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Drogi Czytelniku,

do Twoich rąk oddajemy pierwszą tak obszerną 
publikację opisującą życiorysy powstańców wiel-
kopolskich związanych z ziemią miłosławską.

Opracował ją wybitny regionalista Michał 
Pawełczyk, który pochylił się nad uczestnikami 
powstania, często cichymi bohaterami tamtych 
wydarzeń, z naszych miłosławskich terenów.

Jestem przekonany, że lektura tej książ-
ki pozwoli czytelnikowi odkryć meandry 
uczestników Powstania Wielkopolskiego 
i spojrzeć na sprawy powstania z bardzo szero-
kiej perspektywy.

Jak mówił Józef Piłsudski: „Naród, który nie 
szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacu-
nek”. Wierzę zatem, że młode pokolenie zaczerp-
nie z tej publikacji wiedzę o historii, motywach, 
odczuciach społecznych, które zadecydowały  
o zwycięskich zrywach w latach 1918-1919.

Przerzucając kolejne kartki tej książki, miejmy świadomość, że przedstawione 
opisy mogą się czasem różnić od faktów historycznych opartych na materiałach źró-
dłowych. Pamiętajmy jednak, że są to autentyczne wspomnienia samych powstań-
ców nadające im specyficzny koloryt. 

Życząc miłej lektury, pozdrawiam

Hubert Gruszczyński
Burmistrz Gminy Miłosław
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Książkę poświęcam pamięci Dominika Pogłodzińskiego, 

zasłużonego wybitnego regionalisty, prostego i skromnego człowieka, 

 pasjonata historii regionalnej, niestrudzonego zbieracza pamiątek, kolek-

cjonera i publicysty, historyka-amatora, 

wybitnego obywatela Miłosławia, miłośnika Ziemi Miłosławskiej. 

Składam specjalne podziękowania 

za udostępnienie rodzinnych pamiątek 

z archiwum Dominika Pogłodzińskiego,

dla 

pana Andrzeja Wąsiewicza 

z Centrum Remontowo-Budowlanego

we Wrześni, przy ul. Paderewskiego 49



5

Niniejsza książka jest hołdem złożonym powstańcom wielkopolskim związanym 
z Ziemią Miłosławską. Stanowi jednocześnie wkład w uświetnienie obchodów sto 
pierwszej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Wspomnienia zawarte w niniejszej książce to próba odtworzenia zdarzeń w pamięci 
świadków i uczestników. Miejsce opisanych zdarzeń niejednokrotnie przekracza obszar 
związany z Ziemią Miłosławską, choć w pewien sposób łączy się z nią.

Niniejsza pozycja nie jest w swym założeniu źródłem przekazu historycznego, lecz 
tylko źródłem pomocnym w badaniach historycznych, a przede wszystkim przekazem 
pamięci uczestników o zdarzeniach, wyrazem stanu emocji i ich odczuć. 

Nie zawsze też wspomnienia zawierają w sobie rzeczywisty, historycznie zweryfiko-
wany obraz zdarzeń, lecz tylko ten zapamiętany, składający się z nałożonych na siebie 
fragmentów często przestawionych w czasie. 

Zdawać sobie należy sprawę z niedoskonałości pamięci ludzkiej, w swej naturze za-
wodnej i niedoskonałej, zawierającej późniejsze naleciałości i luki. Są tu zawarte wspo-
mnienia osobiste, a więc jako takie obarczone cechami osobowości wspominającego.

Wybaczmy zatem potknięcia wspominającym, którzy pomylili daty lub przestawili 
kolejność zdarzeń.

Książka ta, jako kolejna opisująca historię Ziemi Miłosławskiej nie jest ostatnią z cy-
klu. Zamierzeniem autora jest bowiem stworzenie cyklu trzytomowego. 

Patriotyzm bohaterów książki, ich oddanie, waleczność i wierność ojczyźnie zasłu-
gują na kontynuację. Nie zapomnimy, że powstańcy miłosławcy zapisali chlubne karty 
historii w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim.

Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do powsta-
nia niniejszego opracowania, w szczególności Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz pra-
cownikom Urzędu.

 Michał Pawełczyk

Uwaga.
Komentarz autorski został zapisany kursywą i oznaczony kwadratowymi nawiasami [ ].
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KATECHEZA 
ŚW. CYRYLA JEROZOLIMSKIEGO, 

BISKUPA, 
O DUCHU ŚWIĘTYM

 Jego nadejście poprzedzają promienie światłości i wiedzy. 
Przybywa On jako braterski opiekun naszego wnętrza, 

by zbawiać, uzdrawiać, pouczać i upominać, wzmacniać i pocieszać, 
oświecać umysł, 

najpierw tego, kto Go przyjmuje, 
a poprzez niego oświecać także innych.
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Ziemia Miłosławska na starej mapie.
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WPROWADZENIE

RYS HISTORYCZNY
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TRADYCJE POWSTAŃCZE

Deklarację rozbiorową, która była równoznaczna z aneksją części Polski, wydały 
Prusy 15.01.1793 r. Z tym dniem nastał okres rozbiorów, przerwany na krótko napole-
ońskim okresem wolności. 

W lutym tego roku, 6 kolumn wojsk pruskich pod dowództwem Möllendorfa, wkro-
czyło na nasze tereny. 17 lutego kolumny te doszły do Pyzdr. 3.04.1793 r. pruski oddział 
wojska przybił na bramie cmentarza przy farze wrzesińskiej patent króla pruskiego 
o przejęciu miasta i okolic w jego posiadanie. Odtąd Września i okolice znalazły się pod 
zaborem pruskim (II rozbiór pruski). 

Na mocy Traktatu, zawartego z Napoleonem I w Tylży, Prusy odstąpiły na rzecz 
Księstwa Warszawskiego ziemie zagarnięte podziałem 1793 roku. Gdy po upadku Napo-
leona kongres wiedeński w 1815 r. zlikwidował jego dokonania w sferze polityki, ziemie 
te dostały się znowu pod panowanie Prus, jako Wielkie Księstwo Poznańskie.

W umowie z dnia 3 maja zawartej w Wiedniu, czytamy, co następuje: „Polacy, pod-
dani państw, zawierających umowę, mają korzystać z urządzeń, zapewniających im za-
chowanie ich narodowości, a to w takiej formie, jaką każde z państw, do których należą, 
nadać uzna za właściwe”. 

W jaki sposób powyższą, niezupełnie jasną, formułę dyplomatyczną pojmował rząd 
pruski, wynika z manifestu, który został wydany przez Fryderyka III 15.05.1815 r. do 
mieszkańców na nowo przyłączonej do Prus prowincji. Założenia tego manifestu to:
– zasada równouprawnienia Polaków i Niemców,
– język polski ma być obecny w administracji, sądownictwie, szkołach i wszelkich    
       instytucjach publicznych, 
– zapewnienie zachowania narodowości,
– udział elementu polskiego w administrowaniu prowincją.

15 maja 1815 r. pierwszym i jedynym księciem-namiestnikiem autonomicznego 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego został mianowany książę Antoni Radziwiłł, mąż 
księżniczki Luizy (Ludwiki).

Dnia 24.05.1815 r. pruski generał komenderujący Wilhelm Hermann Heinrich von 
Thümen przekroczył granice Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 28.05.1815 r. rano 
pierwsze oddziały weszły w mury Poznania, a ósmego czerwca, wśród bicia z dział 
i odgłosu dzwonów po uroczystym nabożeństwie w kościele farnym, które celebrował 
ksiądz biskup Gorzeński, odbyła się ceremonia zdejmowania orłów polskich z publicz-
nych gmachów. Senator – wojewoda Wybicki wzniósł pierwszy toast na cześć „naj-
miłościwszego, gorąco Polakom sprzyjającego Imci Króla Pruskiego, Wielkiego Księcia 
Poznańskiego”. 

3.08.1815 r. przybył do Poznania książę-namiestnik i tego samego dnia odbyła się 
uroczystość składania przysięgi na wierność nowemu monarsze. 

W dniu 11.11.1817 r. w Berlinie podpisano Traktat graniczny, ostatecznie ustalający 
granicę między Prusami a Rosją. Wskutek nowego podziału Słupca i Pyzdry z okolicz-
nymi miejscowościami zostały przekazane Rosji. Do Rosji, a właściwie do Królestwa 
Polskiego zwanego popularnie Kongresówką włączono miejscowości: Tarnowa, Dłusk, 
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Rataje, Ksawerów, Pietrzyków, Ciążeń, Dąbrowa, Wierzbocice, Kąty, Kotunia i Piotrowi-
ce. Stolicę powiatu przeniesiono z Pyzdr do Wrześni.

Powstanie listopadowe 1830 r.

Nikt jednak nie zapomniał o wolności. Dla Wielkopolan objawiło się to między in-
nymi udzielaniem pomocy powstańcom z sąsiedniej Kongresówki w 1830 r., gdy wybu-
chło Powstanie Listopadowe.

Mimo pilnie strzeżonej granicy wielu ochotników, głównie wywodzących się ze 
szlachty, przekroczyło granice biorąc udział w walkach powstańczych. 

Znaczący wkład wniosła rodzina Mielżyńskich wysyłając trzech braci, synów Jó-
zefa Mielżyńskiego (1765-1824), a mianowicie Macieja (1799-1870), Ignacego (1810-
1831) i Seweryna (1804-1872). Służyli w oddziałach jazdy pod komendą pułkownika 
Augustyna Brzeżańskiego, później generała Dezyderego Chłapowskiego. Ignacy poległ 
w 1831 r. na Litwie. 

Utworzyły się punkty zborne dla przerzutu sił w Bieganowie, Miłosławiu i Orzecho-
wie. Pomoc miała także oblicze materialne. Przekazywano sukno, odzież środki opa-
trunkowe i oczywiście broń i amunicję. Dostarczano także konie.

W celu blokady granicy sprowadzono wojsko pruskie, które stacjonowało między 
innymi w Graboszewie, Skarboszewie, Strzałkowie i Brudzewie oraz Borzykowie, Miło-
sławiu, Spławiu, Gorazdowie, Sokolnikach i Wszemborzu.

Oczywiście utrzymanie wojska spoczęło na barkach miejscowej ludności. Po upadku 
powstania nastąpiły represje, w tym konfiskata majątków.

Rok 1848 „Wiosna Ludów”

W 1848 r. przyszedł czas Wiosny Ludów. Na wieść o berlińskiej rewolucji marco-
wej 20 marca o godz. 10.00 utworzono w poznańskim Bazarze rodzaj rządu zwany Ko-
mitetem Narodowym. Przystąpili do niego znani działacze społeczni, między innymi 
Ludwik Mierosławski i Karol Libelt. Niektórzy z nich zostali dopiero co wypuszczeni 
z pruskiego więzienia, w którym przebywali za udział w powstaniu z 1846 r. Komitet 
Narodowy proklamował niepodległość i przystąpił do organizacji sił zbrojnych. Na-
czelnym wodzem powstania wyznaczono Ludwika Mierosławskiego. Zaraz też, od 23 
marca, rozpoczęły się przygotowania organizacyjne do utworzenia sił zbrojnych. Na 
pograniczu Królestwa zaczęły się formować pułki jazdy i piechoty w Trzemesznie, Ple-
szewie, Środzie, Poznaniu, Dobrojewie, Objezierzu, Wełnie, Wrześni, Ostrowie, Książu, 
Sulmierzycach i Raszkowie. Napór Prusaków spowodował starcia oddziałów pruskich 
i polskich. 

30 kwietnia polskie wojska pod wodzą Mierosławskiego pokonały w Miłosławiu 
pruski oddział Blumena, a 2 maja pod Sokołowem przegnały wojska Hirschfelda. 

3 maja Prusacy ustalili dalszy przebieg akcji. Założono, że najpierw należy utrzymać 
łączność pomiędzy oddziałami Hirschfelda, Wedella, Blumena i Brandta. Następnego 
dnia pruskie wojsko pod dowództwem Brandta wyruszyło ze Środy do Żydowa. Zbliżał 
się nieuchronny koniec powstania.
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Wojska Mierosławskiego kierowały się w stronę północno–wschodnią. Przez Trze-
meszno, Gębice, Orchowo, sztab i wojsko dotarły wieczorem 6.05.1848 r. do Skąpego, 
natomiast jazda stanęła w Kornatach. W Skąpem na zwołanej naradzie doszło do otwar-
tego konfliktu pomiędzy Mierosławskim a dowódcą średzkim Brzeżańskim. Zapadła de-
cyzja o wejściu w układy z Prusakami, a Mierosławski złożył dymisję z funkcji dowódcy 
wojsk. Stąd wojska powstańcze zawróciły w stronę Miłosławia. Prowadzenie rokowań 
przekazano Brzeżańskiemu, przedtem dowódcy obozu średzkiego. Mierosławski z woj-
skiem ciągnął jeszcze w kierunku Miłosławia. Powstańcy przeszli przez Strzałkowo, 
Wólkę, Paruszewo, Graboszewo do Grabowa Królewskiego, gdzie przenocowali, a póź-
niej zaczęli się rozchodzić. Mierosławski opuścił szeregi powstańcze. Wojska powstań-
cze uległy rozprzężeniu. W Miłosławiu pojawiła się informacja, że kapitulacja odbyć 
się ma w Zberkach, jednak wskutek opóźnienia doszło do niej w Bardzie. Tu nastąpiło 
podpisanie układu ostatecznej kapitulacji. 9.05.1848 r. gen. Wedell wraz z pułkowni-
kiem Brandtem znajdowali się w Bardzie. Tam też udał się Brzeżański i w obecności 
Alfonsa Taczanowskiego oraz wrzesińskiego landrata Bärensprunga, zawarto ugodę co 
do kapitulacji. 

Wojsko pruskie rozproszone po miastach i wsiach, dopuszczało się licznych grabie-
ży i gwałtów. Bardzo rygorystyczne i nieludzkie były też działania odwetowe, szczegól-
nie w stosunku do podejrzanych o udział w powstaniu. Uczestniczących w powstaniu 
chłopów naznaczano na uchu i ręce czarnymi, nieusuwalnymi znakami.

Tak te zdarzenia opisywano [Hipolit Kończak-Powstanie wielkopolskie 1848 r. Zew 
Polski Zachodniej nr 39 z 1935 r.]:

„6 maja [1848 r.] rano, zamiast odetchnąć swobodnie w Rogowie, gdzie pewne były 
posiłki a sieć wojsk pruskich przerwana, znaleźli się powstańcy pod Orchowem, na 
pół drogi od Gębic do Witkowa. Co gorsza, okazało się, że Berlie wykonał zupełnie nie-
potrzebnie odwrót spod Trzemeszna, przerażony widokiem jakiejś zbłąkanej wendety 
pruskiej. Wieczorem dnia 6-go [maja 1848 r.] stanęło wreszcie wojsko w Skąpem pod 
Mielżynem, 2,5 mili od Wrześni. Obóz zupełnie zdezorganizowany, chłopi bowiem, jak 
pisze Mierosławski, „wsiąkali po drodze w lasy”, a błąkanie się niedobitków po zglisz-
czach i pobojowisku minionych zwycięstw, napawał jednych bezbrzeżnym smutkiem 
i rozpaczą, innych przekonaniem, że należy natychmiast podjąć układy-czyli złożyć 
broń. Generał Pfuehl, wysłannik rządu pruskiego do uregulowania stosunków Wielkie-
go Księstwa niecierpliwił się przeciąganiem walk i był skłonny do układów. W Skąpem 
więc zażądano od Mierosławskiego, aby zawiązał układy, celem złożenia broni. Mie-
rosławski odmówił. Wreszcie stanęło na tym, że Mierosławski nadal władzę zatrzyma, 
wobec Prusaków jednak wystąpi Brzeżański jako dowódca i układy poprowadzi.” 

Ze Skąpego uszczuplone do niepełna 1800 ludzi wojsko pomaszerowało do Strzał-
kowa i dalej do Murzynowa Borowego. Tam wypłacono żołd.

Rok 1863 – Powstanie Styczniowe

 Z chwilą wybuchu powstania w Królestwie, Prusacy obsadzili granicę wojskiem. 
Wzdłuż granicy, od Powidza do Wrześni w latach 1863 i 1864 stała brygada piechoty, 
do tego pułk jazdy i 3 baterie artylerii. W samej Wrześni stacjonowały dwie kompanie 
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piechoty i jeden szwadron jazdy
Pomoc dla powstania została zorganizowana w ten sposób, że Komitetowi Narodo-

wemu Centralnemu zostały podporządkowane komitety powiatowe. Powołano także 
tajnych, polskich komisarzy granicznych, zaś komisarzem wojskowym obwołano Ber-
narda Żychlińskiego.

Powiat wrzesiński, będąc granicznym, odegrał dużą rolę w powstaniu 1863 r. Do 
Wrześni przychodziły transporty broni magazynowane przeważnie w zabudowaniach 
gospodarczych majętności wrzesińskich w Opieszynie i Zawodziu. Stąd odbierali broń 
i amunicję wysłannicy z majątków pogranicznych jak Gorazdowo, Cieśle, Borzykowo, 
Szamarzewo, Sokolniki, Szemborowo, Strzałkowo, celem przenoszenia tego niebez-
piecznego bagażu przez granicę rosyjską.

W Strzałkowie następowała oficjalna wymiana jeńców-powstańców między zabor-
cami. Lazarety były rozlokowane po domach prywatnych we Wrześni oraz w miejsco-
wościach Gorazdowo, Grzybowo, Żydowo, Strzałkowo, Powidz, Miłosław, Szemborowo 
i innych. 

Ośrodkiem ruchu powstańczego w powiecie wrzesińskim była majętność Lutom-
skich w Stawie. Właścicielem Stawu był Bolesław Lutomski, który jednocześnie re-
prezentował Powiatowy Komitet Narodowy, a przy tym był powołany na naczelnika 
powiatu. Administrator majątku, Józef Prądzyński, pełnił funkcję intendenta zaopatru-
jącego oddziały. W Młodziejewicach, gdzie mieściła się centrala komitetu powiatowego, 
powiatowym komisarzem wojennym był Walerian Hulewicz.

Oprócz przerzutów materiałów wojennych dokonywano także przerzutów ludzi. 
Pierwszy transport odszedł 8.02.1863 r., następne 16.02 (Mierosławski) i 28.02. (Gar-
czyński). W Stawie tworzył się wielki oddział pod dowództwem młodego Francuza, 
hrabiego Young de Blankenheima. Oddział został tu umundurowany oraz zaopatrzony 
w broń. W Stawie rzemieślnicy szyli buty i odzież. Oddział ten, liczący 1000 osób, prze-
szedł przez granicę do Królestwa w Strzałkowie 23.04.1863 r. Stoczył kilka potyczek. 
Léon Young de Blankenheim (1837 – 1863), podpułkownik w Powstaniu Styczniowym, 
padł w bitwie pod Brdowem. W nocy 22.03.1864 r. trzy grupy sformowane przez Wła-
dysława Wierzbińskiego miały przejść granicę. Z tych oddziały inowrocławski i gnieź-
nieński rozbroili Prusacy, tylko grupa południowa wrzesińska (100 jeźdźców) przedarła 
się koło Słupcy pod wodzą Franciszka Budziszewskiego, słynnego wojaka, który miał 
romantyczną przeszłość w Algierze, Maroku i Meksyku. 

Była to ostatnia wyprawa powstańców wielkopolskich. Budziszewski otoczony ze 
wszystkich stron przez nieprzyjaciela musiał się wycofać z Królestwa i został uwięzio-
ny przez Prusaków. 

Wśród powstańców był wrześnianin Ludwik Szablikowski (1839 – 1925) ze swo-
ją grupą, późniejszy honorowy członek Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Antoni 
Powidzki z Powidza – uczeń gimnazjum trzemeszeńskiego – zebrał z Powidza i Miło-
sławia liczniejszy oddział i przyprowadził go do Stawu, gdzie też został wcielony do 
oddziału hr. Younga de Blankenheima. Powidzki poległ 26 kwietnia pod Nową Wsią 
koło Konina. 

W wielkim procesie o zamach stanu, który odbył się w Berlinie w grudniu 1864 r. 
brało udział 147 oskarżonych z Wielkopolski i Pomorza, w tym z ówczesnego powiatu 
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wrzesińskiego 12, mianowicie: 
Władysław Kosiński z Targowej Górki (komisarz graniczny powstania), Filip Skora-

czewski z Miłosławia, ks. Cyprjan Jarachowski z Pogorzeli, Bolesław Lutomski ze Stawu, 
Józef Prądzyński ze Stawu, Walerian Hulewicz z Młodziejewic, Artakserkses Rekowski 
z Gorazdowa, Kazimierz Wilkoński z Graboszewa, ks. Józef Hubert z Grabowa, Antoni 
Jackowski z Pałczyna, Roman Pilawski z Zielińca i Leon Smitkowski z Łęgu. 

Efekty powstań

Pamięć o kosynierach sokołowskich, ich czynach pozostała w przekazach ludowych. 
Prusacy w odwecie za powstanie dokonali w 1850 r. zmian nigdy nie zaakceptowanych 
przez Polaków. Dotyczyło to przede wszystkim zmiany nazwy terytorium. Zawierają-
cą w sobie pewną odrębność nazwę Wielkiego Księstwa Poznańskiego, zmieniono na 
pruską Provinz Posen, a zmiana ta przez Polaków nigdy nie została zaakceptowana. 
Ustanowiono też nowe struktury władzy: władza wiejska składała się ze sołtysa i kilku 
ławników lub starszych gminy, którzy zarządzali wszystkimi sprawami gminy. Na czele 
powiatu stał landrat (radca ziemski), zarządzający przy pomocy sekretarza powiato-
wego i komisarzy okręgowych. Komisariaty ustanowiono, grupując pewną liczbę wsi. 
Komisarz był nadrzędny nad sołtysami. Landratowi pomagali w pracy: 
– inspektor szkół, fizyk (lekarz) zajmujący się ochroną zdrowia i jednocześnie chirurg 
powiatowy oraz 
– poborca powiatowy, dozorujący sprawy podatkowe. 

Kilka, a nawet i kilkanaście powiatów tworzyło obwód rejencyjny, którym zarzą-
dzała Rejencja. Polityka wobec narodowości polskiej zawsze była lżejsza, gdy podczas 
wojen potrzebowano nowej siły do wojska. Wówczas dostrzegano element polski. We 
Wrześni, w hołdzie poległym w wojnie prusko-francuskiej w latach 1870-1871 wysta-
wiono pomnik, a na nim wyryto nazwiska poległych, w tym również Polaków.

W latach 1901-1907 nasiliły się dążenia do zachowania minimum polskości w szko-
le poprzez różnego rodzaju odmowy, zwane ogólnie strajkami szkolnymi. 

W 1918 r. żyli jeszcze uczestnicy wydarzeń 1848 r., żywa też była pamięć cierpień 
zadanych przez pruskie żołdactwo. Powstańcy zdawali sobie sprawę: przegrana znaczy 
unicestwienie, gdyż tak dyktowało im doświadczenie zawarte w przekazie od kosynie-
rów. Pozostał też w pamięci drugi przekaz: nie wierzmy władzom ani żadnym komite-
tom, które w rezultacie prowadzą działania kosztem mas ludowych. W tych stycznio-
wych dniach 1919 r. było jasne, że mieszkańcy wsi nie popełnią błędu swych dziadów 
z 10.04.1848 r., kiedy w wyniku ugody w Jarosławcu pod Środą rozpuszczono powstań-
ców, owych dzielnych kosynierów, tworząc w ten sposób legendę zdrady panów. Wte-
dy to powracający do domów ochotnicy opowiadali o gwałtach, jakich dopuszczali się 
Prusacy na opuszczających obozy ochotnikach. Chłopi zostali wydani na pastwę pacy-
fikujących prowincję oddziałów pruskich.

Pamięć o tych zdarzeniach przetrwała w narodzie. Po raz drugi chłopi w pole nie 
dali się wywieść. Nie uwierzyli w zapewnienia Naczelnej Rady Ludowej o pokojowym 
rozwiązaniu problemu granic, znając z doświadczenia nagminne łamanie wszelkich 
umów i zobowiązań przez Niemców. Jak już chwycili za broń, to po to, aby walczyć do 
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końca. Takie fundamenty miało historyczne wydarzenie zwane Powstaniem Wielkopol-
skim 1918/1919.

Wojsko pruskie we Wrześni

Armia Cesarstwa Niemieckiego była podzielona na Inspekcje Armii, te zaś na Korpu-
sy Armijne. Powiat wrzesiński należał do V Korpusu Armii w Poznaniu, który powstał 
w 1815 r. jako Komenda Generalna (Generalkommando im Großherzogtum Posen). Wy-
buch wojny spowodował mobilizację w V Korpusie Armii. Korpus ten dowodzony przez 
gen. Strantza wszedł w skład 5 Armii.

We Wrześni od 1 października 1902 (przybył wcześniej) do 1914 r. stacjonował III 
Batalion Infanterie Regiment Graf Kirchbach (1. Niederschles.) czyli niemiecki 46. Pułk 
Piechoty hrabiego Kirchbacha (dawniejszy pruski 1 Pułk Dolnośląski). Dziwna nazwa to 
skutek przyłączenia krajów (w tym królestwa Prus) do Rzeszy Niemieckiej, przy zacho-
waniu tradycyjnych nazw. Wybór Wrześni jako miasta garnizonowego nie był głównie 
spowodowany-jak się czasem sądzi-strajkiem dzieci wrzesińskich. Dla przypomnienia: 
20 maja 1901 r. niemiecki nauczyciel Schölzchen wymierzył karę cielesną 14 dzieciom 
za odmowę odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii, co spowodowało reak-
cję rodziców. Przed szkołą zebrał się agresywny tłum, który wdarł się do środka szkoły. 
Uczestników tych zajść władze niemieckie ukarały w procesie gnieźnieńskim więzie-
niem i grzywnami. 

Powodem budowy koszar we Wrześni, a i równolegle w Śremie, była chęć zabezpie-
czenia wschodniej flanki cesarstwa. Ponadto oczywistym sprzymierzeńcem w tej spra-
wie dla Wrześni była bliskość granicy i istniejące skrzyżowanie połączeń kolejowych 
Poznań – Strzałkowo oraz Gniezno – Jarocin. Września poprzednio bywała miastem 
garnizonowym o charakterze przejściowym. Stacjonowały tu różne jednostki wojskowe. 
Przykładowo w latach 1832-1851 stacjonował pułk jazdy Husaren-Regiment König Wil-
helm I (1. Rheinisches) nr 7. Później nadszedł czas, że likwidowano w latach siedem-
dziesiątych 19 wieku małe garnizony. W ten sposób miastami garnizonowymi ostało 
się tylko 8 większym miast, bez Wrześni. Do koncepcji powiększenia liczby miejscowo-
ści garnizonowych powrócono w 1901 r. Wówczas wyasygnowano ze skarbu państwa 
potężne kwoty na wzmocnienie militarne wschodniej strony cesarstwa. We Wrześni 
na budowę koszar wybrano teren peryferyjny o obszarze około 12 ha przy drodze na 
Gozdowo. Obsadzenie koszar powierzono poznańskiemu pułkowi piechoty pod nazwą 
Infanterie-Regiment Graf Kirchbach (1. Niederschlesisches) nr 46. Zaledwie w stycz-
niu 1902 r. pułk powziął wiadomość o przeprowadzce, a już przed południem 31 maja 
tego roku, załadowano na dworcu Garbary przybyły z placu musztry w Biedrusku III 
Batalion.

Podczas pierwszej wojny powołano oddział zapasowy 46. Pułku Piechoty w Jaroci-
nie. W Jarocinie stacjonowały 3 kompanie a jedna detaszowana („komenderowana”) we 
Wrześni. Dwie kompanie jarocińskie były kompaniami rekruckimi, a więc szkolenio-
wymi. Z nich wysyłano żołnierzy w celu uzupełnienia bojowej jednostki macierzystej. 
Trzecia kompania to kompania tzw. ozdrowieńców, czyli rekonwalescentów. Do niej 
też był zakwalifikowany personel szkolący oraz żołnierze funkcyjni (pisarze, kucharze, 
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sanitariusze, rzemieślnicy). Okres rekrucki w wojsku pruskim podczas wojny trwał 6 
tygodni. Prócz batalionu zapasowego w jarocińskich koszarach znalazły miejsce postoju 
oddział rezerwy i landszturmu.

W lutym 1917 r. I Batalion Landsturm Infanterie Regiment nr 1 z Poznania stał się 
Ersatz Bataillon (batalionem zastępczym, przygotowującym żołnierzy) Infanterie Regi-
ment nr 46 w Jarocinie i Wrześni.

I wojna światowa

Kiedy mocarstwa rozebrały obszar Polski nie dotrzymując później większości da-
nych narodowi polskiemu obietnic, wśród ludu mnożyły się opowieści i przepowied-
nie, że odrodzenie Polski nastąpi, gdy mocarstwa te skłócą się.

Właśnie wtedy, gdy pełne pychy wystąpiły przeciw sobie wywołując wojnę, zaczęły 
rosnąć nadzieje Polaków. Dotychczasowe próby uzyskania wolności przez organizowa-
ne powstania nie przyniosły bowiem żadnego rezultatu. A wojna Niemiec z Rosją roz-
poczęła się tu, nocą z 1 na 2 sierpnia o (jak doniesiono o godzinie 4.00) atakiem na most 
kolejowy na Warcie w formie ataku Rosjan na most Dębno-Orzechowo i na dworzec 
w Miłosławiu.

Komunikat Sztabu Generalnego:
Dziś wieczorem nastąpił atak rosyjskich patroli na most kolejowy nad Wartą 

w pobliżu Eichenried (Dębno) na trasie Jarocin-Września. Atak został odparty. Po 
stronie niemieckiej dwaj lekko ranni. Straty Rosjan nie są ustalone. Zapobieżono 
przedsięwzięciu zainicjowanym przez Rosjan przeciwko stacji Miłosław. 

I wojna światowa (przed II wojną światową nazywana „Wielką Wojną”) trwała od 28 
lipca 1914 do 11 listopada 1918 r. pomiędzy ententą (Wielką Brytanią, Francją, Rosją, 
Serbią, Japonią, Włochami od 1915 i Stanami Zjednoczonymi od 1917) a państwami 
centralnymi, czyli Austro-Węgrami i Niemcami, wspieranymi przez Imperium Osmań-
skie oraz Bułgarię. 

Wybuch pierwszej wojny światowej, w której przebiegu Niemcy liczyli na szybkie 
i zwycięskie zakończenie,powitano więc z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony 
strach przed nieznanym wynikiem wojny, a i możliwymi stratami w rodzinie a z dru-
giej pewna nadzieja na zmianę sytuacji w zakresie niepodległości. Widoczna stała się 
bowiem zmiana podejścia wśród władz wobec pobrania rzeszy żołnierzy narodowości 
polskiej, dość dzielnie sobie radzących w pierwszej fazie wojny. Kolejne odsłony dzia-
łań wojennych a w szczególności czas upływający bez większej nadziei na rozstrzygnię-
cie, a niosący coraz więcej strat wśród społeczeństwa radykalizował postawy społeczne. 
Okazało się, że po początkowych sukcesach, wygranie wojny przez państwa centralne 
jest niemożliwy, a nieuzasadnionemu wytracaniu narodu sprzeciwili się nawet poddani 
niemieccy. Polacy upatrywali w zakończeniu wojny niebywałą okazję do stworzenia 
własnego państwa. 

W roku 1917 wykończona trzema latami wojny Rosja nie była już w stanie prowadzić 
dalej działań wojennych. W wyniku szeregu rewolucji i upadku kolejnych rządów osta-
tecznie władzę w państwie przejęli bolszewicy, którzy rozpoczęli rokowania pokojowe 
z Niemcami. W październiku wybuchła w Rosji kolejna rewolucja. Zamieszanie z tym 
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związane pozwoliło Niemcom na wdarcie się w głąb Rosji. Będąc w sytuacji krytycznej 
Rosja, czyli jej bolszewicki rząd, zdecydowała się na separatystyczny pokój z Niemca-
mi. Rosja zrzekała się w nim większości swoich ziem zachodnich. Zawarcie 3.03.1918 
r. traktatu pokojowego z Rosją w Brześciu obudziło w Państwach Centralnych (Niemcy 
i sojusznicy) nową nadzieję na zwycięskie zakończenie wojny. 

Jednak do wojny po stronie państw Ententy, przystąpiły Stany Zjednoczone Amery-
ki, co przesądziło o wyniku wojny. Ostatni rok wojny, rok 1918, to kryzys państwa nie-
mieckiego, które wzięło na siebie prawie cały ciężar prowadzenia wojny. Powszechnie 
zaczęto odczuwać znaczące braki w zaopatrzeniu. Jeszcze próbowano bezskutecznie 
uzyskać przewagę w bitwach nad Marną i Sommą. Jesienią 1918 r. po kilku ostatecz-
nych próbach uzyskania przewagi Niemcy zrozumieli, że wojny wygrać nie mogą. Po-
prosili więc o zawieszenie działań wojennych. 

Koniec wojny

Klęska Niemców 
na froncie i upadek 
cesarstwa niemiec-
kiego rozpoczynają 
się zasadniczo już 
z dniem 4.11.1918 r. 
Wtedy to wybuchła 
niemiecka rewo-
lucja w marynarce 
wojennej, (bunt ma-
rynarzy w Kilonii), 
która szybko została 
podchwycona przez 
armię lądową. 8 li-
stopada zarząd ber-
lińskiej Partii Socja-
listycznej zażądał 
ustąpienia cesarza 
i następcy tronu. 9 
listopada kanclerz Rzeszy, książę Max Badeński obwieszcza o abdykacji cesarza Wilhel-
ma II, a o godz. 14.00 na wiecu podana jest informacja, że kierownictwo rządu obejmu-
je socjalista Ebert. Na zamku królewskim wywieszono czerwoną chorągiew. Powołane 
nowe dowództwo wojsk niemieckich przystąpiło do rozmów pokojowych. Przezornie 
cesarz niemiecki Wilhelm II na wiadomość o buntach marynarzy (scenariusz podobny 
jak w Piotrogrodzie z Aurorą) abdykował 9 listopada a 10 listopada 1918 r. salwował 
się ucieczką do Holandii. 11 listopada, o godzinie 5 rano w salonce pociągu marszałka 
Focha w lesie pod Compiègne, na stacji kolejowej w Rethondes, we Francji, przedsta-
wiciele niemieccy podpisali warunki rozejmu. Podpisane marszałkowi Fochowi przez 
negocjatorów niemieckich zawieszenie broni na frontach zaczęło obowiązywać od 

Niemiecka delegacja 11 listopada 1918 r. w Compiègne. Za chwilę podpi-
sze układ o rozejmie na froncie.
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11.11.1918 r. od godz. 11.00. Formalny stan wojny pomiędzy obydwoma stronami trwał 
jeszcze 7 miesięcy. 

Żołnierze, a konkretnie marynarze, rozpoczęli protest przekształcający się 
w rewolucję.  

Tymczasem w Polsce, w Lublinie utworzono Tymczasowy Rząd Ludowej Republiki 
Polskiej. 

Rady Żołnierskie i Robotnicze

Po wybuchu niemieckiej rewolucji listopadowej 1918 r., centralny rząd cesarski pró-
bował rozbroić i ujarzmić rewolucję zarządzeniem tworzenia Rad Robotników i Żoł-
nierzy. Rady te były formą władzy na terenie garnizonu. Na modłę ogólnoniemiecką 
zaczęły powstawać Rady Żołnierskie, Robotnicze, i Włościańskie. Sądzono, że o ile na 
ich czele staną osoby akceptowane, lub nawet wyznaczone przez niemieckie władze, 
będzie możliwe pokierowanie wypadkami, stopniowe schładzanie emocji a w rezul-
tacie opanowanie sytuacji. Za akceptacją władz berlińskich zezwolono na tworzenie 
w miastach – garnizonach lub tam, gdzie stacjonują oddziały, na tworzenie Rad Żołnier-
skich. W pozostałych wypadkach mogły powstać tylko Rady Robotnicze. 

 Działalność Rad Robotniczo-Żołnierskich skierowana była głównie na sprawy admi-
nistracyjno-porządkowe. Rada organizowała o różnych nazwach straże bezpieczeństwa 
w gminach, zarządziła obsadzanie urzędu lub dodanie osoby kontrasygnującej, kontro-
lującej poczynania urzędników niemieckich-tak zwanego decernenta, zaprowadzenie 
nauczania polskiego języka i religii we wszystkich klasach. 

Powiatowe Rady Robotniczo-Żołnierskie rozwiązały się w dniu 10.01.1919 r. po 
przejęciu władzy przez Powiatową Radę Ludową we Wrześni.

Następnym etapem, po etapie Rad Robotniczo-Żołnierskich było utworzenie samo-
rządu lokalnego, czyli Rad Ludowych (wiejskich lub gminnej). 

Rady Ludowe

Zaczątkiem mającym charakter polityczno–porządkowy organizacji pod nazwą Rady 
Ludowe był Powiatowy Komitet Obywatelski, będący terenowym przedłużeniem Cen-
tralnego Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu. 

Utworzone Rady Ludowe, będące namiastką samorządu, funkcjonowały niezależnie 
od Rad Robotniczo-Żołnierskich pełniących funkcje polityczne.

Rady miały za pierwsze zadanie przygotowanie do wyborów do Powiatowej Rady 
Ludowej i Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Musiały też zająć się kwestią podatku na-
rodowego. Zgodnie z tymi celami odbywały się w całym powiecie zebrania publiczne 
(wiece), na których między innymi dokonywano wyboru kandydatów do Powiatowej 
Rady Ludowej i do Sejmu Dzielnicowego.

Wybrano 44 – osobową powiatową Radę Ludową oraz 14 delegatów na polski Sejm 
Dzielnicowy. Uchwalono też jednorazową daninę na rzecz powstania. 

 Ksiądz Stanisław Bogdański (16.05.1870 – 28.08.1933) z Miłosławia, prezes komi-
tetu wyborczego na powiat wrzesiński, wezwał 24.11.1918 r. wszystkich wybranych 
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na salkę parafialną w celu zatwierdzenia wyborów i ukształtowania Powiatowej Rady. 
Wybrano 6-osobowe prezydium, w tym prezesa (Franciszek Czapski z Barda), zarząd 
i komisarza Straży Ludowej (Kazimierz Grudzielski). Rady miejskie i włościańskie pod-
legały odtąd Powiatowej Radzie Ludowej.

Wrzesińska Rada Robotniczo-Żołnierska rozwiązując się z dniem 10.01.1919 r., prze-
kazała swoje uprawnienia Powiatowej Radzie Ludowej, której prezes, a 12 dni później 
starosta, Franciszek Czapski wniósł o pozostawienie na stanowiskach członków tak 
zwanego Wydziału Trzech (powiatowy wydział wykonawczy). Miało to służyć popraw-
nemu przekazaniu władzy.

Powiatowa Rada Ludowa rozwiązała się w dniu 11.12.1919 r. Do jej czołowych doko-
nań należy zaliczyć przygotowanie podstaw działania polskiej administracji, wsparcie 
dla Powstania Wielkopolskiego, spolszczenie szkolnictwa i zebranie podatku.

Do Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który obradował w dniach 3-5 grudnia 1918 r. 
zostali wybrani posłowie z terenu Miłosławia. Wśród posłów byli:
– Władysław Jeziorkowski (1845-1922) z Miłosławia, rzemieślnik,
– Tomasz Krause (1869-1960) z Biechowa,
– Stanisław Sikorski (1865-) z Białego Piątkowa, robotnik rolny,
– Franciszek Hutten Czapski z Barda, właściciel ziemski,
– Władysław Suchorski (1878-) ze Spławia, rolnik.

Wybrano także wówczas delegatów do Powiatowej Rady Ludowej. Z obwodu miło-
sławskiego wybrano: 
– księdza Stanisława Bogdańskiego, 
– Feliksa Monarszyńskiego, 
– Antoniego Pawlaka, 
– dr. Stęplewskiego, 
– Teofila Hoppego, 
– Józefa Harembskiego, 
– księdza Franciszka Nowaka, 
– Jana Melewskiego.

Rewolucja we Wrześni

Rewolucja we Wrześni rozpoczęła się 9.11.1918 obcinaniem wojskowym kokard, na-
ramienników, odznak przez młodych żołnierzy. W dniu wybuchu rewolucji berlińskiej 
we wrzesińskich koszarach znajdowało się:
– oddział Ersatz 1.Landsturm-Infanterie-Bataillon Schroda pod dowództwem adwokata 
kapitana  Hoppenratha liczący około 300 żołnierzy, 
– 4 Kompania Zapasowa 46 Pułku Piechoty (1. Ersatz-Bataillon Inf.-Rgt. Nr.46) około 
120 żołnierzy, z dowództwem w Jarocinie 
– kuracjusze szpitala wojskowego około 700 żołnierzy pod komendą dr Blacksteina, 
następnie doktorów Brandesa a w końcu Uliszewskiego.

We Wrześni 11.11.1918 r. powstały dwie Rady, jedna utworzona w mieście i składa-
jąca się przeważnie z Polaków nazwana Radą Robotniczą i druga niemiecka, powstała 
z żołnierzy znajdujących się w koszarach, a więc 4 Kompanii Batalionu Zapasowego 46 
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P.P. oraz pacjentów wojskowego szpitala. 
Ta Rada Żołnierska wkrótce się rozwiązała, ponieważ żołnierze albo udali się na 

przepustki, albo też zbiegli ze służby. Wobec tego utworzyła się nowa Rada Żołnierska 
złożona tym razem z żołnierzy powracających z frontu do domu, a więc przeważnie 
mieszkańców Wrześni narodowości polskiej oraz przedstawicieli rezerwowego szpitala 
wojskowego. Ta rada mocną ręką przywróciła porządek i umocniła zasady współpracy 
z administracją. Nowa Rada poszerzyła swe kompetencje, stwarzając posterunki po-
licyjny i kolejowy, tworząc komitet wykonawczy Rady Robotniczo – Żołnierskiej pod 
nazwą Wydział Wykonawczy (Pütz, Prądzyński, Jarociński) oraz przydzieliła decernen-
tów niemieckim urzędnikom. W grudniu utworzono Rady Ludowe, niemiecką i polską, 
które delegowały swych przedstawicieli do Rady Robotniczo-Żołnierskiej. Utworzyła 
się milicja obywatelska niemiecka i polska. 

Rewolucja w Miłosławiu

W Miłosławiu pod koniec wojny działały organizacje patriotyczne o zacięciu 
militarnym:
1.Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, którym kierował naczelnik Stefan Maciejewski
2. skauci pod kierownictwem Władysława Monarszyńskiego
3.Ochotnicza Straż Pożarna z naczelnikiem Józefatem Gładyszewskim

Przeprowadzano pod pozorem zajęć sportowych ćwiczenia terenowe przeważnie 
konspiracyjne. Początek był w październiku 1918 r. a rozpoczął Sokół. Wkrótce dołą-
czyli harcerze. Wtedy przyszła rewolucja niemiecka. Wzorowana na rewolucji rosyj-
skiej niosła ze sobą tworzenie w pierwszej kolejności rad żołnierskich, które mogły być 
tworzone w miejscowościach garnizonowych i następnie tworzenie rad robotniczych. 
W wielkopolskich radach żołnierskich dominowali Niemcy a w robotniczych Polacy. 
Naturalnie, że Polacy dążyli do połączenia tych rad. 

Tak powołano Radę Robotniczo-Żołnierską:
1.w Czeszewie w dniu 11.11.1918 r.
W dniu 8.12.1918 r. ksiądz Franciszek Nowak ogłosił powstanie Republiki Czeszew-

skiej (zapewne na wzór kórnickiej). Gdy nadeszła wiadomość o wybuchu powstania 
w Poznaniu, udał się wraz z częścią parafian (Czeszewo i Orzechowo) do Wrześni, aby 
zamanifestować polskość poprzez zamalowanie smołą niemieckich napisów.

Po tym czynie urządził na Rynku wiec, na którym wygłosił patriotyczne przemó-
wienie wzywające do zasilania tworzących się polskich oddziałów zbrojnych. Miał na 
myśli Kompanię Miłosławską pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego, nadle-
śniczego w dobrach miłosławskich. Po wiecu grupa udała się na dworzec i odjechała 
pociągiem.

2. w Miłosławiu w dniu 14.11.1918 r.
W jej skład weszli: Stefan Maciejewski, Jan Kropacz-rolnik z Miłosławia, Dziekan 

rolnik z Książna, Janusz Smodlibowski syn właściciela funkcjonującej wówczas w Mi-
łosławiu fabryki cygar, lekarz dr Stęplewski, Franciszek Cnotliwy cieśla z Bugaju. 

Rolę werbownika przejął na siebie ksiądz Bogdański, członek Powiatowego Ko-
mitetu Obywatelskiego. Punkt werbunkowy i rejestracyjny ustanowiono na plebanii, 
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a pomocnikami księdza zostali dyrektor majątku Bugaj Teofil Hoppe, rolnik z Pałczyna 
Haremski i miłosławski rzemieślnik K. Sierszulski

Stanisław Duszczak wspominał:
...W listopadzie z chwilą wybuchu rewolucji wstąpiłem jako ochotnik do kompanii 

samoobrony w Miłosławiu, której dowódcą był Wiewiórowski. Następnie brałem udział 
w walkach pod Żninem, Szubinem, Inowrocławiem będąc członkiem kompanii miło-
sławsko-wrzesińskiej. W lutym pojechałem na Biedrusko, gdzie byłem przy tworzeniu 
1. Pułku Strzelców Wielkopolskich, 3. Kompania...

Jan Juszczak z Miłosławia wspominał: 
...W październiku 1918 r. dostałem urlop do Miłosławia, a w listopadzie wybuchła 

rewolucja niemiecka. Zaraz wstąpiłem do Rady Robotniczo-Żołnierskiej (Arbeiter und 
Soldatenrat). Mając satysfakcję pomszczenia długoletniej niewoli, zdzierałem wszyst-
kim pruskim oficerom i podoficerom dystynkcje. Niezależnie od tego usuwałem także 
niemieckie godło państwowe. Zadaniem naszym jako Rady Robotniczej było rozbroje-
nie żandarmów, a odebraną broń i amunicję zdawaliśmy komendantowi tutejszej Rady 
Żołnierskiej.

 Komendantami byli tutejsi Polacy Ziółkowski i Pluciński. Ja na ich rozkaz trzymałem 
odwach na dworcu w Miłosławiu, wspólnie z ś.p. Łukaszewskim i ś.p. Wachowiakiem.

Na wiadomość o powstaniu w Poznaniu przybył z Czeszewa ppor. Alojzy Nowak ce-
lem sformowania kompanii. Po sformowaniu kompanii przez ppor. Alojzego Nowaka, 
takowa wyruszyła do Wrześni celem połączenia się z jednostką wrzesińską. Ja oraz inni 
koledzy w liczbie od 15 do 20 pozostaliśmy na miejscu w Miłosławiu, jako rezerwa ppor. 
Nowaka do jego dyspozycji.

Na telefoniczną rozmowę ppor. Nowaka z byłym dyrektorem majętności Bugaj, tako-
wy Hoppe podstawił podwody. Rezerwa, w której i ja się znajdowałem, wyruszyła pod-
wodami do Wrześni, broń i amunicję otrzymaliśmy w Miłosławiu. Z Wrześni jechaliśmy 
pociągiem do Gniezna... 

Władysław Łopatka wspominał:
...22 listopada 1918 r. wstąpiłem do Rady Żołniersko-Robotniczej w Miłosławiu, zosta-

ła utworzona Kompania Miłosławska, dowódcą był Ziółkowski. Utworzono Radę Ludową, 
do której również należałem.

Po oswobodzeniu Inowrocławia została Kompania Miłosławska (dowodził Stanisław 
Pluciński) przydzielona do 3. Kompanii Pułku Grenadierów Kujawskich (5. Pułk Strzel-
ców Wielkopolskich).

Bolesław Mencel wspominał, że 15.11.1918 wrócił z rodziną z Berlina i tu zgło-
sił się do służby granicznej. 20.12.1918 r. został wcielony do Kompanii Miłosławskiej 
i przeniesiony do Borzykowa. Z chwilą wybuchu Powstania oddział 160 ludzi ruszył 
na Wrześnię z Miłosławia. Oddział borzykowski nadjechał kolejką, ale koszary były już 
zdobyte.

Powstanie sił zbrojnych

Początkowo rozsądnie rady żołnierskie nakazały utworzenie sił o charakterze po-
rządkowo-policyjnym. Nazywano je różnie, w większości pojawiała się nazwa Straż 
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z uzupełnieniem Obywatelska, Ludowa itp. a nawet nazwa Milicja Obywatelska. Od-
działy miały za zadanie patrolowanie obszaru i utrzymywanie wart na obiektach uzna-
nych za strategiczne dla danej miejscowości. Należy rozróżnić oddziały policyjno-po-
rządkowe, od sił wojskowych, jakimi były oddziały Służby Straży i Bezpieczeństwa 
i Grenzschutz, chociaż grupy te przenikały się wzajemnie. 

Straż Ludowa podlegała Radom Żołniersko – Robotniczym lub Radzie Ludowej, 
a oddziały wojskowe dowództwu wojskowemu. Inicjatywa powstania sił zbrojnych 
o charakterze narodowym powstała w Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskie-
go. We Wrześni powstanie sił zbrojnych umotywowano ochroną niedalekiej granicy 
z Polską. Siły te (Wacht und Sicherheitsdienst Kompagnie) wykorzystano jako ochronę 
granic (Grenzschutz).

Struktura batalionu wrzesińskiego została ustalona do 1 grudnia 1918 r., a sam bata-
lion powstał 8 grudnia 1919 r. 

Wrzesiński batalion składał się (stan na dzień 1.01.1919 r.): 
– Kompanii Strzałkowskiej, 
– Kompanii Borzykowskiej, 
– Kompanii Miłosławskiej, 
– Kompanii Zapasowej Jana Bartkowiaka, 
– wrzesińskiej Kompanii Garnizonowej Stanisława Robakowskiego.

Na bazie ukradzionych z wrzesińskich koszar ciężkich karabinów maszynowych 
w chwili wybuchu powstania powołano Kompanię Kulomiotów (czyli ciężkich karabi-
nów maszynowych) Józefa Trawińskiego. Doraźnie formowano oddział konny Stefana 
Dzieciuchowicza. Kadrę dowódczą batalionu sprawowali: dowódca batalionu Włady-
sław Wiewiórowski z adiutantem Stefanem Dzieciuchowiczem, biuro werbunkowe ob-
jął Stanisław Szwarc, a płatniczym był Stanisław Chełmikowski.

Oddziały wrzesińskie walczące na froncie północnym zasilane były osobowo przez 
kompanię zapasową we Wrześni. Kompania ta była ośrodkiem rekrutującym i szkolą-
cym dla tych oddziałów. 

W grudniu dowództwo uległo zmianom, gdyż Kompanię Miłosławską objął w do-
wodzenie Ziółkowski. Biuro batalionowe we Wrześni poprowadził Tadeusz Wilgocki, 
a Stanisławowi Szwarcowi powierzono administrację koszar.

Powstanie Wielkopolskie

Zarysowała się możliwość uzyskania upragnionego niepodległego państwa polskie-
go. Państwa zaborcze były w rozkładzie. Powstało obok państwo Polska w granicach 
ziem zaboru rosyjskiego i austriackiego, ze słabo ukształtowaną i kontrowersyjną gra-
nicą wschodnią. Co do Rosji to przyznać jednak należy, że w odróżnieniu od zwolenni-
ków poprzedniej władzy, czyli tak zwanych „białych”, obóz rewolucyjny „czerwonych” 
uznał prawo do niepodległości.

W Lublinie powstał 7 listopada 1918 r. Tymczasowy Rząd Ludowy Rzeczpospolitej 
Polskiej z Ignacym Daszyńskim. Postanowieniem układu rozejmowego rządy państw 
zwycięskiej koalicji wojennej postanowiły nie naruszać granic istniejących Niemiec, 
które z Cesarstwa już przeobraziły się w Republikę. 
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Jednak czas działał na niekorzyść, sytuacja stawała się coraz mniej dla Polaków 
korzystna. Wracały bowiem z frontu do poznańskiego garnizonu poszczególne pułki 
lub ich okrojone resztki. Stanowiły jednak znaczącą siłę, co w powiązaniu z reakcją 
mieszkańców narodowości niemieckiej było poważnym zagrożeniem dla oczekiwanej 
niepodległości. Rewolucja niemiecka w Berlinie została opanowana przez socjaldemo-
krację, a do głosu zaczęły dochodzić czynniki militarne, nie dopuszczające możliwości 
strat terytorialnych. 

Na pomoc sąsiedniej Polski nie można było liczyć, wobec zobowiązania Piłsud-
skiego złożonego Niemcom podczas opuszczania więzienia w Magdeburgu. Nadzieja 
związana z rozejmem w Trewirze okazała się niespełniona, bowiem nic o Wielkopolsce 
tu nie powiedziano. Dopiero późniejsze, popowstaniowe już zapisy układu w Wersalu 
okazały się dla nas łaskawe.

25 grudnia 1918 roku w gdańskim porcie zacumował krążownik „Concorde” z Igna-
cym Janem Paderewskim. Towarzyszyła mu małżonka i przedstawiciele misji angiel-
skich oficerów. 26 grudnia 1918 roku o godz. 21.10 na poznański dworzec boczny (ce-
sarski) wjechał skład z mistrzem Paderewskim. 

W niedalekiej Wrześni elity zgromadzone wokół tajnych organizacji radziły jak ze-
spolić się w dziele wyzwolenia. Tymczasem w Czeszewie za sprawą dwóch osób, braci 
Nowaków: Franciszka i Alojzego, powstał obszar, teren, który ogłosił się wolnym i nie-
zależnym od cesarstwa i władz. Przyjął nazwę Republiki Czeszewskiej.

Stąd wyruszyła grupa ludzi, czeszewian i orzechowian, aby rozruszać społeczeń-
stwo wrzesińskie i zachęcić do działania, gdyż w pierwszych dniach powstania społe-
czeństwo wrzesińskie zachowywało dużą ostrożność. 

O losach Wielkopolski, która przecież wówczas była nadal częścią Niemiec, mie-
li zadecydować zwycięzcy koalicjanci podczas negocjacji, co stawało się dużą nie-
wiadomą. Toteż nie pozostało nic innego jak tylko powstanie. Rewolucja w Poznaniu 
zaskoczyła Niemców. Żywiołowość i brawura akcji współgrała z dobrą organizacją 
i pomysłowością.

Powstanie w przypadku powiatu wrzesińskiego rozpoczęło się 28 grudnia 1918 r.  
i trwało do 16 lutego 1919 r., kiedy to w Trewirze strona niemiecka została zmuszona do 
podpisania układu rozszerzającego poprzednio zawarty układ o zawieszeniu broni z 11 
listopada 1918 na front wielkopolski.

Zaprzestano walk przeciwko powstańcom wielkopolskim. Powstanie Wielkopolskie 
trwało więc od 27 grudnia 1918 r. do 16 lutego 1919 r. a faktycznie, zanim wiadomości 
dotarły na front, do 18 lutego 1919 r.

Podsumowanie

1.Wskutek naszych polskich wad oraz wyrośnięcia potęg drapieżnych sąsiadów w trzech 
etapach straciliśmy niepodległość. Polska na rzecz Prus w latach 1772 – 1795 straciła 
obszar 141 tys. km2 z 2,6 mln mieszkańców. Silni sąsiedzi pragnący zagarniać czyjeś 
ziemie (zaborcy) po opanowaniu i podzieleniu Polski ustanowili swe prawa. 
W Wielkopolsce przez pewien czas udało się zachować zaborcy wobec  żywiołu pol-
skiego dość przyzwoicie. Wzorem było przestrzeganie prawa i pracowitość. Wkrótce 
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jednak doprowadzono do zmian niekorzystnych dla Polaków. Różnica językowa i reli-
gijna oraz traktowanie Polaków nierównoprawnie (czego dowodem było działanie na 
przykład Komisji Kolonizacyjnej) powodowały narastanie konfliktów. Nie dało się zła-
mać pierwiastka polskiego w Wielkopolsce. 
Po okresie względnego poszanowania praw wynikających z prawa ustanowionego na 
Kongresie Wiedeńskim w 1815 r., nastąpił okres stałego rugowania praw narodowo-
ściowych przez władze. Odpowiedzią agresywną ze strony Polaków było Powstanie Po-
znańskie w ramach Wiosny Ludów (1848), strajki szkolne a w końcowej fazie Powstanie 
Wielkopolskie.
Odpowiedzią społeczną było tworzenie organizacji narodowych, zarówno o charakte-
rze kształtującym stronę fizyczną (Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, skauting), du-
chową (czytelnie ludowe, towarzystwa śpiewacze itp.), oraz gospodarczą (rozbudowa 
przemysłu, rzemiosła i kupiectwa o naturze polskiej, organizacje z taką działalnością 
związane). 
Na tych polach zdarzały się porażki (przegrana sprawa walki o język polski w szko-
le), jak i sukcesy. Wiara w przepowiednie i rzeczowa ocena w sytuacji prowadziła do 
konkluzji, że tylko konflikt między potęgą zaborców może doprowadzić do korzystnej 
zmiany prowadzącej do uzyskania niepodległości.
2.Kolejne powstania usiłujące pokonać panowanie zaborców lub też ograniczyć ich 
władzę nie przynosiły spodziewanego rezultatu.
3.Powstała opinia, że tylko spór między zaborcami może pozwolić na wyzwolenie, ta 
nadzieja coraz mocniej dominowała wraz z widoczną klęską zaborców. 
4.Wybuch wojny dał nadzieję na wyzwolenie, przyczynił się także do poluzowania re-
strykcyjnego podejścia zaborców do Polaków, czego pod koniec wojny znakiem była 
aktywność organizacji o charakterze narodowym.
5.Wybuch rewolucji w Rosji i Niemczech sprzyjał ruchom oswabadzającym, perfekcyj-
nie wykorzystano słabość zaborców.
6.Powstanie Wielkopolskie zakończyło się sukcesem.

Początek listopada 1918 roku:

10 listopada 1918 roku, w niedzielę, przyjechał z Magdeburga do Warszawy Jó-
zef Piłsudski, proklamował się Rząd Tymczasowy, a 14 listopada, to jest w czwartek, 
Rada Regencyjna oddała władzę w ręce Piłsudskiego, który mianował premierem 
Daszyńskiego. 
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Dominik Pogłodziński (1917-1992)

Urodził się w dniu 15.06.1917 r. w Miłosławiu jako syn Kazi-
mierza i Franciszki z domu Prusinowskiej. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej uczył się zawodu w Szkole Dokształcającej Zawodo-
wej w Miłosławiu, którą ukończył w 1934 r. Następnie odbył naukę 
zawodu fryzjerskiego w Poznaniu w latach 1935 do 1939.

Jako czeladnik wyjechał do Gdyni gdzie pracował w zawodzie. 
23.08.1939 r. został zwerbowany do Obrony Wybrzeża  w I Batalio-
nie Morskich Ochotników. Tam został przydzielony do służby sa-
nitarnej w 2. Kompanii.  Dostał się do niewoli niemieckiej w dniu 
13.09.1939 r., jednak jako mieszkaniec Wielkopolski został wkrótce 
zwolniony. 

Następnie rozpoczął pracę w swoim zawodzie w niemieckim zakładzie. Po otrzy-
maniu urlopu przeniósł się do Miłosławia i tu nadal pracował. Po wyzwoleniu założył 
własny zakład fryzjerski.

Wkrótce zawarł związek małżeński. Wraz z żoną Moniką z domu Banaszak prowadził 
od 1945 r. zakład fryzjerski. w Miłosławiu. W 1977 r. przeszedł na rentę inwalidzką. 

Jednak największą jego pasją było gromadzenie wszelkich pamiątek historycznych. 
Prowadził kronikę Miłosławia. Od 1928 r. był członkiem drużyny harcerskiej. 

Zaangażowany był również w działalność społeczną, szczególnie w Ochotniczej 
Straży Pożarnej, do której należał od 1935 r., także w okresie wojny, gdy sprawował 
funkcję sanitariusza. W 1977 r. utworzył Muzeum Regionalne oparte na własnych zbio-
rach, niestety rozproszone. Zmarł w dniu 18.08.1992 r. i został pochowany na miło-
sławskim cmentarzu.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wykład wygłoszony przez Dominika Pogłodzińskiego 
z okazji  70 Rocznicy wybuchu Powstania Wlkp. 

podczas 
Sesji Rady Narodowej w Miłosławiu

Nie będę mówił o znanych faktach dotyczących Powstania Wielkopolskiego, dla-
tego ograniczę się do wydarzeń mało znanych,dotyczących walk powstańców Ziemi 
Miłosławskiej.

W okresie zaboru pruskiego w Miłosławiu działały różne organizacje, wymienię te 
najaktywniejsze, to jest Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z naczelnikiem Stefanem 
Maciejewskim na czele, skauci, czyli harcerze, którymi dowodził Władysław Monar-
szyński, Ochotnicza Straż Pożarna, której naczelnikiem był Józefat Gładyszewski.

Wiadomo było, że członkowie tych organizacji przeprowadzali terenowe ćwiczenia, 
których celem było przysposobienie do walki zbrojnej o wolność Polski. Oczywiście 
wszyscy działali w konspiracji.

W październiku 1918 r. ćwiczenia zapoczątkowało Towarzystwo Gimnastyczne „So-
kół” pod kierownictwem samego Maciejewskiego. Harcerze również przeprowadzali 
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takie ćwiczenia. Po zawieszeniu broni 11 listopada 1918 r. powstawały Rady Robotnicze 
i Żołnierskie, w Miłosławiu powstały 14.11.1918 r.

Do Rady weszli między innymi: Stefan Maciejewski, Jan Kropacz-rolnik z Miłosła-
wia, Dziekan-rolnik z Książna, Janusz Smodlibowski-syn właściciela fabryki cygar, dr 
Stęplewski, Franciszek Cnotliwy-cieśla z Bugaju.

W Czeszewie Rada Żołnierska i Robotnicza utworzona została 11.11.1918 r. z ini-
cjatywy tamtejszego proboszcza księdza Franciszka Nowaka (brata por. Alojzego Nowa-
ka).Proboszcz Franciszek Nowak, wielki patriota w dniu 8.12.1918 r. ogłosił z ambony 
powstanie tak zwanej „Republiki Czeszewskiej”. W dniu 28.12.1918 r. doszła do niego 
wiadomość o wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Zaraz też zaalarmował 
parafian i udali się do Wrześni, a tu rozkazał smołą zamalować wszystkie niemieckie 
napisy, co wywołało zrozumiały popłoch wśród ludności niemieckiej.

Następnie na rynku zorganizował wiec, gdzie wygłosił patriotyczne przemówienie 
i wezwał Polaków do tworzenia oddziałów zbrojnych informując, że tworzy się powstań-
cza kompania miłosławsko-wrzesińska pod dowództwem Władysława Wiewiórowskie-
go, nadleśniczego z Miłosławia. Po wiecu parafianie Czeszewa i Orzechowa udali się 
w pochodzie na stację kolejową, aby powrócić do domu.

W Miłosławiu ksiądz proboszcz Stanisław Bogdański jako członek Powiatowego 
Komitetu Obywatelskiego we Wrześni, werbował parafian do kompanii miłosławskiej, 
a plebania stała się punktem rejestracyjnym powstańców. Pomagał w tym księdzu Teo-
fil Hoppe, dyrektor z Bugaju, Haremski-rolnik z Pałczyna i K. Sierszulski-rzemieślnik 
z Miłosławia

Tymczasem w nocy z 26 na 27 grudnia został wysłany przez Wiewiórowskiego 
wóz drabiniasty z Bugaju z polską eskortą pod dowództwem Józefata Gładyszewskie-
go w niemieckich mundurach do Wrześni. Przed ratuszem załadowano broń na wóz 
i szczęśliwie przewieziono na Bagatelkę, do siedziby Wiewiórowskiego.

28.12.1918 r. cały powiat był opanowany przez Polaków w wyniku kapitulacji majo-
ra niemieckiego, na żądanie Wiewiórowskiego, który dal majorowi 5 minut do namysłu 
Szybko obstawiono wszystkie stanowiska w urzędach. Burmistrzem Miłosławia został 
Józefat Gładyszewski-malarz. 29.12. po sformowaniu kompanii wrzesińsko-miłosław-
skiej pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego udano się do Witkowa, gdzie na-
stąpiła również kapitulacja.

Następnie kompania wyruszyła do Gniezna. Gniezno również było opanowane przez 
Polaków. Siły niemieckie skoncentrowały się w Zdziechowej.

31.12.1918 r. od rana kompania przybyła do Zdziechowy i stoczyła krwawą bitwę, 
po której nastąpiła kapitulacja i Niemcy złożyli broń.

