
Ludwik Drozdowicz

KSI¥¯ WLKP.

W LATACH OKUPACJI

HITLEROWSKIEJ
RYS HISTORYCZNY

wydanie drugie uzupe³nione



1

Ludwik Drozdowicz

KSI¥¯ WLKP.

W LATACH OKUPACJI

HITLEROWSKIEJ

RYS HISTORYCZNY

wydanie drugie uzupe³nione

Ksi¹¿ Wlkp., 2005

56



2 55

WYDAWCA:

Urz¹d Miejski w Ksi¹¿u Wlkp.

ISBN 83 - 921546 - 2 - 2

ZDJÊCIA ARCHIWALNE:

Drozdowicz Ludwik

Micha³kowska Czes³awa

Stasiak £ucja

Publiczna Bilblioteka w Dolsku

Foto: Mariusz Dziuba

z archiwum Unii Gospodarczej Regionu Œremskiego

- Œremski Oœrodek Wspierania Ma³ej Przedsiêbiorczoœci

SK£AD:

Firma EM E. Osiewicz, Œrem, tel. 2841208

DRUK:

Zak³ad Poligraficzny Stanis³aw Tomczak,

Œrem, tel. 2841208

Spis treœci

  1. Przedmowa do wydania drugiego ................................................. 3

  2. Wstêp ................................................................................................. 5

  3. W przededniu wybuchu wojny ....................................................... 6

  4. Pierwsze dni wojny ........................................................................... 8

  5. Ekterminacja ludnoœci polskiej  ..................................................... 10

  6. Egzekucja zak³adników ................................................................... 12

  7. Wysiedlenia ...................................................................................... 20

  8. Wyzwolenie i pierwsze miesi¹ce wolnoœci .................................. 22

  9. Przypisy ............................................................................................ 26

10. Bibliografia ...................................................................................... 27

11. Spis ilustracji .................................................................................... 28



54 3

PRZEDMOWA DO WYDANIA DRUGIEGO

Wydany w 2004 roku szkic historyczny pod tytu³em „Ksi¹¿ 

Wielkopolski w latach okupacji hitlerowskiej” posiada³ pewne 

nieœcis³oœci, które wynika³y z dostêpnej wówczas skromnej bazy 

Ÿród³owej. Celem wydania drugiego jest usuniêcie tych 

mankamentów i poszerzenie wiedzy na temat lat okupacji, 

szczególnie jej pierwszych miesiêcy w których mieszkañcy Ksi¹¿a 

doœwiadczyli wielkiej tragedii jak¹ by³o rozstrzelanie 17 zak³adników 

w dniu 20 paŸdziernika 1939 roku. Po kilkumiesiêcznych 

poszukiwaniach uda³o mi siê dotrzeæ do dotychczas nieznanych

i niepublikowanych Ÿróde³ w postaci prasy z okresu okupacji

(Ostdeutscher Beobachter), ¿yj¹cych œwiadków tamtych lat, których 

wspomnienia okaza³y siê bardzo cenne. Wa¿nym Ÿród³em jest 

udostêpniony mi przez p. £ucjê Staszak album fotograficzny 

obrazuj¹cy uroczyste obchody 6 rocznicy zbrodni na Rynku w Ksi¹¿u 

oraz poœwiêcenia pomnika i tablicy pami¹tkowej w miejscu 

rozstrzelania zak³adników. Uzyskanie oryginalnego druku 

zaproszenia na tê ¿a³obn¹ uroczystoœæ pozwoli³o zweryfikowaæ datê 

jej odbycia. Mia³a ona miejsce 21 paŸdziernika 1945 roku a nie 20 jak 

dotychczas s¹dzono. Chc¹c przybli¿yæ czytelnikowi postacie osób 

rozstrzelanych przy ka¿dym nazwisku w miarê mo¿liwoœci poda³em 

krótk¹ notkê biograficzn¹. Wszystkie te uzupe³nienia sta³y siê 

mo¿liwe dziêki bezinteresownej pomocy rodzin rozstrzelanych

i pracowników Publicznej Biblioteki w Dolsku, od których uzyska³em 

wiele cennych informacji. Wszystkim za tê pomoc serdecznie 

dziêkujê. Jestem przekonany, ze ta ma³a ksi¹¿eczka przyczyni siê do 

utrwalenia w pamiêci obecnych i przysz³ych pokoleñ tragedii jak¹ 

prze¿yli ich przodkowie i wyzwoli u wielu czytelników refleksje nad 

w³asn¹ histori¹ i uczucie patriotyzmu. Bo jak pisa³ Ojciec Œwiêty

Jan Pawe³ Drugi „patriotyzm oznacza umi³owanie tego co jest 

ojczyste, umi³owanie historii tradycji, jêzyka czy samego krajobrazu 

ojczystego. Jest to mi³oœæ, która obejmuje równie¿ dzie³a rodaków
1

i owoce ich geniuszu” 

1 
Jan Pawe³ Drugi - „Pamiêæ i to¿samoœæ” strona 71 wydawnictwo Znak -  Kraków 2005
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rys. 31  Kazanie na cmentarzu wyg³osi³ ks. proboszcz Fr. Kowalczyk

rys. 32  Wieñce na grobie rozstrzelanych od uczestników uroczystoœci ¿a³obnych
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WSTÊP

W bie¿¹cym roku mija 65 lat od tragicznych wydarzeñ

20 paŸdziernika 1939 roku kiedy to hitlerowcy rozstrzelali

17 zak³adników z Ksi¹¿a, okolicznych wsi i Dolska. Rocznica ta sta³a siê 

inspiracj¹ do napisania szkicu historycznego, który przybli¿y³by 

czytelnikowi lata okupacji hitlerowskiej. Ksi¹¿ jest ma³ym 

miasteczkiem, ale jego mieszkañcy odczuli podobnie jak wiêkszoœæ 

Polaków lata eksterminacji okresu okupacji, przeœladowañ, poni¿eñ, 

utraty najbli¿szych w wiêzieniach i obozach zag³ady. Minê³o 65 lat od 

tamtych wydarzeñ, wielu œwiadków ówczesnej zbrodni ju¿ nie ¿yje,

a ¿yj¹cy z uwagi na podesz³y wiek niewiele pamiêtaj¹. Lata okupacji 

hitlerowskiej w Ksi¹¿u ze wzglêdu na szczup³¹ bazê Ÿród³ow¹ zosta³y 

doœæ ogólnie opisane przez p. Zygmunta Borysa w jego ksi¹¿ce pod 

tytu³em “Ksi¹¿ Wielkopolski zarys dziejów”. Wiele ciekawych 

wiadomoœci dotycz¹cych lat okupacji mo¿na znaleŸæ w pracy 

magisterskiej p. Adama Podsiad³ego pod tytu³em “Powiat œremski

w latach okupacji hitlerowskiej”. Pisz¹c niniejszy szkic historyczny 

korzysta³em z wspomnianych opracowañ, prócz tego 

wykorzysta³em dostêpne mi materia³y Ÿród³owe takie jak kronika 

Szko³y Podstawowej w Ksi¹¿u z lat 1939  1945, wspomnienia

p. Czes³awy Garbarczyk, p. Eleonory Ginter, p. Kazimierza 

Robaszyñskiego i od wielu innych osób z którymi przeprowadzi³em 

szereg rozmów dotycz¹cych lat okupacji. Od p. Czes³awy 

Micha³kowskiej wypo¿yczy³em bezcenne fotografie z roku 1945 

dotycz¹ce uroczystoœci ods³oniêcia i poœwiêcenia pomnika 

rozstrzelanych zak³adników na rynku w Ksi¹¿u. Wszystkim tym 

osobom sk³adam serdeczne podziêkowanie. Celowo szeroko 

opisa³em wydarzenia maj¹ce miejsce w pierwszych latach okupacji

i okres wyzwolenia, poniewa¿ w/w czasy bogate by³y w wiele bardzo 

wa¿nych i tragicznych zarazem wydarzeñ istotnych dla mieszkañców 

Ksi¹¿a. Celem mojej pracy jest ukazanie tragedii mieszkañców 

naszego miasta w którym wypad³o ¿yæ w czasach faszyzmu

i totalitaryzmu, systemów które doprowadzi³y do wybuchu jednej

z najwiêkszych i najkrwawszych wojen w historii ludzkoœci  II wojny 

œwiatowej. Dlatego o tragicznych wydarzeniach 20 paŸdziernika

1939 roku nale¿y pamiêtaæ i przekazywaæ o nich prawdê z pokolenia 

na pokolenie, by nigdy siê ju¿ nie powtórzy³y. rys. 30  Uroczystoœæ ¿a³obna na cmentarzu
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W PRZEDEDNIU WYBUCHU WOJNY

Zagro¿enie niepodleg³oœci Polski, które powszechnie 

odczuwano wiosn¹ 1939 roku spowodowa³o jednoczenie siê 

spo³eczeñstwa polskiego pod has³em wzmocnienia obronnoœci 

kraju. £agodzono wewnêtrzne spory i podzia³y polityczne. 

