
Wspomnienie naocznych świadków egzekucji 21 października 1939 r. (sobota) w Lesznie 
(prokurator Verlohren):  

        „Przed oblicze sądu postawiono ponownie 20 oskarżonych. Przewodniczący [G. Flesch] 
oświadczył, że za podżeganie i występowanie przeciwko Niemcom zostają skazani na karę 
śmierci, a wyrok będzie natychmiast wykonany. Na sali rozpraw ustawiono trzy wiadra. 
Skazańcy musieli do nich włożyć nakrycia głowy i wszystkie osobiste rzeczy wartościowe. W 
grupach 10 osób zostali potem wyprowadzenie na tzw. plac zamkowy przed gmach sądu...[...] 

Na placu czekał pluton egzekucyjny – 30 policjantów. Dla zabezpieczenia muru przed 
kulami ustawiono worki z piaskiem. Skazani stawali twarzą do ściany z podniesionymi do 
góry rękoma. W pierwszej grupie jeden ze skazańców nie został trafiony i strzelano do niego 
powtórnie. Następnie lekarz policyjny stwierdzał zgon. Jednak w większości przypadków 
zachodziła konieczność dobijania z pistoletu. Komando polskich więźniów załadowało zwłoki 
na przygotowany samochód. Doprowadzono drugą dziesiątkę skazanych, którą rozstrzelano w 
podobny sposób. Ludność Leszna powiadomiono o posiedzeniu sądu doraźnego i o wykonaniu 
wyroków poprzedniego dnia wieczorem. Ludzie przyglądali się egzekucji z odległości 40-50 
m. Do żadnych rozruchów nie doszło...”

[J. Zielonka, W cieniu swastyki, Leszno 2004, s. 96-99.] 

Egzekucje były instrumentem terroru wobec ludności polskiej na okupowanych przez 
III Rzeszę terenach. Według wspomnień  Karola Kandziory:  

„Atmosfera i życie w Poznaniu i na prowincji stawały się z dnia na dzień cięższe. 
Dochodziły straszne wieści o rozstrzeliwaniach po miastach i miasteczkach Bogu ducha 
winnych obywateli, których sprowadzano na miejsce stracenia, a spędzoną ludność zmuszano 
do obecności podczas egzekucji. Hiobowe wieści te się sprawdzały. Plakaty czerwone, 
naklejane na murach Poznania obwieszczały, że ten [a ten] lub ci zostali straceni za 
posiadanie broni lub za „zakłócanie miru publicznego”. [...] Licznych aresztowań 
dokonywano codziennie i wywożono do miejsc nieznanych. Zapełniły się więzienia i kazamaty 
fortów podmiejskich.”  

[K. Kandziora, Pamiętnik z wygnania (1939-1943), Poznań 2007, s. 45.] 

Zachowały się liczne relacje i zeznania o mordach dokonywanych przez funkcjonariuszy 
załogi wartowniczej obozu (SS-Wachkommando), a także znęcania się i maltretowania 
w Forcie VII w Poznaniu:  

„Zgaszono światła i w celi zapanowała głucha cisza. Coraz wyraźniej słychać było ryki 
i śpiewy pijanych gestapowców, ucztujących w kantynie [...], ryki zdawały się coraz bardziej 
zbliżać. [...] Tumult, skrzypienie otwieranych drzwi do cel, słowa komendy, wyzwiska, 
przekleństwa, głuche trzaski bicia, jęki katowanych, śmiechy gestapowców, strzały 
rewolwerowe [...]. Czuliśmy, że noc dzisiejsza będzie okropna. W chwilę potem światło 
zabłysło w celi. [...] Porwaliśmy się z legowisk jak szaleni, zderzając się z sobą i potrącając 
wzajem, stawaliśmy w dwuszeregu. [...] wywołano z szeregu pierwszego z brzegu. [...] zaczęto 
go bić trzcinową laską. Kazano mu głośno liczyć uderzenia. Gdy się pomylił lub jęknął, 

ncichocka
Notatka




	Pusta strona