Na noc oddział wrzesiński rozlokował się w Zdziechowej, by już 1.01.1919 r. wyru-
szyć w kierunku Żnina i Inowrocławia 3.01.1919 r. wyruszyło z Miłosławia dalszych 
30 ochotników pod dowództwem Stanisława Plucińskiego do Inowrocławia, gdzie na-
stąpiły ciężkie walki. W walce o pocztę poległ 21-letni Jan Chojnacki z Miłosławia [Jan 
Chojnacki (1897-1919)] a Jan Mencel został ranny. Przy zdobywaniu gmachu Komendy 
Uzupełnień odznaczył się Teodor Słomian z Miłosławia

8.01.1919 r. Wiewiórowski podjął wyprawę na Szubin, atak nastąpił wzdłuż szo-
sy Łabiszyn Szubin, gdzie rozpoczęła się mordercza walka, w której Niemcy zdobyli 
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przewagę. Wiewiórowski, który miał rękę na temblaku, bronił się z pistoletu. Otrzy-
mawszy kilka strzałów upadł ciężko ranny, dostając się do niewoli niemieckiej i umarł 
13.01.1919 r. w Bydgoszczy.

W dalszych walkach o Szubin dnia 11.01.1919 r. poległ Jan Michalak [(1894-1919)] 
lat 24, syn cieśli i Stefan Wiśniewski [(1893-1919)] lat 26, oboje z Miłosławia. Ciężko 
ranny został Józef Łukaszewski [(1889-1919)], który zmarł 6.04.1919 r. w Poznaniu ma-
jąc 30 lat. Ranny też został Jan Czaprowicz [(1901-1919)], który zmarł mając 22 lata 
oraz Józef Andruszewski [(1898-1919)] zmarł 6.04.1919 r. w szpitalu w Poznaniu lat 21, 
pochowany w Miłosławiu i Stanisław Mencel [(1899-1919)] lat 21 zmarł w marcu 1919 
r. w szpitalu w Poznaniu, pochowany w Miłosławiu.

 16.01.1919 r. wyjechało znów z Miłosławia w rejon Inowrocławia około 60 powstań-
ców jako trzecia kompania, która weszła w skład grupy Cymsa do Pułku Grenadierów 
Kujawskich.

Zawieszenie broni w Powstaniu Wlkp. nastąpiło 18.02.1919 r. [właściwie 16.02 jed-
nak z uwagi na trudności komunikacyjne nastąpiło to faktycznie 18.02].

Uroczysty pogrzeb poległych miłosławiaków odbył się na cmentarzu w Miłosławiu 
dnia 19.01.1919 r. we wspólnej mogile. Dowódca Kompanii Miłosławskiej [a zarazem 
Batalionu Wrzesińskiego] Władysław Wiewiórowski miał 38 lat i pochowany został 
obok mogiły poległych 

Kondukt żałobny szedł od Bagatelki do kościoła, potem ulicami miasta na cmentarz 
z udziałem swych towarzyszy powstańców, ogromnej rzeszy społeczeństwa i organiza-
cji społecznych.

Żegnany był z honorami wojskowymi, chór śpiewaczy odśpiewał pieśń „W mogile 
ciemnej śpij na wieki”. Ksiądz Stanisław Bogdański wygłosił mowę pożegnalną. 

Kim byli nasi ochotnicy? Przykładowo czterech braci Słomian zgłosiło się na powsta-
nie: Kazimierz, Bronisław, Klemens i Teodor (leży w mogile poległych powstańców). 
Najmłodszym ze zgłoszonych na powstanie był Marian Czaplicki i Marian Piskorski 
jako skauci, Stefan Maciejewski rzemieślnik, naczelnik Towarzystwa Gimnastyczne-
go „Sokół”, Józefat Gładyszewski-rzemieślnik, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej, 
dowódca 4. Kompanii, brał udział w śmiałej wyprawie wozem drabiniastym po broń 
[w nocy z 26 na 27 grudnia pod jego kierownictwem zorganizowano transport ukra-
dzionych cekaemów do Bagatelki pod Miłosławiem, do leśniczówki Wiewiórowskiego]. 
Broń pochodziła z koszar niemieckich. 18-letni Czesław Pankowski (1900-1919) z No-
wej Wsi Podgórnej, syn rolnika, ciężko ranny zmarł jako czwarty syn zabity w okresie 
I wojny światowej. Po dwóch braci brali udział w Powstaniu Wielkopolskim Ignacy 
i Stanisław Duszczakowie, Ludwik i Wincenty Jeziołkowscy, Ignacy i Marcin Leżałowie, 
Michał i Andrzej Bydłowscy, Józef i Stefan Wiśniewscy, Bolesław, Jan i Stanisław Menc-
lowie oraz szereg innych, których nie sposób tu wymienić, a wystarczy przejść się na 
cmentarzach gdzie są mogiły naszych powstańców pochowanych w różnych okresach 
czasu. 

Należy również wspomnieć o takich uczestnikach powstania jak:
– Walenty i Antonina Kochanowscy. Walenty był burmistrzem Miłosławia w latach 
1926-1938 a jego żona Antonina sanitariuszką w powstaniu,
– Stanisław Borczyński. Był współorganizatorem skautów w Miłosławiu, nadleśniczym 
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w Czeszewie, brał udział w III Powstaniu Śląskim, a podczas II wojny światowej wal-
czył nad Bzurą, dalej od 1940 r. oficer Armii Krajowej,
– ksiądz proboszcz Stanisław Bogdański. organizator sił powstańczych,
– Józef Bilski. Dowódca Kompanii Powidzkiej w powstaniu zmarł w 1958 r.,
– kapitan Kazimierz Rutkowski [(1897-1968)], powstaniec 1918/19, w 1939 r. brał udział 
w obronie Wybrzeża,
– Edmund Konieczny [(1895-1975)], rzemieślnik,
– Władysław Orcholski [(1895-1987)], rzemieślnik, uczestnik strajku szkolnego
– Stefan Pełczyński, rzemieślnik [blacharz]
– Karol Wąsiewicz, rzemieślnik [rzeźnik],
– Czesław Robaszewski 
– Stanisław Tabaka [(1891-1978)]
– Roman Banaszak
oraz szereg innych, którzy zmarli w latach międzywojennych.

W sprawozdaniu z Walnego Zebrania za 1919 r. Banku Ludowego w Miłosławiu 
zamieszczona jest taka notatka (chodzi o członków): „wystąpiło 9, umarło 28 w tym 
poległo 12-tu”. Członkowie Banku pochodzili przeważnie z samego Miłosławia  oraz 
najbliższych okolic.

Mogiły byłych powstańców znajdują się również na cmentarzach w Czeszewie, Bie-
chowie, Orzechowie i Winnej Górze.

W chwili obecnej [to znaczy w 1988 r.] Miłosław nie ma żadnej tablicy ani pomnika 

Opisane spotkanie z gen. Józefem Hallerem we Wrześni.
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poświęconego Powstańcom Wielkopolskim. Przed II wojną światową planowano ufun-
dować takowy i postawić go na plantach przed plebanią. Zwieziono już materiał Przed-
sięwzięcia jednak nie zrealizowano. Może nasze pokolenie zafunduje choćby skromną 
tablicę z płaskorzeźbą Władysława Wiewiórowskiego

W 10-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego wmurowano w nieistniejący już dzisiaj 
pomnik stojący na zbiorowej mogile poległych powstańców z 1848 r. przed naszym 
kościołem, tablicę pamiątkową. Tablica ta przechowana przez okres okupacji hitlerow-
skiej przez byłego proboszcza miejscowej parafii, umieszczona jest obecnie na cokole 
stojącym przed budynkiem nazywanym wikaryjką.

Będąc młodszym harcerzem brałem udział w spotkaniu z generałem Józefem Hal-
lerem. Spotkanie to odbyło się w sali kina „Odeon” we Wrześni. Uczestniczyli w nim 
również weterani z Powstania Styczniowego [1863/64] i Powstania Wielkopolskiego 
[1918/19]. Dziś uczestniczę w spotkaniu zorganizowanym z okazji 70 rocznicy Powsta-
nia Wielkopolskiego i chylę czoło przed ostatnimi żyjącymi jeszcze jej uczestnikami, 
którymi są:
– Marcin Banaszak, mieszkaniec Miłosławia, uczestnik walk powstańczych 1918/19, 
także powstaniec śląski,
– Marian Chełmikowski, walczył w kompanii wrzesińsko-nekielskiej [właściwie Nekiel-
sko-Strzałkowskiej] na froncie Rynarzewo-Żurczyn, zamieszkały w Miłosławiu
– Franciszek Wlekliński, mieszkaniec Orzechowa, członek kompanii miłosławsko- 
-wrzesińskiej. 

Miłosław, grudzień 1988 r.                                       Na podstawie własnych zbiorów opracował 

                                                    Dominik Pogłodziński
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CZESZEWO

Czeszewo lub jak kiedyś zwano Cessewo znaleźć można jako nazwę w dokumencie 
z 1257 r. 

Miejscowość była dawną posiadłością książęcą, która następnie znalazła się w rękach 
rycerza Janka herbu Zaremba, członka rodziny związanej  blisko z księciem Bolesławem 
Pobożnym, który był kolejno wojewodą i kasztelanem kaliskim, a następnie wojewodą 
poznańskim. Pod koniec XVIII wieku miejscowość była w posiadaniu księcia Antoniego 
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Barnaby Jabłonowskiego, wojewody poznańskiego i ostatniego kasztelana krakowskiego, 
który rezydował tu do 1808 (przeniósł się później do pobliskiego Mikuszewa). Od 1808 
Czeszewo było własnością księcia orańskiego, w 1838 – króla holenderskiego, a na prze-
łomie XIX i XX wieku – książąt Saksonii-Meiningen. Pod wpływem obcych właścicieli 
osiedlali się tu Niemcy, którzy w 1880 stanowili 20% mieszkańców. Za czasów zaboru 
pruskiego utworzono w dniu 1.08.1833 r. wójtostwo Miłosław, w skład którego weszło 
Czeszewo i Czeszewo Budy. Następnie w dniu 1.04.1837 r. dokonano korekty składu 
miejscowości wraz z likwidacją wójtostw i utworzeniem obwodów policyjnych.

Podobnie dokonywano korekt przynależności części terenów do poszczególnych ob-
wodów (dystryktów komisarskich) w 1908 r, podczas wymiany terenów między Wszem-
borzem a Czeszewem, w 1909 r., podczas podobnej operacji regulacyjnej z Budziłowem, 
w 1910 r. z Chlebowem i Orzechowem. W 1912 r. utworzono z części gminy dworskiej 

Czeszewo gminę wiejską Meinitz (Mikuszewo), przy okazji zmieniając nazwę obszaru 
dworskiego Czeszewo na Warthewald.

 Podczas II wojny światowej zmieniono nazwę Czeszewo na Zeugnersruh. Niemcy 
przeprowadzili  w ramach niemieckiej akcji kolonizacyjnej Heim ins Reich akcję wy-
siedleńczą ludności polskiej w dniu 17 stycznia 1940 r. wysiedlając piętnastu polskich 
gospodarzy.

Koniec wojny to bunt żołnierzy. W Rosji objawił się rewolucją społeczną. W Niem-
czech za sprawą agitacji komunistycznej powstawały podobne jak w Rosji rady żołnier-
skie a w ślad za nimi rady robotnicze. Władze niemieckie jednak opanowały powstawa-
nie tego typu tworów. Dla Polaków była to okazja do stworzenia własnych podmiotów. 

Wizytacja księdza biskupa Antoniego Laubitza w Czeszewie w 1938 r.
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Wówczas powstawały w Wielkopolsce Rady Żołnierskie. Zachętę, a nawet dyspozycję 
do ich powstawania wydawał Tajny Międzypartyjny Komitet Obywatelski, wkrótce 
przekształcony w Centralny Komitet Obywatelski. Włączono w tę akcję działaczy Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Rady Żołnierskie przejmowały władzę na podległych obszarach. Do nich dołączały 
Rady Robotnicze a w niektórych przypadkach włościańskie. 

Nastroje zatem były podniosłe, społeczeństwo czuło, że przejmuje władze. W Wiel-
kopolsce doszła do tego nadzieja, że odrodzona po latach niewoli Polska wróci na stałe 
na mapę Europy. Przyjęte podczas kapitulacji rozwiązania jednak wcale nie oferowały 
Polakom niepodległości, a raczej sankcjonowały istniejący porządek. Takie rozwiązanie 
spowodowało sprzeciw wśród ludu wyraźnie już zrewoltowanego. Rolą wiodących po-
staci życia społecznego, a przecież do nich zaliczali się również księża, było pokiero-
wanie masami i opanowanie ich emocji. Niektórzy z księży tonowali nastroje zakazując 
wstępowania do ruchu wyzwoleńczego, a inni wręcz przeciwnie zachęcali do walki, 
a nawet wzięli na swe barki kierowanie ruchem. Do księży niepodległościowców za-
liczyć można księdza Bogdańskiego z Miłosławia a do odłamu rewolucyjnego księdza 
Franciszka Nowaka z Czeszewa. 

Rada Robotniczo-Żołnierska została utworzona w Czeszewie w dniu 11.11.1918 r. 
z inicjatywy tamtejszego proboszcza księdza Franciszka Nowaka. Już w dniu 8 grudnia 
1918 r., z inicjatywy tamtejszego proboszcza, księdza Franciszka Nowaka, powstała Re-
publika Czeszewska (zapewne na wzór utworzonej w Kórniku 12.11.1918 r. przez tam-
tejszą Radę Robotniczo-Żołnierską Republiki Kórnickiej). Powołał nawet własną armię.

Właściwie powstanie na ziemi wrzesińskiej zaczęło się w Czeszewie. To stąd 

Kółko śpiewacze w Czeszewie.
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wypłynął Alojzy Nowak, wybitna indywidualność wojskowa, a ksiądz Franciszek po 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 27 grudnia 1918 przeprowadził mobilizację. 
Ksiądz zwerbował pokaźną grupę parafian (na wezwanie księdza stawiło się około 
50 powstańców z okolicznych miejscowości) i przystąpiono do rozbrojenia urzędów. 
W następnym dniu, 29.12.1918 r. udał się z grupą do Wrześni. Pozostawił po swej byt-
ności ślad w postaci zamalowanych smołą niemieckich napisów na ścianach domów, 
nie mówiąc o tym, że wywołał popłoch wśród ludności niemieckiej. Zwołał na Ryn-
ku wiec patriotyczny, wzywając do tworzenia polskich zbrojnych oddziałów. Podał 
przy tym przykład, że w Miłosławiu utworzyła się pod dowództwem Alojzego Nowaka 
i Władysława Wiewiórowskiego, nadleśniczego w dobrach miłosławskich, kompania 
ochotników. Po wiecu bojowa grupa udała się na dworzec, aby pociągiem odjechać do 
Czeszewa i Orzechowa.

Większość podwładnych księdza wkrótce zaciągnęła się w szeregi Batalionu Wrze-
sińskiego. Na rozkaz dowódców dyrektor Hoppe z majętności miłosławskiej podstawił 
wozy i nimi dojechali powstańcy do Wrześni. Na miejscu pozostało około 15 do 20 
powstańców pełniących funkcję oddziału rezerwowego. Republika Czeszewsko-Orze-
chowska trwała niedługo, bo przecież po wybuchu powstania władzę na obszarze Wiel-
kopolski przejmowali powstańcy reprezentujący polski żywioł. Zachowajmy pamięć 
o tych zdarzeniach, okresie pełnym niepokoju i niepewności, ale w ostateczności zwy-
cięskim. Okresie pełnym patriotyzmu, zgodnej współpracy lokalnej więzi i skutecznego 
działania.
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WSPOMNIENIA I ŻYCIORYSY
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Florian Andrzejewski (1899-1969) 

Urodził się w dniu 22.01.1899 r. w Miłosławiu jako syn Antoniego i Gabrieli z domu 
Grodzieckiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od 28.12.1918 r. pod dowództwem Biało-
szyńskiego przy zajmowaniu Dworca Głównego, koszar saperów i lotniska na Ławicy 
do dnia 20.01.1919 r. W dniu 21.01.1919 r. przydzielony został do 1. Pułku Artylerii 
Ciężkiej i brał udział w walkach pod Rawiczem, Szubinem, Nakłem i Nową Wsią do 
dnia 5.02.1919 r. 

Wskutek poboru z dnia 16.08.1920 r. został przydzielony do 14. Pułku Artylerii Cięż-
kiej i służył w Wojsku Polskim do zwolnienia w dniu 31.5.1921 r. Zdemobilizowany 
w stopniu kanoniera. Zawarł związek małżeński w dniu 6.08.1921 r. z Marią Kruszoną. 
W malżeństwie urodziło się dwoje dzieci.

Zweryfikowany członek ZBoWiD-u Poznań Wilda od 5.10.1957 r. 
Zmarł w Poznaniu w dniu 18.02.1969 r. i został pochowany na junikowskim 

cmentarzu.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

02.19-0.46 z dnia 19.02.1958 r.

Życiorys

Florian Andrzejewski urodzony 22.01.1899 r. w Miłosławiu powiat Września z ojca 
Antoniego i matki Gabrieli z domu Grodzieckiej, obywatelstwa polskiego i narodowości 
polskiej.

Stan cywilny żonaty w dniu 6.06.1921 r. w Poznaniu. Jestem inwalidą wojennym. 
Ukończyłem 7 klas szkoły powszechnej, 3 lata szkoły dokształcającej i 6-miesięczny kurs 
dla instruktorów ochrony roślin.

W 1918 r. zostałem powołany do wojska, do 1. Pułku Artylerii Poznańskiej, a następ-
nie do 14. Pułku Artylerii Wielkopolskiej, w którym służyłem do 1921 r.

W latach 1922-1926 byłem zatrudniony w Zarządzie Miejskim w Wydziale VII. Na-
stępnie w latach 1926-1927 pracowałem w Fabryce Stanisława Kałamajskiego. W latach 
1927-1929 znalazłem zatrudnienie w Introligatorni Poznańskiej, dalej od 1929 do 1933 
w firmie „Orion” W. Szafarkiewicza

z której zostałem zwolniony wskutek redukcji personalnej. W latach 1934-1935 po-
nownie podjąłem, pracę w firmie St. Kałamajskiego a od 1936 r. w firmie St. Pełczyń-
skiego, która była hurtownią materiałów budowlanych, gdzie jako pracownik umysłowy 
pracowałem do 10 września 1939 r.

W okresie okupacji niemieckiej nadal pracowałem w tej firmie. Od 1944 r. wykony-
wałem przymusowo prace w fortyfikacjach. Po wyzwoleniu od 1.02.1945 podjąłem pracę 
w Zarządzie Miejskim w Wydziale Ogólnym a od 1.04.1953 r. w Zarządzie Rolnictwa 
i Leśnictwa jako instruktor ochrony roślin. Tam pracowałem do 1958 r. by następnie pod-
jąć pracę w Poznańskich Zakładach Piwowarsko-Słodowych do 20.07.1959 r. w dziale 
zaopatrzenia.

Z powodu choroby zaprzestałem wykonywać jakąkolwiek pracę i zostałem uznany 
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przez Komisję Lekarską za inwalidę grupy I.
Florian Andrzejewski, Poznań ul. Filarecka 3 m 6.
Uzupełnienie
Poznań, dnia 25.10.1961 r.
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację.
w Poznaniu
Do pisma z dnia 20 października 1961 r. podaję następujące dane mej działalności.
W grudniu 1918 r. brałem ochotniczo czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim 

w mieście Poznaniu. Po wyzwoleniu Poznania skierowano mnie do dalszych walk na 
prowincję w kierunku Szubina. Po całkowitym zakończeniu Powstania Wielkopolskiego 
odbywałem służbę wojskową w 1. Pułku Artylerii Poznańskiej, następnie 14. Pułk Artylerii 
Wielkopolskiej do dnia 31.05.1921 r.

Orzeczeniem Wojskowej Komisji Lekarskiej zwolniony zostałem z Wojska Polskiego 
jako inwalida wojenny. 

Jestem odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym w dniu 19 lutego 1958 r.
Florian Andrzejewski
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Jan Antczak (1897-1984) 

Urodził się w dniu 12.05.1897 r. w Miłosławiu jako syn 
kołodzieja Michała i Katarzyny z domu Andrzejewskiej. Od 
6 roku życia uczęszczał do szkoły podstawowej w Miło-
sławiu. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do 
szkoły handlowej w Poznaniu. W 1916 r. został pobrany do 
niemieckiego wojska w oddziale górskich karabinów ma-
szynowych. Podczas walk w 1917 r. został ranny. W grud-
niu 1918 r. zdezerterował z wojska i w dniu 3.01.1919 r. 
wstąpił ochotniczo do Wrzesińskiej Kompanii CKM – ów 
pod dowództwem ppor. Alojzego Nowaka. 

Brał udział w walkach w Zdziechowej, pod Kcynią, Szu-
binem i Rynarzewem. W dniu 31.01.1919 r. został wcielony 
do 1 Pułku Strzelców Wlkp. gdzie służył do 2.09.1920 r. Następnie służył w sztabie 
14. Dywizji Piechoty od 3.09.1920 r. do 16.09. 1921 r. a od 17.09.1921 do 31.10.1922 r. 
służył w 58. Pułku Piechoty. Od 1.11.1922 do 30.09.1935 r. służył jako podoficer zawo-
dowy, wpierw w 58. Pułku Piechoty, a następnie od 30.12.1927 r. w Batalionie Korpu-
su Ochrony Pogranicza Dederkały. W 1920 r. został mianowany na stopień chorążego. 
Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W 2/72.

W dniu 10.11.1924 r. zawarł związek małżeński z Krystyną Bigos w Kostrzynie Wlkp. 
W 1935 r. zachorował i został przeniesiony w stan spoczynku. W okresie okupacji pra-
cował w zarządzie Drogowym we Wrześni. Po wyzwoleniu podjął pracę w administracji 
w Kostrzynie a później w Środzie. Od 1951 r. pracował w POM Kostrzyn a z dniem 
1.06.1962 r. przeszedł na emeryturę. Mieszkał w Kostrzynie przy ul. Mickiewicza i tam 
zmarł w dniu 15.06.1984 r. 

Odznaczony:
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.716 z dnia 
1.08.1958 r.,
Medalem za Wojnę 1919-1921 (rozkaz nr 37/28 I Brygady KOP,
Medalem 10-lecia, rozkaz nr 39/28 I Brygady KOP,
Medalem Niepodległości, Dziennik Personalny nr 4/33
Brązowym Krzyżem Zasługi, Dziennik Personalny nr 13/34
Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, rozkaz DOK VII nr 11/38 z dnia 1.12.1938 r.

Życiorys

Ja niżej podpisany urodziłem się dnia 12 maja 1897 r. w Miłosławiu powiat Wrze-
śnia, syn Michała i matki z domu Andrzejewska. Od 6 roku życia uczęszczałem do 
szkoły powszechnej w Miłosławiu. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczałem do 
szkoły handlowej w Poznaniu. W roku 1916 zostałem pobrany do wojska niemieckiego 
górskich karabinów maszynowych. W grudniu 1918 r. zbiegłem z wojska niemieckiego 
i wstąpiłem dnia 3 stycznia 1919 r. jako powstaniec do Wrzesińskiej Kompanii Karabinów 



41

Maszynowych pod dowództwem podporucznika Alojzego Nowaka. Z kompanią wrzesiń-
ską brałem czynny udział w walkach z bronią pod Zdziechową, Kcynią, Szubinem aż 
pod Rynarzewo. Później kompania nasza została wcielona do 1. Pułku Strzelców Wlkp. 
Pułk otrzymał przydział do 1. Dywizji (14. Dywizji Piechoty po scaleniu z Wojskiem Pol-
skim) Strzelców Wlkp. Dowódcą dywizji był generał Daniel Konarzewski. W roku 1920 
zostałem mianowany chorążym zawodowym. Dnia 10.11.1924 r. zawarłem związek mał-
żeński z Krystyną Bigos z Kostrzyna Wlkp. We wrześniu 1935 r. zachorowałem i z dniem 
1.10.1935 r. zostałem przeniesiony w stan spoczynku. W czasie okupacji pracowałem 
w Zarządzie Drogowym we Wrześni. Po wyzwoleniu pracowałem w Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Kostrzynie a później w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Śro-
dzie. Od 1951 roku pracowałem w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Kostrzynie 
i z dniem 1.06.1962 r. przeszedłem na rentę starczą. Decyzją ZUS w Poznaniu z dnia 
18 maja 1962 r. znak Rp.II [...] 320495/5 przyznano mi rentę starczą, która miesięcznie 
wynosi 962,78 zł plus dodatek na żonę 30,– zł, co równa się 993,78 złotych.

Kostrzyn, dnia 31.03.1963 r. 
Antczak Jan 
Kostrzyn Wlkp. powiat Środa Wlkp. 
ul. Mickiewicza 33.
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Franciszek Antoszewski (1896-1977)

Urodził się w dniu 22.11.1896 r. w Czeszewie jako syn bednarza Teofila i Teresy 
z domu Antoszewskiej [Teofil Antoszewski, syn Tomasza, urodził się w dniu 5.07.1871 
r. w Kopcu powiat Gostynin].

W końcu grudnia 1918 r. wstąpił do tworzącego się Oddziału w Miłosławiu pod 
dowództwem Wiewiórowskiego. Z kompanią tą wyruszył do Gniezna, skąd zostali fur-
mankami rozwiedzeni na różne fronty. Grupa ludzi, w której znajdowały się Antoszew-
ski, wyruszył na kierunek Żnin, Szubin, Rynarzewo, Janowiec. Oddział ten miał za 
zadanie przeszukiwania osiedli i wychwytywania pozostałych jeszcze Niemców. Zna-
leziono ukrytych 10 żołnierzy niemieckich, a 8 Niemców było przebranych w ubrania 
cywilne i tę grupę ludzi wzięto do niewoli. W dalszym ciągu operacji powstańczych 
grupa ludzi, w której był Antoszewski, udała się do Rynarzewa, by w dalszym ciągu 
oczyszczać teren z Niemców. W dniu 14 stycznia 1919 r. wrócił do domu, a 19.01.1919 
r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się w Poznaniu dywizjonu artylerii konnej i tam 
przebywał do 15 kwietnia 1921 r. Zdemobilizowany w stopniu bombardiera. Zawarł 
ponowny związek małżeński z Jadwigą Siewką z domu Bulińską w 1965 r. 

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp. Był zweryfikowa-
nym pod numerem 19304. Członek ZBoWiD-u (nr legitymacji 236174). Awansowany na 
stopień podporucznika, uchwała nr W 38/72. 

Zmarł w dniu 18.06.1977 r. i został pochowany na cmentarzu w Miłosławiu.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

07.26-0.276 z dnia 26.07.1962 r.

Życiorys:

Ja, Antoszewski Franciszek, urodzony w dniu 22.11.1896 r. w Czeszewie powiat Wrze-
śnia, z ojca Teofila i Teresy z domu Antoszewska wyznania katolickiego, pochodzenia 
rzemieślniczo-robotniczego. Od urodzenia do lat szkolnych chowałem się przy rodzinie. 
Od kwietnia roku 1903 do roku 1911 uczęszczałem do szkoły powszechnej w Czeszewie, 
gdzie ukończyłem 6 klas szkoły powszechnej. Od czerwca 1911 r. do grudnia 1913 r. 
uczyłem się zawodu szewskiego oraz w tym czasie uczęszczałem do szkoły zawodowej 
wieczorowej przy Cechu Rzemieślniczym w Miłosławiu z dobrym wynikiem dwóch klas 
a mistrzem moim był Jan Szejn zamieszkały w Czeszewie powiat Września. W grudniu 
1913 r. wyjechałem do Westfalii do brata mojej matki Antoniego Antoszewskiego do miej-
scowości Lütgen Dortmund i pracowałem w kopalni od początku stycznia 1914 r. do paź-
dziernika 1914 r. Z powodu wojny wróciłem w październiku 1914 r. do rodziny i zacząłem 
pracować od listopada 1914 r. w tartaku w Orzechowie. W styczniu 1915 r. niemieckie 
władze wojskowe zaciągnęły dwa roczniki urodzonych w 1895 i 1896 r. do robót oko-
powych kolejowych i mostów wysłano nas na Prusy wschodnie do Margrabowy [Olecko 
w województwie warmińsko-mazurskim, nad rzeką Legą], Gołdapi, Suwałk i Augustowa 
do sierpnia 1915 r. Od września 1915 r. do stycznia 1917 r. pracowałem w nadleśnictwie 
Czeszewo jako robotnik leśny w kulturze leśnej i przy wyrębach. Dnia 1 lutego 1917 r. zo-
stałem powołany do Armii Niemieckiej. Od czerwca tegoż roku byłem na froncie przeciw 
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Rosji Carskiej, pod Baranowiczami, Krewą [Krewo miasteczko na Białorusi, w obwodzie 
grodzieńskim, w rejonie smorgońskim], Smoleńskiem i Rigą do 10 grudnia 1918 r.

Dnia 22 grudnia tegoż roku zostałem przekazany przez moją jednostkę, a mianowicie 
I Bataillon Feldluft Abteilung nr 101 do Piły, a dnia 24 grudnia dostałem rozkaz wyjazdu 
do Torunia. Na podstawie demobilizacji udałem się do Poznania i przejechałem szczę-
śliwie w nocy 24 na 25 grudnia do Poznania, gdzie zostałem zatrzymany już przez po-
znańskich powstańców i poinformowany, abym mógł dostać się jak najłatwiej do domu 
rodziców. Miałem przy sobie w drewnianej walizce 100 sztuk amunicji i artyleryjskie 
parabellum 10 nabojowy. 

Na dworcu w Jarocinie spotkałem mojego kolegę Kazimierza Madaja z sąsiedniej wio-
ski Szczodrzejewo, który pomógł mi przy wyjściu na stacji Orzechowo. Było to 25 grudnia 
1918 r. rano o godzinie 6-tej, a o godzinie 7-mej byłem już w Czeszewie w domu rodzi-
ców. Dnia 27 grudnia 1918 r. na wezwanie powstańców z Poznania i naszego księdza 
proboszcza znalazło się nas młodszych i starszych żołnierzy z Armii Niemieckiej około 
50-ciu i przystąpili natychmiast do rozbrojenia wszystkich urzędów niemieckich na na-
szym terenie i naszej miejscowości. Dalej braliśmy udział tam, gdzie nas wzywano: pod 
Szubin, Żnin, Rynarzewo, Janowiec, Wągrowiec, Skoki, Lwówek, Zbąszyń i Bydgoszcz. 
Między 10 a 14 lutego 1914 r. (dokładnej daty nie pamiętam) zgłosiłem się w Poznaniu 
na ul. Młyńskiej do oddziału artylerii polnej, a później do I Baterii 7. Dywizjonu Artylerii 
Konnej, pod dowództwem Jerzego Suzina, z szefem baterii starszym sierżantem Dziubiń-
skim, który pochodził z Opalenicy.

W tej formacji służyłem do 15 kwietnia 1921 r. w Poznaniu na Sołaczu.
W dniu 4 listopada 1921 r. poślubiłem wdowę z trojgiem dzieci (dwie córki i syn) 

w Brzostkowie powiat Jarocin [gmina Żerków]. Od tego czasu aż do 1939 r. pracowałem 
w różnych zawodach, również brałem czynny udział w organizacjach społecznych jak 
związki zawodowe, Związek Młodzieży Pracującej ”Jedność” i tajnej Polskiej Partii Ro-
botniczej. Od 1939 r. pracowałem pod okupacją hitlerowską na miejscu zamieszkania 
w Czeszewie, w lasach czeszewskich, aż do oswobodzenia nas przez Armię Radziec-
ką i Polską w 1945 r. Od chwili wyzwolenia przystąpiłem do pracy partyjnej w miejscu 
zamieszkania w Czeszewie i nawiązałem kontakt z towarzyszem Franciszkiem Persem 
i z towarzyszem Adamem Nowakowskim z Wrześni (dawniejszy sekretarz powiatowy Pol-
skiej Partii Robotniczej) w okresie do 5 marca 1945 r.

W dniu 5 marca 1945 r. zostałem wywieziony przez władze radzieckie do Baranowicz 
i tam pracowałem w zawodzie szewskim w spółdzielni szewskiej jako mistrz. Byłem cał-
kiem na wolnej stopie. W dniu 20 lipca 1946 r. powróciłem jako repatriant do swej rodzi-
ny do Czeszewa a dnia 18 listopada 1946 r. otrzymałem pracę w O.Z.P.S. w Orzechowie 
gdzie pracowałem aż do przejścia na rentę w dniu 1.07.1958 r. W tym samym czasie by-
łem ściśle związany z wszystkimi organizacjami społecznymi i politycznymi i pozostaję 
aż do dziś. W dniu 26.01.1963 r. zostałem odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstań-
czym. Mieszkam we Wrześni przy ul. Plac 1 Maja 19/20 (Rynek).
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Teofil Budziński (1895-1968)

Urodził się w Pyzdrach 15.12.1895 r. jako syn Tomasza i Mi-
chaliny z domu Orlikowskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. 
służąc w oddziałach czarnkowskich. Zdemobilizowany w stop-
niu starszego szeregowca. Po zakończeniu powstania służył na-
stępnie jako strażnik graniczny w Okręgu Pomorskim. 

Mieszkał w Fitowie, wsi położonej w województwie war-
mińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie 
Biskupiec. 

Placówka Straży Celnej „Fitowo” w której służył, służbowo 
podlegała komisariatowi Straży Celnej „Lipinki” z Inspektora-
tu Straży Celnej „Grudziądz”. Następnie po przejęciu ochrony 
granic przez powołaną 2.04.1928 r. Straż Graniczną, utworzono 
SG „Krotoszyny”. Placówka Straży Granicznej pierwszej linii 
„Fitowo” znalazła się w jego strukturze. 

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wielkopolskich jako powstaniec wiel-
kopolski 3.09.1936 r. pod nr 18740. Należał do Koła Grudziądz Związku Weteranów 
Powstań Narodowych R.P. 1918-19 od dnia 25.10.1934 r. 

Zmarł w dniu 6.11.1968 r. i został pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu 
w Czeszewie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
12.06-0.954 z dnia 6.12.1957 r.

Życiorys 
Ja, Budziński Teofil urodzony 15 grudnia 1895 roku w Pyzdrach powiat Września, 

z ojca Tomasza i Michaliny z domu Orlikowska. Od 7 roku życia do 14 uczęszczałem do 
4-klasowej szkoły powszechnej w Pyzdrach. Po ukończeniu szkoły pomagałem w pracy 
rodzicom w domu.

W 1913 r. wyjechałem z rodzicami do Niemiec w poszukiwaniu pracy, do miejscowo-
ści Köln nad Renem i pracowałem w rolnictwie (ogrodnictwie). Byłem czynnym człon-
kiem związku Polaków i w Sokole do 1918 r.

Dnia 15 listopada 1918 r. wyjechałem z kolegami z Niemiec do Polski do miejscowości 
Czarnków nad Notecią i tamże przebywałem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Dnia 1 stycznia 1919 r. wstąpiłem jako ochotnik do organizującej się 1. Kompanii Czarn-
kowskiej. Gdy wybuchło powstanie wielkopolskie, brałem czynny udział z bronią w ręku 
w miejscowości Czarnków-Romanowo w walkach przeciw Niemcom.

Dnia 6 stycznia 1919 r. rozpoczęły się silne walki uliczne zdobywania miasta oraz 
gmachu sądowego. Ja i moi koledzy, których nazwiska pamiętam a byli to Wolff Jan,...
ulczyk [nie odczytane], Magdziarz oraz Nowak i inni. Zdobywaliśmy rynek i gmach sądu. 
Silnie uzbrojeni Niemcy natarczywie bronili się, strzelając do nas z broni maszynowej 
oraz używając ręcznych granatów. My również nie ustępowaliśmy i nacieraliśmy ogniem 
karabinu maszynowego, a podpalając sąd, zmusiliśmy Niemców do poddania się. Zdo-
byliśmy rynek i sąd oraz wzięliśmy do niewoli cały oddział Niemców, nie licząc broni 
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i amunicji.
Następnie ruszyliśmy do dalszych walk nad Notecią, gdzie zostałem ranny w prawą 

nogę i skierowany do szpitala w Czarnkowie. Leczyłem się do marca 1919 r. Po zwol-
nieniu mnie ze szpitala zostałem przydzielony do 10. Kompanii III Batalionu 9. Pułku 
Strzelców Wlkp. i skierowany na front na linii Gołańcz, Kcynia, Wapno, po czym zosta-
łem skierowany do szkoły podoficerskiej 9. Pułku Strzelców Wlkp. [późniejszy 67. Pułk 
Piechoty] w Krotoszynie, następnie do Leszna a w końcu na front wschodni.

Moje dowództwo podczas powstania to Stanisław Masłek z Lubasza, Władysław 
Magdziarz, Pokrywka, Nowak, Marian Kolupa oraz Kmiotek z Szamotuł, dowódca szko-
ły podoficerskiej.

Dnia 15 grudnia 1920 r. zostałem zwolniony z wojska i w styczniu 1921 r. zawarłem 
związek małżeński. 

Dnia 1.07.1922 r. wstąpiłem do służby w Straży Granicznej, jako zawodowy podoficer 
i pełniłem służbę w Okręgowym Inspektoracie w Bydgoszczy, inspektoracie granicznym 
Tczew aż do wybuchu drugiej wojny światowej w 1939 r., gdzie brałem czynny udział 
w walkach z Niemcami w obronie Warszawy pod dowództwem generałów Czumy [Wale-
rian Czuma (1890-1962 komendant Straży Granicznej] i Rumla [Juliusz Rómmel (1881-
1967)]. W październiku 1939 r. dostałem się do niewoli niemieckiej i zostałem wywiezio-
ny do Niemiec, do miejscowości Ziegelcham Stalag 8 A koło Kassel [prawidłowa nazwa 
Stalag IX A w Trutzhain niedaleko Ziegenhain].
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W roku 1942 zostałem wywieziony na prace przymusowe Organizacji Todt na wschód 
do Lugi Wsków i pod Wołgograd. Po wyzwoleniu Polski przyjechałem do rodziny i wstąpi-
łem do MO w miejscowości Gniew-Nicponia [wieś położona w powiecie tczewskim w gmi-
nie Gniew]. W roku 1947 wyjechałem do pracy do Szczecina i pracowałem w Stoczni 
Szczecińskiej do dnia 31.03.1959 r., po czym przeszedłem na rentę, na której jestem 
obecnie.

Mieszkam wspólnie z żoną w miejscowości Chlebowo poczta Mikuszewo powiat Wrze-
śnia. Nadmieniam, że figuruję w Centralnym Archiwum Wojskowym pod numerem 3 196 
z dnia 11.08.1958 r. w Warszawie.

Posiadam nadane odznaczenia:
– Wielkopolski Krzyż Powstańczy d. 27.08.1959,
– Medal Zwycięstwa i Wolności d.30.01.1958,
– Medal Niepodległości z dnia 9.06.1938 za udział w Powstaniu Wielkopolskim, 
– Złotą Odznakę Pamiątkową Gryfa Pomorskiego z dnia 27.12.195[nie odczytane] r.

Budziński Teofil
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Roman Jan Budzyński (1882-1932)

Urodził się w dniu 30.07.1882 r. w Wygodzie Grabowskiej jako syn Karola i Francisz-
ki z domu Pietraszewskiej. Od 6 do 14 roku życia uczęszczał do szkoły elementarnej 
w Miłosławiu. Następnie podjął pracę w biurze magistrackim, a od 15 roku przystąpił 
do nauki zawodu w Gnieźnie w firmie Gosienieckiego. Jako pomocnik pracował tam 
przez 10 lat.

Od roku 1904 do 1906 r. pełnił służbę w Grenadier-Regiment Prinz Karl von Preußen 
(2. Brandenburgisches) Nr.12, Frankfurt an der Oder. 

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej 
w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Zamieszkał w Miłosławiu, gdzie prowadził swój zakład malarski. Ożeniony z Kazi-
mierą z domu Skrzypczak (1888-1970), z którą miał czworo dzieci. Zweryfikowany jako 
powstaniec wielkopolski figurujący w Centralnym Archiwum Wojskowym.

Zmarł w dniu 12.11.1932 r. i został pochowany na wrzesińskim cmentarzu parafial-
nym w grobie rodzinnym.

Życiorys własny
Września, dnia 13 maja 1919 r.

Ja, Roman Budzyński urodzony dnia 30 lipca 1882 r. w Wygodzie powiat wrzesiński. 
Ojciec Karol, matka Franciszka z domu Pietraszewska. Żona Kazimiera z domu Skrzyp-
czak. Mam czworo dzieci.

Od 6. do 14. roku uczęszczałem do szkoły elementarnej w Miłosławiu.
Potem pracowałem jeden rok w biurze magistrackim, aby się lepiej wprawić w piśmie. 

Od roku 15. wstąpiłem jako uczeń malarski do Firmy Gosienieckiego w Gnieźnie i pra-
cowałem potem jako pomocnik przez 10 lat. Od roku 1904-1910 [prawdopodobnie 1907 
do 1910] pełniłem służbę wojskową przy 12 pułku grenadierów we Frankfurcie nad Odrą 
[Grenadier-Regiment Prinz Karl von Preußen (2. Brandenburgisches) Nr.12, Frankfurt an 
der Oder].

W roku 1911 osiedliłem się jako samodzielny [rzemieślnik] w Miłosławiu. Z wybu-
chem wojny zaciągnięto mnie w szeregi i wysłano na front wschodni, gdzie mnie trzyma-
no do końca października 1918 r.

Przez 1/2 roku pełniłem służbę kwaterunkowego – jestem zatem obeznany z urządze-
niem koszar i sprawami kwaterunkowymi.

Z wybuchem rewolucji [rewolucja niemiecka 1918 r.] byłem czynny jako ochotnik 
w sprawach polskich. 

Dopisek na marginesie: „Wstąpiłem jako ochotnik w szeregi kompanii „Wacht und Si-
cherheitsdienst” (polskie oddziały) w Miłosławiu, z którą brałem czynny udział w wal-
kach pod Strzelnem.”

29 stycznia 1919 r. wstąpiłem dobrowolnie w szeregi Wojsk Polskich we Wrześni. 
Od 1.02.1919 r. jestem czynnym w Administracji Garnizonowej we Wrześni.
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Adam Bukowski (1880-)

Urodził się w dniu 24.08.1880 r. w Pogorzelicy jako syn 
Jana i Anieli z domu Kiszka. Z zawodu był ogrodnikiem. 
Podczas I wojny światowej służąc w Armii Niemieckiej 
został w 1917 r. ciężko ranny. Brał udział w Powstaniu 
Wlkp. W jarocińskich koszarach w okolicach przełomu 
sierpnia i września 1918 r. powstała spiskowa organiza-
cja „Jedność”. Należeli do niej żołnierze polskiej narodo-
wości. Został członkiem organizacji niepodległościowej 
„Jedność” w Jarocinie. Pełnił funkcję kuriera pomiędzy 
Komendą w Jarocinie, oddziałami frontowymi a Główna 
Komendą Powstania Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu 
plutonowego. Pracował jako drogomistrz. Mieszkał w Ja-
rocinie przy ul. Rejtana 38.

Członek Kola Jarocin Związku Powstańców Wlkp., 
zweryfikowany w dniu 11.04.1934 pod numerem 7359.
Odznaczony:
Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921, 
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości,
Brązowym Krzyżem Zasługi,
Odznaką Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich.

Życiorys

Ja, Adam Bukowski ur. d. 24.08.1880 r. w Nowej Wsi Podgórnej pow. wrzesińskie-
go w woj. poznańskie. Do 15 roku mojego życia przebywałem w domu rodzicielskim, 
w którym to czasie ukończyłem szkołę ludową. W szesnastym roku wstąpiłem w praktykę 
sztuki ogrodniczej w Miłosławiu powiat Września. Po ukończeniu nauki mojej w swym 
zawodzie powołany zostałem do wojska aktywnego [tak się nazywała służba zasadnicza 
wojska niemieckiego] armii niemieckiej w Poznaniu. Po wysłużeniu służby wojskowej 
pracowałem jako samodzielny w swym zawodzie.

W roku 1914, 5 sierpnia zostałem powołany w szeregi Armii Niemieckiej, gdzie też 
pozostałem przez cały przeciąg wojny światowej. Pozostawałem przeważnie na frontach 
zachodnim i wschodnim.

Dnia 11.11.1918 zastała mnie rewolucja niemiecka w garnizonie w Zgorzelcu na Ślą-
sku. Po odbytej służbie uciekłem do swego rodzinnego miasta Jarocina, gdzie pozostawa-
ła moja rodzina.

Dnia 14.11.1918 r. wstąpiłem do organizacji Wojska Polskiego, w czym byłem pomoc-
nym aż do czasu uformowania się mocniejszych oddziałów. Po utworzeniu się oddziałów 
i objęciu dowództwa prze pana ś.p. Ostroroga Górzeńskiego [Zbigniew Ostroróg-Gorzeński 
z Tarzec] zostałem wybrany jako kurier do przewożenia rozkazów pomiędzy oddziałami 
wojsk polskich w Jarocinie a Głównym Dowództwem w Poznaniu i odcinkami bojowymi. 
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Zostałem mianowany na stopień plutonowego w dniu 11.06.1919 r.
Na moje własne żądanie zostałem zwolniony z wojska polskiego w dniu 1.01.1920 r. 

Po tym czasie aż do dnia dzisiejszego pozostaję w służbie drogomistrza powiatowego.
Adam Bukowski

Weterani Powstania Wielkopolskiego.
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Michał Bydłowski (1896-1968)

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Ba-
talionu Wrzesińskiego

Urodził się w dniu 11.09.1896 r. w Miłosławiu jako 
syn Andrzeja, mistrza garncarskiego i Bronisławy z domu 
Cieszyńskiej.

Jego dziadek, Maciej Bydłowski był powstańcem z 1848 r. 
walczącym pod Miłosławiem i dalej.

Do szkoły powszechnej uczęszczał w Miłosławiu, gdzie 
w 1905 r. brał udział w strajku szkolnym. 

Po ukończeniu szkoły podjął naukę zawodu branży rzeź-
nicko-wędliniarskiej. W 1916 r. został powołany do Armii 
Niemieckiej. Podczas urlopu z wojska, brał udział z bronią 
w ręku przy rozbrajaniu Niemców w dniach 11 i 13 listopada 
1918 r. w Mikuszewie i Miłosławiu. 

W dniu 27 grudnia 1918 r. uczestniczył w rozbrajaniu pociągów urlopowych na 
Dworcu Głównym w Poznaniu. Walczył w składzie Kompanii Miłosławskiej pod do-
wództwem Ziółkowskiego, Szymańskiego, Wiewiórowskiego i por. Alojzego Nowaka 
w Żninie, Gnieźnie i Szubinie. 

W marcu 1919 r. wstąpił jako ochotnik do 1. Pułku Ułanów Wlkp. W 1921 r. został 
przeniesiony do rezerwy. Podjął pracę w wyuczonym zawodzie. Podczas II wojny świa-
towej został wysiedlony do Radomia. Po wojnie pracował w Gnieźnie w przedsiębior-
stwie skupowym. 

Żonaty z Marią z domu Kowalczyk (1894-1973). W 1959 r. przeszedł na rentę inwa-
lidzką. Mieszkał w Miłosławiu w Rynku. Zmarł w dniu 26.04.1968 r. i został pochowany 
na miłosławskim cmentarzu.
Odznaczony: 
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.29-0.40 z dnia 
29.02.1960 r.
Krzyżem „Za walkę o szkołę polską”
Odznaką „Powstańcowi Broni wdzięczna Wielkopolska”.

 

Życiorys

Ja, Michał Bydłowski urodziłem się 11 września 1896 r. w Miłosławiu powiat Wrze-
śnia jako syn Andrzeja Bydłowskiego mistrza garncarskiego i matki Bolesławy By-
dłowskiej z domu Cieszyńska i jako wnuk Macieja Bydłowskiego powstańca z 1848 r., 
który jako kosynier walczył w słynnej bitwie w Miłosławiu i dalszych walkach walczył 
w Wielkopolsce.

Od 6 do 14 roku życia chodziłem do szkoły powszechnej w Miłosławiu, ukończyw-
szy 7 klas. W 1905 na 1906 latach brałem czynny udział w strajku szkolnym, za co już 
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w wolnej Polsce zostałem odznaczony Krzyżem „Za walkę o szkołę polską”.
Od 1911 do 1914 r. uczyłem się w zawodzie rzeźnicko-wędliniarskim. Podczas nauki 

ukończyłem 3 klasy szkoły podstawowej. W 1916 r. zostałem powołany do wojska nie-
mieckiego. W 1918 r. w listopadzie byłem w Miłosławiu na urlopie i to 11 listopada 1918 
r. brałem czynny udział w rozbrajaniu Niemców.

27 grudnia brałem czynny udział w Poznaniu przy rozbrojeniu Niemców na Dworcu 
Głównym, na który wjeżdżały pociągi z niemieckim wojskiem, tak zwane pociągi urlopo-
we. Za czynny udział w rozbrajaniu otrzymałem odznaczenie, na którym figuruje data 
27.12.1918 r. 

W 1918/19 r. brałem czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim: Żnin, 
Gniezno, Września, dowódcy: Wiewiórowski, Nowak, Ziółkowski, Szymański. 

W 1922 r. zostałem odznaczony Krzyżem Wielkopolskim Powstańczym „Powstańcowi 
Broni wdzięczna Wielkopolska”.

W marcu 1919 r. wstąpiłem jako ochotnik do 15. Pułku Ułanów w Poznaniu. W 1921 
r. zostałem zwolniony z Wojska Polskiego. 

Do 1927 r. pracowałem jako czeladnik w rzeźnictwie. W 1927 r. ożeniłem się i otwo-
rzyłem skład rzeźnicko-wędliniarski w Miłosławiu, który prowadziłem do wybuchu II 
wojny w 1939 r.

W listopadzie 1939 r. została moja rodzina wysiedlona do Radomia. Ja jako powsta-
niec wielkopolski, uczestnik strajku szkolnego i posądzony o bicie Niemców, ścigany 
przez okupanta musiałem się ukrywać przez okres całej wojny.

Na liście sporządzonej przez Gestapo i Niemców ujęte było moje nazwisko do 
rozstrzelania. 

Od 1951 r. do 1957 r. pracowałem w państwowej firmie „Skup owoców i warzyw” 
w Gnieźnie.

 W 1959 r. przyznano mi jako niezdatnemu do pracy rentę inwalidzką. W 1960 r. zo-
stałem odznaczony przez Radę Państwa Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Bydłowski Michał
Miłosław, Rynek 12.



52

Stanisław Duszczak (1898-)

Urodził się w dniu 7.05.1898 r. w Miłosławiu jako syn Ignacego i Klementyny z domu 
Jakubowskiej. Podczas I wojny światowej, służąc w Armii Niemieckiej był trzykrotnie 
ranny: raz w 1917 r. i dwukrotnie w 1918 r. Brał udział w Powstaniu Wlkp. w Kompa-
nii Miłosławskiej. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. Z zawodu był murarzem. 
Mieszkał w Michałkowicach. Zweryfikowany w dniu 2.06.1933 r. przez Związek Po-
wstańców Wielkopolskich pod nr 7868. Należał do Koła Michałkowice Związku Po-
wstańców Wlkp.

Michałkowice, 9.05.1933 r.

Życiorys 

Duszczak Stanisław, urodzony 7 maja 1898 r. w Miłosławiu, syn Ignacego i Klementy-
ny z domu Jakubowska. Do szkoły powszechnej uczęszczałem 8 lat w Miłosławiu. W roku 
1912 poszedłem w naukę. Wolne chwile od zajęć poświęcałem w Towarzystwie „Sokół” 
dla młodzieży, gdzie uczyliśmy się po polsku czytać i pisać oraz historii Polski. W roku 
1916 zaciągnięto mnie do Armii Niemieckiej, w której byłem aż do września 1918 r. We 
wrześniu przyjechałem na urlop i więcej do Armii Niemieckiej nie wróciłem. W listopa-
dzie 1918 r. z chwilą wybuchu rewolucji wstąpiłem jako ochotnik do kompanii samoobro-
ny w Miłosławiu [przypuszczalnie chodzi autorowi o Straż Ludową], której dowódcą był 
p. Wiewiórowski. Następnie brałem udział w walkach pod Żninem, Szubinem i w Inowro-
cławiu służąc w Kompanii Wrzesińskiej i Miłosławskiej pod dowództwem por. Nowaka 
i nadleśniczego Wiewiórowskiego. W lutym 1919 r. pojechałem do Biedruska, gdzie byłem 
przy tworzeniu 3. Kompanii 1. Pułku Strzelców Wlkp. i brałem udział w walkach aż do 
listopada 1921 r. W 1922 r. pojechałem na Górny Śląsk i tam pracuję jako mistrz budow-
lany w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie. Brałem udział przy orga-
nizowaniu Koła Michałkowice Związku Weteranów Powstań Narodowych R. P. i zostałem 
wybrany sekretarzem, którą funkcję pełnię do dnia dzisiejszego. Jestem zaangażowany 
w działalność społeczną i biorę udział w następujących organizacjach:

Liga Morska i Kolonialna
L.O.P.P.
Związek Powstańców Śląskich
Związek Strzelecki
Związek rezerwistów
Związek Podoficerów Rezerwy
Posiadam odznaczenia wojskowe:
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
Medal Niepodległości

Duszczak Stanisław
Michałkowice, ul. Warszawska 6

Powiat Katowice, Górny Śląsk.
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Antoni Filipiak (1898-1983)

Urodził się w dniu 5.01.1898 r. w Szczodrzejewie 
jako syn Jana i Stanisławy z domu Chwiłkowskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Służył w Kom-
panii Koźmińskiej na odcinku Krotoszyn – Rawicz 
w okresie od dnia 10.02. do 28.02.1919 r. pod do-
wództwem kapitana Władysława Fenrycha. 

Awansowany na stopień podporucznika, uchwa-
ła nr W 2/72.

Zmarł w dniu 26.10.1983 r. w Borku Wlkp. 
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstań-
czym, uchwała Rady Państwa nr 12.17-0.1048 z dnia 
17.12.1958 r.

Filipiak Antoni
Borek Wlkp.

Życiorys własny

Urodziłem się 5 stycznia 1898 r. w Szczodrzejewie powiatu wrzesińskiego wojewódz-
twa poznańskiego z ojca Jana i Stanisławy z d. Chwiłkowska. Ukończyłem 6 klas szkoły 
powszechnej w Rusku powiatu jarocińskiego. Od roku 1914-1916 pracowałem w gospo-
darstwie rolnym. Od 1917-1918 roku byłem w wojsku niemieckim. W listopadzie 1918 
roku powróciłem do Borku Wlkp. a że w czasie podroży z wojska doznałem złamania 
prawej ręki, pozostałem przy rodzicach aż do wyleczenia. Po wyleczeniu udałem się 
do Koźmina Wlkp. i wstąpiłem dnia 10.02.1919 r. do szeregów powstańczych. Pod do-
wództwem chorążego Kolendowicza brałem udział w walkach powstańczych na odcinku 
frontu Ostrzeszów-Odolanów-Krotoszyn. Po ukończeniu walk powstańczych przeniesio-
no mnie do 2. Pułku Artylerii Polnej, w którym służyłem do roku 1921. Po zwolnieniu 
mnie z wojska wróciłem do Borku, gdzie zamieszkuję do dnia dzisiejszego. W okresie 
międzywojennym pracowałem jako robotnik w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Borku. 
W czasie okupacji hitlerowskiej wysiedlono mnie z rodziną do Niemiec i przydzielono do 
pracy rolnej.

Do kraju powróciłem w końcu 1945 r. i otrzymałem pracę w Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Borku Wlkp., gdzie pracowałem do dnia 31.01.1963 r. Obecnie jestem od 
dnia 1.02.1963 r. w stanie spoczynku.

Filipiak Antoni



54

Wacław Gibowski (1900-1977)

Urodził się 20.09.1900 r. w Miłosławiu jako syn 
Roberta i Antoniny. Należał do drużyny harcerskiej 
im. Tadeusza Kościuszki (zarejestrowana jako Touri-
stenclub), przemianowana następnie na im. Henryka 
Dąbrowskiego (zarejestrowana jako Hoch Deutsch-
land), zakazana po zlocie w Mosinie. Podczas I wojny 
światowej pobrany do Armii Niemieckiej służył w 5. 
Baonie Saperów w Głogowie (Niederschlesisches Pio-
nier-Bataillon nr 5), skąd zdezerterował do Miłosła-
wia. Tu zaciągnął się do stworzonego oddziału Wacht 
und Sicherheitsdienst Kompagnie. Oddział ten po 
wybuchu Powstania Wlkp. wszedł w skład Batalionu 
Wrzesińskiego jako Kompania Miłosławska pod do-
wództwem Nowaka i Plucińskiego. Brał udział w wy-
kradzeniu 6 ciężkich karabinów maszynowych i 2 
lekkich karabinów maszynowych pod dowództwem 
Feldwebel’a Mieczysława Ziółkowskiego. Następnie brał udział w walkach o zajęcie 
Wrześni, Gniezna, Strzelna, Mogilna, Inowrocławia, Szubina. Wstąpił do 1. Pułku Strzel-
ców Kujawskich, czyli później 5. Pułku Strzelców Wlkp. i kolejno 59. Pułku Piechoty 
pod dowództwem Wrzalińskiego. W tym pułku, w kompanii Gutorskiego w Inowrocła-
wiu służył do października 1920 r. Brał udział w walkach na froncie północnym pod 
Tarkowem, Nową Wsią i Gniewkowem. Następnie pracował w kopalni Jowisz w Wojko-
wicach. W 1943 r. został aresztowany przez Gestapo i przebywał w więzieniu do końca 
wojny. Od 1959 r. kasjer w Urzędzie Pocztowym w Kluczborku. Mieszkał w Kluczborku 
przy ul. Bieruta 20. Ożeniony z Władysławą (1899-1964) i ponownie ożenił się w dniu 
14.04.1966 r. w Kluczborku z Anną Marciniak (1912-1984).

Zmarł w dniu 6.06.1977 r. w Kluczborku i został pochowany w grobie rodzinnym na 
cmentarzu komunalnym.
Odznaczony:
Krzyżem Walecznych nr 57734,
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.22-0.764 z dnia 
22.12.1966 r.,
Medalem Niepodległości nr 38576.
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Związek Bojowników
o Wolność i Demokrację

Zarząd Okręgowy
Opole, Plac Wolności 7/8

ANKIETA
dla Weteranów Powstania Wielkopolskiego zamieszkałych na terenie województwa 

opolskiego

1)Nazwisko: Gibowski imię: Wacław
Imię ojca: Robert
Data, miejsce i powiat urodzenia: 20 września 1900 w Miłosławiu powiat Września 

2)Obecny adres zamieszkania:
Kluczbork, Bieruta 20

3)Pochodzenie społeczne: 
robotnicze

4)Stan cywilny: 
żonaty

5)Wykształcenie ogólne: 
szkoła podstawowa 

6)Zawód: 
rencista

7)Stopnie wojskowe: 
szeregowiec
7.06.1920 starszy szeregowiec
11.11.1921 kapral
1.03.1923 plutonowy

8)Odznaczenia:
Krzyż Walecznych nr 57734, Dziennik Personalny MSW nr 23/23
Medal Niepodległości nr 38576, Biuro Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości 

1935
9)Przynależność i udział w pracach przygotowawczych do powstania do dnia 

27.12.1918: 
Drużyna Harcerska w Miłosławiu zarejestrowana jako Touristenclub, właściwa 

nazwa Drużyna imienia Tadeusza Kościuszki, przemianowana na Drużynę imienia 
Henryka Dąbrowskiego, zarejestrowana z kolei jako Hoch Deutschland, po zlocie 
w Mosinie zakazana, lecz zbierająca się tajnie.

Wacht und Sicherheitsdienst Kompagnie Miłosław, w rzeczywistości zakamu-
flowanym oddziałem powstańczym pod dowództwem Feldwebel’a Mieczysława 
Ziółkowskiego.

10)Udział w Powstaniu Wielkopolskim: 
Wyprowadzenie sześciu ckm i dwóch lekkich [karabinów maszynowych] z gar-

nizonu wrzesińskiego i przewiezienie ich w nocy do Miłosławia, a następnie zajęcie 
Gniezna, Strzelna, Mogilna, Inowrocławia. Dat niestety nie pamiętam, bo mnie one 
wówczas nie interesowały. Miałem zaledwie skończone 18 lat, zbiegłem z wojska 
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niemieckiego z 5. Baonu Pionierów [saperów] w Głogowie i zgłosiłem się do tak zwanej 
Wacht und Sicherheitsdienst Kompagnie w Miłosławiu, pod dowództwem Feldwebela 
Ziółkowskiego, składającej się z samych Polaków, a w rzeczywistości będącej zakamu-
flowanym oddziałem powstańczym, który z chwilą wybuchu powstania natychmiast 
wszedł do akcji jako oddział miłosławski [Kompania Miłosławska] pod dowództwem 
Nowaka i Plucińskiego. Nie był to jednak zwarty oddział w zrozumieniu wojskowym, 
a raczej banda, strasznie agresywna, pchająca się tam gdzie było najgorzej, a po skoń-
czonej walce zbierająca się wkoło swego dowódcy jak kurczęta do swej kwoki. Było nas 
za mało abyśmy mogli stanowić samodzielny oddział. Ja sam byłem pionkiem i nie 
miałem pojęcia o przebiegu poszczególnych potyczek, bo przecież bitwami tego nazwać 
nie można. Nie troszczyłem się o daty, tylko o wynik potyczki, który zawsze był dodat-
ni. Tam gdzie ja brałem udział w walce, zawsze wygrana była po naszej stronie. Przy 
zajmowaniu Inowrocławia wszedłem na szpicy do miasta. Zaatakowali nas Niemcy 
z budynku pocztowego w chwili, gdy żeśmy byli już pod samą pocztą. Było szaro i wi-
dzieliśmy wyglądających żołnierzy, lecz nie wiedzieliśmy, kim oni są. Dopiero jak nas 
obrzucili granatami ręcznymi zrozumieliśmy, że to niemiecka obsada poczty, a mówio-
no, że poczta zajęta jest przez naszych. Chroniąc się przed granatami wpadliśmy na 
pocztę, której drzwi się otwarły pod naszym naporem i wpadliśmy na korytarz. Niemcy 
wzięli to za brawurę i w nogi. Wewnątrz budynku strzelaliśmy już do siebie po prostu 
poprzez drzwi i ta walka trwała do godziny 11, kiedy to pocztę można było uznać 
za zdobytą. Dalsze walki o Inowrocław były już dla mnie nieciekawe. Ot, taka sobie 
pukanina, to na dworzec kolejowy, to na koszary i w końcu opuszczenie Inowrocła-
wia przez Niemców. Głównym dowódcą był Paweł Cyms, lecz czy naprawdę, tego nie 
wiem. Z tego oddziału miłosławskiego było nas razem czterech, a cały oddział zebrał 
się dopiero gdyśmy opuszczali miasto, wioząc ze sobą zabitego towarzysza Chojnac-
kiego [Jan Chojnacki (1897-1919). Urodził się w dniu 27.05.1897 r. w Miłosławiu przy 
ul. Śremskiej (Schrimmerstrasse) 69 jako syn majstra obuwniczego Stanisława i Józefy 
z domu Bruzdzińskiej. Wstąpił jako ochotnik do Kompanii Miłosławskiej i tam służył 
w stopniu szeregowca. Wraz z kompanią wziął udział w akcji na Inowrocław. Tam po-
legł w dniu 6.01.1919 r. i został pochowany w masowym grobie w Miłosławiu]. 

Po przyjeździe do Miłosławia zostaliśmy w nocy zaalarmowani wieścią, iż pod Szu-
binem Kompania Wrzesińska poniosła ciężkie straty. Niestety na ten alarm wyjechało 
nas tylko coś 11 ludzi. Tamci [pozostali] nie chcieli, bo chcieli być na pogrzebie Choj-
nackiego. Wyjechaliśmy więc do Gniezna, gdzie formował się oddział, mający zdo-
być Szubin. Ja zostałem przydzielony do oddziału ciężkich karabinów maszynowych. 
Koleją dojechaliśmy do Kcyni, a stąd już pieszo pomaszerowaliśmy na Szubin, który 
został przez nas zdobyty i znowu nie wiem którego dnia. Dla mnie walka nie była ani 
bohaterska, ani ciekawa. Biegałem z tym cekaemem to tu to tam, aż mi pot oczy zale-
wał. W mieście samym strzelać nie było można, bo było ciemno, ale w końcu Szubin 
był nasz. Jedynie na dworcu sprawiliśmy Niemcom krwawą łaźnię, bijąc do załado-
wanego Niemcami pociągu z odległości może 10 metrów. Następnie zostałem wysłany 
przez Nowaka, który prowadził natarcie na Szubin do Rynarzewa. Tam przebywaliśmy 
dwa tygodnie nękani nalotami samolotów i ogniem pancerki i to był dla mnie koniec 
powstania. Po zluzowaniu z Rynarzewa pojechałem do Inowrocławia i wstąpiłem do 1. 
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Pułku Strzelców Kujawskich, którego dowódcą był major Wrzaliński. Jak już poprzednio 
wspomniałem, dat niestety nie pamiętam, bo nie były one dla mnie ważne. Ważne było 
to, że Polska powstała z niewoli, to Polska, o której marzyłem, gdy jeszcze byłem chłop-
cem chodzącym do szkoły niemieckiej. Proszę mi wybaczyć szczupłe dane z okresu 
powstania, lecz ja naprawdę nie pamiętam wiele z tego okresu ani też nie starałem się 
zapamiętać, gdyż do powstania poszedłem nie dla tego, żeby później czerpać jakiekol-
wiek zyski za udział w powstaniu, lecz ze szczerej chęci wypędzenia wroga z naszej 
ziemi. Nagrodą w złym zrozumieniu było to, iż zmuszono mnie do pozostania w wojsku 
do czerwca 1923 r., mimo, iż na długo przedtem były zwalniane z wojska te roczniki, 
które już po wojnie, a więc w roku 1920 były zwalniane do domu. Kiedy mnie wreszcie 
zwolniono, tułałem się długi czas po Polsce w poszukiwaniu za pracą, o którą w onym 
czasie było tak trudno.

