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RZECZ O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM

„Tobie, Polsko, ta kropla krwi wrzącej,
Tobie, Polsko, tych serc naszych bicie,
Tobie każdy cień myśli gorącej
Tobie wszystko, na śmierć i życie!”

(Roman Wilkanowicz, - fragm. W: Józef Ratajczak „Krople wrzącej krwi”)

Iluż z nich – iluż  z powstańców wielkopolskich – właśnie tak myślało łapiąc za 
broń 27 grudnia 1918 roku . Tegoż dnia późnym popołudniem padły w centrum Pozna-
nia pierwsze strzały, rozdzierając ciszę zimowego miasta. Wybuchło powstanie, nasze, 
wielkopolskie.                                                                                                                    

Zaczęło się! Nareszcie! Po 123 latach niewoli w 1914 roku wybuchła I wojna świato-
wa, która dla nas Polaków oznaczała jedno – nadzieję. Nareszcie nasi zaborcy stanęli po 
dwóch stronach barykady a my, mieliśmy szansę na odzyskanie niepodległości. Ale los 
niczego nie daje za darmo! Tę niepodległość musieliśmy wywalczyć sobie sami i dziel-
nie walczyliśmy o nią przez cztery lata I wojny światowej. I choć  po jej zakończeniu, 
mieliśmy gwarancję mocarstw zachodnich, że Polska powstanie, to mieliśmy też obawy. 
Jaka ta nowa Polska będzie? Jakie ziemie wejdą w jej skład? Czy Wielkopolska i inne 
ziemie zaboru pruskiego zostaną włączone w tę odradzającą się Polskę?

Nie chcieliśmy biernie czekać na rozwój wypadków. Wzięliśmy sprawy w swoje 
ręce. Wielkopolska i inne ziemie zaboru pruskiego musiały wrócić  w granice odradza-
jącej się Polski.
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„…Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolność…
Kto podaruje nam prawo
Do domu naszego i ziemi                                                                                                                 
…Kto krzyknie? Kto rzuci hasło?”

(Ewa Najwer „Tryptyk powstańczy 1918-1919” - fragm. W: Józef Ratajczak „Krople 
wrzącej krwi”)

I był ktoś, kto je rzucił. Ignacy Jan Paderewski. To jego przyjazd do Poznania 26 grud-
nia 1918 roku stał się iskrą zapalną powstania wielkopolskiego. Na dworcu kolejowym 
witała go wielotysięczna rzesza poznaniaków. Uroczysta, patriotyczna atmosfera zosta-
ła zakłócona przez Niemców, którzy zaczęli zrywać polskie flagi, wybijać okna oraz 

znieważać napotkanych Polaków. W tak wybuchowej atmosferze wystarczyła iskra, by 
odpalić „beczkę prochu”.  Napięcie sięgnęło zenitu i eksplodowało - 27 grudnia 1918 
roku.  Tegoż dnia, około godziny 17 padły pierwsze strzały. Rozpoczęło się powstanie!

„A już leciał przez Poznań
Wolności huragan,
Rozdudnił się tętentem
Serc do boju rwących
- próg każdy był bastionem,
a fortecą stragan”.

(Marian Włoszkiewicz  „Wiersz dla Poznania” - fragm. W: Józef Ratajczak „Krople 
wrzącej krwi”)
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Przebieg wydarzeń był błyskawiczny. Żywiołowo powstawały oddziały powstańcze, 
które uderzyły w Poznaniu na gmachy publiczne, opanowały koszary zbrojownie, ma-
gazyny, rozbrajały niemieckie garnizony, aresztowały pruskie władze wojskowe i oswo-
bodziły miasto. Niemcy byli kompletnie zdezorientowani i zupełnie zaskoczeni co do 
rozmiarów powstania oraz znakomitej organizacji Polaków. 

28 grudnia 1918 roku pierwszym dowódcą powstania został kapitan Stanisław Taczak 
a 12 stycznia 1919 r. zastąpił go gen. Józef Dowbor-Muśnicki. 

Płomień walki ogarnął całą Wielkopolskę i polała się ofiarna krew powstańcza.

„Wstań, Wielkopolsko! Uderz w czyn!
Idź znów przebojem w bój szalony,
Już płonie lont podziemnych min –
Krwawą godzinę
biły dzwony –(…)
Wstań Wielkopolsko! Strząśnij proch!
Żałosne marzeń ucisz łkania!
Za Tobą zimny smutków loch –
Przed Tobą świty Zmartwychwstania! ...”

I wstała Wielopolska. Wkrótce po rozpoczęciu walk w Poznaniu dowódcy przekazali 
hasło na prowincję: „Nie należy dłużej czekać!”. Walki szybko rozprzestrzeniły się nie-
mal na całą Wielkopolskę:  Gniezno, Jarocin, Kórnik, Pleszew, Śrem, Środę oraz Wrze-
śnię. Wszyscy walczyli… 
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A wśród nich także ochotnicy powstańcy urodzeni lub mieszkający w Orzechowie, 
Czeszewie, Chlebowie, Szczodrzejewie, Budach.

„Wszystkim tym, w których sercach nie wygasła miłość do 
Ojczyzny-
Wszystkim tym, co nie dali się zwieść-                                                                                      
Tym- co odnieśli krwawe blizny-  
- i tym co polegli.  
 Cześć!                                                                                                                                               
          Tym – co chwycili za broń                                                                                                                         
Tym – co nie stracili nadziei …                                                                                                                                                
I tym – których dumna postawa                                                                                                                                          
We wrogach budziła strach                                                                                                                                  
Cześć i sława!
Tym – co konali w boleściach –
Tym – co nie żegnani szli w bój –
Tym – którzy wolność wykuwali –
Sława i Cześć”

(Bolesław Karpiński „Cześć i Sława” - fragm. W: Józef Ratajczak „Krople wrzącej krwi”)

Tereny powiatu wrzesińskiego szybko zostały wyzwolone. We Wrześni rozbrojono 
Niemców, opanowano koszary. Następnie batalion wrzesiński pomógł w walkach po-
wstańcom Witkowa, Gniezna, Żnina, Inowrocławia, Szubina. Do połowy stycznia 1919 
roku większość Wielkopolski została oswobodzona przez powstańców. 

 „W śmiertelny bój z Niemcami,
W zwycięski, krwawy bój
Rzucił się w krąg miastami
Powstańców polskich rój...
Już wolne Poznań, Września
I Gniezno - Chrobrych gród,
Jarocin, Ostrów, Pleszew...
W moc rośnie zbrojny lud.

(Leon Bochenek „O cześć Powstańcom, sława!..” - fragm. W: Józef Ratajczak „Krople 
wrzącej krwi”)

Powstanie Wielkopolskie zakończyło  się  podpisaniem rozejmu w Trewirze 16 lute-
go 1919 r.  i pełnym sukcesem. Na mocy traktatu wersalskiego przyznano Polsce niemal 
wszystkie tereny zajęte przez powstańców. Po  latach niewoli, na prastarej ziemi Piastów  
proklamowano polską władzę państwową, ogłoszona została niepodległość tych ziem. 
Wielkopolska wróciła w granice odradzającej się Polski. Powstanie wielkopolskie było 
jednym z nielicznych powstań w dziejach naszego narodu zakończonym zwycięstwem.

Prawdą jest, że wielkopolski zryw zakończył się sukcesem, ponieważ miał dyplo-
matyczne wsparcie przedstawicieli Polski, którzy przebywali na konferencji pokojowej 
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w Paryżu a włączenie Wielkopolski do odrodzonej  Polski popierały także państwa za-
chodnie.  Nie zmienia to jednak faktu, że o powodzeniu powstania przede wszystkim 
zadecydował  masowy i spontaniczny udział całego społeczeństwa wielkopolskiego. 
W początkowym okresie liczba powstańców wynosiła 2000, a w lutym 1919 r. armia 
powstańcza skupiała 72 000 żołnierzy. 

Wielkopolanie od chwili utraty niepodległości byli głęboko zaangażowani w walkę 
o jej odzyskanie  i obronę polskości. Ten patriotyzm, tę miłość do ojczyzny  wynosiło się 
z domu rodzinnego, w którym krzewienie polskości stanowiło fundament w wychowa-
niu młodego człowieka. Czuliśmy się sercem Polski, bo to  tu przecież ta Polska się naro-
dziła. Wiedzieliśmy, że dopóki wielkopolskie serca biją, „Jeszcze Polska nie zginęła….” 
„Narody tracąc pamięć.. tracą życie”  powiedział Cyprian Kamil Norwid. 

Dlatego my, Polacy, my Wielkopolanie, my Orzechowianie nie możemy zapomnieć 
o naszych bohaterach, o naszej historii, dziejach, przeszłości, bo jak powiedział Józef 
Piłsudski „Naród, który traci pamięć przestaje być narodem staje się tylko zbiorem ludzi 
czasowo zajmujących dane terytorium”. 

I właśnie dlatego dziś tu  jesteśmy. Dlatego w Czeszewie i Orzechowie stanęły symbo-
le upamiętniające Powstanie Wielopolskie. Musimy pielęgnować w nas pamięć  o tym, 
kim jesteśmy, co przeżyliśmy i czego dokonaliśmy – my naród Polski. Musimy pamiętać 
o naszych bohaterach. Dopóki o nich pamiętamy - to tak jakbyśmy nie pozwolili im 
umrzeć, oni żyją, żyją w nas, w naszej pamięci i w naszych sercach.

Chwała im i cześć!
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TROCHĘ HISTORII

Michał Pawełczyk
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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 wrzesińskiej farze 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 okoliczny-
mi miejscowościami zostały przekazane Rosji. Do Rosji, a właściwie do Królestwa Pol-
skiego zwanego popularnie „Kongresówką” włączono miejscowości: Tarnowa, Dłusk, 
Rataje, Ksawerów, Pietrzyków, Ciążeń, Dąbrowa, Wierzbocice, Kąty, Kotunia i Piotrowi-
ce. Stolicę powiatu przeniesiono z Pyzdr do Wrześni.
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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 Józe-
fa Mielżyńskiego (1765-1824): Macieja (1799-1870), Ignacego (1810-1831) i Seweryna 
(1804-1872). Służyli w oddziałach jazdy pod komendą pułkownika Augustyna Brzeżań-
skiego, 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. Z okolic Orzechowa zgłosili się do kosynierów:  
– do służby w piechocie: Jan Marczak, Sebastian Bilski i Michał Orzechowski z Winnej 
Góry, Tomasz Kułtoniak i Wojciech Paczkowski z Zajezierza (Skotniki), Walenty Górow-
ski z Pięczkowa, Łukasz Rakowski ze Szczodrzejewa, Marcin Michalak z  Miłosławia, 
– jako strzelcy: Tomasz Kowalski,  Jan Głogoski z Miłosławia, Stanisław Lewandowski 
z Chociczki,
– do ułanów zgłosili się: Stanisław Zajdowicz z Białego Piątkowa i Andrzej Kaczmarek 
z Pięczkowa.

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 
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pomiędzy oddziałami Hirschfelda, Wedella, Blumena i Brandta. Następnego dnia pru-
skie wojsko pod dowództwem Brandta wyruszyło ze Środy do Żydowa. Zbliżał się nie-
uchronny koniec powstania.

