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1 września 1939 roku o świcie wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, dokonując 
napaści bez wypowiedzenia wojny. Niemcy uderzyły z północy, zachodu i południa. Wraz z 
wojskami lądowymi ruszyło do akcji  niemieckie lotnictwo, bombardując nie tylko obiekty o 
znaczeniu wojskowym, ale także wiele miast, miasteczek i wsi. 
 
„Ojczyzna wzywa nas do boju, 
To naprzód, naprzód Bóg nam każe iść 
By jutro zakwitł dzień pokoju, 
Twardy nam ugór trzeba deptać dziś.   …. 
 
  Gdy pożar wojny krwią trzeba zgasić, 
 To cóż, gdy komu nawet przyjdzie lec. 
 Ziemskie imperium z kroków naszych, 
 Imperium Boga z naszych serc. 
 
Jeszcze twarz matki nie obeschła od łez, 
Świeżych ran nie zasklepił jeszcze czas. 
Trzeba iść, by męce położyć już kres – 
Naprzód marsz, naprzód marsz 
 Ojczyzna wzywa nas…” 
                                                                           A.Trzebiński „Ojczyzna wzywa nas do boju” 
 
 
Wojna dotarła wszędzie. 6 września 1939 roku Wermacht zajął Gostyń. Miasto było 
wyludnione. Mężczyźni walczyli na froncie, młodzież w oddziałach ochotniczych, starcy, 
kobiety i dzieci uciekli – byle dalej – za Wartę, ku Warszawie. Rozpoczął się okres nasilonego 
terroru – zbrodnie Wermachtu, branie zakładników, wysiedlenia… 
 
„Kiedy przyjdą podpalić dom, 
Ten, w którym mieszkam – Polskę, 
Kiedy rzucą przed siebie grom, 
Kiedy runą żelaznym wojskiem 
I pod drzwiami staną, i nocą  
Kolbami w drzwi załomocą- 
Ty, ze snu podnosząc skroń; 
 Stań u drzwi. 
 Bagnet na broń! 
 Trzeba krwi! 
 
Są w ojczyźnie rachunki krzywd, 
Obca dłoń ich też nie przekreśli, 
Ale krwi nie odmówi nikt: 
Wysączymy ją z piersi i z pieśni. 
Cóż, że nieraz smakował gorzko 



Na tej ziemi więziennych chleb? 
Za tę dłoń wyciągniętą nad Polską –  

Kula w łeb !     …. 
                                               W.Broniewski „Bagnet na broń” 
 
 

Okupanci zajęli cały powiat gostyński. Zmieniono nazwę miasta na Gostin. Niemcy zaczęli 
przejmować z rąk polskich restauracje, zakłady przemysłowe, firmy. Powołano niemiecką 
policję bezpieczeństwa, niemieckiego starostę i burmistrza. W październiku zwiększono 
liczbę stacjonujących w Gostyniu oddziałów niemieckich. Wojsko rozlokowano w budynku 
gimnazjum, szkoły powszechnej oraz w prywatnych domach przy ulicy Leszczyńskiej (obecnie 
Powstańców Wielkopolskich) oraz Krobskiej (obecnie Wrocławskiej). W Gostyniu 
umieszczono również niemiecki szpital polowy. Początkowo mieścił się on w klasztorze na 
Świętej Górze, później przeniesiono go do budynku szpitala przy placu Karola 
Marcinkowskiego.  
 
 
Biało-czerwona ziemio, coś z siebie wydała 
Pokolenie żołnierskie w walce niepodległe, 
Niech się przed tobą chyli sztandar wiecznej chwały, 
Bo wolność to jest tyle, ilu nas poległo! 
 Jeden jest czas miłości, jeden jest czas wiary, 

Dla tych, którzy odeszli, dla tych co zostają, 
  Wszystko staje się jednym: żywe i umarłe, 

Wszystko splata się w jedną narodową pamięć. 
Ona przeszłości i przyszłości sięga 
Przez serce żywe, co w piersiach nam bije. 
Bo wolność to jest tyle, ilu nas poległo, 
I wolność to jest tyle ilu nas dziś żyje! 
                                                                    (J.Radzymińska „Nie zniszczeni przez grom” –fragment) 
 
W niedzielę 15 października odbyło się zebranie Niemców z powiatu gostyńskiego, na którym 
podjęto decyzję o skazaniu na śmierć 75 Polaków z terenu powiatu. Od 19 października 
zaczęły się aresztowania wśród inteligencji, działaczy patriotycznych, samorządowych i 
społecznych. Zatrzymano 40 osób. Polaków umieszczono w piwnicach Ratusza.  
 