11)Wojsko Wielkopolskie od 21.02.1919 r. do października 1919 r.:
1. Pułk Strzelców Kujawskich przemianowany na 5. Pułk Strzelców Wlkp. a później 

na 59. Pułk Piechoty, dowódca mjr Stanisław Wrzaliński, dowódca kompanii Konstanty 
Gutorski, front północny wielkopolski pod Tarkowem, Nową Wsią i Gniewkowem. Od-
parcie ataku na Dąbrówkę.

12)Działalność w okresie międzywojennym:
W dniu 1.01.1930 przyjęcie do służby pocztowej w Miłosławiu, następnie przenie-

sienie do Urzędu Pocztowo-Telegraficznego w Lwówku, a następnie UPT Poznań 3.
13)Czy w czasie okupacji w II wojnie światowej ucierpiał z powodu udziału w Powsta-

niu Wielkopolskim:
W dniu 10.03.1940 r. zostałem wydalony z Poznania wraz z rodziną dziesięcioro 

dzieci i żoną do Dynowa nad Sanem [Dynów – miasto w województwie podkarpackim, 
w powiecie rzeszowskim]. W dniu 4.04.1943 aresztowany przez Gestapo do Krosna, 
następnie do więzienia w Jaśle potem do więzienia w Tarnowie i w końcu umieszczony 
w obozie pracy przymusowej w Szebni koło Jasła [Szebnie – wieś w Polsce położona 
w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Jasło], po czym wy-
wieziony wraz z rodziną do Niemiec.

14)Przebieg działalności zawodowej, społecznej oraz politycznej w okresie od 
22.03.1944 r. do chwili obecnej:

Po skończonej wojnie w maju 1945 r. powrót do kraju, od 10 czerwca 1945 podjęcie 
pracy na poczcie w Kluczborku do roku 1960.

Miejscowość: Kluczbork                               Podpis: Wacław Gibowski
Data: 25.04.1966 r. 



58

Jan Juszczak (1895-1979)

Urodził się w dniu 7.10.1895 r. w Za-
krzewie powiat Jarocin jako syn Wojciecha 
i Agnieszki z domu Sypniewskiej. 

Do 14 roku życia uczęszczał do szkoły 
powszechnej w Miłosławiu. Po ukończe-
niu szkoły rozpoczął pracę w majątku Bu-
gaj. W 1913 r. wyjechał za pracą na zachód 
Niemiec. W dniu 2.05.1915 r. został po-
wołany do służby wojskowej w Infanterie 
Regiment nr 369 i walczył na froncie fran-
cuskim. W służbie pozostał do paździer-
nika 1918 r. Podczas I wojny światowej 
był ranny dwukrotnie w 1917 r. W związ-
ku z tym został urlopowany i przebywał 
w Miłosławiu.

Po wybuchu rewolucji 1918 r. w Niem-
czech działał w służbie Radzie Żołnierskiej 
rekwirując broń i pełniąc służbę na dworcu 
kolejowym pod dowództwem Stanisława 
Wachowiaka. Organizatorem sił zbrojnych 
był początkowo Mieczysław Ziółkowski, 
a później ppor. Alojzy Nowak. 

W końcu grudnia 1918 r. wstąpił do 

Złote Gody Antoniny i Jana Juszczaków. Miło-
sław, 3.01.1973 r.
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tworzącej się w Miłosławiu Kompanii Miłosławskiej pod 
dowództwem Władysława Wiewiórowskiego. Z kompanią 
tą wyruszył do walki o Szubin. Tam w dniu 8 stycznia 1919 
r. po zaciętych walkach oddział został zmuszony wycofać 
się pod naporem przeważających sił nieprzyjaciela. Spod 
Szubina wyjechał zgodnie z rozkazem w kierunku na Żnin. 
Brał udział w bitwie o zdobycie Żnina. Po zdobyciu Żnina 
oddział w którym walczył został rozwiązany. Wobec tego 
wrócił do domu. 

W dniu 4.04.1919 r. został ponownie wcielony do sił 
zbrojnych, do 60. Pułku Piechoty w Ostrowie Wlkp. i tam 
służył do stycznia 1921 r. 

Po powrocie z wojska pracował do 1927 r. w majątku Bugaj, a następnie do kwietnia 
1929 r. w miejscowej garbarni. Od 1930 r. podjął pracę w Orzechowskich Zakładach 
Sklejek, gdzie pracował do końca wojny w 1945 r. Po wojnie pracował na PKP w Mi-
łosławiu. W 1958 r. przeszedł na emeryturę. Ożeniony z Antoniną z domu Marciniak 
(1901-1984). Zmarł w dniu 3.05.1979 r. w Miłosławiu i tam został pochowany.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
11.13-0.922 z dnia 13.11.1958 r.

Życiorys własny

Juszczak Jan urodzony 7.10.1895 r. Zakrzewo powiat Jarocin syn Wojciecha i Agniesz-
ki z domu Sypniewska. Od 7 roku życia chodziłem do szkoły podstawowej w Miłosławiu. 
Po wyjściu ze szkoły pracowałem w majętności Bugaj-Miłosław. W roku 1913 wyjechałem 
do Niemiec zachodnich w poszukiwaniu pracy. W maju 1915 r. zostałem zaciągnięty do 
wojska niemieckiego. W październiku 1918 r. dostałem urlop do Miłosławia, a w listo-
padzie wybuchła rewolucja niemiecka. Zaraz wstąpiłem do Rady Robotniczo-Żołnier-
skiej (Arbeiter und Soldatenrat). Mając satysfakcję pomszczenia długoletniej niewoli, 
zdzierałem wszystkim pruskim oficerom i podoficerom dystynkcje. Niezależnie od tego 
usuwałem także niemieckie godło państwowe. Zadaniem naszym jako Rady Robotniczej 
było rozbrojenie żandarmów, a odebraną broń i amunicję zdawaliśmy komendantowi 
tutejszej Rady Żołnierskiej.

 Komendantami byli tutejsi Polacy Ziółkowski i Pluciński. Ja na ich rozkaz trzymałem 
odwach na dworcu w Miłosławiu, wspólnie z ś.p. Łukaszewskim i ś.p. Wachowiakiem.

Na wiadomość o powstaniu w Poznaniu przybył z Czeszewa ppor. Alojzy Nowak ce-
lem sformowania kompanii. Po sformowaniu kompanii przez ppor. Alojzego Nowaka, 
takowa wyruszyła do Wrześni celem połączenia się z jednostką wrzesińską. Ja oraz inni 
koledzy w liczbie od 15 do 20 pozostaliśmy na miejscu w Miłosławiu, jako rezerwa ppor. 
Nowaka do jego dyspozycji.

Na telefoniczną rozmowę ppor. Nowaka z byłym dyrektorem majętności Bugaj, tako-
wy Hoppe podstawił podwody. Rezerwa, w której i ja się znajdowałem, wyruszyła pod-
wodami do Wrześni, broń i amunicję otrzymaliśmy w Miłosławiu. Z Wrześni jechaliśmy 
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pociągiem do Gniezna. Z Gniezna oddział nasz wyruszył podwodami do miasta Gąsawa. 
W Gąsawie dowiedzieliśmy się, że oddział nasz wespół z tamtejszym oddziałem ma przy-
stąpić do ataku, celem zdobycia miasta Żnina. Ze względów wojskowych atak został odło-
żony do rana następnego dnia. Mniej więcej o godzinie ósmej rano ruszyliśmy do ataku 
na Żnin. Oddziałem, w którym ja się znajdowałem, dowodził Tadeusz Czarczyński z Mi-
łosławia. Żnin został po ciężkiej walce zdobyty. Do niewoli nasz oddział wziął jednego 
oficera Hauptmanna i dwóch rannych Niemców. Po reorganizacji oddziałów, które brały 
udział w zdobywaniu Żnina, na rozkaz wyższego oficera nazwiskiem Grudzielski, zosta-
liśmy wycofani do Miłosławia. W kwietniu 1919 r. zostałem powołany powtórnie do Woj-
ska Polskiego. Początkiem 1921 r. zostałem zdemobilizowany i powróciłem do rodziców.

Pracę rozpocząłem w majątku Bugaj, własność Kościelskiego, gdzie pracowałem do 
1929 r. W roku 1930 pracowałem w Orzechowskich Zakładach Przemysłu Drzewnego aż 
do wojny 1939 r.

Podczas okupacji pracowałem również w Orzechowskich Zakładach aż do zakończe-
nia wojny. W okupację zachowałem się jak Polak i nie byłem ani leistungspole ani volks-
deutschem [są to kategorie przynależności do narodu niemieckiego, stosowane podczas II 
wojny światowej]. Po zakończonej wojnie pracowałem na PKP w Miłosławiu. W roku 1958 
odszedłem w stan spoczynku na rentę starczą...

Świadkami na powstaniu wspólnie ze mną byli: Myszkowski Walenty, Strzeszyński 
Ignacy.
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Antonina Kochanowska (1898-1967)

Urodziła się w dniu 13.09.1898 r. w Szelejewie koło Żnina jako 
córka Franciszka Wieczorka i Franciszki z domu Grobelskiej.

Wysłana do Poznania na naukę zawodu uczyła się, aby uzy-
skać zawód nauczycielki. Uczęszczała także na pensję, gdzie zdo-
bywała wiedzę o prowadzeniu w przyszłości własnego domu.

Gdy w 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie powró-
ciła z Poznaniu do domu rodzinnego w Szelejewie. Początkowo 
walczyła na równi z mężczyznami, ale po jakimś czasie wydany 
został rozkaz o wycofaniu kobiet na tyły. Wówczas od 29.12.1918 
r. do 20.02.1919 r. zorganizowała z własnej inicjatywy szpital po-
lowy i znosiła rannych  podczas bitew w okolicy Gąsawy, Żnina i Szubina. Także zajmo-
wała się opatrywaniem rannych. 

Po pewnym czasie powróciła do Poznania, gdzie poznała swojego przyszłego męża. 
Mąż Walenty był burmistrzem Miłosławia w latach 1926-1938. Z nim miała troje dzie-
ci: Zbigniewa, Leszka i Urszulę. Mieszkała w Miłosławiu w browarze. Była delegatem 
z Miłosławia na pogrzebie Józefa Piłsudskiego w Krakowie w dniu 18.05.1935 r.

Należała w Miłosławiu do Związku Powstańców Wielkopolskich. Biuro znajdowało 
się w budynku nieistniejącego już dzisiaj kina.

Zmarła w 1967 r. i spoczywa w rodzinnym grobie na cmentarzu w Miłosławiu.
Odznaczona Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

12.31-0.1064 z dnia 31.12.1958 r. legitymacja nr C-75884

Wspomnienia z Powstania Wlkp. 1918/19 r.

Od najmłodszych lat byłam wychowaną przez rodziców na gorli-
wą Polkę. Ojciec mój po skończonej pracy opowiadał nam o swoich 
przodkach-powstańcach i tak samo historię o Macierzy naszej Pol-
sce i o jej ciężkich przeżyciach-rozbiorach. Oboje rodzice uczyli nas 
w domu po polsku czytać i pisać.

Moim marzeniem było doczekać się wolnej Ojczyzny. Nadszedł 
upragniony czas 1914-18 roku, a wraz z nim na firmament nad pol-
ską ziemię wschodziła jutrzenka nadziei – wolność narodu.

W czasie wojny uczęszczałam  do szkoły w Poznaniu. Pewne-
go dnia, we wrześniu 1918 r. przy zwiedzaniu Muzeum zabytków 
historycznych, jedna z profesorek Polka, warszawianka, powiedziała nam w zaufaniu: 
„Niedługo i dla nas nadejdzie chwila radości i będziemy szyć polskie mundury i czapki 
dla naszych braci-Polaków”.

Gdy w listopadzie po kapitulacji Niemiec wojska wracały z frontu  do domu, wówczas 
została utworzona tak zwana Rada Robotnicza a wraz z nią nadzieja dla Polaków. Pod 
pretekstem ochrony granic Wielkopolski Niemcy nadsyłali tzw. Grenzschutz i Heimat-
schutz, którego zadaniem było zwalczać ruch wolnościowy Polaków. W pierwszej połowie 
grudnia 1918 r. Polacy w Poznaniu już przygotowywali się do powstania.
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Młodzież szkolną poza miejscową zwalniano, wysyłano na wakacje. Mówiono nam, 
że zanosi się na to, że w każdej chwili koleje mogą być wstrzymane, skutkiem czego mo-
glibyśmy nie dotrzeć do domów rodzinnych.

Po szczęśliwym powrocie do swoich, udałam się natychmiast do Gąsawy, do znanych 
tam patriotów państwa Tylewskich, aby dać sprawozdanie co dzieje się w Poznaniu. Wów-
czas to po krótkim namyśle, a pełnym zdecydowania pracowaliśmy nad utworzeniem 
organizacji powstania. Zamiary nasze zostały zrealizowane. Nadszedł dzień 27 grudnia. 
W Poznaniu wybuchło powstanie. W niedzielę w południe tuż przed Nowym Rokiem to 
jest 30 grudnia 1918 r. na rynku w Gąsawie utworzył się mały pochód. Gdy wierni po 
skończonym nabożeństwie wychodzili z kościoła, komendant na koniu odczytał orędzie, 
że Poznań jest już w rękach Polaków i aby wszyscy byli gotowi na dalsze rozkazy.

Jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej wyłoniła się orkiestra i odegrała nam Po-
lakom hymn tak drogi: „Jeszcze Polska nie zginęła”. Niemców ogarnęło paniczne zdzi-
wienie, lecz zanim się zorientowali w sytuacji, na rynku już żadnego Polaka nie było. 
Dowództwo nad oddziałami powstańców objął porucznik Złotogórski. Już w pierwszych 
dniach stycznia oddział powstańców był gotowy i stanął do walki na linii: Żnin-Szubin-
Rynarzewo.

W grudniu 1918 r. pomagałam w organizowaniu powstania oraz dostarczaniu wyży-
wienia dla tworzącego się oddziału powstańców. W styczniu 1919 r. gdy wybuchły walki 
pielęgnowałam rannych. Pierwsze ofiary walk umieszczaliśmy po domach prywatnych 
w wioskach. Ponieważ Żnin był raz w rękach niemieckich, to znów w polskich i tak na 
przemian, dla uniknięcia niebezpieczeństwa zorganizowaliśmy tymczasowy szpital 
w sali p. Kowalika w Gąsawie, oddalonej 12 km od Żnina.

W organizacji „Czerwonego Krzyża” pracowałam do końca stycznia 1919 r. Poże-
gnawszy się z pracą sanitarną musiałam wrócić do szkoły celem ukończenia nauki.

Po końcowych egzaminach w kwietniu, zaraz 
w maju rozpoczęłam pracować w szkolnictwie 
w Żninie z powodu braku nauczycieli polskich. 
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Władysław Łopatka (1887-)

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.
Urodził się w dniu 21.06.1887 r. w Gnieźnie przy ul. Bydgoskiej jako syn Walente-

go i Katarzyny z domu Kowalewskiej. W dniu 22.11.1918 r. wstąpił do tworzącej się 
Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Miłosławiu. Po opanowaniu Miłosławia zorganizo-
wana przez Wiewiórowskiego kompania wyruszyła w dniu 28 grudnia 1918 na telefo-
niczne wezwanie na pomoc w walkach o Poznań. 2 stycznia 1919 r. pod dowództwem 
Wiewiórowskiego przerzucony do Gniezna. Stąd z oddziałami Pawła Cymsa przeszedł 
szlak bojowy od Gniezna przez Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Młyny, Kruszwicę do 
Inowrocławia. W dniu 6 stycznia 1919 r. brał udział w walce o wyzwolenie Inowrocła-
wia. W dniu 18.05.1914 r. ożenił się w Miłosławiu ze Stanisławą Wachowiak a w dniu 
10.04.1948 r. z Marią Waszkowiak z domu Porankiewicz. W okresie okupacji pracował 
dorywczo i ukrywał się. Po wyzwoleniu pracował w piekarni (prywatnej Jurkiewicza) 
i Spółdzielni Piekarzy i Cukierników jako kierownik cukierni. W 1955 r. przeszedł na 
rentę inwalidzką. Mieszkał w Toruniu przy ul. Łaziennej. 

Członek ZBoWiD-u.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

07.19-0.148 z dnia 19.07.1960 r.

Życiorys 

Urodziłem się w dniu 21.0.1887 r. w Gnieźnie z ojca Walentego i matki Katarzyny 
z domu Kowalewska, obecnie oboje nie żyją. Zacząłem uczęszczać szkoły powszechnej 
w kwietniu 1893 r. w Kruszwicy, gdzie w 1901 r. w kwietniu ukończyłem 7 klas. W czerw-
cu 1901 r. wstąpiłem jako terminator zawodu piekarskiego do firmy majstra Jakuba Gór-
nego w Kruszwicy, gdzie w 1904 r. zostałem czeladnikiem piekarskim. Dnia 2 sierpnia 
1914 r. zostałem powołany na wojnę do Armii Niemieckiej. Dnia 14 października 1918 
r. zostałem urlopowany i z powrotem nie wróciłem z powodu rozpoczęcia rewolucji na 
froncie.

W dniu 22 listopada 1918 r. wstąpiłem do tworzącej się w Miłosławiu Rady Żołniersko-
Robotniczej i po oczyszczeniu miasta został utworzony oddział pod nazwą Kompania Mi-
łosławska, do której też należałem, a jej dowódcą był Ziółkowski. Należałem również do 
Rady Ludowej. Brałem czynny udział przy oswobodzeniu miasta Wrześni, gdzie dowódcą 
był ś.p. Władysław Wiewiórowski. 

W dniu 26 grudnia 1918 r. [skorygowane w informacji internetowej na 28 grudnia] wy-
ruszyliśmy do Poznania i z rozkazu Stanisława Plucińskiego wyruszyliśmy do Gniezna, 
[w dacie 2 stycznia 1919 r., informacja internetowa] Trzemeszna Mogilna, Strzelna, Mły-
ny, Kruszwica i Inowrocław. Zostaliśmy przydzieleni do grupy Pawła Cymsa. W dniach 
5-6 stycznia 1919 r. brałem czynny udział w walkach o Inowrocław. Po oswobodzeniu 
Inowrocławia Kompania Miłosławska została przydzielona do 3. Kompanii Grenadierów 
Kujawskich (późniejszego 5. Pułku Strzelców Wlkp.).

Z rozkazu pułku w marcu 1919 r. zostały wycofane ze służby bojowej starsze roczniki. 
Zostałem mianowany sierżantem sztabowym i przydzielono mi magazyn broni pułkowej. 
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Z rozkazu pułku w dniu 10 stycznia 1920 r. zostałem przeniesiony do DOGen. Pomorze 
z siedzibą w Inowrocławiu. 

Dnia 17 stycznia 1920 r. z rozkazu DOGen. Pomorze zostałem odkomenderowany do 
Torunia z przydziałem jako kierownik piekarni wojskowej. Dnia 30 grudnia 1934 r. z roz-
kazu DOK VIII zostałem zwolniony z wojska jako stale niezdolny do służby wojskowej 
i jako starszy majster wojskowy przeniesiony w stan spoczynku. Przed wybuchem II wojny 
byłem z żoną u brata w Warszawie, gdzie straciłem moją żonę, która została zabita przez 
bombę. Po 3 tygodniach powróciłem do Torunia i ukrywałem się u majstra piekarskiego 
Antoniego Kowalskiego, i mu pomagałem w piekarni. Po oswobodzeniu Torunia praco-
wałem w piekarni majstra Pawła Jurkiewicza. Od 1951 r. pracowałem jako kierownik 
cukierni Spółdzielni Piekarzy i Cukierników (Rzemieślnik). W 1955 r. objęły Spółdzielnię 
Toruńskie Zakłady Piekarnicze. Z powodu mej choroby zostałem zwolniony. Na razie 
pracuję na pół etacie w Technikum Chemicznym w Toruniu.

Władysław Łopatka
Toruń

ul. Łazienna 20
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Stefan Maciejewski (1901-1968) 

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.
Urodził się w dniu 23.08.1901 r. w Miłosławiu jako syn obuwnika Stanisława i Sta-

nisławy z domu Kowalewskiej. Dnia 28.12.1918 r. wstąpił jako ochotnik do oddziałów 
powstańczych i brał czynny udział w walkach w Inowrocławiu, pod Gniewkowem i Ja-
nikowem. Zmarł w Szczecinku w dniu 23.03.1968 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
05.02-0.301 z dnia 2.05.1958 r.

Stefan Maciejewski                                                            Szczecinek, dnia 21.III.1963 r.
Szczecinek
ul. Polna 20

Życiorys

Urodziłem się w dniu 23 sierpnia 1901 r. w m. Miłosław pow. Września, Wielkopolska, 
jako syn Stanisława Maciejewskiego i tegoż małżonki Stanisławy z domu Kowalewskiej.

Od 1.IV.1907 r. zacząłem uczęszczać do Szkoły Powszechnej w Miłosławiu, a po ukoń-
czeniu takowej, to jest 7 klas, poszedłem do Gimnazjum Mateusza we Wrocławiu, gdzie 
ukończyłem 6 klas gimnazjalnych. Następnie wstąpiłem jako wolny słuchacz do Akade-
mii Leśnej w Eberswaldzie, gdzie studiowałem przez 2 lata. 

W listopadzie 1918 r. wstąpiłem do Rady Robotników i Żołnierzy, która w grudniu 
1918 r. przeistoczyła się w Powstańców Wielkopolskich [po wybuchu powstania członko-
wie Rady wstąpili do oddziałów powstańczych].

Jako powstaniec wielkopolski brałem czynny udział w walkach o Inowrocław, Szubin, 
oraz pod Rynarzewem, Janikowem, Tarkowem i Gniewkowem.

W końcu marca 1919 r. wcielono nas wszystkich powstańców do regularnych oddzia-
łów wojsk wielkopolskich. Z początkiem stycznia 1920 r. przekazano mnie do Sztabu 
Armii gen. Hallera w Skierniewicach, gdzie otrzymałem przydział do Dowództwa Frontu 
Pomorskiego-Sekcji Transportów Wojskowych. Po przejęciu przez nas Pomorza pracowa-
łem początkowo w 

O.K.T.W. Pomorze w Gdańsku, następnie w Dowództwie Dworca Gdańsk a w końcu 
w N.T.W. Tczew, skąd 28.XI. 1920 r. zostałem na rozkaz O.K.T.W., jako rocznik 1901, bez-
terminowo urlopowany.

W dniu 1.01.1921 r. wstąpiłem do państwowej służby leśnej w Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Poznaniu, przy której kończyłem wszystkie wymagane egzaminy państwowe.

Druga wojna światowa zastała mnie na stanowisku nadleśniczego w lasach miasta 
Gąbina. Na stanowisku tym pozostawałem do 28.04.1942 r. i będąc ścigany przez Gesta-
po, zbiegłem tegoż dnia do byłej Generalnej Guberni w obawie przed ponownym aresz-
towaniem, albowiem w okresie 1941-1942 siedziałem 7 miesięcy jako więzień polityczny 
nr 2110 w obozie koncentracyjnym w Inowrocławiu. W byłej Generalnej Guberni objąłem 
stanowisko gajowego w lasach majątku Teresin w powiecie Sochaczew pod przybranym 
nazwiskiem „Marciniak”, gdzie pozostawałem do dnia 11.11.1942 r., kiedy to Niemcy 
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wpadli na trop mego właściwego nazwiska, co zmusiło mnie do ucieczki. Ukrywałem 
się w Warszawie i miejscowości Mordy w powiecie Siedlce. W dniu 1.08.1943 r. objąłem 
stanowisko leśniczego w Nadleśnictwie Mordy, pod właściwym moim nazwiskiem, gdzie 
w lipcu 1944 r. doczekałem się oswobodzenia przez armię sojuszniczą. 

Dnia 8.01.1947 r. przeniósł mnie obywatel Minister Leśnictwa na własną prośbę do 
Dyrekcji Lasów Okręgu Bałtyckiego w Szczecinku, w której pracowałem do 30.06.1961 
r. (ostatnio na stanowisku inspektora) – gdyż po przebytym zawale mięśnia sercowego 
przeszedłem z dniem 1.07.1961 r. na rentę inwalidzką.

Posiadam następujące odznaczenia wojskowe:
1. Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich nadana w 1922 r.
2.Odznaka Pamiątkowa Dowództwa Frontu Pomorskiego nadana w 1926 r.
3. Medal Niepodległości nadany w 1937 r.
4. Krzyż Powstańców Wielkopolskich nadany w 1958 r.
5. Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r. nadany w 1959 r.

Stefan Maciejewski
Szczecinek ul. Polna 20
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Marcin Maryański (1899-1973)

Urodził się w dniu 13.11.1899 r. w Chudzicach powiat Śro-
da Wlkp. jako syn Stanisława i Wiktorii z domu Pilz. Nazwę 
Chudzice, leżące na północ od Szlachcina, jako gminę prze-
kształcono w Hedingen a obszarowi dworskiemu nadano na-
zwę Kahlhorst. 

W czasie I wojny światowej służył w armii pruskiej na 
froncie francuskim, jako artylerzysta. Na wezwanie ppłk Ka-
zimierza Grudzielskiego z Wrześni, ogłoszonego przez księży 
na ambonach w kościołach powiatu wstępowano przez Wrze-
śnię (zbiórka na dworcu pod dowództwem ppor. rez. artylerii 
Edwarda Brzeskiego) lub bezpośrednio do Poznania do arty-
lerii. Grupa artylerzystów z Miłosławia stworzyła pododdział 
pod kierownictwem Antoniego Przysiudy z Bugaju i wyjechała do Poznania, do koszar 
artylerii na Solnej. Do walki przystąpił pod Szubinem, Rynarzewem i Szamocinem. 
Największe boje stoczył pod Rynarzewem i Bydgoszczą. Zdemobilizowany w stopniu 
szeregowca. Z zawodu był rolnikiem. Ożeniony z Marią (1914-1945). Mianowany na 
stopień podporucznika przez Radę Państwa w dniu 24.02.1972 r. W 1939 r. należał do 
Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 15 czerwca 1973 r. w Pałczynie i został pochowany na cmentarzu 
w Winnej Górze, a następnie zwłoki ekshumowano przenosząc na cmentarz komunalny 
we Wrześni.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
08.01-0.716 z dnia 1.08.1958 r.

Życiorys własny

Ja Maryański Marcin ur. 13 listopada 1899 r. Chudzice pow. Środa, syn robotnika rol-
nego Stanisława i Wiktorii z domu Pilz, zamieszkały we wsi Pałczyn gm. Miłosław powiat 
Września. W roku 1917 wciągnięty do Armii Niemieckiej artylerii walczyłem na froncie 
we Francji pod Soissons, Reims, Verdun, północ od Argonne.

Po skończonej I wojnie światowej i powrocie do Rzeszy [wycofanie z frontu wszystkich 
pułków i powrót do macierzystych jednostek] zdezerterowałem i przystąpiłem do Powsta-
nia Wielkopolskiego w dniu 6 stycznia 1919 r. Wyjechałem z Miłosławia z kilkunastoma 
kolegami do Poznania na ul. Solną, aby tu tworzyć I baterię artylerii. 8 stycznia wyjecha-
liśmy na front w kierunku Gniezna i Kcyni a 11 stycznia walczyliśmy już o zdobycie Szu-
bina i dalej Rynarzewa. Dowodził nami Kazimierz Nieżychowski. Szubin został zdobyty.

Po skończonym powstaniu i wojnie pracowałem jako robotnik rolny w Pałczynie. 
W 1939 roku zostałem powołany do Armii Polskiej, a z powodu braku mundurów byłem 
nie umundurowany. Dostałem się do niewoli niemieckiej i przebywałem w obozie jeniec-
kim w Biedrusku. W dniu 12 grudnia 1939 r. zostałem po zwolnieniu z obozu wysiedlony 
z cała rodziną z Pałczyna jako jedyny gospodarz do Generalnej Guberni. 

Po skończonej wojnie i powrocie z przesiedlenia w 1945 r. zostałem wybrany sołtysem 
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i prezesem Spółdzielni Samopomo-
cy Chłopskiej.

Tak jak wtedy biorę udział 
działaniach dla społeczeństwa. 
Udzielam się w komisjach w tym 
wyborczych, jestem Opiekunem 
Społecznym od 1948 r.

Za ofiarną pracę społeczną 
przyznano mi wyróżnienia:

-dyplom Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej

-dyplom uznania za udział 
w przeprowadzeniu spisu po-
wszechnego w 1960 r. 

-dyplom uznania za ofiarną 
pracę w kampanii wyborczej do 
sejmu i rad narodowych w 1969 r.

-dyplom uznania z okazji 50 
Rocznicy Powstania Wlkp. 1918/19.

Zostałem także odznaczony:
1.Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski w 1963 r.,
2.Wielkopolskim Krzyżem Po-

wstańczym, uchwała Rady Państwa 
nr 08.01-0.716 z dnia 1.08.1958 r.

3.Srebrnym Krzyżem Zasługi 
w 1956 r.,

4.Odznaką Tysiąclecia Państwa 
Polskiego w 1966 r.

 Jestem aktywnym członkiem 
ZBoWiD-u od 1957 r. i należę do Komisji Rewizyjnej przy Kole Miłosław tego Związku.

Przebieg mój w Powstaniu Wielkopolskim 1918-19
Jestem byłym żołnierzem Armii Niemieckiej z roku 1917-1918, odznaczony niemiec-

kim Krzyżem Żelaznym III klasy, świadomy swych celów, do czego podążałem, zbiegiem 
z Armii Niemieckiej. Do ostatniego dnia I wojny światowej na froncie we Francji. 

Hasło w Armii Niemieckiej (Licht aus, Messer raus) podziałało bardzo na nas Polaków, 
jako w dyscyplinie wychowanych żołnierzy. Także zbiegli żołnierze niemieccy. 

Kiedy wracaliśmy z frontu, cel był nam znany, kto czytał już w Niemczech gazety nie-
mieckie i co się robiło w samym Reichu. Przybyłem do Halle an der Saale, stąd mieliśmy 
udać się do macierzystego pułku do Poczdamu koło Berlina. 

Tam właśnie rozgrywały się walki pomiędzy wojskami wiernymi jeszcze Wilhelmowi 
a Spartakusowcami niemieckimi z grupy Liebknechta i Róży Luxemburg. Tym większe 
kierunki nadał mi pewien niemiecki wicewachmeister, kiedy poznał moje nazwisko, że 
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to jest polnische bolschewismus i jemu trzeba zbadać jego tornister, czy nie ma amunicji 
względnie ręcznych granatów. Tym bardziej skierowałem się w swe strony rodzinne do 
Miłosławia i Winnej Góry. Zostawiłem raz na zawsze Armię Niemiecką. Było to w dniu 
25 grudnia 1918 r.

My, byli żołnierze, śledziliśmy rozruchy. Byliśmy znękani i umęczeni na froncie we 
Francji i potem cały rückmarsch [marsz powrotny] przez 5 tygodni. Jednak nie zawahali-
śmy się, kiedy w nocy ktoś zawołał w dniu 8 stycznia 1919 r., żeby kto czuje się Polakiem, 
wstąpił w szeregi Wojska Polskiego.

I tak postąpiliśmy w tej nocy. Zawołanie było, żeby artylerzyści się stawili, i tak na to 
zawołanie poszło z Winnej Góry sześciu kanonierów. Byli to:

Marcin Maryański, Antoni Maciejewski, Jan Durczak, Szczepan Piasecki, Tomasz Jóź-
wiak, Romanowski (nie był żołnierzem).

Wszyscy podążyliśmy do Miłosławia, do biura werbunkowego (dzisiejszy budynek 
Monarszyńskich) ubikacje [pomieszczenia] od ogrodu. Tam spotkaliśmy przychodzących 
innych kolegów, jak i kilku mi nie znanych, a mianowicie:

 Antoni Przysiuda z Bugaju, Jan Kowalski z Franulki, Paprocki z Wszemborza czyli 
Bielaw, Stefan Monarszyński z Miłosławia, Sylwester Domicz, Jan Jóźwiak z Miłosławia  
i kilku innych mi bliżej nieznanych, w liczbie około 30 osób.

Jeszcze ciemnym rychłym rankiem podążyliśmy na dworzec miłosławski, żeby pierw-
szym pociągiem udać się do Poznania. Tam poszliśmy do koszar przy ulicy Solnej. Ko-
szary opuszczone były na łasce losu. Myśmy byli panami koszar, nie było posterunków. 
Nadeszło więcej chłopaków. Pootwieraliśmy niektóre jeszcze zamknięte magazyny i uzu-
pełniliśmy sobie umundurowanie. Naszym celem, jak było mówione, to mieliśmy z arma-
tami iść na pomoc Ławicy. Tymczasem Ławica już była w polskich rękach. 

W koszarach zastaliśmy 4 armaty, dwie tak zwane Feldkanone 16 [7,5 cm Feldkanone 
16 neue Art] i dwie Feldhaubice 16 [schwere Feldhaubitze] oraz kilkanaście koni, zresztą 
bardzo mizernych. Z tego utworzyliśmy jeszcze tego samego dnia dwie baterie, mimo 
niekompletnego sprzętu co się armatom należy, bo nie było telefonu, lunety nożycowej, 
itd. Jedną baterię wziął pod dowództwo Kazimierz Nieżychowski, a drugą Wacław Metler, 
mieszkaniec Poznania, który później zginął pod Łabiszynem. Po uzupełnieniu obsługi 
dział, co było bardzo trudne oraz zaprzęgów konnych, około piętnastej po południu wy-
jechaliśmy z całą karawaną ulicą Solną, Alejami Marcinkowskiego, Placem Wolności, 
Berlińską na dworzec, aby udokumentować Poznaniowi, że już jest artyleria powstańcza. 
Na ulicach w tym czasie tylko nieliczna ludność, przeważnie niewiasty, Mężczyźni albo 
w szeregach, albo już mieli dosyć wojaczki i pochowali się w domach, aby ich nie wcią-
gać do szeregów (stąd i dziś jeszcze się nam zarzuca, że tamci nie byli a wy byliście). Były 
jednostki bardziej radykalne i nie odstąpili, dopóki nie oswobodzono Poznańskiego. 

Zajechaliśmy na Dworzec Główny dzisiaj na ulicę Zachodnią i na tej tam będącej ma-
łej rampie załadowaliśmy się na wagony. Celem było udzielenie pomocy i oswobodzenie 
Zdziechowej.

Do późnych godzin nocnych oczekiwaliśmy lokomotywy. Około godziny 2 w nocy 
pod naciskiem naszych żołnierzy dostaliśmy parowóz, do którego wsiadło dwóch żoł-
nierzy znających się na jeździe koleją. Tak przyjechaliśmy do Gniezna. Tu wyładowa-
liśmy się i po pewnym oczekiwaniu pojechaliśmy do koszar na ulicę Wrzesińską. Stąd 
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wieczorem znów udaliśmy się na dworzec, na załadunek do pociągu i wyjazd w kierunku 
Kcyni. W Gnieźnie nieznane kobiety przynosiły nam papierosów co nie lada i znikały 
niepoznane.

 W powietrzu panował lekki przymrozek i trochę prószył śnieg i było niewielkie za-
mglenie. Na dworcu zatrzymałem przy armatach szpiega niemieckiego. Miał być doraź-
nie rozstrzelany, taki dostałem rozkaz, ale doszło więcej żołnierzy, wobec czego odprowa-
dzono go do koszar piechoty.

Do Kcyni przybyliśmy wczesnym rankiem, wyładowaliśmy się i przy poczekalni dwor-
cowej czekaliśmy na wymarsz w pozycję w kierunku Szubina. Był to dzień 10.01.1919 r. 

Bateria posuwała się drogami polnymi, dla obrony jako zabezpieczenie mieliśmy 
ochronę po pięciu żołnierzy piechoty z każdej strony drogi. Tak posuwaliśmy się w stronę 
Szubina. 

 Przed wioskami oczekiwaliśmy zwykle na jakiś alarm, czy to przez bicie w dzwony 
(o ile taki tam był) czy też nawet w łopaty. Był to sygnał, że wieś jest wolna od Niemców. 
Wszyscy kanonierzy byli uzbrojeni w ręczne karabiny i mieli kieszenie zapełnione na-
bojami. Mieliśmy też lekki karabin maszynowy. Dotarliśmy do Pińska, wioski pod Szu-
binem. Tu uzupełniliśmy sobie konie pobrane z majątku a gorsze pozostawiliśmy. Dalej 
pojechaliśmy zająć pozycję. Dzień był mglisty, na drodze roztopy. Tu doszliśmy do ataku 
na Szubin wieczorem 11.01.1919 r. [faktycznie była to wczesna godzina popołudniowa, 
ale już zmierzchało]. Baterie swoje zadanie spełniły. Ogień artylerii powstańczej spara-
liżował Niemców w Szubinie. Trafiony ostrzał kilkakrotnie otrzymała Szubińska Wieś 
(przedmieście Szubina). Przy moim dziale obsługa była następująca: celowniczym był 
Paprocki, odciągającym Maryański, amunicyjny Durczak i dwóch młodych chłopaków, 
którzy jak oświadczyli wówczas nie byli żołnierzami.

Szubin został zdobyty z 11 na 12 stycznia 1919 r. [faktycznie wieczorem 11 stycz-
nia Szubin był wolny]. Następnego dnia [12 stycznia] była niedziela, kiedy wjechaliśmy 
w godzinach rannych do Szubina, witani przez miejscową ludność na rynku. Na rynku 
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zjedliśmy też obiad. Ilość zabitych Niemców była spora, trafionych na przyplatkach (?) 
i dworcu kolejowym. Nie było naszym celem ich policzenie, tym bardziej że jedni twier-
dzili że tyle, a drudzy inaczej. Naszym celem było podążać za nieprzyjacielem. Straty 
naszych, Polaków, opowiadano, że wyniosły 20 zabitych i rannych. Po oswobodzeniu 
Szubina wzięliśmy kierunek marszruty na Margonin pod Szamocinem. Bateria nasza 
usadowiła się za małym jeziorkiem, które tam jest w lasku. Tam zaatakowaliśmy z armat 
pociąg przybyły z wojskiem niemieckim do Szamocina. Tu mieliśmy pecha. Cel był dobry 
i trafny trzeci strzał w budynek stacyjny. Niemcy rozsypani w tyralierę karabinami ma-
szynowymi ostrzelali naszą baterię, gdzie przez dłuższy czas pokładliśmy się na ziemię, 
udając, że nas wszystkich wystrzelali. 

Wielki błąd, że nie mieliśmy lunety nożycowej i nie mogliśmy dobrze zbadać terenu. 
Posługiwaliśmy się lornetką, którą miał Nieżychowski. Przyznać muszę, że wówczas ba-
teria została osamotniona i nie było przy nas żadnego innego wojska. Niemcy z lewej 
strony tyralierkami podchodzili pod nas i paraliżowali ogniem karabinów (taki widok 
był przez lornetkę Nieżychowskiego). Sam dowódca, kiedy wziąłem od niego lornetkę 
widząc ten nawał i mu mówię, że otworzymy ogień na nich zwątpił, nie widząc żadnego 
wsparcia wojsk przy nas. Tylko używając karabinu maszynowego powstrzymywaliśmy 
natarcie Grenzschutz’u do czasu odciągnięcia armat na pozycję w bezpieczne miejsce. 
Mówił do mnie druhu, tak my się zwali w imię jednej sprawy, walczymy ale nie wiemy 
kto nas prowadzi.

Wówczas był u nas jeden ranny, kula karabinowa przeszła mu przez pierś. Kolonista 
Niemiec musiał go odnieść na tyły, dostał od nas mordowe [wyrok śmierci], ponieważ 
z ich domów miały paść strzały na nas. Wycofaliśmy się w stronę wioski Lipiny i tu ledwo 
że trochę zasnęliśmy w oborach, zostaliśmy przez posterunki nasze zbudzeni, że Niemcy 
nas chcą okrążyć. Podążyliśmy czym prędzej do dział i zaprzęgu wycofując się ze wsi na 
drogę, powiadomieni przez ludność (konkretnie miejscowego stróża). 

Potem zajęliśmy pozycję pod Rynarzewem i Złotnikami Kujawskimi. Pamiętam, że był 
lekki przymrozek, powietrze mgliste i trochę prószył śnieg. Przyznać muszę, że po bitwie 
szubińskiej pewien kolejarz w miejscu gdzie leżało dwóch zabitych grencszuców [Grenz-
schutz-siły niemieckie] powiedział do mnie i kolegi Jana Durczaka: „czy to potrzebne?”. 
Myśmy go zaraz uświadomili, wobec czego czym prędzej ulotnił się. 

Tak walczyli o wolność i niepodległość kanonierzy spod Miłosławia w Powstaniu Wlkp. 
1918-1919.

Pałczyn, dnia 4 sierpnia 1958 r.                                                                   Maryański.
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Tomasz Marszałkowski (1897-1976)

Urodził się w dniu 21.12.1897 r. w Dortmundzie jako syn Jana 
i Marianny z domu Wojnowicz. Ojciec przepracował ponad 40 lat 
w dortmundzkich kopalniach. Po powrocie kupił dom i założył 
karczmę. Tomasz ukończył kurs dla ekonomistów w Toruniu, zdawa-
jąc egzamin w Bydgoszczy. Podczas I wojny wcielony do Armii Nie-
mieckiej walczył na froncie zachodnim. Tam został ranny w nogę. 

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 26.12.1918 r., 
gdy wstąpił do Rady Żołnierskiej we Wrześni pod dowództwem 
pchor. Szwarca. W dniu 30.12.1918 r. brał udział w opanowaniu ko-
szar, gmachu starostwa i poczty we Wrześni. Później w dniu 6.01.1919 r. pełnił służ-
bę wartowniczą na dworcu w Strzałkowie. Z powodu odnowienia się rany zwolniony 
do wyleczenia. Po powrocie z leczenia wstąpił 4.04.1919 r. jako ochotnik do 5. Baonu 
Obrony Krajowej w Poznaniu, do służby odwachowo-garnizonowej pod dowództwem 
Kasprzaka. W wojsku pozostawał do 1921 r., kiedy został zdemobilizowany w stopniu 
kaprala.

Brał udział w Powstaniu Śląskim.  Zamieszka w Katowicach i pracował w fabryce 
jako ekonomista. Znał język niemiecki i francuski. Ożenił się i wyjechał do Francji. 
Mieszkał w Pont-a-Vendin w dystrykcie Calais. W latach 30 powrócił do Polski. i prowa-
dził z żoną restaurację na ul. Półwiejskiej. Ożenił się z Martyną Miśkiewicz, z którą miał 
troje dzieci: Adama, Mariannę i Wandę. Podczas II wojny został z rodziną wywieziony 
na roboty przymusowe. Po powrocie z Niemiec został kuratorem sądowym. 

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 38/74.
Zmarł w dniu 25.01.1976 r. i został pochowany na cmentarzu w Żerkowie.

Odznaczony 
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.716 z dnia 
1.08.1958 r.,
Dyplomem Uznania z okazji 50-lecia Powstania Wielkopolskiego.

List Tomasza Marszałkowskiego do Komisji Historycznej Okręgu 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu

Żerków, dnia 11 stycznia 1957 r.
Do Kolegi Antoniego Przysiudy wiceprezesa Powstańców Wlkp. w Poznaniu 
[Antoni Przysiuda był wiceprezesem Zarządu Okręgu ZBoWiD w Poznaniu]

Broszurka wydana Powstanie Wielkopolskie [mowa o książce Ludwika Gomolca Po-
wstanie Wielkopolskie 1918-1919] piszecie Kolego artykuł o powstaniu we Wrześni, nie 
piszecie dokładnego początku, jak się rozpoczęło to powstanie.

Ja, jako powstaniec wielkopolski, dokładnie opiszę, bo brałem w tym powstaniu udział 
z bronią w ręku. Rada Żołnierska, czyli Soldatenrat mieściła się w Komendzie Miasta 
we Wrześni, tak jak podajecie nazwiskiem Szwarc, który posiadał 8 żołnierzy tej Rady 
Żołnierskiej, z tych nazwiska pamiętam: Zawisła Tomasz i Zawisła Wawrzyn bracia. Ta 
trójka organizowała w dniu 26.12.1918 r. obywateli Wrześni do powstania i zdobycia 
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koszar obsadzonych przez wojsko niemieckie mniej 
więcej do dwóchset żołnierzy [w rzeczywistości miała 
miejsce następująca sekwencja zdarzeń: kradzież bro-
ni nastąpiła z 24 na 25 grudnia 1918 r., ich wywiezie-
nie 26.12.1918 r. a koszary opanowano 28.12.1918 r.]. 

W nocy, o godzinie 1. rozbrojono posterunek nie-
miecki przy magazynie broni i amunicji i ciężkie ckm 
wywieziono za miasto i ukryto u gospodarzy Polaków, 
a żołnierza z posterunku nie puszczono do koszar, tyl-
ko przytrzymano do rana na komendzie. Po wypadku 
rada zadokumentowała wystrzałami, że banda wykra-
dła kulomioty. Następnego dnia Rada Żołnierska wraz 
z obywatelską organizacją o godzinie 10 uderzyli na 
zdobycie koszar. Wojsko niemieckie znajdowało się na 
dziedzińcu przy przeczytaniu rozkazów. W tej chwili 
Rada Żołnierska tylnym wyjściem do koszar wskakuje 
i dowódca wydaje rozkaz w niemieckim języku: „kto się poruszy, będzie zastrzelony”. 
Dowódca podchodzi do sierżanta nazwiskiem Kaczmarek i mówi: „a ty, zgermanizowany 
Polaku nie chcesz się poddać?” i zagroził mu bronią, wówczas się poddał. Dowódca wy-
dał rozkaz, że ma zdać klucze od broni i amunicji, wówczas udaje się do biura i oddał, 
czego żądał. Zeszli z powrotem na dziedziniec i wydał okrzyk: „niech żyje Polska”. Na to 
hasło obywatelska organizacja otwiera bramę koszar i wchodzi, podsadza harcerza na 
bramę, ściąga sztandar niemiecki, udziera czarne płótno, a biało-czerwone pozostawia 
[sztandar wojska niemieckiego zawierał trzy kolory: czarny, biały i czerwony] i wciąga do 
góry. Dowódca wydaje rozkaz, a Straż Ludowa zabiera karabiny, które są ustawione na 
straganach koszarowych i będzie pełnić służbę w myśl rozkazów Dowództwa Straży Lu-
dowej. Niemców zwolniono i wydano rozkaz opuszczenia koszar, wolny wyjazd do swej 
ojczyzny. Niemcy nie stawiali żadnego oporu. Po tym udano się do starostwa i poczty, 
aby obsadzić polską władzę i pozostałe inne urzędy. O tym dowiedziała się Kompania 
Miłosławska z dowódcami por. Alojzym Nowakiem i por. nadleśniczym Wiewiórowskim 
z Miłosławia i objęli [dowództwo] nad garnizonem wrzesińskim.

 W przypadającą niedzielę [czyli 29 grudnia] odbyła się przysięga i msza polowa 
w kościele wrzesińskim, w tym samym czasie dostało dowództwo wiadomość, że w Strzał-
kowie, w obozie jeńców powstały rozruchy. Jeden z dowódców wydaje rozkaz do swych 
powstańców i pociągiem udali się do Strzałkowa, aby rozbroić pozostałe tam wojsko 
niemieckie. 

Dalsze podanie Kolego Prezesie waszego artykułu jest zgodne. Ja, jako raniony żoł-
nierz z Armii Niemieckiej, w czasie zawieszenia broni na froncie 9 listopada 19198 r. 
znajdowałem się na urlopie w domu i dowiedziałem się, do czego w Poznaniu zdążają, że 
do Powstania Wielkopolskiego i zaraz miałem łączność z tą Radą Żołnierską we Wrześni 
i do nich się przyłączyłem, aby walczyć za wolność Ojczyzny.

Kolego Prezesie, chciałbym się w najbliższych dniach z wami spotkać, to byśmy sobie 
pomówili o naszych przeżyciach...
Żerków, ul. Kościelna 2                                                                  Tomasz Marszałkowski
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Bolesław Mencel (1895-1972)

Urodził się 31.10.1895 r. w Pyzdrach jako syn 
Michała i Józefy z domu Bąk. W 1896 r. rodzina 
przeprowadziła się do Miłosławia. W 1914 roku 
został wcielony do Armii Niemieckiej, biorąc 
udział w I wojnie światowej, i tam został ranny 
19.05.1915 r. 

W grudniu 1918 r. wstąpił ochotniczo do 
Kompanii Miłosławskiej pod dowództwem Wie-
wiórowskiego, a następnie 20.12.1918 r. został 
przydzielony do kompanii wartowniczej w Bo-
rzykowie. 28.12.1918, to jest w dniu powstania, 
udał się do Wrześni, skąd z Kompanią Miłosław-
ską wyruszył do walk o zdobycie Zdziechowy, 
Szubina, Mogilna, Inowrocławia. W Inowrocła-
wiu pozostał do końca powstania. Udział w Po-
wstaniu Wlkp. udokumentowany został ksią-
żeczką wojskową i świadkami. Zdemobilizowany 
w 1922 r. w stopniu kaprala. W okresie przedwo-
jennym pracował w swoim zawodzie budowlanym, a po wojnie prowadził handel owo-
cami. Ożeniony z Heleną z domu Barańską. Mieszkał w Miłosławiu przy ul. Różowej 2. 
Członek Związku Weteranów Powstań Narodowych od 1.12.1935 r. oraz ZBoWiD-u od 
1957 r. numer legitymacji 282783.

Zmarł w dniu 24.09.1972 r. i został pochowany na miłosławskim cmentarzu.
Odznaczony: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 08.01-0.716 z dnia 
1.08.1958 r.

Przebieg służby wojskowej:
1. pobrany przez P.K.U. Gniezno w dniu 1.01.1919 r. (ochotnik)
2. wcielony do 59. Pułku Piechoty w dniu 1.01.1919 r. [tak przyjmowano powstańców 
w składy pułków, zaliczając służbę w Powstaniu Wielkopolskim], przydzielony do 3. 
Kompanii 59. Pułku Piechoty 
3. awans na stopień kaprala w dniu 15.01.1919 r.
4. przesunięty do 10. Kompanii 59. Pułku Piechoty w dniu 1.07.1919 r.
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Życiorys własny

[naniesiono poprawki stylistyczne]

Ja, Mencel Bolesław, urodzony 31.10.1895 r. w Pyzdrach powiat Września, z zawodu 
dekarz, matce na imię było Józefa z domu Bąk, a ojcu Michał. Chodziłem do niemieckiej 
szkoły podstawowej w Miłosławiu.

Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpocząłem naukę w zawodzie murarskim 
u pana budowniczego Szulca w Miłosławiu. W roku 1914 zostałem wcielony do wojska 
niemieckiego, gdzie służyłem od dnia 8.10.1914 do 2.12.1918 r. w stopniu starszego sze-
regowca. W roku 1915 rodzice wyjechali do Berlina, a w dniu 15.12.1918 wróciliśmy do 
Miłosławia, aby wziąć udział w powstaniu. W dniu 20.12.1918 r. wstąpiłem do Kompanii 
Miłosławskiej i zostałem zaraz przeniesiony do Kompanii Borzykowskiej. 

28.12.1918 r. kompania nasza wyruszyła małą kolejką [wąskotorową] do Wrześni 
żeby zdobyć koszary. Jak przyjechaliśmy do Wrześni, to się okazało, że koszary zostały 
zdobyte przez Kompanię Wrzesińską i Miłosławska Po jednym lub dwóch dniach pojecha-
liśmy na Gniezno z dowodzącymi Władysławem Wiewiórowskim i Alojzym Nowakiem. 
Gniezno padło bez walki. Dnia 3.01.1919 pojechaliśmy na Zdziechowę [faktycznie było 
to 31.12.1918 r.] pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego i Alojzego Nowaka, tam 
zdobyto dużą ilość broni ręcznej i maszynowej, cały szereg koni i wozów oraz cały bata-
lion Niemców zabrano do niewoli [według różnych źródeł zdobycz wyniosła 24 karabi-
nów maszynowych, 40 koni w zaprzęgach, 11 wozów, kuchnie polowe, do niewoli wzięto 
25 oficerów i 350 podoficerów i żołnierzy, nie był to więc pełen batalion]

Następnie pojechaliśmy na Szubin i tam żeśmy ponieśli porażkę, a nasz dowódca 
Władysław Wiewiórowski został ranny. Tam też były straty wśród naszych kolegów, zabi-
tych i rannych. Potem żeśmy szli na Mogilno i Inowrocław pod dowództwem Plucińskiego 
[faktycznie akcja na Inowrocław była przed wyprawą na Szubin]. Mogilno zdobyto bez 
walki, ale za to była bitwa w Inowrocławiu, tam było kilku zabitych i rannych i tam wy-
różnił się specjalnie oddział miłosławski. 

Po zdobyciu Inowrocławia powróciliśmy do Miłosławia na dwa dni odpoczynku, 
a następnie wróciliśmy do Inowrocławia z dowódcą Plucińskim, około 100 powstańców 
i z nas została stworzona 3. Kompania [Grenadierów Kujawskich, późniejszego 5. Puł-
ku Strzelców Wlkp. przemianowanego na 59. Pułk Piechoty]. Zaraz po przyjeździe do 
Inowrocławia dostałem [do dowodzenia] drużynę, a 15.01.1919 r. zostałem mianowany 
kapralem i musiałem objąć pluton.

W lutym 1919 r. nastały na froncie walki pozycyjne i pozostałem tam do końca 
powstania. 

Po zwolnieniu z wojska pracowałem w moim zawodzie do 1922 r. Ożeniłem się z He-
leną z domu Barańską. W 1939 r. wybuchła wojna, wówczas zostałem wybrany jako ko-
mendant milicji w Miłosławiu, dlatego że miejscowa miłosławska policja odprowadziła 
Niemców, a w związku z tym Miłosław został bez policji. W tym czasie została jedna 
Niemka aresztowana, która była podejrzewana o zatrucie wody, i została rozstrzelana 
przez wojsko polskie. Jak wojsko niemieckie wkroczyło do Miłosławia, na drugi dzień już 
mnie prowadzili pod bagnetami. Za dwa dni zostałem zwolniony. Tak to wyglądało, jakby 
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ten Niemiec był polskiego pochodzenia, albo przeciwny hitlerowcom, bo po dwóch dniach 
zostałem zwolniony. Cztery razy byłem jako zakładnik. 27.11.1939 r. zostałem wywiezio-
ny wraz z rodziną do Generalnej Guberni do powiatu radomskiego, a dnia 14.10.1943 
r. zostałem aresztowany z powodu tej Niemki, która została rozstrzelana w Miłosławiu 
w 1939 r.

Zostałem przetransportowany do lagru w Inowrocławiu i tam strasznie zmasakrowa-
ny, bo oprawcy chcieli koniecznie wiedzieć, kto był wśród tych, co Niemkę uprowadzili. 
Ja tego nie zdradziłem i te moje zeznania są w aktach, które posiadam. W lutym 1944 r. 
zostałem przeniesiony z lagru do więzienia, a 18.05.1944 r. odbyła się rozprawa, gdzie 
zostałem uniewinniony. 

W moich aktach z rozprawy jest zaznaczone, że Pieszak [Pietrzak] został w 1940 r. 
stracony a stąd wiedziałem, których żyjących bronić przed wydaniem. Muszę dodać, że 
mnie Leon Kwaśny wybawił, bo on był w 1944 r. Niemcem i przyjechał na rozprawę moją, 
aby mnie bronić. Po rozprawie wróciłem do Kraszyny do swojej rodziny.

W dniu 14.09.1945 r. powróciłem do Miłosławia.
W dniu 22.12.1956 r. zostałem odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-

nia Polski, a w dniu 1.08.1958 r. Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Mencel Bolesław
Miłosław, ul. Lenina 9

Łucja Nowacka
Września
ul. Wojska Polskiego 22B/10

Wywiad przeprowadzony w dniu 19 grudnia 1969 r. przez Łucję Nowacką 
z Bolesławem Menclem, weteranem Powstania Wielkopolskiego.

1.Jakie ma Pan wspomnienia ze swej młodości?
Urodziłem się w dniu 21.10.1895 r. w Pyzdrach w rodzinie robotniczej. Od 1896 r. 

zamieszkiwałem z rodzicami w Miłosławiu powiat Września. W 1914 r. zostałem zacią-
gnięty przymusowo do wojska niemieckiego. Walczyłem na froncie zachodnim i wschod-
nim. Przy końcu wojny na froncie zachodnim brałem czynny udział w tworzeniu Rad 
Delegatów Żołnierskich. Po kapitulacji Niemiec powróciłem do Miłosławia, aby walczyć 
o wolną Polskę. 

2. Jakie ma Pan wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego?
Po powrocie do Miłosławia zgłosiłem się do tak zwanej służby granicznej [Grenz-

schutz, jednak w przypadku powiatu wrzesińskiego była to jednocześnie jednostka Wacht 
und Sicherheitsdienst]. Myśleliśmy tylko o wypędzeniu Niemców z Wielkopolski. Na wieść 
o wybuchu powstania oddział powstańczy z Miłosławia i w liczbie około 160 żołnierzy ru-
szył na Wrześnię. Tam zdobyliśmy prawie bez walki koszary. Broń, która przeszła w nasze 
ręce, służyła nam do dalszej walki. Razem ze mną walczył w powstaniu mój brat, który 
zginał w walce o Inowrocław. Do walki przystąpiłem ochotniczo.

 Brałem udział w walkach pod Gnieznem, w Zdziechowej, pod Trzemesznem, 
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Mogilnem i Szubinem oraz pod Inowrocławiem. Po wypędzeniu Niemców z Wielkopolski 
wstąpiłem do stałej formacji wojskowej do 59. Pułku Piechoty. Do rezerwy zostałem prze-
niesiony 16 lutego 1921 roku.

3. Jakie ma pan dokumenty świadczące o udziale w powstaniu?
a) książeczkę wojskową wydaną przez dowództwo 59. Pułku Piechoty z wszystkimi 

wpisami walk i odznaczeń oraz okresami służby w powstaniu i Wojsku Polskim.
b) zaświadczenie o przebiegu służby (odpis) wydany przez Zarząd Miejski we Wrześni 

z dnia 13.12.1937 r.
c) zaświadczenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII Referat Historyczny numer 276-

I/18959/1938 r. o treści, że Bolesław Mencel brał czynny udział w walkach o niepodle-
głość Państwa Polskiego, które podpisał ppłk Małek.

4. Jakie otrzymał pan odznaczenia?
Otrzymałem:
a) odznakę Powstańca Wielkopolskiego około roku 1925,
b) Wielkopolski Krzyż Powstańczy w dniu 1 sierpnia 1958 r.,
c) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w grudniu 1956 r.

Jestem czynnym członkiem Koła ZBoWiD w Miłosławiu.
Bolesław Mencel 

Miłosław, 19.12.1969 r.

Legitymacja przynależności Bolesława 
Mencla do Polskiego Związku Zachod-
niego z 1945 r. (w zbiorach ZSZ nr 2 we 
Wrześni).

Legitymacja przynależności Bolesława 
Mencla do ZBoWiD-u (w zbiorach ZSZ nr 2 
we Wrześni).
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Polska książeczka wojskowa Bolesława Mencla (w zbiorach ZSZ nr 2 we Wrześni).
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Marcin Monarcha (1894-1968)

Urodził się 12.10.1894 r. w Chociczy Wielkiej 
jako syn Jakuba i Marianny z domu Kretkowskiej. Do 
dnia 13.04.1901 r. uczęszczał do szkoły powszechnej 
i brał udział w szkolnym strajku. Po powrocie z woj-
ny światowej w dniu 9.11.1918 r. wstąpił w dniu 
11.11.1918 r. do Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Mi-
łosławiu. Wstąpił ochotniczo do tworzącej się kom-
panii miłosławskiej 27 grudnia 1918, kompanią do-
wodził Władysław Wiewiórowski, i wyruszył z nią 
do walk o oswobodzenie Wrześni, Gniezna, Inowro-
cławia. Najcięższe boje stoczył o Inowrocław, tam za-
chorował i odstawiony został do Miłosławia. Ponow-
nie powołany do 15. Pułku Ułanów podczas wojny 
bolszewickiej. 

Mieszkał w Miłosławiu, przy ul. Poznańskiej 
12. Był pracownikiem PKP jako starszy dróżnik kolejowy. Ożeniony z Walentyną 
(1906-1948).

Do Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. wstąpił 6.12.1936 r. Należał 
do Koła Miłosław tego Związku. Członek ZBoWiD-u od 29.08.1957 r., nr legitymacji 
285897

Zmarł 25.09.1968 r. i został pochowany na cmentarzu w Miłosławiu.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

11.04-0.899 z dnia 4.11.1958 r.

Życiorys własny

Ja syn Jakuba Monarchy z matki Marianny z domu Kretkowskiej, urodzony dnia 
12.10.1894 r. w Chociczy Wielkiej powiat Września. Do szkoły uczęszczałem w Obłaczko-
wie od dnia 13.04.1901 r. do dnia 31. 03. 1909 r. Brałem udział w strajku szkolnym.

Po ukończeniu szkoły pracowałem przy rodzicach. W roku 1912 wyjechałem za pracą 
do Westfalii i pracowałem tam jako górnik do dnia 5.04.1915 r. W dniu 10 maja 1915 r. 
zostałem powołany do Armii Niemieckiej, do pułku artylerii konnej w Głogowie [2. Nie-
derschlesisches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 41]. 

Po powrocie z wojny światowej dnia 9.11.1918 r. wstąpiłem w dniu 11.11.1918 r. 
do Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Miłosławiu. W tej Radzie wybraliśmy na przywódcę 
druha Władysława Wiewiórowskiego, byłego kapitana Armii Niemieckiej [brak jest po-
twierdzenia stopnia kapitana], druha sierżanta Kazimierza Ziółkowskiego oraz druha 
Józefata Gładyszewskiego. Doszły nas wiadomości, że w Jarocinie utworzyła się polska 
grupa powstańców, która zdobyła koszary niemieckie i rozbraja Niemców. Zachęceni 
tą wiadomością porwaliśmy się za rozbrajanie urzędów. Ja z 2 kolegami Władysławem 
Barańskim i Stanisławem Duszczakiem rozbroiłem magistrat.

W szkole znaleźliśmy obrazy cesarza Wilhelma i dalsze szwargoły niemieckie. W tym 
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samym dniu rozbroiłem z kolegą Władysławem Barańskim sierżanta, który był kierow-
nikiem tak zwanego Bezirkskommando [urząd do spraw poboru], gdzie zdobyliśmy 3 
karabiny, 5 granatów ręcznych, koszyk od bielizny amunicji do karabinów i dubeltówek, 
2 pałasze. W tym samym dniu rozbroiłem 2 żołnierzy kaprali niemieckich, kolonistów 
z Mikuszewa, gdzie dostała mi się krótka broń i 2 bagnety.

Na broni nam zależało jak najwięcej. Przybywało nam coraz więcej kolegów Polaków 
do Rady Żołniersko-Robotniczej. Z kolegą Stanisławem Zawadzkim rozbrajałem urząd 
pocztowy i stację kolejową. Po rozbrojeniu dwóch ostatnich urzędów pozostała na stacji 
kolejowej czujka a ja z kolegą Stanisławem Zawadzkim obsadziliśmy urząd pocztowy, 
aby czuwać nad niemieckimi urzędnikami i mieć łączność telefoniczną z kolegami na 
stacji kolejowej, aby też nie dopuścić Niemców do porozumienia się. Rozbrajano Niem-
ców gdziekolwiek spotkano. Dostałem od dowódcy czyli mojej władzy, to jest sierżanta 
Kazimierza Ziółkowskiego i Józefata Gładyszewskiego rozkaz abym rozbroił wioski nie-
mieckie, gdzie zamieszkiwali koloniści, takie jak Skotniki, Biechowo, Osowo. Udałem 
się tam furmanką od pana Kropacza do tych wiosek wraz z 5 kolegami, to jest z A. Jac-
kowiakiem, Stanisławem Zawadzkim, Franciszkiem Wasielewskim, Kazimierzem Wasie-
lewskim, Stanisławem Piechockim.

