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7. Wysiedlenia i wywózki do obozów koncentracyjnych
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Niemiecka wizja poszerzania przestrzeni życiowej (Lebensraum) realizowana była poprzez plan Generalplan Ost, mający na celu zyskanie przestrzeni dla wzrastającej 
Rzeszy Niemieckiej. Plan zakładał wysiedlania ludności słowiańskiej, zwłaszcza polskiej, na zajętych terenach oraz eksterminację biologiczną poprzez wyniszczanie i mordo-
wanie ludności w obozach koncentracyjnych.

Wysiedlanie
Władze okupacyjne planowały doce-

lowo wysiedlić z ziem polskich blisko 
20 milionów ludności. Tuż po  zajęciu 
Wielkopolski sporządzono listy osób 
i majątków przeznaczonych do eksmi-
sji. Decyzję o wysiedlaniu mieszkań-
ców Wielkopolski podjął Arthur Gre-
iser. Uważał on Polaków za „element 
niegodny do włączenia w społeczeń-
stwo niemieckie”. Na terenie powiatu 
wrzesińskiego pierwsze grupy ludno-
ści do wysiedlenia w liczbie 1 260 osób 
wytypowano 28 i 29 listopada 1939 r. 
Byli to mieszkańcy powiatu aktywni na 
polu społecznym, działacze polityczni, 
nauczyciele, właściciele ziemscy i bo-
gatsi rolnicy czy też właściciele warsz-
tatów, sklepów lub kamienic. Wysie-
dlenia dokonywano najczęściej wcze-
śnie rano. Wysiedleńcy na spakowanie 
podstawowych rzeczy mieli zaledwie 
po kilkanaście minut. Pozwalano 
im zabrać tylko bagaż podręczny 
do 12 kg na osobę oraz kwotę pienięż-
ną do 200 zł. Pozostawione mienie 
musieli zostawić w jak największym 
ładzie, po to by nowi niemieccy wła-
ściciele mogli od razu z tego mienia 
korzystać. Władze specjalnie stwarza-
ły atmosferę lęku. Wszystko to miało 
zniechęcić do ewentualnego oporu.

Pierwszą wytypowaną do wysiedle-
nia grupę wrześnian zgromadzono 
w folwarku w Gutowie Małym. Tam 
dokonano spisu wysiedleńców oraz 
rewizji. 1 grudnia 1939 r. wszystkich 
załadowano na wagony towarowe na 
stacji Gutowo Wielkie. Stąd przez trzy 
doby wieziono ich do Radomia. Drugą 
wytypowaną 350-osobową grupę wy-
siedleńców w dużej mierze stanowili 
powstańcy wielkopolscy. 12 grudnia 
zostali wywiezieni do Sokołowa Pod-
laskiego. Kolejne grupy wysiedlanych 
mieszkańców powiatu wywożono naj-
pierw do obozów przejściowych (Po-
znań, Łódź), a następnie do Generalne-
go Gubernatorstwa. Szczególną grupą 
wysiedleńczą była ludność żydowska. 
Z tym że ją w zasadzie transportowa-
no do obozów koncentracyjnych – o 
czym dalej. Wywożono także na robo-
ty przymusowe w głąb Niemiec. Łącz-
nie z ziemi wrzesińskiej wysiedlono 
ponad 7 300 osób. W ich miejsce spro-
wadzono prawie trzy tysiące Niem-
ców z głębi Niemiec, Łotwy, Galicji, 
Chełmszczyzny, Bukowiny, Besarabii 
i głębi Rosji. Plany niemieckie zakłada-
ły, że Kraj Warty zostanie pozbawiony 

słowiańskości do połowy 1940 r. Jed-
nak chaos, jaki panował przy akcjach 
wysiedleńczych, wymusiły do powoła-
nia jeszcze w grudniu 1939 r. general-
nego pełnomocnika ds. wysiedleń na 
Kraj Warty. Powołano na niego wyższe-
go dowódcę SS Wilhelma Koppe. Dla 
wysiedleńców zorganizowano obozy 
przejściowe (m.in. w Poznaniu i Łodzi). 
Przypominały one targi niewolników. 
Działali tu selekcjonerzy z Głównego 
Urzędu Rasy i Osadnictwa. Wybierali 
najsilniejsze jednostki do pracy, zaś 
słabe wysyłali do obozów zagłady. 
Część wysiedlanych mieszkańców zie-
mi wrzesińskiej trafi ło do obozu prze-
siedleńczego na Głównej w Poznaniu 
(Sammellager Glowna).

Wywózki
Najtragiczniejszym przejawem eks-

terminacji była wywózka do obozów 
koncentracyjnych. Ten straszny los 
spotkał już na samym początku woj-
ny ludność narodowości żydowskiej. 
1 października 1939 r. na terenie Wrze-
śni zamieszkiwało 42 Żydów. Jeszcze 
tego samego miesiąca wszyscy wrze-
sińscy i pyzdrscy Żydzi zostali wywie-
zieniu do obozu koncentracyjnego 
w Forcie VII w Poznaniu. Tam w listo-
padzie 1939 r. śmierć poniosła grupa 
pyzdrskich Żydów: 11 listopada za-
mordowano Dawida Gnata, zaś 18 li-
stopada Laiba Rosenkopfa, Dawida Po-
demskiego, Mordka Ber Lewetala oraz 
Szmula Gaima Jasinskyego. Również 
18 listopada 1939 r. podczas ucieczki, 
jak zapisano w dokumentacji, zosta-
li zastrzeleni żydowscy wrześnianie: 
Chaim Szynklewski, Szach Dereczyń-
ski, Max Kaliski, Salii Biberfeld oraz Her-
bert Kaphan. Naród żydowski na ziemi 
wrzesińskiej wyniszczono całkowicie. 
Jeszcze tylko – wg danych na 1 sierp-
nia 1940 r. – przebywał tutaj jeden Żyd.