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.
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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 
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 nich, 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 swoją 
grupą, późniejszy honorowy członek Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Antoni Po-
widzki z Powidza – uczeń gimnazjum trzemeszeńskiego – zebrał z Powidza i Miłosławia 
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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 
wrzesińskiego 12, mianowicie: 

Władysław Kosiński z Targowej Górki (komisarz graniczny powstania), Filip Sko-
raczewski 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 Grabo-
wa, 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. poprzednio zamierzonych zmian, 
nigdy nie zaakceptowanych przez Polaków. Dotyczyło to przede wszystkim zmiany 
nazwy terytorium. Zawierającą w sobie pewną odrębność nazwę Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego, zmieniono na pruską Provinz Posen, ale zmiana ta przez Polaków nigdy 
nie została zaakceptowana. Ustanowiono też nowe struktury władzy, takie jakie obo-
wiązywały w prowincjach: 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 powiatowego i komisarzy 
okręgowych. Komisariaty ustanowiono, grupując pewną liczbę wsi. Komisarz był nad-
rzędny 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, że przegrana zna-
czy unicestwienie, gdyż tak dyktowało im doświadczenie zawarte w przekazie od ko-
synierów. Pozostał też w pamięci drugi przekaz: nie wierzmy władzom ani żadnym 
komitetom, które w rezultacie prowadzą działania kosztem mas ludowych. W tych 
styczniowych 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 rozpuszczo-
no powstańców, owych dzielnych kosynierów, tworząc w ten sposób legendę zdrady 
panów. Wtedy to powracający do domów ochotnicy opowiadali o gwałtach, jakich do-
puszczali się Prusacy na opuszczających obozy ochotnikach. Chłopi zostali wydani na 
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pastwę pacyfikujących 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 
końca. Takie fundamenty miało historyczne wydarzenie zwane Powstaniem Wielkopol-
skim 1918/1919.

I WOJNA ŚWIATOWA

Kiedy mocarstwa 
rozebrały obszar Pol-
ski nie dotrzymując 
później większości 
danych narodowi 
polskiemu obietnic, 
wśród ludu mnożyły 
się opowieści i prze-
powiednie, że odro-
dzenie Polski nastą-
pi, gdy mocarstwa te 
skłócą się.

Właśnie wtedy, 
gdy pełne pychy 
wystąpiły przeciw 
sobie, wywołując 
wojnę, zaczęły ro-
snąć nadzieje Pola-
ków. Dotychczaso-
we próby uzyskania 
wolności przez or-
ganizowane powsta-
nia nie przyniosły 
bowiem żadnego re-
zultatu. Nawet próba 
wskrzeszenia Polski 
w 1916 r. przez Au-
stro-Węgry i Niem-
cy zakończyła się 
niepowodzeniem.

Wojna zwana 
światową a obecnie 
I wojną światową, to Komunikat niemieckiego Sztabu Generalnego o akcji wojsk rosyjskich.
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wojna 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 Osmańskie oraz Bułgarię. Wrogie 
sobie obozy powstały wskutek wcześniejszych porozumień, a mianowicie Trójprzymie-
rza, powstałego w latach 1879-1882 między Niemcami, Austro-Węgrami i Włochami, 
i Trójporozumienia, zawartego w latach 1892-1907 między Francją, Wielką Brytanią 
i Rosją.

 Bezpośrednią przyczyną wybuchu pierwszej wojny światowej był zamach na austro-
-węgierskiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę 28 czerwca 
1914 r. w stolicy Bośni Sarajewie. Małżonkowie zginęli z rąk serbskiego nacjonalisty 
Gawriły Principa. Wskutek zzamachu 28 lipca 1914 r. Austro-Węgry wypowiedziały 
wojnę Serbii, po stronie której stanęła Rosja. Dnia 1 sierpnia Niemcy wypowiedziały 
wojnę Rosji, 3 sierpnia Francji i 4 sierpnia Wielkiej Brytanii. Wojna zwiększala swój 
zakres terytorialny obejmując inne państwa wchodzące w skład bloku Państw Central-
nych (Turcja, Bułgaria) i bloku Ententy (Japonia, Włochy, Rumunia, Stany Zjednoczone 
i Grecja).

Wybuch I wojny światowej, w której przebiegu Niemcy liczyli na szybkie i zwycię-
skie zakończenie,powitano więc z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony strach przed 
nieznanym wynikiem wojny, a i możliwymi stratami w rodzinie a z drugiej pewna na-
dzieja 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 działań wojennych, 
a w szczególności czas upływający bez większej nadziei na rozstrzygnięcie, a niosący 
coraz więcej strat wśród społeczeństwa radykalizował postawy społeczne.

A wojna Niemiec z Rosją rozpoczęła się tu, nocą z 1 na 2 sierpnia (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. 

Przebieg wojny

Najważniejszy teatr działań zbrojnych: europejski, podzielony był na trzy fronty – za-
chodni, wschodni i południowy (bałkański i włoski). Niemiecki plan wojenny, to opra-
cowany plan Schlieffena. Zakładał  uderzenie zdecydowaną większością sił na Francję, 
zwycięskie opanowanie Paryża, a następnie przerzucenie wojsk na front wschodni do 
walki z Rosjanami. Taka strategia zapobiegała prowadzeniu wojny na dwóch przeciw-
ległych frontach. 

Tak więc 2 sierpnia armia niemiecka zajęła neutralny Luksemburg, po czym skie-
rowała się ku Belgii, lecz po przekroczeniu granicy z Francją nastąpiło spowolnienie 
ataku. Niemiecka ofensywa została zatrzymana nad rzeką  Marną. Dalsza ofensywa na 
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froncie zachodnim skierowana została na Flandrię. Nie przyniosła jednak zwycięstwa 
żadnej ze stron.

W pierwszych dniach sierpnia na prośbę Francji armia rosyjska uderzyła na Prusy 
Wschodnie, a w końcu sierpnia 1914 r., doszło do wielkiej bitwy w Prusach Wschodnich 
– pod Tannenbergiem (okolice Grunwaldu), gdzie armia niemiecka zadała klęskę Ro-
sjanom. Dalej Niemcy odnieśli zwycięstwo w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich oraz 
zajęli Łódź. Do Warszawy Niemcy wkroczyli w sierpniu 1915 r. 

Na południu, w Galicji Rosjanie odnoszą jednak ogromny sukces, gromiąc Austria-
ków i zagrażając Krakowowi i Śląsku. Niemcy pośpieszyli sojusznikowi z pomocą. 

W 1915 r. państwa centralne odniosły zwycięstwo w Galicji podczas operacji 
gorlickiej.

Na pozostałych frontach krwawe walki toczyły się o opanowanie cieśniny Dardanele 
i półwyspu Gallipoli, gdzie w kwietniu 1915 r., doszło do wielkiej operacji desantowej 
aliantów. Kolejny, 1916 rok przyniósł krwawe żniwo za sprawą walk we Francji w tak 
zwanej bitwie pod „Verdunem”. Chodziło o opanowanie twierdzy Verdun okolonej for-
tami pomocniczymi. Ta bitwa, tak jak i następna, nad Sommą  nie przyniosła efektów, 
prócz olbrzymich strat w sile żywej.

Wojna toczyła się także na morzach. Podczas bitwy jutlandzkiej na przełomie maja 
i czerwca 1916 r. niemiecka flota próbowała przerwać brytyjską blokadę na Morzu Pół-
nocnym. Rozpoczęto też wojnę z użyciem łodzi podwodnych.

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. 

Rosja w I wojnie

W roku 1917 wykończona trzema latami wojny Rosja nie była już w stanie prowa-
dzić dalej działań wojennych. Po dwóch rewolucjach: lutowej i październikowej brak 
było zdecydowanych sił do prowadzenia dalszych działań wojennych. W wyniku tych 
rewolucji i upadku kolejnych rządów ostatecznie władzę w państwie przejęli bolszewi-
cy, którzy rozpoczęli rokowania pokojowe z Niemcami.

Przy okazji rewolucji październikowej Niemcy wykorzystali słabość i zamieszanie 
wdzierając się w głąb Rosji. Będąc w sytuacji krytycznej, Rosja, czyli jej bolszewicki 
rząd, zdecydowała się na separatystyczny pokój z Niemcami. 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. Po podpisaniu pokoju brzeskiego z Rosją bolszewic-
ką, wojska niemieckie zostały przesunięte na front zachodni. Rozejm ten spowodował 
powstanie nowej nadziei w Niemczech oraz Państwach Centralnych na zwycięskie za-
kończenie wojny. 
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Koniec wojny

Okazało się, że po początkowych sukcesach wygranie wojny przez Państwa Cen-
tralne jest niemożliwe, a nieuzasadnionemu wytracaniu narodu sprzeciwili się nawet 
poddani niemieccy. Polacy upatrywali w zakończeniu wojny niebywałą okazję do stwo-
rzenia własnego państwa. 

Pomimo sukcesu na wschodzie, Państwa Centralne we wrześniu 1918 r. nie były już 
w stanie kontynuować dalszych działań wojennych. Jesienią 1918 r. po kilku ostatecz-
nych próbach uzyskania przewagi Niemcy zrozumieli, że wojny wygrać nie mogą. 

We wrześniu 1918 r. gen. Ludendorff przyznał, że wojna jest dla Niemiec przegraną, 
wobec czego należy za wszelką cenę dążyć do pokoju.

 Klęska Niemców na froncie i upadek Cesarstwa Niemieckiego rozpoczęły się już 
z dniem 4 listopada 1918 r. W tym dniu wybuchła niemiecka rewolucja w marynarce 
wojennej - bunt marynarzy w Kilonii - która szybko została podchwycona przez armię 
lądową. 

W dniu 8 listopada zarząd berlińskiej Partii Socjalistycznej zażądał ustąpienia ce-
sarza i następcy tronu. Tego samego dnia pełnomocnicy niemieccy otrzymali warunki 
zawieszenia broni i wezwanie do podjęcia decyzji w przeciągu 72 godzin. Czas ten 
upływał 11 listopada. Wtedy to kanclerz Rzeszy, książę Max Badeński obwieścił o abdy-
kacji cesarza Wilhelma II, a o godz. 14.00 na wiecu podano informację, że kierownictwo 
rządu obejmuje socjalista Ebert.

Powołane nowe dowództwo wojsk niemieckich podpisało twarde warunki zawiesze-
nia broni i przystąpiło do rozmów pokojowych. 

Na zamku królewskim wywieszono czerwoną chorągiew. Powołane nowe dowódz-
two wojsk niemieckich przystąpiło do rozmów pokojowych. Żołnierze, a konkretnie 
marynarze, rozpoczęli protest przekształcający się w rewolucję.  

Przezornie cesarz niemiecki Wilhelm II na wiadomość o buntach marynarzy (sce-
nariusz 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, przedstawiciele niemieccy 
podpisali warunki rozejmu. 

Podpisane marszałkowi Fochowi przez negocjatorów niemieckich zawieszenie broni 
na frontach zaczęło obowiązywać od 11.11.1918 r. od godz. 11.00. Formalny stan wojny 
pomiędzy obydwoma stronami trwał jeszcze 7 miesięcy. 

„To nie pokój, to zawieszenie broni na 20 lat” - powiedział francuski marszałek Fer-
dinand Foch, naczelny wódz wojsk sprzymierzonych, po ustaleniu warunków traktatu 
wersalskiego. Niestety, okazał się dobrym prorokiem.

Tymczasem w Polsce, w Lublinie utworzono Tymczasowy Rząd Ludowej Republiki 
Polskiej. 
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Wprowadzenie do listy strat

Archiwum w Poczdamie dla pruskich sił zbrojnych w I wojnie światowej uległo 14 
kwietnia 1945 roku zagładzie podczas bombardowania lotniczego. Jednak armia nie-
miecka odnotowywała swoje straty w wydawnictwie pod nazwą Armee-Verordnungs-
blatt. Verlustliste lub Deutsche Verlustlisten. Każde zdarzenie związane z żołnierzem, 
a więc odniesienie ran, niewola czy też śmierć, zostało skrupulatnie odnotowane. Listy 
zawierały nazwiska żołnierzy poległych, zmarłych w szpitalach, również rannych (nie-
którzy po kilka razy), zaginionych (czyli nie wiadomo co się z nimi stało), wziętych 
do nieprzyjacielskiej niewoli lub z niej zwolnionych i inne przypadki, zwane ogólnie 
stratami.