Zdobyliśmy dużo broni mieszanej, karabiny ręczne, fuzje, flowery, granaty ręczne, 
amunicję, bagnety, szable długie i parę krótkich [pałasze], broń rewolwerową. Władza 
wojskowa nieufna Radzie Żołniersko-Robotniczej chciała nam nasłać wojsko niemieckie, 
tak zwany Grenzschutz, przebywające na jeszcze istniejącej granicy w okolicach Pyzdr, 
Borzykowa i Borkowa.

Na wiadomość o tym wysłaliśmy delegację do Komendy w Poznaniu, że my sami tę 
granicę obsadzimy, bo nas frontowych żołnierzy jest dosyć, tylko nam broni i amunicji 
jest brak. To poskutkowało, przysłali nam amunicję, umundurowanie, i w dodatku pła-
cono nam 6 marek dziennie za tę służbę. Nam, Polakom, było to na rękę. Pewnego dnia 
powróciło wojsko niemieckie z frontu do [wrzesińskich] koszar [było to 20 i 21 grudnia 
1918 r.] w pełnym uzbrojeniu. W tym batalionie [był to oddział większy niż batalion] było 
dużo polskich żołnierzy, nasz komendant Władysław Wiewiórowski czuwał nad tym, aby 
zdobyć broń i koszary. Wysłał nas w czwórkę zaprzęgiem konnym Kazimierza Dębickiego 
z Kucierowa, trzech nas Gładyszewski Józefat, Roman Banaszak i ja, wchodzimy w kon-
takt z polskimi żołnierzami, którzy nam poszli na rękę, bo oni wtedy tam trzymali odwach 
i byliśmy umówieni, że jak odjedziemy to oni mają oddać strzały alarmowe. Gdy odje-
chaliśmy 2 kilometry, było słychać strzały alarmowe, a woźnica Dębicki nie żałując koni 
oddalił się od Wrześni. Ta broń to 7 ciężkich karabinów maszynowych i 4 lekkie karabiny 
maszynowe [strona niemiecka określiła wielkość kradzieży na 10 szt. karabinów] oraz 
całą masę skrzynek z amunicją i dużo koców. Jeden karabin maszynowy nie był zdatny 
do strzału i został przeze mnie i Karola Matuszewskiego nocą naprawiony, wypróbowany 
i ukryty u obywatela Mariana Mańkowskiego z Miłosławia. Działo się to w 1918 r. [do-
kładnie 26 grudnia 1918 r.]. 

Pewnego dnia Gniezno wzywa nasz oddział miłosławski na pomoc. Furmankami wy-
jechaliśmy do Gębarzewa, była to noc. Z Gębarzewa podeszliśmy do Gniezna pieszo, 
doszliśmy do stacji Gniezno. Oddział nasz został w polu, jakieś 100 metrów, a prowa-
dził go Józefat Gładyszewski i Pluciński. Dostałem rozkaz podejścia pod stację Gniezno. 
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Wybrałem sobie zaufanego druha Aleksandra Jackowiaka, podeszliśmy pod tory stacyjne 
Gniezno, aby zasięgnąć wiadomości, co się dzieje na dworcu towarowym. Wtem docho-
dzą nas mowy raz niemieckie drugi raz polskie. Byli to kolejarze, tych dwóch koleja-
rzy, którzy szli wzdłuż pociągu towarowego, zatrzymaliśmy, dowiedzieliśmy się od nich, 
a byli to Polacy, że przyjechał pociąg z Poznania a kierują go do Bydgoszczy. Tych dwóch 
Polaków zdradziło nam, że podsłyszeli w nim rozmowę niemiecką, a pociąg był plombo-
wany. Zgłosiliśmy to komendantowi naszego oddziału Miłosław, Gładyszewskiemu, aby 
się podsunął do torów stacyjnych w celu zbadania co się w pociągu znajduje, a przecież 
podsłyszano rozmowę. Oddział Gniezno musiał zostać powiadomiony bo także się przy 
tym pociągu znajdował. Jak się okazało po zerwaniu plomb, była to broń transportowana 
do Bydgoszczy i w każdym wagonie było po dwóch żołnierzy niemieckich konwojentów.

 Zdobyliśmy dużo broni amunicji i obuwia, a żołnierzy niemieckich rozbrojono. Nasz 
oddział został powiadomiony, że może wracać do Miłosławia, a skoro będzie potrzeba 
to nas zawezwą, bo chwilowo dadzą sobie radę. Ze zdobyczną bronią, amunicją i obu-
wiem wróciliśmy do Miłosławia. Działo się to w grudniu 1918 r. [dokładnie wyruszono 
29.12.1918 r.]. Po przyjeździe do Miłosławia przydzielony zostałem z kolegami Francisz-
kiem Wasielewskim i Aleksandrem Jackowiakiem do 2. Kompanii Września z komendan-
tem sierżantem liniowym Wietrzyńskim. Sierżant Wietrzyński przydzielił mnie jako straż-
nika nad małą kolejką, która kursowała na linii Pyzdry-Września. W tym niespokojnym 
czasie odbywało się tam duże szabrownictwo, chociaż dwóch strażników także strzegło, 
ale Polaków. Ja tym więcej pilnowałem strażników [niemieckich na granicy] jak i zacho-
wałem czujność wobec obywateli niemieckich, a znałem dużo Niemców z Wrześni, którzy 
przyjeżdżali po zakupy do znajomych im Polaków gospodarzy.

Zauważyłem, że strażnicy niemieccy nie badają jakiegoś obywatela Weissa, stolarza 
z Wrześni, Niemca. Doszedłem do Niemca Weissa, aby odwiązał worki z kartoflami. Mnie 
one podpadały. Weiss mnie upewniał, że sam został zbadany przez strażników i wskazał 
na Niemców. Ja odwiązałem worki i znalazłem 6 kilo słoniny, jedną szynkę i 3 kilo masła. 
Zabrałem tę zdobycz i oddałem do naszej kuchni. W naszej kuchni gotował jako kucharz 
Karol Wąsiewicz i Sylwester Domicz. Było to na granicy.

Komendant Władysław Wiewiórowski ściągnął z granicy oddział Pyzdry-Borzykowo 
do Miłosławia. Koszary zostały we Wrześni zdobyte [w dniu 28.12.1918 r.] w czym i ja 
brałem udział, stawiam za świadków Ignacego Szypulskiego i Stanisława Węglewskie-
go. Po zdobyciu koszar we Wrześni maszerowaliśmy na odsiecz Gniezna, Inowrocławia. 
Dowódcami byli kapitan Władysław Wiewiórowski, i porucznik Alojzy Nowak. Chodziło 
nam o zdobycie koszar niemieckich w Inowrocławiu, które leżą za miastem nad szosą, 
nie są dostępne. Zgrupowanie niemieckich wojsk było silne, silnie biła z koszar artyleria. 
Dostałem z kolegą Aleksandrem Jackowiakiem rozkaz rozpoznania umocnienia koszar. 
Była to noc ciemna, czołgamy się rowem szosowym do koszar, wtem Niemcy oświetli-
li teren i zauważyli nas, dali nam ognia artyleryjskiego, nikogo jednak nie zranili. My 
wycofaliśmy się. Dowiedzieliśmy się od miejscowej ludności, że woda dochodzi do nich 
z wodociągu, który stoi w mieście. Na tym oparto zdobycie koszar. Rozbiliśmy rurę ka-
nalizacyjną i odcięliśmy wodę od koszar. Niemcy wywiesili białą szmatę, że się poddają. 
Polska komenda rozpoczęła pertraktacje z Niemcami i idąc im na rękę puściła ich wolno 
i w dodatku pozwoliła im zabrać 4 armaty, rzekomo dla ich obrony. Niemcy skierowali 
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się w stronę Bydgoszczy. Po krótkim czasie, w tym samym dniu przyszedł do nas silny 
oddział konny ze Słupcy. Na wieść o tym, że Niemcy zostali puszczeni, w dodatku z bro-
nią, zabiegli im drogę odcinając dalszy marsz, łapiąc Niemców do niewoli i zabierając 
armaty. 

Ja już wróciłem chory z wojny światowej, nie mogłem dalej walczyć. Zmogła mnie 
choroba, wróciłem do domu i położyłem się do łóżka. Leżałem 3 tygodnie. Po wyzdrowie-
niu zgłosiłem się na posterunek w Miłosławiu, który ubezpieczał tyły i prowadził wywiad, 
jak się zachowują w okolicy Niemcy koloniści. Ja do tej straży zostałem wcielony. Komen-
dę nad strażą sprawował sierżant Mieczysław Ziółkowski.

Przypominam sobie, że w marcu 1919 r. zwolniłem się i zgłosiłem się na PKP Z braku 
wykwalifikowanego pracownika polskiego pracowało dużo pracowników wyszkolonych 
Niemców. Ja nie zostałem przyjęty, choć było brak pracowników. Udałem się do Wrześni 
na pośrednictwo pracy. Dobrze mi znany Józef Matuszczak ujął się za mną, bo miał tę 
moc i prawo i dopiero wówczas zostałem przyjęty.

A jak się później wydało, szkodziło to urzędnikom niemieckim, że brałem udział w po-
wstaniu. Na PKP pracowałem od dnia 3 kwietnia 1919 r. do dnia 3.07.1920 r. W tym 
dniu powołano mnie do Armii Polskiej, do I Batalionu 15. Pułku Ułanów Wlkp. W Armii 
Polskiej służyłem do dnia 23.01.1921 r. Po zwolnieniu z Armii zgłosiłem się na PKP gdzie 
pracowałem do 9.12.1939 r. w charakterze mistrza torowego. W tym dniu wysiedlili mnie 
Niemcy z całą rodziną, zakazując cokolwiek brać pod groźbą broni i wysiedlili mnie do 
Generalnej Guberni do Koniecpola. Tam przebywałem półtora roku bez pracy. Później 
otrzymałem pracę na młynie u pana Jana Pytlewskiego, właściciela młyna. Pracowałem 
w charakterze dozorcy. Dużo razy spotkałem się w nocy z partyzantami polskimi, przy-
chodzącymi po żywność. Ja ze swej strony ich ostrzegałem i udzielałem pomocy co w mo-
jej mocy było, aby ich wojsko niemieckie nie zaskoczyło. Potwierdzić to może Józef Glinka 
i Witold Pytlewski. Na wysiedleniu przebywałem 5 i pół roku, to jest do marca 1945 r., do 
czasu oswobodzenia Polski przez Armię Radziecką.

W 1945 r. powróciłem do Miłosławia podejmując pracę na PKP w charakterze toromi-
strza. Pracowałem do dnia 27. marca 1955 r. W tym roku zachorowałem na pęcherz i mu-
siałem być operowany. W szpitalu przebywałem 3 miesiące. W czerwcu 1955 r. zostałem 
wysłany przed komisję lekarską i przez nią uznany za niezdolnego do dalszej pracy na 
PKP i zwolniony na rentę. Mój stan zdrowia się pogorszył i dodatkowo zachorowałem na 
astmę sercową...

Przeżycia napisałem ze wspomnień bez niczyjej pomocy.       Marcin Monarcha

Stwierdzamy, że fakty zapodane w życiorysie dotyczące Powstania Wlkp. polegają na 
prawdzie.

 

I świadek Bolesław Mencel-własnoręczny podpis, 
II świadek Adam Kołodziński z Białego Piątkowa-własnoręczny podpis oraz złożone 

w dniu 16.09.1963 r. oświadczenie.
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Lucjan Ludwik Mroczkowski (1890-1966)

Urodził się w dniu 7.08.1890 r. w Mikuszewie jako syn 
Wincentego i Bronisławy z domu Wieczorkiewicz. Po ukoń-
czeniu seminarium nauczycielskiego służył w Armii Nie-
mieckiej w stopniu Gefreiter od 6.03.1916 do 20.12.1918 
r. W 1917 r. został ranny. W dniu 1.01.1919 r. wstąpił jako 
ochotnik do Sił Zbrojnych byłego zaboru pruskiego. Był orga-
nizatorem drużyn powstańczych w powiecie wolsztyńskim. 
Jako dowódca komp. brał udział w Powstaniu Wlkp. od dnia 
3.01.1919 r. do 12.02.1919 r. w ramach Baon „Wolsztyn”, 
w walkach o m. Rakoniewice, Wolsztyn, Kopanica i Kargo-
wa. Został ranny w walkach o Kopanicę w dniu 12.02.1919 
r. i przebywał w szpitalu w Poznaniu do dnia 12.04.1919 r. 
W zestawieniu osobowym Kompanii Wielichowskiej wyko-
nanym przez dowódcę kompanii ppor. Kazimierza Szcześniaka w dniu 18 lutego 1919 r. 
pod pozycją 3. figuruje sierżant Lucjan Mroczkowski, urodzony w Żegrówku [pomyłka], 
nauczyciel z zawodu który 12.02.1919 r. w potyczce pod Kargową został ciężko ranny. 
Następnie organizował jednostki wojskowe. Organizator kompanii cekaemów w 7. Puł-
ku Strzelców Wlkp.

Awansowany do stopnia podporucznika dekretem Naczelnej Rady Ludowej z dnia 
12.07.1919 r. Awansowany do stopnia majora w stanie spoczynku.

Zmarł w dniu 29.12.1966 r. w Krotoszynie i został pochowany na cmentarzu para-
fialnym Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
Odznaczony:
Krzyżem Virtuti Militari,
Krzyżem Walecznych,
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.04-0.898 z dnia 
4.11.1958 r.,
Krzyżem Niepodległości,
Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Polska Swemu Obrońcy.

Życiorys

Urodziłem się w dniu 7.08.1890 r. w Mikuszewie w powiecie wrzesińskim wojewódz-
twa poznańskiego z ojca Wincentego z zawodu nauczyciela i matki Bronisławy urodzonej 
Wieczorkiewicz. Po ukończeniu szkoły podstawowej i Liceum Pedagogicznego w Kcyni ob-
jąłem w 1910 r. posadę nauczycielską w miejscowości Żegrówko w powiecie śmigielskim. 
Od marca 1916 r. do listopada 1918 r. brałem udział w I wojnie światowej a w 1919 r. 
w Powstaniu Wielkopolskim. W grudniu 1918 r. zorganizowałem w miejscowości Żegrów-
ko Polskie Wilkowo i Bielawki oddział powstańców z którym dołączyłem do powstańczej 
kompanii w Wielichowie z dowódcą Bobkiewiczem, a która wchodziła w skład Batalio-
nu Wolsztyn z dowódcami por. Siudą i Szcześniakiem. W pierwszych dniach stycznia 
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Droga Lucjana Mroczkowskiego w służbie wojskowej
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brałem udział w walkach o oswobodzenie Wolsztyna, a następnie będąc na stanowisku 
dowódcy kompanii w dniu 11.01.1919 r. w walkach pod Kopanicą i Kargową oraz ponow-
nie w dniu 12.02.1919 r. pod Kargową i Kopanicą, gdzie zostałem ranny.

Po powrocie ze szpitala przydzielono mnie do 7. Pułku Strzelców Wielkopolskich (póź-
niejszego 61. Pułku Piechoty). Za czynny udział w Powstaniu Wlkp. zostałem w 1921 r. 
zgodnie z rozkazem Dowództwa 15. Dywizji Piechoty i 61. Pułku Piechoty w Bydgoszczy 
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V Klasy. (Szczegóły odnośnie mego udziału w wal-
kach powstańczych-patrz „Bohaterom Powstańcom Strzelcom 7. Pułku Wlkp.” strony 31, 
32, 86, 87, 221-autor kapitan A. Biskupski). Dalszą służbę wojskową, kolejno w stopniach 
podporucznik-major odbywałem w 61. Pułku Piechoty (w tym udział w kampanii 1920 
r.), w 82. Pułku Piechoty w Brześciu nad Bugiem a po kampanii wrześniowej w Wojsku 
Polskim na terenie Francji i Anglii. Po powrocie w 1947 r. do kraju pracowałem kolejno 
w Urzędzie Likwidacyjnym w Krotoszynie i Ostrowie, w Spółdzielni Rzemieślniczej, Za-
kładach Mięsnych i Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Krotoszynie. 
Z dniem 1.07.1959 r. zaprzestałem pracy wskutek osiągnięcia wieku emerytalnego. 

W zakresie prac społecznych udzielałem się w Zarządzie Powiatowym PCK, do które-
go należałem od 1955 r. Od 1957 r. należę do Powiatowego Zarządu ZBoWiD-u w Kroto-
szynie. Załączam opinię o mej pracy w Zarządzie PCK.

Mroczkowski
Krotoszyn, 9.06.1963 r.

ul. Mickiewicza 8a
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Władysław Nowak (1887-1974)

Urodził się w dniu 22.04.1887 r. w Orzechowie jako syn Kazimierza i Weroniki  
z domu Gibowskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. w czasie od 27.12.1918 do 25.2.1919 
r. na terenie Orzechowa  przy rozbrajaniu władz niemieckich  i obsadzaniu ważnych 
obiektów jak: poczty, dworca kolejowego, fabryki oraz mostu kolejowego znajdującego 
się na rzece Warcie. Od dnia 31.7.19 r do 31.8.39 r służył jako plutonowy w Policji Pań-
stwowej. Dnia 1.01.1940 r. został aresztowany w Poznaniu przez hitlerowców i wywie-
ziony do Generalnego Gubernatorstwa  i tam przydzielony do pełnienia służby w Policji 
Państwowej, a ostatnio został przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej w Warszawie, 
gdzie pełnił służbę do wybuchu powstania w Warszawie. W dniu 7.8.1944 r. został aresz-
towany przez SS jako podejrzany o udzielanie pomocy powstańcom w powstaniu. 

Został strasznie pobity i wywieziony do obozów koncentracyjnych jak: Wilhelmsha-
gen [Zwangsarbeiter-Durchgangslager Berlin-Wilhelmshagen], Sachsenhausen, Flos-
senbürg  [Konzentrationslager Flossenbürg – niemiecki obóz koncentracyjny założony 
w maju 1938, w pobliżu miasta Weiden, w Górnym Palatynacie, w Bawarii, w Niem-
czech, funkcjonował do kwietnia 1945], Ravensbrück i Zwickau w Niemczech. Po wy-
zwoleniu w maju 1945 r. przez armię amerykańską został przez nich umieszczony jako 
bardzo słaby i chory w szpitalu w mieście Weiden w Saksonii, gdzie przebywał do 
14.8.45. Dnia 15.8.1945 r. wyjechał transportem do Polski i przybył 23.8.1945 r. do Po-
znania. Mieszkał w Poznaniu przy ul. Dzierżyńskiego. Ożeniony z Teklą (1898-1977). 
Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W 4/72. 

Członek ZBoWiD-u od 31.07.1957 r. 
Zmarł w dniu 12.02.1974 r. w Poznaniu i został pochowany na cmentarzu junikow-

skim w dniu 15.02.1974 r.
Odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.26-0.51 z dnia 
26.02.1958 r.

Życiorys

Ja Nowak Władysław syn Kazimierza i Weroniki z Gibowskich ur. 22 kwietnia 1887 r. 
w Orzechowie powiat wrzesiński województwo poznańskie. Po ukończeniu czterech od-
działów szkoły powszechnej pomagałem rodzicom. W roku 1907 wyjechałem na roboty 
do Niemiec, do Westfalii, gdzie pracowałem w kopalni Schacht III [dzisiaj Heessen] i IV 
[dzisiaj w Moers] w Altenbögen koło Hamm. W tym czasie należałem do Towarzystwa 
Zjednoczenia Robotniczego, gdzie organizowaliśmy Polaków, i należałem do Towarzy-
stwa Św. Jana Ewangelisty w Altenbögen.

W latach 1909-1911 służyłem w 4. Kompanii Pułku Piechoty nr 17 [Infanterie-Re-
giment Graf Barfuß (4. Westfälisches) Nr.17] jako szeregowiec niemiecki w Mörchingen 
(Elsaß-Lothringen) [kraj Alzacja Lotaryngia, obecnie we Francji]. Po ukończeniu służby 
powróciłem do pracy w kopalni i pracowałem tam do wybuchu I wojny światowej. W cza-
sie wybuchu wojny w roku 1914 zostałem powołany jako rezerwista w szeregi wojska 
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i wysłany do Sankte-Wol pod Verdun, lecz tam się rozchorowałem, że zostałem zwolniony 
z wojska i przyjechałem do domu, do Polski [Polska jako kraj wówczas nie istniała], do 
Orzechowa powiat Września. W marcu 1915 roku zostałem przez Niemców powołany 
na pocztę w Orzechowie jako listonosz i pracowałem tam do czasu wybuchu Powstania 
1918/1919. 

W Powstaniu brałem czynny udział z bronią w ręku na terenie Orzechowa powiat 
Września, gdzie mieliśmy za zadanie rozbroić Niemców i zlikwidować placówki, które 
były opanowane przez wojska na terenie fabryki sklejek, dworca kolejowego i mostu ko-
lejowego na rzece Warcie, co też my celu osiągnęli pod [nie]wielkimi stratami w ludziach 
i sprzęcie wojennym. 

Po powstaniu, w dniu 1 września 1919 r. wstąpiłem do Policji Państwowej, w której 
pełniłem służbę do 1939 r. Dnia 1.01.1940 r. zostałem aresztowany przez SS w Poznaniu 
i wywieziony do tak zwanej G.G. [Generalnego Gubernatorstwa] do Krakowa, Tarnowa, 
Dąbrowa Tarnowska, Mądrzechów, Czchów a ostatnio przeniesiony do Warszawy, do 
Oddziału Wartowniczo-Konwojowego Policji Państwowej, gdzie pełniłem służbę od 6.02. 
do 29.07.1944 r. Podczas Powstania Warszawskiego, które wybuchło 1.08.1944 r. brałem 
udział, z powstańcami byłem w kontakcie, pomagałem im czym mogłem na przykład bro-
nią, amunicją. Oddałem im swoją broń i amunicję, informowałem o każdym posunięciu 
oddziałów niemieckich, przenosiłem im różne tajne akta, jak zawiadomienia ukryte pod 
koszulą lub w butach.

Dnia 7.08.1944 r. zostałem przez SS aresztowany, okradziony i pobity za współpracę 
z powstańcami i wywieziony z wielu innymi do obozów koncentracyjnych w Niemczech, 
a mianowicie do Wilhelmshagen, Sachsenhausen, Flossenbürg, Zwickau i Ravensbrück.

Po wyzwoleniu w Niemczech przez armię amerykańską zostałem przewieziony do 
szpitala do miasta Weiden w Saksonii i tam ulokowany jako bardzo chory, słaby i wycień-
czony, gdzie byłem tam do dnia 15.08.1945 r.

W tym to roku, 23.08.1945, powróciłem do Poznania i zamieszkałem przy ul. Dzier-
żyńskiego 17a mieszkania 6.

Nadmieniam, że w obozach wycierpiałem tyle, że do dnia dzisiejszego odczuwam na 
zdrowiu, nogi mam czarne z otwartymi ranami przez mocne przeziębienie.

Dodaję jeszcze, że przez cały czas okupacji, gdzie byłem wywieziony, służbę pełni-
łem w Kongresówce i Galicji i miałem tam dużo do czynienia a byłem ludności zawsze 
pomocny, pouczałem ich, dawałem im różne wskazówki, doradzając pisałem im wiele 
próśb do władz niemieckich, które im wiele skutkowały, bo tam po niemiecku nie mówili, 
i ich od niejednych nieszczęść uratowałem.

Dnia 3.01.1946 r. otrzymałem pracę w firmie H.C.P., gdzie pracowałem do 1958 r. Na-
leżałem do Związku Zawodowego, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i od 1946 r. 
do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W roku 1.07.1958 r. zostałem z wielu innymi zwolniony na rentę starczą, która otrzy-
muję w wysokości 750,– zł+30,– zł na żonę miesięcznie.

Władysław Nowak
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Feliks Orlikowski (1900-1997)

Urodził się 1.04.1900 r. w Miłosławiu jako syn Feliksa i Pauliny Świerczyńskiej. W la-
tach 1906 do 1914 uczęszczał do 7 klasowej szkoły powszechnej. Po ukończeniu szkoły 
pomagał rodzicom w ogrodnictwie. W dniu 5.06.1918 r. został powołany do Armii Nie-
mieckiej. Służył w Festungs-Maschinengewehr-Kompanie nr 4 w Poznaniu. Z oddziału 
w dniu 21.11.1918 r. zbiegł do Miłosławia, zabierając karabin i amunicję. W Miłosławiu 
już tworzył się konspiracyjny oddział powstańczy. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 
27.12.1918 r. Służył w Kompanii Miłosławskiej pod dowództwem por. Alojzego Nowa-
ka i wraz z nią brał udział w potyczkach w okolicach Gniezna, Szubina i Inowrocławia 
oraz w ciężkich bojach pod Bydgoszczą. 

Służąc jako żołnierz w 59. Pułku Piechoty brał udział w wojnie bolszewickiej. Wal-
czył pod Kijowem, Baranowiczami, Mińskiem, nad Berezyną i pod Warszawą. Został 
oddelegowany na kurs podoficerski. Zdemobilizowany w stopniu kaprala. W 1930 r. 
awansowany na stopień plutonowego rezerwy. 

Po przejściu do cywila prowadził działalność kupiecką w Miłosławiu. Od 1922 do 
1927 r. pracował na Górnym Śląsku. Od października 1927 r. został zatrudniony przez 
magistrat miasta Swarzędza jako komornik miejski.

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i obronie Warszawy walcząc na odcinku 
Warszawa-Północ jako dowódca drużyny w stopniu sierżanta. Od 1922 do 1927 r. praco-
wał na Górnym Śląsku, następnie w swarzędzkim samorządzie. Podczas wojny ukrywał 
się w Generalnym Gubernatorstwie, współpracując z podziemiem. 

Po wojnie pracował w samorządzie miasta Swarzędza i przedsiębiorstwach 
budowlanych. 

Mieszkał w Swarzędzu przy ul. Kórnickiej. W 1929 r. zawarł w Swarzędzu zwią-
zek małżeński z Władysławą Tryjanowską (1906-1987). Był członkiem Towarzystwa 
Powstańców i Wojaków. Zmarł w dniu 3.10.1987 r. w Poznaniu i został pochowany na 
cmentarzu przy kościele św. Marcina w Swarzędzu.
Odznaczony:
Krzyżem Walecznych w 1921 r., 
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 01.09-0.2 z dnia 
9.01.1960 r.,
Krzyżem Frontu Litewsko-Bialoruskiego 1918-1920,
Medalem Zwycięstwa i Wolności.

Wspomnienia

Urodziłem się 1 kwietnia 1900 r. w Miłosławiu pow. Września z ojca Feliksa i matki 
Apolonii z domu Świerczyńskiej. Od 1906 do 1914 r. ukończyłem 7 klasową szkołę w Mi-
łosławiu. Od ukończenia szkoły do chwili zaciągnięcia mnie w dniu 15 czerwca 1918 r. 
przez Niemców do wojska pomagałem rodzicom w ogrodnictwie.

Dnia 21 listopada 1918 r. zbiegłem z wojska niemieckiego (służyłem w Poznaniu w 4 
Kompani CKM Cytadela) zabierając ze sobą karabin i amunicję i wstąpiłem do tworzących 
się w Miłosławiu jeszcze w konspiracji oddziałów powstańczych. Pierwszą czynnością 
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moją i kilku moich rówieśników było rozbrojenie dwóch żandarmów niemieckich w Mi-
łosławiu. Dowództwo nad kompanią, do której należałem, objął ówczesny podporucznik 
Alojzy Nowak z Czeszewa (w okresie międzywojennym był majorem wojsk polskich).

 Pod dowództwem Alojzego Nowaka brałem udział w oswobodzeniu Wrześni. Koszary 
we Wrześni były odtąd naszą bazą wypadową. Kompania nasza liczyła 80 ludzi. Przez 
3 tygodnie zajmowała kompania nasza budynki graniczne w Strzałkowie i w oczach 
Niemców uchodziliśmy za Grenzschutz, rzeczywiście byliśmy na żołdzie Niemców i ge-
nerał niemiecki był u nas na inspekcji, chwaląc naszą dyscyplinę, a następnego dnia po 
jego wizytacji i wypłaceniu nam żołdu napadliśmy na sąsiednią placówkę Grenzschut-
z’u w Witkowie i rozbroiliśmy 120 Niemców [kontrola gen. Friedricha Schimmelpfenniga 
von der Oye nastąpiła prawdopodobnie około 20 grudnia 1918 r.]. 

Odtąd powstanie szło już w tempie szybkim, w dwa dni po Witkowie wzięliśmy sztur-
mem Gniezno. W zdobywaniu Gniezna brała udział i 2 Kompania Miłosławska pod do-
wództwem porucznika Wiewiórowskiego (były nadleśniczy w majątku Bugaj), który poległ 
w walce o Szubin [w rzeczywistości został ciężko ranny i zmarł z ran]. Nasz dowódca 
porucznik Nowak połączył wówczas obydwie kompanie pod swoim dowództwem i ude-
rzyliśmy na Inowrocław. 

Po dwudniowej walce garnizon niemiecki miasta się poddał. Wyszli Niemcy po per-
traktacjach z naszym dowództwem w pełnym uzbrojeniu i usadowili się w Złotnikach. 
Po trzech dniach i Złotniki żeśmy zdobyli i Niemców rozbroili. Inowrocław stał się odtąd 
moim garnizonem, gdzie ochotniczo wstąpiłem do regularnych oddziałów nowo formo-
wanego Wojska Polskiego (5. Pułk Strzelców Wlkp. przyszły 59. Pułk Piechoty).

Nowo sformowany 5. Pułk Strzelców Wlkp. w sile około 800 ludzi uderzył na Niem-
ców usadowionych w Brzozie przed Bydgoszczą, chcąc kontynuować nasz pochód na 
Bydgoszcz, lecz w walce o Brzozę ponieśliśmy porażkę. Niemcy znacznie silniejsi i lepiej 
uzbrojeni zadali nam poważny cios i nasz pochód na Pomorze powstrzymali. Przez cały 
rok utrzymywaliśmy stałą pozycję frontową Tarkowo-Zduny-Opoki, walcząc z Niemcami 
ze zmiennym szczęściem, aż do zajęcia korytarza pomorskiego zgodnie z Traktatem Wer-
salskim. W grudniu 1921 r. zostałem przeniesiony do rezerwy.

Od roku 1922 do 1927 pracowałem w różnych przedsiębiorstwach budowlanych na 
Górnym Śląsku. Od roku 1927 do 1939 pracowałem w samorządzie na początku jako 
komornik miejski a później sekretarz. Dnia 24 sierpnia 1939 r. powołany zostałem do 
wojska, do Batalionu Wartowniczego w Poznaniu, który pod Kutnem poszedł w rozsypkę. 
Ja przedarłem się do Warszawy, zostałem ranny na przedmieściach Warszawy i przewie-
ziony do szpitala na Woli. 

W szpitalu pozostawałem tylko 3 dni, na własne życzenie go opuściłem, gdyż prze-
pełniony był ciężko rannymi żołnierzami, a ja jako lżej ranny (miałem postrzał lewego 
barku) nie chciałem miejsca w szpitalu zabierać. Zgłosiłem się na Cytadelę i zostałem 
wcielony do 2. Plutonu 2 Kompanii 7 Batalionu Obrony Warszawy Odcinek Północ, gdzie 
pozostawałem aż do kapitulacji.

Zwolniony przez Niemców wróciłem do swej rodziny do Swarzędza. Niemcy mnie śle-
dzili i ścigali chcąc wywieźć do obozu, więc się ukrywałem w Poznaniu, do chwili wysie-
dlenia mojej rodziny. Ja udałem się do rodziny do Skarżyska Kościelnego, przekradając 
się bez żadnych dokumentów przez granicę. W Skarżysku trudniłem się czarnym ubojem, 
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nie pracowałem przez całą wojnę nigdzie. 
Przynależałem do tajnej organizacji Armii Krajowej, służąc pomocą materialną i wy-

wiadem. Od 1945 do 1950 r. pracowałem znowu jako sekretarz miejski i gminny. Od 
1950 do 1953 r. pracowałem w przedsiębiorstwach budowlanych w Poznaniu. Po pół-
rocznej chorobie zostałem z pracy zwolniony i przeszedłem na rentę inwalidzką, leczę 
się bez skutku do dnia dzisiejszego. Zostałem odznaczony Wlkp. Krzyżem Powstańczym 
nr W-7622 oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności nr F-8991.

Nadmieniam, że wszystko co tu opisałem, mogę udowodnić dokumentami względnie 
świadkami.

Feliks Orlikowski
Swarzędz, ul. Kórnicka 32 m 2

[Uwagi do tekstu:
– opanowanie wrzesińskich koszar nastąpiło 28.12.1918 r., 
– wcześniej, od 11.11.1918 r., część koszar służyła jednostkom powołanym przez Radę 
Robotniczo-Żołnierską a więc Straży Ludowej i Kompaniom Służby Straży i Bezpie-
czeństwa (Wacht und Sicherheitsdienst), a te ostatnie w tym przypadku opłacane przez 
Niemców były w istocie kompaniami Grenzschutz’u.
– według Antoniego Ciszaka gen. Schimmelpfennig przybył na kontrolę 19 listopada 
1918 r., aczkolwiek nie jest to pewne, bowiem oddziały opłacane przez Niemców roz-
poczęły dzialalność od 1 grudnia. Według Stefana Dzieciuchowicza nastąpiło to około 
20 grudnia 1918 r. Tak on opisuje to zdarzenie: mniej więcej o godz. 10 do biura Rady 
Robotniczo-Żołnierskiej przybył generał niemiecki Chef des Generalstabes beim stellv. 
Generalkommando 1914-1918 Generalmajor z.D. Friedrich Schimmelpfennig von der 
Oye (szef zastępczego sztabu generalnego V Korpusu Armii w Poznaniu generał major 
w służbie).
– wyprawa na Witkowo odbyła się w dniu 29.12.1918 r., a więc już po wybuchu 
powstania.
– autor opisuje dwa zdarzenia: pierwsze to bitwa o Inowrocław w dniach 5 i 6 stycznia 
(o godz. 22.00 Niemcy opuścili miasto), a drugie zdarzenie to bitwa o Złotniki z udzia-
łem miłosławian od 16 stycznia i dalej].
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Walenty Pawłowski (1885-)

Urodził się w dniu 26.01.1885 r. w miejscowości Nosków powiat Jarocin jako syn 
Michała i Józefy z domu Marciniak. Wcielony do Armii Niemieckiej służył w 6. Puł-
ku Grenadierów (Grenadier-Regiment Graf Kleist von Nollendorf  (1. Westpreußisches) 
Nr. 6). Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 27.12.1918 uczestnicząc w oswobodzeniu 
Poznania oraz w zdobyciu lotniska na Ławicy. Po tej pierwszej akcji wysłany został 
z racji ukończonego kursu do powiatu Międzyrzeckiego i Babimojskiego, nie objętych 
jeszcze ruchem powstańczym, w celu agitacji na rzecz powstania. Został w Między-
rzeczu aresztowany przez żandarmerię pruską i przewieziony do Frankfurtu nad Odrą. 
Wówczas legitymował się jako podróżujący kupiec i na tej podstawie został zwolnio-
ny z zastrzeżeniem nie wracania do Poznania. Na wezwanie Naczelnej Rady Ludowej 
zgłosił się ochotniczo 15.01.1919 r. do szeregów I Brygady Żandarmerii Krajowej, for-
mowanej przez Zygmunta Wizę. Wcielony od objazdu na powiat wrzesiński wysłany 
był 20.01.1919 do Miłosławia celem objęcia posterunku. W Miłosławiu funkcjonował 
w charakterze komendanta posterunku. Następnie przeniesiony został na Pomorze gdzie 
formowano II Brygadę Żandarmerii Krajowej przeznaczonej do jego zajęcia z wojskami 
Armii Hallera. Zdemobilizowany w stopniu starszego wachmistrza. Potem służył do 
listopada 1931 r. w Policji Państwowej w Toruniu. Pracował w Bydgoskim Zespole Bu-
downictwa Przemysłu Drobnego, Kierownictwo Robót w Toruniu. Zawarł związek mał-
żeński w Toruniu z Heleną Gwizdalską (zm. 1930 r.) i ponownie z Jadwigą Filipowską 
(zm. 1950 r.). W małżeństwach urodziły się dwie córki. Podczas okupacji pracował jako 
murarz. W 1957 r. po pracy jako pracownik miejski przeszedł na rentę. Awansowany na 
stopień podporucznika, uchwała nr W 34/83. 

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
05.02-0.301 z dnia 2.05.1958 r.

Mój życiorys

Urodziłem się 26 stycznia 1885 r. w Noskowie powiat Jarocin województwo poznań-
skie. Ojciec Michał, matka Józefa z domu Marciniak byli małorolnymi chłopami w No-
skowie. Naukę szkolną podstawową pobierałem w 8 oddziałowej szkole ludowej w Nosko-
wie. Po ukończeniu nauki szkolnej wyuczyłem się za murarza, egzamin na czeladnika 
składałem przed Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.

Matkę straciłem w 11 roku mego życia, a ojca, gdy miałem lat 17.
Jako sierota zmuszony byłem wyjechać za chlebem do Zagłębia Ruhry w Niemczech, 

gdzie pracowałem w kopalniach węgla, a także w czasie letnim w przedsiębiorstwach bu-
dowlanych jako murarz. Tamże w Niemczech wstąpiłem zaraz do organizacji polskich, 
a mianowicie do Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, Związku Sokołów, i Towarzystw 
Dramatycznych biorąc w nich odział aż do uzyskanej niepodległości.

Wojna światowa w 1914 r. zaskoczyła mnie w Poznaniu, gdzie krótki czas (zmieniony 
zawód) pracowałem tam jako wojażer dla jednej z firm berlińskich. Wcielony do 6. Pułku 
Grenadierów poznańskich [Grenadier-Regiment Graf Kleist von Nollendorf (1. Westpreu-
ßisches) Nr. 6] byłem od 1914 do 1917 r. na froncie zachodnim. Później od 1917 do 1918 
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pracowałem w Nadrenii i Westfalii jako reklamowany w przemyśle wojennym. Tutaj też, 
aż do załamania się Niemiec brałem czynny udział w organizacjach polskich pod egidą 
redaktora „Wiarusa Polskiego” pana Brejskiego z Bochum [bracia Jan i Antoni Brejscy 
kierowali wydawnictwem].

W grudniu 1918 r. powróciłem do Poznania, zgłaszając się do dyspozycji Naczelnej 
Rady Ludowej, gdzie przeszedłem 3 tygodniowy kurs na agitatora na rzecz przewidywa-
nego powstania wielkopolskiego. Od 27 grudnia 1918 r. do 7 stycznia 1919 r. należąc 
do ochotniczej Straży Obywatelskiej pod przewodnictwem Karola Libelta, brałem udział 
w walkach ulicznych z Grenzschutz’em, zdobywaniu punktów strategicznych w Pozna-
niu i przedmieściach, rozbrajałem niemieckich policjantów.

Z dniem 8 stycznia 1919 r. powołany zostałem przez władze Naczelnej Rady Ludowej 
do służby czynnej w formującej się Żandarmerii Krajowej, której komendantem był Zyg-
munt Wiza.

[Wobec tego, że przecież usuwano ze stanowisk Niemców, w tym pełniących żandar-
mów,. Władze musiały zorganizować formację wykonującą funkcje policyjne niemieckiej 
żandarmerii po jej rozwiązaniu. W dniu 15 stycznia 1919 r. Komisariat Naczelnej Rady 
Ludowej powołał do życia Żandarmerię, wkrótce nazwaną Żandarmerią Krajową. Oczy-
wiście początkowo działała tylko na terenach opanowanych przez powstańców. 

Żandarmeria została zorganizowana na wzór wojskowy i tworzyła Korpus. Kadra do-
wódcza podlegała wojsku. Utworzono początkowo Brygadę Żandarmerii z siedzibą w Po-
znaniu, a od 4 lipca 1919 II Brygadą Żandarmerii z siedzibą w Toruniu. Obszar działania 
Żandarmerii został podzielony na cztery Okręgi Oficerskie z siedzibami w Poznaniu, Kro-
toszynie, Gnieźnie i Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu. Z chwilą utworzenia II Bry-
gady Żandarmerii ustanowiono kolejne okręgi z siedzibami w Toruniu, Chojnicach i Tcze-
wie. Okręgi podzielone były na objazdy odpowiadające terytorialnie powiatom. Objazdy 
podzielone były na posterunki w miastach i obchody we wsiach. objazdowy żandarmerii, 
a posterunkami kierowali posterunkowi. Komendantem Żandarmerii mianowano podpo-
rucznika Zygmunta Wizę.

Rozkazem Żandarmerii Krajowej z dnia 10.05.1919 r. III Okręg z siedzibą w Ostro-
wie obejmował powiat wrzesiński tworząc objazd wrzesiński. Dowódcą tymczasowym 
wyznaczono wachmistrza Cyrankowskiego. Wkrótce dokonano reorganizacji i utworzo-
no III Okręg Żandarmerii Gniezno, który obejmował 8 objazdów: Gniezno dla powiatów 
Gniezno i Witkowo, Oborniki, Września, Strzałkowo, Mogilno, Strzelno, Wągrowiec i Żnin. 
Z dniem 23.06.1919 r. ppor Bessert objął dowodzenie III Okręgiem Żandarmerii Krajowej 
w Gnieźnie z objazdami między innymi we Wrześni i Strzałkowie.]

Po zorganizowaniu kadr z dniem 20 stycznia 1919 r. wysłany zostałem z obywatelem 
Józefem Tabaką do Miłosławia powiat wrzesiński, w celu rozbrojenia niemieckiego poste-
runku żandarmerii i objęcia tejże placówki w ręce polskie. Na tym posterunku pełniłem 
służbę jako komendant aż do czerwca 1919 r., po czym skierowany zostałem jako kawa-
ler do Inowrocławia, do tworzącej się tam II Brygady Żandarmerii Krajowej. a przezna-
czonej do okupacji Pomorza. 

Do Torunia przybyłem 18 stycznia 1920 r. razem z Armią gen. Hallera i tu pozostałem 
w Żandarmerii Krajowej do czerwca 1920 r. Później, po wcieleniu Żandarmerii w skład 
Policji Państwowej pełniłem służbę w kierowniczych placówkach w służbie śledczej 
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i kryminalnej aż do przejścia w stan spoczynku, to jest do września 1931 r.
Ożeniłem się w roku 1921 w Toruniu z Heleną Gwizdalską zmarłą w 1930 r. Po raz 

wtóry ożeniłem się w roku 1931 z Jadwigą Filipowską zmarłą w 1950 r. Z małżeństw tych 
mam 2 córki i troje wnuków.

W czasie okupacji hitlerowskiej przebywałem w Toruniu pracując ze skierowania Ar-
beitsamtu w jednej z firm budowlanych. Po oswobodzeniu Torunia przez Armię Radziec-
ką zgłosiłem się w dniu 8 lutego 1945 r. do służby w Zarządzie Miejskim w Toruniu, gdzie 
pełniłem służbę jako wywiadowca miejski do 1950 r.

Później pracowałem znów w swoim zawodzie jako majster w przedsiębiorstwach bu-
dowlanych. Za rzetelną pracę w Bydgoskim Zespole Budownictwa Przemysłu Drobnego 
otrzymałem Dyplom Uznania za wyróżnienie się w pracy zawodowej na odcinku budow-
nictwa socjalistycznego (data nadania 22.07.1954). Z dniem 1.07.1957 r. z powodu pode-
szłego wieku przeszedłem na rentę starczą, którą pobieram z ZUS Bydgoszcz o numerze 
10696/36 i odtąd nie pracuję.

Do [związku] Powstańców Wielkopolskich należę od 1937 roku, a obecnie po wciele-
niu do ZBoWiD-u jestem tegoż członkiem.

Dyplom Powstańca Wielkopolskiego otrzymałem 27.12.1948 r. od Zarządu Głównego 
Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu z numerem weryfikacyjnym 9395.

Uchwałą Rady Państwa Polski Ludowej zostałem odznaczony Wielkopolskim Krzyżem 
Powstańczym numer C 19489 z datą 2 maja 1958 r.

Majątku żadnego ani nieruchomości nie posiadam.

24.09.1960 r.                                                                                      Walenty Pawłowski
                                                                                                   Toruń, ul. Prosta 2 m 11

Ogłoszenie zamieszczone w Orędowniku Wrzesińskim z dnia 30.01.1919 r.
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Wincenty Przybylski (1899-1967)

Urodził się w dniu 31.03.1899 r. w Żydowie powiat Września jako syn Jakuba i Joan-
ny z domu Kiernikowskiej.

 Dnia 24 listopada 1918 r. zgłosił się do baonu werbunkowego Wojska Polskiego 
w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka. Został wcielony do Batalionu Wartowniczego. 

W dniu 27 grudnia 1918 r. brał udział w walkach powstańczych o zdobycie Pozna-
nia. Walczył w Poznaniu tak długo, aż Poznań nie przeszedł całkowicie w ręce polskie. 
W składzie 2. Kompanii II Batalionu Poznańskiego wyjechał na front zachodni. Brał 
udział w walkach pod Zbąszyniem,i Grójcem w dniu 13 i 14 lutego. W walkach tych 1. 
Kompania poniosła ogromne straty w zabitych i rannych. Dnia 17 lutego 1919 r. wcie-
lony został do 4. Kompanii II Batalionu Garnizonowego pod dowództwem por. Troja-
nowskiego i brał udział w walkach pod Kopanicą i Chodzieżą. Awansowany na stopień 
kaprala w maju 1919 r. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Mieszkał w Biechowie. Zmarł w dniu 1.10.1967 r. i został pochowany na cmentarzu 
w Biechowie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
08.01-0.716 z dnia 1.08.1958 r.

Biechowo we wrześniu 1963 roku.

Wspomnienia uczestnika Powstania Wielkopolskiego w latach 1918-19 r.

Wkrótce po zakończeniu pierwszej wojny światowej opuściłem Niemcy, gdzie pod ko-
niec tejże wojny pracowałem w kopalni węgla w okręgu nadreńskim. Wracając z Niemiec 
zatrzymałem się w Poznaniu. Było to dnia 27 listopada 1918 r. Na Dworcu Głównym 
w Poznaniu spotkałem się z kolegą Ludwikiem Tomaszewskim ze Swarzędza [ur. 1899, 
zm. 1959], który poinformował mnie o sytuacji, jaka miała w tym czasie w Poznaniu. 
Następnie wraz z nim udałem się na ulicę obecnie Franciszka Ratajczaka a wówczas Rit-
terstrasse. Tutaj, w Bibliotece Królewskiej pod numerem dziesiątym znajdowało się biuro 
werbunkowe, gdzie wówczas pełnił dyżur niejaki sierżant Władysław Przybecki [ur. 1898 
r], który nas skierował do Fortu Rocha [Fort Rauch, Fort św. Rocha], gdzie tworzyła się 
pierwsza kompania Służby Straży i Bezpieczeństwa [Wacht und Sicherheitsdienst] pod 
dowództwem ppor. Edmunda Krausego. Kompania nasza pilnowała obiektów na terenie 
miasta Poznania, a mianowicie terenów amunicyjnych na Głównej, dzisiejszy Poznań-
Wschód, Forcie VI (Fort VI na Podolanach przy ul. Lutyckiej], terenów Starołęki, Hali Zep-
pelin [Zeppelin Hall-zbudowana w Poznaniu w 1913 r.] w dzisiejszej Ławicy [błąd-hala 
stała na Winogradach] i Urzędu Umundurowania, który znajdował się na Jeżycach. Po 
dziesięciu dniach nasza kompania liczyła już 400 ochotników, którzy byli gotowi do wal-
ki z zaborcą. Z tejże grupy ochotników utworzono dwie kompanie. Ja, jako niższy wzro-
stem zostałem przydzielony do kompanii drugiej, nad którą objął dowództwo Korneliusz 
Mann. Tak podzieleni pełniliśmy służbę wartowniczą do dnia 27 grudnia 1918 r.

W dniu 27 grudnia w godzinach popołudniowych do Poznania przybył Ignacy Pade-
rewski [błąd – Ignacy Paderewski przybył w dniu 26 grudnia 1918 r.]. Kompania nasza 
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wysłała pluton honorowy na powitanie Paderewskiego. Ignacy Paderewski zamieszkał 
w Hotelu Rzymskim [błąd – zamieszkał w Hotelu Bazar], gdzie wystawiono posterunek 
honorowy. Niemcy widząc manifestację zgotowaną Paderewskiemu, urządzili na przekór 
Polakom w kilka godzin później pochód, podczas którego doszło do wymiany strzałów 
pomiędzy Niemcami a Polakami.

Na hasło Straży Ludowej oraz całej ludności Poznania ruszyliśmy na rozbrajanie 
Niemców. W czasie rozbrajania plutonem w którym się i ja znajdowałem uderzyliśmy 
na Regencję [Regierungsbezirk] była to siedziba władz niemieckich przy ul. Koziej [być 
może chodzi o ulicę Gołębią]. Zdobycie tego obiektu było utrudnione przez umieszczone 
tam karabiny maszynowe na drugim piętrze, które ostrzeliwały ulicę. Po wdarciu się do 
środka karabiny te zostały przez nas zdobyte. Po zdobyciu tej placówki, umieściliśmy tam 
posterunek w celu kontroli urzędników niemieckich, którzy tam pracowali w liczbie około 
osiemdziesięciu. Po dwóch dniach walk ulicznych Niemców rozbrojono.

W dniu 26 stycznia odbyła się przysięga wojska i Straży Ludowej na Placu Wolności. 
W tym czasie było nas już zorganizowanych w pełnym batalionie, na czele którego stał 
ppor. Paweł Hądzlik.

Dnia 11 lutego 1919 roku w nocy załadowano nas na pociąg i przewieziono do Wolsz-
tyna, gdzie dnia następnego przybyliśmy na front do Chobienic. Po wygnaniu Niemców 
z Poznania, skoncentrowali się oni pod Zbąszyniem. 

Dnia 12 lutego o godz. 7.00 rano rozpoczęli Niemcy ogólną ofensywę na linię Nową 
Wieś Zbąska-Babimost-Kargowa. Natarcie poprzedził huraganowy atak kilku baterii 
i dwóch pociągów pancernych stojących na linii kolejowej Zbąszyń-Babimost. Natarcie 
piechoty niemieckiej na Nową Wieś Zbąską nastąpiło około godz. 8.00 rano. I tutaj zno-
wu odniosła kompania opalenicka jedno ze swych największych zwycięstw na odcinku 
zbąszyńskim. 

Na pomoc kompanii opalenickiej pospieszył II Batalion Poznański. Dnia 13 lutego 
1919 r. na front zachodni do Chobienic przybył II Batalion Garnizonu Poznańskiego pod 
dowództwem Pawła Hądzlika, który miał nazajutrz, to jest 14 lutego całym batalionem 
oraz oddziałami powstańczymi z Chobienic i Wielichowa zająć Grójec Wielki.

Natarcie 14 lutego na Grojec Wielki, chociaż brały w nim udział większe siły powstań-
cze było dla powstańców niepomyślne. Natrafiono bowiem na jeszcze silniejszą obsadę 
niemiecką, która broniła Grójec Wielki.

Przez niefortunny manewr Kompanii Poznańskiej ppor. Krausego, dostała się 1. Kom-
pania w kleszcze silnych oddziałów niemieckich, co spowodowało zupełną klęskę tej 
kompanii.

Dowódca 1. Kompanii ppor. Krause legł na polu walki, 34 dalszych poległo, reszta 
z wyjątkiem kilku została w rękach nieprzyjaciela. 

Na pomoc kompanii Krausego wyruszył z Kompanii Opalenickiej dowódca Klemczak 
z jednym plutonem. Pomoc okazała się spóźniona i w podejściu pod Grójec Wielki traci 
pluton jednego poległego i trzech rannych. Niemcy po odniesionych sukcesach pod Ba-
bimostem i Grójcem Wielkim ponowili w dniu 17 lutego wieczorem ze znacznie silniej-
szymi oddziałami piechoty i artylerii atak na Nową Wieś Zbąską. Atak nastąpił późnym 
wieczorem. Spóźniona pora dnia oraz położenie wsi wśród lasu z dwóch stron umożli-
wiło kolumnom niemieckim zupełne bliskie podejście pod wieś i osaczając wieś odcięli 
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całkowicie kompanii ppor. Manna jedyny odwrót przez most na rzece Obrze. Wieś zalały 
masy niemieckie i obrona była beznadziejna. Kompania w której ja walczyłem straciła 
wówczas 27 poległych i większą ilość rannych, część kompanii dostała się do niewoli, 
a ja wśród niewielu rozbitków, było nas jedenastu, uszliśmy przez taflę lodową na rzece 
Obrze. Wśród poległych znalazł się bohaterski dowódca 1. Kompanii ppor. Korneliusz 
Mann.

Dnia 18 lutego wraz z dowódcą plutonu Kompanii Opalenickiej Klemczakiem urzą-
dziliśmy zasadzkę, aby uniemożliwić Niemcom przeprawę na drugą stronę rzeki Obry. 
Nasza akcja zakończyła się powodzeniem i uniemożliwiła Niemcom sforsowanie rzeki 
Obry.

Ostatni bój o Nową Wieś Zbąską to krwawy, ale pełen chwały dokument Powstania 
Wielkopolskiego. Dnia 17 lutego 1919 r. ogłoszono rozejm.

 Wincenty Przybylski
członek ZBoWiD-u zamieszkały w Biechowie

poczta Nowa Wieś Królewska
powiat Września.
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Antoni Przysiuda (1897-1973)

Urodził się w dniu 2.01.1897 r. 
w Kozubcu koło Miłosławia jako 
syn Kaspra i Katarzyny z domu 
Kaźmierczak. 

Podczas I wojny światowej został 
w dniu 6.10.1915 r. powołany do 
Armii Niemieckiej, do Infanterie Re-
giment nr 50 w Herrnstadt (Wąsosz). 
W dniu 6.12.1918 r. wstąpił ochotni-
czo do kompanii wrzesińskiej. 17 li-
stopada 1918 r. zgłosił się wraz z wie-
loma kolegami do organizującego się 
w Miłosławiu oddziału pod dowódz-
twem por. Alojzego Nowaka i następ-
nie z nim udał się do Strzałkowa. 

Od 28.12.1918 r. brał udział z bro-
nią w ręku w walkach pod Zdziecho-
wą i Inowrocławiem. 

9 stycznia 1919 r. wyruszył we 
wczesnych godzinach rannych do Po-
znania, gdzie zgłosił się w koszarach 
przy ul. Solnej do nowo formującej się 
baterii artylerii lekkiej pod dowódz-
twem Nieżychowskiego.

11.01.1919 r. w baterii artylerii lekkiej jako dowódca oddziału zwiadowczego przy 
zdobyciu Szubina. Od 24 do 30.01.1919 r. współpracował przy formowaniu nowej ba-
terii artylerii lekkiej. 28 stycznia gen. Dowbor Muśnicki w czasie przeglądu baterii wy-
znaczył go do tworzącej się Wielkopolskiej Szkoły Podoficerów Artylerii w Poznaniu. 

Od dnia 2.02.1919 r. został odkomenderowany jako uczeń, gdzie później zostaje 
w charakterze instruktora. 

W lipcu został wysłany na front, do II Dywizjonu 2 Pułku Artylerii Ciężkiej pod Szu-
bin, jako podoficer łączności dywizjonu, a stamtąd w styczniu 1920 r. wyruszył wraz 
z oddziałem na obejmowanie Pomorza.

W wojsku pozostawał jako podoficer zawodowy w stopniu starszego ogniomistrza 
do roku 1935. W czasie okupacji należał do organizacji konspiracyjnej pod dowódz-
twem kpt. Kmiotka. 

Żona Stanisława (1897 – 1964), córka Zofia (1923-2000) zamężna Janowiecka. 
Był przewodniczącym Krajowej Komisji Środowiska Weteranów Powstania Wlkp. 
w ZBoWiD-zie. 

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W38/72.
Zmarł w dniu 18.06.1973 r. w Gnieźnie i został pochowany na cmentarzu junikow-

skim w Poznaniu. 
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Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
12.06-0.950 z dnia 6.12.1957 r.

Wspomnienia
[fragment z książki Ludwika Gomolca-„Powstanie Wielkopolskie 1918-

1919”. Poznań 1957. Miłosław-Września]

Jako 21-letniego żołnierza armii niemieckiej cesarza Wilhelma II zastała mnie rewo-
lucja niemiecka w listopadzie 1918 r. w małym miasteczku niemieckim Sangerhausen 
w Turyngii. [Sangerhausen – miasto powiatowe w Niemczech, ok. 50 km na zachód od 
Halle]. Z prasy niemieckiej, która donosiła, że w Poznańskiem sytuacja nie uległa zmia-
nie, wywnioskowałem, że tam się przygotowuje coś innego. Niezwłocznie więc na pod-
stawie uzyskanej od miejscowej Rady Robotniczo-Żołnierskiej karty urlopowej udałem 
się do domu rodzinnego w Miłosławiu, gdzie przybyłem po różnych przeszkodach dnia 
16 listopada. Następnego dnia [czyli 17 listopada 1918 r.] zgłosiłem się wraz z wieloma 
kolegami do organizującego się w Miłosławiu oddziału pod dowództwem por. Alojzego 
Nowaka. Miał on za zadanie ochronę obiektów użyteczności publicznej.

W początkach grudnia doszła wiadomość, że do garnizonu we Wrześni wraca z frontu 
batalion niemiecki [Pułk Infanterie Regiment nr 46 powrócił w dniach 20 i 21 grudnia. 
W końcu listopada powstały niemieckie kompanie Wacht und Sicherheitsdienst o skła-
dzie wybitnie polskim i nastąpiło osadzenie ich w barakach po lewej stronie od wejścia 
do wrzesińskich koszar.] 

Natychmiast po zorganizowaniu się i uzbrojeniu, częściowo przywiezionym ze sobą 
z frontów, udała się kompania do Wrześni na wozach drabiniastych dostarczonych przez 
obszar dworski w Miłosławiu. 

Tam po przeprowadzonych długich pertraktacjach przez Szwarca z Wrześni, por. Tra-
wińskiego z Chociczy, i por. Nowaka z Miłosławia z dowództwem załogi niemieckiego 
garnizonu wrzesińskiego oddano koszary wraz z magazynami w nasze ręce. [Przejęcie 
koszar od Niemców miało miejsce w dniu 28 grudnia 1918 r.]

Od tej chwili przystąpiono do organizowania regularnych kompanii [już jako polskich 
kompanii Batalionu Wrzesińskiego].

 Jedna z nich pod dowództwem por. Nowaka, w której i ja się znalazłem, została wy-
słana do Strzałkowa, celem rozbrajania na byłej granicy niemiecko-rosyjskiej drobnych 
oddziałów niemieckich wracających z frontu wschodniego. 

[Powstanie]
27 grudnia tegoż roku w nocy dotarła do nas wieść o powstaniu w Poznaniu, a 28 

grudnia wyruszyliśmy do Witkowa na pomoc innej kompanii wrzesińskiej [ze Strzałko-
wa], celem odbicia miasteczka, które znalazło się w posiadaniu przybyłej z Pomorza 
kompanii Grenzschutz’u w sile około 200 ludzi.

Po krótkiej utarczce, oddział rozbrojono i wysłano z Wrześni koleją do Poznania. Na-
sza kompania pośpieszyła z pomocą Gnieznu, gdzie po stoczonej walce pod Zdziechową 
zabrano Grenzschutz’owi pokaźny tabor koni i wozów pod karabiny maszynowe oraz kil-
kanaście karabinów maszynowych ciężkich i lekkich. Stamtąd ruszyła dalej na Strzelno 
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i Inowrocław, który po ciężkich walkach został zdobyty w dniu 6 stycznia.
Z Inowrocławia wysłano mnie z kilkoma kolegami do Wrześni po uzupełnienie broni, 

amunicji i dalszych ochotników.
8 stycznia zastało mnie we Wrześni wezwanie dowództwa z Poznania, by ochotnicy – 

kawalerzyści, artylerzyści i wojsk specjalnych zgłaszali się w Poznaniu.
Jako artylerzysta wyruszyłem 9 stycznia we wczesnych godzinach rannych do Pozna-

nia, gdzie zgłosiłem się w koszarach przy ul. Solnej do nowo formującej się baterii artyle-
rii lekkiej pod dowództwem Nieżychowskiego.

Tegoż dnia wieczorem bateria wyruszyła transportem kolejowym przez Gniezno do 
Kcyni.

Tam po wyładowaniu się we wczesnych godzinach rannych ruszyła do boju o Szubin, 
posuwając się przez wioski Pińsk, Zalesie, Grzecznąpannę, skąd weszła do akcji. Brałem 
tam udział jako dowódca oddziału zwiadowczego tej baterii. W nocy z 11 na 12 stycz-
nia Szubin został zdobyty. Ze względów bezpieczeństwa wkroczyła bateria do Szubina 
w dniu 12 stycznia, to jest w niedzielę w godzinach rannych, witana przez miejscową 
ludność z nieopisanym entuzjazmem i łzami radości w oczach.

Radość była tym większa, że Szubin już poprzednio przechodził wśród ciężkich walk 
dwukrotnie z rąk do rąk.

Po zapełnieniu luk miejscowymi ochotnikami, wysłano mnie z kilkoma innymi kole-
gami do Poznania, celem wzięcia udziału w formowaniu nowej baterii, która miała wyru-
szyć na odcinek zachodni pod Zbąszyń.  Nie było mi jednak danym z nią wyruszyć, gdyż 
28 stycznia [1919 r.] gen. Dowbor Muśnicki w czasie przeglądu baterii wyznaczył mnie 
wraz z innymi do nowo tworzącej się w Poznaniu Szkoły Podoficerów Artylerii, gdzie zo-
stałem przydzielony początkowo w charakterze ucznia, a później instruktora.

W lipcu zostałem wysłany na front, do II Dywizjonu 2 Pułku Artylerii Ciężkiej pod Szu-
bin, jako podoficer łączności dywizjonu, a stamtąd w styczniu 1920 r. wyruszyłem wraz 
z moim oddziałem na obejmowanie Pomorza.

Poznań, dnia 13.12.1956 r.                                                    Antoni Przysiuda Poznań 
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Michał Roszyk (1900-1975)

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.
Urodził się w dniu 11.09.1900 r. w Miłosławiu jako syn Andrzeja i Marianny z domu 

Bartylak. 
Od połowy listopada 1918 r. wstąpił do Kompanii Straży i Bezpieczeństwa Miło-

sław, która z dniem 28.12.1918 przekształciła się w Miłosławską Kompanię Powstańczą, 
w składzie wrzesińskiego Batalionu Powstańczego (Wiewiórowski). 

Do 20.02.1919, tj. do końca Powstania Wlkp. brał udział w walkach grypy Cym-
sa o Inowrocław i na przedpolu Bydgoszczy (Jaksice, Złotniki, Tarkowo, Nowa Wieś 
Królewska, Wierzchosławice, Gniewkowo, Opoki) w składzie wzmocnienia wysłanego 
z Batalionu Wrzesińskiego pod Inowrocław. Mieszkał w Miłosławiu, z zawodu był ro-
botnikiem. W dniu 3.06.1950 r. zawarł ponownie związek małżeński. 

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 8/72. W 1939 r. należał do 
Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp. Zweryfikowany przed 1939 r. i ujęty w ewi-
dencji Biura Historycznego DOK VII w Poznaniu pod numerem 677. Był członkiem 
ZBoWiD-u od 1957 r., nr legitymacji 282784.

Zmarł w dniu 15.05.1975 r. w Miłosławiu. Został pochowany na miłosławskim 
cmentarzu. 

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
08.01-0.715 z dnia 1.08.1958 r.

Miłosław, 4.12.1963 r.
Życiorys

Urodziłem się 11 września 1900 r. w Miłosławiu powiat Września z rodziców Filipa 
[w metryce wpisany jest Andrzej] i Marianny z domu Bartylak, wyznania rzymsko-kato-
lickiego. narodowości polskiej.

Od 1906 do 1914 r. uczęszczałem do szkoły publicznej powszechnej w Miłosławiu. Po 
roku 1914 do 1916 byłem przy rodzicach na ich utrzymaniu, a od roku 1916 r. zacząłem 
pracować zarobkowo na tartaku Bagatelka Bugaj. do wybuchu powstania w 1918 r.

Około 20 grudnia wstąpiłem w szeregi powstańcze i to do oddziału miłosławskiego, 
pod dowództwem druha Plucińskiego do rozbrajania miejscowych i okolicznych Niem-
ców. Następnie około 25 grudnia 1918 r. [było to 28 grudnia] wyruszyliśmy na oswobo-
dzenie miasta oraz koszar wojskowych we Wrześni. Po oswobodzeniu Wrześni pod do-
wództwem Plucińskiego jechaliśmy dalej oswobodzić miasta i to w kolejności Gniezno, 
Strzelno, Mogilno, Inowrocław.

