiej so�nie.

Aresztowanie Potworowskiego
 i przeszukanie trumny

Wakat na stanowisku proboszcza
parafii starogostyñskiej, spowodowa³
wiele komplikacji. Poniewa¿ w³adze
pruskie osadzi³y na maj¹tku probosz-
czowskim komisarza Rudolpha, dzie-
dzic Goli Bronis³aw Potworowski
pocz¹tkowo odmówi³ wydawania
pruskiemu komisarzowi zbo¿a, które
jako przypisane meszne powinien
odstawiæ do parafii starogostyñskiej.
Po wyroku s¹du pruskiego, oczywi-
�cie na korzy�æ pruskiego komisarza,
Potworowski postanowi³ uregulowaæ
sporne meszne. Na skutek z³ej woli
w³adz pruskich 6 pa�dziernika 1875
roku zosta³ aresztowany. Mimo i¿
wkrótce wypuszczono go, sprawa
op³at na rzecz pruskiego zarz¹dcy
probostwa starogostyñskiego nie zo-
sta³a ostatecznie za³atwiona. Poszu-
kiwania ks. Kinowskiego czêsto od-

bywa³y  siê w dworach okolicznego
ziemniañstwa. Kilkakrotne rewizje
odbywa³y siê u Kurnatowskich
w Dusinie. ¯andarmi szczegó³owo
przeszukiwali tak¿e ka¿dy z domów
gospodarzy. Podczas rewizji w dniu
24 maja 1876 roku we wsiach Dusi-
na i Po¿egowo, w jednym z domów,
dokonuj¹cy przeszukania znale�li le-
¿¹cego w ³ó¿ku zmar³ego. W tej sy-
tuacji sprawdzono nawet znajduj¹c¹
siê w s¹siednim pomieszczeniu trum-
nê, przypuszczaj¹c, ¿e tam ukrywaæ
siê mo¿e ksi¹dz Kinowski!

Nie ksiêdza to� so³tysa
W³adze pruskie wypowiedzia³y

walkê spo³eczno�ci Gostynia Stare-
go. Poniewa¿ nie mog³y uj¹æ ksiêdza
Kinowskiego, zarzut wspó³pracy
z poszukiwanym duszpasterzem
przedstawiono so³tysowi wsi - Le-
onardowi Maækowiakowi. �Dowie-
dziawszy siê, ¿e so³tys nie spe³nia
swoich obowi¹zków, przeciwnie dzia-
³a odwrotnie, przys³ano dwóch ¿an-
darmów po ojca, a gdy ojciec wróci³
z pola, okuli go w kajdany, nie po-
zwalaj¹c mu siê przebraæ ani po¿e-
gnaæ z ¿on¹ i dzieæmi, przywi¹zali do
konia i tak zaprowadzili do Gostynia
- czytamy we wspomnieniach Stani-
s³awa Maækowiaka. Po dwutygodnio-
wym pobycie w areszcie, so³tysa
zwolniono po z³o¿eniu 2000 talarów
kaucji z³o¿onych przez Potworow-
skich.. Sprawa s¹dowa odby³a siê 12
czerwca 1877 roku. Dziêki wspania-
³ej obronie adwokata Pohla, gostyñ-
ski s¹d uniewinni³ Maækowiaka. Pro-
kurator ¿¹daj¹cy kary 100 marek lub
20 dni wiêzienia, wniós³ apelacjê do
s¹du wy¿szej instancji, który jednak
podtrzyma³ uniewinniaj¹cy wyrok.
Na skutek ponownej apelacji, spra-
wa starogostyñskiego so³tysa trafi³a
przed senat kryminalny najwy¿szego
trybuna³u w Berlinie! 22 maja 1878
roku anulowa³ on poprzednie wyro-
ki, przekazuj¹c sprawê s¹dowi ape-
lacyjnemu we Frankfurcie (lub te¿
wed³ug relacji syna oskar¿onego
w Lipsku). Ostatecznie sprawê Maæ-
kowiaka rozpatrzy³ S¹d Przysiêg³ych
w Poznaniu. Ze Starego Gostynia
przyby³o a¿ 38 �wiadków - nie wszy-
scy jednak zeznawali jednakowo.
Tym razem zapad³ wyrok skazuj¹cy.
So³tysa skazano na miesi¹c wiêzie-
nia i 700 talarów kary (sumê tê po-
kryli Potworowscy).