Spo³eczeñstwo polskie ufne w³adzom i zaniepokojone groŸb¹ utraty 

niepodleg³oœci okaza³o du¿¹ ofiarnoœæ, oddaj¹c pieni¹dze, cenne 

pami¹tki rodzinne i kosztownoœci na Fundusz Obrony Narodowej. 

Uroczyste wrêczanie wojsku ufundowanego uzbrojenia, 

przekszta³ca³o siê w patriotyczne manifestacje poparcia dla 

Naczelnego Wodza, marsza³ka Edwarda Rydza-Œmig³ego i wiary w si³ê 

armii polskiej. Wœród ofiarodawców byli równie¿ mieszkañcy Ksi¹¿a 

Wlkp. na terenie którego dzia³a³o wiele organizacji spo³ecznych: 

Ochotnicza stra¿ Po¿arna (OSP), Oddzia³y Przysposobienia 

Wojskowego (PW), Bractwo Kurkowe, Oddzia³ Zwi¹zku Strzeleckiego 

(OZS), Oddzia³ Miejscowy PCK, Towarzystwo Powstañców i Wojaków 

(TPiW), Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej i ¯eñskiej, 

Katolickie Towarzystwo Robotnicze (KTR), Zwi¹zek Harcerstwa 

Polskiego (ZHP).

Wœród w/w organizacji aktywnie dzia³a³a Liga Obrony Powietrznej

i Przeciwgazowej (LOPiP). Cz³onkowie Ligi przeprowadzali szkolenia 

mieszkañców miasta dotycz¹ce zachowania siê na wypadek ataku 

lotniczego i gazowego.

Dnia 15 sierpnia 1939 roku odby³y siê w Ksi¹¿u gminne do¿ynki 

zorganizowane przez Kó³ko Rolnicze dzia³aj¹ce przy parafii

œw. Miko³aja. ¯ycie na pozór toczy³o siê normalnie. W restauracji

p. Antoniego Buliñskiego przy ulicy œw. Miko³aja 31 spotykali siê 

mi³oœnicy gry w bilarda, a w sali tanecznej m³odzi ludzie spêdzali czas 

na tañcach. Przy niektórych stolikach biesiadowali, popijaj¹c piwo 

tutejsi Niemcy prowadz¹c g³oœne rozmowy. Nic nie wskazywa³o na 

zbli¿aj¹c¹ siê wojnê. Tymczasem na arenie miêdzynarodowej mia³y 

miejsce bardzo wa¿ne wydarzenia, które w najbli¿szych tygodniach 

zdecydowa³y nie tylko o losach Polski. W Moskwie skoñczy³y siê 

fiaskiem tocz¹ce siê od wiosny ja³owe rokowania brytyjsko  

francusko  sowieckie na temat zbiorowego bezpieczeñstwa w 

Europie. Odpowiedzialnoœci¹ za ich zerwanie obarczono rz¹dy Polski rys. 29  Uroczystoœæ ¿a³obna na cmentarzu
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i Rumunii, które nie zgodzi³y siê na przemarsz wojsk sowieckich przez 

swoje terytoria. W dniu 23 sierpnia Zwi¹zek Radziecki podpisuje

z Niemcami pakt o nieagresji, który faktycznie by³ czwartym 

rozbiorem Polski. Dwudziestego pi¹tego sierpnia Wielka Brytania 

podpisuje z Polsk¹ uk³ad sojuszniczy.

Wszystkie te wiadomoœci poprzez prasê i radio dociera³y

do mieszkañców Ksi¹¿a. 

Prasa donosi³a równie¿ o poczynaniach rz¹du polskiego w zakresie 

przygotowañ kraju i spo³eczeñstwa do obrony przed gro¿¹c¹ agresj¹ 

ze strony Niemiec. Propagandowe has³a g³oszone przez rz¹dowe 

œrodki przekazu - „zwarci silni i gotowi”, „nikt nam nie zrobi nic bo

z nami Œmig³y Rydz”, „nie oddamy nawet guzika” i inne,

mia³y na celu wyzwolenie w narodzie ducha oporu w obliczu groŸby 

utraty niepodleg³oœci. W Ksi¹¿u na szczególn¹ uwagê zas³uguje 

dzia³alnoœæ cz³onków Przysposobienia Wojskowego, Towarzystwa 

Powstañców i Wojaków oraz Bractwa Kurkowego. Czo³owymi 

dzia³aczami tych organizacji byli: Jan Cyplik, Franciszek 

Zwierzchlewski, Józef Szczepañski, Antoni Borowicz i inni. 

Organizowali oni w koñcu sierpnia i pocz¹tkach wrzeœnia 1939 roku 

wiece na rynku w Ksi¹¿u na których wyg³aszali patriotyczne 

przemówienia. Na balkonie Banku Ludowego, nale¿¹cego do Jana 

Cyplika zainstalowano radio, by umo¿liwiæ mieszkañcom Ksi¹¿a 

wys³uchanie aktualnych wiadomoœci politycznych i przemówieñ 

czo³owych polskich polityków.

Radio zainstalowa³ w swoim sklepie przy ulicy Rynek 11 równie¿ 

Antoni Borowicz. Warto pamiêtaæ, ¿e ówczesne spo³eczeñstwo 

cechowa³ g³êboki patriotyzm. By³o ono wychowywane na tradycjach 

walk narodowo wyzwoleñczych  Wiosny Ludów 1848 roku, 

powstania styczniowego 1863 roku, walki z germanizacj¹

o utrzymanie polskoœci w okresie zaborów, powstania 

wielkopolskiego i obrony uzyskanej niepodleg³oœci przez pañstwo 

polskie w 1920 roku. Czo³ow¹ rolê w krzewieniu patriotyzmu wœród 

spo³eczeñstwa polskiego odegra³y: Zwi¹zek Strzelecki, ZHP,

Polska Organizacja Wojskowa, Towarzystwo Powstañców i Wojaków

i inne organizacje spo³eczne. Wielu ówczesnych dzia³aczy

(Jan Cyplik, Franciszek Zwierzchlewski i Józef Szczepañski) bra³o 

udzia³ w powstaniu wielkopolskim lub anga¿owa³o siê w tworzenie 

lokalnej pañstwowoœci polskiej w latach 1918 -1919.
rys. 28  Uroczystoœæ ¿a³obna na cmentarzu
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W przededniu wybuchu wojny w³adze miejskie mobilizowa³y 

mieszkañców do kopania rowów i oklejania papierem szyb 

okiennych. W tych trudnych dniach ludnoœæ Ksi¹¿a wykaza³a 

zdyscyplinowanie i zrozumienie dla poczynañ i zarz¹dzeñ 

magistratu. W dniu 30 sierpnia 1939 roku w Ksi¹¿u i we wszystkich 

miejscowoœciach gminy rozwieszono plakaty o powszechnej 

mobilizacji.

PIERWSZE DNI WOJNY

Wczesnym rankiem 1-go wrzeœnia 1939 roku si³y zbrojne 

Niemiec hitlerowskich rozpoczê³y dzia³ania wojenne przeciw Polsce. 

O godzinie czwartej minut czterdzieœci zbombardowano Wieluñ

i polsk¹ placówkê na Westerplatte w porcie gdañskim. Lotnictwo 

hitlerowskie podjê³o intensywne bombardowanie celów na terenie 

Polski. Pad³y pierwsze ofiary wœród ludnoœci cywilnej. W obliczu 

otwartej i niczym nie uzasadnionej agresji prezydent Rzeczpospolitej 

Polski Ignacy Moœcicki wyg³osi³ przemówienie w którym zwróci³ siê 

do spo³eczeñstwa polskiego z apelem o obronê wolnoœci

i niepodleg³oœci. Wojska niemieckie uderzy³y na Polskê z pó³nocy, 

zachodu i po³udnia. Granicy Polski na zachodzie broni³y: Pomorza  

armia „Pomorze”  gen. W³adys³awa Bortnowskiego, Wielkopolski  

armia „Poznañ”  gen. Tadeusza Kutrzeby, na po³udniu  armia „£ódŸ”  

gen. Juliusza Rómmla i armia „Kraków” gen. Antoniego Szyllinga.