Na początku stycznia [było to 7 stycznia] wyruszyłem z oddziałem z Inowrocławia na 
oswobodzenie wsi Jaksice, Tarkowo, Nowa Wieś i Brzozę (Hopfengarten).

Około 10 stycznia 1919 r. stworzyliśmy stały front w Tarkowie, tworzący ciągłość 
z frontem z lewej to jest Szubin-Rynarzewo i prawej strony to jest Gniewkowo-Toruń.

Pozostałem w czynnej służbie do 1921 r. służąc w 59. Pułku Piechoty w Inowrocławiu. 
Zwolniony zostałem 30 grudnia 1921 r.
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Po zwolnieniu z wojska zacząłem pracować zarobkowo w tartaku Bagatelka Bugaj do 
1923 r.

W tym roku w czerwcu ożeniłem się i we wrześniu wyjechałem za pracą do Fran-
cji. Wróciłem do Polski w 1925 r. i zacząłem pracę w garbarni miłosławskiej, w której 
pracowałem do 1929 r. Następnie pracowałem w melioracji kolejowej i drogowej aż do 
wybuchu II wojny światowej. W dniu 24 sierpnia zostałem powołany do wojska polskiego 
w Gnieźnie. Walcząc w obronie kraju dostałem się do niewoli niemieckiej w dniu 28 wrze-
śnia 1939 r. Z niej zostałem zwolniony dnia 25 października 1939 r. W czasie okupacji 
niemieckiej pracowałem na drogach powiatowych do czasu wyzwolenia w 1945 r.

W roku 1951 zacząłem pracę w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Miłosławiu, 
gdzie pracowałem do 12 lutego 1963 r. W tym czasie zachorowałem i uznany za niezdol-
nego do pracy zostałem skierowany na rentę inwalidzką. Otrzymuję ją w wysokości 844 
zł, z której się utrzymuję wraz z rodziną. Innych źródeł dochodów nie posiadam.

Michał Roszyk
Miłosław

ul. Sienkiewicza 23
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Jakub Sikorski (1869-)

Urodził się w dniu 23.06.1869 r. w Róży powiat Gniezno jako syn Franciszka 
i Ludwiki.

Do powstania przystąpił 28.12.1918 r. i został wcielony do 5. Kompanii 4. Pułku 
Strzelców Wlkp.

Podczas powstania miał stopień podoficera, a następnie służył w wojsku jako oficer 
Straży Ludowej i dowódca kompanii. Zdemobilizowany w stopniu kaprala. Z zawodu 
był przemysłowcem, a zamieszkiwał w Miłosławiu przy ul. Rynek 20.

Zweryfikowany jako powstaniec w dniu 24.01.1935 r. przez Zarząd Główny Związ-
ku Powstańców Wlkp. pod numerem 14613. Członek Koła Gniezno Związku Powstań-
ców Wlkp.

Wybrany do Zarządu Związku Weteranów Powstań Narodowych R. P. 194/19 w Mi-
łosławiu w dniu 16.06.1935 r. pełnił funkcję skarbnika.
Odznaczony:
Medalem Polska Swemu Obrońcy,
Krzyżem Pamiątkowym Powstania Wlkp.,
Odznaką Wojsk Wielkopolskich.

Powstaniec Wielkopolski: czasopismo poświęcone historji Powstania Wielkopolskie-
go 1918-19 w świetle osobistych wspomnień powstańców. Zzamieszczone w Wiel-
kopolskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
publication?id=310330&tab=3

„Powstaniec Wielkopolski” nr 3 z dnia 1 lutego 1937 r. 
Fragment

Jeden z naszych czytelników, który brał udział w oswobodzeniu Gniezna, przesłał 
nam poniższy list, który ze względu na jego ważną treść umieszczamy w całości. 

Red.

Miłosław, dnia 12 1. 1937 r.
Do

Redakcji „Powstańca Wielkopolskiego”
Poznań

Wolnica nr. 1.

W związku z tym, że dzisiaj, po osiemnastu latach od chwili odzyskania niepodle-
głości wiele rzeczy z owych czasów zostaje mylnie podanych, że mnoży się do nieskoń-
czoności ilość dowódców, przekraczającą liczbę ówczesnych powstańców, jak słusznie 
stwierdziła już Redakcja „Powstańca Wielkopolskiego”, koniecznością jest, by ci, którzy 
owe czasy przeżywali i mają je własną krwią w swym sercu zapisane, dbali o prawdę 
w ich podawaniu.

Przypadkowo wpadł mi w rękę nr 26/27 „Hasła Polski Zachodniej” z r. 1936, który 
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w artykule p. t. „Fragment z oswobodzenia Gniezna” podaje:
„Dalej dowiedziałem się, że oddział powstańców ze Skwerencem, Włodarczykiem 

i Zygmuntem Stankowskim na czele wyruszył pod Zdziechowę”.
Ponieważ w oswobodzeniu Gniezna brałem osobiście udział, czuję się w obowiąz-

ku to sprostować. W dniu wyruszenia pod Zdziechowę otrzymałem rozkaz oczekiwania 
w miejscowości Pyszczynek, wraz z patrolem kawaleryjskim, na powrót delegacji, do któ-
rej należeli: B. Kasprowicz, Wierbiński, por. Kitel i por. niem. Schwarzkopf, a która miała 
nawiązać pertraktacje z Niemcami. Oprócz tego miałem dać naszym placówkom rozkaz 
wycofania się do Gniezna. Jednakże dowódcy tychże tego nie wykonali i pozostali na 
swych miejscach. Do tego patrolu kawaleryjskiego należał również wyżej wymieniony 
Skwerenc, który wtedy dowódcą żadnego oddziału nie był.

Po zatrzymaniu się. oddziału w miejscowości Pyszczynek, Skwerenc bez rozkazu i ze-
zwolenia z mej strony oddalił się od patrolu w kierunku na miejscowość Krzyszczewo 
i pomimo nawoływań z mej strony nie zatrzymał się. Do samego wieczora p. Skwerenca 
już nie ujrzałem.

Za miejscowością Pyszczynek na torze kolejowym natknąłem się na patrol kawale-
ryjski niemiecki w sile 4 koni. Patrol ten, ostrzelany silnie przez nasze po posterunki, 
znajdujące się na tym torze, został zmuszony do wycofania się. Zbierał on właśnie wia-
domości o siłach powstańców i ich ugrupowaniu w zagrodzie Komorskiego.

Jakim cudownym sposobem p. Skwerenc, który jak już zaznaczyłem, dowódcą żadne-
go oddziału wtedy nie był, w tej niewoli się znalazł – nie wiem.

Po powrocie do koszar miałem z powodu samowolnego oddalenia się p. Skwerenca 
grube nieprzyjemności, gdyż dowódca koszar, p. Teodor Gruszczyński, liczył się z moż-
liwością zdrady naszych sił i stanowisk. Mam nadzieję, że Redakcja „Powstańca Wiel-
kopolskiego” zechce mi powyższe, jako stałemu abonentowi tegoż pisma, a również jako 
człowiekowi, który na te rzeczy własnymi oczyma patrzył, w swym czasopiśmie dla spro-
stowania umieścić.

Jakub Sikorski
były dowódca Kompanii Wartowniczej

w Gnieźnie w r. 1919.
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Walenty Smektała (1897-1973)

Urodził się w dniu 14.02.1897 r. w Kuczynce powiat Go-
styń jak syn Walentego i Wiktorii z domu Błaszczyk. Podczas 
I wojny światowej powołany do Armii Niemieckiej służył 
w 8. Kompanii Reserve-Infanterie-Regiment nr 6 z Poznania. 
W 1916 r. został ciężko ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. W początkach stycznia 
1919 r. przystał do oddziałów powstańczych tworzonych 
w rejonie Miejskiej Górki pod Rawiczem. W ich składzie brał 
udział w potyczkach z Grenzschutz’em w dniach 11 stycz-
nia, 12 stycznia, 16 stycznia, 23 stycznia, podczas których 
odparto wszystkie uderzenia niemieckie dążące do opano-
wania Miejskiej Górki oraz w potyczce 12.02.1919 o wieś 
Kawcze. W dniu 2 lutego 1919 r. wstąpił do utworzonej kom-
panii powstańczej w składzie grupy Leszno pod dowódz-
twem dr. Śliwińskiego. Kompania ta objęła prowadzenie dalszych działań w rejonie Ra-
wicz – Poniec – Leszno do 20.02.1919.  Brał udział w wojnie z bolszewikami w Grupie 
Konarzewskiego pod Lwowem. Następnie służył na froncie litewsko-białoruskim w 17. 
Dywizji Piechoty. Po powstaniu służył w 69. Pułku Piechoty w Zakładzie Gospodarczym 
Pułku w Poznaniu skąd 16.07.1921 r. został zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Mieszkał w Orzechowie. Z zawodu był piekarzem. Zawarł związek małżeński z Jo-
anną Staniszewską (1897-1976) w 1923 r., z którą miał dzieci: 

Irenę Marię (ur. 7 września 1924 r. w Gnieźnie), Bronisławę Marię (ur. 28 lipca 1926 
r. w Gnieźnie), Marię Barbarę (ur. 17.11.1930 r. w Gnieźnie, przedwcześnie zmarłą), 
Stanisława Józefa (ur. 3 maja 1932 r. w Orzechowie), Kazimierza (ur. 17 września 1940 
r, w Koniecpolu, zm.1965 r.).

Zweryfikowany i ujęty w ewidencji Biura Historycznego DOK VII w Poznaniu pod 
numerem 15077. Należał od dnia 1.03.1937 r. do Koło Pięczkowo Związku Weteranów 
Powstań Narodowych R.P. a następnie do Związku Powstańców Wielkopolskich od dnia 
18.04.1938 r. W 1938 r. należał do Koła Pięczkowo Związku Powstańców Wlkp. W 1939 
r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 8/72. 
Zmarł w dniu  24.03.1973 w Mieszkowie i został pochowany w Orzechowie.

Odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, numer legitymacji 1787-69-149 
z dnia 10.01.1970 r.,
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.715 z dnia 
1.08.1958 r.,
Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r. – legitymacja nr L-4168 z dnia 11.02.1967.
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Życiorys
[naniesiono poprawki stylistyczne]

Smektała Walenty ur.14.02.1897 r. 
w Kuczynka powiat Gostyń, syn robot-
nika Walentego i matki Wiktorii z domu 
Błaszczyk.

Od 7-go roku życia zacząłem uczęsz-
czać do szkoły powszechnej w Miejskiej 
Górce, do 14 lat i zaraz po tym poszedłem 
w naukę w zawodzie piekarskim. W tym 
okresie ukończyłem 3-letnią wieczorową 
szkołę zawodową w Miejskiej Gorce. Po 
ukończeniu nauki pojechałem do Niemiec 
(Westfalia), gdzie pracowałem jako pie-
karz w Bochum. W I wojnie światowej nie 
brałem udziału, gdyż byłem wyreklamo-
wany przez władze powiatowe Bochum.

Po zakończeniu wojny wróciłem pod 
koniec stycznia w 1919 r. do Miejskiej Gór-
ki i zaraz od 2 lutego 1919 r. wstąpiłem 
do kompanii powstańczej pod dowódz-
twem Dadaczyńskiego w Miejskiej Gorce. 
Brałem udział w walkach pod Rawiczem, 
Miejską Górką, Sarnową i okolicznych 
wioskach. Nie mogliśmy zdobyć Rawicza, gdyż Niemcy byli wspierani przez artylerię 
prowadzili ciężkie walki i byli zasilani nadchodzącymi z Niemiec nowymi posiłkami. 
Musieliśmy się bardzo bronić, aby utrzymać nasze pozycje aż do końca powstania. Po 
rozejmie Niemcy musieli opuścić Rawicz dobrowolnie [w ramach regulacji granic Polski 
ustanowionych przez układ w Wersalu].

Moimi towarzyszami broni byli do końca walk już zmarli sierżant Wincenty Brzeski-
niewicz, kapral Stanisław Figaszewski, Jan Garstecki, Ludwik Nowicki oraz Bartkiewicz 
i Józef Wojciechowski.

W 1923 roku ożeniłem się i otworzyłem piekarnię w Gnieźnie, gdzie pracowałem do 
1934 r. W następnych latach pracowałem w Orzechowie w firmie B. Bystrzycki aż do II 
wojny światowej. W kampanii wrześniowej brałem udział w obronie Warszawy a po jej 
kapitulacji zostałem wzięty do niewoli. W dniu 10.10.1939 r. zostałem z niewoli zwolnio-
ny i wróciłem do domu. 

9.12.1939 r. wraz z całą rodziną zostałem wysiedlony Generalnej Guberni, do Koniec-
pola w powiecie Radomsko. W lutym 1940 r. pojechałem do Orzechowa po bieliznę, bo 
rodzina była bez odzieży. Nie można było wtedy nic zabrać a czasu było tylko 10 minut 
na ubranie się. 

Burmistrz z Orzechowa mnie aresztował i oddał w ręce Gestapo [Geheime Staatspoli-
zei-tajna policja państwowa. Wielkopolska była wtedy częścią Niemiec, przekroczył więc 
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nielegalnie granicę państwa]. Zawieźli mnie do Miłosławia, do aresztu, w którym prze-
bywałem 1 dzień. Na drugi dzień zawieźli mnie do Poznania Wschód, do baraku wysie-
dlonych. Tam zostałem zasądzony przez Gestapo na karę śmierci. Za wstawieniem się 
Niemca, który mnie eskortował, nie wykonano wyroku kary śmierci lecz ją zamieniono 
na tortury, które trwały 12 godzin. Po tych torturach zostałem wysiedlony po raz drugi do 
Jędrzejowa w województwie kieleckim. Z Jędrzejowa udałem się z powrotem do Koniec-
pola. Tam na wysiedleniu urodził się w dniu 17.10.1940 r. mój syn Kazimierz, na którym 
niestety odbiły się skutki wysiedlenia. Urodził się umysłowo nierozwinięty i chory fizycz-
nie. Komisja Lekarska z Poznania badająca sprawę uznała jego inwalidztwo i zaliczyła 
do pierwszej grupy inwalidztwa, jest bowiem niezdolny do jakiejkolwiek pracy wymaga-
jąc opieki drugiej osoby. Nie otrzymuje renty, ponieważ choroba powstał przed 16 rokiem 
życia. Aby ją otrzymać musiałby przepracować chociaż dwa lata. Z tego powodu mam 
trudniejsze warunki bytowe. Będąc wysiedlonym pracowałem jako piekarz w Spółdzielni 
„Jedność” w Częstochowie przeszło 3 lata. Po oswobodzeniu przez Armię Radziecką wró-
ciłem wraz z rodziną do Orzechowa. Nadal pracowałem w Orzechowskich Zakładach 
Przemysłu Sklejek do 1959 r.

Zostałem zwolniony z powodu niezdolności do pracy i zaliczony do drugiej grupy in-
walidzkiej. Od 14.09.1968 r. pobieram rentę starczą [emeryturę] w wysokości 768 zł oraz 
dodatki: na żonę 32,50 i syna 65 zł. Na swoim utrzymaniu mam 3 osoby.

Walenty Smektała
Orzechowo powiat Września
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Ignacy Stanisławski (1897-1965) 

Urodził się w dniu 21.07.1897 r. w Chwalibogówku jako syn 
Walentego i Stanisławy Wańskiej. W latach od 6 do 14 roku życia 
uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Bardzie. Następnie podjął 
pracę w majątku Chwalibogowo. W 1916 r. został powołany do 
służby w wojsku niemieckim, w którym służył do 1918 r. Podczas 
pełnienia służby zachorował i został umieszczony w szpitalu gar-
nizonowym we Wrześni.

 W grudniu 1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się od-
działu powstańczego na terenie Wrześni. Brał udział w zdobyciu 
wrzesińskich koszar pod dowództwem Władysława Wiewiórow-
skiego. Po całkowitym wyleczeniu w dniu 2.02.1919 r. został przekazany do batalio-
nu w Środzie, w ramach którego pod dowództwem Ignacego Nowaka (zastępca Stefan 
Namysłowski) brał do dnia 10.02.1919 r. czynny udział w Powstaniu Wlkp. na terenie 
Miejskiej Górki, Sarnowa pow. Rawicz, a następnie pod Szubinem, Kcynią, Nakłem 
i Bydgoszczą. Brał udział w wojnie bolszewickiej, podczas której pod Berezyną dostał 
się do niewoli. Z niej powrócił w 1920 r. Służbę w wojsku ukończył w stopniu szere-
gowca.  Podjął pracę ponownie w majątku Chwalibogowo jako maszynista i był tam 
zatrudniony do 1957 r., gdy przeszedł na rentę. 

Ujęty w ewidencji Biura Historycznego DOK VII w Poznaniu jako powstaniec wiel-
kopolski pod numerem 3412. Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wielkopol-
skich w dniu 30.05.1934 r. pod nr 10831. Należał do Koła Września Związku Powstań-
ców Wielkopolskich. Członek ZBoWiD-u, numer legitymacji 216786. Zmarł w dniu 
11.08.1965 r. w Chwalibogowie. Pochowany został na cmentarzu w Bardzie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
12.31-0.1064 z dnia 31.12.1958 r.

Życiorys

Ja Stanisławski Ignacy urodzony 21.07.1897 r. w Chwalibogowie powiat Września 
z ojca Walentego a z matki Stanisławy z domu Wańska. Od 6 do 14 roku życia uczęsz-
czałem do szkoły powszechnej w Bardzie. Po ukończeniu szkoły pracowałem na majątku 
w Chwalibogowie. W roku 1916 zostałem powołany do służby wojskowej niemieckiej, 
gdzie służyłem do roku 1918. Jako chory zostałem umieszczony w szpitalu garnizonowym 
we Wrześni. Gdy zaczęło się powstanie, chociaż chory brałem udział przy zdobywaniu 
koszar wrzesińskich pod dowództwem por. Wiewiórowskiego. Po zdobyciu Wrześni byłem 
dalej pod opieką lekarską. Po wyleczeniu się wstąpiłem 2 lutego 1919 r. do Średzkiego 
batalionu w Środzie Wlkp. Pod dowództwem Nowaka wraz z batalionem brałem udział 
w zdobywaniu miejscowości jak Miejska Górka-Rawicz oraz Kcynia-Nakło-Szubin-Byd-
goszcz. Po sformowaniu pułku brałem dalej udział w walkach [w wojnie z bolszewikami], 
aż dostałem się do niewoli pod Berezyną. Z niewoli wróciłem w 1920 r. Po zwolnieniu 
z wojska pracowałem w charakterze maszynisty w majątku Chwalibogowo do 1939 r. 
oraz przez cały okres okupacji. Po wyzwoleniu pracowałem do 1957 r. Obecnie jestem 
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rencistą. Jestem członkiem ZBoWiD-u. Posiadam również odznaczenie Krzyż Powstań-
czy. Uwierzytelnione zeznania świadków znajdują się w aktach Zarządu Powiatowego 
ZBoWiD-u.

Ignacy Stanisławski                                                                Chwalibogowo budynek PGR 
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Władysław Stanisławski (1900-1974)

Urodził się w dniu 23.06.1900 r. w Białobrzegu koło 
Pyzdr jako syn Jana Nepomucena i Apolonii z domu 
Przepióra.

W dniu 2.05.1917 r. wstąpił do organizacji wojsko-
wej pod dowództwo nauczyciela Żarneckiego.

Wchodziła w skład Polskiej Organizacji Wojskowej, 
Obwód 1a Okręgu IV Łódź 

Komendantem placówki był Ignacy Nietopiel (1898-
1977) z Wrąbczynka o pseudonimie Sęp, jego zastępcą 
nauczyciel Grześkowiak. Do tej komórki POW należeli 
również: Popielarski, Chlebowski, Stefan Włodarczyk, 
Józef Włodarczyk. Z dniem powstania Polski brał udział 
w rozbrajaniu Niemców w okolicy. Również uczestni-
czył w akcji we Witkowie i Gnieźnie. 

Zawarł związek małżeński z Józefą Skrzypczak z Orzechowa (1904-1982).
Zmarł w dniu 4.10.1974 r. i został pochowany na cmentarzu w Miłosławiu.

Życiorys

Urodziłem się dnia 23 czerwca 1900 r. we wsi Białobrzeg, poczta Wrąbczynkowskie 
Holendry powiat Września jako syn Jana i Apolonii Stanisławskich z domu Przepióra. 
Na przełomie 1916 i 1917 r. założona została prywatna szkoła nauczania po polsku we 
Wrąbczynku przez nauczyciela Molskiego z Zagórowa. Zapisałem się do niej i chodziłem 
ponad 3 miesiące ucząc się pisać i czytać po polsku oraz różnych pieśni o Polsce. Poza 
nauką i po jej ukończeniu pracowałem na małym gospodarstwie ojca.

2 maja 1917 r. wstąpiłem do tajnej organizacji wojskowej, którą zorganizował na te-
renie naszej wsi nauczyciel Żarnecki, a podlegała ona pod Obwód Ia Okręgu VI w Łodzi. 
Komendantem placówki był Nietopiel pseudonim Sęp a jego zastępcą był Grześkowiak, 
też nauczyciel. Razem ze mną należeli koledzy Popielarski, Chlebowski, Włodarczak Ste-
fan i Józef, Łyszkiewicz Konstanty, Ignac i Michał oraz inni.

Od 11 listopada 1918 r. brałem udział w rozbrajaniu Niemców w Pyzdrach, Zagóro-
wie i Słupcy [trwała wtedy okupacja niemiecka ziem Królestwa Polskiego przez Armię 
Niemiecką] oraz w Witkowie i Gnieźnie [była to pomoc Wojska Polskiego pod komendą 
Stanisława Kozickiego z obozu w Strzałkowie udzielona powstańcom wielkopolskim.

Tak opisuje to zdarzenie Marian Jarecki w książce „Aby pamięć nie zginęła”: „W pierw-
szych dniach grudnia 1918 roku na rozkaz wodza naczelnego Józefa Piłsudskiego 2000 
żołnierzy razem z ochotnikami oddelegowanych zostało do obozu w Jabłonnie, którzy 
zasilili formujący się tam 31. Pułk Piechoty. W okresie świąt Bożego Narodzenia w 1918 
roku pułk wystawił swój III Batalion, który wysłano na pomoc powstańcom poznańskim. 
Batalion przeszedł przez Słupcę w okolice Witkowa i Gniezna oraz Anastazewa, gdzie 
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Niemcy zaciekle się bronili i zostali zlikwidowani”]. 
Potem jako ochotnik wstąpiłem do tworzących się jednostek Wojska Polskiego w Ko-

ninie, a była to 3. Kompania 19. Pułku Piechoty [trudno o potwierdzenie tego faktu, był 
to prawdopodobnie 29. Pułk Piechoty] a następnie w Poznaniu szkoła sanitarna na Je-
życach. W dniu 22 kwietnia ukończyłem służbę wojskową w Poznaniu i powróciłem na 
gospodarstwo ojca.

W 1923 r. ożeniłem się w Miłosławiu i rozpocząłem pracę w tartaku, gdzie pracowa-
łem do wojny 1939 r. Ponieważ w książeczce wojskowej miałem notatkę o zgłoszeniu się 
6 dnia od rozpoczęcia działań wojennych do szpitala najbliższego jako sanitariusz, więc 
udałem się do Wrześni i tam z wojskiem udaliśmy się w stronę Konina. Po drodze mnie 
umundurowano i przydzielono do kolumny taborów przy D.O.K. VII Poznań. Dowódcą 
był porucznik Stróżyk, sierżant Żniński z Poznania i sekretarz Stefan Strojny też z Pozna-
nia. Tak przeszedłem szlak bojowy przez Konin, Kutno, Sochaczew, Puszczę Kampinow-
ską aż dotarłem w kilka osób do Modlina. W Modlinie byłem sanitariuszem w szpitalu 
lekko rannych, dowodził nim major Grochowski a sekretarzem był Strojny. 29 września 
Modlin skapitulował, a mnie wraz z innymi zabrano do niewoli na Prusy Wschodnie do 
wsi Sonnwalde w okolice miasteczka Melsak powiat Braunsberg. Otrzymałem numer je-
niecki 27560 Stalag I B nr 224. 

Z powodu słabego zdrowia w 1942 r. zostałem zwolniony i wróciłem do domu. Praco-
wałem nadal w tartaku dla Polski Ludowej. Założyliśmy też zaraz komórkę P.P.R. Należa-
łem do PPR do zjednoczenia i do PZPR, gdzie należę do dziś. Od 1953 r. pobierałem rentę 
inwalidzką a obecnie starczą [emeryturę] w wysokości 1026 zł.

Władysław Staniszewski
Miłosław dnia 24.07.1972 r.

Początek

Przyszedłem na świat 23.06.1900 r. we wsi Białobrzeg poczta Wrąbczynkowskie Ho-
lendry powiat Września (dawniej Słupca) jako pierworodny syn małorolnego chłopa. 
Jana Nepomucena Stanisławskiego i Apolonii z domu Przepióra. Z okresu dzieciństwa 
pamiętam nędzę, gdyż coraz liczniejszą rodzinę nie mogła wyżywić licha nadwarciańska 
ziemia, zalewana co roku przez powódź. 

Pisać i czytać nauczyłem się u pewnego polskiego nauczyciela w Zagórowie przez 
okres sześciu tygodni. Resztę wiadomości z zakresu czytania i pisania uzupełniłem sam 
w domu, pisząc na czymkolwiek i czytając cokolwiek, byle było polskie i po polsku. Pod-
rastając zacząłem pojmować co jest bezpośrednią przyczyną naszej nędzy, widziałem 
bowiem Niemców, którzy odbierali nam ostatnie worki zboża i kazali odwozić ostatnią 
krowinę na rzeź. W młodym moim sercu zaczęła rodzić się nienawiść do okupanta, 
podniecały pieśni rewolucyjne śpiewane wieczorami przez zebranych u ojca sąsiadów 
i krewnych. Toteż na pierwszą wiadomość o organizowaniu się w naszej okolicy tajnej 
organizacji P.O.W. [Polskiej Organizacji Wojskowej], wstąpiłem do niej w tajemnicy przed 
rodzicami w 17 roku życia.
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Białobrzeg

Białobrzeg, moja rodzinna wioska do dziś z wieloma jeszcze słomianymi dachami 
i żurawiowymi studniami. Choć życie tu dziś bez porównania inaczej się toczy niż za 
moich lat dziecinnych.

Urodziłem się bowiem w 1900 r. jako pierwsze dziecko chłopa gospodarującego na 
kilku hektarach lichej nadwarciańskiej ziemi, która zalewana często przez wody Warty 
dawała bardzo liche plony. Dlatego też nędza znalazła sobie w tej mojej nadwarciańskiej 
wiosce bardzo dogodne schronienie w każdej chacie, nie omijając i mojego domu ze sło-
mianą strzechą.

W miarę jak wzrastałem przybywało w chacie braci, tak że coraz trudniej mogła wyży-
wić liczną rodzinę licha nadwarciańska ziemia. Nasze wyżywienie stanowił chleb z mąki 
po kryjomu w żarnach mielonej, suchy oczywiście i ziemniaki, często niekraszone. Pa-
miętam częste łzy matki, a nie rzadko i ojca, gdy carski żołdak zabierał nieraz ostatni 
kawałek słoniny czy bochenek chleb, którego w porę nie zdołano ukryć.

Płakali rodzice, płakaliśmy i my dzieci, gdy odprowadzić trzeba było ostatnią krowinę 
na punkt skupu i to aż do Konina, trzydzieści przeszło kilometrów od nas oddalonego.

Odprowadzałem przeważnie ja, bo byłem najstarszy a wracałem z innymi dopiero 
po kilku dniach. Tak było do roku 1914 w naszej wiosce. W roku 1914 słowo „wojna” jak 
grom pamiętam przeszło przez wioskę.

Zabierano mężczyzn do wojska, więc lament i płacz słychać było po domach. Nie 
rozumiałem co znaczy słowo wojna, gdyż nie umiałem ani czytać, ani pisać, choć prze-
chodziło mi już 14 lat, gdyż u nas szkół w ogóle nie było. Widząc płacz i lament kobiet, 
starców i dzieci zrozumiałem, że wojna to coś strasznego i znienawidziłem tych co wojnę 
wymyślili. 1914 rok był dla naszej wioski fatalny, ponieważ raz byli tu, czyli przychodzili 
plądrować i zabierać co się dało, wojsko kozackie a raz niemieckie. Dopiero pod koniec 
1914 r. zarząd przejęli Prusacy.

Los nasz przez to wcale się nie zmienił, jeszcze się pogorszył, gdyż zabierali co się 
dało z i tak biedniutkich chat. Przychodzili żołnierze w niemieckich mundurach, ale 
mówiący często po polsku.

Wielu z nich rozumiało nędzę naszą i nie zabierało wszystkiego, ale wielu było bardzo 
brutalnych i bezwzględnych. Zamieszkujący naszą wioskę Niemcy stali się donosicielami 
do władz, byli też groźni, gdyż każdy z nich posiadał broń w chacie. Mimo tego w naszej 
chacie często zbierali się u ojca krewni i sąsiedzi. Nieraz między nimi zjawił się ktoś obcy 
i opowiadali sobie właśnie o tej wojnie, której jeszcze nie rozumiałem.

Mówili, a ja słuchałem z zapartym tchem, aby wiedzieć jak najwięcej i aby najwięcej 
zapamiętać.

Słowa pieśni śpiewanych w naszym domu najwięcej mi się podobały, a jedna szcze-
gólnie przypadła mi do serca, choć treści jej nie rozumiałem. Do dziś choć trochę ją 
pamiętam, a było to tak:

„Krew naszą długo leją katy,
 Wciąż płyną ludu gorzkie łzy.
 Nadejdzie jednak dzień zapłaty,
 Sędziami wówczas będziem my!”
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 [pieśń Czerwony sztandar to pieśń szwajcarskich anarchistów powstała w 1877 roku, 
od roku 1882 stała się rewolucyjnym hymnem bojowym polskiego proletariatu. Tekst pol-
ski w 1881 napisał lwowski poeta, publicysta i działacz socjalistyczny Bolesław Czer-
wieński. Muzykę adaptował działacz socjalistyczny Jan Kozakiewicz].

Coraz więcej zacząłem rozumieć, gdy w 1916 r. po wielu trudach zezwolono na na-
uczanie po polsku.

POW

Placówka tej organizacji, do której należałem mieściła się w Ciążeniu. Komendan-
tem tej placówki został Nietopiel (pseudonim „Sęp”) a ja dostałem pseudonim „Kiliński”. 
Członkiem tej organizacji byłem od 2.10.1917 r. Wstępując do organizacji myślałem, że 
już pójdę walczyć, że wkrótce już będzie wolna Polska, a tymczasem uczono nas na razie 
obchodzić się z bronią, którą zresztą musieliśmy zdobywać obezwładniając w okolicy 
patrole niemieckie.

Żywność przynosiliśmy od rodzin polskich, które były nam przychylne. Uczono nas 
strzelać, mówiono o sytuacji w świecie i w Polsce, którą wkrótce wyzwolimy. Mówiono 
nam pięknie, przez co tęsknota za wolną ojczyzną była coraz większa, a w marzeniach 
widziałem wciąż Wolną Ojczyznę, pełną chleba i wszystkiego, czego nam było brak. To 
jednak były tylko marzenia, a rzeczywistość była inna. Głód i chłód potajemne życie, 
czekanie, które się przedłużało to był każdy dzień tej organizacji. Aż wreszcie 11 listo-
pada 1918 r. nasza organizacja ujawniła się. Z bronią w ręku bez mundurów poszliśmy 
rozbrajać niemieckie oddziały w Pyzdrach, Zagórowie, Słupcy i Strzałkowie. W Strzałko-
wie zatrzymaliśmy się tymczasowo i stacjonowaliśmy w barakach po rosyjskich jeńcach. 
Tu ze Strzałkowa poszliśmy na pomoc do Gniezna i okolic. Gdy zaczęły się werbunki do 
organizujących się oddziałów Wojska Polskiego, zgłosiłem się jako ochotnik i ze Strzał-
kowa zostałem przydzielony do Poznania, do 7. Batalionu Sanitarnego, gdzie służyłem 
do 1922 r.

[7. Batalion Sanitarny został sformowany 5.08.1922 r. w garnizonie Poznań (Okręg 
Korpusu Nr VII), w koszarach przy ulicy Bukowskiej, na bazie zlikwidowanej Kadry Kom-
panii Zapasowej Sanitarnej Nr VII.] 

Okres do Powstania Wielkopolskiego

Urodziłem się jako syn chłopa we wsi Białobrzeg w powiecie Września (dawniej Słup-
ca). Pisać i czytać nauczyłem się po kryjomu przez okres 6 tygodni u pewnego nauczycie-
la w Zagórowie. Resztę uzupełniałem sam w domu pisząc na czymkolwiek i czytając co 
popadło, byle było polskie i po polsku.

Z najmłodszych lat pamiętam nędzę, gdyż licha nadwarciańska źle uprawiana zie-
mia, którą często zalewały wody rzeki, nie mogła wyżywić licznej rodziny, tym bardziej że 
z tych lichych plonów większość zabierał zaborca, do 1914 r. carski a do 1918 r. pruski. 
Zostawało tylko to, co zdołało się ukryć. Bywało, że trzeba było odprowadzić do punktu 
odbiorczego do Konina (okołu 35 km) względnie do Pyzdr ostatnią krowinę.

Pamiętam kozackie wojsko w mojej wsi i też pruskie, które plądrowały za wszystkim. 
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Pamiętam łzy matki a często i łzy ojca, gdy zabierano nieraz to ostatnie cielę, czy ostatni 
kawałek słoniny. Z upływem lat rosła we mnie nienawiść do tych żołdaków, coraz więk-
sza, gdyż zacząłem pojmować treść rozmów prowadzonych przez zebranych u mego ojca 
sąsiadów. Zacząłem też zapamiętywać niektóre słowa pieśni, które cicho nucono. Nie 
rozumiałem jednak wciąż ich znaczenia, tej tajemniczości i bezradności dorosłych. To-
też na pierwszą cichą wiadomość o organizowaniu w Ciążeniu organizacji, która miała 
walczyć ze znienawidzonym wrogiem, wraz z 12 kolegami udaliśmy się tam bez wiedzy 
rodziców i zapisaliśmy się do niej.

Było to na początku 1917 r. Myślałem, że dostanę już broń i że pójdę walczyć, że 
wypędzę tych przeklętych prusaków [trwała bowiem okupacja tej części Rosji, Królestwa 
Polskiego zwanego też Kongresówką przez Niemcy]. A tymczasem, 2.05.1917 r. złożyli-
śmy uroczystą przysięgę, że do ostatniej kropli krwi będziemy walczyć o wolność Polski 
na chwalę Białego Orła [orły zaborców były czarne] i że o istnieniu organizacji nikomu 
nie powiemy.

Uczono nas władać bronią, którą zdobywaliśmy sami, rozbrajając niemieckie po-
sterunki w okolicy. Uczono nas pieśni rewolucyjnych jak „Krew naszą długo leją katy”, 
„Gdy naród do boju” i inne. Mówiono o Polsce pięknej, pełnej chleba i wszystkiego, czego 
nam było trzeba. Nieomal co dzień, wieczorem, uciekałem na zbiorki i wracałem gdzieś 
po północy. Nasza organizacja nazywała się P.O.W. [Polska Organizacja Wojskowa]. Ko-
mendantem placówki ciążyńskiej był Nietopiel z Ciążenia, rzeźnik z zawodu [Ignacy 
Nietopiel (1898-1977)], był też nauczyciel Grześkowiak i inni. Komendantami wyższymi 
byli jakiś malarz Skabowski [Mieczysław Skabowski pseudonim „Zadora”] i ziemianin 
Lewandowski, ale czy to były ich prawdziwe nazwiska to nie wiem, gdyż wszyscy mieli 
nadane pseudonimy. Ja nazywałem się w owym czasie Kiliński. Gdzieś w połowie sierp-
nia 1917 r. zwołano w Słupcy wielki wiec, na który poszła też nasza organizacja, gdyż 
zawiadomił nas o tym Lewandowski. Przemawiał na tym wiecu por. Skabowski, ten ma-
larz, mówił pięknie o patriotyzmie, o Drzymale, że tak jak on nie oddamy swej ziemi. 
Ludzie aż płakali, a wokół nas stali z karabinami maszynowymi pruscy żołnierze [rok 
1917 charakteryzował się organizacją wielu wieców w Słupcy i okolicy]. 

Nie doszło jednak do żadnego awanturnictwa. Żołnierze pruscy nie strzelali, a my 
też spokojnie rozeszliśmy się, chociaż każdy był wzburzony widząc biało-czerwone flagi 
i białe orły wyszyte na czerwonym materiale i niesione przez dziewczęta ubrane na ludo-
wo. Pytaliśmy się po drodze komendanta, na co czekamy, my chcemy walczyć. Odpowie-
dziano nam, że przyjdzie na to czas to pójdziemy. I czekaliśmy ucząc się wciąż władać 
bronią i często wypadając po nią. Aż nadszedł dzień 11.11.1918 r. gdy dano rozkaz że 
idziemy. Najpierw w Ciążeniu poszliśmy do niemieckich gospodarzy i odebraliśmy im 
broń i wozy. Z bronią wozami pojechaliśmy do Pyzdr.

Tu rozbroiliśmy żołnierzy pruskich i pozwoliliśmy im iść gdzie chcą, a potem pojecha-
liśmy do Zagórowa. Odebraliśmy bez walki broń kilku marynarzom i zajęliśmy magistrat.

Władzę objęli Polacy, a my wycofaliśmy się do Ciążenia. Następne dni kolejno rozbra-
jaliśmy Niemców w okolicy zdobywając broń i żywność. Rozbrajaliśmy Niemców w Słup-
cy i w Strzałkowie, a po zwolnieniu jeńców zatrzymaliśmy się w barakach jenieckich.

Stąd też w dniu 29.12.1918 r. poszliśmy na pomoc do Witkowa wraz z powstańcami 
strzałkowskimi i P.O.W.
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Miłosław

Po powrocie z wojska ożeniłem się w 1923 r. w Miłosławiu i tu od 1925 r. osiedliłem 
się na stałe. Żona była sierotą, więc po ślubie została ze mną z domu krewnego wygnana. 
Zmuszeni więc byliśmy zamieszkać u gospodarza w Książnie. Stąd codziennie chodzi-
liśmy oboje z żoną do tartaku w Miłosławiu do pracy. Marzenia o dobrobycie w wolnej 
Polsce z powstańczych lat pierzchły jak sen, ale żyć trzeba było. Z trudem otrzymałem 
jedną lichą izdebkę w Miłosławiu, ale radość z tego faktu była olbrzymia, gdyż mieliśmy 
krótszą drogę do pracy.

 Tak żyłem do 1939 r. z żoną i trojgiem dzieci, często chorując, gdyż zdrowie było nad-
wątlone przeżyciami, głodem i chłodem w powstańczej organizacji. Życie dawało często 
o sobie znać, bieda często zaglądała do naszej jedynej izdebki. 

II wojna światowa

Pierwszego września, kiedy to pierwsze bomby z hitlerowskich samolotów spadły na 
nasze miasteczko Miłosław, poszedłem znów jako ochotnik do Konina, aby walczyć za 
Polskę, ponieważ jako powstaniec i ochotnik z tamtych lat nie potrafiłem siedzieć bez-
czynnie. W Koninie przydzielona mnie do taborów jako sanitariusza. Dowodzili nami 
porucznicy Stróżyk, Strojny oraz Żniński. 

Z nimi przeszedłem cały szlak bojowy od Konina aż do lasów palmirskich.
Nasze szeregi po drodze przerzedzały się, wielu padło po drodze, a rannych wieź-

liśmy na wozach konnych. W lasach palmirskich samoloty niemieckie zrobiły jeszcze 
większe spustoszenie toteż nasz oddział rozwiązano. Jednak nie wróciłem już do domu. 
Wraz z kilkoma żołnierzami i rannymi na konnym wozie udaliśmy się do Modlina, który 
był jeszcze wolny. W Modlinie byłem dziesięć strasznych ciężkich dni aż do poddania. 
[trudno odczytać ] Ob...700 lekko rannych jako sanitariusz w........ jakiś starszy wiekiem 
major Grochowski i sierżant Przybyła prawdopodobnie z Wrześni.

Tych kilka dni w Modlinie przeżyliśmy wraz z innymi jak w koszmarnym śnie. Jęk ran-
nych, brak wody, żywności i leków. Te straszne chwile będę miał przed oczyma do samej 
śmierci, lecz nie zapomnę też nigdy tego najtrudniejszego dnia dla nas, dnia poddania 
się. Widziałem wielu, którzy nie mogąc przeżyć klęski odbierali sobie życie. Pamiętam łzy 
płynące po niemal wszystkich wymęczonych twarzach, gdy składaliśmy broń.

A jeszcze większa rozpacz nas ogarnęła, gdy już jako niewolników załadowano nas 
na samochody i wywożono w niewiadome. 

Ja wraz z kilkoma zostałem wywieziony na Prusy Wschodnie, do miasteczka Sonnwal-
de Melsak powiat Braunsberg [Pieniężno (dawniej Melzak, niem. Mehlsack – miasto na 
Warmii, Braniewo (niem. Braunsberg). Sonnwalde to gmina w powiecie Braunsberg, od 
1945 to Radziejewo]. 

Otrzymałem numer jeniecki 27560, Stalag IB Bta 224.
Oberleutnantem [porucznikiem] w tym obozie był niejaki Bust. Przebywałem w nie-

woli do 1942 r. a stamtąd po pobycie w szpitalu z powodu słabego zdrowia, zostałem 
zwolniony do domu. Po powrocie do domu musiałem zacząć pracę pomimo słabego 
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stanu zdrowia, powtórnie w tartaku, w którym pracowałem do 1939 r. Tam pracowała też 
moja żona, córka i czternastoletni syn. Pracując tu doczekałem się w 1945 r. wyzwolenia. 
Ani dnia nie przerwałem pracy. Po wyzwoleniu najpierw pilnowaliśmy tartaku a wkrótce 
rozpoczęliśmy na nowo pracę. Utworzyliśmy zaraz organizację P.P.R. do której wstąpiłem, 
a po zjednoczeniu należałem do P.Z.P.R. w której jestem do dziś. 

Po likwidacji tartaku w Miłosławiu w 1948 r. przeniesiono mnie do pracy w Zakładach 
Przemysłu Sklejek w Orzechowie. Pracowałem tam do 1954 r., gdy z powodu choroby 
przeszedłem na rentę.

Pobierałem rentę inwalidzką ze starego portfela a dziś pobieram rentę starczą [eme-
ryturę] w wysokości 760 zł miesięcznie. Przez Komisję Nadzorczą Z.U.S. w Warszawie 
orzeczeniem z dnia 28.10.1967 r. nr R.N.-555R/67 zostałem uznany za powstańca wiel-
kopolskiego, czego to nie uznała miejscowa komórka ZBoWiD-u. 

Nagrobek Władysława Stanisławskiego na cmentarzu w Miłosławiu.



116

Cieszę się, że doczekałem lepszych czasów, o jakich marzyłem za młodu. Przynaj-
mniej nie żałuję już głodu, chłodu, walki i ofiary.

Chciałbym, aby został uznany mój szczery z serca płynący patriotyzm i moja miłość 
do Ojczyzny. Przecież ja o wolną Polskę walczyłem, a myślę, że przynależność do takiej 
czy innej organizacji nie ma znaczenia wobec jednej sprawy, jaką jest „Wolność”.

Miłosław 5.12.1968 r.                                                                     Władysław Stanisławski

Życzenie Władysława Stanisławskiego zostało spełnione. W dniu 7 maja 2018 r. 
jego grób został oznaczony tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
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Czesław Tabaka (1892-1978)

Urodził się w dniu 15.07.1892 r. w Kaczanowie jako syn Mi-
kołaja i Józefy z domu Jędraszak. Powołany do Armii Niemiec-
kiej służył jako strzelec w 3. Kompanii Schnee-schuh-Bataillon 
2. Podczas walk w marcu 1915 r. został ranny. Po ustaniu walk 
wrócił do Wrześni i wstąpił do Kompanii Borzykowskiej pod do-
wództwem Wietrzyńskiego. Brał udział w jej składzie (włączo-
ny do grupy Pawła Cymsa) w walkach o Inowrocław i w drugiej 
bitwie o Szubin na odcinku Szubin-Rynarzewo do 3.02.1919 r. 

Od 4.02.1919 r. do 20.02.1919 r. został oddelegowany do 
tworzącego się wielkopolskiego oddziału Żandarmerii Polowej. 
Od 21.02.1919 r. do 1.11.1919 r. służył ochotniczo w Wielkopol-
skim Oddziale Żandarmerii Polowej. Zdemobilizowany w stop-
niu plutonowego. Mieszkał we Wrześni, przy ul. Kosynierów. 
Zawarł związek małżeński z Marią Sroką (1899-1967) i ponownie w dniu 13.07.1968 r. 
z Zofią Caruk z domu Kozłowską (1921-2002). Pracował na PKP Podczas okupacji pra-
cował jako robotnik torowy. 

Członek ZBoWiD-u od 1957 r. nr leg. 282776. Zmarł w dniu 17.07.1978 r. i został 
pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym we Wrześni.
Odznaczony: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, legitymacja nr 2866-75-128 z dnia 
17.12.1975 r.,
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.962 z dnia 
6.12.1957 r., legitymacja nr B-66663 z dnia 6.12.1957 r.

Września, dnia 26.04.1963 r.
Wspomnienia

Po skończonej wojnie w grudniu 1918 r. powracałem z frontu wschodniego do domu do 
Kaczanowa. Jednakowoż nie dojechałem do Kaczanowa, bo się rozpoczął ruch powstań-
czy. Gdy przyjechałem do Wrześni, wyjeżdżała kompania kaczanowska pod dowództwem 
starszego sierżanta Ignacego Wietrzyńskiego [szeroko stosowana nazwa kompanii to 
Kompania Borzykowska] i por. Józefa Trawińskiego z kompanią wrzesińską i jechaliśmy 
do Gniezna i dalej do Zdziechowy.

W kompanii kaczanowskiej był mój kuzyn Stanisław Łopatka i mój szkolnik Jan Ka-
sprzyk [szkolnik, czyli rówieśnik szkolny] i ja przylepiłem się do nich i razem z nimi je-
chałem. Bagaż mój zostawiłem pod opieką kolejarza Ludwika Goździewicza, który pełnił 
służbę w bagażowni i powiedziałem mu: „Ludwiś, w razie bym poległ, dostarcz bagaż 
rodzicom do Kaczanowa”.

W Zdziechowie został stoczony bój z Niemcami, w trakcie którego poległo dwóch 
powstańców. Jeden z nich był Dondajewski z Wrześni, drugiego nie znałem. Po wypar-
ciu Niemców ze Zdziechowej rozeszliśmy się na dwie części, i to jedna część szła na 
Żnin-Szubin, a druga około 40 chłopa szła przez Mogilno na Inowrocław. W podróży do 
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Inowrocławia spotkałem marynarza Stanisława Kubiaka i Stanisława Nowakowskiego 
i razem ciągnęliśmy pod dowództwem Ignacego Kujawy, który miał przy sobie ciężki ckm.

Niemcy nie myśleli ustąpić i mimo dużej przewagi niemieckiej zwyciężyliśmy. Niemcy 
musieli uchodzić. Po oswobodzeniu Inowrocławia zaraz wróciłem do domu i 3.02.1919 r. 
pojechałem do Poznania, gdzie spotkałem rotmistrza Wiza [Zygmunt Wiza, por. żandar-
merii], który werbował do Żandarmerii. Pierwszym objętym przeze mnie posterunkiem 
był Miłosław.

Służbę tam pełniłem od 4.02.1919 r. do 1.11.1919 r. i na własną prośbę zostałem 
zwolniony. 

Od 20.03.1920 r. zacząłem pracować na PKP na stacji Września w charakterze kasje-
ra bagażowego i biletowego do dnia 1.09.1939 r.

W czasie okupacji pracowałem jako stolarz w koszarach. Po wyzwoleniu Polski wróci-
łem z powrotem na PKP na stację Września i dalej pracowałem w kasie biletowej i baga-
żowej do dnia 31. 10.1958 r. i zostałem zwolniony z powodu mego wieku na rentę starczą 
starego portfela.

Czesław Tabaka
Września

ul. Kosynierów 13
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Stanisław Tabaka (1891-1978)

Urodził się w dniu 11.09.1891 r. w Miłosławiu jako 
syn kowala Melchiora i Marianna z domu Jankowiak. Brał 
udział w strajku szkolnym w Miłosławiu od dnia 4.06.1901 
r. będąc w grupie 6 uczniów z klasy II a. Po ukończeniu 
szkoły w 1914 r. został powołany do służby wojskowej. 
W Armii Niemieckiej pełnił służbę do 1918 r.

W grudniu 1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącej się 
kompanii powstańczej w Miłosławiu, w której składzie 
wyruszył pod dowództwem Wiewiórowskiego do Wrześni 
i brał udział przy zajęciu koszar oraz obiektów państwo-
wych, a następnie, pod dowództwem ppor. Alojzego Nowa-
ka, przy zajęciu koszar dragonów w Gnieźnie oraz obiektów 
państwowych.

 Po zakończeniu działań powstańczych wrócił, z powo-
du choroby, do domu. W okresie międzywojennym pro-
wadził własny warsztat usługowy kowalski w Miłosławiu. 
W 1939 r. wywieziony został przez Niemców do Generalnej Guberni. Po wyzwoleniu 
wrócił, ze złamaną nogą, do Miłosławia i w dalszym ciągu pracował w warsztacie usłu-
gowym, lecz po przejściu operacji w 1963 r. przestał pracować i przeszedł na rentę 
inwalidzką. 

Był zasłużonym działaczem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu 
z tradycjami rodzinnymi, gdyż jego ojciec był jednym z założycieli tej organizacji.

W latach 1928 do 1959 z wyjątkiem przerwy wojennej pełnił funkcję prezesa OSP, 
utytułowany w 1959 r. tytułem honorowego prezesa a w latach 1933 do 1961 funkcję 
członka Zarządu Powiatowego OSP we Wrześni. Po rezygnacji z uwagi na stan zdrowia 
pełnił jeszcze funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 15/72. Zweryfikowany i uję-
ty w spisie powstańców w Biurze Historycznym DOK VII w Poznaniu pod numerem 
5872.

Zmarł w dniu 17.02.1978 r. i został pochowany na cmentarzu w Miłosławiu.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

11.11.-0.1072 z dnia 11.11.1971 r.

Życiorys

Urodziłem się dnia 11 września 1891 roku w Miłosławiu. Ojciec Melchior, matka Ma-
rianna z domu Jankowiak.

Do szkoły powszechnej uczęszczałem w Miłosławiu w latach 1898 do 1905.W tym 
okresie byłem uczestnikiem strajku szkolnego będącego wyrazem buntu i oporu przeciw-
ko germanizacji. Za udział w strajku szkolnym poniosłem liczne kary cielesne i szykany, 
podobnie jak i moja starsza siostra Helena, a rodzice płacili kary finansowe wyznaczone 
przez pruskie władze administracyjne.
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Po ukończeniu szkoły powszechnej w warsztacie ojca wyuczyłem się zawodu kowal-
skiego, a po jego śmierci w roku 1913 objąłem warsztat. 

W roku 1914 zostałem zaciągnięty do Armii Niemieckiej. Dnia 8 listopada 1918 roku 
po ucieczce z wojska niemieckiego przybyłem do Miłosławia, gdzie przystąpiłem do two-
rzącej się polskiej organizacji niepodległościowej. Sztab organizacji mieścił się w miło-
sławskiej szkole, tak pamiętnej w moim życiu.

Z Miłosławia dokonywaliśmy wypadów w okolice, gdzie rozbrajaliśmy kolonistów 
i urzędników niemieckich, a w samym mieście likwidowaliśmy niemieckie patrole oraz 
warty ochronne, między innymi na dworcu i poczcie.

Następnie, chyba jeszcze w grudniu 1918 roku, w szeregach Miłosławskiej Kompanii 
Powstańczej

brałem czynny udział w zdobyciu koszar we Wrześni oraz w wyprawie do Gniezna, 
gdzie zajęto koszary pruskich dragonów.

Po zakończeniu działań powstańczych wróciłem do Miłosławia gdzie w dalszym cią-
gu prowadziłem warsztat kowalski.

Przez całe prawie życie, zresztą zgodnie z postawą i życzeniami mego ojca – jednego 
z założycieli i aktywnego działacza Straży Pożarnej w Miłosławiu – byłem czynnie zaan-
gażowany w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Do OSP Miłosław wstąpiłem w roku 1909 i pracuję czynnie do dnia dzisiejszego. W la-
tach 1928 do 1959 z przerwą wojenną byłem prezesem OSP w Miłosławiu, a w latach 
1933 do 1961  członkiem Zarządu Powiatowego OSP we Wrześni.

W 1959 r. po zrzeczeniu się z uwagi na wiek funkcji czynnego prezesa, zostałem wy-
brany honorowym prezesem OSP w Miłosławiu.

Aktualnie pełnię jeszcze w OSP Miłosław funkcję członka Komisji Rewizyjnej.
Od roku 1930 do 1939 byłem radnym miasta Miłosław.
W związek małżeński wstąpiłem w roku 1923, żona Władysława z domu Talarczyk.
Wychowaliśmy pięcioro dzieci.
W roku 1940 między innymi za przynależność do powstańczej organizacji wraz z całą 

rodziną zostałem wysiedlony do lubelskiego.
W roku 1945 po wkroczeniu Armii Radzieckiej wróciłem wraz z rodziną do Miłosła-

wia, z tym że byłem unieruchomiony, bo miałem złamaną nogę. a ponadto nie zastałem 
domu ani warsztatu pracy, gdyż go zburzyli Niemcy.

Ciężkim wysiłkiem odbudowałem dom i warsztat pracy wychowując jednocześnie 
gromadkę dzieci.

W roku 1963 po przebytej bardzo ciężkiej chorobie i operacji stałem się niezdolny do 
dalszej zawodowej pracy, przekazałem warsztat kowalski memu synowi Władysławowi, 
który ponadto zgodnie z rodzinnymi tradycjami jest od 1945 r. aktywnym członkiem OSP 
w Miłosławiu (aktualnie skarbnikiem).

Od maja 1965 r. pobieram rentę starczą [emeryturę].
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Franciszek Walczak (1897-1976)

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego
Urodził się w dniu 27.11.1897 r. w Szlachcinie jako syn Józefa i Agnieszki z domu 

Lesińskiej.
Wcielony do Armii Niemieckiej został w 1917 r. ranny. W dniu 28.12.1918 r. wstąpił 

do oddziałów powstańczych formujących się w Poznaniu. Brał udział podczas akcji zaj-
mowania koszar 6. Pułku Grenadierów, koszar artylerii na Sołaczu, magazynów umun-
durowania oraz przy zdobyciu Ławicy 5.01.1919 r. 

Od połowy stycznia został wcielony do 2. Wlkp. Baterii Artylerii Ciężkiej. Brał z nią 
udział w działaniach bojowych pod Rawiczem i Międzychodem. 

Po okresie powstania służył jako żołnierz zawodowy w stopniu starszego ogniomi-
strza w 1. Pułku Przeciwlotniczym w Warszawie. W czasie kampanii wrześniowej był 
ciężko ranny. Członek Związku Powstańców Wlkp. Awansowany na stopień podpo-
rucznika w dniu 24.06.1972 r., uchwała nr W 15/72.

Zawarł związek małżeński z Otylią Skórką (1905-1991). Miał z nią syna Wojciecha 
i córkę Danutę. Mieszkał w Sokołowie. Zmarł w dniu 30.08.1976 r. i został pochowany 
na cmentarzu komunalnym we Wrześni. 
Odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 01.24-0.25 z dnia 
24.01.1958 r.

Tekst zamieszczony w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej 
[naniesiono poprawki stylistyczne]

Hasło: „ Dziadek syn i wnuk” 

Wstęp. Wspomnienia z opowiadań mojej matki

 Dziadek mój zamieszkiwał w Osowie powiat Września, mając większe gospodarstwo 
rolne. W 1848 roku wybuchło zbrojne powstanie przeciwko Niemcom. W powstaniu tym 
brał udział mój dziadek i jego dwóch synów. Dziadek w tym powstaniu zginął, a synowie 
jego po załamaniu się powstania ukrywali się. Ojciec mój miał na imię Józef i ukrywał 
się we wsi Szlachcin powiat Środa. Babka została zamordowana przez Niemców, zaś 
gospodarstwo rolne objął Niemiec. 
Sokołowo

W czasie okupacji hitlerowskiej w 1943 roku pracując jako robotnik na szosie Wrze-
śnia-Gniezno, kopiąc żwir obok pomnika w Sokołowie powiat Września, zauważyłem 
większe kępy żyta i doszedłem do przekonania, że mogą to być groby poległych po-
wstańców. Po zbliżenia się do dwóch większych kęp zacząłem ostrożnie wybierać żwir. 
W czasie kopania, na głębokości około metra trafiłem na głowę ludzką, kopiąc ostrożnie 
dalej – wykopałem cały szkielet ludzki. Zainteresowany wykopaliskiem kopałem dalej 
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i po około dwóch metrach wykopałem drugi szkielet. Ogółem wykopałem cztery szkielety 
i przy jednym znalazłem zardzewiałą kosę, która składała się z dwóch części. Takich kęp 
naliczyłem 18. Świadkami tych wykopalisk byli Niemcy, jak również robotnicy-Polacy. 

Powstanie

Nurtowany myślą moich przodków o wyzwolenie Polski z niewoli – tudzież szeptanej 
propagandzie wśród Polaków o zalążkach polskich organizacji wyzwoleńczych, w maja 
1918 roku zdezerterowałem z armii niemieckiej i ukrywałem się w domu matki w Szlach-
cinie, choć tylko pozornie, gdyż żandarmeria niemiecka znienacka nachodziła dom py-
tając matkę o mnie. Niebawem zdezerterował również mój kolega i wspólnie postano-
wiliśmy żandarma zlikwidować,czatując kilka dni na wybranym miejscu, jednak bez 
skutku,gdyż żandarm tą drogą nie przejeżdżał. W tym czasie często udawaliśmy się do 
miasta Środy, aby zaciągnąć wiadomości o możliwościach włączenia się do jakiejś orga-
nizacji wojskowej. Tam otrzymaliśmy wiadomość, że chcą się organizować, lecz czekają 
na zarządzenie z Poznania. Wiadomość tą otrzymali dopiero na początku listopada 1918 
r. i dali nam adres do Poznania oraz wskazali nam samochód, którym udaliśmy się do 
Poznania. 

W Poznaniu, w organizacji, do której się zgłosiliśmy, poinformowano nas o celach 
działania i skierowali nas do bloku koszarowego przy ulicy Polnej. Celem organizacji było 
zdobywanie od Niemców broni. Blok, o którym mowa, był przegrodzony na dwie połowy. 
Połowa przy bramie była przeznaczona dla Polaków,którzy mieli być wartownikami przy 
magazynach wojskowych. Kiedy my tam zgłosiliśmy się, było nas razem 12. Codziennie 
nastąpił napływ świeżych ochotników. Po kilku dniach otrzymaliśmy karabiny ręczne od 
Niemców, którzy absolutnie nie znali naszych zamiarów i celów. 

Naszym komendantem był Talarczyk, który codziennie czytał nam rozkazy po polsku. 
W pierwszym okresie Niemcy przyznali nam do pilnowania magazyny mundurowe. Po 
objęciu warty nad magazynami mundurowymi otrzymaliśmy poufny rozkaz, aby Niem-
com przy wywożeniu umundurowania z magazynów utrudniać wywóz pod różnymi pre-
tekstami. Niemcy się zorientowali i wartę nam odebrali. Wyznaczyli nam inne obiekty, 
mianowicie „Trinkdepo” i baraki z materiałami przy ul. Polnej. Przy barakach przy ulicy 
Polnej magazyny były pilnowane: jedna część przez Niemców, a druga przez nas Pola-
ków. Na początku grudnia 18 r. pełniliśmy wartę przy barakach przy ul. Polnej. Przybyło 
wojsko z Ławicy w sile około plutonu aby zaaresztować polską wartę. Było to wieczorem. 
Ja wówczas pilnowałem baraku w pobliżu polskiej wartowni. 

Po zatrzymaniu się Niemców – plutonowy i kilku żołnierzy weszli do polskiej wartow-
ni, po chwili zauważyłem wyprowadzanych Polaków bez broni i słyszałem jak komendant 
polskiej warty stawiał im opór. Widząc to zrozumiałem, że Niemcy przyszli nas areszto-
wać. Natychmiast opuściłem posterunek i udałem w kierunku naszego bloku, gdzie za-
stałem kaprala – nazwiska nie pamiętam ale pochodził z samego Poznania – i około 16 
powstańców. Wyjaśniłem im o co chodzi i ustaliliśmy plan natychmiastowego działania. 
Po jego ustaleniu zebrałem wszystkich pod moją komendę – wydałem odpowiednie ob-
jaśnienia, że kiedy spotkamy Niemców i dam rozkaz „ręce do góry”, wtedy należy broń 
skierować do przeciwnika, zaś w wypadku stawiania oporu natychmiast użyć broni. Pod 
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moją komendą udaliśmy się na ulicę Polną w kierunku bramy magazynu. Spotkaliśmy 
Niemców prowadzących Polaków-powstańców już na ulicy Polnej, którzy szli w naszym 
kierunku. Po zbliżeniu się do nich na odległość paru metrów, dałem rozkaz „stój” i „ręce 
do góry”. Broń skierowaliśmy w ich kierunku. Po chwilowym wahaniu dowódca niemiec-
ki podniósł ręce i wszyscy się poddali. Po rozbrojeniu ich i oswobodzeniu naszych lu-
dzi – postanowiliśmy ich odprowadzić do więzienie na Grolman, jako schwytanych na 
kradzieży. Odprowadził ich kapral z obsadą okołu 12 ludzi. Zaaresztowanych Niemców 
było około 20 ludzi, których przyjęto do więzienia. W czasie tej akcji zdobyliśmy około 19 
karabinów ręcznych i 1 pistolet, łącznie z amunicją, ładownicami i pasami. Sierżant pol-
ski, dowódca wartowni wrócił na wartownię przy magazynach,gdzie zastał zabraną broń 
na miejscu. Po ponownym rozprowadzeniu wartowników na posterunki – dowódca warty 
broń zdobytą u Niemców odesłał do polskiego bloku. Drugie zajście miało miejsce, jak 
pamiętam, wieczorem, około 8 grudnia. Przyszło do nas, do bloku, dwóch marynarzy pol-
skich i jeden cywil i namawiali nas, aby Niemcom odebrać magazyny mundurowe, gdyż 
Niemcy masowo wywożą materiały z magazynu. Wobec tej informacji postanowiliśmy 
dokonać napadu zbrojnego na wartę niemiecką. Pod dowództwem starszego szeregowca 
Woźniaka, w sile około 18 ludzi udaliśmy się w stronę tych magazynów.

Po zbliżeniu się do głównej bramy Niemcy nas zatrzymali, z których jeden dał sam 
rozkaz zatrzymania – w tym samem momencie otwarliśmy ogień z karabinów do Niem-
ców wydający rozkaz zatrzymania i dwóch innych przy karabinie maszynowym zostali 
zabici. Po wkroczeniu do wartowni która była przy bramie, dowódca warty i dwóch war-
towników niemieckich zostało również zabitych.

Zdobyliśmy wówczas jeden karabin maszynowy, 4 skrzynki z amunicją i kilka gra-
natów ręcznych, z czym udaliśmy się do naszego bloku, gdzie zorganizowaliśmy obro-
nę przed ewentualnym atakiem Niemców. Przy wejściu do naszego bloku ustawiliśmy 
zdobyty karabin maszynowy, zaś wewnątrz za parterze i piętrze załoga uzbrojona w ka-
rabiny i posiadane ręczne granaty usadowiła się przy oknach pod dowództwem st. sze-
reg. Woźniaka. Ja objąłem stanowisko przy oknie na piętrze, na wprost klatki schodowej. 
Mniej więcej po upływie około godziny czasu zaatakowali nas Niemcy. Wymiana ognia 
trwała około 2 godzin, to jest do chwili, gdy zabrakło amunicji.

Posiadałem jeszcze 2 granaty ręczne i gdy Niemcy uderzyli szturmem na wejście do 
bloku, biegnąc po schodach, rzuciłem w nich jeden granat i po jego wybuchu zauważyłem 
kilku rannych. Reszta zawróciła. Zapanowała na pewien czas kompletna cisza. Załoga 
na parterze została zaaresztowana i odprowadzona na jedną z sal, opanowaną przez 
Niemców, którzy wpadli do wnętrza. Będąc na piętrze po pewnym czasie usłyszałem 
bieganie po schodach w górę, zauważyłem bagnety na karabinach. Byłem przekonany, 
że to Niemcy i pragnąłem rzucić drugi granat, lecz nie zdążyłem, gdyż zostałem raniony 
z pistoletu w rękę. 