Utworzenie listy strat dla Orzechowa i okolicy wydawało się zasadne dlatego, że 
oprócz informacji o swoich przodkach, wśród nazwisk żołnierzy można znaleźć wielu 
przyszłych ochotników – powstańców wielkopolskich. 

Dalsze poszukiwania można kontynuować w ogłoszonych listach, dostępnych 
na przykład w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem www.wbc.poznan.
pl/dlibra/publication?id=129687 oraz w wyszukiwarce http://des.genealogy.net/
eingabe-verlustlisten/search/index.

Na początku wojny Niemcy z wielką skrupulatnością podchodzili do Verlustlisten 
czyli list strat. Jednak miały miejsce przypadki nie podawania pełnych strat. Uzupełnia-
no je w okresie późniejszym. W wykazach mogą być przypadki pominięcia poszkodo-
wanych osób. Nie wszystkie bowiem listy zostały odtworzone i zindeksowane, a i w sa-
mych listach występują luki.

Listy ukazywały się z pewnym opóźnieniem, co związane było z bezwładnością ko-
munikacyjną. Niemożliwością było natychmiastowe zebranie zestawień poległych, ran-
nych, zaginionych oraz w niewoli. Zaginieni żołnierze przyłączali się czasem do innych 
jednostek, na polu bitwy znajdowano niezidentyfikowane ciała, ranni odnajdywali się 
w lazaretach. Do końca okresu wydawania list, to jest do października 1919 r., ukazy-
wały się często nowe wpisy oraz uzupełnienia wpisów dotyczące strat jeszcze z 1914 r.

 Od początku 1917 r. na listach strat wprowadzono pewną poufność danych. Kolejno 
w latach 1914 - 6.12.1916 podawano dodatkowo (poza nazwiskiem, imieniem i miej-
scem urodzenia) stopień wojskowy i oddział wojskowy, od 7.12.1916 do 24.08.1917 
dodatkowo stopień wojskowy i datę urodzenia, od 25.08.1917 do listopada 1918 stopień 
wojskowy, dzień i miesiąc urodzenia, by na końcu podawać pełną informację o oddzia-
le, stopniu wojskowym i pełną datę urodzenia.

Armia niemiecka stosowała historyczną ciągłość nazewnictwa jednostek wojskowch: 
Przykładowe nazwy oddziałów armii: k., Kompagnie - kompania, Batl., Bataillon - bata-
lion, Batt., Batterie - bateria, I., Infanterie - piechota, R., Regiment - pułk, Mgk., Maschi-
nengewehr Komp. - kompania cekaemów,

Od 1908 r. w artylerii w zamian za nazwę „Kompagnie” obowiązywała nazwa 
„Batterie”.
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L.p. Nazwisko Imię Jednostka wojskowa Rodzaj poniesionej 
straty

Budy
1. Banaszak Józef Infanterie-Regiment 132 zaginął, w niewoli

2. Bluma Stanisław Infanterie-Regiment 30 zmarł z ran

3. Domżał Franciszek ciężko ranny, zmarł

4. Dybalski Antoni Infanterie-Regiment 67 ciężko ranny

5. Dybalski Walenty Infanterie-Regiment 88 zaginął, prawdopodob-

nie zmarł w niewoli

6. Ignaszak Ignacy dwukrotnie lekko 

ranny 

7. Janaszczak Ignacy Infanterie-Regiment 51 lekko ranny

8. Klepaczewski Stanisław Grenadier-Regiment 6 ciężko ranny

9. Krzyżanski Walenty zaginął, w niewoli

10. Kuźniak Andrzej Infanterie-Regiment 135 lekko ranny, poległ

11. Kuzniak Edward Infanterie-Regiment 158 zaginął, w niewoli

12. Michalak Jan ciężko ranny

13. Michalak Stanisław poległ

14. Zaworski Franciszek Landwehr-Infanterie-Regiment 57 lekko ranny, zaginął, 

w niewoli 

15. Zaworski Wojciech Infanterie-Regiment 329 zaginął, w niewoli, 

powrócił z niewoli

Chlebowo
1. Andrzejewski Piotr Infanterie-Regiment 53 zaginął, ciężko ranny

2. Andrzejewski Franciszek 1. Landsturm-Infanterie-Bataillon 

Schroda (V. 17.) 

zaginął, w niewoli, 

powrócił z niewoli

3. Antkowiak Bronisław Reserve-Infanterie-Regiment 37 lekko ranny

4. Antkowiak Franciszek Landwehr-Infanterie-Regiment 9 zaginął, w niewoli

5. Antkowiak Roman zaginął, poległ

6. Banaszczak Franciszek zaginął, w niewoli

7. Bukowiecki Bolesław zaginiony, w niewoli

8. Ciszewski Wincenty Reserve-Infanterie-Regiment 17 zaginął, uznany są-

downie za zmarłego

9. Czarnecki Michał Landwehr-Infanterie-Regiment 52 lekko skaleczony 

w wyniku wypadku

10. Defitowski Czesław lekko ranny

11. Dopierała Franciszek lekko ranny, poległ

12. Eichhorst Maksymilian Feldartillerie-Regiment 70

dwukrotnie lekko ran-

ny - w oddziale, ciężko 

ranny 

13. Głowacki Jakub Armierungs-Bataillon nr 31 lekko ranny - 

w oddziale
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L.p. Nazwisko Imię Jednostka wojskowa Rodzaj poniesionej 
straty

14. Graczyk Walenty Reserve-Infanterie-Regiment 6 dwukrotnie lekko 

ranny, 

15. Kasprzak Adalbert Infanterie-Regiment 141 zaginął, w niewoli

16. Kolaszynski Józef Reserve-Infanterie-Regiment 46 poległ

17. Konieczny Wincenty Landwehr-Infanterie-Regiment 47 zaginął, w lazarecie, 

powrócił do oddziału

18. Kupś Antoni Infanterie-Regiment 62 lekko ranny

19. Kupś Bolesław 1. Landsturm-Infanterie-Bataillon 

Schroda (V. 17.) 

zaginąl, w niewoli, 

powrócił z niewoli

20. Kupś Jan dwukrotnie lekko 

ranny

21. Kups Wacław Infanterie-Regiment 137 trzykrotnie lekko ran-

ny, ciężko ranny, 

22. Langner Adam Infanterie-Regiment 152 lekko ranny

23. Łokietek Marcin Reserve-Infanterie-Regiment 69 lekko ranny

24. Majchrzak Jakub poległ

25. Matuszak Stanisław Landwehr-Infanterie-Regiment 26 lekko ranny

26. Matuszak Stanisław Reserve-Infanterie-Regiment 27 lekko ranny

27. Mikołajczak Ludwik Infanterie-Regiment 172 ranny, poległ

28. Ograbisz Maksymilian Infanterie-Regiment 52 ciężko ranny, zaginął

29. Pohl Antoni Reserve-Infanterie-Regiment 3 ranny, lekko ranny

30. Przybylski Adam lekko ranny - w od-

dziale, lekko ranny

31. Przybylski Franciszek zaginął

32. Przybylski Stanisław Reserve-Infanterie-Regiment 12 lekko ranny - 

w oddziale

33. Przybylski Stanisław Fußartillerie-Batterie 104 lekko ranny

34. Rook Alfred Infanterie-Regiment 131 lekko ranny

35. Suchorski Lucjan lekko ranny

36. Suchorski Roman Reserve-Infanterie-Regiment 228 ciężko ranny

37. Suchorski Teodor lekko ranny

38. Szewczyk Jan lekko ranny

39. Vogt Wilhelm lekko ranny

40. Walczak Jan Reserve-Infanterie-Regiment 91 lekko ranny - 

w oddziale

41. Wawrzyniak Franciszek Reserve-Infanterie-Regiment 217 lekko ranny

42. Wawrzyniak Stefan zaginął, lekko ranny

43. Witasik Stanisław Infanterie-Regiment 49 zaginął, ranny, 

w oddziale

44. Woitera Ludwik Reserve-Infanterie-Regiment 6 zaginął, poległ

45. Wolski Wincenty Infanterie-Regiment 151 zaginął, ciężko ranny
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46. Woś Tomasz zaginął

Czeszewo
1. Antoszewski Jan s. 

Stanisława

zaginął, w niewoli

2. Antoszewski Leon lekko ranny

3. Banaszak Adam Festungs-Maschinengewehr-Abte-

ilung 2 (Thorn)

wielokrotnie lekko 

ranny, 

4. Banaszak Klemens lekko ranny

5. Banaszak Ludwik zaginął, w niewoli

6. Banaszak Marcin ciężko ranny

7. Banaszak Michał Garde-Füsilier-Regiment poległ

8. Banaszak Roman Reserve-Infanterie-Regiment 28 w niewoli

9. Banaszak Wincenty 1. Landsturm-Infanterie-Bataillon 

Schroda (V. 17.)

zaginął, w niewoli, 

powrócił z niewoli

10. Bauditz Otto Feldartillerie-Regiment 21 lekko ranny

11. Błaszak Stanisław Infanterie-Regiment 98 lekko ranny

12. Braciszewski Józef dwukrotnie lekko 

ranny

13. Budasz Franz zaginiony, został ranny 

w innym oddziale 

14. Eichhorst Heinrich poległ

15. Eichhorst Oskar ciężko ranny

16. Gmerek Anton lekko ranny, ciężko 

ranny

17. Jakubke Friedrich Carl lekko ranny

18. Jaschzik Martin lekko ranny

19. Jünemann Waldemar lekko ranny

20. Jünemann Walter Reserve-Infanterie-Regiment 259 zaginął, w lazarecie

21. Kasprzak Tomasz Chlebowo poległ

22. Klimczak Stefan ciężko ranny

23. Krause Edmund zmarł z ran

24. Kubsch Antoni lekko ranny

25. Kuźniak Jan Grenadier-Regiment 3 lekko ranny

26. Kuźniak Jan Infanterie-Regiment 98 lekko ranny

27. Kuźniak Stanisław Infanterie-Regiment 58 poległ

28. Leśniewski Ignacy lekko ranny

29. Leśniewski Walenty Reserve-Infanterie-Regiment 221 lekko ranny,  zaginął

30. Matuszewski Franciszek poległ

31. Matuszewski Stanisław Infanterie-Regiment 369 poległ

32. Mazurkiewisz Józef Infanterie-Regiment 345 ciężko  ranny, lekko 

ranny
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33. Mrozinski Franciszek Landwehr-Infanterie-Regiment 74

zmarł w lazarecie 

w wyniku odniesio-

nych ran 

34. Mrozinski Jan zmarł w wyniku odnie-

sionych ran

35. Mroziński Wacław lekko ranny - w od-

dziale, utonął

36. Mrozinski Władysław Infanterie-Regiment 132 poległ

37. Mroziński Zygfryd lekko ranny

38. Nybus Łukasz zaginął

39. Pawlaczyk Tomasz 1. Landsturm-Infanterie-Bataillon 

Schroda (V. 17.)

zaginął, w niewoli, 

powrócił z niewoli

40. Pawlik Józef Infanterie-Regiment 46 zaginął, powrócił do 

oddziału

41. Pietrowski Ignacy Landwehr-Infanterie-Regiment 32 ciężko ranny

42. Piotrowski Antoni lekko ranny

43. Piskorek Roman Reserve-Infanterie-Regiment 264 zaginął, w niewoli, 

powrócił z niewoli

44. Przydryga Ignacy Reserve-Infanterie-Regiment 8 czterokrotnie lekko 

ranny, 

45. Przydryga Franciszek Reserve-Infanterie-Regiment 7 lekko ranny

46. Schultz Wilhelm lekko ranny

47. Schulz. Ernst Johann zaginął, w niewoli

48. Seefer Johann Reserve-Infanterie-Regiment 37 ranny

49. Skrzypczak Andrzej powrócił z niewoli

50. Sobczak Adam Reserve-Infanterie-Regiment 75 poległ

51. Spychała Marcin Reserve-Infanterie-Regiment 21 zaginiony, w lazarecie, 

poległ

52. Spychalski Florian lekko ranny, 

w oddziale

53. Suchorski Jan Infanterie-Regiment 48 ranny

54. Suchorski Jan Reserve-Infanterie-Regiment 52 ciężko ranny, zmarł

55. Suchorski Kazimierz poległ

56. Sypniewski Jan Füsilier-Regiment 39 zaginął, w niewoli

57. Sypniewski Stefan ciężko ranny

58. Ueberfluß Heinrich

przez wypadek lekko 

skaleczony, lekko 

ranny

59.