W dniach od pierwszego do trzeciego wrzeœnia trwa³y zaciête walki 

graniczne. Bohatersko broni³a siê 182 osobowa za³oga Westerplatte 

pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, odpieraj¹c 

dziesi¹tki ataków z l¹du morza i powietrza. Dzielnie broni³a siê Poczta 

Polska  w Gdañsku, po jej zdobyciu Niemcy wymordowali wszystkich 

obroñców. Rankiem 1-go wrzeœnia samoloty niemieckie 

zbombardowa³y Gdyniê, Puck i Hel, a L¹dowa Obrona Wybrze¿a pod 

dowództwem pu³kownika Stanis³awa D¹bka odpiera³a ataki 

przewa¿aj¹cych wojsk nieprzyjaciela. Drugiego wrzeœnia w Borach 

Tucholskich zosta³y okr¹¿one wojska armii „Pomorze”, tylko czêœæ ich 

zdo³a³a siê przebiæ i wycofaæ zgodnie z planem, który przewidywa³ 

ostateczn¹ liniê obrony na linii Bugu, Wis³y i Wis³oki. Silne uderzenie rys. 27  Przed bram¹ cmentarza
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8 armii niemieckiej w rejonie Sycowa i Opatowa oraz 10 armii na styku 

armii „£ódŸ” i „Kraków” doprowadzi³o do przerwania frontu pod 

K³obudzkiem i Czestochow¹. W tej sytuacji armia „Poznañ” maj¹ca 

broniæ Wielkopolski wycofa³a siê w kierunku wschodnim, nie 

nawi¹zuj¹c jeszcze stycznoœci z nieprzyjacielem. Uniknê³a w ten 

sposób groŸby okr¹¿enia i zag³ady. W g³êbi kraju lotnictwo 

niemieckie dokonywa³o ogromnych zniszczeñ. Mimo bohaterskiej 

obrony przeciwlotniczej i nielicznych polskich myœliwców, mia³o ono 

tak ogromn¹ przewagê, i¿ niemal bezkarnie bombardowa³o 

transporty wojskowe, linie komunikacyjne i drogi, którymi ci¹gnê³y 

na wschód dziesi¹tki tysiêcy cywilnych uchodŸców.   

 Trzeciego i czwartego wrzeœnia na ulicach Ksi¹¿a pojawili siê 

pierwsi uchodŸcy z zachodnich terenów Polski uciekaj¹cy przed 

wojskami niemieckimi. Przez miasto jecha³y dniem i noc¹ wozy 

konne wy³adowane pospiesznie zabranym dobytkiem. Taki obraz 

tworzy³ przygnêbiaj¹ce wra¿enie na mieszkañcach Ksi¹¿a. Ludzie 

coraz bardziej lêkali siê o swój los, nikt nie by³ pewny jutra.

W pierwszych dniach wrzeœnia polskie w³adze wojskowe zgodnie

z otrzymanymi wczeœniej dyrektywami internowa³y niektórych 

obywateli polskich narodowoœci niemieckiej. Z Ksi¹¿a internowano 

miêdzy innymi ówczesnego nauczyciela niemieckiej szko³y 

prywatnej  Otto Mewesa, rolnika ze wsi Langenfelde (Zakrzewice), 

Gustava Baumgarda i piekarza  skarbnika Niemieckiego Zwi¹zku 

Szkolnego  Fridricha Meiera. Wy¿ej wymienionych internowano

do Kossowa na po³udniowy wschód od Brzeœcia Litewskiego. Ca³a 

trójka wróci³a po piêtnastym wrzeœnia jak pisze kronikarz niemiecki

„po ciê¿kich i niebezpiecznych dniach spêdzonych w piwnicach 
.1domu parafialnego w Nowym Mieœcie i Mi³os³awiu” 

Najprawdopodobniej w/w zostali zwolnieni przez w³adze 

polskie. Trzeciego wrzeœnia na polecenie starosty Œremskiego 

ewakuowali siê pracownicy magistratu i poczty, niszcz¹c uprzednio 

dokumenty, które nie powinny dostaæ siê w rêce Niemców. 

Urzêdnicy i nauczyciele z wyj¹tkiem zmobilizowanych oficerów 

rezerwy (Franciszka Rzekieckiego, Józefa Micha³ka i Boles³awa 

Budzyñskiego  w 1940r. zamordowany w Katyniu) otrzymali trzy 

rys. 26  Na rynku w Ksi¹¿u zebra³y siê t³umy ludzi z Ksi¹¿a, Dolska i okolicznych wsi
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miesiêczne pobory ewakuacyjne. Dzieñ wczeœniej to jest 2 wrzeœnia 

wojsko wysadzi³o mosty drogowe pod Ksi¹¿em, podpalono stogi

i stodo³y ze zbo¿em w maj¹tkach, by nie dosta³y siê w rêce wroga. 

Ludnoœæ miasta przebywa³a w domach, ulice by³y puste panowa³ 

nastrój strachu i przygnêbienia. Jednoczeœnie da³o siê zauwa¿yæ 

nerwowoœæ i coraz wiêksze poczucie pewnoœci siebie wœród 
2 mieszkaj¹cych w Ksi¹¿u Niemców. W koñcu sierpnia i pierwszych 

dniach wrzeœnia nie przejawiali oni jakiejkolwiek aktywnoœci, boj¹c 

siê internowania. Jednak¿e w nastêpnych dniach ich buta i wrogoœæ 

w stosunku do Polaków stawa³a siê coraz bardziej widoczna.

W dniu 8 wrzeœnia rano, na wieœæ o zbli¿aj¹cych siê oddzia³ach 

niemieckich czo³owi dzia³acze Towarzystwa Powstañców i Wojaków

z Franciszkiem Zwierzchlewskim i Janem Cyplikiem na czele 

próbowali utworzyæ oddzia³ samoobrony. Inspiracj¹ do tego 

szaleñczego pomys³u  by³o napotkanie wozu wy³adowanego broni¹

i amunicj¹ który jecha³ ulic¹ œw. Miko³aja w kierunku Gogolewa,

by tam przeprawiæ siê promem przez Wartê. Wy¿ej wymieniony wóz 

prawdopodobnie nale¿a³ do rozbitego taboru wojskowego. Zreszt¹ 

wkrótce zosta³ przechwycony przez Niemców. Do utworzenia 

oddzia³u samoobrony nie dosz³o. W godzinach popo³udniowych 

czo³ówki wojsk niemieckich wkroczy³y do Ksi¹¿a od strony Nowego 

Miasta. Tego samego dnia to jest 8 wrzeœnia nakazano ludnoœci 

miasta zebraæ siê na rynku. Oficer Wehrmachtu wezwa³

do zachowania spokoju w mieœcie i do bezwzglêdnego wykonywania 

zarz¹dzeñ w³adz niemieckich, respektowanie których mieli 

zagwarantowaæ wyznaczeni w dniu 9-go wrzeœnia zak³adnicy, wœród 

nich tutejszy proboszcz ksi¹dz Ignacy Piotrowski. Po 24 godzinach 

zak³adników zwolniono. 

EKSTERMINACJA LUDNOŒCI POLSKIEJ

Na zajêtych przez wojska niemieckie ziemiach Wielkopolski

od pierwszych dni okupacji rozpoczê³y dzia³alnoœæ tzw. Grupy 

operacyjne (Einsatzgruppen). Ich celem by³o eliminowanie polskiej 

inteligencji, elity przywódczej i politycznej spo³eczeñstwa. Grupy te 

dzia³a³y do listopada 1939 roku, póŸniej zast¹pione zosta³y przez rys. 25  Msza polowa na rynku
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oddzia³y SS i SD (Sicherheitsdienst). Grupom operacyjnym 

towarzyszy³y komendy operacyjne (Einsatzkommando), których 

celem by³o zwalczanie dywersji na ty³ach wojsk niemieckich 

wkraczaj¹cych do Polski. Jedna z podkomend tej grupy jako 
3

placówka terenowa dzia³a³a w Œremie.  W³adze niemieckie na 

terenach okupowanych wprowadzi³y dla Polaków szereg dotkliwych 

restrykcji. Zarz¹dzono godzinê policyjn¹ od godziny osiemnastej, 

zobowi¹zano do oddania broni, aparatów radiowych, 

fotograficznych, odznaczeñ, mundurów wojskowych i rejestracjê 

rowerów. Zmieniono nazwy miejscowoœci i ulic na niemieckie.

W miejscach publicznych zakazano pos³ugiwania siê jêzykiem 

polskim. Ksi¹¿ nazwano  Tifenbach. Zarz¹d wojskowy w Wielkopolsce 

trwa³ do 25-go paŸdziernika, to jest do czasu w³¹czenia do Rzeszy jako 

Reichsgan Posen, a od stycznia 1940 roku jako Wartheland

(Kraj Warty) którym zarz¹dza³ gauleiter Arthur Greiser. Na ziemiach 

polskich w³¹czonych do Rzeszy w paŸdzierniku i listopadzie 

zast¹piono z³ote polskie mark¹ niemieck¹. Kurs wymiany ustalono na 

poziomie dwa z³ote za jedn¹ markê. Tymczasem si³a nabywcza obu 

walut kszta³towa³a siê odwrotnie. Spowodowa³o to ogromne straty 

Polaków i masowe wykupywanie towarów przez Niemców. Jedn¹

z form degradacji ludnoœci polskiej by³o wprowadzenie systemu 

kartkowego na ¿ywnoœæ i artyku³y przemys³owe, które praktycznie 

dla Polaków by³y nie do nabycia. Polacy mogli kupiæ na przydzia³y 

kartkowe tylko podstawowe artyku³y ¿ywnoœciowe w iloœciach 

pozwalaj¹cych ¿yæ na granicy egzystencji. System kartkowy 

obejmowa³ wszystkich, tak¿e i Niemców dla których przydzia³y 

¿ywnoœciowe by³y bez porównania wiêksze. Na wieœ na³o¿ono 

kontyngenty, które œci¹gano w warunkach coraz wiêkszego terroru, 

a za nielegalny handel karano nawet œmierci¹. Coraz bardziej 

odczuwalny brak si³y roboczej w Rzeszy powodowa³ wywo¿enie

z Polski m³odych ludzi na przymusowe roboty do Niemiec. Z Ksi¹¿a   

wywieziono kilkadziesi¹t osób. Z chwil¹ wkroczenia wojsk 

niemieckich do Ksi¹¿a w³adzê w mieœcie przejêli tutejsi Niemcy. 

