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NFORMACJE

Wyzwoleni przez
czerwon¹ gwiazdê
CZÊŒÆ 1

W styczniu minê³a kolejna rocznica wyzwolenia Gostynia spod okupacji niemieckiej. To wydarzenie nie doczeka³o siê
niestety nale¿ytego opracowania. Do 1989 roku o wielu faktach z tego okresu nie wolno by³o mówiæ. Kilka tygodni zbierania
informacji, wspomnieñ z³o¿y³o siê na ten tekst, bêd¹cy prób¹ przestawienia sytuacji w styczniu 1945 roku.
GRZEGORZ SKORUPSKI
Oko³o 20 stycznia 1945 roku
Niemcy z powiatu gostyñskiego zaczêli uciekaæ na zachód. Niemcy
z okolic Ponieca przenieœli siê do Paw³owic, licz¹c, ¿e linia frontu szybko siê
cofnie. Czêœæ zabiera³a ze sob¹ polskich furmanów. Wiêkszoœæ z nich liczy³a na to, ¿e nied³ugo powróc¹. Widaæ by³o wypakowane samochody,
wozy konne, ma³e wózki pchane przed
sob¹. Czasami Niemcy organizowali
du¿e tabory: na przyk³ad 19 stycznia
z Piasków ruszy³ transport oko³o 200
wozów konnych eskortowanych przez
uzbrojonych Niemców. Gostyniacy
czuli, ¿e zbli¿a siê decyduj¹ca zmiana
ich sytuacji. Okupanci przestali byæ ju¿
tak pewni siebie, nadal jednak pozostawali groŸni.

rzu, gdzie mieœci³ siê punkt obserwacyjny. Mieszkañcy pozamykali siê
w domach. Cisze mroŸnej styczniowej
nocy przerywa³y tylko odg³osy dalekich wybuchów zbli¿aj¹cego siê frontu. Noc z 26 na 27 stycznia, ostatnia
noc niewoli dla mieszkañców wioski

Styczniowe dni

Styczeñ 1945 roku by³ bardzo
mroŸny. Sporym problemem by³ brak
chleba. Obrabowane przez uciekaj¹ce
wojsko sklepy zosta³y pozamykane.
Ludzie bali siê wychodziæ na ulice,
czêsto do s¹siadów przemykano siê

by³ przypadkiem, wynikiem nieostro¿nego obchodzenia siê z materia³ami
wybuchowymi zgromadzonymi w budynku liceum, czy te¿ celow¹ dzia³alnoœci¹, pozostanie tajemnic¹.

Nagle ziemi¹ wstrz¹sn¹³ potê¿ny wybuch. Nad lasem ukaza³a siê czerwono-granatowa ³una. Si³a wybuchu powali³a uciekaj¹cych uciekaj¹cy na ziemiê.

Wybuch w lesie

Zasadzka przy rozdzielni
gazu

Od 24 stycznia usta³y przyjazdy
transportów z broni¹ do magazynu
w gostyñskim lesie. Pracuj¹cy w magazynie w lesie Polacy przygotowywali ³adunku wybuchowe. - Do ka¿dego stoiska z bombami wk³adaliœmy
³adunek wybuchowy - wspomina Tadeusz Krysztofiak -Traktor z przyczepami ten materia³ rozwozi³. By³y to
jakby kartony. Niemieccy minerzy
³¹czyli cztery „kartony” z ciê¿k¹ metalow¹ „puszk¹”. Wszystko po³¹czone by³o za pomoc¹ izolowanego przewodu z g³ównym wy³¹cznikiem.

Ucieczka Wehrmachtu

Mieszkañcy z nadziej¹ obserwowali wycofuj¹ce siê oddzia³y niegdyœ
wielkiej i niepokonanej armii Hitlera.
Teraz czêsto ich widok by³ ¿a³osny.
Wycofuj¹ce siê oddzia³y wêgierskie
ograbi³y podczas stacjonowania klasztor na Œwiêtej Górze. Przy okazji Madziarzy porzucili swoje mundury
i przebrali siê w uniformy stra¿ackie.
Niemieccy ¿o³nierze Wehrmachtu ró¿nili siê od esesmanów. Resztki armii
walcz¹cej na wschodzie wycofywa³y
siê w nie³adzie. Jad¹cy na koniu ¿o³nierz niemiecki ci¹gn¹cy sanki, na których siedzi jego kolega: to obrazy zapamiêtane przez mieszkañców Gostynia z tamtych styczniowych dni. ¯o³nierze Wehrmachtu czêsto wchodzili
do polskich domów prosz¹c o gor¹c¹
wodê i gotowali sobie kawê lub herbatê. Zachowywali siê bardzo karnie
wobec swoich prze³o¿onych. Wed³ug
relacji Franciszki Dryjañskiej
i Agnieszki Polniak, mimo ¿e byli to
wrogowie, czu³y siê bezpiecznie.
- Gorzej by³o kilka dni póŸniej, kiedy
to w tym samym celu, ale nie tylko wtargnêli do mieszkania wyzwoliciele
- ¿o³nierze radzieccy - wspominaj¹. Na
szczêœcie w obronie obu Polek stan¹³
oficer Armii Czerwonej.