Po zabraniu mi karabinu i uderzeniu kolbą w plecy, sprowadzono mnie na dół. W cza-
sie tej. akcji wpadło 3 starszych sierżantów, Polaków, jako żołnierze niemieccy z opa-
skami na rękawach „Soldatenrat”, którzy chcieli nas wszystkich uwolnić,zwracając się 
bezpośrednio do obsługi karabinu maszynowego. Chcieli zaraz usunąć tę załogę, lecz 
ta odpowiedziała, że ich dowódca jest za piętrze bloku, i kazali się do niego zwrócić. Po 
pewnej chwili sprowadzono z piętra resztę Polaków. 
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Przybyli trzej starsi sierżanci ostro wystąpili przeciwko niemieckiemu starszemu 
sierżantowi, zarzucając ma całą awanturę, tłumacząc Niemcowi, że „Soldatenrat” ich 
tu wysłał, aby zrobili porządek. Niemiec tłumaczył im, te on jest za to odpowiedzialny 
i musi zrobić dochodzenie, kto brał udział w napadzie za niemiecką wartę przy magazy-
nach mundurowych. Trzej starsi sierżanci na to się zgodzili. Niemiec pojedynczo badał 
każdego, gdzie się znajdował podczas tej strzelaniny. Pierwszy badany odpowiedział te 
był już w łóżku w bloku, usłyszał strzały, wziął karabin i bronił się, gdyż nie wiedział o co 
chodzi. Tak samo powiedzieli wszyscy inni. 

Niemcy zabrali rannego starszego szeregowego Woźniaka, dwóch marynarzy i cywila, 
który był razem z marynarzami. Co się stało z zabranymi nie wiem. Po przesłuchaniu 
odbyła się dłuższa dyskusja między trzema starszymi sierżantami Polakami a starszym 
sierżantem niemieckim. Tematu dyskusji nie znam. W tym zajściu było 3 rannych Pola-
ków, a Niemcy ponieśli znacznie większe straty, gdyż byli zabici i ranni. Jestem głęboko 
przekonany, że gdyby nie przybyli w tak groźnej chwili ci trzej starsi sierżanci Polacy – los 
nasz byłby tragiczny. Nas pozostawili bez broni, jednak po trzech dniach ją otrzymaliśmy 
i pełniliśmy dalej wartę, co moim zdaniem należy przypisać polskiej konspiracji miasta 
Poznania. Ja będąc ranny, czasowo nie pełniłem żadnej służby, natomiast obserwowałem 
ruchy Niemców w mieście, jak jeszcze defilowali i ściągali z okien flagi polskie i fran-
cuskie, jak również portrety wybitnych osobistości, mających znaczenie o charakterze 
wyzwoleńczym. 

Napięcie wyzwoleńcze rosło z dnia na dzień. Zapowiadane powstanie zastało mnie 
na Starym Rynku o godzinie 15 z minutami, kiedy doszedł mnie głos „Polacy do broni”. 
Po czym z wielką radością ruszyłem biegiem do bloku na Jeżyce ulicą Polną, wołając po 
drodze „Polacy do broni”. Po drodze Niemcy podchodzili do mnie i pytali „Was ist los”. 
Ja nie zatrzymując się biegłem i dalej wołałem „Polacy do broni”. Kiedy przybiegłem do 
bloku kompania szykowała się już do wymarszu i do niej dołączyłem. Maszerowaliśmy 
w kierunku Zamku w celu jego objęcia. Zamek był już objęty przez Radę Ludową, o czym 
nie było nam wiadomo. Doszło do krótkiej wymiany ognia przy okrążaniu Zamku, do-
piero po usłyszeniu hasła „Czołem” połączyliśmy się razem. Po krótkiej naradzie nas 
wszystkich podzielono na trzy grupy bojowe. Jedna grupa opanowała Dworzec Główny, 
druga ruszyła na Plac Wolności, a ja zostałem w trzeciej grupie jako rezerwa przy Zamku. 
Tam zostałem wyznaczony do zatrzymywania i kontroli przejeżdżających samochodów. 
Jeden z przejeżdżających samochodów w kierunku Zamku na mój rozkaz nie zareagował 
i pełnym biegiem jechał dalej. Będąc przekonany, że jedzie ktoś z Niemców, oddałem do 
niego strzał z karabinu i samochód zatrzymał się przed Zamkiem. Usłyszałem okrzyki 
„Niech żyje, niech żyje” i jak się okazało przyjechał tym samochodem Ignacy Paderewski. 
Pocisk uderzył w szybę obok kierowcy, lecz nikogo nie trafił. Cały przebieg mnie zszoko-
wał, bowiem celny strzał spowodować mógłby tragiczny wypadek w akcji powstańczej. 

Niedługo po tym zajściu, stojąc przy bramie Zamku, usłyszałem salwę z karabinu 
maszynowego. Rozglądając się wokół razem z wybiegającymi z Zamku powstańcami, 
zauważyłem błyski z okna górnego gmachu poczty. Tam też oddałem trzy strzały, które 
spowodowały ogólne zamieszanie. 

Ta strzelanina Niemców była chaotyczna,gdyż jak się później okazało byli to cywi-
le, którzy dysponowali dwoma karabinami maszynowymi. Po tej strzelaninie wszystkie 
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wejścia do poczty zostały zabezpieczone. Podkreślenia i podziwu wymaga bohaterstwo 
kobiet Poznania, które w czasie strzelaniny ustawiały na rogach ulic stoliki z herbatą 
i papierosami, zagrzewając powstańców do skutecznej walki. 

Do walk powstańczych w Poznaniu zwerbowałem ze w swej wsi Szlachcin dwóch bra-
ci Jana i Józefa, Franciszka Michalaka oraz Stanisława Mikołajczaka. Przy opanowaniu 
Poznania brałem udział również w oswobodzeniu Sołacza, Ławicy i rozbrojeniu pociągu 
niemieckiego, który przyjechał z Niemiec. 

Po opanowaniu miasta Poznania i okolic kompania nasza kontynuowała wartę przy 
magazynach.

Front zachodni

Ja po pewnym czasie zgłosiłem się do organizującego się pułku artylerii. Z III Baterią 
pod dowództwem kapitana Koncego wyjechałem na front pod Rawicz, wieś Konary. Póź-
niej walczyliśmy pod Międzychodem, gdzie straciliśmy trzy konie.

Dla uzupełnienia straty dowódca baterii w porozumieniu z dowódcą piechoty zorga-
nizowali wypad na stronę niemiecką po konie. W wypadzie tym brałem ochotniczo udział 
także ja. Dowodził oficer piechoty. Oficer, znając hasło bez przeszkód przeprowadził nas 
przez posterunki niemieckie na drugą stronę, skąd zabraliśmy 6 koni i wróciliśmy do ba-
terii, zabierając po drodze posterunek niemiecki w sile około 20 żołnierzy. Ze swej strony 
uważam że jako ciekawostkę można odnotować z kolei wyprawę Niemców po krowy Po-
laków (niestety nazwy wsi nie pamiętam – znajdowała się między Miejska Górką a Kona-
rami, a w niej był kościół). Było chyba w styczniu 1919 r., kiedy to chyba cała kompania 
Niemców na czele z kapitanem zdążała do owej wsi w pełnym uzbrojeniu i z powrozami 
na krowy. Kiedy dowódca piechoty dowiedział się o zamiarze Niemców, porozumiał się 
z dowódcą baterii i wspólnie urządzono pułapkę.

Grupa ochotników z kompanii piechoty i naszej baterii przyczaiła się przy szosie oko-
ło 200 m od wioski. Kiedy oddział niemiecki doszedł do nas na właściwą odległość, otwo-
rzyliśmy znienacka ogień z dwóch cekaemów i erkaemów. Padł tam niemiecki dowódca 
i około 30 żołnierzy oraz było sporo rannych Oddział rozsypał się w nieładzie i zawrócił. 
Zdobyliśmy sporo karabinów no i powrozów na krowy. W tej akcji pomogła nam miejsco-
wa ludność i z płaczem dziękowali nam za obronę ich interesów. Niemcy prosili o ze-
zwolenie na zabranie poległych, które uzyskali. Jednakże po pewnym czasie otwarli na 
wieś huraganowy ogień artyleryjski i wyrządzili bardzo poważne szkody w budynkach, 
inwentarzu i straty w rannych. 

W akcji powstańczej brałem udział do samego końca powstania. 

Służba w wojsku i II wojna

Następnie zostałem przydzielony do pułku artylerii przeciwlotniczej w Warszawie. 
W 1937 roku z powodu utraty zdrowia zostałem przeniesiony w stan spoczynku w stop-
niu starszego ogniomistrza i osiedliłem się w powiecie wrzesińskim, w którym miesz-
kam do chwili obecnej. W czasie ostatniej wojny zostałem zmobilizowany z przydziałem 
do polowej słaby łączności we Wrześni. W toku postępu Niemców do kraju zostaliśmy 
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ewakuowani do Sochaczewa, gdzie nasza jednostka została zlikwidowana i dostałem się 
do niewoli. 

Po pewnym czasie udało mi się zbiec i po różnych kłopotach dotrzeć do domu. 
Podczas okupacji miałem bardzo trudne i niebezpieczne przeżycia. Mianowicie za-

raz na drugi dzień policja niemiecka przeprowadziła rewizję za bronią. Broń myśliwską 
zakopałem ale zaparłem się, że broni nie posiadam. Rewizja w tym samym celu była po-
wtórzona po trzech dniach, lecz przez wojsko. Zagrożono, że jeżeli znajdą choć łuskę, to 
na miejscu zostanę rozstrzelany. Ponieważ nic nie znaleziono, to przy okazji zabrano mi 
radioodbiornik. Choć Niemcy nic nie znaleźli, to jednak znalazł się inny osobnik, który 
broń odkopał i oddał policji. Policja dała nakaz aresztowania mnie przez miejscowego 
sołtysa, Niemca z pochodzenia, o nazwisku Neumann.

Wezwał on mnie do siebie i oświadczył, że jestem aresztowany. Ubłagałem go, oświad-
czając jemu, że byłem żołnierzem niemieckim w I wojnie światowej i w czasie jej trwania 
byłym ranny [był ranny w 1917 r.], jak również, że mam chorą żonę i małe dziecko, dla 
których pragnę żyć i troszczyć się o ich los. Niemiecki sołtys mnie zrozumiał i wyjednał 
w policji wolność. 

Podczas okupacji włączyłem się do działalności podziemia. Kolportowałem „gazetki” 
wśród Polaków. W owym czasie Gestapo aresztowało podoficerów, między którymi ja też 
byłem na liście i przy aresztowaniu zamiast mnie zabrano omyłkowo Waszaka. Przez to 
zdarzenie dłuższy czas nie nocowałem w domu. Pracując na młynie we Wrześni wspo-
magałem rodziny polskie mąką. Tu mnie znowu przychwycono przez żonę właściciela 
młyna. Uratował mnie pracownik młyna Witczak, tłumacząc jej, że Niemcy szmuglują 
mąkę workami, a robotnik polski, jak zabierze łyżkę mąki na polewkę, to jest posądzo-
ny za złodzieja. Niemka uległa i o zdarzeniu nie zameldowała. Czwarty raz groziło mi 
niebezpieczeństwo aresztowania za upominanie się o 8-godzinny czas pracy. Za upomi-
nanie się o ten czas pracy dyrekcja młyna napisała pismo do Gestapo o natychmiasto-
we aresztowanie za sabotaż. W tym wypadku uratowała mnie Armia Radziecka, która 
po przekroczeniu Wisły szybko zbliżała się do Wrześni. Po wkroczeniu wojsk wyzwoleń-
czych, przedmiotowe pisma dał mi pracownik młyna Ratajczak. Po oswobodzeniu Wrze-
śni i powiatu zorganizowałem straż pożarną w Sokołowie, której komendantem byłem 
przez dwa lata. 

Wyżej opisane dane polegają na prawdzie, jednak nie są one wszystkie, za tym w ra-
zie potrzeby na żądanie jestem skłonny podać dalsze dane.

Sokołowo, powiat Września, 18 czerwca 1968 r. 
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Władysław Wolniewicz (1890-1978)

Urodził się w dniu 8.07.1890 r. w Gorzycach jako syn Franciszka i Bronisławy z domu 
Ciszak.

Pochodził z rodziny rzemieślniczej. Ukończył gimnazjum w Poznaniu, do 1914 
roku przez kilka lat był praktykantem leśnym. Został leśniczym w Kotuszu, powiat 
Grodzisk.

Zmobilizowany do armii niemieckiej walczył podczas I wojny światowej na froncie 
zachodnim, gdzie został dwukrotnie ranny. Po powrocie do zdrowia został leśniczym 
w Kotuszu.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zorganizował oddział powstańczy w Parzęczewie 
przekształcając parzęczewską Straż Ludową w powstańczą drużynę a później w po-
wstańczy baon.

Uczestniczył wraz ze swoim oddziałem powstańców w walkach pod Wolsztynem, 
Kopanicą, zdobyciu Kargowej oraz w krwawych walkach pod Chwalimiem.

 Brał udział w odsieczy pod Babimostem ratując rozbity regularny baon poznański 
por. Krausego, utrzymaniu Kopanicy i zatrzymaniu ofensywy Grenzschutz’u pod Grój-
cem. Wsławił się w bitwie pod Kargową.

Po powstaniu został sierżantem wojsk powstańczych, oficerem Armii Wielkopolskiej 
i Wojska Polskiego. Służył w 73 Pułku Piechoty. Został zawodowym wojskowym.

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie międzywojennym był dyrekto-
rem tartaków w miejscowości Mostki w woj. kieleckim.

Zawarł powtórnie małżeństwo w dniu 8.01.1977 r. w Kwidzynie z Marianną 
Grzywacz.

Awansowany na stopień majora, uchwała numer W 2/72. 
Zmarł w dniu 13.09.1978 r. w Baldram koło Kwidzyna.

Odznaczony:
Krzyżem Walecznych,  
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.29-0.353 z dnia 
29.08.1968 r.

UWAGA. Nazwa oddziału z Parzęczewa została przyjęta przez powstańców jako 
Drużyna Parzęczewska, jednak jej siła odpowiadała sile batalionu (baonu). Stąd autor 
stosuje nazwę drużyna (baon) parzęczewski. 

Parzęczewo to wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gmi-
nie Kamieniec
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List polecony   
                        Bedrony [Baldram], dnia 15 września 1965

Do 
Krajowej Komisji Środowiska
Powstańców Wlkp.
przy
Zarządzie Okręgu ZBoWiD
w Poznaniu.

List 
Władysława Wolniewicza, rencisty

byłego dowódcy powstańczej drużyny (baonu) Parzęczewskiej
zam. w Bedronach poczta Tychnowy powiat Kwidzyn.

Niniejszym prosiłbym o wyjaśnienia przyczyn zaistniałych nieścisłości historycznych 
odnośnie mojego uczestnictwa na czele drużyny (baonu) parzęczewskiej w Powstaniu 
Wielkopolskim w akcjach pod Kopanicą, Kargową, Chwalimem i Süsloch.

Od kolegi powstańca Franciszka Dominiaka z Parzęczewa powiat Kościan, byłego mo-
jego podkomendnego, dowiaduję się, że nie ma mnie, jak i drużyny (baonu) parzęczew-
skiej na historycznych listach ewidencyjnych uczestników powstania, po prostu wraz 
z drużyną parzęczewską zaginąłem i dla historii nie istniejemy. 

Sądzę, że dla ścisłości historycznej jest wskazane, abym wraz z drużyną parzęczew-
ską znalazł się w ewidencji historycznej, przeciwnie, byłoby niezgodne z prawdą i wysoce 
krzywdzące dla poległych, rannych, zmarłych i jeszcze żyjących uczestników walk tej-
że drużyny (baonu) parzęczewskiej pod Kopanicą, Kargową, Chwalimiem i leśniczówką 
Süsloch.

Tylko ja, jako były dowódca drużyny (baonu) parzęczewskiej jestem w możności od-
tworzyć fragmenty walk tamtych czasów i zachowanie tych zrywów dla potomności. Fak-
tem jest, że w broszurze Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. wydanej w Poznaniu 
w 1956 r. nic się absolutnie o czynnej walce drużyny (baonu) parzęczewskiej nie wspo-
mina, nie wspomina się również kiedy i przez kogo zajęta i utrzymana została Kargowa, 
natomiast wspomina się o zajęciu przez oddziały polskie Babimostu.

Zajęcie Babimostu przez oddział Nieboraka umożliwione zostało dzięki uprzedniemu 
zajęciu Kargowej przez drużynę (baon) parzęczewską.

W wyniku zajęcia Kargowej drużyna (baon) parzęczewska poniosła w walkach pod 
Chwalimiem i leśniczówka Süsloch straty. Polegli Nikodem Konieczny i Stanisław Jusko-
wiak z Wielkich Łąk oraz został lekko ranny Kwiatek.

Niestety nie pamiętam poległych z oddziału ubezpieczenia kolo leśniczówki Süsloch.
Fakty te dowodzą niezbicie aktywnego udziału drużyny (baonu) parzęczewskiej w Po-

wstaniu Wielkopolskim i należałoby takowe we właściwych ewidencyjnych dokumentach 
utrwalić.

 Ze swej strony stwierdzam z zadowoleniem fakt umieszczenia tablicy pamiątkowej 
ku czci poległych Koniecznego i Juskowiaka w Wielkich Łąkach przez ZBoWiD, co jed-
nak nie wyczerpuje faktów historycznych, ze względu na resztę zmarłych i jeszcze żyją-
cych uczestników z terenu Parzęczewa, Wąbiewa, Lubiechowa, Trzcinicy, Puszczykowa, 
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Goździchowa, Kamieńca, Wielkich Łąk,Wilanowa i Kotusza.
Na wiele dni przed wypadkami 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu, jako były wojskowy, 

podjąłem na terenie Parzęczewa i przyległych wsi organizację drużyny (baonu) parzę-
czewskiej, przeprowadzając ćwiczenia z komendą polską i prowadząc ewidencję męż-
czyzn wojskowych i niewojskowych oraz powołując takowych na podstawie spisów do-
starczonych przez sołtysów pod broń,.

Organizację drużyny (baonu) parzęczewskiej prowadziłem wbrew intencjom i woli 
właściciela majątku Parzęczewo hrabiego Jana Potworowskiego, u którego byłem pracow-
nikiem administrując lasami tegoż majątku i zamieszkując na leśniczówce w Kotuszu, 
wsi wyłącznie niemieckiej.

Przedstawiając powyższe uważam, że w imię historycznej prawdy i faktów należałoby 
ewidencję historyczną uzupełnić i zrewidować opierając się na relacjach żyjących jesz-
cze uczestników i członków drużyny parzęczewskiej, a mianowicie:

1. z Parzęczewa: Franciszek Dominiak, Franciszek Górny, Stanisław Mielczarek, Jan 
Krawczyk, Michał Wieczorek,

2. z Wąbiewa: Michał Koźlik,
3. z Trzcinicy: Walenty Pieprzyk,
4. z Lubiechowa: Franciszek Domin, Piotr Drgas, Jan Gawron, Franciszek Rybarczyk
5. z Kamieńca: Graf Stanisław,
6. z Wilanowa Józef Dominiak,
7. z Grodziska: Alojzy Górny,
8. z Kotusza, obecnie Bedrany: Władysław Wolniewicz, były dowódca drużyny 

parzęczewskiej.
Powołując się na powyższe, mam nadzieję, że Komisja Środowiska Powstańców Wiel-

kopolskich zainteresuje się w imię obiektywnej prawdy i faktów historycznych i wyciągnie 
odpowiednie i właściwe wnioski i przeprowadzi stosowne korektury badając wnikliwie 
powyższą sprawę.

Istnieje prawdopodobieństwo, że żyją jeszcze dalsi członkowie drużyny parzęczew-
skiej, rozpierzchnięci po terenie Rzeczpospolitej Polskiej Ludowej.

Wolniewicz
b. dowódca drużyny parzęczewskiej
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KSIĘŻA

Wkład księży katolickich w walkę narodowo – wyzwoleńczą nie 
został dotychczas należycie doceniony i opisany. Niech załączone 

biogramy będą hołdem złożonym wszystkim księżom za ich 
wspaniałą, a nie docenioną postawę.
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Stanisław Bogdański (1870-1933)

Urodził się w dniu 16.05.1870 r. w Żąkowicach, parafia Nowa 
Wieś Kościelna koło Kalisza jako syn właściciela ziemskiego Ce-
zarego i Marcjanny Bogdańskiej. Miał rodzeństwo: braci Kazimie-
rza, Tadeusza, Antoniego i siostrę Zofię, wcześnie zmarłą.

Do gimnazjum uczęszczał w Ostrowie. Po ukończeniu w 1890 
r. gimnazjum w Ostrowie Wlkp. podjął studia filozoficzne i teo-
logiczne w Gnieźnie, a następnie w Poznaniu. Święcenia kapłań-
skie otrzymał 24.02.1894 r. 

Po wyświęceniu pracował jako wikariusz w Ostrowie Wlkp. 
(15.02.1894 – do stycznia 1901).  Następnie objął na krótki czas 
probostwo w Mielżynie jako administrator do 13.10.1902 r. i pro-
boszcz od 14.10.1902 do 31.03.1904 r. To on udzielał w Gnieźnie ślubu Kazimierzowi 
Grudzielskiemu z Wandą Dobrogojską, późniejszemu dowódcy frontu północnego.

 Po śmierci Ks. Prałata i Dziekana Kuleszy z Miłosławia objął jako administrator pro-
bostwo i przeniósł się w dniu 1.04.1904 r. do Miłosławia. W okresie strajków szkolnych 
w 1906 r. stanął w obronie maltretowanych dzieci polskich. Rodzice dzieci strajkują-
cych w proteście przeciw siłowemu sposobowi działania władz zbierali się przy koście-
le na modlitwach. Interweniujący wówczas żandarm został przez księdza zmuszony do 
opuszczenia terenu kościelnego. Wspierał komitet zbierający datki na cel krzewienia 
języka polskiego.

Prowadził agitację w 1907 r. w związku z wyborami do Reichstagu i był organizato-
rem skautingu w 1917 r. na terenie Miłosławia. W październiku 1918 r. wszedł w skład 
Powiatowego Komitetu Obywatelskiego przygotowującego przyłączenie Wielkopolski 
do Polski. W ramach pracy tego komitetu ustalono składy delegatów na Sejm Dzielnico-
wy i do Powiatowej Rady Ludowej. Z ambony ogłosił fakt wybuchu powstania. 

Nawoływał do udziału w Powstaniu Wlkp. a w biurze parafialnym prowadzono reje-
strację ochotników. Wystawiał zaświadczenia powstańcom o udziale w powstaniu.

Brał udział w pogrzebach poległych powstańców, w tym Władysława 
Wiewiórowskiego.

Działał w Banku Ludowym w Miłosławiu, gdzie w 1905 r. został wybrany prezesem 
Rady Nadzorczej, Towarzystwie Przemysłowców, Polskim Kółku Śpiewackim, Towarzy-
stwie Gimnastycznym Sokół i innych.

Dbał o stan miłosławskiego kościoła. Dobudował dwie nawy boczne w latach 1912-
13, ufundował dwa witraże przy ołtarzu głównym.

Za jego inicjatywą w miejsce zabranych przez zaborców na cele wojenne dzwonów, 
parafianie ufundowali trzy nowe dzwony. Także jego inicjatywie zawdzięcza parafia 
piękne organy zakupione przez patrona parafii Władysława Kościelskiego. 

Dwie sale przeznaczone dla organizacji katolickich powstały za jego inicjatywą 
w zabudowaniach nieczynnej fabryki cygar, którą Bank w r. 1930 zakupił przy ul. 
Sienkiewicza. 

Opiekował się ochronką, szpitalem (domem starców), schroniskiem i kuchnią dla 
biednych. Wspierał je własnymi funduszami, ale też zabiegał o wsparcie u innych na te 
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cele. Zabiegał o powiększenie cmentarza grzebalnego za życia niezrealizowane.
Po rozbudowie kościoła świątynię konsekrował w r. 1913 ks. biskup Likowski, admi-

nistrator Diecezji Poznańskiej. 
W r. 1929 obchodził 25-lecie swego duszpasterzowania w Miłosławiu. Jego Eminen-

cja Ks. Prymas i J. Eksc. Ks. Biskup Laubitz zaszczycili w dowód uznania dla ks. Stani-
sława swoją obecnością radosną uroczystość  i wdzięczną parafię. 

Był kościelnym sędzią prosynodalnym, asesorem dekanatu a w dowód dalszego uzna-
nia został mianowany w roku 1931 honorowym kanonikiem Kolegiaty Kruszwickiej. 

Pełnił funkcję patrona Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich, starosty To-
warzystwa „Straż”. Był członkiem  Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pre-
zesem Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Miłosławiu, członkiem Rady Nadzorczej 
wrzesińskiego  Rolnika.

W r. 1931 obchodził jubileusz dwudziestopięcioletniej pracy na stanowisku prezesa 
Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Miłosławiu. Tu miał zasługi, gdyż niejedną pla-
cówkę uchronił od upadłości.

W r. 1928 załamało się silne zdrowie ukochanego działacza, lecz uzdrowisko Truska-
wiec dopomogło do wyzdrowienia. 

Cierpienie ponowiło się w maju 1932 r. tak dalece, iż groziła katastrofa. Ulgę sku-
teczną znalazł w Iwoniczu, dokąd podążył zapobiegawczo. Zadowolony z kuracji za-
powiedział domownikom i rodzinie swój powrót w piątek 1 września. W poniedziałek 
dnia 28 sierpnia 1933 r. zmarł w Iwoniczu na pożegnaniu u lekarza zdrojowego.

Wrócił w trumnie 1 września.  Przeszło 20 kapłanów pod przewodnictwem biskupa 
Antoniego Laubitza, infułata Stanisława Krzeszkiewicza i kanonika dr. Edwarda van 
Blericqa celebrowało mszę świętą pogrzebową.

Dnia następnego, 2 września, złożono zwłoki z udziałem przeszło 30 kapłanów i nie-
zliczonej rzeszy wiernych oraz przyjaciół i znajomych na cmentarzu miłosławskim.

Wspomnienie zamieszczone w prasie o zmarłym
ś.p. ks. kanoniku Stanisławie Bogdańskim

W dniu 28 sierpnia 1933 roku dokonał zbożnego żywota w Iwoniczu, przeżywszy lat 
63, Ksiądz Kanonik Stanisław Bogdański, wielce ceniony proboszcz miłosławski, który 
wielką gorliwością w służbie kościoła i troskliwością wobec parafian, zjednał sobie szcze-
re przywiązanie społeczeństwa, to też boleść ogólna po zgonie ukochanego pasterza wy-
wołała żal ogólny...

...Jego wielkim czynem dla dobra parafii jest odnowienie i powiększenie kościoła przez 
dobudowanie bocznych naw, przez co stworzył bardzo piękną świątynię, konsekrowaną 
w roku 1912. W roku 1931 sprawiła parafia za staraniem ś.p. Ks. Kanonika trzy piękne 
dzwony, w miejsce zabranych nam przez władze pruskie na cele wojenne. 

Za Jego inicjatywą otrzymaliśmy piękne organy, zakupione przez śp. Patrona parafii 
Pana Władysława Kościelskiego, właściciela dóbr miłosławskich i czynnego społecznika. 

W latach niewoli pruskiej stał się niestrudzonym bojownikiem wiary świętej i mowy 
polskiej, w burzliwych czasach wśród zmagań z władzami pruskimi, prowadził społe-
czeństwo drogą wielkiej miłości ojczyzny. Będąc już za czasów niewoli prezesem Rady 



133

Nadzorczej Banku Ludowego w Miłosławiu, uchronił 
niejedną placówkę od frymarcznych zamiarów oku-
pantów niemieckich. Godność tę piastował do koń-
ca życia, obchodząc w roku 1931 25-letni jubileusz 
prezesury. 

Z Jego to inicjatywy zakupił Bank w r. 1930 nieru-
chomości fabryczne, nieczynnej fabryki cygar, z któ-
rych utworzono przy ul. Sienkiewicza piękne dwie 
sale, dla różnych organizacyj katolickich przeznaczo-
ne. W Zmarłym utraciła przede wszystkim warstwa 
ubogich swego czynnego wspomożyciela, który wspo-
magał sam ze swoich niewielkich funduszy, a przy 
wydatnej pomocy społeczeństwa otworzył i prowadził 
wśród piętrzących się przeszkód kuchnie dla bied-
nych, pracy Swej nie skąpił Towarzystwu św. Wincen-
tego a Paulo, starając się o zaspokojenie potrzeb ludzi 
najuboższych. 

Zasłużony patron Katolickiego Tow Robotników, pracował bezustannie nad rozwo-
jem Towarzystwa, poświęcając dużo zachodu nad ulżeniem doli robotnika. W stowarzy-
szeniach religijnych, jak: Liga Katolicka, Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Tow. 
Dzieciątka Jezus i Stów. Młodzieży Polskiej (Żeńskie i Męskie) starał się ludzi wszystkich 
stanów zgromadzić. Szczególnie ukochał Stów. Młodych Polek, którego był od lat II-tu 
założycielem i gorliwym Patronem, albowiem dobro i czystość Młodzieży leżała śp. Ks. 
Kanonikowi Bogdańskiemu osobliwie na sercu. To też z głębokim żalem oddaje Stowarzy-
szenie Młodych Polek z największą wdzięcznością cześć śp. Zmarłemu. 

W roku 1927 zakłada Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, a będąc Jej protektorem, 
prowadził Młodzież do wzniosłego celu, wskazując jej drogę do cnót. Przejęci zgonem 
Ks. Protektora, z wielkim żalem odczują tak drogiej Stowarzyszeniu brakującej Osoby. 
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Pracował z przekonaniem dla Czerwonego Krzyża, był dobrym doradcą i przyjacielem 
pracy towarzyskiej w Kole Śpiewackim. Powstańcy i Wojacy stracili w Zmarłym czynnego 
członka i zasłużonego działacza przy odbudowie państwa polskiego. Kat. Koło Polek utra-
ciło w ś.p. Ks. Kanoniku swego dobrego doradcę duchownego. 

Silny charakter oraz światłość umysłu i wybitna indywidualność wpływały na roz-
wój pracy na każdym polu. Czuwał nad wychowaniem moralnym i oświatowym swoich 
parafian. 

Nie zrażając się przykrościami, zawsze pełen energii, z nieugiętą wolą kroczył ku 
prawdzie i słuszności. Wielka wszechstronna praca śp. Księdza Kanonika Bogdańskiego 
pozostanie w stałej pamięci parafian, a niespodziana śmierć, wywarła głęboką boleść 
i wielkie przygnębienie. 

Za żywot pełen czynów Niechaj Stwórca da Mu niebo. 
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Ignacy Geldner (1890-1968)

Urodził się 30.12.1890 r. w Wojciechowie (obecnie Gmi-
na Jaraczewo, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie). jako syn 
Ignacego i Anny z domu Ratajskiej. Rodzicami byli rolnicy 
pracujący na 7-hektarowym gospodarstwie rolnym. Prócz 
pracy na roli zajmowali się również prowadzeniem sklepu 
kolonialnego i składu węgla w Wojciechowie. Ignacy Geldner 
miał czworo rodzeństwa, trzech braci: Wincentego, Stefana, 
Franciszka i siostrę Katarzynę. 8 lipca 1919 r. został zamel-
dowany  w Poznaniu w siedzibie seminarium duchownego 
przy ul. Wieżowej, a 31.03.1922 r. w seminarium duchow-
nym w Gnieźnie.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1922 r. W tym samym 
roku został prefektem w Trzemesznie, w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny. W 1923 r. przeniesiony do  parafii pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela 
w Pleszewie. 

W 1928 został administratorem parafii w Czeszewie, a 15 lipca 1933 r.  administra-
torem parafii w Śmiłowie. 

Zmarł w dniu  18.10.1968 r. Grób znajduje się na śmiłowskim cmentarzu parafial-
nym w kwaterze Opatrzności Bożej, zaś w przedsionku kościoła jest umieszczona tabli-
ca pamiątkowa. 

Tadeusz Mroczkowski (1887-1958)

Urodził się w dniu 22.09.1887 r. w Pogorzelicy jako syn nauczyciela Władysława 
i Marty z domu Paszkiewicz. Był w rodzinie najstarszym dzieckiem. Uczył się w domu, 
a następnie w szkole w Nowej Wsi Królewskiej. W latach 1896-1906 uczęszczał do Gim-
nazjum w Gnieźnie

W marcu 1906 r. zdał egzamin maturalny w Gnieźnie i wstąpił do seminarium
30.01.1910 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Likowskiego, by następnie roz-

począć swą służbę duszpasterską w parafiach Rogoźno (15.02.1910-31.07.1910), Gro-
dzisku Wlkp. (01.08.1910-31.05.1911) i poznańskiej parafii pod wezwaniem św. Mar-
cina (01.06.1911 do powołania)gdzie był wikariuszem. Po wybuchu I wojny światowej 
został wcielony do wojska jako kapelan wojska pruskiego, w końcu wojny garnizonie 
w Głuszynie. Po wojnie,15.12.1918 r. przybył do Swarzędza, do parafii św Marcina jako 
wikariusz i zarządca, a następnie proboszcz. Tu jego patriotyczna postawa zachęcała do 
walki powstańczej.

Od 1 września 1930 r. został proboszczem parafii pod wezwaniem św. Michała Ar-
chanioła w Wyszanowie (powiat Kępno). Tam zastała go II wojna światowa i ostrzeżony 
udał się do Warszawy. W Warszawie przebywał w szpitalu, był aresztowany, przeżył 
Powstanie Warszawskie. Po wojnie powrócił do Wyszanowa, gdzie zmarł 16.05.1958 r. 
i został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym. 
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Franciszek Nowak (1880-1942)

Ksiądz Franciszek Nowak to osoba, dzięki której możliwe 
były zdarzenie skutkujące wzmocnieniem tworzących się sił 
zbrojnych Wielkopolski. 

To za Jego namową grupa powstańców udała się do Po-
znania wstępując do specjalnych sił zbrojnych, głównie ar-
tylerzystów. To w wyniku Jego akcji powstały dwa oddziały 
Kompanii Miłosławskiej. Dowódcami oddziału miłosław-
skiego byli komendant Ziółkowski i Stanisław Pluciński. 
Nad całością miał pieczę brat księdza, Alojzy Nowak. Kom-
pania ta wsławiła się czynami w starciu zbrojnym z zaborcą 
pod Zdziechową za Gnieznem, Żninem, Szubinem a najbar-
dziej na szlaku z Gniezna do Inowrocławia,.

Życiorys

Zaiste dziwnym trafem dwóch mieszkańców Górczyna, wówczas miejscowości pod 
Poznaniem, synowie woźnego szkolnego wtedy zwanego pedelem, związało swe losy 
z Wrześnią w niezwykłym, przełomowym momencie odzyskiwania niepodległości. 

Rodzina składała się z wywodzących się spod Szamotuł ojca Wawrzyna Nowaka ( 
7.08.1848-8.02.1916) i matki Weroniki ( 1852 –2.04.1919) z domu Maciejewskiej oraz 
ich dzieci: Salomei, Stanisława, Jana, Franciszka, Pelagii, Bolesława i Alojzego. Ojciec 
jako majster obuwnik dorabiał szewstwem na utrzymanie rodziny. 

Bratem Franciszka był Alojzy, podporucznik Armii Niemieckiej. On to w 1918 r., 
wskutek zbiegu okoliczności trafił do Wrześni w stopniu podporucznika (ur. 20.06.1894 
r. także w Górczynie). 

Przyszły ksiądz urodził się w dniu 14.09.1880 r. To w Poznaniu ukończył szkołę 
podstawową i gimnazjum, a 7.07.1897 r. wstąpił do seminarium. W dniu 17.04.1902 r. 
wyjechał do szkoły we Wschowie, aby tam ją ukończyć maturą w 1904 r. W tamtejszym 
gimnazjum należał do tajnego Towarzystwa Tomasza Zana. 

W latach 1904-1907 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Semina-
rium Duchownym w Poznaniu i Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie 
(1907-1908). W dniu 9.02.1908 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Gnieźnie z rąk bi-
skupa Edwarda Likowskiego, sufragana poznańskiego. Kapłaństwo rozpoczął  1 marca 
1908 r. wikariatem w parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej Czerlejnie. Na-
stępnie był wikariuszem w parafii Wszystkich Świętych w Kórniku i w 1916 r. w parafii 
Świętego Michała Archanioła w Rogalinku. 

Do powiatu wrzesińskiego ksiądz Franciszek trafił  otrzymawszy  z dniem 1 lipca 
1916 r. nominację na administratora i zaraz potem na proboszcza parafii Świętego Mi-
kołaja w Czeszewie.

Poświęcił się pracy niepodległościowej i społecznej w towarzystwach robotników 
i rzemieślników. 

Koniec wojny i następujące po nim wydarzenia uwidoczniły 
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rewolucyjno-anarchistyczny charakter księdza. Działał 
jako twórca miejscowej Rady Robotniczo-Żołnierskiej. 
W dniu 8.12.1918 r. z ambony ogłosił utworzenie ob-
szaru wolnego, Republiki Czeszewskiej, i jednocześnie 
ogłosił mobilizację. To dzięki jego działaniu w okolicy 
znalazło się tak wielu ochotników do wstąpienia do 
oddziałów powstańczych. Oddział czeszewsko-orze-
chowski  posłużył jako podstawa budowy Kompanii 
Miłosławskiej. 29 grudnia przybył do Wrześni na cze-
le zbrojnych i ogłosił się dyktatorem, zwołując wiec 
w Ogrodzie Różanym (dzisiaj Dom Kultury) i zamalo-
wywał niemieckie napisy. Po zakończeniu Powstania 
Wielkopolskiego z powodu radykalnych poglądów zre-
zygnował z probostwa i po krótkim administrowaniu 
parafii Świętego Wawrzyńca w Chynowej przeszedł do duszpasterstwa wojskowego. Był 
kapelanem w wojnie przeciw bolszewikom na froncie litewsko-białoruskim. W czerwcu 
1920 r. został urlopowany do Poznania 
z powodu wycieńczenia i został wcie-
lony do 25 Dywizji Piechoty w Kaliszu. 

15 stycznia 1921 r. został mianowa-
ny szefem Duszpasterstwa Naczelnej 
Komendy Wojsk Powstańczych na Gór-
nym Śląsku, a w maju po wybuchu III 
Powstania Śląskiego został naczelnym 
kapelanem Powstania. Podlegało mu 10 
kapelanów katolickich i jeden ewange-
licki.  Ogłaszał w gazecie powstańczej 
spisy rannych i chorych przebywają-
cych w szpitalach. 

Na tym stanowisku funkcjonował 
do 20 października 1921 r. Został zde-
mobilizowany jako starszy kapelan 
wojskowy w randze majora Wojska Pol-
skiego (ze starszeństwem z 1 czerwca 
1919 r.). W styczniu 1922 r. powrócił 
do pracy w archidiecezji poznańskiej 
wpierw jako zarządca parafii pod we-
zwaniem św. Mikołaja biskupa w Sko-
kach, a następnie w parafii Świętego 
Mikołaja w Lewicach w gminie Mię-
dzychód). Jako stronnik Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem był odsu-
wany od kierowania parafiami o więk-
szym znaczeniu. Po administrowaniu 

Metryka księdza Franciszka Nowaka.
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Książki meldunkowe rodziny Nowaków (http://www.e-kartoteka.net)
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w Skokach i Lewicach na dłużej zatrzymał się na probostwie w Kopanicy w dekanacie 
zbąszyńskim (gmina Siedlec, powiat Wolsztyn). 

Od 9.03.1922 r. był tam proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej.
Zaangażował się w działalność polityczną sprzeczną z doktryną przyjętą wówczas 

przez hierarchię kościelną (popierał między innymi zamach majowy w 1926 r.), przez 
co był upominany ostrzegany. Działał również w Związku Oficerów Rezerwy i stowa-
rzyszeniu inwalidów wojennych.

1 września 1930 r. został proboszczem parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Brennie 
(gmina Wijewo powiat Leszno). Tu zastał go wybuch II wojny światowej. Po wkroczeniu 
wojsk niemieckich został aresztowany 28 sierpnia 1940 r. na polecenie niemieckiego 
Sądu Okręgowego w Poznaniu. Przebywał w więzieniu w Wolsztynie, Wronkach, a od 
5 listopada 1940 r. w Poznaniu. 29 sierpnia 1941 r. przewieziono go do obozu zagłady 
w Forcie VII w Poznaniu. Tu zmarł na zapalenie płuc w dniu 30.01.1942 r.

Był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Odznaczony:
Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Niepodległości,
Krzyżem na Śląskiej Wstędze Zasługi i Waleczności,
Złotym Krzyżem Zasługi. 
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Józef Poturalski (1849-1928)

Urodził się w dniu 20.08.1849 r. we Wrześni. Wstą-
pił do seminarium w Poznaniu w 1871 r. a święcenia ka-
płańskie otrzymał 12.04.1874 r.

Jego droga duszpasterska przedstawiała się 
następująco:
– Bonikowo (1874-1877)-wikariusz
– Sowiny (1877-1878)-wikariusz
– Kunowo (1878-1881)-wikariusz
– Wilkowyja (-22.11.1886)-wikariusz 1881
– Duszno (23.11.1886-)-proboszcz do 23.03. 1891
– Gniezno parafia pod wezwaniem św.Michała 
(24.03.1891-11.03.1896)-proboszcz
– Strzyżewo Kościelne (29.09.1891-)-administrator
– Winna Góra (12.03.1896-)-proboszcz do śmierci, 
a poza tym dodatkowo pełnił powinność jako: 
– Gozdowo (10.11.1905-)-administrator
– Biechowo (21.06.1912-)-administrator
– ponownie Gozdowo (-)-administrator od 23.08.1915
– Kołaczkowo i Wszembórz (01.11.1915-)-administrator
– Bieganowo i Zieleniec (01.07.1918-)-administrator

Zmarł 17.12.1928 i został pochowany w Winnej Górze.

Słowo pożegnania
Dnia 17 grudnia 1928 zasnął spokojnie w Panu. Proboszcz winnogórski, były dzie-

kan dekanatu miłosławskiego przez lat 25, kapłan jubilat, kanonik honorowy Kapituły 
Metropolitalnej Poznańskiej.

 Zszedł do grobu kapłan weteran z „kulturkampfu”, z których już dzisiaj nie wielu 
pozostało. 

Ks. Józef urodził się dnia 20 sierpnia 1849 r. we Wrześni. Nauki gimnazjalne rozpo-
czął w Trzemesznie a po zamknięciu w r. 1863 gimnazjum trzemeszeńskiego dokończył 
je w Gnieźnie w roku 1870. Studia teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Po-
znaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie odebrał 12 kwietnia 1874 roku. Na samym 
wstępie swej kapłańskiej pracy spotkał się z kodeksem prawodawstwa „majowego” wal-
ki „kulturalnej”. Ukrywając się przed prześladowaniem pracuje do r. 1877 w Bonikowie, 
skąd go władza duchowna posyła do Sowiny. Roku następnego idzie do Kunowa, gdzie 
na mocy praw majowych był karany grzywną. Nie mogąc jej uiścić, zafantowano mu 
zegarek kieszonkowy. Skoro i to w młodym kapłanie, gorliwości nie ostudziło, skazano 
go na karę więzienną, którą odsiadywał w Śremie. 

Gdy burza,kulturkampfu” złagodniała w r. 1881 udał się na mocy rozporządzenia 
Władzy Duchownej do Wilkowyi, gdzie pasterzował do r. 1886, po czym idzie na probo-
stwo do Duszna, a po 5 latach obejmuje w r. 1891 parafię św. Michała w Gnieźnie. 
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Po dalszych 5 latach gorliwej pracy w Gnieźnie przenosi się w r. 1896 na probostwo 
do Winnej Góry, gdzie zbożnie do śmierci przez lat 32 duszpasterstwo gorliwie spra-
wuje. Tutaj stanął za jego gorliwym staraniem obszerny „Dom parafialny”, gdzie liczne 
bractwa i towarzystwa społeczne, których niezmordowanym był kierownikiem, zebra-
nia i posiedzenia swe wygodnie odbywają. Następnie rozbudował kościół parafialny, 
tak iż świątynia winnogórska jest jednym z piękniejszych w okolicy kościołów. W roku 
1916 otrzymał nominację na kanonika honorowego Kapituły Metropolitalnej Poznań-
skiej. W r. 1924 dozwolił mu Pan Bóg obchodzić uroczyście złoty jubileusz kapłański. 
Sterany wiekiem i pracą złożył po 25 latach urząd dziekański. 

Wiernemu słudze swemu zgotował Miłosierny Jezus spokojny zgon. Jeszcze w nie-
dzielę, dnia 16 grudnia gorliwe wygłosił kazanie, które ostatnim miało być jego do para-
fian przemówieniem. W następny poniedziałek, 17 grudnia odprawił o zwykłym czasie 
Mszę św., która mu wiatykiem na drogę wieczności być miała; opatrzony Sakramentami 
św. przeniósł się do wieczności po nagrodę wiekuistą.
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ORGANIZACJE  WETERAŃSKIE
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ZARYS HISTORII ORGANIZACJI WETERAŃSKICH  
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Organizacje weterańskie w okresie międzywojennym to:
– organizacje byłych uczestników powstania 1863/64,
– organizacje byłych wojskowych i organizacji niepodległościowych z okresu sprzed 
i z okresu do zakończenia I wojny światowej,
– organizacje byłych wojskowych oddziałów Wojska Polskiego z lat 1918 – 1920,
– organizacje inwalidów wojennych,
– organizacje byłych działaczy niepodległościowych i więźniów politycznych,
– organizacje weterańskie mniejszości narodowych,
– związki rezerwistów.

W latach 1919-1939 działało w Polsce kilka organizacji weteranów, skupiających 
tysiące uczestników Powstania Wielkopolskiego. Były to między innymi następujące 
organizacje:
– 1921-1922 Towarzystwo Powstańców Wielkopolskich
– 1922-1939 Związek Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich R.P.
– 1922 Związek Towarzystw Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
– 1927 Ogólnokrajowy Związek Byłych Uczestników Powstań Narodowych R.P., na ba-
zie którego powstał:
– 1932 Związek Weteranów Powstań Narodowych Rzeczpospolitej Polskiej 1914-1919.
– 1938 – 1949 Związek Powstańców Wielkopolskich – powstał podczas zjazdu w kwiet-
niu 1937 r., gdy nastąpiła konsolidacja związków. W skład weszły (prócz ZWPN R.P. 
1914-1919 r.) Towarzystwo Powstańców Wielkopolskich na Śląsku, Centralny Komitet 
Dowódców Straży i Rad Ludowych (Trafankowski), Towarzystwo Powstańców Wielko-
polskich 1918/1919.

W okresie powojennym były kontynuowane tradycje tych organizacji przez działają-
cy od 1946 r. Związek Powstańców Wielkopolskich i powstałą po jego likwidacji w 1949 
r. Krajową Komisję Weteranów Powstania Wielkopolskiego z siedzibą przy Zarządzie 
Okręgu ZBoWiD w Poznaniu (faktycznie działająca do 1980 r.).

Wszystkie te organizacje miały swoje legitymacje i symbole, co powodowało brak 
możliwości ujednolicenia znaku lub odznaczenia wspólnego, w tym także ustanowienia 
jednego odznaczenia państwowego. W 1938 r. przeprowadzono konsolidację powstań-
czego ruchu społecznego w „Związek Powstańców Wlkp.” stowarzyszenie zarejestro-
wane (prorządowe) do którego wstąpiła znacząca większość organizacji weterańskich. 

Do działalności weterańskiej zaliczono między innymi przynależność do organizacji 
przygotowujących Powstanie Wielkopolskie, a więc Rad Robotniczych i Żołnierskich, 
Straży Ludowej w okresie od 10.11.1918 r. do 18.02.1919 r. oraz oddziałów i instytucji 
wojskowych w okresie od 27.12.1918 r. do 18.02.1919 r. jak również przynależność do 
wojska do 1923 r.
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ZWIĄZEK WETERANÓW POWSTAŃ NARODOWYCH R.P. 1914-
1919 r.

Źródła powstania Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 r. na-
leży poszukiwać w grupie powstańców niezadowolonych z kierunku prac w Towarzy-
stwie Powstańców i Wojaków D. O. K. VII. Wtedy to w 1928 r. ich część okazała nie-
zadowolenie z endeckiego kursu TPiW, przeciwnego, a nawet wrogiego wobec rządów 
Piłsudskiego. Towarzystwo Powstańców i Wojaków wykazywało według niezadowolo-
nych bezczynność wobec postulatów powstańczych, zagadnień historii powstania i in-
nych tematów.

Na tym tle zawiązał się 30.05.1928 r. „Związek Powstańców Wielkopolskich 
1914/1919 r.”, którego wytyczną stały się następujące cele:
– popieranie ideologii mocarstwowej Rzeczypospolitej Polskiej,
– współpraca z władzami dla dobra Ojczyzny i rządu,
– praca organizacyjna dla dobra ogółu powstańców.

Mimo usilnych ataków prasy organizatorzy nowego zrzeszenia nie zaprzestali dzia-
łalności, a po umocnieniu się w Poznaniu przenieśli pracę na prowincję. We wrześniu 
1928 r. istniało 9 kół „Związku Powstańców Wielkopolskich 1918/19”, powstała też 
pierwsza Komisja Weryfikacyjna, której zadaniem było weryfikacja członków z przyję-
ciem do organizacji wyłącznie rzeczywistych powstańców.

Pierwszym krokiem nowej reprezentacji było wysłanie 19.09.1928 r. delegacji do Warsza-
wy. W dążeniu do łączenia się w większe jednostki organizacyjne zainicjowano zjednocze-
nie Związku Powstańców Wielkopolskich 1914–1919 z istniejącym i silnie rozrastającym 
się na kresach wschodnich Związkiem Byłych Uczestników Powstań Narodowych. 

W ten sposób zniknęła nazwa Związku Powstańców Wielkopolskich a w zamian 
uzyskano większe wpływy w stolicy poprzez Zarząd Główny Związku Byłych Uczestni-
ków Powstań Narodowych. 

10.06.1932 r. w Poznaniu odbył się Walny Zjazd De-
legatów Kół poznańskich i pomorskich Związku Byłych 
Uczestników Powstań Narodowych, który jednogłośnie 
uchwalił przemianowanie na Związek Weteranów Po-
wstań Narodowych R.P. 1914-1919 r. i przyjął statut tegoż 
Związku.

Na czele Zarządu Głównego stanął jako prezes gen. 
bryg. w stanie spoczynku Stanisław Taczak. 

Celem Związku była integracja powstańców z lat 1914 
-1919, obrona interesów powstańców i niesienie pomocy 
członkom oraz wdowom i sierotom po poległych i zmar-
łych powstańcach, przez między innymi staranie się 
o pracę dla swoich członków, umożliwianie korzystania 
z bezpłatnej lub zniżkowej opieki lekarskiej, darmowej 
porady prawnej, ale też dbanie o prace nad historią po-
wstania. Działalność Związku polegała między innymi na 
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wydawaniu publikacji. Tylko w roku 1932 ukazały się publikacje „Wielkopolska a Prusy 
w dobie Powstania 1918/19” i tom zbiorowy „Szkice i fragmenty z Powstania Wielko-
polskiego 1918/19”.

Związek miał charakter propaństwowy (piłsudczykowski) i katolicko-narodowy. 
Rozwijał się następująco: w 1930 r. było 9 kół, poświęcono 3 sztandary, w 1932 r. już 
były 73 koła z 7 nowymi sztandarami a w roku 1934 było 214 kół i poświęcono 62 sztan-
dary. Do końca 1934 r. Związek liczył 15000 członków, w tym 6500 zweryfikowanych.

We Wrześni Związek działalność rozpoczął w czerwcu 1932 r. W niedzielę, 
19.06.1932 r. zwołane zostało na salę hotelu „Pod Białym Orłem” zebranie organizacyj-
ne. Prezesem powiatowego Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 r. 
wybrano burmistrza Sołtysiaka.

Związek Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 r. w Miłosławiu.
Jednym z zadań organizacji była weryfikacja powstańców. Nie wszystkim powstań-

com udało się uzyskać potwierdzenie swej działalności w Powstaniu Wielkopolskim. 
W prasie weterańskiej Powstańców Wlkp. można znaleźć niektóre nazwiska po-

wstańców zweryfikowanych przez stosowną komisję Zarządu Głównego Związku Po-
wstańców Wlkp.

Są to między innymi z Koła Miłosław:
Wawrzyn Dąbek, Franciszek Grześkowiak, Wincenty Hoffmann, Aleksander Kimi-

row, Walenty Kaźmierczak, Adam Kołodziński, Edmund Krzyżewski, Franciszek Kupś, 
Stanisław Kuźniak, Józef Madaj, Antoni Melewski, Marcin Monarcha, Franciszek Raj-
kowski, Teodor Słomian, Józef Szczepaniak, Ignacy Szelejewski, Władysław Świtek, Jan 
Walczak, Stefan Wąsiewicz.

z Koła Orzechowo:
Franciszek Antoszewski, Franciszek Grześkowiak, Jan Joachimiak, Marcin Pawla-

czyk, Czesław Skrzypczak, Wincenty Skrzypkowski, Franciszek Wlekliński, 
oraz Stanisław Marciniak, Franciszek Matysiak, Stanisław Wachowiak.

Zjazd Kół Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 we Wrześni 
w 1935 r.

11.08.1935 r. odbył się we Wrześni zjazd członków Związku Weteranów Powstań 
Narodowych RP 1914-1919 r. ze Strzałkowa, Borzykowa i Miłosławia z udziałem wrze-
śnian. Zjazd rozpoczął się zbiórką przed gmachem Starostwa Powiatowego. Uformowa-
ły się trzy kompanie weteranów na czele z pocztem sztandarowym. Całością dowodził 
prezes Koła Miłosław, druh por. Marian Gawron z Miłosławia. 

W uroczystym pochodzie udano się do miejscowego kościoła parafialnego. Ksiądz 
Pawlicki odprawił mszę i wygłosił homilię. Po nabożeństwie uformował się ponownie 
pochód i przedefilował na Rynku przed przedstawicielami władz administracyjnych 
i wojskowych.

W kolejności prezesi kół składali obszerne sprawozdania z działalności organizacyj-
nej od samego założenia poszczególnych Kół Weterańskich, mianowicie prezes Jonek 
z Koła Września – Miasto, prezes Marian Gawron z Koła Miłosław, prezes Spychała 
z Koła Strzałkowo oraz prezes Formanowicz z Koła Borzykowo.
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Raporty z Walnych Zgromadzeń Koła Miłosław Związku Weteranów 
Powstań Narodowych R.P. 1914-1919

Raport Koła Miłosław  z dnia 1.12.1935 r.

W sprawozdaniu Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 według 
stanu na dzień 1 grudnia 1935 r. Koło liczyło 22 członków w tym 18 powstańców, wśród 
nich 3 zweryfikowanych przez Zarząd Główny jako powstańcy wielkopolscy, pozostali 
oczekujący na weryfikację. W skład osobowy Koła wchodziły poza powstańcami 4 oso-
by z kręgu legionistów, POW-u, hallerczyków lub obrońców Lwowa. Pod względem sta-
tusu pracy pracowników umysłowych było czterech a fizycznych osiemnastu. Podano 
przy okazji rodzaje odznaczeń, i tak:

Medal Niepodległości posiadała jedna osoba, Krzyż Zasługi Brązowy jedna osoba 
i Krzyż Śląski dwie osoby. W skład Zarządu wchodzili jako prezes Koła: Marian Gaw-
ron, ppor. z Bugaja, sekretarz został Adam Wojciechowski z Miłosławia a skarbnikiem 
Jakub Sikorski mieszkający w Miłosławiu przy Rynku.

Raporty Koła Miłosław  z 1936 r.

Koło nie posiadało sztandaru 
w styczniu 1936 r. W tym roku do Koła 
należało 18 powstańców wielkopol-
skich, 3 osoby to członkowie rad lu-
dowych i żołnierskich, 2 powstańców 
śląskich oraz 1 hallerczyk. Na Walnym 
Zgromadzeniu w 1936 r. wybrano Za-
rząd w składzie: Marian Gawron, Fran-
ciszek Matysiak, Józef Szczepaniak, 
Kazimierz Dębicki, Stanisław Tabaka, 
Jakub Sikorski

Adam Wojciechowski. Do Komisji 
Rewizyjnej powołano Jana Walczaka, 
Jana Kempińskiego, Stefana Młynar-
czaka. Na zebraniu uroczyście poże-
gnano zmarłego Jana Mencla.

Fragment z Orędownika Wrzesińskiego 
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Raporty Koła Miłosław z dnia 13 lutego 1938 r. 
Powołano Zarząd w składzie: prezesem został Stanisław Wachowiak, zamieszka-

ły w Miłosławiu przy ul. Sienkiewicza, sekretarzem Franciszek Matysiak, zamienio-
ny następnie na Józefa Madaja z Miłosławia, zamieszkałego przy ul. Różowej, skarb-
nikiem zaś Józef Szczepaniak. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Wincenty 
Skrzypkowski.

Raporty Koła Miłosław  z 1939 r.

W dniu  29 stycznia 1939 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Koła. W sprawozdaniu 
ujęto, że Koło liczyło ogółem 31 członków w tym 23 już zweryfikowanych.  Stwierdzono 
też, że wśród członków jest 12 bezrobotnych.

Wybrano Zarząd, w skład którego weszli: jako prezes Marian Gawron, jako wice-
prezes Franciszek Grześkowiak z Mościsk, sekretarzem został  Józef Madaj z Miłosła-
wia, mieszkający przy ul. Bogdańskiego, a jego zastępcą Ignacy Zdunowski z Bugaja, 
skarbnikiem  Józef Szczepaniak mieszkający w Miłosławiu przy ul. Sienkiewicza, jego 
zastępcą Marcin Monarcha z Miłosławia Ślady. Na komendanta powołano Stanisława 
Kuźniaka mieszkającego w Miłosławiu przy Rynku.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli jako członkowie Walenty Kaźmierczak z Pał-
czyna, Teodor Słomian, Wincenty Skrzypkowski z Orzechowa, natomiast  zastępcami 
członków zostali: Antoni Gmerek z Miłosławia i Antoni Melewski z Białego Piątkowa.

Referentem oświatowym został wybrany Magier z Miłosławia.

Związek Powstańców Wielkopolskich

Rozdrobnienie organizacji weterańskich nie sprzyjało walce o godną pamięć wy-
siłku powstańczego. Część związków była wręcz nie tolerowana przez władze. Wobec 
powyższego podczas zjazdu w kwietniu 1937 r. nastąpiła konsolidacja związków. 

Z połączenia  Związku Weteranów Powstań Narodowych 1914-1919, Towarzystwa 
Powstańców Wielkopolskich na Śląsku, Centralnego Komitetu Dowódców Straży i Rad 
Ludowych (grupa Trafankowskiego) oraz Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich 
1918/1919 powstał Związek Powstańców Wielkopolskich. 

Związek Powstańców Wielkopolskich w Orzechowie

W dniu 2.02.1939 r. zawiązało się nowe koło Związku Powstańców Wielkopolskich 
w Orzechowie. Prezesem został wybrany Franciszek Wlekliński, sekretarzem Jan Jo-
achimiak, skarbnikiem Marcin Pawlaczyk a komendantem Czesław Skrzypczak.

Koło należało do Okręgu I Poznańskiego. 
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Sprawozdanie z zebrania Związku Powstańców Wielkopolskich w 1939 r.
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Lista członków Związku Powstańców Wielkopolskich w Miłosławiu w 1939 r.
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Lista członków Związku Powstańców Wielkopolskich w Orzechowie.
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Lista członków Związku Powstańców Wlkp. z Pięczkowa wz 1938 r.
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TOWARZYSTWO POWSTAŃCÓW I WOJAKÓW ZIEM 
ZACHODNICH  

(DOK VII) RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na życzenie szefa Dowództwa Okręgu Korpusu VII, 
generała dywizji Kazimierza Raszewskiego został po-
wołany 14.05.1922 r. Związek Towarzystw Powstańców 
i Wojaków Ziem Zachodnich R.P. Stowarzyszenie nosiło 
charakter bezpartyjny i apolityczny (chociaż akurat moż-
na w to mocno powątpiewać). Rekrutowało się z byłych 
uczestników Powstania Wielkopolskiego i byłych żołnie-
rzy Armii Wielkopolskiej. Później postanowiono również 
przyjmować na członków wszystkich rezerwistów i mło-
dzież przedpoborową.

Celem związku było:
– pielęgnowanie pamięci o poległych w powstaniu 
i w późniejszych walkach przy ustalaniu granic,
– pogłębianie idei państwowości polskiej i budzenie 
poczucia obowiązków obywatelskich, szczególnie wśród młodszego pokolenia,
– skupianie wszystkich obywateli danej miejscowości i okolicy, którzy brali bezpośred-
ni lub pośredni udział w powstaniu oraz wszystkich wojaków, którzy bądź to ochotni-
czo, bądź też na podstawie poboru służyli w wojsku,
– podtrzymywanie ducha solidarności i braterskości przez zgromadzenia, wykłady, 
odczyty, obchody świąt i rocznic narodowych,
– rozwijanie tężyzny cielesnej przez ćwiczenia wojskowe, mające na celu wychowanie 
fizyczne i wyszkolenie wojskowe, zgodnie z regulaminami – przepisami obowiązujący-
mi w Armii Polskiej,
– podtrzymywanie wśród członków gotowości niesie-
nia w razie potrzeby czynnej pomocy Armii Polskiej,
– udzielanie członkom pomocy moralnej i materialnej.

Wyróżniono 5 rodzajów członkostwa:
– byli uczestnicy Powstania Wielkopolskiego którzy 
w ochotniczych oddziałach powstańczych z bronią 
w ręku brali udział w walkach (powstańcy zbrojni),
– powstańcy zasługi, którzy w okresie powstania 
czynnie lub biernie przyczynili się do oswobodzenia 
kraju, bądź to w administracji, bądź to przy zasilaniu 
oddziałów walczących
– grupa wojaków, czyli wszystkich byłych  żołnierzy, 
– członkowie honorowi,
– członkowie nadzwyczajni.

Członkami honorowymi mogli być weterani po-
wstania z 1863 r. i oczywiście ci, którzy położyli 
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Przykładowe wnętrze książeczki TPiW należącej do burmistrza Miłosławia Walentego 
Kochanowskiego.
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szczególne zasługi dla sprawy narodowej lub dla rozwoju danego towarzystwa. Do gru-
py członków nadzwyczajnych zaliczyć można było młodzież przedpoborową.

Pod względem przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego Związek pod-
legał władzom wojskowym. Towarzystwa i oddziały młodzieży przedpoborowej ćwi-
czyły pod kierownictwem oficerów Przysposobienia Wojskowego. Corocznie odbywały 
się w Okręgach apele, połączone z zawodami sprawności żołnierskiej, a co 2 lata apel 
związkowy z zawodami.

Do związku w roku 1927 należało prawie 179 Towarzystw liczących prawie 13 tys. 
członków. 

Struktura była następująca: 
– szczebel podstawowy: towarzystwo, często imienia wybranego bohatera, 
– szczebel okręgowy: okręgi i zarząd okręgu (okręg XVII to wrzesiński), 
– szczebel wojewódzki: Zarząd Wojewódzki (były trzy: poznański DOK VII, pomorski 
DOK VIII, śląski DOK V), 
– szczebel centralny: Generalny Zarząd Związku Powstańców i Wojaków Ziem Za-
chodnich R.P. z siedzibą w Poznaniu.

Związek składał się z 18 okręgów, rozlokowanych w poszczególnych powiatach, 
a mianowicie: Okręg I Poznań, II Oborniki, III Gniezno, IV Kalisz, V Ostrów, VI Kro-
toszyn, VII Śrem, VIII Leszno, IX Grodzisk, X Szamotuły, XI Czarnków, XII Odolanów, 
XIII Kępno, XIV Wolsztyn, XV Zbąszyń, XVI Międzychód, XVII Września, XVIII Koło. 

Funkcję prezesa w latach 1922 – 1924 pełnił płk rez. dr Bernard Śliwiński, a wice-
prezesem był kpt. rez. Mieczysław Paluch.

Od 1924 r. funkcjonował nowy Zarząd w składzie gen. broni Józef Dowbor-Muśnicki 
jako prezes i wyżej wymieniony płk Śliwiński, który był wiceprezesem. Kolejne zmiany 
zarządu wynikały z przyczyn organizacyjnych i politycznych. Na stanowisko prezesa 
powołano w 1925 roku Macieja Mielżyńskiego (pseudonim Nowina-Doliwa), powierza-
jąc gen. Dowbor-Muśnickiemu prezesostwo honorowe. 