Mieszkańców  ziemi wrzesińskiej wy-
wożono do obozów Posen, Auschwitz, 
Mauthausen, Dachau, Sachsenhausen, 
Groß-Rosen, Ravensbrück, Buchen-
wald. W miejscach tych zginęli:

Konzentrationslager Fort VII Po-
sen – niemiecki obóz zagłady na te-
renie Fortu VII Twierdzy Poznań: wyżej 
wymienieni obywatele narodowości 
żydowskiej, Józef Tomaszewski, Zyg-
munt Stankowski, Michał Miętus, Tade-
usz Danecki, Piotr Gabczyński, Wacław 
Gorzelańczyk, Leon Jakubowski, Ste-
fan Kajdan, Józef Kempiak, Mieczysław 
Kolański, Kazimierz Lieske, Kazimierz 
Mielcarek, Florian Nowak, Franciszek 
Ostach, Józef Pietrzak, Bolesław Pocz-
ta, Edward Preiss, Henryk Rewers, Ma-
rian Rogaliński, Stanisław Skitek, Adam 
Sobota, Czesław Surdyk, Władysław 
Troczyński, Antoni Walkowiak, Stefan 
Wierzejewski;

Konzentrationslager Mauthausen-
-Gusen – niemiecko-austriacki obóz 
zagłady w Mathausen i Gusen, 20 km. 
od Linzu w Austrii: Ignacy Haremza, 
Wacław Banaszak, Henryk Złotowicz, 
Franciszek Machiński, Franciszek Wal-
czak, Mieczysław Gałkowski, Jerzy Ko-
smowski, Michał Majchrzak, Stefan Pa-
nowicz, Stanisław Petzold, Mieczysław 
Słowiński, Edmund Sierpecki, Agniesz-
ka Lipiecka, Władysław Wesołowski, 
Walerian Olejniczak;

Konzentrationslager Dachau – nie-
miecki obóz zagłady Dachau k. Mo-
nachium w Bawarii: Florian Tasiemski, 
Brunon Lorkiewicz, ks. Kazimierz Pau-
se, ks. Leon Łagoda, ks. Stanisław Mu-
siał, ks. Władysław Cichowski;

Konzentrationslager Sachsenhau-
sen – niemiecki obóz zagłady Sach-
senhausen, dzielnicy Oranienburga 
w Brandenburgii: Leon Łukowski;

Konzentrationslager Groß-Rosen – 
niemiecki obóz zagłady w Rogoźnicy 
k. Świdnicy na Dolnym Śląsku: Feliks 
Biniakiewicz, Antoni Gendek;

Konzentrationslager Ravensbrück – 
niemiecki obóz zagłady w Ravensbrück 
k. Fürstenbergu w Brandenburgii: Else 
Löffl  er (z d. Hänel), Felicja Tulska;

Konzentrationslager Auschwitz – 
niemiecki obóz zagłady w Oświęcimiu 
na Górnym Śląsku: Marian Ciesielski, 
Mieczysław Kitta, Franciszek Kromolicki, 
Józef Mleczak, Aleksander Bolewicz, Teo-
bald Juliusz Handke, Agnieszka Lipiecka;

Konzentrationslager Buchenwald – 
niemiecki obóz zagłady w Buchenwal-
dzie k. Weimaru w Turyngii: Józef Galas.

Z pewnością listy te nie są pełne i być 
może nigdy do końca nie poznamy 

wszystkich nazwisk mieszkańców zie-
mi wrzesińskiej, którzy zostali zamor-
dowani w obozach koncentracyjnych.

Straty ludnościowe w wyniku wy-
siedleń i wywózek

Straty ludnościowe mieszkańców 
ziemi wrzesińskiej spowodowane wy-
siedleniami i wywózkami do obozów 

koncentracyjnych nie są do końca usta-
lone. Z danych stworzonych zaraz po 
zakończeniu wojny wynika, że w wyni-
ku śmierci w więzieniach i obozach ży-
cie straciło 211 osób, w wyniku wycień-
czenia z powodu pracy przymusowej 
132 mieszkańców. Na koniec wojny w 
obozach koncentracyjnych przebywało 
219 obywateli z terenu powiatu wrze-
sińskiego. Z wywiezio-
nych do prac przymuso-
wych poza domem po-
zostawało 2 200 osób.

Obóz koncentracyjny Gusen

Naszywka obozowa (tzw. winkiel) 
z literą P (Pole - tzn. Polak)

Antoni Gendek, zamordowany w obozie 
koncentracyjnym w Groß-Rosen w lutym 

1944 r. poprzez wstrzyknięcie fenolu 
do mięśnia sercowego

 List Józefa Galasa z obozu w Buchenwaldzie do matki we Wrześni