                            

Urbaniak Franciszek

w niewoli Chagnat, 

obecnie Gersau, 

Beaufejour
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Nowa Wieś Podgórna
1. Adamczyk Jan dwukrotnie lekko 

ranny 

2. Andrzejewski Stanisław Infanterie-Regiment 163 ciężko ranny, zaginąl, 

w niewoli

3. Błaszczyk Jan Landwehr-Infanterie-Regiment 26 ciężko ranny

4. Bogaczyński Michał Sanitäts-Kompagnie 3 des IX. 

Armeekorps 

ciężko ranny

5. Bubel Henryk zaginął

6. Ciemniewski Franciszek Landwehr-Infanterie-Regiment 74 lekko ranny

7. Ciemniewski Tomasz zaginął

8. Chwilkowski Stefan lekko ranny, zaginąl

9. Dębicki Franciszek Infanterie-Regiment 46 lekko ranny

10. Gendek Tomasz poległ

11. Grabarz Ludwik lekko ranny

12. Olszak Piotr Reserve-Infanterie-Regiment 18 lekko ranny, zaginął

13. Seehafer Richard lekko ranny

14. Sobczak Wojciech 3. Garde-Feldartillerie-Regiment ciężko ranny, zmarł

15. Schliebe Eitel Infanterie-Regiment 47 poległ

16. Żurkiewicz Franciszek Landsturm-Bataillon I, Schroda poległ

Dębno
1. Antczak Józef poległ

2. Antoniewicz Ignacy Landwehr-Infanterie-Regiment 47 poległ

3. Bierła Tomasz Grenadier-Regiment 6 ciężko ranny, zmarł

4. Bonicki Tomasz ciężko ranny

5. Felgentreu Bernhard lekko ranny

6. Fitzner Albert Reserve-Infanterie-Regiment 205 poległ

7. Frąckowiak Stanisław zaginął

8. Garsztka Franciszek zmarł w wyniku odnie-

sionych ran

9. Gendraszak Franciszek Infanterie-Regiment 136 lekko ranny

10. Grześkowiak Jan Reserve-Infanterie-Regiment 222 poległ

11. Grzempka Walenty Reserve-Infanterie-Regiment 37 lekko ranny

12. Hybiak Stanisław dwukrotnie lekko 

ranny

13. Ignaszak Marcin Reserve-Infanterie-Regiment 226 wielokrotnie ranny

14. Ignaszak Marcin Infanterie-Regiment 149 lekko ranny

15. Ingendorff Karl Fußartillerie-Bataillon 41 lekko ranny

16. Janicki Stanisław Grenadier-Regiment 2 lekko ranny

17. Jędraszak Franciszek Infanterie-Regiment 136 poległ

18. Kaczor Stanisław Infanterie-Regiment 132 zaginął, poległ
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19. Keil Walter lekko ranny, poległ

20. Królak Stefan Infanterie-Regiment 395 poległ

21. Krzyżański Wincenty Infanterie-Regiment 112 dwukrotnie lekko 

ranny

22. Majewski Michał Landwehr-Infanterie-Regiment 17 

ciężko ranny, zmarl 

w wyniku odniesio-

nych ran

23. Marx Arthur Jäger-Bataillon 5 ciężko ranny, zmarł 

w wojennym lazarecie

24. Matuszak Antoni poległ

25. Matuszak Jan Infanterie-Regiment 144

lekko ranny, lekko ran-

ny w oddziale, lekko 

ranny

26. Młodziński Walenty zaginął, w niewoli

27. Pawłowski Andrzej lekko ranny

28. Patrzykat Józef 1. Landsturm-Infanterie-Bataillon 

Schroda (V. 17.) 

zaginął, w niewoli, 

powrócił z niewoli

29. Pietrowski Franciszek Reserve-Infanterie-Regiment 130 lekko ranny

30. Pietrowski Franciszek Infanterie-Regiment 130 zaginął, w niewoli

31. Riebow Konrad poległ

32. Rutkowski Józef Infanterie-Regiment 20 poległ

33. Sobkowiak Ignacy Reserve-Infanterie-Regiment 223 dwukrotnie lekko 

ranny

34. Staroszczak Jan Infanterie-Regiment 58 zaginął, ranny,  powró-

cił do oddziału

35. Strecker Felix Füsilier-Regiment 36 lekko ranny, ranny 

w oddziale,  

36. Strecker Felix Infanterie-Regiment 335 zaginął, w niewoli

37. Świgoń Stanisław Infanterie-Regiment 47 lekko ranny, zaginął, 

w niewoli

38. Świerkowski Antoni zmarł w wyniku ran

39. Szostak Wojciech Füsilier-Regiment 37 ciężko ranny

40. Wosik Stanisław Infanterie-Regiment 172 ciężko ranny, lekko 

ranny

41. Wypychowski Jan poległ

42. Zajdel Andrzej Infanterie-Regiment 358 lekko ranny, zmarł

43. Zajdel Teodor Infanterie-Regiment 346 ciężko ranny

Orzechowo
1. Anioła Kazimierz Infanterie-Regiment 75 ranny, zmarł

2. Anioła Marcin Infanterie-Regiment 144 ranny, zaginął, 

w niewoli
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3. Baras Franz Infanterie-Regiment 48 zaginął

4. Beger Leon Reserve-Infanterie-Regiment 51 lekko ranny, zmarł

5. Beger Wacław Reserve-Infanterie-Regiment 212 ranny, zaginął

6. Budasz Andrzej Reserve-Infanterie-Regiment 37 ciężko ranny

7. Cynarzewski Marcin dwukrotnie ranny, 

ciężko i lekko

8. Eichhorst Emil ranny, lekko ranny, 

lekko ranny w oddziale

9. Florczak Tomasz Reserve-Infanterie-Regiment 228 poległ

10. Gibowski Wawrzyn Landsturm-Batterie VII. 

Armeekorps

ciężko ranny

11. Gmerek Michał Infanterie-Regiment 57 ranny

12. Graczyk Ignacy Grenadier-Regiment 2 zaginął

13. Hoffmann Stefan lekko ranny

14. Jędraszewski Józef Feldartillerie-Regiment 56 poległ

15. Jędraszewski Kazimierz Grenadier-Regiment 7, Rekr. 

Depot Ers. Bat.

zmarł z powodu 

choroby

16. Jesse Gustav Otto ciężko ranny

17. Jóźwiak Michał Garde-Füsilier-Regiment poległ

18. Jóźwiak Michał Infanterie-Regiment 167 ranny

19. Kasprzak Franciszek Infanterie-Regiment 13 ciężko ranny

20. Kosmecki Piotr lekko ranny

21. Kowalewski Kazimierz Infanterie-Regiment 159 lekko ranny, poległ

22. Lisiak Ignacy II. Pionier-Bataillon 27 zaginął, w niewoli

23. Lisiak Piotr zaginął, w niewoli, 

powrócił z niewoli

24. Łomiszewski Józef Landwehr-Infanterie-Regiment 19 lekko ranny

25. Matysiak Tomasz Infanterie-Regiment 56 lekko ranny, zaginął, 

w niewoli

26. Miara Michael Reserve-Infanterie-Regiment 39 zaginął, poległ

27. Michalak Walenty Reserve-Infanterie-Regiment 1 ciężko ranny, zmarł

28. Michalak Stefan Infanterie-Regiment 159 lekko ranny

29. Michalak Stefan Reserve-Infanterie-Regiment 268 lekko ranny, ranny

30. Mieschke Karl Fußartillerie-Batterie 245 lekko ranny

31. Mis Johann Landwehr-Infanterie-Regiment 9 lekko ranny

32. Mis Johann Grenadier-Regiment 2 poległ

33. Nowak Ignacy Füsilier-Regiment 34 poległ

34. Nowak Stanisław Infanterie-Regiment 56 poległ

35. Nowak Stanisław s. 

Jana

Grenadier Regiment 7 zaginął, w niewoli
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36. Nowak Stanisław s. 

Walentego

lekko ranny, ciężko 

ranny

37. Nowak Stanisław Infanterie-Regiment 375 lekko ranny

38. Nowak Wawrzyn Reserve-Infanterie-Regiment 37 lekko ranny

39. Pera Jan poległ

40. Radojewski Ignacy Reserve-Infanterie-Regiment 19 lekko ranny

41. Radojewski Ignacy Infanterie-Regiment 46 poległ

42. Roszak Antoni Infanterie-Regiment 154 lekko ranny, ciężko  

ranny

43. Roszak Antoni Infanterie-Regiment 41 lekko ranny

44. Sikorski Jan Reserve-Infanterie-Regiment 13 lekko ranny, ranny

45. Sikorski Władysław w niewoli, skąd 

powrócił

46. Spychała Ignacy Reserve-Infanterie-Regiment 77 zaginął

47. Suchorski Stanisław Infanterie-Regiment 53 ranny, poległ

48. Tadyszak Franciszek Infanterie-Regiment 58 dwukrotnie lekko 

ranny

49. Tadyszak Leon lekko ranny

50. Tadyszak Wacław Infanterie-Regiment 173 lekko ranny, poległ

51. Trojanowicz Czesław Pionier-Regiment 24 poległ

52. Walczak Józef Füsilier-Regiment 39 zaginął, w niewoli

53. Walczak Stanisław Reserve-Infanterie-Regiment 227 poległ

54. Walter Gustav Infanterie-Regiment 141 lekko ranny

55. Warczyński Stanisław zaginął, w niewoli

56. Wawrzyniak Andrzej Infanterie-Regiment 30 poległ

Pięczkowo
1. Adryan Thomas Infanterie-Regiment 50 ciężko ranny, zmarł

2. Bączkiewicz Wojciech poległ

3. Banaszak Michał Reserve-Infanterie-Regiment 56 zaginąl, poległ

4. Banaszak Stanisław Infanterie-Regiment 144 skaleczony w wyniku 

wypadku, 

5. Bartylak Ludwik 4. Garde-Regiment zu Fuß poległ

6. Biskup Andrzej Besatzungs-Regiment 3, Brigade 

Rüdiger

lekko ranny

7. Biskup Andrzej Landwehr-Infanterie-Regiment 74 lekko ranny

8. Cichoń Stanisław ranny

9. Grześkowiak Marcin Deutsch-Ostafrika internowany

10. Dembiński Franciszek Reserve-Infanterie-Regiment 223 zaginął, ranny

11. Dopierała Antoni poległ

12. Durczak Stefan Infanterie-Regiment 155 ranny, zaginął

13. Gałązka Józef lekko ranny
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14. Gendaszek Josef zaginiony, ranny, zmarł 

w wyniku choroby

15. Jagielski Franciszek ranny

16. Janicki Józef Infanterie-Regiment 175 ciężko ranny, lekko 

ranny

17. Jankowski Antoni Reserve-Infanterie-Regiment 19 lekko ranny

18. Joźwiak Wojciech Infanterie-Regiment 57 lekko ranny, powrócił 

do oddziału, poległ

19. Joźwiak Wojciech Infanterie-Regiment 5 zaginął

20. Kamiński Stanisław Grenadier-Regiment 6 zaginął

21. Kasperski Franciszek poległ

22. Kasprowiak Józef Infanterie-Regiment 60 ciężko ranny

23. Kasprowiak Józef Reserve-Infanterie-Regiment 7 lekko ranny

24. Kazik Ignacy poległ

25. Kosmowski Ignacy lekko ranny, ciężko 

ranny

26. Kosmowski Franciszek Infanterie-Regiment 46 zaginął, w niewoli

27. Kowalski Stanisław poległ

28. Kubiak Edmund lekko ranny

29. Ławniczak Jan ranny

30. Ławniczak Franciszek Infanterie-Regiment 163 lekko ranny

31. Lisiak Leon zaginął

32. Lisiak Stanisław

ranny, zaginął, 

w niewoli, powrocił 

z niewoli

33. Litke Antoni lekko ranny

34. Matuszak Antoni Reserve-Infanterie-Regiment 37 poległ

35. Matuszewski Franciszek ciężko ranny

36. Maźwa Ignacy Infanterie-Regiment 48 dwukrotnie lekko 

ranny

37. Noskowiak Józef Landwehr-Infanterie-Regiment 7 lekko ranny

38. Olczak Wojciech Infanterie-Regiment 131 lekko ranny

39. Olczak Wojciech Landwehr-Infanterie-Regiment 57 zmarł w wyniku odnie-

sionych ran

40. Orzechowski Stanisław Grenadier-Regiment 3 ranny, zaginął, 

w niewoli, 

41. Paczkowski Jan poległ

42. Paczkowski Franciszek Besatzungs-Regiment 8, Brigade 

Rüdiger

zaginął

43. Pańczak Franciszek ciężko ranny

44. Piesiak Jan Infanterie-Regiment 56 poległ
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45. Piskorek Ludwik Infanterie-Regiment 159 ranny, zaginął