Komisarycznym burmistrzem mianowano dotychczasowego 

administratora maj¹tku Ksi¹¿ek  Paula Diefenbachera.

Wspó³pracownikami jego byli miejscowi Niemcy, tworz¹c policjê 

ochotnicz¹ (Salbschuz). Nastêpc¹ Diefenbachera zosta³ Alfons rys. 24  Uroczyste ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej i poœwiêcenie pomnika
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Michaelis. Placówk¹ ¿andarmerii kierowa³ Jungman. W mieœcie 

drastycznie ograniczono wykonywanie praktyk religijnych. Ksiê¿y 

poddano nadzorowi policji. Dzieci pozbawiono mo¿liwoœci nauki a

w budynku szko³y otwarto szko³ê ludow¹ dla oko³o osiemdziesiêciu 

dzieci niemieckich. Na prze³omie roku 1939/40 skonfiskowano 

Polakom w Ksi¹¿u  wszystkie sklepy i warsztaty rzemieœlnicze. 

Nowymi w³aœcicielami zostali osiedleni tu Niemcy z Rzeszy 

(Reichsdeutsche), krajów nadba³tyckich (Baltendeutsche)

lub z rejonu Morza Czarnego. Restauracjê i hotel po p. Antonim 

Buliñskim obj¹³ Niemiec o nazwisku Müller maj¹cy na utrzymaniu 

dziesiêcioro dzieci. Müller prócz prowadzenia restauracji pracowa³

w Poznaniu w wiezieniu na ulicy M³yñskiej jako kat. Dla Polaków 

dostêpna by³a tylko frontowa sala lokalu, pozosta³e przeznaczone 

by³y dla Niemców. W Ksi¹¿u nie by³o elektrycznoœci. W naftê 

zaopatrywano siê w sklepie u Fridricha Meiera  w iloœci jeden litr na 

rodzinê z jednej dostawy (beczka oko³o 200 l itrów).

Norma ta obowi¹zywa³a Polakówi Niemców.  

EGZEKUCJA ZAK£ADNIKÓW

W paŸdzierniku 1939 roku Niemcy przeprowadzili

w Wielkopolsce na szerok¹ skalê masowe aresztowania polskich 

dzia³aczy politycznych, inteligencji, œrodowisk przywódczych

i opiniotwórczych. Zgodnie z tajn¹ dyrektyw¹ A. Greisera z dnia
4 

29 wrzeœnia 1939r. ludzie ci mieli byæ wyeliminowani fizycznie. 

W wyniku tego zarz¹dzenia przez Wielkopolskê przesz³a fala 

masowych publicznych egzekucji. 18 paŸdziernika 1939 roku odby³a 

siê w Poznaniu odprawa komend operacyjnych policji 

bezpieczeñstwa, gdzie zapad³a decyzja o przeprowadzeniu 

publicznych egzekucji w wytypowanych miastach Wielkopolski. 

Tego samego dnia Landrat Alfred Klosteman zorganizowa³ w Œremie 

naradê z udzia³em „komendantów posterunków ¿andarmerii

z Mosiny, Kórnika i Ksi¹¿a na której przedstawiono wytyczne sposobu 
5aresztowania i przeprowadzenia egzekucji”  W typowaniu Polaków 

6na listê straceñ decyduj¹cy g³os mieli miejscowi Niemcy.  Kieruj¹c siê 

chêci¹ rewan¿u, wyrównywania osobistych porachunków, czêsto 

zwyk³¹ zazdroœci¹ i nienawiœci¹. 17 paŸdziernika miejscowa rys. 23  Uroczyste ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej



44 13

¿andarmeria aresztowa³a z Ksi¹¿a i okolicy: Antoniego Borowicza, 

Jana Cyplika (dyrektora Banku Ludowego), Stefana Doerffera  

administratora maj¹tku w Brzóstowni, Franciszka Koñszczyñskiego

i Wies³awa Kornobisa z Gogolewa, Czes³awa Lisa z Konarzyc, Henryka 

£agodzkiego  w³aœciciela mleczarni w Ksi¹¿u, Franciszka 

Zwierzchlewskiego z Ksi¹¿a, Józefa Szczepañskiego  leœniczego

z Ksi¹¿a. Aresztowanych umieszczono w zaadoptowanej na 

tymczasowy areszt miejski przybudówce budynku Stra¿y Po¿arnej 

przy ul. Wichury. W nocy z 19 na 20 paŸdziernika o godzinie

23 przywieziono do w/w aresztu 11 zak³adników z Dolska. W nocy 

poprzedzaj¹cej egzekucjê uda³o siê zbiec trzem zak³adnikom: 

Stanis³awowi P³ótniakowi  by³emu komendantowi Policji 

Pañstwowej w Ksi¹¿u, Andrzejowi Lisowi z Konarzyc i Wojciechowi 
7

Dworczyñskiemu.  Dnia 20 paŸdziernika o godzinie szóstej rano 

zmuszono miejscowych rolników do stawienia siê z wozami

do zwo¿enia piasku, a m³odzie¿ od lat 16 do budowy specjalnej œciany 

tak zwanego kulochwytu z drewna, kamieni i piasku. Czêœæ m³odzie¿y 

skierowano na cmentarz do kopania grobu. W³adze okupacyjne 

nakaza³y wszystkim mê¿czyznom od 16 do 70 lat pod kar¹ œmierci 

stawiæ siê o godzinie 17 na rynku. O godzinie 13 przyjecha³y do miasta 

specjalnymi autobusami pluton egzekucyjny (Schuzpolizei) i oddzia³y 

wojska, które otoczy³y rynek, a w wylotach ulic ustawiono karabiny 

maszynowe. W tym czasie w budynku magistratu obradowa³ trzy 

osobowy s¹d doraŸny (Standgericht) do którego pod siln¹ eskort¹ 

doprowadzono dwudziestu wiêzionych. Aresztowanych s¹dzono 

grupami po cztery-piêæ osób. Po spisaniu personaliów i wys³uchaniu 

„œwiadków” , którymi byli wy³¹cznie miejscowi Niemcy, siedemnastu 

zak³adników skazano na karê œmierci. Uniewinniono Franciszka 

Koñszczyñskiego, a Feliksa Buchwalda i Wies³awa Kornobisa ze 
8skazañcami odprowadzono do aresztu, a nastêpnie zwolniono.  

Zebranym na rynku pod przymusem mê¿czyznom nakazano ustawiæ 

siê naprzeciw kulochwytu. Ksiê¿y z miasta i okolicy ustawiono

w pierwszym szeregu. Do zgromadzonych mieszkañców Ksi¹¿a

„z nies³ychanie napastliwym i pe³nym nienawiœci przemówieniem 

wyst¹pi³ burmistrz Dolska Kleinböcker. O godzinie 17 podzielonych na 

dwie grupy zak³adników wprowadzono przed œcianê kulochwytu

i ustawiono ich ty³em do plutonu egzekucyjnego. Po salwie rys. 22  Wieñce sk³adaj¹ przedstawiciele Starostwa
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karabinowej rannych dobijano strza³ami z rewolweru. Po egzekucji 

ponownie wyst¹pi³ Kleinböcker  „widzieliœcie co siê sta³o i z wami 
9 podobnie mo¿emy siê rozprawiæ”  oœwiadczy³. 

Zgromadzeni na Rynku mê¿czyŸni s³uchali przemówienia 

Kleinböckera w milczeniu. Œmieræ brata, syna, ojca czy te¿ 

najbli¿szego przyjaciela wyzwala³a u jednych poczucie strachu

i bezsilnoœci, u innych nienawiœæ i chêæ zemsty. Cia³a zabitych 

³adowali na wozy szesnastoletni ch³opcy i przewieziono je na 

cmentarz, gdzie z³o¿ono we wspólnym grobie. Mogi³y nie wolno by³o 

usypaæ, aby nie by³o jakiegokolwiek œladu pochówku. 