Kunowo: czy w³asowcy
dokonaj¹ masakry?

Panowa³ strach. Bano siê, ¿e
Niemcy dokonaj¹ masakry ludnoœci
polskiej. 24 stycznia, w Kunowie pojawili siê „w³asowcy”, obywatele
ZSRR, którzy wst¹pili do armii niemieckiej. Stacjonowali oni na wzgó-

BUDYNEK LICEUM w Gostyniu po eksplozji

minê³a spokojnie. O œwicie z kierunku polnej drogi do Mszczyzna s³ychaæ
by³a odg³osy ciê¿kiego sprzêtu. Przera¿eni mieszkañcy nie wiedzieli jednak, co siê dzieje. - Oko³o godziny
16 ujrzeliœmy zbli¿aj¹ce siê czo³gi
z czerwon¹ gwiazd¹ - wspomina Irena Duda, która wówczas mia³a 14 lat.
D³ugi transport czo³gów niezatrzymuj¹c siê skierowa³ siê w kierunku
Koœciana. Przed koœcio³em zebra³a
siê spora grupa ludzi, by powitaæ wyzwalaj¹c¹ armie. - W momencie, kiedy czo³gi mija³y koœció³, a ludzie cieszyli siê wolnoœci¹, jak grom z jasnego nieba zaczê³y padaæ pociski artylerii niemieckiej. Na szczêœcie nie trafi³y one ani w ludzi ani w czo³gi. Nastêpnego dnia wczesnym rankiem do
Kunowa wkroczy³y regularne oddzia³y armii radzieckiej.

Zwiad sowiecki

Inaczej mia³o siê ze zdobyciem
stolicy powiatu. Prawdopodobnie Sowieci liczyli, ¿e stacjonowaæ tu bêd¹
liczniejsze jednostki wroga. Wed³ug
relacji Jana Tomaszewskiego na dwa
lub trzy dni przed wyzwoleniem
w okolicy pojawi³ siê zwiad radziecki. Informacjê o tym przekaza³ nie¿yj¹cy ju¿ dziœ stró¿ w zak³adach
Barca przy Nowych Wrotach - Bajerski. Sowieci znakomicie orientowali siê w planie Gostynia i rozmieszczeniu niemieckich placówek.

ogródkami. W styczniu 1945 roku starosta gostyñski dr Reichelt nawo³ywa³
przez ustawione na ulicach g³oœniki, by
¿o³nierze z rozbitych jednostek Wehrmachtu zg³aszali siê do tworz¹cych siê
oddzia³ów Volksturmu. W mieœcie kr¹¿y³a informacja, ¿e Niemcy bêd¹ wysadzaæ zak³ady pracy i du¿e budynki
wczeœniej gromadz¹c w nich ludzi.
Ludnoœæ zmuszano do kopania rowów
na linii Grabonóg - Piaski- Gostyñ. Jeszcze w czwartek 25 stycznia, w Gostyniu pe³no by³o niemieckich czo³gów.
Tego dnia ewakuowano szpital z ca³ym
sprzêtem medycznym. Po po³udniu
ewakuowa³ siê landrat i w³adze administracyjne miasta z burmistrzem Stolpe.