46. Poch Franciszek Infanterie-Regiment 155 ranny, lekko ranny

47. Poch Jan Infanterie-Regiment 51 lekko ranny

48. Poch Jan Grenadier-Regiment 10 lekko ranny

49. Poch Stanisław Pionier-Regiment 23 lekko ranny, ciężko 

ranny, zmarł

50. Poch Wawrzyn Reserve-Infanterie-Regiment 227 ranny, w niewoli

51. Ratajczak Franciszek Infanterie-Regiment 46 lekko ranny

52. Rybka Franciszek Sanitäts-Kompagnie 84 der 84. 

Infanterie-Division

zaginął, w niewoli, 

powrocił z niewoli

53. Skibiński Ignacy lekko ranny

54. Strugała Franciszek Infanterie-Regiment 155 ciężko ranny

55. Szymański Stanisław poległ

56. Turowski Jan lekko ranny

57. Urbański Stanisław ranny

58. Walkiewicz Johann Landwehr-Infanterie-Regiment 6 dwukrotnie ciężko 

ranny, 

59. Walkowiak Antoni zaginął, w niewoli

60. Walkowiak Stanisław Infanterie-Regiment 175 lekko ranny - w od-

dziale, poległ

61. Wawrzyniak Marcin zaginął

62. Wawrzyniak Stanisław Infanterie-Regiment 56 zaginął, w niewoli

63. Wibinski Ignacy zaginął, w niewoli

64. Zawitaj Ludwik  

Landsturm-Bataillon Posen III 

dwukrotnie lekko 

ranny

65. Zawitaj Wojciech Ersatz-Infanterie-Regiment 1, 

Brigade Doussin 

zaginąl, w niewoli, 

powrocił z niewoli

66. Zięty Jakub Infanterie-Regiment 346 lekko ranny

67. Zięty Stanisław ciężko ranny

68. Zjeżdżałka Franciszek lekko ranny

Szczodrzejewo
1. Andrzejewski Józef Reserve-Infanterie-Regiment 56 lekko ranny

2. Andrzejewski Józef Reserve-Pionier-Bataillon 33 lekko ranny

3. Andrzejewski Józef

Besatzungs-Regiment 8 (Krochel), 

Besatzungs-Brigade Rüdiger (jetzt 

Besatzungs-Brigade 2) 

lekko ranny

4. Andrzejewski Józef  s. 

Franciszka

lekko ranny, zaginął

5. Budasz Leon Infanterie-Regiment 46 lekko ranny

6. Cymniejewski Wincenty Infanterie-Regiment 20 lekko ranny

7. Cymniejewski Wincenty Infanterie-Regiment 396 zaginął
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8. Chwiałkowski Wincenty Landsturm-Bataillon I, Schroda zaginął, w niewoli, 

powrócił z niewoli

9. Durczak Marcin Reserve-Infanterie-Regiment 272 dwukrotnie lekko 

ranny

10. Durczak Wincenty Besatzungs-Regiment 8, Brigade 

Rüdiger

dwukrotnie lekko 

ranny

11. Durczak Wojciech Landsturm-Bataillon I, Schroda zaginął, w niewoli

12. Janiszewski Franciszek poległ

13. Kauss Eduard Infanterie-Regiment 370 lekko ranny

14. Kurzawa Ludwik Infanterie-Regiment 148 zaginął, ranny

15. Kurzawa Ludwik Infanterie-Regiment 341 lekko ranny

16. Marciniak Jan 1. Landsturm-Infanterie-Bataillon 

Schroda (V. 17.)

zaginął, w niewoli, 

powrócił z niewoli

17. Miara Marcin Reserve-Infanterie-Regiment 82 poległ

18. Pawlick Stanislaus Ulanen-Regiment 5 lekko ranny

19. Sommerfeld Jan Reserve-Infanterie-Regiment 15 ranny

20. Sommerfeld Piotr 1. Landsturm-Infanterie-Bataillon 

Schroda (V. 17.)

zaginął, w niewoli, 

powrócił z niewoli

21. Wilak Wacław Infanterie-Regiment 189 lekko ranny, ponownie 

lekko ranny

22. Wilak Władysław Infanterie-Regiment 50 lekko ranny, zaginął, 

w niewoli

23. Wojciechowski Mikołaj lekko ranny, zaginął
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POWSTANIE

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, bę-
dzie możliwe pokierowanie wypadkami, stopniowe schładzanie emocji, a w rezultacie 
opanowanie sytuacji. Za akceptacją władz berlińskich zezwolono na tworzenie w mia-
stach – garnizonach lub tam, gdzie stacjonują oddziały, na tworzenie Rad Żołnierskich. 
W pozostałych wypadkach mogły powstać tylko Rady Robotnicze. 

 Działalność Rad Robotniczo-Żołnierskich skierowana była głównie na sprawy ad-
ministracyjno-porządkowe. Rada organizowała o różnych nazwach straże bezpieczeń-
stwa w gminach, zarządziła obsadzanie urzędu lub dodanie osoby kontrasygnującej, 
kontrolującej poczynania urzędników niemieckich, tak zwanego decernenta, zaprowa-
dzenie 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 
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., 
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przekazała swoje uprawnienia Powiatowej Radzie Ludowej, której prezes, a 12 dni póź-
niej 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 
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 
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wojskowego. Ta nowa rada mocną ręką przywróciła porządek i umocniła zasady współ-
pracy z administracją. Poszerzyła swe kompetencje, stwarzając posterunki policyjny 
i kolejowy, tworząc komitet wykonawczy Rady Robotniczo – Żołnierskiej pod nazwą 
Wydział Wykonawczy (Pütz, Prądzyński, Jarociński) oraz przydzieliła decernentów nie-
mieckim urzędnikom. W grudniu utworzono Rady Ludowe, niemiecką i polską, które 
delegowały swych przedstawicieli do Rady Robotniczo-Żołnierskiej. Utworzyła się mi-
licja 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 zajęć to październik 1918 r., a rozpoczęło je Towarzystwo Gim-
nastyczne „Sokół”. Wkrótce dołączyli harcerze. Wtedy przyszła rewolucja niemiecka. 
Wzorowana na rewolucji rosyjskiej 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 Niem-
cy, 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 z Czeszewa i Orzechowa 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 Komitetu 
Obywatelskiego. Punkt werbunkowy i rejestracyjny ustanowiono na plebanii, a pomoc-
nikami 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 
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w walkach pod Żninem, Szubinem, Inowrocławiem będąc członkiem kompanii miłosław-
sko-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 
z Miłosławia na Wrześnię. Oddział borzykowski nadjechał kolejką, ale koszary były już 
zdobyte.

Powstanie sił zbrojnych

Początkowo rozsądnie rady żołnierskie nakazały utworzenie sił o charakterze porząd-
kowo-policyjnym. Nazywano je różnie, w większości pojawiała się nazwa Straż z uzu-
pełnieniem Obywatelska, Ludowa itp., a nawet nazwa Milicja Obywatelska. Oddziały 
miały za zadanie patrolowanie obszaru i utrzymywanie wart na obiektach uznanych za 
strategiczne dla danej miejscowości. Należy rozróżnić oddziały policyjno-porządkowe, 
od sił wojskowych, jakimi były oddziały Służby Straży i Bezpieczeństwa i Grenzschutz, 
chociaż grupy te przenikały się wzajemnie. 
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Straż Ludowa podlegała Radom Żołniersko-Robotniczym lub Radzie Ludowej, a od-
działy wojskowe dowództwu wojskowemu. Inicjatywa powstania sił zbrojnych o cha-
rakterze narodowym powstała w Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego. 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 1918 r. 

Wrzesiński batalion składał się (stan na dzień 1.01.1919 r.) z: 
– Kompanii Strzałkowskiej, 
– Kompanii Borzykowskiej, 
– Kompanii Miłosławskiej, 
– Kompanii Zapasowej Jana Bartkowiaka, 
– wrzesińskiej Kompanii Garnizonowej Stanisława Robakowskiego.
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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 pol-
skiego. Państwa zaborcze były w rozkładzie. Powstało obok państwo Polska w grani-
cach ziem zaboru rosyjskiego i austriackiego, ze słabo ukształtowaną i kontrowersyjną 
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granicą wschodnią. Co do Rosji to przyznać jednak należy, że w odróżnieniu od zwo-
lenników poprzedniej władzy, czyli tak zwanych „białych”, obóz rewolucyjny „czerwo-
nych” 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. 

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 niedopuszczające możliwości 
strat terytorialnych. 

Na pomoc sąsiedniej Polski nie można było liczyć wobec zobowiązania Piłsudskiego 
złożonego Niemcom podczas opuszczania więzienia w Magdeburgu. Nadzieja związa-
na 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 formalnie do 16 lutego 1919 r., kiedy to w Trewirze strona niemiecka została 
zmuszona do podpisania układu rozszerzającego poprzednio zawarty układ o zawiesze-
niu broni z 11 listopada 1918 na front wielkopolski.

Pozornie zaprzestano walk przeciwko powstańcom wielkopolskim. Faktycznie Po-
wstanie Wielkopolskie trwało od 27 grudnia 1918 r. do do 18 lutego 1919 r. W ostatnim 
dniu nastąpiła krwawa potyczka o pociąg pancerny pod Zamościem, na linii Rynarzewo 
– Bydgoszcz.
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Kolejność ważniejszych zdarzeń Powstania Wielkopolskiego dotyczących Miłosła-
wia i okolic

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, 
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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 szosy 

Główne obszary działania powstańców ziemi wrzesińskiej.
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Łabiszyn Szubin, gdzie rozpoczęła się mordercza walka, w której Niemcy zdobyli prze-
wagę. Wiewiórowski, który miał rękę na temblaku, bronił się z pistoletu. Otrzymaw-
szy 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, obaj z Miłosławia. Ciężko ranny 
został Józef Łukaszewski (1889-1919), który zmarł 6.04.1919 r. w Poznaniu mając 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. Stanisław Mencel (1899-1919) lat 21 zmarł w marcu 1919 r. w szpitalu 
w Poznaniu i został 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. 