Wpisanie do rejestru zgonów siedemnastu rozstrzelanych Polaków 

nast¹pi³o w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Ksi¹¿u w dniu

14 maja 1941 roku na podstawie zezwolenia starosty z dnia 5 maja 
101941 roku.  S¹ to nastêpuj¹ce osoby:

ANTONI BOROWICZ z Ksi¹¿a

lat 33 ul. Rynek 11

- kupiec, znany dzia³acz spo³eczny. Cz³onek Bractwa Kurkowego. 

Wielki mi³oœnik tradycji i historii Ksi¹¿a. W pierwszych dniach 

paŸdziernika 1939 roku wskutek donosu, ¿andarmi niemieccy

w czasie rewizji znaleŸli w jego domu dwie oryginalne kosy z czasów 

Wiosny Ludów, co sta³o siê powodem aresztowania.

JAN CYPLIK z Ksi¹¿a

lat 55 ul. Rynek 28

- dyrektor Banku Ludowego. Powstaniec wielkopolski, oficer rezerwy 

Wojska Polskiego. Od 1929 roku prezes Towarzystwa Powstañców

i Wojaków w Ksi¹¿u. Inicjator budowy pomnika Powstañców 

Wielkopolskich na cmentarzu w Ksi¹¿u. Organizator rocznicowych 

obchodów powstania wielkopolskiego i Wiosny Ludów.

Cz³onek Bractwa Kurkowego bez którego nie odby³a siê w Ksi¹¿u

w latach miêdzywojennych ¿adna uroczystoœæ pañstwowa

i koœcielna. Znany dzia³acz spo³eczny o zdolnoœciach przywódczych.   

rys. 21  Przemawia przedstawiciel Starostawa Powiatowego w Œremie
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STEFAN DOERFFER

lat 62 Brzóstownia - maj¹tek

- administrator maj¹tku. Wielki patriota, zdecydowanie odmówi³ 

przyjêcia obywatelstwa niemieckiego (podpisania tzw. Volkslisty)

co by³o powodem jego aresztowania 

CZES£AW LIS

lat 21 z Konarzyc gm. Ksi¹¿

- rolnik aresztowany w zamian za ojca, który zdo³a³ zbiec. Oskar¿ony

o wskazywanie ¿o³nierzom polskim w dniu 2 wrzeœnia stogów 

nale¿¹cych do miejscowych Niemców, które wycofuj¹ce siê oddzia³y 

polskie podpala³y. 

HENRYK £AGODZKI
11lat 43 z Ksi¹¿a ul. G³ówna 

- w³aœciciel mleczarni. Aresztowany wskutek donosu miejscowej 

Niemki A. Meier, której wed³ug relacji starszych mieszkañców Ksi¹¿a 

w dniu 3 wrzeœnia zabra³ konia i wozem konnym ucieka³ przed 

wojskami niemieckimi w kierunku Kutna. Po powrocie konia zwróci³. 

Aresztowanie Henryka £agodzkiego by³o aktem zemsty ze strony

A. Meier.  

JÓZEF SZCZEPAÑSKI

lat 57 z Ksi¹¿a (leœniczówka)

- leœniczy, powstaniec wielkopolski, cz³onek Towarzystwa 

Powstañców i Wojaków oraz Bractwa Kurkowego. Sumienne 

wykonywanie obowi¹zków s³u¿bowych sta³o siê powodem konfliktu 

z zarz¹dc¹ maj¹tku Ksi¹¿ek Paulem Diefenbacherem  w pierwszych 

dniach okupacji komisarycznym burmistrzem  Ksi¹¿a.  

rys. 20  Uroczystoœæ ods³oniêcia i poœwiêcenia pomnika.

Wieñce sk³adaj¹ uczniowie Szko³y Wieczorowej 20.10.1945 r.
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FRANCISZEK ZWIERZCHLEWSKI

lat 42 z Ksi¹¿a ul. Rynek 13

- kupiec, w³aœciciel sklepu b³awatów. Powstaniec wielkopolski, oficer 

rezerwy Wojska Polskiego. Aktywny dzia³acz Towarzystwa 

Powstañców i Wojaków, cz³onek Bractwa Kurkowego. Cz³owiek

o wielkim autorytecie spo³ecznym. W dniu 8 wrzeœnia 1939 roku rano, 

próbowa³ z Janem Cyplikiem i kilkoma ochotnikami utworzyæ oddzia³ 

samoobrony, co na szczêœcie nie dosz³o do skutku. Zaproszony przez 

Paula Diefenbachera na posterunek policji w celu z³o¿enia pewnych 

wyjaœnieñ, zosta³ podstêpnie aresztowany. 

TOMASZ PAUL

lat 58 z Dolska ul. Rynek 8

- powstaniec wielkopolski, major rezerwy Wojska Polskiego.

Twórca i pierwszy dowódca kompani dolskiej, która w ca³oœci sk³ada³a 

siê z przedstawicieli Dolska i okolicy. Jej ¿o³nierze ubezpieczali 

sk³adnice wojskowe w Biedrusku. Dzia³acz Towarzystwa Powstañców 

i Wojaków oraz Oddzia³u Przysposobienia Wojskowego i Wychowania 

Fizycznego. Cz³owiek o wielkim autorytecie spo³ecznym. 

IGNACY BIELERZEWSKI

lat 72 z Dolska ul. Poznañska 5

- stolarz, oskar¿ony przez Niemca Radona w³aœciciela warsztatu 

stolarskiego, (znajduj¹cego siê po s¹siedzku) o wspó³udzia³

w zamordowaniu jego internowanego ziêcia. By³o to nikczemne 

pomówienie. Faktycznie chodzi³o o likwidacjê konkurencji. 

Oskar¿enie o rzekome morderstwo mia³o przekonaæ w³adze 

niemieckie o koniecznoœci aresztowania konkurenta. 

rys. 19  Zaproszenie na uroczystoœæ ¿a³obn¹
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TADEUSZ BIELERZEWSKI

lat 36 z Dolska ul. Poznañska 5

- ko³odziej syn Ignacego, oskar¿ony przez  Niemca Radona o udzia³

w morderstwie jego internowanego ziêcia. By³o to nikczemne 

pomówienie, ale  stanowi³o powód aresztowania. 

LUDWIK KOSSOWICZ

lat 58 z Dolska ul. Pocztowa 13

-  stolarz, aktywny cz³onek Towarzystwa Rzemieœlniczo

- Przemys³owego. Powstaniec Wielkopolski, cz³onek Stowarzyszenia 

Powstañców i Wojaków. Dzia³acz polityczny ko³a Obozu Zjednoczenia 

Narodowego (OZN) w Dolsku. Bardzo dobrze prosperuj¹cy zak³ad 

stolarski stanowi³ groŸn¹ konkurencjê i obiekt zazdroœci dla 

niemieckich stolarzy, co by³o powodem aresztowania.

ANDRZEJ MAZURKIEWICZ

lat 35 z Dolska ul. Rynek 9

- kupiec handluj¹cy owocami. Podobno publicznie Ÿle siê wyra¿a³

o burmistrzu Dolska Kleinböckerze. Dnia 18 paŸdziernika 1939 roku 

wskutek donosu, wezwany na posterunek policji, zosta³ podstêpnie 

aresztowany. 

STANIS£AW NOWAK

lat 35 z Ma³achowa - szko³a

- kierownik szko³y prowadzi³ Oœwiatê Doros³ych, organizowa³ 

akademie i odczyty. Nie pomin¹³ ¿adnej okolicznoœci nadaj¹cej siê do 

wychowawczego oddzia³ywania na tutejsze œrodowisko. By³ równie¿ 

bardzo czynny na arenie ¿ycia spo³eczno-politycznego, co by³o 

przyczyn¹ aresztowania w paŸdzierniku 1939 roku.

ry
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JAROMIR IGNACY MLICKI

lat 41 z maj¹tku Pokrzywnica

- ziemianin, w³aœciciel maj¹tku w Pokrzywnicy. Cz³owiek o du¿ym 

autorytecie spo³ecznym, ciesz¹cy siê wielkim uznaniem

w œrodowisku. Absolwent gimnazjum w W¹growcu (1917r.). W Wojsku 

Polskim s³u¿y³ w latach 1919-1922. Uczestniczy³ w Powstaniu 

Wielkopolskim, w kompani ¿niñskiej, dowódca drugiego odcinka 

frontu pó³nocnego. By³ m.in. adiutantem porucznika hrabiego 

Ignacego Miel¿yñskiego. Bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej.

Po powrocie do domu aresztowany przez Niemców 17 paŸdziernika 

1939 roku  i przewieziony do Ksi¹¿a. „¯onie Ignacego Mlickiego    

uda³o siê jako jedynej osobie uzyskaæ krótkie widzenie z mê¿em

w areszcie w Ksi¹Ÿu, dziêki wstawiennictwu kapitana Wehrmachtu, 

przypadkowego œwiadka przekonywania ¿andarmów o wyra¿enie 

zgody na to widzenie. W dniu egzekucji, to jest 20 paŸdziernika 

póŸnym wieczorem ów kapitan przyjecha³ do Pokrzywnicy i przywióz³ 

obr¹czkê, sygnet i portfel. Oœwiadczy³, ¿e jest mu bardzo przykro w 

zwi¹zku z tym co siê sta³o, ale on jest porz¹dnym oficerem 

Wehrmachtu, szanuj¹cym innych oficerów (w portfelu by³a 

ksi¹¿eczka wojskowa oficera rezerwy) i nie walczy z kobietami”.