Eksplozja w gimnazjum

W dniu 21 stycznia zakwaterowany zosta³ w gostyñskim gimnazjum
specjalny oddzia³ Wehrmachtu, którego celem mia³o byæ zniszczenie miasta przed wkroczeniem armii Czerwonej. W nocy z 21 na 22 stycznia miastem nagle wstrz¹sn¹³ wybuch. Czêœæ
gmachu liceum runê³a. Nie wiadomo,
co siê w³aœciwie sta³o. - Podobno by³
jakiœ zdrajca wœród Niemców - wspomina Tadeusz Krysztofiak. - Volksturm
mia³ likwidowaæ zak³ady w Gostyniu i
wysadzaæ ludzi. Jeden z nich nie chcia³,
by ginêli niewinni cywile. Wed³ug relacji Krysztofiaka, z ruin wyci¹gano
zw³oki ofiar wybuchu. Czy wybuch

Nastêpnego dnia, oko³o 10 rano od
strony Piasków wkroczy³a do Gostynia Armia Czerwona. To by³a pierwsza próba wejœcia. Kilku Niemców
schroni³o siê w budynku rozdzielni
gazu przy drodze Piaski- Gostyñ. Jeden z nich zbi³ szybê i w ten sposób
z karabinem maszynowym oczekiwali
na Armie Czerwon¹. - Podjecha³ jeden czo³g - mówi o wydarzeniach
sprzed 59 lat Tadeusz Krysztofiak. ¯o³nierze radzieccy nie spodziewali siê
nag³ego ostrza³u. Wysiedli. Byli m³odzi i ...pijani. Jeden z nich niós³ czerwona flagê. Pod ostrza³em z budynku
z rozdzielni zginê³o 4 lub 3 ¿o³nierzy.
Kieruj¹cy czo³giem wycofa³ siê w kierunku Piasków. Ranni zostali umieszczeni w szpitalu wojskowym w Marysinie. Wed³ug innej relacji ¿o³nierze
sowieccy wysiedli z samochodu.

Walki na Nadolniku

¯O£NIERZE RADZIECCY
wyzwalaj¹cy Gostyñ

O 17.00 do zebranych przemówi³ Komendant Magazynu Broni: Nadesz³a
sytuacja, ¿e trzeba bêdzie wysadziæ
wszystkie bomby lotnicze, wszelk¹ broñ
i amunicjê, znajduj¹ca siê w leœnej
sk³adnicy(...). Wy bêdziecie musieli pozostaæ, a¿ wszystko zostanie wysadzone. Czy¿by chcia³ wysadziæ pracuj¹cych Polaków? Zadecydowa³ inaczej
podoficer niemiecki, który przej¹³ dowództwo po wyjeŸdzie komendanta.
Obwieœci³ zebranym na placu Polakom,
¿e mimo rozkazów wysadzenia ich razem z magazynem post¹pi inaczej.
- Rozkaz wobec was by³ inny, ale my
nie wysadzimy was w powietrze, bo te¿
jesteœmy ludŸmi - dos³ownie wykrzycza³ po polsku wartownik Karol Gëde.
Polacy na ucieczkê mieli 10 minut.
Wartownicy zaczêli strzelaæ na postrach
w powietrze. By³a trzecia nad ranem.

Kolejne czo³gi nadesz³y ze strony
Piasków i Godurowa, a tak¿e od Podrzecza. Niemcy jednak nie chcieli poddaæ siê bez walki. - Na wprost bramy
cmentarnej jeden z Niemców rzuci³ du¿ym granatem w samochód ciê¿arowy
- wspomina Jerzy Ko³aczkowski.
- Nast¹pi³ potê¿ny wybuch. Wystraszy³em siê i cofn¹³em siê z powrotem
w okolice klasztoru. Tam na górce sta³y trzy domki. W jednym z nich mieszka³a s¹siadka z Gostynia, pani Kiciñska. Wszed³em tam i dowiedzia³em siê,
¿e w domu schowali siê dwaj Niemcy.
Wszyscy byli bardzo wystraszeni. Nagle w oknach pojawi³y siê lufy karabinów i do mieszkania wpadli Rosjanie.
Byli pijani i dopytywali siê o Niemców.
Kobiety udzieli³y im informacji, jednak
tam okupantów ju¿ nie by³o. Rozwœcieczeni Rosjanie ju¿ chcieli nas zabijaæ,
ale wtedy jedna z kobiet zauwa¿y³a
przestawion¹ drabinê i domyœli³a siê,
¿e Niemcy s¹ na stryszku. Rosjanie wpadli tam, rozebrali ich i wyrzucili przez
okienko na podwórko. Kobiety ub³aga³y
ich, ¿eby nie rozstrzeliwali ich przed domem. Zrobili to w chlewiku. Gdzie ich
pochowano nie uda³o mi siê ustaliæ.
Wojska sowieckie odda³y równie¿ strza³
w kopu³ê klasztoru, nie wyrz¹dzaj¹c
c.d.n.
jednak wiêkszych szkód.