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 
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 narodowościo-
wych przez władze. Odpowiedzią agresywną ze strony Polaków było Powstanie Poznań-
skie 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 szkole), 
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jak i sukcesy. Wiara w przepowiednie i rzeczowa ocena sytuacji prowadziła do konklu-
zji, 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, i 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 Józef Pił-
sudski, proklamował się Rząd Tymczasowy, a 14 listopada, to jest w czwartek, Rada Re-
gencyjna oddała władzę w ręce Piłsudskiego, który mianował premierem Daszyńskiego. 
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CZESZEWO

i Republika Czeszewska

a właściwie Czeszewsko-Orzechowska

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 

Barnaby Jabłonowskiego, wojewody poznańskiego i ostatniego kasztelana krakowskiego, 
który rezydował tu do 1808 (przeniósł się później do pobliskiego Mikuszewa). Od 1808 
roku Czeszewo było własnością księcia orańskiego, w 1838 – króla holenderskiego, a na 
przełomie XIX i XX wieku – książąt Saksonii-Meiningen. Pod wpływem obcych wła-
ścicieli 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, 
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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 wysie-
dleńczą ludności polskiej w dniu 17 stycznia 1940 r., wysiedlając piętnastu polskich 
gospodarzy.

Koniec I wojny światowej

Po I wojnie światowej powstawały Rady Żołnierskie na wzór sowiecki w Rosji, któ-
re przejmowały władzę na podległych obszarach. Do nich dołączały Rady Robotnicze, 
a w niektórych przypadkach włościańskie. Rada Robotniczo-Żołnierska została utwo-
rzona wcześniej w Czeszewie w dniu 11.11.1918 r. z inicjatywy i pod egidą tamtejszego 
proboszcza księdza Franciszka Nowaka.

Tak wówczas było, że władanie nad obszarem wziętym przez polskie Rady Robotni-
czo-Żolnierskie  nazywano Rzeczpospolitymi lub Republikami. Powstały wtedy Rzecz-
pospolita Kórnicka, Średzka i również Czeszewsko-Orzechowska. 

Nastroje zatem były podniosłe, społeczeństwo czuło, że przejmuje władze. Doszła 
do tego nadzieja, że odrodzona po latach niewoli Polska wróci na stałe na mapę Europy. 
Przyjęte w układzie rozejmowym rozwiązania jednak wcale nie oferowały Polakom nie-
podległości, a raczej sankcjonowały istniejący porządek. Takie rozwiązanie spowodo-
wało sprzeciw wśród ludu wyraźnie już zrewoltowanego. Rolą wiodących postaci życia 
społecznego, a przecież do nich zaliczali się również księża, było pokierowanie masami 
i skanalizowanie 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 zaliczyć można księdza Bogdańskiego z Miłosławia,  
a do odłamu w zasadzie o kierunku mocno rewolucyjnym księdza Franciszka Nowaka 
z Czeszewa. Wówczas w Berlinie miała miejsce rewolucja na wzór rewolucji bolsze-
wickiej. Rewolucjoniści spod znaku Spartakusa mieli nadzieję wkrótce zdobyć władze. 
Hasła wyzwolenia społecznego z biedy i pewnej anarchii spowodowały konflikt z po-
wstańczymi władzami i pozostałymi księżmi dekanatu.

W dniu 8.12.1918 r. w niedzielę, na kazaniu ksiądz Franciszek Nowak ogłosił z am-
bony powstanie Republiki Czeszewsko-Orzechowskiej (właśnie na wzór kórnickiej 
utworzonej w Kórniku 12.11.1918 r. przez tamtejszą Radę Robotniczo-Żołnierską Repu-
bliki Kórnickiej).

Powstanie republiki wiązało się z wprowadzeniem powszechnej mobilizacji, o co za-
apelował z ambony. Kierownictwo Republiki przejął sam osobiście. Powołał siły zbrojne 
w formie straży bezpieczeństwa składające się z byłych żołnierzy.

 Swym apelem dawał przykład wyprzedzania faktów i bezwzględnego dążenia do 
niepodległości. Dał przykład jak należy przywracać polskość. 

Wskutek jego działalności powstał zręb sił zbrojnych w powiecie, które okazały się 
wkrótce tak potrzebne. W Czeszewie na wezwanie księdza 50 powstańców z okolicznych 
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miejscowości przystąpiło do rozbrojenia urzędów.
Na wieść o wybuchu powstania w Poznaniu 28 grudnia,  ksiądz zwerbował pokaź-

ną grupę parafian i wyruszył następnego dnia, 29 grudnia z parafianami (z Czeszewa 
i Orzechowa) do Wrześni. Grupa zamalowywała smołą niemieckie napisy na ścianach 
domów. Ludność niemiecka i żydowska wpadła w popłoch, 

Do tego jeszcze zwołał wiec patriotyczny dla ludności Wrześni w sali Ogrodu Róża-
nego (obecnie Wrzesiński Ośrodek Kultury), gdzie wzywał do tworzenia polskich od-
działów zbrojnych. Podał przy tym przykład miłosławski, gdzie utworzyła się pod do-
wództwem jego brata Alojzego Nowaka i Władysława Wiewiórowskiego nadleśniczego 
w dobrach miłosławskich kompania ochotników. Niestety wiec zakończył się fiaskiem, 
gdyż większość uczestników opuściła salę. 

Po wiecu grupa udała się na dworzec, aby pociągiem odjechać do Czeszewa i Orze-
chowa. Konflikt z władzą w Miłosławiu spowodował wysłanie z Wrześni patrolu in-
terwencyjnego. Celem przybycia było rozbrojenie miejscowej straży czeszewskiej, 
znajdującej się poza zasięgiem ukształtowanych już władz gminy i powiatu. Sprawę 
rozbrojenia załatwiono polubownie.

Większość podwładnych księdza wkrótce zaciągnęła się w szeregi Batalionu Wrze-
sińskiego. Swoją rolę odegrał fakt przebywania w Czeszewie brata księdza podporucz-
nika armii niemieckiej Alojzego Nowaka. On to wraz ze sformowanym oddziałem udał 
się do Wrześni a wykonując polecenia na rozkaz dowódców dyrektor Hoppe z majętno-
ści miłosławskiej podstawił wozy, którymi dojechali powstańcy do Wrześni. Na miej-
scu pozostało około 15 do 20 powstańców pełniących funkcję oddziału rezerwowego. 
W sumie powstały dwa oddziały Kompanii Miłosławskiej. Dowódcami oddziału miło-
sławskiego byli komendant Mieczysław Ziółkowski i Stanisław Pluciński. Nad całością 
miał pieczę główny ich organizator Alojzy Nowak. Udział miejscowego społeczeństwa 
to rownież wyjazd grupy powstańców do Poznania, ktora zasiliła specjalne siły zbrojne, 
głównie artylerię. 

Powstańcy czeszewcy wsławili się odważnymi czynami w starciu zbrojnym z zabor-
cą pod Zdziechową za Gnieznem, Żninem, Szubinem a najbardziej na szlaku z Gniezna 
do Inowrocławia.

Sama Republika Czeszewska trwała niedługo, bo przecież po wybuchu powstania 
władzę na obszarze Wielkopolski przejmowali powstańcy, reprezentując polski żywioł.

Ksiądz powstaniec
Franciszek Nowak (1880-1942)

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. Ro-
dzina 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 na utrzymanie rodziny szewstwem. Bratem Franciszka był Alojzy, 
podporucznik armii niemieckiej. On to w 1918 r., wskutek zbiegu okoliczności trafił do 
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Wrześni w stopniu podporucznika. 
Urodził się w dniu 14.09.1880 r. we wsi Górczyn, wsi pod 

Poznaniem, w rodzinie woźnego szkolnego (wówczas nazywa-
nego pedelem) Wawrzyńca i jego malżonki Weroniki z domu 
Maciejewskiej.

W Poznaniu ukończył szkołę podstawową, zaś gimnazjum 
ukończył 22.02.1904 we Wschowie. Tam należał do patriotycz-
nego tajnego kółka Towarzystwa Tomasza Zana. W latach 1904-
1907 odbył studia filozoficzno-teologiczne w seminariach po-
znańskim i gnieźnieńskim. 

W dniu 9.02.1908 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Gnieź-
nie. Kapłaństwo rozpoczął w 1908 r. wikariatem w Czerlejnie, następnie w Kórniku 
i zakończył w 1916 r. w Rogalinku.

Administrację parafii, proboszczostwo rozpoczął tu, w Czeszewie jako administrator 
w 1916 r. a zakończył w Brennie wraz z aresztowaniem w 1940 r.

Do powiatu wrzesińskiego ksiądz Franciszek trafił  otrzymawszy nominację na ad-
ministratora i zaraz potem na proboszcza parafii w Czeszewie.

Po zakończeniu Powstania Wielkopolskiego z powodu radykalnych poglądów zre-
zygnował z probostwa i w lipcu 1919 r. przeszedł do duszpasterstwa wojskowego. Sam 
ksiądz Franciszek Nowak w lipcu 1919 r. poprosił o zwolnienie go z funkcji w Cze-
szewie. Powierzono mu parafię w Chynowej, z której wkrótce udał się na leczenie. 15 
stycznia 1921 został szefem Duszpasterstwa Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych 
na Górnym Śląsku. Zdemobilizowany jako starszy kapelan wojskowy w randze majora 
Wojska Polskiego. Angażował się politycznie, poparł zamach majowy w 1926 r., przez 
co był przenoszony na probostwa o mniejszym znaczeniu. Po wkroczeniu wojsk nie-
mieckich został aresztowany w 1940 r. Był więziony w Wolsztynie, Wronkach i Forcie 
VII.

Zmarł na zapalenie płuc w Forcie VII w dniu 30.01.1942 r.
Był odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości. Był członkiem Po-

znańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Przebieg służby Bogu
Parafie:
Czerlejno (01.03.1908 - 05.07.1908) - wikariusz
Kórnik (06.07.1908 - 29.09.1913) - wikariusz
Rogalinek (01.10.1913 - 30.06.1916) - wikariusz substytut ks.Okoniewskiego
Czeszewo (01.07.1916 - 13.07.1916) - administrator
Czeszewo (14.07.1916 - 07.1919) - proboszcz
Chynowo (15.11.1919 - 11.1919) - administrator
Wojsko Polskie (1919 - 05.09.1921) - kapelan WP
Skoki (06.09.1921 - 31.12.1921) - zarząd parafią
Lewice (01.01.1922 - 31.03.1922) - zarząd parafią
Kopanica parafia pw. NMP Wniebowziętej (01.04.1922 - 31.08.1930) - proboszcz
Brenno (01.09.1930 - 1940) - proboszcz
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Alojzy Nowak (1894 – 1939) 

Urodził się 20.06.1894 r. w Górczynie, a wywodził się z ro-
dziny robotniczej. W 1914 r. ukończył szkołę średnią w Kro-
toszynie. W sierpniu 1914 r., z chwilą wybuchu I wojny świa-
towej, jako obywatel Cesarstwa Niemieckiego, zmobilizowany 
został do poznańskiego 47. Pułku Piechoty im. Króla Bawarii 
Ludwika III (2.Dolnośląski) gdzie służył w 2. Kompanii. 

W walkach na froncie zachodnim o Combres - Höhe i Les 
Eparges (między rzekami Maas i Mosel) toczonych na przełomie 
kwietnia i maja 1915 r. został lekko ranny. Z początkiem 1917 r. 
odbył kurs aspirantów oficerskich, po którym został przydzielo-
ny do 46. Pułku Piechoty, a więc do pułku, którego III batalion 
stacjonował we wrzesińskich koszarach. W połowie grudnia 
1918 wrócił wraz z pułkiem do macierzystego garnizonu we Wrześni. Krótko po po-
wrocie rozpoczął działalność konspiracyjną przy tworzeniu powstańczych oddziałów. 

W  dniu 27.12.1918 r. ppor. Nowak formalnie został zwolniony z wojska niemiec-
kiego. Będąc u swego brata, Franciszka, księdza w Czeszewie stworzył zalążki oddziału 
powstańczego. Z kolei oddział czeszewski posłużył jako podstawa budowy Kompanii 
Miłosławskiej. 

