W czasie II wojny �wiatowej
sobota, 19 września 2009 17:04

<p>W momencie niemieckiego ataku na Polsk� l wrze�nia 1939 r. Gmina Osie znalaz�a
si�na bezpo�rednim zapleczu frontu. 2 wrze�nia okolice Osia by�y wielokrotnie
bombardowane. Straty ponios�a uchodz�ca ludno��cywilna oraz wycofuj�ce si�oddzia�y 2
pu�ku szwole�er� i 2 samodzielnego batalionu strzelc�. 3 wrze�nia do Osia wkroczy�y
wojska niemieckie.</p>
<p><br />Podobnie jak na terenie ca�ego Pomorza Niemcy
rozpocz�i rz�dy od wprowadzenia restrykcyjnego prawa dla ludno�ci polskiej i eksterminacji
os�, kt�e ich zdaniem mog�y zagrozi�panowaniu III rzeszy. W ko�ciele utworzony zosta�,
istniej�cy do XI 1939 r., ob� przej�ciowy dla ludno�ci cywilnej i �o�nierzy polskich.
R�nocze�nie Selbschutz wsp�nie z miejscowymi Niemcami rozp�a� fal�terroru, w wyniku
kt�ej �mier�ponie�li mi�zy innymi uczestnicy wyst�pie�antyniemieckich z Brzezin i
Wa�kowisk: Jan Kak, Henryk Jurczyk, Leon Winowiecki, Jan �yczy�ki, Maksymilian
Rambalski, Andrzej B�czek, Leon Lewandowski oraz mieszka�y Osia: Bronis�aw Truskawa listonosz, Micha� Wojtecki - kancelista parafialny, Ryszard Bocian - cie�la, Tadeusz Bocian,
Antoni Kotowski - robotnik, Konstanty Murawski - kupiec, Jan Cherek, Bronis�aw Sieros�awski
- nadle�niczy, prezes polskiego zwi�zku zachodniego i Szukalski -w�a�ciciel maj�tku
Jaszcz. Aresztowany zosta� te� i osadzony w obozie koncentracyjnym, w kt�ym zmar�,
proboszcz parafii Osie ks. Dziekan Jan Bruski.<br />Warunki okupacji spowodowa�y r�nie�
na Pomorzu rozw� ruchu partyzanckiego. Lasy na p�oc od Osia sta�y si�ostoj� partyzant�
"Graba", grupy Feliksa Warczaka i innych. By�o to powodem umieszczenia w Osiu oddzia�u
antypartyzanckiego "Jagdkommando", kt�y bra� udzia� w pacyfikacjach rejonu, w tym r�nie�
w stoczonej w lasach mi�zy le�nicz�k� Pohulanka a B��nem najwi�szej bitwie
partyzanckiej na Pomorzu. Jego te� dzie�em by�o zamordowanie pod zarzutem wsp�racy z
partyzantami mieszka�� wsi Rada�ka: Franciszka, Joanny i Rozalii Fricske, J�efa
Kuzimskiego, Stanis�awa Sowi�kiego, J�efa Warczaka, Jana i Marty Babi�kich, Marii,
Heleny, Alfonsa Konieczk� oraz mieszka�� Tlenia: Leokadii, Kazimierza, Marty, Zofii, Haliny,
Janiny i Maksymiliana �wierczy�kich oraz Janiny i Franciszka Marchlewicz�.<br />Panowanie
Niemc� na terenie gminy zako�zy�o si�w drugiej dekadzie lutego 1945 r., kiedy to
wchodz�ce w sk�ad 49 armii genera�a Griszina 385 i 191 dywizje piechoty zdoby�y 17
lutego Osie.<br />Dzia�ania wojenne nie spowodowa�y w skali gminy wielkich strat
materialnych. Zniszczeniu uleg�y mosty na Wdzie oraz centrum Osia. Trudniej natomiast
oceni�straty ludzkie. Wed�ug J�efa Milewskiego w wyniku polityki niemieckich w�adz
okupacyjnych, dzia�a�wojennych oraz udzia�u w walkach na r�ych frontach ii wojny
�wiatowej zgin� 122 mieszka�� gminy. Jednak ankieta przeprowadzona przez proboszcza
parafii Osie, ks. K. �wink�wykaza�a, �e w obejmuj�cej 80� terenu gminy parafii wynios�y
one ��cznie ze stratami w�r� os� wywiezionych przez Rosjan w g��b ZSRR 150 os�.
Mo�na wi� wnosi� �e i dla ca�ej gminy by�y one wy�sze.</p> <p>�</p> <p><em>Tematy
opracowano na podstawie Informatora turystycznego "Gmina Osie" - TMBT 1995 r.<br /> z
dzia�u opracowanego przez mgr Marka Miesa��<br /> Dzia� "Zas�u�eni i wybitni ludzie
opracowa� Mariusz Chudecki.<br /> Od Redakcji: Niekt�e �r�tytu�y zosta�e zmienione.
Zaktualizowano te� zapisy w cz�i "Po II wojnie �wiatowej"</em></p> <p>�</p>
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