Z relacji p. Anny Mally -  wnuczki Ignackiego Mlickiego. 

ANTONI JÊDRZEJCZAK

lat 62 z Ostrowieczna powiat Œrem

- rolnik, znany dzia³acz ch³opski. Wiceprezes Kó³ka Rolniczego

w Dolsku, aktywny cz³onek Stronnictwa Ludowego. Hodowca koni, 

cz³onek Ko³a £owieckiego. Organizator zebrañ rolników na których 

domaga³ siê równego traktowania Polaków i Niemców w korzystaniu 

z odpadów z gorzelni w której ci ostatni mieli du¿e wp³ywy. Czynnie 

uczestniczy³ w szkoleniu rolników, sam dostarcza³ uczestnikom 

szkolenia fachow¹ literaturê. By³ razem z Andrzejem Œwiêcickim 

propagatorem nowoczesnych metod uprawy i hodowli

w rolnictwie. Wielki patriota, cz³owiek o wielkim autorytecie 

spo³ecznym i przywódczym. Aresztowany w dniu 17 paŸdziernika 

1939 roku w Ostrowiecznie przez zmobilizowanych do policji 

rys. 17  

Starosty Œremskiego na podstawie rejestru zgonów w USC w Ksi¹¿u

Œwiadectwo zgonu Antoniego Borowicza wystawione za zgod¹
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miejscowych Nienców. Razem z Andrzejem Œwiêcickim przewieziony 

19 paŸdziernika 1939 roku do Ksi¹¿a.

ANDRZEJ JÓZEF ŒWIÊCICKI 

lat 36 z Tr¹binka  maj¹tek

- dzierzawca majatku Tr¹binek, cz³onek BBWR. Sekretarz Œremskiego 

Ko³a Ziemian. Z zawodu agronom, absolwent szko³y rolniczej

w Bojanowie (1928). Uczestnik jako ochotnik walk z bolszewikami

w 1920 roku. Odznaczony medalem „Polska Swemu Obroñcy

1918-1921” i odznak¹ „W bój na zwyciêstwo 1920 roku Armia 

Ochotnicza J. Hallera. Oficer rezerwy WP, w kampanii wrzeœniowej 

wziêty do niewoli w Puszczy Kampinowskiej. Zwolniony

7 paŸdziernika 1939 roku ze wzglêdu na stan zdrowia, 17 paŸdziernika 

aresztowany przez Niemców w Tr¹binku.  

JÓZEF (ALOJZY) BURDAJEWICZ 

Lat 44 z Dolska  ul. Boststrase

- burmistrz Dolska. Znany dzia³acz spo³eczny, inicjator organizacji 

rocznicowych Powstania Wielkopolskiego, opiekun Stowarzyszenia 

M³odzie¿y Polskiej Mêskiej w Dolsku.

W dniu 21 paŸdziernika 1939 roku burmistrz Paul Diefenbacher 

wyznaczy³ 10 nowych zak³adników, którzy by „za ewentualne takie 

wydarzenia jak mord, rozruchy, opór przeciw w³adzy, rozbój, kradzie¿ 

itp. odpowiadaj¹ ¿yciem i maj¹tkiem nastêpuj¹ce osoby:

1. Kostrzewski - proboszcz, 2. Frabik Wincenty, 3. Biernacki  Ignacy,

4. Makowski Stanis³aw, 5. Grzeœkowiak Stanis³aw, 6 Skrzepiñski Jan,

7. Zje¿dza³ka Andrzej, 8. Wiœniewski Jan, 9. Breñski Andrzej,

10. Gorling Józef. Niniejsze zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 
12

og³oszenia” ,   informowa³o obwieszczenie rozklejone w mieœcie.

Po kilku dniach zak³adników zwolniono. 

Propaganda hitlerowska oskar¿a³a Polaków o terror

i mordowanie internowanych Niemców, którzy de facto czêsto 

ginêli od bomb i kul lotników niemieckich bombarduj¹cych
rys. 16  Zawiadomienie przez posterunek ¿andarmerii USC w Ksi¹¿u

o rozstrzelaniu Antoniego Borowicza
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i ostrzeliwuj¹cych z broni pok³adowej linie komunikacyjne i drogi 

przepe³nione nie tylko wojskiem ale i uciekaj¹c¹ na wschód ludnoœci¹ 

cywiln¹ wœród której byli tak¿e internowani Niemcy. Przyk³adem 

tych oskar¿eñ jest nekrolog wydrukowany w dzienniku  

„Ostdeutscher Beobachter” z dnia 28 stycznia 1940 roku publikuj¹cy 

wykaz 32 urzêdników wiejskich i ch³opów niemieckich z powiatu 

œremskiego, œredzkiego i wrzesiñskiego, którzy  „pewnego 

wrzeœniowego dnia ( Septembertagen) 1939 roku zostali podstêpnie 

napadniêci, wywiezieni i zamordowani przez polskich bandytów”. 

Wiarygodnoœæ w/w nekrologu podwa¿a fakt wydrukowania

go dopiero 28 stycznia 1940 roku a wiêc 5 miesiêcy po opisanym w 

nim wydarzeniu.

WYSIEDLENIA

Jedn¹ z g³ównych metod przeœladowania ludnosci polskiej i jej 

germanizacji w „Kraju Warty” by³y wysiedlenia. Akcje wysiedleñcze 

odbywa³y siê przy wspó³pracy administracji okupanta z policj¹ i SS 

zgodnie z wytycznymi z Berlina i utworzonej w £odzi Centrali 

Przesiedleñczej. W miejsce wysiedlonej ludnoœci polskiej osadzano 

Niemców repatriowanych z Lubelszczyzny, Krajów Nadba³tyckich 

(Baltendeutschen), Besarabii i Wo³ynia. Pierwsze wysiedlenie 

ludnoœci z Ksi¹¿a mia³o miejsce w dniu 12 grudnia 1939 roku. O tym 

kto znalaz³ siê na liœcie wysiedleñców  decydowali miejscowi Niemcy: 

burmistrz Paul Diefenbacher, Hedwig Elsner, Gustaw Schulz i inni. 

Rano o godzinie ósmej przyjecha³a ze Œremu ¿andarmeria i policja, 

dokonuj¹c wysiedlenia 74 osób. Punktem zbornym by³ Dom 

Katolicki. Po sprawdzeniu personaliów o godzinie 18 przyjecha³y 

wozy konne na które za³adowano ca³e rodziny z podrêcznym 

dobytkiem i pod eskort¹ ¿andarmów wywieziono je do obozu 

przejœciowego w Mechlinie gdzie w nie ogrzanych barakach 

przebywa³y ca³¹ noc. Nastêpnego dnia wysiedleñców 

przetransportowano do Œremu, sk¹d specjalnym poci¹giem 

wywieziono do Generalnego Gubernatorstwa. Tam pozostawiono 
13 

ich w³asnemu losowi. Ogó³em w latach 1939 1940 z Ksi¹¿a zosta³o 

wysiedlonych oko³o 300 osób. W 1940 roku w³adze okupacyjne 

zamknê³y koœció³. Zmar³ych chowano bez ksiêdza. Ksi¹dz Kazimierz 

ry
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Mulczyñski zosta³ aresztowany i wywieziony do obozu 

koncentracyjnego w Dachau gdzie zmar³ w 1941 roku. W tym samym 

roku zosta³ aresztowany i uwiêziony w Forcie VII w Poznaniu ksi¹dz 

proboszcz Ignacy Piotrowski, zmar³ w 1942 roku z wycieñczenia 

organizmu w wieku 59 lat. Ofiarami zbrodni hitlerowskich prócz w/w 

ksiê¿y byli miêdzy innymi: ostatni burmistrz Ksi¹¿a Edmund Borys

i pochodz¹cy z tej miejscowoœci lekarz medycyny dr Henryk Gunther. 

W Ksi¹¿u z wielu wzglêdów ruch oporu prawie nie istnia³. Mimo tego 

w pierwszych dniach okupacji mia³ miejsce wypadek œwiadcz¹cy

o wielkim patriotyzmie i odwadze. W nocy z 8 na dziewi¹tego 

wrzeœnia 1939 roku W³adys³aw Günther wraz z siostr¹ Eleonor¹ 

zatynkowali tablicê pami¹tkow¹ poœwiecon¹ bohaterskiemu 

obroñcy Ksi¹¿a z okresy Wiosny Ludów mjr Florianowi D¹browskiemu 

chroni¹c j¹ przed zniszczeniem przez okupanta.

rys. 1

Ods³oniêcie przez burmistrza

Ksi¹¿a Edmunda Borysa

(dnia 29.04.1935 r.)

tablicy poœwiêconej majorowi

Florianowi D¹browskiemu,

bohaterskiemu obroñcy

Ksi¹¿a w 1848 r., któr¹

z 8 na 9 wrzeœnia 1939 r.

zatynkowali W³. i E. Günther.

rys. 14  Dokument œmierci Ignacego Mlickiego
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WYZWOLENIE I PIERWSZE MIESI¥CE WOLNOŒCI

Od 1943 roku sytuacja na frontach drugiej wojny œwiatowej 

zmienia³a siê z ka¿dym miesi¹cem na niekorzyœæ Niemiec 

hitlerowskich i ich sojuszników. Klêska stawa³a siê nieunikniona. 