W listopadzie 1918 roku zorganizował kompanie ochrony granicy (Grenzschutz), 
w skład której wchodził wyłącznie element polski. Kompanie te po ogłoszeniu powsta-
nia przekształciły się w Kompanie: Strzałkowską i Borzykowską Wrzesińskiego Batalio-
nu Powstańczego.

Wzywany był na narady wojskowe z udziałem Mieczysława Palucha i Bohdana Hu-
lewicza w Poznaniu wspólnie z Władysławem Wiewiórowskim. W pierwszych dniach 
powstania w 1918 r. był dowódcą Kompanii Miłosławskiej, następnie Strzałkowskiej, 
a później Wrzesińskiej Kompanii Cekaemów, uczestnikiem działań powstańczych we 
Witkowie, gdzie 29.12.1918 r., dowodząc Kompanią Strzałkowską, rozbroił garnizon 
Grenschutz’u.

Odznaczył się również w bitwie pod Zdziechową. Uczestniczył w przegranej bitwie 
o Szubin 8.01.1919 r. oraz w wygranej w dniu 11.01.1919 r. Dowodził tam kompanią 
cekaemów. 

Ponieważ zachorował, od dnia 13.01.1919 r. na jego miejsce dowódcą kompanii mia-
nowano jego zastępcę, Józefa Trawińskiego, który w dniu 21.01.1919 r. przybył na front 
nadnotecki. Alojzy Nowak został skierowany na kierunek jarociński, gdzie po połowie 
stycznia dowodził 4. Kompanią Jarocińską, dokąd przeszła część powstańców wrzesiń-
skich. Oddział ten przybył w dniach z 4 na 5 lutego pod Rawicz, na pomoc w drugiej 
bitwie o to miasto, a potem brał udział w walkach pod Osieczną i Lipnem. 4 lutego przy-
były do Roszówka, Zakrzewa i Miejskiej Górki baon jarociński w sile 3. i 4. Kompanii 
(1. Kompania już stała w Zakrzewie). Dowódcą batalionu był ppor. Bronisław Kirchner, 
a siedzibą dowodzenia Miejska Górka.

Kolejno kompaniami dowodzili: Jan Klarzyński (1. Kompania), Stanisław Krystofiak 
(3. Kompania) i Alojzy Nowak (4. Kompania, 110 powstańców, przemianowana na 8. 
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Kompanię II Batalionu 11 PSW). Batalion w całości wcielono do 11. Pułku Strzelców 
Wielkopolskich. 

Walczył pod Budzyniem. Po powstaniu, objąwszy dowództwo II baonu 4. Pułku 
Strzelców Wlkp., dokończył i uzupełnił organizację podległych mu oddziałów (póź-
niejszy 58. Pułk Piechoty Wlkp.). Energiczny i waleczny, troszczył się o potrzeby swo-
ich żołnierzy. Dowodził baonem przez blisko półtora roku, a w wojnie z bolszewikami, 
20.08.1919 r. dowodzony przez niego batalion zdobył miasto Osipowicze na Białorusi. 
Wkrótce po wyparciu, podczas odwrotu, batalion został otoczony przez pułki sowiec-
kie. Po krwawych walkach Alojzy Nowak zdołał wyprowadzić z okrążenia swój oddział. 
W bitwie pod Swisłoczą nad Berezyną został raniony. W grudniu 1920 roku na własną 
prośbę skierowany na Górny Śląsk, gdzie zasilił swymi zdolnościami i doświadcze-
niem powstańców śląskich. Jego zapał i poświęcenie zostało szybko dostrzeżone. Jako 
jeden z najwybitniejszych organizatorów, pod pseudonimem „Neugebauer”, zajmował 
się tworzeniem i szkoleniem oddziałów powstańczych. Kierował IV Inspektoratem Do-
wództwa Obrony Plebiscytu w powiatach lublinieckim i oleskim.

W kwietniu 1921 r. objął dowództwo Grupy Operacyjnej „Północ” (zastępca J. Grey, 
sztab J. Wyglenda ps. Traugutt), która liczyła 9 544 powstańców. Kwatera sztabu mie-
ściła się w Tworogu. Nowak dowodził swoją grupą przez całe powstanie. Jej obszar 
działania rozciągał się w półksiężycu od Koźla przez Opole, Olesno, Lubliniec po Tar-
nowskie Góry. Zadaniem grupy Północ była obrona powiatów oleskiego, lublinieckiego, 
tarnogórskiego i strzeleckiego. Powstańcy opanowali powiat tarnogórski (miasto było 
blokowane), powiat lubliniecki z Olesnem i Lublińcem. Zdobyto Dobrodzień i powiat 
strzelecki.

W dowód uznania jeden z powstańczych pociągów pancernych nazwano jego 
imieniem. Po zakończeniu walk o Śląsk wrócił do pułku do Poznania jako dowód-
ca batalionu. W marcu 1921 r. otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti 
Militari. Po powstaniu szkolił się w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Remberto-
wie. Kurs ten ukończył w lutym 1922 r. Został mianowany w stopniu kapitana do-
wódcą II Batalionu 58. Pułku Piechoty. Zakończył służbę w Powstaniu, a później 
w Siłach Zbrojnych byłego zaboru pruskiego (Armii Wielkopolskiej) w dniu 16 marca 
1923 r. W 1928 r. został mianowany na stopień majora i przydzielony do 5. Pułku Pie-
choty Legionów w Wilnie, na stanowisko dowódcy I Batalionu. 

W styczniu 1934 r. awansowany na stopień podpułkownika, został zastępcą dowód-
cy 33. Pułku Piechoty w Łomży. 18.11. 1938 r. objął dowództwo 13. Pułku Piechoty 
w Pułtusku. W kilka miesięcy przed wybuchem wojny dołożył wszelkich starań, aby 
umocnić teren przedmościa pułtuskiego.

Na czele 13. Pułku Piechoty walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Prowadził swój 
oddział w bój pod Zaborowem i Borzęcinem. Następnie walczył w obronie Modlina. 
Poległ przeszyty serią cekaemu w dniu 21 września 1939 r. w czasie walk pod Łomną, 
w okolicach wsi Kaliszki, prowadząc osobiście swój pułk do ataku. Jego zwłoki zostały 
wyniesione z pola bitwy i pochowane pod ścianą kościoła w Kazuniu Polskim. Skromne 
uroczystości pogrzebowe, zakończone salwą honorową, odprawił przed kościołem gar-
nizonowym w Kazuniu kapelan polowy ks. Stefan Zielonka.

 Ciało ppłk. Nowaka zostało pochowane pod wschodnią ścianą tego kościoła, skąd 
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20.02.1952 r. jego prochy zostały ekshumowane do grobu na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach w Warszawie (kwatera B 10, 7 rząd, 12 grób, numer ewidencyjny pogrzebu 
566/52).

29.09.1939 r. dowódca Armii „Warszawa”, gen. dyw. Juliusz Rómmel odznaczył go 
pośmiertnie Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Uchwałą Rady Naro-
dowej MiG w Pułtusku z dnia 6.02.1985 r. ulica Stodolna w Pułtusku, została przemia-
nowana na ulicę „Ppłk. Alojzego Nowaka”. W 2001 r. decyzję o nadaniu nazwy ulicy 
imieniem Alojzego Nowaka podjęła Rada Miasta i Gminy Wrześni. 

Ożenił się w 1926 r. z Marią Ganke, lekarką z Poznania. Maria Ganke (1894 - 1969), 
urodzona we Wrocławiu, była jedną z pierwszych absolwentek Wydziału Lekarskie-
go Uniwersytetu Poznańskiego (promocja 27.09.1922 r.), asystentką w klinice chorób 
wewnętrznych w Szpitalu Miejskim przy ul. Szkolnej. Mieszkała przy ul. Łąkowej 7. 
W małżeństwie zawartym 18.03.1926 r. urodziło się dwóch synów: Lech (lekarz w Po-
znaniu) i Ludomir (lekarz weterynarii). Syn Ludomir przez dłuższy czas pracował 
w Strzałkowie, zatrudniony w miejscowym punkcie weterynaryjnym, był działaczem 
społecznym. Ze Strzałkowa wyprowadził się do Konina.

Awanse Alojzego Nowaka:
dekretem Naczelnej Rady Ludowej nr 174 z 25.07.1919 r. został przyjęty do wojsk 

wielkopolskich i mianowany podporucznikiem ze starszeństwem od dnia 1.05.1915 r.,
dekretem L 2355 z dnia 14.10.1920 r. został awansowany na stopień kapitana 

z dniem 1.04.1920 r.,
stopień majora uzyskał w dniu 18.02.1928 r. ze starszeństwem od 1.01.1928 r. i 54 

lokatą w korpusie oficerów piechoty,
stopień podpułkownika uzyskał w 1934 r. 
Odznaczony:
pośmiertnie Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 00130  jako puł-

kownik w 13. Pułku Piechoty,
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 2318 jako podporucznik 

w 58. Pułku Piechoty, przyznanym w  dniu 19.02.1921 r.
Krzyżem Niepodległości z Mieczami (Monitor Polski” nr 140 z 1938 r.),
Krzyżem Niepodległości nadany 15.09.1933 r., 
Krzyżem Walecznych – dwukrotnie, 
Złotym Krzyżem Zasługi, 
pośmiertnie Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa
nr 07.30-0.950 z dnia 30.07.1964 r.,
Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, 
Medalem Pamiątkowym „Za Wojnę 1918 - 1921”,
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

[Biogram opracowany z udziałem wnuka - Jerzego Zbigniewa Nowaka.]
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TABLICE

CHWAŁY

POLEGLI  LUB  ZMARLI  W  WALCE O WOLNĄ POLSKĘ

Z  ORZECHOWA, CZESZEWA,  PIĘCZKOWA.

Michał Pawełczyk
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Jan Andrzejak (1894-1920)

Urodził się w dniu 27.12. 1894 r. w Komorzu, powiat Jarocin, jako syn Kazimierza 
i Władysławy.

Powołany do armii niemieckiej służył w 11. Kompanii Infanterie Regiment nu-
mer 253 i na przełomie kwietnia i maja 1918 r. dostał się podczas walk nad Sommą  
(nad Avre i w okolicach Montdidier-Noyon) do niewoli francuskiej.

Mieszkał z rodziną w Czeszewie. 
Podczas wojny o granice Polski służył w 72. Pułku Piechoty. Zmarł w dniu 

14.05.1920 r. w Krakowie.

Zdj. 1. Spis jeńców wziętych do niewoli,
Zdj. 2 metryka,
Zdj. 3 fiszka dokumentacyjna jeńca w MCzK  
(Index Prisoners of the First World War | Interna-
tional Committee of the Red Cross)
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Wincenty Błażejewski (-1919)

Był szeregowcem. Służył w Pułku Grenadierów Kujawskich (zwany później 5. Puł-
kiem Strzelców Wlkp. i dalej po scaleniu z Wojskiem Polskim 59. Pułkiem Piechoty 
Wielkopolskiej).

Poległ w Antoniewie w dniu 5.02.1919 r. Pochodził z Nowej Wsi Podgórnej. Był sty-
pendystą farmacji.

Marcin Cynarzewski (1986-1919)

Urodził się w dniu 8.11.1896 r. w Orzechowie jako syn gospodarza Marcina i Ele-
onory, z domu Guzek. 

Metryka Marcina Cynarzewskiego. Metryka Czesława Defitowskiego.
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Powołany do służby w armii niemieckiej był podczas I wojny światowej w roku 1917 
dwukrotnie ranny. Następnie 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 Garni-
zonowym został  pochowany w grobie numer CG–VII–217.

Czesław Defitowski (1895-1920)

Urodził się w dniu 4.07.1895 r. w Chlebowie jako syn Wojciecha i Stanisławy, z domu 
Robak.