 
 
21 października do miasta przybył oddział SS pod dowództwem Franca Sommera. 
Aresztowanych wyprowadzano dziesiątkami na gostyński rynek, gdzie pod pomnikiem Serca 
Jezusowego ustawiono palisadę z drewnianych bali. Rozstrzelano trzydziestu z nich. Zbrodnia 
wstrząsnęła miastem. Wstydzili się jej nawet niektórzy gostyńscy Niemcy. Pozostałą 
dziesiątkę ułaskawiono i wypuszczono do domów 23 października. 
Od 6 grudnia zaczęły się wysiedlenia rodzin rozstrzelanych 21 października oraz innych 
„zagrażających” III Rzeszy. 
     (pl.wikipedia.org) 
 



Wróg rozstawił czujki u wylotu ulic, 
Zatrzymał ruch uliczny – niech nikt nie przeszkadza 
Ginąć podłym Polakom od niemieckiej kuli…  
 
Samochód się wtoczył, 
Ściągnięto zeń nieszczęsnych, związanych i niemych, 
Niemych, bo na ustach tkwi pieczęć gipsowa, 
Niemych, by nie mogli wypowiedzieć słowa miłości ku Ojczyźnie, 
Niemych, by nie mogli plunąć w twarz zbrodniarzom… 
 
Zwrócono ich ku murom bielejącą twarzą…. 
                                                                                           (A.Madej, Egzekucja przy Świętokrzyskiej)  
 
 
 
 
U zbiegu ruchliwych ulic 
Jest płyta kamienna na murze. 
Mijam ją co dzień w drodze do szkoły. 
I chociaż czasem nie patrzę na płytę,  
Zwalniam na chwilę krok, pochylam głowę… 
 Dziś tu zatrzymam się dłużej, 

położę dwa goździki: 
czerwony goździk i biały… 
przeczytam napis wyryty 
w kamieniu: 

„Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny…” 
 
 
Sięgamy dziś pamięcią do dni walki i męczeństwa narodu polskiego, do dni gdy słowa Polak i 
Polska były synonimem wolności i żarliwej miłości do Ojczyzny. Zwracamy nasze myśli do pól 
bitewnych, miejsc kaźni i straceń, wszędzie tam gdzie lała się polska krew. 
Zebrani w dniu tragicznej rocznicy dla naszego miasta i Ziemi Gostyńskiej wzywamy do apelu 
wszystkich, którzy oddali życie w ofierze ojczyźnie. 

 
STAŃCIE Z NAMI DO APELU  (werble)                 (w czasie każdego werbla postawienie znicza) 

Wzywamy Was – żołnierze wszystkich pól bitewnych września   (werble)   
                      (wszyscy)            Polegli na polu  chwały! 
Wzywamy Was – żołnierze ze wszystkich pól bitewnych II wojny światowej   (werble) 
                                                 Polegli na polu chwały! 
Wzywamy Was – żołnierze organizacji podziemnych, oddziałów partyzanckich i  
                                Powstańczych    (werble) 
                                                   Polegli na polu chwały! 
Wzywamy was – bohaterscy mieszkańcy Ziemi Gostyńskiej więzieni i straceni  
                              w obozach zagłady      (werble) 
                                                  Oddali swe życie bo byli Polakami! 
Wzywamy was – mieszkańcy Ziemi Gostyńskiej rozstrzelani 21 października 1939 roku na  



                               gostyńskim rynku   (werble) 
Wzywamy! 

1. Antoniego Gościniaka – pracownika poczty w Gostyniu 
2. Antoniego Graewe – ziemianina z Karolewa 
3. Henryka Grocholskiego – ziemianina z Zimnowody 
4. Józefa Hejnowicza – nauczyciela z Daleszyna 
5. Mieczysława Hejnowicza – właściciela młyna z Gostynia 
6. Franciszka Heyduka – listonosza z Gostynia 
7. Jana Jasiaka  - rolnika z Bielewa 
8. Szczepana Kaczmarka – kierownika szkoły w Gostyniu 
9. Leona Kapcię – dyrektora gimnazjum w Gostyniu 
10. Leona Kwaśnego – urzędnika z Głosin 
11. Stanisława Karłowskiego – ziemianina z Szelejewa 
12. Józefa Łagodzińskiego – dróżnika z Gostynia 
13. Hipolita Niestrawskiego – burmistrza Gostynia 
14. Stefana Pawlaka – robotnika z Krajewic 
15. Wojciecha Pawlaka – rolnika z Krajewic 
16. Szczepana Paluszczaka – robotnika z Borku 
17. Kazimierza Peiserta – budowniczego z Gostynia 
18. Maksymiliana Piątkowskiego – pracownika cukrowni 
19. Edwarda Potworowskiego – ziemianina z Goli 
20. Jana Rosińskiego – rolnika z Krajewic 
21.  Józefa Rosika – robotnika z Piasków 
22. Stefana Skibę – krawca z Gostynia 
23. Tomasza Skowrona – robotnika z Piasków 
24. Franciszka Stasiaka – robotnika z Piasków 
25. Kazimierza Stryczyńskiego – robotnika z Piasków 
26. Wawrzyńca Szwarca – piekarza z Gostynia 
27. Franciszka Wawszczaka- nauczyciela z Ziółkowa 
28. Romana Weissa – nauczyciela z Gosynia 
29. Kazimierza Wierachowskiego – nauczyciela z Borku 
30. Stanisława Zydorczyka – pracownika Kółka Rolniczego z Gostynia 

 
(werble)  Oddali swe życie bo byli Polakami!   (werble) 
 
To co przeżyło jedno pokolenie, 
Drugie przerabia w sercu i w pamięci. 
I tak pochodem idą cienie…  cienie… 
Aż się następne znów na krew poświęci! 
 Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów, 
 Od Belwederu do śniegów Tobolska. 
 I znów przez wnuki grzmi piorunem czynów… 
 Pieśń… czyn… wspomnienie…   
 To jedno: to Polska! 
                                                                                           (A.Oppman, Pięciu poległych) 
 
Dziękujemy za wysłuchanie przygotowanego przez nas apelu. 