Coraz lepiej rozumieli to Niemcy zamieszkali w Ksi¹¿u. W styczniu 

1945 roku kiedy armie koalicji antyhitlerowskiej zbli¿a³y siê do granic 

Rzeszy, wœród Niemców w Ksi¹¿u pojawi³y siê pierwsze objawy paniki. 

W koñcu grudnia lub w pierwszych dniach stycznia nad Ksi¹¿em 

ukaza³y siê sowieckie samoloty, które zrzuci³y ulotki w jêzyku 

niemieckim wzywaj¹ce Niemców do kapitulacji. Czternastego 

stycznia przez miasto przeje¿d¿a³y wozy konne z uciekinierami z Ko³a, 

Turku i £owicza, wzbudzaj¹c wœród miejscowych Niemców strach 

przed nadci¹gaj¹c¹ Armi¹ Czerwon¹. W po³owie stycznia sytuacja 

by³a bardzo napiêta, oczekiwano rych³ego wyzwolenia miasta.

W dniu 19 stycznia wœród Niemców mieszkaj¹cych w Ksi¹¿u panowa³a 

nerwowa atmosfera. Wieczorem tego dnia wozami drabiniastymi 

opuszczali oni wraz z rodzinami Ksi¹¿, kieruj¹c siê na zachód. Miasto 

po po³udniu opuœcili w pop³ochu: burmistrz A. Michaelis oraz 

pozostali funkcjonariusze w³adzy hitlerowskiej: Baumgard, 

Sturzenbucher, Stople, Gahl i Meier. Ucieczkê utrudnia³a bardzo z³a 

pogoda wichura i padaj¹cy grad z deszczem. W mieœcie ¿ycie zamar³o, 

ludzie nie wychodzili z domów, sklepy by³y nieczynne. W niedzielê

21 stycznia nad miastem ukaza³y siê ³uny po¿aru, pali³a siê stodo³a  

magazyn przy ul. Powstañców. Nadto z domu naro¿nikowego

w rynku wyrzucano ko¿uchy maski i buty które równie¿ Palono.

W poniedzia³ek 22 stycznia przyby³ do Ksi¹¿a na koniach oddzia³ 
14

W³asowców.  Ulokowali siê oni w Ksi¹¿ku i opanowali gorzelniê.

Po mieœcie kr¹¿y³y pog³oski, ¿e bêdzie „krwawa niedziela” . Wed³ug 

tych pog³osek mia³a istnieæ sporz¹dzona lista Polaków, którzy mieli 

byæ rozstrzelani przez W³asowców. Listê tê mia³ podpisaæ kupiec 

niemiecki Kanenberg. Listy tej nigdy nie znaleziono ani w magistracie 

ani w budynku ¿andarmerii, a Kanenberg powiesi³ siê w dniu 

wyzwolenia Ksi¹¿a. Wieczorem jeden z mieszkañców powiadomi³ 

W³asowców ¿e wojska sowieckie znajduj¹ siê w Nowym Mieœcie
rys. 13  Wybrane strony ksi¹¿eczki wojskowej Ignacego Mlickiego
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i w ka¿dej chwili mog¹ wkroczyæ do Ksi¹¿a. Wsiedli oni na konie

i w pop³ochu opuœcili miasto. Wielu z nich zmyli³o drogê i zamiast 

jechaæ w kierunku Œremu znaleŸli siê w Mchach i Chwa³kowie siej¹c 

zgrozê i strach wœród mieszkañców tych wsi. 

Rano 23 stycznia opuœcili miasto ¿andarmi niemieccy, a miêdzy 

godzin¹ dziesi¹t¹ a jedenast¹ wjecha³y od wschodu sowieckie czo³gi

i zatrzyma³y siê w Ksi¹¿ku a nastêpnie na rynku w Ksi¹¿u. Na domach 

pojawi³y siê bia³o-czerwone sztandary, a ¿o³nierze sowieccy byli 

entuzjastycznie witani przez mieszkañców miasta. Tego samego dnia 

Polacy powo³ali lokaln¹ w³adzê, burmistrzem zosta³ Józef Gawroñski 

a naczelnikiem poczty Stanis³aw Lewandowicz. Nastêpnego dnia to 

jest 24 stycznia przejecha³o przez Ksi¹¿ powozem 5 gestapowców, 

prawdopodobnie z okolic £odzi. Powiadomieni o tym fakcie 

¿o³nierze sowieccy ruszyli w pogoñ. W trakcie strzelaniny 

gestapowcy zginêli, jednak nie oby³o siê bez ofiar wœród  ludnoœci 

cywilnej, 5 dziewcz¹t polskich w wieku od 14 do 20 lat zosta³o 

rannych. Pomocy udzieli³ im dr Stanis³aw Ratajski, który

od 23 stycznia pracowa³ w szpitalu polowym zlokalizowanym

w szkole gdzie przebywa³o 17 rannych ¿o³nierzy sowieckich, których 

póŸniej przewieziono do szpitala w Kaliszu. Zaraz po wyzwoleniu 

mieszkañcy Ksi¹¿a przyst¹pili do organizowania tymczasowej w³adzy. 

Utworzono Stra¿ Obywatelsk¹ a nastêpnie przyst¹piono
15

do organizowania Zarz¹du Miejskiego.  Funkcjê tymczasowego 

burmistrza pe³ni³ wspomniany ju¿ Józef Gawronski, d³ugoletni 

przedwojenny pracownik magistratu. Powo³ano do ¿ycia Ochotnicz¹ 

Milicjê Obywatelsk¹ w celu zabezpieczenia mienia publicznego

i obiektów u¿ytecznoœci publicznej takich jak: magistrat, poczta, 

dworzec kolejowy a tak¿e m³yna mleczarni i gorzelni. W dniu 6 marca 

odby³y siê wybory do Rady Miejskiej i Rady Gminy. Burmistrzem 

Miasta zosta³ wybrany Józef Gawronski a wójtem Gminy Ksi¹¿  

Franciszek Wojciechowski. G³ównymi problemami jakimi zajê³y siê 

nowo wybrane w³adze to przede wszystkim normalizacja ¿ycia 

spo³eczno gospodarczego, oœwiata i elektryfikacja Ksi¹¿a. 

Równoczeœnie na terenie miasta i gminy rozpoczê³y dzia³alnoœæ 

partie polityczne. W lutym utworzono Komitet Miejski PPR {Polska 

Partia Robotnicza) a w marcu 1945 roku ko³a PPS (Polska Partia 

rys. 10  Antoni Jêdrzejczak rys. 11  Antoni Borowicz

rys. 12 Józef Szczepañski z ¿on¹
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Socjalistyczna) i PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe). Oprócz partii 

politycznych powsta³o szereg organizacji  spo³ecznych

(PCK, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna i inne). Dwudziestego lutego 

rozpoczêto naukê w szkole podstawowej pod kierownictwem

p. Czes³awy Garbarczyk. Mieszkañcy Ksi¹¿a i okolicznych wsi 

przyst¹pili do odbudowy swych miejscowoœci ze zniszczeñ 

spowodowanych piêcioletni¹ okupacj¹. Spo³eczeñstwo miasta nie 

mog³o zapomnieæ tragicznych wydarzeñ, które mia³y miejsce

20 paŸdziernika 1939 roku. Postanowiono uczciæ pamiêæ niewinnie 

pomordowanych zak³adników na rynku w Ksi¹¿u przez hitlerowców. 

W dniu 6 czerwca 1945 roku powo³ano Komitet Uczczenia Pamiêci 

Rozstrzelanych. W jego sk³ad wesz³o 21 obywateli miasta miêdzy 

innymi kierownik szko³y p. Czes³awa Garbarczyk, proboszcz

ks. Franciszek Kowalczyk, lekarz oraz przedstawiciele Dolska. Komitet 

postanowi³ na cmentarzu wmurowaæ tablicê pami¹tkow¹

z nazwiskami pomordowanych. Kamieñ wêgielny pod budowê 

pomnika  tablicy zawiera³ nastêpuj¹cy zapis: 

 „Dzia³o siê to w Ksi¹¿u w roku 1939 kiedy od 8 wrzeœnia urz¹d 

burmistrza sprawowa³ Niemiec Paul Diefenbacher, który zapisa³ siê

w historii Ksi¹¿a jako najwiêkszy zbrodniarz i przeœladowca Polaków. 