Wskutek opowiedzenia się wielu organizacji przeciwko przewrotowi majowemu, 
w 1926 r. nastąpiły czystki. Nie ominęły również Związku, w wyniku czego wyłonio-
no zarząd bardziej sprzyjający współczesnej władzy (hołdy dla Piłsudskiego). Toteż 
15.05.1927 r. wybrano na Zjeździe Delegatów nowe władze naczelne Związku. Preze-
sem został dr Zygmunt Głowacki a sekretarzem generalnym por. rez. Stefan Szykowny.

Związek dotrwał do 1939 r., aczkolwiek już od początków lat 30. stracił na znacze-
niu, a w końcu pozostały pojedyncze towarzystwa.

Związek był członkiem międzynarodowej organizacji „Fidac” z siedzibą w Paryżu.
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OKRĘGOWE ORGANIZACJE TOWARZYSTW POWSTAŃCÓW 
I WOJAKÓW

XVII OKRĘG TOWARZYSTWA POWSTAŃCÓW I WOJAKÓW

W marcu 1927 r. odbył się roczny walny zjazd Towarzystw Okręgu III w Gnieźnie, 
do którego należały miejscowości Strzałkowo i Września. Tendencję do utworzenia we 
Wrześni własnego okręgu zaakceptowano, pod warunkiem posiadania do 1.07.1927 r. 
odpowiedniej liczby towarzystw. 

24.07.1927 r. odbyło się zebranie konstytucyjne TPiW celem założenia okręgu z sie-
dzibą we Wrześni. W składzie zarządu znalazł się delegat ze Strzałkowa, Ludwik Cu-
kierski, jako zastępca komendanta. Jako delegat ze Strzałkowa występował ponadto 
Alankiewicz. Utworzony Okręg otrzymał numer XVII. W skład jego struktur wchodziły 
koła z Wrześni, Strzałkowa, Miłosławia, Witowa (koło Środy), Gułtów i Nekli. 18 mar-
ca 1928 r. odbył się I Walny Zjazd Delegatów, Prezesów i Komendantów Okręgu XVII. 
Przybyło 22 delegatów, których powitał prezes Okręgu Józef Trawiński. Obradom prze-
wodniczył Jan Barczak z Nekli. Ze złożonych sprawozdań wynikało, że Okręg obejmu-
je 5 towarzystw, a liczbę członków określono na 350. Komendantem Okręgu był Józef 
Skonieczny. Wybory wyłoniły nowy skład zarządu. Prezesem pozostał Józef Trawiński, 
wiceprezesem powołano Feliksa Alankiewicza ze Strzałkowa, Stanisław Lange został 
wybrany sekretarzem, Ignacy Niciński skarbnikiem, Józef Skonieczny komendantem, 
Kochanowski i Trela radnymi. Po wygłoszeniu referatu na temat przysposobienia woj-
skowego i wspólnym zdjęciu obrady około godz. 15.00 zakończono.

24.03.1929 r. odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Na przewod-
niczącego Walnego Zjazdu powołano por. rez. druha Alankiewicza ze Strzałkowa, sekre-
tarzem został wybrany druh Stanisław Lange. Ze sprawozdania wynikało, że okręg zrze-
sza w siedmiu towarzystwach 495 druhów, posiadających następujące szarże wojskowe: 
11 oficerów rezerwy, 2 chorążych, 31 sierżantów lub wachmistrzów, 21 plutonowych, 
75 kaprali, 112 starszych żołnierzy, 232 szeregowych oraz 1 urzędnika wojskowego.

Na następną kadencję wybrano zarząd z prezesem Józefem Trawińskim na czele. 

ROK 1929
3.11.1929 r. Okręg XVII Wrzesiński Związku Powstańców i Wojaków DOK VII odbył 

swe okręgowe strzelanie. Strzelano zespołami po 3 strzały w pozycjach: leżąc, klęcząc, 
stojąc, wszystkie z wolnej ręki. Okręgową nagrodę przechodnią, tj. proporczyk ofiarowa-
ny przez Koło Oficerów Rezerwy powiatu wrzesińskiego, zdobyła Nekla, drugie miejsce 
zajęła Września, trzecie miejsce Kaczanowo, dalsze Miłosław i Strzałkowo. Indywidual-
ne  mistrzostwo Okręgu w jednej z dyscyplin (strzelaniu na 200 m w ilości 5 strzałów) 
zdobył Wacław Braciak a drugie miejsce Czesław Kierzek, obaj z Nekli. Następne miej-
sca zajęli por. rez. Feliks Alankiewicz i Józef Szalbierz, obaj reprezentujący Strzałkowo 
oraz Tomasz Matuszak z Nekli. Pierwszych 3 druhów otrzymało odpowiednie dyplo-
my, poza tym na własność Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Nekli i Strzałkowie 
przeszło po 5 granatów ćwiczebnych, z których 6 ofiarował dotychczasowy Powiatowy 



156

Komendant Przysposobienia Wojskowego por. Gabler. Po ogłoszeniu wyników wywo-
łano przed szereg druhów zwycięzców oraz wręczono proporczyk, jako nagrodę prze-
chodnią. Nagrodę wręczył prezesowi Towarzystwa Powstańców i Wojaków z Nekli, dru-
howi por. rez. Janowi Barczakowi komendant Obwodowy Przysposobienia Wojskowego 
major Burczyński, gratulując z osobna wszystkim zwycięzcom. 

ROK 1930 
Walny Zjazd Delegatów Okręgu XVII. Zw. T. P. i Woj. odbył się 16. 03.1930 r. 

we Wrześni. Sprawozdania z czynności Zarządu Okręgowego przyjęto do zatwierdzają-
cej wiadomości. Okręg w tym okresie liczył 7 Towarzystw (Września, Miłosław, Strzał-
kowo, Nekla, Kaczanowo, Gułtowy i Witowo koło Środy) z ogólną liczbą 539 członków 
i 45 osób młodzieży przedpoborowej. Członkowie składają się w 65 proc. z powstań-
ców, 35 proc. stanowią wojacy. W akcji przysposobienia wojskowego, stanowiącej jedno 
z naczelnych zadań organizacji Tow. Powst. i Woj. okręg brał udział, zdobywając licz-
ne nagrody. Podczas poprzedniego rocznego apelu związkowego reprezentacja Okręgu 
zdobyła pierwsze miejsce w biegu szturmowym i kilka nagród indywidualnych. 

Na terenie działalności Okręgu znajdowały się 3 strzelnice oraz dostateczna ilość 
boisk. Okręg cieszył się poparciem władz wojskowych, które użyczały strzelnic, broni, 
amunicji i pomocy technicznej przy urządzaniu strzelań itp. imprez. Komendant Okrę-
gu otrzymał za zasługi na polu przysposobienia wojskowego Srebrny Krzyż Zasługi. 
Apel Okręgowy ustalono na dzień 6 lipca w Miłosławiu. W skład zarządu Okręgowego 
wchodzili: prezes por. rez. Józef Trawiński z Gulczewka, wiceprezes kpt. rez. dr. Jako-
wicz z Miłosławia, sekretarz Ignacy Pera, skarbnik Ignacy Niciński będący członkiem 
zarządu Rolnika we Wrześni, komendant Józef Skonieczny oraz ławnicy por. rez. Jan 
Barczak z Nekli i Władysław Kaliszewski z Wrześni. 

25.09.1930 r. podsumowano apel związku, który odbył się w Miłosławiu, podjęto 
też uchwały organizacyjne, w tym wniosek o złożenie, w uznaniu gorliwej i owocnej 
pracy, specjalnych podziękowań por. Alankiewiczowi, byłemu prezesowi Towarzystwa 
w Strzałkowie. 

ROK 1932 
3.04.1932 r. odbył sie w lokalu Gawlaka we Wrześni Zjazd delegatów Okręgu XVII 

Związku Tow. Powstańców i Wojaków. Zjazd otworzył prezes okręgowy por. rez. J. Tra-
wiński z Gulczewka. Na zjazd przybył również delegat Związku z Poznania, referent 
oświatowy Kujawa, któremu powierzono dalsze przewodnictwo zjazdu. Sprawozdania 
z rocznej działalności okręgu zdawali sekretarz druh Pera, komendant druh Skonieczny 
oraz skarbnik druh Niciński. Okręg liczył 440 druhów i 42 osoby młodzieży przedpo-
borowej zrzeszonych w Tow. Powst. i Wojaków we Wrześni, Miłosławiu, Strzałkowie, 
Kaczanowie, Nekli, Gułtowach, Kornatach i Witowie.

Po zebraniu odbyło się doroczne strzelanie okręgowe zespołami o nagrodę wędrowną 
okręgu oraz indywidualne o tytuł mistrza i podmistrzów okręgu na strzelnicy Bractwa 
Kurkowego. Na strzelanie stanęły zespoły wszystkich Towarzystw Okręgu, z wyjątkiem 
Witowa oraz kandydaci na mistrza. Razem było około 150 ludzi. Strzały honorowe od-
dali: por. rez. Józef Trawiński na cześć Rzeczpospolitej Polskiej, dotychczasowy mistrz 
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okręgowy druh Braciak z Nekli na cześć Armii, druh Józef Skonieczny na cześć Związ-
ku Tow. Powstańców i Wojaków, druh dr. Jakowicz z Miłosławia na cześć powiatu, druh 
Ferdynand Wilkus na cześć miasta Wrześni. Oddawanie strzałów honorowych uczcił 
oddział postawą na „Baczność!”. Nagrodę przechodnią okręgu zdobył wrzesiński zespół 
(druhowie: Szwacki, Kazimierz Wasielewski, Jan Jankowiak) osięgając 401 pierścieni 
(na 540 możliwych), zespół Strzałkowo osiągnął 393 pierścieni, Miłosław 390 pierście-
ni. Ponadto strzelały zespoły Kaczanowa, Nekli i Gułtów. W zawodach indywidualnych 
tytuł mistrza okręgu zdobył druh Ferdynand Wilkus. prezes Tow. Powst. i Woj. Września 
osiągając 55 punktów na 60 możliwych, pierwszym podmistrzem został druh Hadada 
(53), drugim Frąckowiak Ed. (52) – obaj 
z Nekli. 

ZJAZD DELEGATÓW OKRĘGU XVII 
ZWIĄZKU POWSTAŃCÓW  

I WOJAKÓW W 1933 R.

26.03.1933 r. odbył sie we Wrześni 
w lokalu p. Gawlaka we Wrześni zjazd 
delegatów Tow. Powst. i Wojaków okrę-
gu wrzesińskiego. Do okręgu należało 
7 Towarzystw: z Wrześni, Miłosławia, 
Strzałkowa, Gułtów, Nekli, Kaczanowa 
i Kornat, które też z wyjątkiem Kor-
nat były reprezentowane na zjeździe. 
Ogólna liczba członków odnośnych 
Towarzystw wynosiła 317 oraz 60 
członków młodzieży przedpoborowej. 
Jeśli chodzi o działalność to z ramie-
nia zarządu przeprowadzono lustra-
cje Towarzystw, urządzono strzelania 
lokalne oraz okręgowe, odbyły się 
liczne apele, zorganizowano uroczy-
stości rocznicowe. Stan obecny związ-
ku, do którego przynależy 25 okręgów 
w Wielkopolsce oraz okręgi Pomorski 
i Śląski, razem liczył związek 31 000 
członków. W wyniku wyborów do za-
rządu wybrano: jako prezesa Józefa 
Trawińskiego, wiceprezesa Józefa Gła-
dyszewskiego z Miłosławia, sekretarza 
Ignacego Perę z Wrześni, skarbnika 
Franciszka Kromolickiego chorążego 
w stanie spoczynku, delegatami W. 
Kaliszewskiego z Wrześni, Antoniego 
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Bydłowskiego z Miłosławia, por. rez. Jana Barczaka z Nekli i Jakuba Trellę z Kacza-
nowa. Delegatami na zjazd związkowy wybrano prezesa, wiceprezesa, Kaliszewskiego 
i Banaszaka ze Strzałkowa. 

2.04.1933 r. odbyła się w Poznaniu, w sali pani Jarockiej, odprawa komendantów 
i skarbników Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków, pod przewodnictwem 
pierwszego komendanta związku płk. rez. Thiela z Doruchowa, w obecności prezesa 
związku dr. St. Celichowskiego, gen. Zaleskiego, por. Podgórskiego. Z Pomorza przybył 
komendant okręgu z pomorskiego Związku Towarzystw Powst. i Woj. mjr Nieborak. 
Z Wrześni w odprawie uczestniczyli Skonieczny i Kromolicki. 

ROK 1937 
Na piętnostolecie Towarzystwa w powiecie funkcjonowało 8 Towarzystw z 526 

członkami.

Zdjęcie z dnia 18.03.1928 r. we Wrześni. Stoją:
I rząd od góry, pierwszy z lewej komendant nekielski Stanisław Hadada, czwarty sekretarz okręgu 
Ignacy Perz
II rząd od góry, czwarty z lewej kierownik szkoły w Nekli, delegat Ignacy Wróblewski, szósty Włady-
sław Kocik z Wrześni, dziewiąty skarbnik Ignacy Niciński
Siedzą od lewej: NN, wiceprezes okręgowy Jan Barczak z Nekli (Józefowo), prezes Józef Trawiński 
z Wrześni, Feliks Alankiewicz ze Strzałkowa, komendant okręgowy Józef Skonieczny
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TOWARZYSTWO POWSTAŃCÓW I WOJAKÓW W MIŁOSŁAWIU

Towarzystwa Powstańców i Wojaków skupiały weteranów powstańców i żołnierzy 
walczących w czasie pierwszej wojny światowej oraz powstań narodowych, zwłaszcza 
w Powstaniu Wielkopolskim. W powiecie wrzesińskim pierwsze koło towarzystwa po-
wstało w Miłosławiu. Mieszkańcy Miłosławia i okolic powołali do życia Towarzystwo 
Powstańców i Wojaków, a na patrona wybrano generała Kazimierza Grudzielskiego.

Działalność Towarzystwa polegała na organizowaniu uroczystości związanych 
z rocznicami Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości oraz przygotowy-
waniu młodzieży poprzez ćwiczenia w strzelaniu do obronności kraju. 

W lipcu 1922 r. Związek Towarzystw Powstańców i Wojaków na województwo po-
znańskie dokonał podziału obszaru na 11 okręgów. Okręg VII tworzyły powiaty Środa, 
Śrem, Września. 

Pierwszym prezesem Towarzystwa był Franciszek Czerniejewski, listonosz mieszka-
jący przy ulicy Kościelnej. Jako założyciel i opiekun koła występował ksiądz Stanisław 
Bogdański. Do towarzystwa w 1922 r. należało 46 członków. 

W dniu 29 czerwca 1924 r., zaledwie dwa lata po swoim powstaniu,Towarzystwo 
Powstańców i Wojaków dorobiło się sztandaru. Na uroczystość jego poświęcenia zapro-
szono wszystkie organizacje.  Potwierdzenie obecności należało zgłaszać u ówczesnego 
sekretarza Towarzystwa, druha Mariana Czaplickiego.

Opracowano specjalny program uroczystości. Przewidywał rozpoczęcie uroczystości 
zbiórką o godz. 10.30  gości i pocztów sztandarowych w Rynku, a następnie wymarsz 
do kościoła, na mszę świętą. Po niej nastąpił powrót na Rynek, gdzie odbyło się dekoro-
wanie powstańców, a nstępnie przejście do sali w Bazarze. Po południu zorganizowano 
zabawy i koncerty, w tym koncert orkiestry pułkowej 68. Pułku Piechoty pod batutą por. 
Szała. Uroczystości kończyła zabawa taneczna w salach. 

Towarzystwo wrzesińskie poczyniło przygotowania do wyjazdu do Miłosławia i we-
zwało swoich członków do licznego udziału.

W 1940 r. zniszczono wszelkie dokumenty związane z działalnością Towarzystwa 
Powstańców i Wojaków imienia gen. Kazimierza Grudzielskiego. Ślady działalności To-
warzystwa można znaleźć w Orędowniku Wrzesińskim.
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WIADOMOŚCI O MIŁOSŁAWSKIM TOWARZYSTWIE  POWSTAŃCÓW
 I WOJAKÓW ZAMIESZCZONE W PRASIE

1922 r.
Przygotowania do utworzenia towarzystwa

Orędownik Wrzesiński z dnia 13 czerwca 1922 r., nr 68
Baczność powstańcy Wielkopolscy! 
W święto Bożego Ciała [15.06.1922] o godz. 2-ej po południu odbędzie się w Hotelu pod 
Białym Orłem zbiórka byłych Powstańców Wielkopolskich. Wszystkich zainteresowa-
nych z miasta Miłosławia i okolicy prosi się o przybycie. Referat i cel zbiórki wygłosi p. 
Sobiejewski. Za tymczasowy zarząd Mieczysław Czarczyński, sekretarz.

Ogłoszenie dla Wrześni
Orędownik Wrzesiński z dnia 7 lipca 1922 r.
Związek towarzystw powstańców i wojaków na Województwo Poznańskie podzielił 
województwo na 11 okręgów. Okręg 7-my tworzą powiaty Środa, Śrem, Września; z po-
wiatu naszego już Miłosław założył towarzystwo lokalne, czas więc abyśmy we Wrześni 
pomyśleli o tem także. W tym celu uprasza się o łaskawe przybycie do lokalu p. M. 
Trąpczyńskiego we Wrześni ulica Miłosławska w poniedziałek dnia 10 b.m. o godzinie 
8 wieczór wszystkich uczestników powstania wielkopolskiego. Członków dzieli się:
1.na powstańców, którzy walczyli z bronią w ręku,
2.powstańców, którzy położyli zasługi wobec sprawy narodowej w czasie przełomu.

Miłosław

Ogłoszenie miłosławskiego Towarzystwa 
Powstańców i Wojaków w grudniu 1922 r.
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1923 r.
Orędownik Wrzesiński z dnia 22.12.1923 r., nr 147 
Miłosław. 
Jak w roku ubiegłym tak i w tym obchodzić będziemy uroczyście rocznicę powstania 
wielkopolskiego. Towarzystwo byłych Powstańców i Wojaków Wielkopolskich przygo-
towuje na dzień ten nader urozmaicony program. Przed południem o godz. 9-tej zbiórka 
wszystkich towarzystw w hotelu pod „Białem Orłem”. O 9.30 wymarsz do kościoła. Po 
mszy świętej pochód na cmentarz, tamże złożenie wieńca na grobie poległych, powrót 
na rynek, gdzie odbędzie
się dekorowanie powstańców. 
Wieczorem od g. 7.30 począwszy wieczornica. Na program tejże składają się śpiewy 
chórowe, odczyt, deklamacje oraz obraz dramatyczny w jednym akcie „W Katorgach”. 
Po przedstawieniu skromna zabawa. Obywatelstwo miejscowe i pozamiejscowe w zro-
zumieniu ważności bytu Tow. Powstańczych winno gremialny wziąć udział tak w po-
chodzie, jak i wieczornicy.
Zarząd Towarzystwa byłych Powstańców i Wojaków Wielkopolskich w Miłosławiu.

1924 r.
Poświęcenie sztandaru

z dnia 5.06.1924 r.
Miłosław. 
W dniu 29 bm. urządza Towarzystwo 
Powstańców i Wojaków uroczystość 
poświęcenia sztandaru, na którą ma 
zaszczyt zaprosić wszystkie towarzy-
stwa miejscowe oraz zamiejscowe. 
Dokładny program uroczystości po-
damy w jednym z następujących nu-
merów Orędownika. Dla udogodnie-
nia organizacji uroczystości prosimy 
szanowne towarzystwa zamiejscowe 
o łaskawe podanie ilości przybywa-
jących członków na ręce sekretarza 
druha M. Czaplickiego w miejscu. 
„Wolność!” 
Zarząd Towarzystwa Powstańców 
i Wojaków w Miłosławiu. 
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1929 r.
z dnia 9.03.1929 r.
Baczność Druhowie, Powstańcy i Wojacy Okręgu XVII Września. 
Ćwiczenia bojowe odbędą się w niedzielę, dnia 10 marca br. Zbiórka dla partji czerwo-
nej: Września, Strzałkowo i Kaczanowo o godz. 7,30 we Wrześni na dziedzińcu koszar, 
dla partji niebieskiej: Miłosław, Nekla, Gułtowy i Wittowo o godzinie 8 w Zberkach. 
Umundurowanie, bron i amunicja będą wydane na miejscach zbiórki. 
Omówienie ćwiczeń i obiad w Chwalibogowie; należy zabrać menażki względnie tale-
rze i łyżki. Po ukończeniu ćwiczeń odbędą się zawody w walce na bagnety o nagrody. 
Podoficerowie rezerwy są proszeni w mundurze własnym o ile takowy posiadają. 
Zbiórka dla członków ze Wrześni o godz. 7,15 przed lokalem p. M. Trąpczyńskiej ul. 
Podgórna. Wzywa się członków T – wa całego Okręgu XVII o liczne i punktualne sta-
wienie się. 

1931 r.
Za Wolność! 
Roczne Walne zebranie Towarzystwa Powstańców i Wojaków im. Gen. GrudzieIskie-
go w Miłosławiu odbędzie się w niedzielę, dnia 18.1. 1931 r. o godz. 13. w „Hotelu 
Bazar”. 
Przybycie wszystkich członków pożądane. 
Zarząd. 

1932
Z Miłosławia. 
Towarzystwo Powstańców i Wojaków im. Gen. Grudzielskiego w Miłosławiu obchodzi 
w dniu 5 czerwca 1932 r. 10-cio lecie swego istnienia, połączone z uroczystym posie-
dzeniem i zabawą w lasku białopiątkowskim. 
oraz związane z powyższym
ogłoszenie wrzesińskiego Towarzystwa Powstańców i Wojaków
 „Za Wolność!” Bratnie Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Miłosławiu zaprosiło 
nas na uroczystość obchodu l0-lecia istnienia towarzystwa, połączoną z poświęceniem 
sztandaru, która się odbędzie w niedzielę, dnia 5.06.1932. O jak najliczniejszy wyjazd 
i udział członków na powyższą uroczystość zaprasza się. Wyjazd koleją o godz. 6. 
Nadmienia się, iż z powodu powyżej podanej uroczystości zebranie plenarne odbędzie 
się dopiero 12. bm. o zwykłym czasie. 
Zarząd Towarzystwa Powstańców i Wojaków we Wrześni. 

Orędownik Wrzesiński z dnia    1932 r. nr  66
 Z uroczystości l0-lecia Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Miłosławiu 
Tow. Powstańców i Wojaków im. Gen. Grudzielskiego w Miłosławiu obchodziło w ubie-
głą niedzielę, 5 czerwca 1932 r. 10-cio lecie swego założenia. Rano o godz. 9-tej przybyłe 
delegacje jak i drużyny bratnich Towarzystw z Wrześni, N owego Miasta, Kaczanowa, 
Gułtów i Witowa oraz miejscowe Towarzystwa wraz z Towarzystwem-Jubilatem zgro-
madziły się przed lokalem p. Janiaka, gdzie nastąpił raport, który odebrał prezes okręgu 
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por. rez. druh Trawiński z Gulczewka. 
Następnie uformował się pochód, do którego stanęło 200 uczestników uroczystości z 15 
sztandarami, aby z orkiestrą miejscowego „Sokoła” na czele udać się o godz. 10-tej do 
kościoła na mszę świętą. którą odprawił ks. Napierała. 
W powrotnej drodze z kościoła przed władzami organizacyjnymi i przedstawicielami 
władz miejscowych odbyła się na rynku defilada, po której wyruszyły delegacje z 3 
wspaniałymi wieńcami na mogiły poległych bohaterów z 1848 r. i 1918/19 r. oraz przed 
pomnik „Kosynierów”, pochód zaś udał się do lokalu posiedzeń. 
Tutaj odbyło się uroczyste zebranie, którego otwarcia dokonał prezes Towarzystwa-Ju-
bilata druh Józefat Gładyszewski, zdając przewodnictwo zebrania druhowi prezesowi 
okręgowemu.
Druh Trawiński, obejmując przewodnictwo wygłosił krótkie przemówienie i wzniósł 
okrzyk na cześć Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie sekretarz druh Piskorski zdał spra-
wozdanie, w którym zapoznał obecnych z 10-cio letnią działalnością Towarzystwa. Po 
sprawozdaniu sekretarza nastąpił długi szereg przemówień, które zapoczątkował skła-
dając życzenia od Magistratu w Miłosławiu p. burmistrz Kochanowski. W dalszym ciągu 
składali życzenia delegaci z Miłosławia, i to: Bractwa Kurkowego, Czerwonego Krzyża, 
Koła Śpiewaczego, Katolickiego Koła Polek, Stowarzyszenia  Matek Polek, Katolickiego 
Towarzystwa Robotników Polskich, Towarzystwa Przemysłowego, Stowarzyszenia Mło-
dzieży Polskiej, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Żeńskiego Towarzystwa  
Sokół, Ochotniczej Straży Pożarnej, Związku Kolejarzy, ZHP Drużyna Harcerska. Osob-
ne życzenia złożył król kurkowy pan Józef Bydłowski. W imieniu Związku wygłosił 
dłuższe przemówienie i złożył życzenia sekretarz okręgowy XVII Okręgu Towarzystwa 
Powstańców i Wojaków druh Pera z Wrześni, wreszcie składali życzenia delegaci To-
warzystwa Powstańców i Wojaków z Wrześni, Nowego Miasta, Kaczanowa, Gułtów 
i Witowa.
Do sztandaru ofiarowano 13 gwoździ pamiątkowych. Telegramy nadeszły od Towa-
rzystwa Powstańców i Wojaków ze Swarzędza, Kurnika, Krotoszyna, Pobiedzisk, Ko-
strzyna, Ostrowa, Gniezna i Bydgoszczy. Z kolei wygłosił sędziwy obywatel, zasłużony 
działacz w pracy społecznej na tutejszym gruncie, dyrektor Banku pan Bolesław No-
wakowski płomienne przemówienie, przywodząc zebranym na pamięć podjęte przez 
naród polski wysiłki dla odzyskania naszej niepodległości. Szanowny mówca wskazuje 
na krew przelaną w powstaniach ubiegłego stulecia i powstaniu w 1918/19 r. i apeluje 
do młodego pokolenia, aby niepodległej Polski i czystości ducha polskiego bronili do 
ostatniej kropli krwi. 
Obecni na sali, porwani zdaniem sędziwego patrioty, złożyli uroczyste ślubowanie pod-
jąć walkę każdej chwili, gdyby zaszła tego potrzeba i stać wiernie na straży ziemi oj-
czystej, po czym odśpiewano „Rotę”. Podniosłe to zebranie zakończono śpiewem „Boże 
coś Polskę”. Po wspólnym obiedzie, którym zawsze gościnne Towarzystwo Powstańców 
i Wojaków w Miłosławiu podejmowało uczestników uroczystości, pochód uformował 
się na nowo i wyruszył do lasku białopiątkowskiego, gdzie odbyła się zabawa w harmo-
nijnym nastroju do wieczora. Uroczystość 10-cio lecia zakończono wieczorną  zabawą 
w sali pana Janiaka. 
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Podsumowanie
Towarzystwa Powstańców i Wojaków miały charakter narodowo-chrześcijański. Kryty-
kowały obóz piłsudczykowski i wzajemnie były niszczone przez władze. Stąd wielu po-
wstańców zmieniało przynależność na preferowany przez władze Związek Weteranów 
Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 i późniejszy Związek Powstańców Wielkopol-
skich. Zresztą towarzystwa jako odrębne jednostki także mogły wejść w skład ZWPN, 
co też miało miejsce.
W 1940 r. zniszczono wszelkie dokumenty i sztandar związane z działalnością Towarzy-
stwa Powstańców i Wojaków imienia gen. Kazimierza Grudzielskiego w Miłosławiu.

ZWIĄZEK POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918-1919 

PO II WOJNIE

Po drugiej wojnie światowej nastąpiła reaktywacja Związku Powstańców Wielko-
polskich. Związek ten kontynuował działalność związku przedwojennego o tej samej 
nazwie. Działał od roku 1946 do 1949. Od września 1949 r. przymusowo połączono 
organizacje weterańskie w Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. 

ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ

Po likwidacji Związku Powstańców Wielkopolskich jedyną organizacją weterańską 
po 1949 r. został Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD). Utworzono 
tę organizację 2 września 1949 r. w wyniku narzuconego zjednoczenia 11 istniejących 
aktualnie, działających od 1945 r., organizacji weteranów i więźniów obozów hitlerow-
skich (w tym Związku Powstańców Wielkopolskich). 

Sprawy Powstania Wielkopolskiego miała reprezentować powołana w latach 1949-
1980 Krajowa Komisja Weteranów Powstania Wielkopolskiego z siedzibą przy Zarządzie 
Okręgu ZBoWiD w Poznaniu. 

Istotną funkcją ZBoWiD-u były sprawy socjalne, bowiem Związek zrzeszał także 
wdowy i sieroty po pomordowanych lub poległych obywatelach polskich. Udzielane 
zapomogi były ratunkiem dla znajdujących się w skrajnych sytuacjach rodzin. 

W 1956 r. ustanowiono Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Była możliwość nadawania 
pośmiertnego. Inicjatywę nadawania krzyża przekazano ZBoWiD-owi. 

W dniu 30.04.1971 r. podjęto uchwałę o mianowaniu wszystkich żyjących wtedy Po-
wstańców Wielkopolskich oraz wszystkich Powstańców Śląskich na stopnie oficerskie. 
Posiadający stopień wojskowy do podoficera włącznie otrzymali awans na stopień pod-
porucznika, a oficerowie awansowani zostali na kolejny stopień oficerski. Mianowania 
na stopień podporucznika dokonywała  Rada Państwa na wniosek Ministra Obrony Na-
rodowej, a na kolejne stopnie oficerskie mianował Minister Obrony Narodowej. Awan-
se przyznawano na wniosek. Z reguły z wnioskiem występował Związek Bojowników 
o Wolność i Demokrację. 
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SKAUTING (HARCERSTWO)
Miłosław, 3.02.1992 r.                                                         napisał Dominik Pogłodziński

Harcerstwo miłosławskie
Harcerstwo w Miłosławiu jest starsze wiekowo niż we Wrześni, 

gdyż I Drużyna im. Henryka Dąbrowskiego powstała już w 1915 r. 
podczas gdy wrzesińska dopiero w 1917 r. Początkowo powstała dru-
żyna harcerska im. Tadeusza Kościuszki (zarejestrowana jako Touri-
stenclub), przemianowana następnie na im. Henryka Dąbrowskiego.

Głównym celem harcerstwa w Miłosławiu było krzewienie 
patriotyzmu oraz udział młodzieży w przyszłym odzyskiwaniu 
niepodległości Polski. Dzięki inicjatywie księdza proboszcza Sta-
nisława Bogdańskiego oraz właściciela fabryki cygar pana Józefa 
Smodlibowskiego, powstała drużyna harcerska, której pierwszymi 
drużynowymi byli Władysław Monarszyński oraz Stanisław Bor-
czyński, praktykant w lasach miłosławskich.

Młodzież miłosławska chętnie wstępowała do tej organizacji.  W pierwszym składzie 
przeważali dzieci miejscowych rzemieślników. Utworzono dwie grupy. Dla młodszych 
utworzono grupę zuchów. Łącznie obie grupy liczyły około 30 członków. Przysięgę skau-
tową młodzież składała w parku miłosławskim  pod pomnikiem Słowackiego. Zbiórki 
i podstawowe ćwiczenia odbywały się w zakonspirowanym  lokalu pana Dreckiego 
przy ul. Śremskiej (obecnie Henryka Sienkiewicza). Skauci nosili mundurki a na głowie 
charakterystyczne kapelusze skautowe. Na rękawach widniał emblemat z literami HD. 
Wśród zaufanych wiadomo było, że litery te oznaczają skrót Henryk Dąbrowski. Takiego 
bowiem patrona obrała sobie drużyna. Jednak taki patron nie mógł zostać zarejestrowa-
ny u zaborcy, wobec czego tam w rejestrze wpisano oficjalnie Hoch Deutschland (Wiel-
kie Niemcy). Mimo, że inicjały HD można łatwo interpretować jako Hoch Deutschland, 
a i tak została jej działalność zakazana po zlocie skautingu w Mosinie. 

W 1918 r. przed pomnikiem Słowackiego w parku złożono pierwszą przysięgę har-
cerską pod sztandarem wyhaftowanym specjalnie dla drużyny przez Irenę Ossowską 
zamężną Kimirow, wyhaftowany w 1917 r. Sztandar ten o miał wymiary 80x80 cm, 
a był z czerwonego flauszu, naszywany białymi nićmi, gdzie widniał na nim po jednej 
stronie orzeł piastowski z napisem „Czuwaj”, a po drugiej stronie miał napis Miłosław 
1917  i białą lilijkę harcerską.

Sztandar ten został w 1939 r. zarekwirowany przez niemiecką policję i wraz z inny-
mi sztandarami wywieziony do Niemiec. Członkowie drużyny działali w konspiracji 
z powodu sankcji niemieckich, w szczególności wobec rozwiązania organizacji Skau-
tów Polskich. Mimo to w stulecie śmierci gen. Dąbrowskiego w dniu 10.06.1918 r.  dru-
żyna wzięła udział pod swoim sztandarem w uroczystości w Winnej Górze. Podobnie 
wystąpiono ze sztandarem podczas pogrzebu poległych powstańców wielkopolskich 
i ich dowódcy w dniu 19.01.1919 r. 

Skauci będący wychowankami drużyny brali udział w Powstaniu Wlkp. i wojnie 
z bolszewikami w 1920 r. Byli to między innymi: Marian Czaplicki, Marian Piskorski, 
Stanisław Borczyński. 
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Po okresie przerwy harcerstwo wznowi-
ło w Miłosławiu działalność w 1928 r. z ini-
cjatywy członka Komendy Hufca we Wrześni 
Stefana Nawrockiego. Nowa drużyna liczyła 
37 członków. Rada harcerska składała się z: 
Stefana Nawrockiego, drużynowego Stanisła-
wa Liperta, zastępcy drużynowego Stanisława 
Frąckowiaka, sekretarza Zygmunta Pogłodziń-
skiego oraz zastępowych: Józefa Wrońskiego, 
Tadeusza Drzewieckiego, Ludwika Grajka i Jó-
zefa Makowskiego.

Opiekunem drużyny został Mieczysław 
Paul, nadleśniczy lasów miłosławskich, dzia-
łacz harcerski.

Drużyna działała bardzo aktywnie aż do II 
wojny światowej. Wielu członków harcerstwa 
walczyło na frontach wojny, kilku poległo 
w wojnie obronnej 1939 r., na przykład Józef 
Klosowicz, marynarz z okrętu podwodnego 
„Orzeł” został zatopiony w 1940 r. wraz z okrę-
tem. Udział w wojnie brali ponadto między in-
nymi Stanisław Frąckowiak i Paweł Mielcarek.

W latach międzywojennych powstała jesz-
cze jedna drużyna. W 1929 r. powstała drużyna 
żeńska imienia Emilii Plater. Drużynową była 
tam Czesława Namysłówna a zastępową Maryla Podolak. Opiekunką drużyny była Tere-
sa Drecka. Jedna z druhen Stefania Nowicka brała udział w kampanii wrześniowej 1939 
r. jako siostra służby ratownictwa sanitarnego z ramienia PCK w Miłosławiu.

 Drużyny harcerskie były samofinansujące się. Pozyskiwano dochody z różnych źró-
deł, w tym z imprez jak na przykład w dniu 8.12.1929 r. gdy urządzono w sali Bazaru 
przedstawienie amatorskie pod tytułem „Orlęta lwowskie”. Uczestniczono też w róż-
nych imprezach sportowych.

Na zlocie ZHP w Korniku, który odbył się w maju 1931 r. za pokazy gimnastyczne 
drużyna otrzymała z rąk Henryka Mościckiego wsparcie w wysokości 100 zł. Drużyny 
brały udział w obozach harcerskich zorganizowanych przez hufiec wrzesiński w Nowej 
Wsi Podgórnej nad Wartą.

Część członków brało udział w obozach szkoleniowych w Sierakowie, Skorzęcinie 
czy w Zaleszczykach i obozach wędrownych. 

Po II wojnie światowej w 1945 powstają zalążki nowej drużyny. Drużynowym został 
Stefan Dopierała współpracujący z harcmistrzem Henrykiem Kamińskim z Wrześni.

Drużyna przyjęła imię Stefana Czarneckiego. W 1948 r. podczas uroczystych obcho-
dów stulecia Wiosny Ludów odbył się w Miłosławiu ogólnopolski zlot harcerski.

Władysław Monarszyński (1901-1966) 
w stroju skauta
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KOŁO OFICERÓW REZERWY WE WRZEŚNI 

Wrześni Koło Oficerów Rezerwy powstało 1.07.1925 r. Inicjatywą wykazało się w tym 
przypadku koło gnieźnieńskie wraz z Zarządem Okręgowym w Poznaniu.

Po ułożeniu spraw administracyjnych oraz objęciu przewodnictwa koła przez majo-
ra rez. Henryka Lutomskiego ze Stawu wstąpiło do organizacji 29 oficerów, czyli prawie 
wszyscy zarejestrowani w powiecie

Koło we Wrześni założone zostało 1.07.1925 r. i posiadało 29 członków.
Zarząd powiatowy stanowili: Henryk Lutomski ze Stawu jako prezes, Wacław Soł-

tysiak z Wrześni jako wiceprezes, Jan Kraśnicki sekretarz i Józef Trawiński skarbnik.
Z Miłosławia lub okolic do Koła wstąpili:
Baranowski Tadeusz, podporucznik,  rolnik, z Nowej Wsi Podgórnej, urodzony 

17.11.1901 r., przydzielony do 7. Pułku Strzelców Konnych, 
Bączkowski Marcin, podporucznik, nauczyciel, z Orzechowa, urodzony 10.11.1888 

r., przydzielony do 86. Pułku Piechoty,
Garduła Kazimierz, porucznik, lekarz, z Miłosławia, urodzony 10.10.1894 r., przy-

dzielony do X Baonu Sanitarnego, 
Jakowicz Kazimierz, kapitan, lekarz, z Miłosławia, członek Towarzystwa Powstań-

ców i Wojaków, członek Bractwa Kurkowego, urodzony 11.12.1888 r., przydzielony do 
VII Baonu Sanitarnego, 

Kropacz Jan, podporucznik, kupiec zbożowy, z Miłosławia, urodzony 29.07.1888 r. 
przydzielony do  68. Pułku Piechoty.

ZWIĄZEK REZERWISTÓW

25 maja 1934 r. zawiązał się we Wrześni Komitet Organizacyjny Związku Rezerwi-
stów z mjr. Szyfterem z Gułtowa Wielkiego na czele, który postawił sobie za zadanie 
zorganizowanie kół Związku Rezerwistów na terenie powiatu Wrzesińskiego, kół sku-
piających ludzi chcących pielęgnować ideały wojskowe oraz tradycje braterskie i samo-
pomocy. Równoczesnym ważnym zadaniem organizacji było przygotowanie członków 
do obrony granic w ścisłej współpracy z władzami wojskowymi i pod ich fachowym 
kierownictwem. 

W okresie od zorganizowania się Komitet ten rozwinął ożywioną działalność i zorga-
nizował na terenie powiatu wrzesińskiego 4 Koła Związku Rezerwistów, liczące razem 
kilkuset członków. Były to koła: Września – Gmina, Miłosław, Strzałkowo i Mikuszewo. 
Ponieważ wobec istnienia 4 kół na terenie powiatu statut przewiduje możność powołania 
do życia Zarządu Powiatowego, Komitet Organizacyjny postanowił zwołać 23 września 
1934 r. do sali hotelu pod Białym Orłem, Walny Powiatowy Zjazd Delegatów Związku Re-
zerwistów, celem ukonstytuowania Zarządu Powiatowego oraz omówienia programu prac 
na przyszłość. Powiatowy Zjazd Delegatów Związku Rezerwistów odbył się 23.09.1934 r. 
Organizacja ta mogła się pochwalić założeniem w powiecie 8 kół, a mianowicie we Wrze-
śni (2 koła), Strzałkowie, Miłosławiu, Mikuszewie, Bożykowie, Czeszewie i Chlebowie. 

Wystąpiono o uznanie przez władze (zalegalizowanie) powstałych kół. Liczba 
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członków w 8 kołach sięgała 500 członków.

TOWARZYSTWA BYŁYCH ŻOŁNIERZY PUŁKÓW 
WYWODZĄCYCH SIĘ  

Z WOJSKA WIELKOPOLSKIEGO

Towarzystwa lub koła tworzone były przez odchodzących w stan spoczynku woj-
skowych. Na szczególną uwagę zasługuje Towarzystwo byłych Czwartaków (4. Pułku 
Strzelców Wielkopolskich), funkcjonujące najbliżej we Wrześni i Gnieźnie.

Należy też wspomnieć o Towarzystwie byłych żołnierzy 10. Pułku Strzelców Wielko-
polskich (czyli 68. Pułku Piechoty z Wrześni).

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” W MIŁOSŁAWIU

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – najstarsze polskie towarzystwo spor-
towe (gimnastyczne). Celem towarzystwa – zgodnie z ideałami jego twórców – było 
podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz podnoszenie sprawności 
fizycznej polskiej młodzieży. Towarzystwo (jego pierwsze gniazdo) zostało założone 7 
lutego 1867 we Lwowie, na wzór czeskiego „Sokoła” (utworzonego przez Mirosława 
Tyrsza w 1862). Działało ono aktywnie również po odzyskaniu niepodległości i w całym 
okresie międzywojennym.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” swój początek w Miłosławiu miało w dniu 
30.09.1894 r. gdy powstała inicjatywa jego założenia, wkrótce zrealizowana.

Inicjatorem był Filip Skoraczewski, nadleśniczy w lasach dóbr miłosławskich.
Pierwszym prezesem gniazda został Władysław Rabski. W skład gniazda miłosław-

skiego wchodziły znamienite postacie jak:
Władysław Jeziorkowski, Antoni Rosochowicz, Czesław Wiewiórowski, Aleksander 

Sosna, Zygmunt Grochowski, T. Monarszyński, T. Szajkiewicz, Feliks Monarszyński, 
R. Prause, K. Zembrzycki, Zdzisław Jeziorkowski, Bolesław Mańkowski, Stanisław Su-
chorski, Franciszek Bydlowski, Stanisław Tabaka, Jan Koralewski, Wąsiewicz.

Więcej o działalności T.G. „Sokół” można znaleźć w książce „Sokoły wrzesińskie 
1894-1939” autorstwa Leszka Nowackiego oraz „Obrazy z historii Miłosławia” autor-
stwa Elżbiety Gajewicz. 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Ochotnicza Straż Pożarna została założona w 1893 r., zarejestrowana w 1898 r. 
Więcej szczegółów  można znaleźć w książce Elżbiety Gajewicz „Obrazy z historii 
Miłosławia”. 
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Członkowie  Zarządu Straży Pożarnej w Miłosławiu  w 1935 r.: Stanisław Zielichow-
ski, Ignacy Czarczyński, Jan Bydłowski, Stanisław Suchorski
Konstanty Oberski, Stanisław Tabaka, Jan Sławiński, Jan Leśniewski, Józef Siankowski, 
Antoni Anders, Zygmunt Pogłodziński, Stanisław Knopik, Ignacy Jałoszyński.

TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE

Polskie Koło Śpiewackie w Miłosławiu powołał Józef Kościelski. Powstało w 1890 r. 
Więcej o nim w pozycji Obrazy z historii Miłosławia autorstwa Elżbiety Gajewicz.

Powstało w 1905 r. Pierwszym prezesem wybrano Ziętkiewicza a dyrygentem Boga-
czyka. Akces złożyły 32 osoby.

ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ

Jakkolwiek organizacja inwalidów wojennych powstała właściwie w 1919 r., to for-
malnie zarejestrowanie statutu nastąpiło dopiero w 1920 r. a postanowieniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych z 27.11.1920 r. wpisano ją do rejestru stowarzyszeń i związków. 
Oficjalna nazwa jaką przybrała organizacja to Związek Inwalidów Wojennych Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Warszawie.

Zalążki w postaci komórek terenowych organizowano już od 1919 r. 
29.05.1919 r. z inicjatywy Żaka z Gniezna zwołano we Wrześni zebranie inwalidów 

wojennych. Zapisało się 11 członków. Na tym wstępnym zebraniu wybrano zarząd. Już 
wkrótce ilość członków wzrosła do 112. Postanowiono rozszerzyć zakres działania na 
Miłosław, Strzałkowo, Sokolniki, Kołaczkowo i Neklę. 

W Miłosławiu działała grupa inwalidzka powołana przez koło powiatowe.  Grupę 
tę powołano w dniu 20 października 1919 r. organizując zebranie. Uchwalono na nim 
założenie miłosławskiej grupy.

Grupa podczas założenia jej liczyła 59 członków. Zarząd składal się z przewodniczą-
cego, którym był w 1931 r. Józef Wlekliński, sekretarzem Czesław Kowalski, skarbni-
kiem Franciszek Światły a zastępcami Józef Lammel, Piotr Nowaczyk, Antoni Grzelak.

Komisję Rewizyjną reprezentował jej przewodniczący Franciszek Czerniejewski.
Związek Inwalidów Wojennych 
Koło Powiatowe we Wrześni 

Początkowo inicjatywa powstania organizacji inwalidzkiej wyszła już w 1916 r.  
Sytuacja jednak była niesprzyjająca. Jednak dopiero 6.05.1918 r. odbyło się pierwsze 
oficjalne zebranie w celu ukonstytuowania organizacji inwalidzkiej. Z braku chętnych 
do prowadzenia spraw odroczono działanie. Dopiero 29.05.1919 r. z inicjatywy Żaka 
z Gniezna zwołano oficjalne zebranie w mieszkaniu Gintrowicza we Wrześni.

Z końcem 1919 r. organizacja skupiała 112 członków.
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Na następnym zebraniu ogólnym wybrano nazwę organizacji: Związek Towarzystw 
Kalek i Byłych Wojaków.

Podobne towarzystwa rozpoczęły działalność w: Miłosławiu, Strzałkowie, Sokolni-
kach, Kołaczkowie, Nekli.

Z dniem 7.07.1919 r. podjęto na zjeździe delegatów towarzystw inwalidzkich w Po-
znaniu o ujednoliceniu nazwy. Przyjęto nazwę Związek Inwalidów Wojennych Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

W następnym okresie prowadzono szeroko zakrojoną działalność uświadamiającą. 
Odbyły się w latach 1919 do 1921 cztery wiece i dwa zjazdy powiatowe.

W 1923 r. zwołano wiec publiczny w sprawie postulatu podwyżek renty inwalidz-
kiej. Podobne w charakterze wiece odbyły się w 1926 r. i w 1928 r.

Biuro mieściło się we Wrześni przy dworcu kolejowym. W 1931 r. koło skupiało 286 
członków.Od 1927 r. funkcjonował modny wówczas kiosk inwalidzki z wyrobami tyto-
niowymi, wybudowany na gruncie magistratu.

Grupa Miłosław
W dniu 20.10.1919 r. z inicjatywy wrzesińskiego kola powiatowego zwołano zebra-

nie założycielskie. Na nim uchwalono założenie organizacji grupy inwalidzkiej w Miło-
sławiu. W 1931 r. grupa ta liczyła 59 członków.

Skład zarządu grupy miłosławskiej był następujący: 
Wlekliński Józef-przewodniczący, Lammel Józef-zastępca przewodniczącego, Ko-

walski Czesław-sekretarz, Nowaczyk Piotr-zastępca sekretarza, Światły Franciszek-
skarbnik, Grzelak Antoni-zastępca skarbnika.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Franciszek Czerniejewski.

STOWARZSZENIE HALLERCZYKÓW W MIŁOSŁAWIU 

Śladem istnienia tego stowarzyszenia jest wezwanie zamieszczone w prasie.
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ODZNACZENIA

Wielkopolski  Krzyż  Powstańczy (autor Wojciech Kicman)
Odznaczenie to zostało ustanowione dekretem Krajowej 

Rady Narodowej z 8 października 1946 r., lecz z braku prze-
pisów wykonawczych nie było nadawane. Dopiero dekretem 
Rady Państwa z dnia 1.02.1957 r. (z inicjatywy działającego 
w Poznaniu Zarządu Okręgu ZBoWiD), zostało ponownie usta-
nowione o tej samej nazwie ( Dz. U. PRL. Nr 10 1957 poz. 43). 

Odznaką Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego jest krzyż 
równoramienny, patynowany na brązowo, o długości ramion 
36 mm. Ramiona są obramowane, przy końcach poszerzone. 
Na awersie pośrodku znajduje się biało emaliowany orzeł pia-
stowski na tle czerwonej, okrągłej tarczy. Tarcza umieszczo-
na jest wewnątrz wieńca z liści dębowych. Na poziomych ramionach krzyża daty: na 
lewym 1918, na prawym 1919. Na pionowych ramionach krzyża umieszczono miecz 
skierowany ostrzem w dół. Na rewersie pośrodku umieszczone są litery „RP” ( w latach 
1957-1989 były litery „PRL”) w otoku z napisem: POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM. 
Krzyż zawieszany jest na ciemnoniebieskiej wstążce szerokości 34 mm z dwoma piono-
wymi paskami amarantowymi o szerokości 2 mm z boków. 

W latach 1957-1989 Krzyż nadawała  Rada Państwa ( w ilości 22 449). W III  Rzeczypo-
spolitej Polskiej nadawał  go Prezydent. W tatach 1990-1999 nadano 16 krzyży. Łącznie 
nadano 22 465 Wielkopolskich Krzyży Powstańczych. Nadawanie tych odznaczeń, również 
pośmiertne,  zakończono w dniu 8.05.1999 r. Autorami projektu Wielkopolskiego Krzyża 
Powstańczego byli Jerzy Drygas i Eugeniusz Rosik, a wykonywała go Mennica Państwowa  
w Warszawie. 

Krzyż należało nosić na wstążce o długości 6-6,5 cm, na lewej stronie piersi, w kolej-
ności po Śląskim Krzyżu Powstańczym.

Nadając to odznaczenie państwowe, uhonorowano tych, którzy z bronią w ręku lub 
w inny aktywny sposób uczestniczyli w walkach przeciw zaborcy niemieckiemu w Po-
wstaniu Wielkopolskim 1918-1919 r. 

Odznaka Honorowa „Wierni Tradycji” (autor Wojciech Kicman)
Odznaka Honorowa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego „Wierni Tra-

dycji” została ustanowiona uchwałą Zarządu  Głównego TPPW z dnia 15.11. 2008 r. 
W dniu 24 marca 2012 r. Zarząd Główny TPPW wprowadził nowy, wyższy stopień 
„Złotą Honorową Odznakę „Wierni Tradycji”. 

Odznaka nadawana jest za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i tradycji związanych 
z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919. Stopień złoty można otrzymać po 5 latach od 
nadania stopnia srebrnego. 

Oznakę stanowi metalowy krążek w kształcie rozety powstańczej o średnicy 48 mm, 
w kolorze srebrzysto – szarym. Pośrodku awersu nałożony jest Orzełek Wojsk Wielko-
polskich z 1919 r. Na stronie rewersowej znajduje się okrągły medalion (o średnicy 38 
mm) od dołu zwieńczony półkoliście liśćmi laurowymi a od góry napisem: WIERNI  
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TRADYCJI. W środku medalionu napisy poziome: TOWA-
RZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 
1918-1919.   Stopień złoty posiada na awersie Orła Wojsk 
Wielkopolskich 1919 r. barwy złotej, a na rewersie napis To-
warzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 
również barwy złotej. Pozostałe elementy odznaki są takie 
same jak stopnia niższego. Odznaka zawieszana jest na bia-
ło-czerwonej wstążce o szerokości 40 mm i długości 6-6,5 
cm.

Medale są wykonywane  w poznańskiej pracowni  medalierskiej Krzysztofa Jakubi-
ka, który jest autorem projektu tej odznaki. 

Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, w kolejności po odznaczeniach państwo-
wych i resortowych, a przed innymi odznaczeniami organizacyjnymi. Do końca 2013 r. 
nadano 260 odznak indywidualnych i 32 zespołowych.

Odznaka Wojsk Wielkopolskich
Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich została ustanowiona 14.03.1920 r. i za-

twierdzona Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 14.05.1920 r., 
a z powodu prowadzonej wówczas wojny realizacja projektu nastąpiła dopiero na po-
czątku 1921 r. Nadawano ją powstańcom przynależnym do sił zbrojnych Wielkopolski.

Order Wojenny Virtuti Militari 
Order Wojenny Virtuti Militari (po łacinie męstwu wojskowemu, cnocie, dzielności 

żołnierskiej) to najwyższe polskie odznaczenie wojenne. Jest ono nadawane za wybitne 
zasługi bojowe. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w dniu 
22.06.1792 r. dla uczczenia zwycięstwa w bitwie przeciw Rosjanom pod Zieleńcami 
i w obronie Konstytucji 3 Maja. Hasłem orderu jest Honor i Ojczyzna. 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Sejm Ustawodawczy na mocy Ustawy z dnia 
1.08.1919 r. wskrzesił order, nadając mu nazwę Orderu Wojskowego Virtuti Militari 
a przyznawano go za czyny wybitnego męstwa i odwagi, dokonanych w boju i połączo-
nych z poświęceniem się dla dobra Ojczyzny. Order posiadał podział na pięć klas oraz 
ich nazwy, a mianowicie:

po lewej: Odznaka 
Pamiątkowa Wojsk 
Wielkopolskich. 
Prawo do jej noszenia 
otrzymali wszyscy 
uczestnicy wojskowi 
i urzędowi należący do 
formacji wielkopolskich 
w czasie od 27.12.1918-
21.08.1919,
po prawej: ksią-
żeczka do Odznaki 
Pamiątkowej
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Krzyż Wielki z Gwiazdą – I klasy, 
Krzyż Komandorski – II klasy,  
Krzyż Kawalerski – III klasy,
Krzyż Złoty – IV klasy,
Krzyż Srebrny – V klasy. 
Sejm R.P postanowił, że każdy odznaczony orderem będzie otrzymy-

wał dożywotnio roczną pensję orderową, która była wypłacana do 1939 r. 
w wysokości 300 zł. Odznaczeni posiadali szereg innych przywilejów. Przy-
znano przywileje pierwszeństwa przy przydziale ziemi, przy obejmowaniu posad rzą-
dowych, przy przyjmowaniu do zakładów dla inwalidów oraz uzyskiwaniu dla dzieci 
miejsc stypendialnych w rządowych placówkach oświatowych i zakładach wychowaw-
czych. Mieli  prawo awansowania na stopień oficerski przy posiadaniu odpowiednich 
kwalifikacji.
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Tadeusz Jarosław Aleksy Baranowski (1901-1940)
Urodził się w dniu 17.11.1901 r. w Szówsku powiat Jarosław w województwie lwow-

skim jako syn Stanisława i Zofii z domu Filipowska herbu Rawicz. Był uczestnikiem 
wojny przeciwko bolszewikom w 1920 r. i służył w 215. Pułku Ułanów.

Był absolwentem gimnazjum w Bydgoszczy w 1924 r. Z zawodu był agronomem.  
Pracował jako urzędnik w majątku ojca w Nowej Wsi Podgórnej.

Mianowany na stopień podporucznika w dniu 21.11.1931 r. z przydziałem do Wiel-
kopolskiej Brygady Kawalerii, do 7. Pułku Strzelców Konnych. W 1934 r. i 1939 r. był 
zarejestrowany w Powiatowej Komendzie Uzupełnień  w Gnieźnie.

Jako podporucznik kawalerii rezerwowej, we wrześniu 1939 r. służył w Wielkopol-
skim Centrum Rezerwowym brygady kawalerii. 

Od grudnia 1939 r. był przetrzymywany w obozie jenieckim w Kozielsku. Zgodnie 
z listą nr 014 z 4.04.1940 został przekazany do rozstrzelania przez NKWD. Został roz-
strzelany w okresie od 09-11.04.1940 r. W 1943 r. Niemcy dokonały ekshumacji i w ra-
porcie dziennym  z 25.04.1943 nr 507 na liście AM. N-400-26-4753 widnieje nazwisko 
Baranowski Tadeusz Stanisławowicz.

Marcin Bączkowski (1888-)
Urodził się w dniu 10.11.1888 r. w Samborze na kresach wschodnich jako syn Jana. 

Brał udział w obronie Lwowa, gdzie był dowódcą kompanii.
Z zawodu był nauczycielem. Posiadał stopień porucznika rezerwy. Posiadał przy-

dział wojskowy do 86. Pułku Piechoty w Mołodecznie, miasto położone nad Uszą, 
stolica rejonu w obwodzie mińskim Białorusi, na wschodnich krańcach historycznej 
Wileńszczyźny. 

Należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 27.11.1933 r.

Józef Bilski (1880-1958)
Urodził się w dniu 9.01.1880 r. w Powidzu jako syn Wa-

lentego i Cecylii z domu Welsandt. Z zawodu był policjan-
tem. Zmobilizowany w 1914 r. do Armii Niemieckiej wal-
czył awansując do stopnia starszego sierżanta. 

Na początku listopada 1918 r. przybył służbowo do Po-
znania nawiązując kontakt z Polską Organizacją Wojskową 
Zaboru Pruskiego. Wszedł w skład Rady Jedenastu, kierow-
nictwa tej organizacji. Będąc w służbie czynnej w dowódz-
twie niemieckiego V Korpusu Armii przekazywał informa-
cje o oddziałach niemieckich. Skierowany do Powidza miał 
za zadanie tworzenie struktur polskich. Z jego inicjatywy 
utworzono 13.11.1918 r. Radę Żołnierską, przekształconą 
potem w Radę Żołnierzy i Obywateli. Rozpoczął z własnej inicjatywy tworzenie oddzia-
łów rejonie Powidza od pierwszej połowy listopada 1918 r. Doprowadził do utworzenia 
Straży Obywatelskiej (SL), gniazda „Sokoła” i polonizacji lokalnych urzędów. Nawiązał 
kontakt z Polską Organizacją Wojskową ze Słupcy oraz oddziałami Wojska Polskiego 
w Koninie i Kaliszu. 
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Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego stojąc na czele kompanii powidzkiej roz-
broił w swojej okolicy załogi niemieckie oraz zdobył szturmem odwach Grenzschut-
z’u w Anastazewie.  Nad ranem 29.12.,1918 r. współdziałając z oddziałem Wojska 
Polskiego z drugiej strony granicy opanował placówkę Grenzschutz’u w Szydłowcu. 
Następnie udano się do Witkowa, gdzie proklamowano niepodległość. Dalej pełnił od-
dział funkcję odwodu. W czasie walk pod Zdziechową stacjonował w Gnieźnie. Podczas 
przeglądu wojsk został w dniu 4.01.1919 r. awansowany przez ppłk. Kazimierza Gru-
dzielskiego, dowódcę frontu, awansowany na stopień podporucznika. Do 6.01.1919 r. 
stan oddziału wzrasta do 150 powstańców i plutonu karabinów maszynowych. 

Na rozkaz dowódcy frontu wyruszył na front północny, walcząc na czele kompanii pod 
Nakłem, Dębogórą, Szubinem, Szczepicami, Smogulcem, Paterkiem i Szamocinem. 

Od 7.01.1919 r. stanowi jego kompania odwód zagrożonego frontu północnego.
Po Powstaniu Wlkp. wszedł ze swoją kompanią w skład I Batalionu 4. Pułku Strzel-

ców Wlkp.  jako 4. Kompania. Nazwę pułku przemianowano w 1920 r. na 58. Pułk 
Piechoty. 

Został odkomenderowany do Poznania i od 6.04.1919 r. przejął dowództwo 4. Kom-
panii (Kompanii Powidzkiej) aspirant oficerski Stefan Tomaszewski. Później ponownie 
służbie zawodowej.

Dekretem mianującym byłych sierżantów podoficerów i urzędników byłej ar-
mii niemieckiej podporucznikami w Polskich Siłach Zbrojnych został mianowany 
podporucznikiem.

Potwierdził awans dekret o nadaniu oficerom z Frontu Północnego starszeństwa 
w stopniach.

W czerwcu 1919 r. został na własną prośbę ze względu na wiek (39 lat) i zdrowie 
zdemobilizowany.

Podczas II wojny światowej został jesienią 1939 r. wysiedlony z rodziną do Niwki 
koło Daleszyc w województwie kieleckim. Tam należał do Armii Krajowej. 

Zawarł związek małżeński z Marią z domu Szeszycką (1882-1974) z Powidza. 
W małżeństwie urodziły się dwie córki i dwóch synów.

Jego dwaj bracia, Marian i Wojciech, także walczyli w kompanii powidzkiej. 
Zmarł w dniu 11.05.1958 r. w Miłosławiu i został pochowany na cmentarzu parafial-

nym w rodzinnym grobie.
Odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Walecznych,
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.956 z dnia 
6.12.1957 r.,
Krzyżem Niepodległości w dniu 20.07.1932 r.,
Medalem Niepodległości.

Jego imieniem nazwano jedną z ulic Powidza.
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Stanisław Jan Borczyński (1896-1951)
Biogram opracowany na podstawie materiałów dostarczonych przez syna, Macieja 
Borczyńskiego z Poznania.

Urodził się w dniu 20 kwietnia 1896 
r. w Chynowie powiat Ostrów Wlkp. 
jako syn Stefana i Stanisławy z domu 
Łyczyńskiej.

Ojciec był wiejskim nauczycielem. 
Rodzina miała tradycje patriotyczne, 
dziadek Jan był powstańcem w Powsta-
niu Styczniowym z 1863 r. W latach 
19092 Stanisław uczęszczał do szkoły 
powszechnej w Chynowie a w 1906 r. 
został przyjęty do Gimnazjum w Ostro-
wie Wlkp. Tam wstąpił do nielegalnej 
wówczas organizacji młodzieży polskiej 
Towarzystwa Tomasza Zana i sekcji 
skautowej TTZ.

Wskutek wykrycia nielegalnej 
działalności przez niemieckie wła-
dze Stanisława relegowano w 1913 r. 
z Gimnazjum i to w okresie 2 lat przed 
maturą. Postanowił wybrać zawód le-
śnika. W dniu 17.04.1914 r. rozpoczął 
praktykę zawodową w lasach miło-
sławskich pod okiem Władysława Wie-
wiórowskiego. Pracował w Miłosławiu do 9.02.1919 r. Wtedy to wyjechał do Poznania 
przystępując do Powstania Wielkopolskiego. Został telegrafistą w sztabie Dowództwa 
Głównego. W maju 1919 r. oddelegowano go na czteromiesięczny kurs telegrafistów 
telegrafu Hughesa.
 [Telegraf Hughesa (zwany potocznie juzem) – rodzaj urządzenia służącego do przekazywania 
informacji na odległość za pomocą linii telegraficznych. Był to pierwszy w historii rodzaj telegrafu 
automatycznie zapisującego treść wiadomości, jest więc przodkiem dalekopisu. Urządzenie zostało 
zaprojektowane i opatentowane przez Davida Hughesa w 1855 roku w Stanach Zjednoczonych. 
W przeciwieństwie do wcześniej używanych aparatów transmitujących znaki alfabetu Morse’a, 
aparat Hughesa operował znakami pisarskimi.]

Po kursie skierowano go do Sztabu Głównego w dziale łączności. Na tym stanowisku 
działał do 1920 r. Wtedy został urlopowany na dokończenie spraw naukowych.

Dopuszczono go warunkowo do studiów na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersyte-
tu Poznańskiego pod warunkiem przedstawienia świadectwa maturalnego. Maturę zdał 
jako eksternista 26.03.1920 r. w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu.

Podczas studiów udzielał się w pracy społecznej i naukowej Uniwersytetu. Był se-
kretarzem Studenckiego Koła Leśników, działał na rzecz przyłączenia Śląska do macie-
rzy w Akademickim Komitecie Plebiscytowym. W związku z tym przebywał na Śląsku 
w Lublińcu i Bytomiu.
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Sztab Generalny Wojska Polskiego zapotrzebo-
wał telegrafistę z wymaganiami znajomości języków. 
W związku z tym ściągnięto go ze Śląska do Warsza-
wy. Służył w sztabie gen. Tadeusza Rozwadowskiego.

Po wojnie z bolszewikami kontynuował przerwa-
ne studia. Jednak w 1921 r. z powodu III Powstania 
Śląskiego ponownie je przerwał i wyjechał na Śląsk, 
do powstania.

W 1923 r. po napisaniu pracy dyplomowej pod 
kierunkiem prof. Stefana Tadeusza Studniarskiego 
(1868-1942) ukończył studia jako pierwszy inżynier 
leśnictwa na Uniwersytecie Poznańskim. Po studiach 
został zatrudniony w Państwowym Nadleśnictwie 
Wanda (obecnie Przedborów) niedaleko Mikstatu, 
a następnie w Nadleśnictwie Drawsko w powiecie 
Czarnków.