Zasadzka na cmentarzu
Z³apanie ksiêdza Kinowskiego

sta³o siê chyba dla gostyñskich ¿an-
darmów spraw¹ honoru. Zasadzkê
urz¹dzono w nocy z 7 na 8 lipca 1877
roku. Wed³ug spisanej relacji Józefa
Gano �(�) jednej niedzieli przyje-
cha³o o pó³nocy kilku ¿andarmów
z komisarzem na czele, powózkê zo-
stawili w boru, a sami ukryli siê na

cmentarzu. Ks. Kinowski, nie przeczu-
waj¹c nic z³ego, idzie o 8-mej godzi-
nie do ko�cio³a, a tu ¿andarmi za nim.
Ks. Kinowicz by³ m³odym, przeskoczy³
zatem mur cmentarny i by³by im
uciek³, gdyby mu nie spad³ kapelusz
z g³owy�. Ksiêdza zatrzymano i od-
wieziono do Gostynia. Tu zgroma-
dzony t³um mia³ zamiar odbiæ aresz-
towanego. Nie chc¹c jednak rozlewu
krwi ks. Kinowicz poprosi³ o rozej-
�cie siê i modlitwê. Ksiêdza Kinow-
skiego oskar¿ono o �nieprawne� wy-
konywanie funkcji kap³añskich w 76
wypadkach! G³ównym materia³em
dowodowym by³o 117 kazañ spisa-
nych przez ksiêdza. Tym razem Ki-
nowski otrzyma³ wyrok dwóch lat
wiêzienia.

Proboszcz ze sztuczn¹ brod¹
W miejsce aresztowanego dusz-

pasterza parafii starogostyñskiej,
przyby³ kolejny cz³onek Zwi¹zku
Misyjnego Kleru � ksi¹dz Antoni
Powa³owski (wystêpuj¹cy pod przy-
branym nazwiskiem Klapaczewski).
Mia³ on ju¿ za sob¹ pobyt w wiêzie-
niu i by³ bardziej ostro¿ny. Przed od-
prawieniem niedzielnej mszy zawsze
rozstawia³ na koñcach wsi wartow-
ników, maj¹cych ostrzec przed akcj¹
¿andarmów. Posterunki ostrzegawcze
mie�ci³y siê równie¿ przy wie¿y
i ko�ciele � ich zadaniem by³o prze-
kazywanie informacji od �wartowni-
ków�. Przez prawie rok ¿andarmom
nie uda³o siê zaskoczyæ ksiêdza. Do
krytycznej sytuacji dosz³o podczas
mszy wielkanocnej. Polak pe³ni¹cy
�wartê� od strony drogi do Gostynia
da³ znak, ¿e zbli¿aj¹ siê ¿andarmi.
Procesja wielkanocna wesz³a do ko-
�cio³a, a drzwi zamkniêto. Powa³ow-
ski zacz¹³ pospiesznie przebieraæ siê
w ch³opski strój. ¯andarmi wywa¿y-
li drzwi od ko�cio³a, cofnêli siê jed-
nak natychmiast, gdy¿ us³yszeli
trzask ³amanego drzewa od chor¹-

giewki. Mieszkañcy Gostynia Stare-
go byli wobec nich bardzo wrogo na-
stawieni� W tej sytuacji policjanci
postanowili poczekaæ przed ko�cio-
³em i aresztowaæ wychodz¹cego ksiê-
dza. Nie poznali jednak przebranego
Paowa³owskiego, w ch³opskim stro-
ju i ze sztucznym w¹sem i pejsami,
który wyszed³ z ko�cio³a, przecho-
dz¹c obok nich. ¯andarmi zatrzyma-
li jedynie w celu wylegitymowania
trzech �owczarków�, podejrzewaj¹c
ich, ¿e s¹ duchownymi. Podczas tego
zatrzymania jeden z ch³opaków
z Gostynia Starego, Roman Janko-
wiak, rzuci³ kamieniem w ¿andarma
str¹caj¹c mu szpicê z he³mu. Aby
unikn¹æ aresztowania musia³ uciekaæ
a¿ do Westfalii. Nie uchroni³o go to
jednak przed prusk¹ policj¹ - aresz-
towano go i skazano na rok wiêzie-
nia.

Ksi¹dz Powa³owski nadal naucza³
w parafii starogostyñskiej, stosuj¹c
ró¿ne formy ukrycia siê przed ¿andar-
mami. - Raz przyszed³ ksi¹dz z czar-
n¹ brod¹, w¹sem i pejsami. Innym
razem znów tylko z w¹sem, to znowu
bez zarostu, tak ¿e my dzieci, nieraz
zobaczywszy ksiêdza, mówili�my: dzi�
idzie do nas inny ksi¹dz, to nie jest
ten sam, co nas uczy³ - czytamy we
wspomnieniach Józefa Gano. Podob-
ne represje dotknê³y ksiê¿y polskich
m.in. ks. Walenty Rezler w Strzelcach
Wielkich (piêæ rozpraw s¹dowych),
ks. Julian Grze�kiewicz z Niepartu,
ks. Krygier z Siemowa i ks. Tomasz
Muszyñski z Gostynia.

Przedstawione kilka epizodów
z barwnej historii walki mieszkañców
powiatu gostyñskiego z zaborc¹ nie
wyczerpuj¹ tematu. Powstania naro-
dowe, strajk dzieci w gostyñskiej
szkole, zapomniane dzi� akty po�wiê-
cenia jednostek� Do tego tematu
wrócê w kolejnych artyku³ach.

GRZEGORZ SKORUPSKI

Ksiê¿a z czasów �Kulturkampfu�.