W dniu 20 paŸdziernika o godzinie 5 po po³udniu na rynku miasta 

Ksi¹¿a z r¹k siepaczy hitlerowskich w sposób barbarzyñski zosta³o 

zamordowanych 17 najlepszych Polaków Ksi¹¿a, Dolska i okolic za to 

¿e byli Polakami nazwiska których ku wiecznej chwale i pamiêci 

zapisujemy... . Tablicê pami¹tkow¹ wystawia siê w 6 rocznicê Ich 

œmierci, kiedy urz¹d burmistrza sprawuje Józef Gawroñski, 

proboszczem jest ks. Franciszek Kowalczyk, kierownikiem szko³y 

Czes³awa Garbarczyk, a wójtem gminy wiejskiej Franciszek 
16Wojciechowski.”   W uroczystoœci poœwiêcenia tablicy  pomnika 

wziê³y udzia³, prócz licznych mieszkañców Ksi¹¿a, Dolska i okolic, 

rodziny pomordowanych. W 1945 roku w³adze miejskie Ksi¹¿a 

postanowi³y w miejscu stracenia zak³adników postawiæ pami¹tkowy 

pomnik. Nie by³o wówczas czasu ani mo¿liwoœci szukania wzorców

i artysty rzeŸbiarza. Magistrat zleci³ wykonanie pomnika, na którym 

by³yby tablice z nazwiskami rozstrzelanych, mieszkañcowi Ksi¹¿a, 

mistrzowi murarskiemu p. Edmundowi W¹sikowi. Za wzór pos³u¿y³y 

rys. 7  Tadeusz Bielerzewskirys. 6  Ignacy Bielerzewski

rys. 8  Józef Burdajewicz rys. 9  Andrzej Œwiêcicki
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mistrzowi wojskowe pomniki sowieckie, które mo¿na by³o spotkaæ 

na wielu cmentarzach wojskowych, gdzie chowano poleg³ych 

¿o³nierzy Armii Czerwonej. Uroczyste ods³oniêcie pomnika, który 

poœwiêci³ ks. proboszcz Franciszek Kowalczyk odby³o siê w 6 rocznicê 

rozstrzelania zak³adników  21 paŸdziernika 1945 roku. W tym dniu 

Komitet Organizacyjny Uczczenia Pamiêci Rozstrzelanych 

zorganizowa³ Uroczystoœæ ̄ a³obn¹ wg nastêpuj¹cego programu:
30

godz. 9  Zbiórka organizacji i towarzystw przed Domem 

       Katolickim
50       

godz. 9 Wymarsz na Rynek
00 

godz. 10  Msza polowa na Rynku
30 

godz. 10  Ods³oniêcie Tablicy Pami¹tkowej na Rynku
00   

godz. 11 procesja na cmentarz

a)   ceremonie ¿a³obne

b) chór koœcielny  „W mogile ciemnej”

c) okolicznoœciowe kazanie

d) pobranie ziemi do urny

e) zakoñczenie  „ Witaj Królowo”
00    godz. 13 Akademia ¿a³obna w sali Domu Katolickiego

a)  „Miserere”  chór koœcielny

b) s³owo wstêpne

c) deklamacja

d) przemówienia

e) deklamacja

f) przemówienia

g) zakoñczenie, chór koœcielny „Marsz Chopina”

W uroczystoœci wziê³y udzia³ w³adze Ksi¹¿a i Dolska, 

przedstawiciele starostwa, partii politycznych, organizacji 

spo³ecznych, rodziny pomordowanych oraz licznie zgromadzeni 

mieszkañcy Ksi¹¿a i okolicznych wsi. Od tego czasu co roku odbywaj¹ 

siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce to wydarzenie poprzedzone s¹ msz¹ 

œwiêt¹ w koœciele parafialnym pod wezwaniem œw. Miko³aja. Pomnik 

poœwiêcony pamiêci pomordowanych wrós³ przez lata w krajobraz 

miasta i sta³ siê jednym z wielu miejsc pamiêci narodowej Ksi¹¿a

i powiatu œremskiego.

rys. 5  Odezwa prezydenta R.P.
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Przypisy

    1. Kronika Szko³y Podstawowej w Ksi¹¿u z lat 1939  1940. 

 2. Na terenie miasta i gminy Ksi¹¿ wg danych Starostwa 

Powiatowego w Œremie z 1938 roku zamieszkiwa³o 304 obywateli 

polskich narodowoœci niemieckiej: w mieœcie Ksi¹¿u  66, w 

Gogolewie  32, Jaros³awkach  2, w Konarzycach  66, w Kie³czynku  

10, w Mchach  5, w Œwi¹czyniu  27, w Sroczewie  23, we 

W³oœciejewkach  22, we W³oœciejewicach  8, w zaborowie  22, w 

Zakrzewicach  21.

   3. Dzieje Œremu  praca zbiorowa Poznañ 2003 str. 268

   4. Dzieje Œremu  praca zbiorowa Poznañ 2003 str. 270

   5. Z. Borys Ksi¹¿ Wlkp.  zarys dziejów str. 142

  6. Wed³ug relacji Józefa Gawroñskiego w typowaniu zak³adników w 

Ksi¹¿u najaktywniejsi byli: burmistrz Paul Diefenbacher, Meier, 

Hedwig Elsner, Lotte Gozhl i Gustaw Schulz (Ksi¹¿ Wlkp.  zarys 

dziejów str. 142)

   7. Z. Borys Ksi¹¿ Wlkp.  zarys dziejów str. 142

   8. Kronika Szko³y Podstawowej w Ksi¹¿u Wlkp.

   9. Z. Borys Ksi¹¿ Wlkp.  zarys dziejów str. 143

10. Po³o¿enie ludnoœci polskiej w Kraju Warty 19391945. Dokumenty      

niemieckie wyd. poznañskie  1987 rok

11. Nazwy ulic podano z roku 1941 przet³umaczone na jêzyk polski.

12. Po³o¿enie ludnoœci polskiej w Kraju Warty 1939  1945. Dokumenty 

niemieckie wyd. poznañskie  1987 rok

13. Z Ksi¹¿a wysiedlono miêdzy innymi: Józefa Guzika, Czes³awê      

Garbarczyk, dr Maksymiliana Krybusa, rodziny: Malchrowiczów,      

Marczaków, Niedzielskich, Konarskich, Kowalczyków, 

Zwierzchlewskich, Wawrzyniaków i innych.

14. W³asow Andriej (1901  1946) genera³ sowiecki. W 1942 roku dosta³ 

siê do niewoli niemieckiej i podj¹³ wœród jeñców organizowanie 

Rosyjskiej Wyzwoleñczej Armii (ROA), która walczy³a po stronie 

Niemiec hitlerowskich na froncie wschodnim. Po wojnie stracony.

15. Eleonora Ginter - wspomnienia

16. Z. Borys Ksi¹¿ Wlkp.  “ZARYS  DZIEJÓW”  str. 145
rys. 4  Obwieszczenie o mobilizacji
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       1. Ods³oniêcie tablicy poœwiêconej mjr Fl. D¹rowskiemu

       2. Dom p. Jana Cyplika  dyrektora Banku Ludowego.

       3. Szko³a Powszechna w Ksi¹¿u klasa 7  czerwiec 1939 r. 

       4. Obwieszczenie o mobilizacji.

       5. Odezwa prezydenta R.P.

       6. Ignacy Bielerzewski z Dolska rozstrzelany w Ksi¹¿u

       7. Tadeusz Bielerzewski z Dolska  rozstrzelany w Ksi¹¿u

       8. Józef Burdajewicz  burmistrz Dolska rozstrzelany w Ksi¹¿u

       9. Andrzej Œwiêcicki z Tr¹binka rozstrzelany w Ksi¹¿u

     10. Antoni Jêdrzejczak z Ostrowieczna rozstrzelany w Ksi¹¿u

     11. Antoni Borowicz rozstrzelany w Ksi¹¿u

     12. Józef Szczepañski rozstrzelany w Ksi¹¿u

     13. Wybrane strony z ksi¹¿eczki wojskowej Ignacego Mlickiego

     14. Dokument œmierci Ignacego Mlickiego

     15. Poœwiêcenie sztandaru SMPM w Dolsku w 1933 r.

     16. Zawiadomienie USC o rozstrzelaniu Antoniego Borowicza 

     17. Œwiadectwo zgonu Antoniego Borowicza

     18. Poœwiadczenie o rozstrzelaniu Tadeusza Bielerzewskiego

     19. Zaproszenie na uroczystoœæ ¿a³ob¹

     20. Z uroczystoœci ods³oniêcia i poœwiêcenia pomnika.

21-32. Serwis fotograficzny z uroczystoœci poœwiecenia pomnika

           i ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej rozstrzelanych na Rynku

           w Ksi¹¿u.

      33. Spotkanie mieszkañców Ksi¹¿a z kombatantami Armii 

            Czerwonej.
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