W 1924 r. zawarł związek małżeński z Julianną 
Ozdowską z Miłosławia. Julianna Katarzyna Ozdowska urodziła się w Bugaju w dniu 
3.10.1896 r. jako córka Stanisława i Franciszki z domu Czubaczyńskiej a zmarła w dniu 
26.11.1949 r. we Wrześni. Była uczestniczką strajku szkolnego. W małżeństwie urodzili 
się synowie Maciej w 1930 r. i Andrzej w 1932 r.

W 1934 r. mając na koncie osiągnięcia w zalesianiu został przeniesiony do Nadle-
śnictwa Czeszewo. Tu zasłużył się dla ochrony lasów łęgowych.

Podczas II wojny światowej wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. Został zmobilizo-
wany w sierpniu 1939 r. jako podporucznik do sztabu 17. Dywizji Piechoty  w Gnieźnie. 
W składzie Armii Poznań walczył w bitwie nad Bzurą, gdzie został podczas przeprawy 
przez rzekę ranny.

Zdołał się przedrzeć przez Puszczę Kampinoską do Modlina. Tam dostał się po ka-
pitulacji do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Działdowie (Dulag, 
obóz przejściowy Soldau), gdzie po zakończeniu kampanii wrześniowej, Wermacht or-
ganizuje obóz w koszarowych budynkach, zajmowanych wcześniej przez III Batalion 
32. Pułku Piechoty, do którego skierowano obrońców twierdzy Modlin. W końcu paź-
dziernika 1939 r. powrócił do Czeszewa zwolniony z obozu, skąd został wyrzucony 
w listopadzie. Przeniósł się do Poznania i tu 28.12.1939 r. został przez Obóz Główna 
wysiedlony do Generalnej Guberni, do Jędrzejowa w Kieleckiem, gdzie przybył w lu-
tym 1940 r. Znalazł mieszkanie i pracę w Zagnańsku jako inspektor Inspekcji Leśnej. 
Tu przystąpił do konspiracji w randze porucznika Armii Krajowej. Prowadził komórkę 
wywiadu i zaopatrzenia.

Po wojnie wraz z rodziną wrócił do Czeszewa. Został  nadleśniczym w lasach 
czeszewskich. 

W 1949 r. zmarła żona Julianna. Sytuacja spowodowała przeniesienie do Poznania 
na stanowisko inspektora w Dyrekcji Lasów Państwowych. 

Zmarł w dniu 27.07.1951 r. i został pochowany na cmentarzu w Miłosławiu w ro-
dzinnym grobie.
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Był inicjatorem ufundowania krzyża ku czci powstańców z 1848 r. w setną rocznicę 
bitwy miłosławskiej Wiosny Ludów.
Odznaczony:
Medalem Niepodległości w 1938 r.
Odznaką Honorową za Walkę o Szkołę Polską (1930)

Edmund Drecki (1897-1940)
Urodził się w dniu 24.07.1897 r. w Miłosławiu jako syn 

Franciszka i Kazimiery z domu Szymańskiej.
Uczęszczał do szkoły powszechnej w Miłosławiu. Brał 

udział w strajku szkolnym w 1906 r.  Do gimnazjum uczęsz-
czał w Poznaniu, a później w Krotoszynie, gdzie był człon-
kiem tajnej organizacji „Towarzystwo Tomasza Zana”. 

 Zmobilizowany do wojska niemieckiego brał udział 
w I wojnie światowej służąc w kompanii telegraficznej po-
znańskiej Cytadeli. W marcu 1915 r. został skierowany na 
front rosyjski. Po ukończeniu kursu dla sygnalistów w Jenie 
służył w kompanii łączności w 444 Dywizji Rezerwowej. do 
października 1918 r. na froncie zachodnim. 

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od 28.12.1918 r. służąc do batalionu wrze-
sińskiego powstańców wielkopolskich. Brał udział w walkach z Niemcami pod Żninem, 
Strzelnem i w Inowrocławiu. Służbę zakończył w kwietniu 1919 r. służąc w batalionie 
telegraficznym w Poznaniu.

W okresie marzec-lipiec 1920 r. był współpracownikiem Warmińskiego Komitetu 
Plebiscytowego w Kwidzynie. W lipcu 1920 r. wstąpił ochotniczo jako telegrafista do 
Syberyjskiej Brygady Piechoty i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej pod Warsza-
wą, później w Grodnie, przechodząc do rezerwy w listopadzie 1920 r.

Od końca 1919 r. był słuchaczem zwyczajnym na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uni-
wersytetu Poznańskiego. Dyplom nauk leśnych uzyskał w 1925 r. z tytułem inżyniera. 
Po ukończeniu studiów leśnych w Poznaniu pracował na stanowisku adiunkta leśnego 
w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (1928). W latach 1931-1939 był nadleśni-
czym w Nadleśnictwie Kościerzyna na Pomorzu Gdańskim.

Mieszkał w miejscowości Kościerzyna na Pomorzu. Porucznik rezerwy. Był żonaty 
z Ludwika˛Pełczyńską. Małżeństwo było bezdzietne. W 1939 r. zmobilizowany do Woj-
ska Polskiego, został przydzielony do 8. Batalionu Telegraficznego i brał udział w woj-
nie obronnej 1939 r.  Po jej zakończeniu trafił do niewoli sowieckiej i był jeńcem w obo-
zie jenieckim w Kozielsku od kwietnia 1940 r.  

Został w dniach 3-5.04.1940 r. wysłany do dyspozycji szefa NKWD w regionie smo-
leńskim według listy z dnia 2.04.1940 r. Prawdopodobnie został rozstrzelany w okresie 
4-7.04.1940 r. 

Jego ciało zostało zidentyfikowane w czasie ekshumacji niemieckich w Katyniu 
w 1943 r., niemiecki dziennik AM z dnia 13.05.1943, nr 1999.

Był podporucznikiem rezerwy, awansował do stopnia porucznika rezerwy 19.03.1939 
r.
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Jan Drecki (1888-1970)
Urodził się w dniu 2.06.1888 r. w Miłosławiu jako syn 

budowniczego Franciszka i Kazimiery z domu Szymańskiej. 
Ukończył szkołę powszechną w Miłosławiu. W latach 1899-
1905 uczęszczał do Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Po-
znaniu a później do Gimnazjum w Gnieźnie, gdzie uzyskał 
świadectwo dojrzałości. Aktywnie działał w Towarzystwie To-
masza Zana. 

Na studia medyczne udał się do Lipska, Berlina i Kilonii. 
Należał do Tajnej Organizacji Woskowej. Państwowy egzamin 
lekarski zdał 24.01. a 10.04.1917 r. uzyskał dyplom doktora 
medycyny. 

Służbę wojskową rozpoczął 1.04.1910 r. w Kgl. Sächs. 7. Infanterie-Regiment König 
Georg nr 106 w Lipsku jako ochotnik.  30 września przeszedł do rezerwy w stopniu st. 
szer. sanitarnego. Ponownie został powołany w sierpniu 1914 r. do zapasowej kompanii 
sanitarnej nr 19 i skierowany na front zachodni. W listopadzie jako podlekarz polny 
przeszedł do 3. Baonu 6. Zapasowego Pułku Piechoty. Został ranny w dniu 22.11.1914 
r. i przez 3 tygodnie przebywał w szpitalu wojskowym.

Jako ozdrowieniec wrócił do kompanii sanitarnej nr 19. W lutym 1915 r. otrzymał 
przydział do szpitala dla nerwowo i umysłowo chorych. W grudniu z kompanią pio-
nierów (saperów) przeszedł na front wschodni. Awans na ppor. lekarza otrzymał 14 
kwietnia 1916 r. Następnie kolejno służył przy: dowództwie wojsk samochodowych 17. 
Armii jako lekarz baonu w III Baonie 11. Pułku Piechoty Obrony Krajowej i oddziałach 
okupacyjnych na Białorusi. 

W grudniu 1918 r. został zwolniony z wojska pruskiego. Zgłosił się jako ochotnik do 
Sztabu Komendy Powstańczej w Gnieźnie i został przydzielony do 4. Pułku Strzelców 
Wlkp. jako lekarz. Był kierownikiem i jedynym lekarzem szpitala w Kcyni. Następnie 
został przydzielony (10.01.1919 r.) do sztabu gen. Grudzielskiego na froncie północnym 
w rejonie Kcyni i Szubina. Wrócił do szpitala w Gnieźnie (22 stycznia) i został lekarzem 
komisji poborowej przy Komendzie Uzupełnień. Następnie przeniesiony do 3. Pułku 
Ułanów Wlkp. w Gnieźnie (12.03.1919 r.) z zadaniem zorganizowania służby sanitarnej 
w jednostce. 

Na froncie przeciw bolszewickim walczył w ramach Wielkopolskiej Ochotniczej 
Kompanii Sanitarnej. Od grudnia 1920 r. pracował w szpitalu wojskowym Czerwonego 
Krzyża w Pruszkowie, następnie przy baonie wartowniczym w Ostrzeszowie. 

W styczniu 1921 r. w ramach Kompanii Sanitarnej nr VII otrzymał stanowisko leka-
rza przy 61. Pułku Piechoty i Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Gnieźnie, a od 15 
listopada przy 69. Pułku Piechoty. W dniu 27.05.1922 r. przeszedł do rezerwy. 

Zdemobilizowany został 8.02.1924 r. w stopniu kpt. lekarza (ze starszeństwem 
od 1.06.1919 r.). Do sierpnia 1939 r. pracował jako lekarz w Gniewkowie . W 1928 r. 
był członkiem Stronnictwa Narodowego, a od 1931 r. wiceprezesem tamtejszego koła 
SN. Był prezesem Towarzystwa Powstańców i Wojaków, prezesem Akcji Katolickiej, 
był członkiem TG „Sokół”. 24 sierpnia 1939 r. zgłosił się do czynnej służby wojsko-
wej w ramach kompanii zapasowej 8. Szpitala Okręgowego. We wrześniu brał udział 
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w obronie Warszawy. Po zwolnieniu z nie-
woli niemieckiej, z żoną i córką zamieszkał 
w Błoniu k. Warszawy. W okresie okupacji 
pracował w Zakładzie dla Umysłowo Cho-
rych w Tworkach. Będąc członkiem Armii 
Krajowej organizował pomoc sanitarną dla 
oddziałów partyzanckich. 

Po wyzwoleniu ponownie zamieszkał 
w Gniewkowie. Na stanowisku kierownika 
ośrodka zdrowia pracował do śmierci. Żona-
ty z Marią Hoffman miał córkę Janinę (ur. 
1924).

Zmarł 15 stycznia 1970 r. w Gniewkowie 
i został pochowany na cmentarzu parafial-
nym parafii p.w. św. Mikołaja.
Odznaczony:
Złotym Krzyżem Zasługi, 
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, 
uchwała Rady Państwa nr 02.26-0.51 z dnia 
26.02.1958 r.,
Medalem 700-lecia Miasta Gniewkowa.

Kazimierz Garduła (1894-1940)
Urodził się w dniu 10.10.1894 r. w Strzyżowie w woje-

wództwie podkarpackim jako syn Jana i Marianny z domu 
Gorczyc.

Ukończył Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 
w 1922 r. i rozpoczął praktykę w Poznaniu. Zaangażował 
się także w działanie wrzesińskiej powiatowej Kasy Cho-
rych. Obsługiwał teren Miłosławia. W 1932 r. przeniósł się 
do Inowrocławia a w następnym roku do Łodzi. Od 1935 
r. był lekarzem systemu ubezpieczeń społecznych w Łodzi. 
Tam pracował do wybuchu II wojny światowej. Był żonaty 
z Marią Musiał i miał dwoje dzieci, syna Jana i córkę Marię.

Działał w stowarzyszenia lekarskich. Podczas wojny 
obronnej 1939 r. służył w X Baonie Sanitarnym. Dostał się 
do niewoli sowieckiej do obozu jenieckiego w Kozielsku. 
 Od 6 grudnia 1939 r. przebywał w Kozielskim obozie jenieckim.

W dniach 15-17 kwietnia 1940 r. został wysłany rozrządzeniem szefa NKWD w ob-
wodzie smoleńskim do Katynia zgodnie z listą transportową nr 029/3 z 13.04.1940 r. 
pozycja 1. Został prawdopodobnie rozstrzelany w okresie 16-19.04.1940 r.

Podczas niemieckiej ekshumacji został zidentyfikowany i zapisany w dzienniku 
z 24.05.1943, nr 3030 na liście AM. N-476-1-1951 jako Garduwa Casimir Janowicz; 

Był zarejestrowany w Państwowej Komendzie Uzupełnień w Gnieźnie. Posiadał 

Legitymacja oficerska Jana Dreckiego.
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stopień porucz-
nika rezerwy.

Decyzją Sądu 
G r o d z k i e g o 
w Łodzi z dnia 
6/20/1947 zo-
stał uznany za 
zmarłego.

Marian Antoni Gawron (1899-1940)
Urodził się w dniu 29.04.1899 r. w Grodzisku Wlkp. 

jako syn Wojciecha i Marii z Kawalów. 
W dniu 27 grudnia 1918 r. zgłosił się do oddziałów po-

wstańczych w Poznaniu. Od 19 lutego walczył w oddzia-
łach jarocińskich pod Jutrosinem i Rawiczem. Od marca 
1919 r. brał udział w walkach na froncie litewsko-biało-
ruskim. Tam dostał się do niewoli, w której przebywał do 
października 1920 r. Po zakończeniu wojny został skiero-
wany do 69. Pułku Piechoty w Gnieźnie. 

W 1921 r. ukończył kurs gospodarczy przy Intendentu-
rze DOK VII w Poznaniu. Został zdemobilizowany w 1921 
r. a w 1923 r. przeniesiony do rezerwy.

Mianowany na stopień podporucznika ze starszeń-
stwem od 1 lipca 1925 r. a porucznika dnia 19 marca 1939 
r. W 1935 r. ukończył kurs budżetowo-rachunkowy. Rozpoczął pracę w księgowości ma-
jątków Na początku w ordynacji taczanowskiej a następnie w dobrach Kościelskich.

Mieszkał w Bugaju i był księgowym w majątku Bugaj. Żonaty z Zofią z domu Deckert 
z którą miał  czworo dzieci: Zbigniewa, Krystynę, Barbarę i Andrzeja.

Został zarejestrowany w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Gnieźnie.
We wrześniu 1939 r. został zmobilizowany do 55. Pułku Piechoty w Lesznie. Po 

wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski został wzięty do niewoli w dniu 17 września.
Od kwietnia 1940 r. przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku.
W dniach 19–21 kwietnia 1940 r. został skierowany do rozstrzelania przez szefa 

NKWD w regionie smoleńskim zgodnie z listą nr 036/2 z dnia 16.04.1940 r. pozycja 
numer 67, teczka personalna 3115. Rozstrzelany w okresie 20-22.04.1940 

W 1943 r. nastąpiła ekshumacja przez Niemców. Na liście z dnia 1.06.1943 r., Nr 
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3707 AM. N-540-67-3115 znalazło się nazwisko Gawron Marian Wojciechowicz; 
W 1939 r. należał do Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 20.12.1934 r. pod nume-
rem 13186.

Pośmiertnie awansowany na stopień kapitana.
Był członkiem Koła Miłosław Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P., zwe-

ryfikowany przez Związek Powstańców Wielkopolskich w dniu 20.12.1934 r. pod nu-
merem 13186.

Józef Feliks Antoni Hager (1888-1947)
Urodził się w dniu 29.12.1888 r. w Miłosławiu jako syn Maksymiliana i Karo-

liny z domu Urbanowskiej. Był właścicielem miłosławskiego  browaru. Żonaty z Jó-
zefą z domu Frankiewicz. Posiadał stopień podporucznika piechoty. Zmarł w dniu 
7.05.1947 r. w Jarocinie. Pochowany na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu w grobie 
rodzinnym.

Wincenty Harembski (1890-1940)
Urodził się w dniu 15.04.1890 r. w Pałczynie jako syn Józefa i Franciszki z domu 

Dopierała.
Pochodził z wielodzietnej rolniczej rodziny. Był uczniem Gimnazium Augusty Wik-

torii w Poznaniu. Powołany do Armii Niemieckiej brał udział w I wojnie światowej. 
Brał udział w Powstaniu Wlkp. Uczestnik powstania wielkopolskiego i walk fronto-
wych (1918–1921). Po powstaniu studiował i uzyskał dyplom lekarza.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Monachium, dr nauk medycznych. 
Praktykował w Odolanowie i Poznaniu. W latach 1930–1935 był posłem na Sejm R.P. 

z ramienia Stronnictwa Narodowego. Mianowany podporucznikiem ze starszeństwem 
od 1.07.1925 r. z przydziałem do 7. Baonu Sanitarnego, potem w kadrze zapasowej 7. 
Szpitala Okręgowego. 

Podczas kampani wrześniowej 1939 r. został wzięty do niewoli radzieckiej w Brze-
ściu nad Bugiem. Został uwięziony w Starobielsku i zgodnie z listą nr 3586 zamordo-
wany w 1940 r. w Charkowie a pogrzebany w Piatichatkach.

Został uznany za zmarłego postanowieniem Sądu Powiatowego dla miasta Poznania 
z dnia 23.03.1972 r. Jako datę śmierci Sąd wyznaczył 9.05.1946 r.

Kazimierz Jakowicz (1888-)
Urodził się w dniu 8 lub 11.12.1888 r. w Wilnie jako syn 

Stanisława i Antoniny.
Z wykształcenia był lekarzem. Posiadał stopień wojskowy 

kapitana rezerwy. Posiadał przydział wojskowy do VII Baonu 
Sanitarnego. Mieszka w Miłosławiu.  W 1932 r. przeniósł się 
z Miłosławia do Strzałkowa. Był członkiem Towarzystwa Po-
wstańców i Wojaków w Miłosławiu i prezesem miłosławskiego 
koła.

Wszedł w skład zarządu okręgu Towarzystwa Powstańców 
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i Wojaków na rok 1932.
Był członkiem Bractwa Kurkowego w Miłosławiu. 

Jan Kropacz (1888-) 
Urodził się w dniu 29.07.1888 r. w Białym Piątkowie jako syn Józefa i Katarzyny 

z domu Kubackiej. Z zawodu był kupcem w branży zbożowej. Przydzielony został do 
70. Pułku Piechoty.

Mieszkał w Miłosławiu.

Tadeusz Franciszek Łakiński (1890-1958) 
Urodził się w dniu 17.07.1890 r. w Bugaju jako syn Jana i Teresy z domu 

Księżopolskiej.
Ukończył studia rolnicze w Poznaniu. Tam należał do patriotycznego Towarzystwa 

Tomasza Zana 
Podczas I wojny służył w stopniu oficera w Armii Niemieckiej w artylerii, gdzie słu-

żył w stopniu podporucznika.
Po powrocie z frontu rozpoczął w okolicy Lubasza powiat Czarnków pracę orga-

nizacyjną wśród żołnierzy wracających z wojny. Ówczesny dowódca IV Okręgu Woj-
skowego Frontu Północnego, major Zdzisław Orłowski powierzył mu dowództwo nad 
odcinkiem czarnkowskim.

Wkrótce też rozpoczął akcję odbierania broni i amunicji Niemcom. W dniu 7 stycz-
nia odbyła się bitwa o Czarnków z nacierającymi oddziałami Grenzschutz’u.

Dzięki śmiałemu i odważnemu manewrowi dowódcy udało się miasto ocalić od 
przejęcia przez siły niemieckie. Wielokrotnie powtarzane próby zdobycia Czarnkowa 
przez Niemców nie udały się.

Nie wyleczony z nabytych na froncie niemieckim chorób został po powstaniu skie-
rowany przez majora Różańskiego do wojsk kolejowych z powierzeniem dowództwa III 
Okręgu Kolejowego. Zadaniem podstawowym kolei było wówczas zaopatrzenie Frontu 
Północnego, dowodzonego przez  gen. Grudzielskiego. Został zdemobilizowany z po-
wodu stanu zdrowia w dniu 7.04.1919 r.

Osiadł w powiecie żnińskim gdzie udzielał się w instytucjach rolniczych. Pełnił 
funkcje senatora.

Po II wojnie światowej pracował w Polanowicach w stacji roślin. Zmarł w dniu 
15.09.1958 r. w Poznaniu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
04.04-0.118 z dnia 4.04.1958 r.

Lucjan Ludwik Mroczkowski (1890-1966) 
Szczegóły w rozdziale Wspomnienia i życiorysy.

Mieczysław Józef Paul (1901-1979)
Urodził się w dniu 20.09.1901 r. w Poznaniu jako syn Hieronima i Kazimiery z domu 

Brzeskiej.
Uczęszczał do gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Tam był członkiem tajnej 
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organizacji Towarzystwa Tomasza Zana oraz drużyny skauto-
wej.  Od chwili wybuchu Powstania Wlkp. stawił się do dyspo-
zycji powstańców w Bazarze. Pełnił służbę wartowniczą i brał 
udział w opanowaniu Poznania.

W dniu 15.03.1919 r. wcielony do 1. Pułku Strzelców Wlkp. 
wyruszył do Galicji. Zdemobilizowany w dniu 25.06.1921 r. 
Rozpoczął praktykę leśną i studiował na Uniwersytecie Po-
znańskim na Wydziale Rolniczo-Leśnym.

Rozpoczął praktykę w lasach marzelewskich od 4.01.1926 
r. by z dniem 19.04.1928 r. podjąć pracę na stanowisku nadle-
śniczego w lasach miłosławskich. Działał społecznie w miło-
sławskiej drużynie harcerskiej. W 1933 r. przeniósł się do innej 
pracy i opuścił Bagatelkę. Zawarł związek małżeński z Izą Haliną (1908-1996).

Posiadał stopień wojskowy podporucznika rezerwy a przydział wojskowy Obrony 
Narodowej w Lesznie. W dniu 23.08.1939 r. został zmobilizowany. Brał udział w kam-
panii wrześniowej 1939 r. w walkach nad Bzurą. W dniu 18.09.1939 r. w okolicy Wyszo-
grodu został wzięty do niewoli niemieckiej, do końcowego obozu jenieckiego Oflag VII 
A w Murnau. Posiadał numer jeniecki 689. 

Wyzwolony przez aliantów z dniem 26.05.1945 r. został skierowany do Polskiego Ba-
talionu. Podjął decyzję o powrocie do kraju w 1948 r. Zmarł w dniu 1.10.1979 r. i został 
pochowany 5.10.1979 r. na cmentarzu junikowskim w Poznaniu. 

Kazimierz Tadeusz Rabski (1887-1940)
Urodził się w dniu 21.02.1887 r. w Miłosławiu jako syn Władysława i Heleny z domu 

Hübscher. W 1909 r. zdał maturę w gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Studio-
wał w Monachium i Wrocławiu. Członek Towarzystwa im. Tomasza Zana. W Wojsku 
Polskim od 1919. Uczestniczył w wojnie 1919–1921 jako lekarz w 155. i 159. Pułkach 
Piechoty. W 1922 r. został przeniesiony do rezerwy. Przydzielony następnie do 15. Puł-
ku Ułanów, a ostatnio przed wojną do 10 Szpitala Okręgowego.

Był doktorem medycyny, internistą, w stopniu kapitana, mieszkającym w Poznaniu.
Został zamordowany  w roku 1940 w siedzibie NKWD, a pochowany w Charkowie, 

na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu na Piatichatkach.

Kazimierz Rutkowski (1897-1968) 
Urodził się w dniu 21.02.1897 r. we Wrześni jako syn Igna-

cego i Stanisławy z domu Puzdrakiewicz. W 1906 r. brał udział 
w strajku szkolnym w miłosławskiej szkole. Szkołę powszechną 
ukończył w 1911 r. w Miłosławiu. Po jej ukończeniu podjął na-
ukę rzemiosła.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. od dnia 28.12.1918 r. do dnia 
8.02.1919, początkowo we Wrzesińskim Batalionie Powstań-
czym w składzie oddziału miłosławskiego, następnie oddzia-
łu Alojzego Nowaka w walkach o Inowrocław, pod Szubinem, 
a następnie na północ od Czarnkowa. Od 8.02.1919 r. służył 
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w Wojsku Polskim w 11. Kompanii 1. Rezerwowego Pułku Strzelców Wlkp. aż do 1939 
r. W 1922 r. otrzymał awans na stopień podporucznika. Od 1937 r. służył w Batalionie 
Morskim w stopniu kapitana. W kampanii wrześniowej brał udział w obronie wybrzeża 
i Gdyni w składzie 2. Morskiego Pułku Strzelców. Na Oksywiu został wzięty do nie-
woli w dniu 19.09.1939 r. i 25.09.1939 r. trafił do obozu w Prenzlau gdzie przebywał 
do 25.02.1941 r., następnie do 23.01.1944 r. w Oflagu nr IIE w Neubrandenburgu i od 
24.02.1944 do 23.01.1945 r. w Oflagu IID Gross Born (Borne-Sulinowo). Po wyzwoleniu 
w Ludowym Wojsku Polskim.

Ożenił się w dniu 29.04.1946 r. w Miłosławiu z Felicją Matuszewską. Pracował jako 
księgowy w miłosławskim browarze.

Był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich 1918/19. 
Zmarł w dniu 20.02.1968 r. we Wrześni i został pochowany na cmentarzu parafial-

nym w Miłosławiu w dniu 24.02.1968 r.
Odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.952 z dnia 
6.12.1957 r.,
Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921,
Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości,
Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnia Służbę Wojskową. 

Zygmunt Bolesław Siciński (1899-1940)
Urodził się w dniu 28.07.1899 r. w Bednarach powiat Po-

znań jako syn Macieja i Teodory z domu Echaust. Studiował 
w gimnazjach w Poznaniu i Śremie, ukończył Szkołę Podcho-
rążych Piechoty w Bydgoszczy (1920), Centralną Szkołę Ka-
walerii w Grudziądzu (1921). Służył w 1 i 15 Pułkach Ułanów 
oraz w 70. Pułku Piechoty. Z zawodu był agronomem, miesz-
kał w majątku Winna Góra w powiecie średzkim. 

Był żonaty. Posiadał stopień wojskowy porucznika rezerwy 
od 1.04.1921 r.

Od kwietnia 1940 r. był jeńcem w obozie jenieckim w Ko-
zielsku, a w dniach 7-9.04.1940 r. wysłanym do szefa NKWD 
w regionie smoleńskim, zgodnie z listą nr 015/1 z 5.04.1940 
r. Został rozstrzelany w dniach od 9-11.04.1940 r. W 1943 r. 
został ekshumowany. W niemieckim raporcie dziennym bez daty, nr 298 na liście AM. 
N-410-88-2541 znalazło się nazwisko Sicinski Sigismund Matwiejewicz. Był zarejestro-
wany w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Kościanie.

Władysław Sperczyński (1896-)
Urodził się w dniu 24.06.1896 r. w Miłosławiu jako syn Kazimierza i Marii z domu 

Krzyżańskiej.
Brał udział w Powstaniu Wlkp. od początku stycznia 1919 r. Za zasługi został 
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mianowany podporucznikiem w pierwszych tygodniach powstania. Służył w Depar-
tamencie Technicznym, gdzie pełnił funkcję naczelnika wydziału broni. Posiadał sto-
pień podporucznika w artylerii, w wyniku dekretu mianującego byłych sierżantów 
podoficerów i urzędników byłej armii niemieckiej podporucznikami w Polskich Siłach 
Zbrojnych.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
12.06-0.962 z dnia 6.12.1957 r.

Józef Władysław Stęplewski (1899-1940)
Urodził się w dniu 14.03.1899 r. w Raszkowie powiat Ostrów Wlkp. jako syn Apo-

linarego i Antoniny. Ukończył szkołę średnią w Ostrowie Wielkopolskim, studiował na 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław).Od 1919 r. Służył w Woj-
sku Polskim, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwo-
wie oraz kursów przekwalifikowujących dla lekarzy wojskowych w Oficerskiej Szkole 
Zdrowia w Warszawie.

Służył w 1936 r. w 14. Pułku Artylerii Lekkiej w Poznaniu w stopniu kapitana.
W 1939 r. został powołany do służby w szpitalu w Warszawie. jednostka ta została 

wycofana na tereny wschodnie. We wrześniu dostał się do sowieckiej niewoli do obozu 
jenieckiego w Kozielsku. Stąd w dniu 5.03.1940 r. został wysłany do dyspozycji szefa 
NKWD w regionie smoleńskim zgodnie z listą bez numeru z dnia 4.02.1940 r. Został 
rozstrzelany 4.04.1940 r. Żona mieszkała w Miłosławiu. Osierocił żonę i dwoje synów.

Ekshumowany przez Niemców w 1943 r. zgodnie z raportem dziennym numer  2400 
na liście AM  z 18 maja 1943 r.

Teofil Stefan Szymański (1892-)
Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Ba-

talionu Wrzesińskiego
Urodził się w dniu 20.08.1892 r. w Miłosławiu jako syn 

zmarłego 19.04.1892 r. Bernarda Teofila i Praksedy z domu 
Granatowicz. Pracował w administracji wojskowej w stopniu 
porucznika, a następnie w Sądzie Grodzkim w Pucku. Zwery-
fikowany w dniu 11.04.1934 r. pod numerem 9859. 

Michał Zakrzewski (1895-)
Urodził się w dniu 25.11.1895 r. w Winnej Górze jako syn Hipolita i Emilii z domu 

Grabowskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 27 grudnia 1918 r. w Ostrowie Wlkp. 
i Szczypiornie pod komendą por. Komorskiego, potem Wawrzyniaka. Następnie był do-
wódcą 1. Kompanii Batalionu Pogranicznego jak również brał udział przy wyzwalaniu 
Skalmierzyc. Następnie slużył w 2. Pułku Ułanów Grochowskich. Zdemobilizowany 
został we wrześniu 1928 r. w stopniu rotmistrza. Mieszkał w Katowicach i Wiśle.
Odznaczony: 
Krzyżem Niepodległości w dniu 6.10.1935 r., 
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Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 01.24-0.26 z dnia 
24.01.1958 r.

Michał Zenkteler (1890-1936)
Urodził się w dniu 15.09.1890 r. w Buku jako syn Walentego i Franciszki z domu 

Siuchnińskiej. Ukończył gimnazjum w Śremie oraz jednoroczną służbę wojskową w Ar-
mii Niemieckiej. W latach 1911–1914 studiował rolnictwo w Akademii Rolniczej w Lip-
sku i w Berlinie. Przed I wojną światową działał w tajnych „Grupach Narodowych” 
oraz stowarzyszeniach polskich na emigracji. Był rolnikiem i inżynierem agronomii. 
W powstaniu wielkopolskim był dowódcą odcinka czarnkowskiego. W czasie wojny 
z bolszewikami walczył w szeregach 15. Pułku Artylerii Polowej Wielkopolskiej. Pełnił 
także funkcję adiutanta XV Brygady Artylerii Wielkopolskiej. Zweryfikowany w stopniu 
kapitana ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 roku w korpusie oficerów rezer-
wy artylerii. W latach 20. XX wieku był oficerem rezerwy 17. Pułku Artylerii Polo-
wej w Gnieźnie. W 1934 r. pozostawał w ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień 
w Gnieźnie. Posiadał przydział do Oficerskiej Kadry Okręgowej Nr VII.

Po przeniesieniu do rezerwy został dzierżawcą domeny państwowej w Pałczynie. 
Był prezesem powiatowym Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych na powiat 
wrzesiński, członkiem wydziału powiatowego i rady powiatowej. W 1931 roku zastąpił 
Leona Plucińskiego na funkcji prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych. 
a od 1934 r. jednocześnie wiceprezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. 
W 1935 roku został posłem IV kadencji (1935–1938). Z małżeństwa z Haliną Glabisz 
miał troje dzieci: Aleksandra, Wojciecha i Macieja.

Zmarł w nocy z 20 na 21 stycznia 1936 roku w szpitalu w Krakowie. Pochowany 
26.01.1936 r. z honorami wojskowymi na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.
Odznaczony:
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari,
Krzyżem Niepodległości w dniu 28.06.1932 r., 
Krzyżem Walecznych trzykrotnie,
Złotym Krzyżem Zasługi trzykrotnie.

Sp. Michał Zenkteler
Wspomnienie o zmarłym

Rolnictwo Wielkopolskie, a w szczególności powiatu wrzesińskiego poniosło 
niepowetowaną stratę przez śmierć śp. Michała Zenktelera, który w nocy 
z 20 na 21 stycznia br. po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w Krakowie. 
Nieubłagana śmierć zabrała go w sile wieku, bo w 45 roku życia.
Sp. Michał Zenkteler ukończył gimnazjum w Śremie, a studia rolnicze na 
akademii rolniczej w Berlinie.
Po skończonej wojnie przeszedł jako kapitan do rezerwy i osiadł na roli jako 
dzierżawca domeny państwowej w Pałczynie. W chwili powstawania Pań-
stwa Polskiego odznaczył się jako jeden z pierwszych powstańców na odcin-
ku czarnkowskim i północnym, w grupie generała Grudzielskiego. Za dziel-
ność w wojsku polskim odznaczony został krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem 
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Walecznych, a później Złotym Krzyżem Zasługi.
Pracując na roli oddawał się z całym zamiłowaniem 
pracy społecznej, a wszędzie odznaczał się nieskazi-
telnym i prawym charakterem oraz energią. Był po-
wszechnie lubiany, toteż w roku 1931, gdy śp. Leon 
Pluciński z powodu choroby nie mógł przyjąć nadal 
prezesury W. T. K, R, w jego miejsce Walne Zgroma-
dzenie Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolni-
czych w Poznaniu jednogłośnie obrało śp. Michała 
Zenktelera Prezesem W. T. K. R. Przedtem został wy-
brany Prezesem Powiatowym W. T. K. R. na powiat 
wrzesiński. 
Od roku 1934 był również Wiceprezesem Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej w Poznaniu, a od roku
1935 posłem na sejm z tutejszego okręgu. Zmarły był również przez długie 
lata Prezesem Kółka Rolniczego w Winnej Górze i członkiem Wydziału Po-
wiatowego we Wrześni.
Nieubłagana śmierć zabrała Wielkopolsce jednego z największych w dobie 
obecnej pracowników społecznych, pozostawiając wśród całego społeczeń-
stwa, a szczególnie tutejszego powiatu głęboki żal i niezatartą pamięć.
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ARTYLERZYŚCI
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Kazimierz Nieżychowski posiadający w Armii Niemieckiej stopień wicewachmi-
strza (Vizewachtmeister) z grupą artylerzystów opanował koszary 20 Pułku Artylerii 
Polowej (1. Posensches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 20) przy ul. Magazynowej w Pozna-
niu. Po odezwach wzywających do wstępowania w szeregi artylerii zwerbowano wkrót-
ce około 600 artylerzystów. Wśród nich znaleźli się artylerzyści pochodzący z ziemi 
miłosławskiej. 

Od dowodzącego siłami wrzesińskimi a wówczas już frontem północnym ppłk. Ka-
zimierza Grudzielskiego  Jan Bartkowiak otrzymał rozkazy, a wśród nich rozkaz o zmo-
bilizowaniu w ciągu nocy osiągalnych w powie-
cie artylerzystów i skierowania ich do Poznania. 
Dla lepszej organizacji ich wyjazdu wyznaczył 
dodatkowe miejsce zbiórki na dworcu we Wrze-
śni w dniu 9.01.1919 r.

Tu dowodzenie nad grupą miał przejąć por. 
Edward Brzeski z Mierzewa.

Część powiadomionych udała się osobno 
wprost do Poznania.

Oto odezwa:

Żołnierze Polacy! 
Z dniem dzisiejszym powstają w Poznaniu czte-
ry biura werbunkowe do zapisywania w służbę 
zgłaszających się oficerów, podoficerów i szere-
gowców. Potrzeba nam utworzyć siłę mogąca nas 
obronić przed zgrajami rzezimieszków, którym 
nie dość jeszcze krwi rozlewu, i które czyhają 
na nasze życie i mienie. Wołamy Was wszyst-
kich, którzyście służyli w wojsku! Zgłaszajcie 
się zaraz! Nie należy mieszać służby naszej 
z pojęciem straży ludowej. My chcemy stworzyć 
wojsko karne i dobrze zorganizowane. Służba to 
będzie honorowa, ku obronie własnych rodzin, 
ziemi i majątku, służba narodowa! Zgłaszajcie 
się odpowiednio do rodzaju broni, w której słu-
żyliście, w następujących miejscach: artylerzy-
ści: w koszarach 20. pułku artylerii polnej przy 
ul. Magazynowej (Magazinstr.), kawaleria i pie-
chota: w koszarach na reducie Grolmana (Fort 
Grolman) przy bramie Wildeckiej, piechota: 
w koszarach przy Nordring w pobliżu komendy 
obwodowej (Bezirkskommando) w koszarach 47 
pułku piechoty przy ul. Bukowskiej (Bukerstr.). 

Kurier Poznański 1 stycznia 1919 r. 
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Po latach weterani spotykali się przy różnych okazjach. Pozostały pamiątki w posta-
ci albumu lub pojedyńczych zdjęć.
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Michał Andrzejewski (1899-1963)
Urodził się w dniu 7.09.1899 r. w Grójcu powiat Środa Wlkp. jako syn Franciszka 

i Katarzyny z domu Karpińskiej.  W dniu 7 stycznia 1919 r. wstąpił do 1. Pułku Artylerii 
Wielkopolskiej i w składzie 2. Baterii tego pułku brał udział w działaniach bojowych 
na odcinku Szubin, Rynarzewo, Kcynia do 20 lutego 1919 r. Po zakończeniu powstania 
służył nadal w Wojsku Polskim do końca 1921 r. 

Zmarł w dniu 21.05.1963 r. we Wrześni.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwał Rady Państwa nr 12.06-

0.956 z dnia 6.12.1957 r.

Chiliński nieznany z imienia
Artylerzysta z Półbaterii Nieżychowskiego

Marcin Cynarzewski (1896-1919)
Urodził się w dniu 8.11.1896 r. w Orzechowie jako syn gospodarza Marcina i Ele-

onory z domu Guzek. Powołany do służby w Armii Niemieckiej był podczas I wojny 
światowej dwukrotnie ranny w 1917 r. Służył w stopniu kanoniera w I Batalionie 1. 
Pułku Artylerii Polnej Wielkopolskiej w Poznaniu (późniejszy 15. Pułk Artylerii Polowej 
Wielkopolskiej). 

Zmarł z ran w dniu 16.09.1919 r. w Poznaniu i tam na Cmentarzu Garnizonowym 
został  pochowany w grobie numer CG–VII–217.

Sylwester Domicz (1897-1984)
Urodził się w dniu 4.12.1897 r. w Koźminie jako syn szewca 

Tomasza i Antoniny z domu Gawrońskiej. W dniu 7.01.1919 r. 
wstąpił wraz z grupą powstańców do 15. Pułku Artylerii Polowej 
w Poznaniu. Brał udział w walkach pod Rynarzewem, Szubinem 
i 31.01.1919 r. pod Szczepicami koło Kcyni, i pod Łabiszynem. 
Zdemobilizowany w stopniu artylerzysta. Awansowany na sto-
pień podporucznika, uchwała nr W 38/74.

Zmarł w dniu 6.07.1984 r. w Miłosławiu. 
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała 

Rady Państwa nr 12.22-0.764 z dnia 22.12.1966 r.

Jan Durczak (1898-1977)
Urodził się w dniu 15.10.1898 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Michała i Ma-

rianny z domu Wurczak. Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemieckiej, 
służąc w 3. Kompagnie Infanterie-Regiment nr 335, został ciężko ranny. Brał udział 
w Powstaniu Wlkp. Zmarł w dniu 27.11.1977 r. w Nietrzanowie (powiat Środa Wlkp.). 
Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 2/72. 

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
03.29-0.173 z dnia 29.03.1971 r.
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Szymon Joachimiak (1898-1981)
Urodził się w dniu 17.02.1898 r. w Czarnotkach (Zaniemyśl) powiat Środa Wlkp. 

jako syn Michała i Marianny z domu Szczepaniak. 
Zgłosił się jako ochotnik do 1. Ochotniczej Kompanii Średzkiej. 
Pod dowództwem por. Alfreda Milewskiego brał udział w walkach ulicznych w Po-

znaniu. Następnie w dniu 2.02.1919 r. został wcielony do 15. Pułku Artylerii Ciężkiej 
w Poznaniu. Zdemobilizowany w stopniu kaprala.

Zmarł w dniu 10.07.1981 r. w Czarnotkach i został pochowany na cmentarzu 
w Zaniemyślu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
12.31-0.1064 z dnia 31.12.1958 r.

Jan Jóźwiak (1889-)
Urodził się w dniu 12.05.1889 r. w Orzechowie jako syn Piotra i Franciszki z domu 

Urszulak.
Służył na froncie północnym przydzielony do Odcinka II i III w składzie baterii 

Nieżychowskiego pod dowództwem ppor. Zagrodzkiego. Zdemobilizowany w stopniu 
szeregowca.

Tomasz Jóźwiak (1897-1978)
Urodził się w dniu 29.11.1897 r. w Żernikach jako syn Michała i Marianny z domu 

Senk.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim jako artylerzysta. Zdemobilizowany w stop-

niu szeregowca.
Zmarł w dniu 1.09.1978 r. w Bytomiu.

Walenty Karcz (1892-1977)
Urodził się w dniu 6.02.1892 r. w Bieździadowie jako syn Franciszka i Marianny 

z domu Ziemnej.
1.01.1919 zgłosił się w Poznaniu do koszar przy ul. Solnej do nowo formującej się 

baterii artyleryjskiej, którą dowodził Kazimierz Nieżychowski. 6.01.1919 bateria ta 
zaatakowała lotnisko na Ławicy i po ciężkich walkach lotnisko zostało zdobyte i tam 
oddział Nieżychowskiego, w którym służył Karcz, zabrał 17 jeńców niemieckich do 
niewoli, oraz sprzęt. Pod koniec stycznia 1919 wyruszył razem z oddziałem pod Szubin 
i Rynarzewo. Tam zdobyli 10 karabinów maszynowych, 7 koni, 2 armaty oraz 200.000 
sztuk amunicji karabinowej. Pod Kcynią stoczył walkę z pociągiem pancernym, od-
dział powstańczy zmusił pociąg pancerny do wycofania się. Był w Powstaniu Wlkp. do 
samego końca. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Mieszkał w Skalmierzycach 
i Orzechowie. Z zawodu był robotnikiem kolejowym. Zweryfikowany przez Związek 
Powstańców Wlkp. w dniu 11.04.1934 r. pod numerem 5765. Należał do Koła Skalmie-
rzyce Związku Weteranów Powstań Narodowych od 18.10.1934 r. W 1938 r. należał 
do Koła Pięczkowo Związku Powstańców Wlkp. a w 1939 r. należał do Koła Orzecho-
wo Związku Powstańców Wlkp. Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr 
W 4/72. Zmarł w dniu 21.05.1977 r. w Orzechowie i tam został pochowany. 
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Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
12.31-0.1064 z dnia 31.12.1958 r.

Stanisław Kmieciak (1897-1989)
Urodził się w dniu 18.09.1897 r. w Babinie koło Środy jako 

syn Michała i Stanisławy z domu Sobczak.
 Po ukończeniu czteroklasowej szkoły podstawowej, od 1912 

do 01.03.1917 r. pracował jako robotnik na folwarku w Ulejnie 
pow. Środa. Od 01.03.1917 r. został powołany do wojska nie-
mieckiego, skąd 16.12.1918 r. zdezerterował ze szpitala i wró-
cił do miejsca zamieszkania rodziców. Pracował na folwarku 
Sabaszczewo, pow. Środa.  W dniu 8.02.1919 r. zgłosił się do 
władz wojskowych  w Poznaniu, a mianowicie do Pułku Arty-
lerii. Tam jako ochotnik pełnił służbę na froncie pod Zdunami 
(Baszkowo). W maju 1919 r. został przeniesiony na front pod 
Wągrowcem (Czeszewo). Z wojska został zwolniony w stopniu bombardiera w sierpniu 
1921 r. Następnie pracował jako robotnik rolny ponownie w Sabaszczewie pow. Środa, 
w tym także w okresie okupacji.

Od wiosny 1945 r. otrzymał działkę z parcelacji, na której pracował do 1953 r. W roku 
tym powstała w Sabaszczewie Spółdzielnia Produkcyjna, do której wstąpił jako członek 
i pracował do czasu przejścia na emeryturę. Po tym czasie mieszkał u córki w Nekli.

Zmarł w dniu 21.12.1989 r. i został pochowany z żoną Stanisławą z domu Jaku-
bowską  (1897-1970) na nekielskim cmentarzu. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem 
Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.27-0.258 z dnia 27.02.1976 r.

Adam Kołodziński (1897-1980)
Urodził się w dniu 22.12.1897 r. w Białym Piątkowie jako 

syn Mateusza i Rozalii z domu Melewskiej. Podczas I wojny 
światowej służąc w Armii Niemieckiej został w 1917 r. cięż-
ko ranny. 

W dniu 15.12.1918 r. wstąpił do tworzącej się Kompa-
nii Miłosławskiej pod dowództwem por. Wiewiórowskiego. 
Oddział ten obsadził granicę rosyjsko-niemiecką pod Strzał-
kowem. Tam mieli za zadanie rozbrajać i odbierać broń 
Niemcom. 

Ta akcja trwała około jednego miesiąca. Następnie brał 
udział w oswobodzeniu Witkowa. Po ogłoszeniu zarządzenia 
we Wrześni, by każdy z żołnierzy wstępował do tego rodzaju 
broni, w której służył w czasie wojny, natychmiast udał się 
w dniu 13.01.1919 r.  do Poznania i tam wstąpił do tworzące-
go się oddziału artylerii ciężkiej.  

Z Poznania wyruszył z baterią do Kwilcza i tam w okolicy prowadzili walkę z Grenz-
schutz’em przez kilka dni. Następnie bateria wyruszyła pod Międzychód i tam toczyła 
walkę aż do zakończenia powstania. Baterią dowodził kpt. Przybylski z Wronek. Po 
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zakończeniu walk powstańczych, wstąpił do 
17 Pułku Artylerii Ciężkiej. Zdemobilizowa-
ny  w 1921 r. w stopniu kanoniera. Mieszkał 
w Białym Piątkowie. Z zawodu był rolni-
kiem. Członek Związku Weteranów Powstań 
Narodowych R.P. Należał do Koła Miłosław 
Związku Weteranów Powstań Narodowych 
R.P. od 11.01.1937 r.  W 1939 r. należał do 
Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp. 
W 1972 roku został mianowany podporucz-
nikiem, uchwała nr W 4/72. 

Zmarł w dniu 16.05.1980 r. w Białym 
Piątkowie i został pochowany na cmentarzu 
w Winnej Górze.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem 
Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
07.30-0.949 z dnia 30.07.1964 r.

Edmund Konieczny (1895-1975)
Urodził się w dniu 28.09.1895 r. we Wrześni jako syn Michała i Antoniny z domu 

Branickiej.
W czasie pomiędzy 15-tym a 18-tym grudnia 1918 r. wstąpił do tworzącej się wów-

czas kompanii Służby Straży i Bezpieczeństwa, a następnie w składzie 1. Kompanii 
Wrzesińskiej wyruszył do akcji zbrojnej o oswobodzenie Gniezna i Zdziechowy pod 
dowództwem por. Wiewiórowskiego. Walczył również o zdobycie Szubina i Rynarzewa 
w Kompanii Ciężkich Karabinów Maszynowych pod dowództwem por. Trawińskiego. 
Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W 4/72. 

Zmarł w dniu 23.11.1975 r. w Miłosławiu i został pochowany na cmentarzu 
w Miłosławiu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
08.01-0.715 z dnia 1.08.1958 r.

Jan  Kowalski (1897-) 
Urodził się w dniu 16.06.1897 r. we Franulce jako syn Stanisława i Rozalii z domu 

Melewskiej.
W dniu 27.12.1918 r. brał udział w walkach o Poznań. Po zajęciu koszar artyleryj-

skich będąc w wojsku niemieckim artylerzystą wstąpił do 1. Pułku Artylerii Lekkiej i brał 
udział przy zdobyciu lotniska na Ławicy 6.01.1919 r. na stanowisku działonowego.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
05.02-0.301 z dnia 2.05.1958 r.

 
Krucznowski/Kruczkowski/Krzecznowski nieznany z imienia
Pochodził z Winnej Góry.
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Ignacy Leżała (1897-)
Urodził się w dniu 23.07.1897 r. w Bugaju jako syn Stanisława i Józefy z domu 

Skrzypkowskiej.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim jako artylerzysta.

Marcin Leżała (1898-)
Urodził się w dniu 26.10.1898 r. w Gorzycach jako syn Kaspra i Anny z domu 

Przybylskiej.
Wcielony do służby w Armii Niemieckiej został w 1918 r. ranny. Po wybuchu Po-

wstania Wielkopolskiego zgłosił się do służby w powstańczej artylerii.

Adam Losa (1899-1961)
Urodził się w dniu  10.09.1899 r. w Białym Piątkowie jako syn Stanisława i Francisz-

ki z domu Kolasińskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim  w powiecie wrzesiń-
skim w czasie od dnia 12.12.1918 w konspiracji i rozbrajaniu wojsk niemieckich pod 
dowództwem Władysława Wiewiórowskiego. Następnie brał udział w rozbrajaniu gar-
nizonu Wrześni i Gniezna. Od 8.01.1919 r. walczył pod Szubinem i Bydgoszczą w Kom-
panii Wrzesińskiej pod dowództwem por. Alojzego Nowaka. Został przydzielony do 1. 
Pułku Artylerii Polowej pod dowództwem por. Jerzego Cegielskiego. 

W 1925 r. został zdemobilizowany w stopniu plutonowego. Zawarł związek małżeń-
ski z Bożeną (zm. 1961 r.). Zajmował się handlem drewnem. Zamieszkał w Poznaniu 
przy Placu Nowomiejskim 6. 

Był członkiem Koła Macierzystego Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 
w Poznaniu. Zweryfikowany w dniu 18.06.1936 r. pod nr 18626. Zmarł 20.03.1961 r. 
w Poznaniu i został pochowany na cmentarzu komunalnym na Miłostowie. Poprzednie 
nazwisko Lohsa.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
06.14-0.216 z dnia 14.06.1961 r.

Adam Maciejewski (1894-1973)
 Urodził się w dniu 24.12.1894 r. w Miłosławiu jako syn Stanisława i Stanisławy 

z domu Kowalewskiej.
Wstąpił w dniu 19.1.1919 r. do tworzącej się 2. Baterii 1. Pułku Artylerii Lekkiej 

w Poznaniu i brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył na froncie północnym 
pod Kcynią, Rynarzewem i Szubinem pod dowództwem ppłk. Więckowskiego do marca 
1919 r. Zmarł w dniu 15.04.1973 r. i został pochowany na cmentarzu miłostowskim 
w Poznaniu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
08.29-0.353 z dnia 29.08.1968 r.

Antoni Maciejewski (1894-)
Urodził się w dniu 29.12.1894 r. w Olszewie (Szlachcin) jako syn Władysława 

i Agnieszki z domu Michalak.
Podczas Powstania Wielkopolskiego wstąpił do oddziału artylerii w Poznaniu.
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Marcin Maryański (1899-1973 )
Szczegóły w rozdziale Wspomnienia i życiorysy.

Stefan Monarszyński  (1895-1967)
Urodził się w dniu 2.09.1895 r. w Miłosławiu jako syn Feliksa i Marianny z domu 

Mańskiej.
Służąc w Armii Niemieckiej został w 1917 r. ranny 
Podczas Powstania Wielkopolskiego zgłosił się do jednostek artylerii.
Zmarł w dniu 31.01.1967 r. w Gnieźnie.

Hieronim Orłowski (1897-1966)
Urodził się w dniu 20.02.1897 r. w Miłosławiu jako syn piekarza Franciszka i Stani-

sławy z domu Jakubowskiej.
Podczas Powstania Wielkopolskiego wstąpił do jednostek artylerii.
Zmarł w dniu 14.05.1966 r. w Gnieźnie i został pochowany w dniu 17.05.1966 r. 

grobie rodzinnym na cmentarzu pod wezwaniem Świętego Krzyża.

Paprocki nieznany z imienia

Tomasz Pera (1900-)
Urodził się w dniu 28.12.1900 r. w Szczonowie powiat Jarocin  jako syn Marcina 

i Stanisławy z domu Rogackiej.
 Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim, w końcu grudnia 1918 r. i w po-

czątkach stycznia 1919 r. w oddziale powstańczym Czeszewo przy oswobodzeniu miasta 
Żnina, a od 21 stycznia 1919 r. do końca Powstania na odcinku Nakło – Szubin w 6. Ba-
terii 3. Pułku Artylerii Lekkiej, późniejszego 14. Pułku Artylerii Lekkiej Wielkopolskiej.

We wrześniu 1939 r. brał udział w walkach nad Bzurą jako szef 6. Baterii 14. P.A.L. 
Wlkp.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
02.22-0.49 z dnia 22.02.1958 r.

Szczepan Piasecki (1895-1979)
Urodził się w dniu 24.12.1895 r. w Sabaszczewie jako syn Józefa i Marii z domu Pie-

trzak. Podczas I wojny światowej służył w Armii Niemieckiej i został w 1918 r. ranny. 
Przystąpił do Powstania Wlkp. i służył w jednostkach artylerii. Był zweryfikowanym od 
1967 r. członkiem ZBoWiD jako uczestnik Powstania wielkopolskiego 1918/19. Posiadał  
zaświadczenie Centralnego Archiwum Wojskowego z dnia 21.03.1967 r. Zdemobilizo-
wany w stopniu starszego szeregowca. Mieszkał w Ulejnie. Awansowany na stopień 
podporucznika, uchwała numer W 15/72. 

Zmarł w dniu 29.03.1979 r. w Środzie Wlkp. i został pochowany na  średzkim cmen-
tarzu w kwaterze powstańczej. 

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
11.11.-0.1072 z dnia 11.11.1971 r.
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Bronisław Marian Pluciński (1904-1977)
Urodził się w dniu 9.08.1904 r. w Miłosławiu jako syn Stanisława i Anny z domu 

Zbierskiej.
Wstąpił jako młodociany dnia 4.02.1919 r. w szeregi powstańcze do 1. Baonu Sape-

rów w Poznaniu na Wildzie, którego dowódcą był ppłk. Butler. Po dwudniowym prze-
szkoleniu brał udział w walkach na froncie pod Krotoszynem, a następnie w walkach 
o Krotoszyn i okolice. Zdemobilizowany po powstaniu w 1920 r. w stopniu szeregowca. 
Z zawodu był kominiarzem.  Mieszkał w Pieraniu powiat Inowrocław. Zawarł związek 
małżeński w dniu 7.09.1968 r. w Toruniu z Wandą Walter. Zmarł w dniu 20.02.1977 r. 
w Inowrocławiu.

Od  11.12.1936 r. należał do Koła Inowrocław Związku Weteranów Powstań Naro-
dowych R.P.

 Awansowany na stopień podporucznika, uchwałą nr W 7/74. 
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

11.11.-0.1072 z dnia 11.11.1971 r.

Antoni Przysiuda (1897-1973)
Szczegóły w rozdziale Wspomnienia i życiorysy.

Wojciech Przysiuda (1900-1919) 
Urodził się w Mikuszewie w dniu 8.04.1900 r. jako syn Kacpra i Franciszki z domu 

Marciniak.
Podczas Powstania Wlkp. służył jako kanonier w 6. Batalionie 2. Pułku Artylerii 

Ciężkiej w Poznaniu. Mieszkał w Pałczynie. Poległ 23.10.1919 r. w Kołaczkowie pod 
Szubinem 

Został pochowany w dniu 27.02.1919 r. na cmentarzu parafialnym w Winnej Górze.

Romanowski nieznany z imienia

Tadeusz Stęszewski (1893-1982)
Urodził się w dniu 29.10.1893 r. w Bugaju jako syn Waleriana i Kazimiery z domu 

Malińskiej. Brał udział w strajku szkolnym w Miłosławiu w latach 1906-1907.
Powołany do Armii Niemieckiej w dniu 2.08.1914 r. był sanitariuszem w oddziałach 

bydgoskich.
Po załamaniu się Niemiec i powrocie z wojny światowej 1918 r. należał do Polskiej 

Organizacji Wojskowej w Miłosławiu. W czasie od dnia 28.12.1918 r. do dnia 4.01.1919 
r. służył jako ochotnik w powstańczej kompanii wcielonej do Batalionu Wrzesińskie-
go. Zdobywał wrzesińskie koszary pod dowództwem ppor. Alojzego Nowaka oraz brał 
udział w walkach pod Gnieznem, Strzelnem i Zdziechową. W związku z organizowa-
niem formacji wojskowych wstąpił jako ochotnik do 3. Baterii 1. Pułku Artylerii Ciężkiej 
w Poznaniu na Sołaczu. 

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W 15/72. Ożeniony z Te-
resą (1887-1959).

Zmarł w dniu 10.02.1982 r. w Poznaniu i został 17.02.1982 r. pochowany na 
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cmentarzu junikowskim.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

12.17.-0.1046 z dnia 17.12.1958 r.

Marcin Szymkowski (1898-1939)
Urodził się w dniu 14.10.1898 r. w Bugaju jako syn Kazimierza i Heleny z domu 

Błaszak. 
Podczas I wojny światowej został wcielony do Armii Nie-

mieckiej. Walczył pod Verdun. Brał udział w wojnie przeciw 
bolszewikom.

W okresie międzywojennym pracował jako główny mecha-
nik w tartaku Bagatelka w dobrach Kościelskiego. W 1939 r. brał 
udział w Kampanii Wrześniowej służąc w Armii Poznań. Podczas 
wycofywania się w Koninie Niemcy zbombardowali oddziały. Tu 
został śmiertelnie ranny. Pochowany w zbiorowej mogile ofiar 
bombardowania na cmentarzu w Koninie.

Zawarł związek małżeński w dniu 6.02.1926 r. z Emilią Sza-
frańską. W małżeństwie urodziła się córka Janina Wanda zamęż-
na Okuniewska.

Józef Witkowski (1902-1979)
Urodził się w dniu 26.08.1902 r. w Miłosławiu jako syn Franciszka i Marianny 

z domu Haremskiej. brał udział w Powstaniu Wlkp w Kompanii Opalenickiej pod do-
wództwem por. Klimczaka na odcinku Zbąszyń i okolice. W 1920 r. wstąpił do 14. Pułku 
Artylerii Ciężkiej, późniejszego 7. Pułku Artylerii Ciężkiej. W stopniu szeregowca służył 
do 1923 r.  Ożeniony z Wandą (1916-1996). Awansowany do stopnia podporucznika, 
uchwała nr W 33/72.

Posiadał zaświadczenie z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie nr 4927 
z 16.12.1959 (teczka personalna) 10646. Zmarł w dniu 19.10.1979 r. w Poznaniu i został 
pochowany w dniu 11.11.1979 r na cmentarzu junikowskim.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
07.30-0.950 z dnia 30.07.1964 r.
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Podziękowania 

Instytucjom:
Wielkopolskiemu Towarzystwu Genealogicznemu za stworzenie wspaniałych baz po-
wstańców wielkopolskich i księży,
Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej za udostępnienie wspomnień powstańców,
Archiwum Państwowemu za udostępnienie dokumentów, wspomnień powstańców 
i stworzeniu bazy szukajwarchiwach,
Muzeum Regionalnemu im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 
13 za udostępnienie zbiorów 
Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni, ul. 
Koszarowa 12 za udostępnienie zbiorów, 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Orzechowie za udostępnienie zbiorów,
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Miłosławiu za udostępnienie zbiorów.

Osobom, w szczególności:
Elżbiecie Gajewicz, Waldemarowi Kiełbowskiemu, Remigiuszowi Maćkowiakowi, 

Ewie Mikulskiej, Agnieszce Przysiuda-Zielkowskiej, Beacie Sieradzkiej, Zenonowi Su-
chorskiemu, Andrzejowi Wąsiewiczowi, Rafałowi Ziętemu i innym.

Rodzinom powstańców.

Bez możliwości skorzystania z tych źródeł niniejsza praca byłaby uboga, a wręcz 
niemożliwe byłoby jej opracowanie. Za możliwość wykorzystania materiałów wyrażam 
wszystkim głęboką wdzięczność.
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Bibliografia

Zdjęcia pochodzą między innymi z następujących źródeł:
– ze zbiorów Dominika Pogłodzińskiego, 
– ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, ul. Dzieci 

Wrzesińskich 13, 62-300 Września,
– ze zbiorów Remigiusza Maćkowiaka, Waldemara Grześkowiaka, Hanny Lisiak-

Głódź, Roberta Klimczaka, 
– z archiwum byłego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 
– wykorzystane jako fragmenty z Orędowników Wrzesińskich, dostępnych w Wiel-

kopolskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem www.wbc.poznan.pl, 

Biogramy i wspomnienia pochodzą z następujących źródeł:
Na podstawie danych ze stron internetowych:

opracowanych biogramów przez Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne 
„Gniazdo” (http://www.wtg-gniazdo.org) w następujących spisach:

– odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, pod adresem http://po-
wstancy-wielkopolscy.pl/,

– uczestnikow Powstania Wielkopolskiego, pod adresem http://www.powstancywiel-
kopolscy.pl ,

– księży, pod adresem Wielkopolscy księża od XVIII do XX wieku, http://www.wtg-
gniazdo.org/ksieza/ 

Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, w szczególności:
– wspomnień powstańców wielkopolskich zamieszczonych pod adresem www.wbc.

poznan.pl, 
– informacji o kole oficerów rezerwy powiatu wrzesińskiego 1926/27 zawartych pod 

adresem www.wbc.poznan.pl/Content/66637/directory.djvu
– informacji zamieszczonych w Orędownikach Wrzesińskich dostępnych w Wielko-

polskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem www.wbc.poznan.pl, 

dokumentów zamieszczonych w archiwach Narodowego Archiwum Cyfrowego, 
pod adresem szukajwarchiwach.gov.pl

– informacji zawartych w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu, dostęp-
nych na stronie internetowej http://www.szukajwarchiwach.pl, w tym zamieszczone 
w zespole Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu 
oraz Związku Powstańców Wielkopolskich w tym wspomnienia Wacława Gibowskiego,  
Jana Juszczaka, Tomasza Marszałkowskiego, Marcina Monarchy, Feliksa Orlikowskiego, 
Czesława Tabaki,

Informacji w opracowaniach książkowych:
– zawartych w książce Antoniego Ciszaka „Września i Powiat Wrzesiński w okresie 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”,
– z książki „Wrzesiński słownik biograficzny”, wydanie II, Września 2011 r., 
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Wydawnictwo Kropka, Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy,
– ze zbioru książek „Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania 

Wielkopolskiego 1918-1919” tomy od I do XIII, 2005-2016. Wydawnictwo Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Poznań,

– od rodzin autorów wspomnień
– fragment z książki Ludwika Gomolca „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”, Po-

znań 1957, wspomnienia Antoniego Przysiudy
– z innych źródeł, m.in. materiałów miejscowego ZBoWiD-u.

Pomocnymi w zbieraniu materiałów były następujące pozycje:
– zbiór „Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskie-

go 1918-1919” tomy od I do XIII, 2005-2016. Wydawnictwo Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego. Poznań.

– Janina Pańczakowa i Małgorzata Cichoń „Powstańcy wielkopolscy w grobach ka-
tyńskich” Poznań 2010.

– „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim” pod redakcją Piotra Pawła Ruszkowskie-
go i Janusza Karwata. Luboń 2009.

– Wielkopolski słownik biograficzny. PWN Warszawa – Poznań 1983.
– Marian Jarecki „Aby pamięć nie zaginęła” 2001.
– Elżbieta Gajewicz „Historia spisana z nagrobków na miłosławskim cmentarzu”,             

Miłosław 2003 oraz „Obrazy z historii Miłosławia, UMiG Miłosław, 2018 r.
– Bogusław Polak „Dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918–1919”. Koszalin 1989, 

 oraz „Kawalerowie Virtuti Militari 1792–1945” T. II. Koszalin 1993, 
– Ubity w Katyni. Kniga pamjati polskich wojennopliennych – uznikow kozielskogo 

łagierja NKWD, rasstrieliannych po rieszieniu Politbiuro CK WKP(b) ot 5 marta 1940 
goda – Moskwa, Obszcziestwo „Miemoriał”

– Ubity w Kalininie zachoronieny w Miednom. Kniga pamjati polskich wojenno-
pliennych – uznikow kozielskogo łagierja NKWD, rasstrieliannych po rieszieniu Polit-
biuro CK WKP(b) ot 5 marta 1940 goda – Moskwa, Obszcziestwo „Miemoriał”

– Bożena Hałas i Wojciech Talaga, „Powstańcy wielkopolscy z Żerkowa i Gminy Żer-
ków 1918/1919”. Biogram i zdjęcia Tomasza Marszałkowskiego.

– „Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 związani z ziemią swarzędz-
ką”, pod redakcją Aurelii Bartoszek, Eugeniusza Dobińskiego, Arkadiusza Małyszki, 
Mariana Pokorskiego.