Powołany do armii niemieckiej służył w 7. Kompanii Infanterie-Regiment Fürst Le-
opold von Anhalt-Dessau (1. Magdeburgisches) Nr. 26. Walcząc na froncie zachodnim, 
został dwukrotnie (w 1916 i 1917 r. ) ranny.

Po wybuchu Powstania Wlkp. slużył w Powstańczym Batalionie Wrzesińskim a na-
stępnie został wcielony w skład 4. Pułku Strzelcow Wlkp. (58. Pułku Piechoty).

Zmarł w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w dniu 19.09.1920 r. i został pochowa-
ny na tamtejszym cmentarzu katolickim.

Edward Dembiński (1900-1920)

Urodził się w 1900 r. w Pięczkowie jako syn Ignacego i Franciszki, z domu Stasiak . 
Służył w stopniu szeregowca w 5. Kompanii 55. Pułku Piechoty. 

Zmarł w dniu 1.11.1920 r. w lazarecie wojskowym w Gnieźnie.

Leon Dembiński (1899-1919)

Urodził się w dniu 1.04.1899 r. w Pięczkowie jako syn Ignacego i Franciszki, z domu 
Stasiak.

Służył w stopniu szeregowca  początkowo w 2. Kompanii Batalionu Średzkiego, 
a później w składzie 6. Kompanii II Batalionu 62. Pułku Piechoty. Poległ pod Szczepica-
mi ( powiat nakielski pod Kcynią) na froncie północnym w dniu 3.02.1919 r., gdy granat 
artyleryjski urwał mu obie nogi.

Został pochowany w Dębnie, gmina Nowe Miasto nad Wartą.
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Ignacy Filipiak (1896-1920)

Urodził się w dniu 21.07.1896 r. w Chlebowie jako syn Rocha i Konstancji, z domu 
Kasprzak.

Służył w stopniu szeregowca w 61. Pułku Piechoty. 
Zmarł w dniu 20.09.1920 r. w Małej Narewce koło Grodna. 

Ignacy Gmerek (1894-1921)

Urodził się w dniu 27.07.1894 r. w Orzechowie jako syn Antoniego i Józefy, z domu 
Kasperskiej.

Służył w stopniu bombardiera w 14. Pułku Artylerii Polnej. 
Zmarł w dniu 26.04.1921 r. we Wrześni. Pochowany w Dębnie przy kościele.

Akt zgonu Edwarda Dembińskiego. Akt zgonu Leona Dembińskiego.
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Metryka Ignacego Filipiaka. Metryka Ignacego Gmerka.

Obok: grób Ignacego Gmerka  przy kościele w Dębnie.
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Józef Kowalewski (1899-1920)

Urodził się w dniu 19.02.1899 r. w Orzechowie jako syn Kazimierza i Francisz-
ki, z domu Wawrzyniak.

Służył w stopniu szeregowca w warsztatach samochodów wojskowych w Poznaniu.
Mieszkał w Grójcu w powiecie średzkim.
Zmarł w Poznaniu w dniu 20.11.1920 r. 

Zygfryd Mroziński (1896-1919)

Urodził się w dniu 2.01.1896 r. w Czeszewie jako syn Augusta i Marianny, z domu 
Dziekan. 

Wcielony do armii niemieckiej został ranny podczas I wojny światowej w 1918 r.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w stopniu strzelca w Kompanii Miłosław-

skiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego, później wcielonej do 10. Pułku 
Strzelców Wlkp. (późniejszego 68. Pułku Piechoty).

Następnie służył w stopniu szeregowca w 7. Kompanii II Batalionu 1. Rezerwowego 
Pułku Strzelców Wlkp. Mieszkał w Czeszewie. Z zawodu był rzeźnikiem.

W dniu 6 [lub 9 - data zapisana w Czeszewie].02.1919 r. poległ pod Paterkiem koło 

Metryka Józefa Kowalewskiego. Metryka Zygfryda Mrozińskiego. 
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Nakła. Zginął od wybuchu granatu.  Został  pochowany w Paterku, a w czerwcu 1919 r. 
nastąpiła ekshumacja na cmentarz do Czeszewa.

Odznaczony Medalem Niepodległości 27.06.1938 r.

Czesław Pankowski (1900-1919)

Urodził się w dniu 1.07.1900 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Stanisława i Kata-
rzyny, z domu Jakubczak. 

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w stopniu szeregowca (strzelca), służąc w 2. Kompa-
nii Batalionu Wrzesińskiego. Z zawodu był ślusarzem. 

Zmarł z ran w Festungslaza-
rett nr 15 w Poznaniu w dniu 
27.02.1919 r.

Został pochowany w Pogorzeli-
cy, gmina Żerków.

Wpis w księdze zgonów kościola w Czeszewie dotyczący między innymi Zygfryda Mrozińskiego. 

Kartoteka meldunkowa Czesława Pankow-
skiego w Poznaniu
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Franciszek Pawlak (1901-1920)

Urodził się w dniu 7.01.1901 r. w Pięczkowie jako syn Stanisława i Franciszki. 
Służył w stopniu szeregowca w 1. Kompanii 4. Pułku Garnizonu Poznańskiego.
Mieszkał w Świączyńskich Olędrach w poliżu Książa (Swionczyn Hauland powiat 

Śrem). 
Zmarł z chorób w Poznaniu w dniu 8.01.1920 r. i został pochowany na cmentarzu 

na poznańskiej cytadeli.

Metryka Czesława Pankowskiego
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Leon Skrzypczak (1899-1920)

Urodził się w Pięczkowie, powiat Środa jako syn Józefa i Ludwiki, z domu Zaworskiej.
Służył w stopniu szeregowca w 5. Kompanii 55. Pułku Piechoty. 
Poległ w dniu 26.07.1920 r. pod Linowem, powiat Brześć Litewski (obecnie Białoruś).

Wpis o zgonie Leona Skrzypczaka w USC Solec
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ŻYCIORYSY

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Michał Pawełczyk
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POWSTAŃCY Z FOLWARKU BUDY

Jan Donaj (1895-1967)

Urodził się w dniu 27.04.1895 r. w Poświętnie 
(ówczesny powiat śmigielski, obecnie wolsztyń-
ski, gmina Przemęt) jako syn Andrzeja i Marianny, 
z domu Józefczak. 

Pochodził z rodziny ziemiańskiej, która miała 
korzenie francuskie. Rodzina była wielodzietna, miał 8 
braci i 4 siostry. 

Podczas pierwszej wojny światowej został wcielony 
do armii niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim w 7. 
Thüringischen Infanterie Regiment Nr. 96. Był dwukrot-
nie ranny pod Verdun, w 1916 r. gdy służył  2. Kompanii 
Reserve Infanterie Regiment nr 202 z Berlina i w 1917 r. 
Również brał udział w działaniach na froncie wschod-
nim w Estonii. Został odznaczony Krzyżem Żelaznym. 
Zdezerterował z wojska niemieckiego.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim slużąc praw-
dopodobnie w Kompanii Kościańskiej. Wziął udział w wojnie przeciw bolszewikom. 
W Wojsku Polskim na froncie ukraińskim był dowódcą drużyny cekaemów i znalazł się 
w składzie pociągu pancernego ,,Groźny Szeroki’’. 17 marca 1920 r. w okolicy Olewska 

Jan Donaj w 1. Korporalschaft (brak polskiego odpowiednika, dwie drużyny) w 2. Kompanii Rese-
rve Infanterie Regiment numer 202.
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na Ukrainie załoga pociągu podminowała tor wysadzając w powietrze sowiecki BP 56 
„Kommunar”.

Za ten czyn Józef Piłsudski odznaczył go Krzyżem Virtuti Militari nr 5057 w 1922 
roku. Po ślubie wydzierżawił majątek w Sokolnikach Małych koło Szamotuł. W 1935 r. 
przeniósł się do miejscowości Czeszewo-Budy na ziemi wrzesińskiej, gdzie wydzierża-
wił 93 hektarowe gospodarstwo. Założył w Czeszewie koło PSL. 

W pierwszych miesiącach II wojny światowej w majątku Donaja ukrywali się księża: 
ksiądz Misiak i ksiądz Jan Michalski (późniejszy biskup). W 1940 roku rodzina została 
aresztowana przez gestapo i wywieziona do Łodzi. Mimo nacisków nie zgodził się na 
podpisanie Volkslisty. W 1940 r. został aresztowany przez Niemców i osadzony w Maj-
danku, skąd rodzinie udało się go wykupić. Resztę okupacji spędził w Woli Lisewskiej 
na Lubelszczyźnie, gdzie był członkiem ruchu oporu. 

W lipcu 1945 powrócił do Czeszewa. Niestety został aresztowany za aktywną dzia-
łalność w PSL. W więzieniu spędził blisko dwa lata, a odebrano mu gospodarstwo 
i upaństwowiono je. Wyszedł z więzienia w 1953 r. na urlop zdrowotny, bardzo schoro-
wany. Z małżeństwa z Pelagią Jurgą z Gołębina Nowego powiat kościański (zawartego 
w 1928 r.) założycielką koła Młodych Polek w Czeszewie, miał dzieci: Eugeniusza, Zo-
fię, Gabrielę, Urszulę i Zenona. 

Zweryfikowany został przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 24.10.1935 r. pod 
numerem 16838. Należał do Koła Kazimierz Związku Weteranów Powstań Narodowych 
R.P. do którego wstąpił 2.12.1934 r. Otrzymał Dyplom Pamiątkowy nr 9254,

Zmarł w Czeszewie 22 grudnia 1967 r. i tam został pochowany. Upamiętniony we 
Wrześni ulicą swojego imienia.

Więcej szczegółów na stronach Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan pod adresem https://
www.csw2020.com.pl/biogram/jan-donaj/

Antoni Dybalski (1891-1980)

Urodził się w dniu 2.01.1891 r. w Budach jako syn Francisz-
ka i Franciszki, z domu Nachowiak

Powołany do służby w armii niemieckiej slużył podczas 
I wojny światowej w stopniu Musketier w 12. Kompanii Infan-
terie-Regiment nr 67 w Metzu, gdzie podczas walk w dniach 
od  5 do 8.12.1914 r. został ciężko ranny. W niemieckim wojsku 
służył 4 lata 13 dni. 

W grudniu 1918 brał udział w Powstaniu Wlkp. najpierw na 
terenie Czeszewa przy rozbrajaniu Niemców, a następnie słu-
żył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu 
Wrzesińskiego, z którą wyruszył pod Szubin i Nakło. 

Mieszkał w Czeszewie, ożenił się z Rozalią Dobrą (1888 – 
1970), z którą miał dwóch synów: Władysława i Czesława oraz córkę Bronisławę.  Z za-
wodu był rolnikiem. Był inwalidą wojennym.
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Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr 
W 38/72.  

Zmarł w dniu 7.03.1980 r. w Czeszewie i został po-
chowany na czeszewskim cmentarzu.

Odznaczony:
– Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
– Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.716 z dnia 
1.08.1958 r., 
– Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Po lewej: Antoni Dybalski (w środku) z braćmi.

U dołu: żartobliwe zdjęcie służby w wojsku niemieckim.
Antoni Dybalski oznaczony krzyżykiem.
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POWSTAŃCY Z CHLEBOWA 

Adam Łokietek (1876-1962)

Urodził się w dniu 19.12.1876 r. w Chlebowie jako syn Jana i Urszuli, z domu Pawlak.
Od 27.12.1918 r. brał udział w starciach w Poznaniu pod dowództwem Celichow-

skiego. Następnie pozostał w Wojsku Polskim do 1920 r. Zdemobilizowany w stopniu 
wachmistrza.

Żonaty z Balbiną (1875-1953). Z zawodu był murarzem. Mieszkał w Bninie powiat 
Śrem a następnie w Gdyni.

Zweryfikowany przez 
Związek Powstańców Wielko-
polskich w dniu 17.09.1936 
r pod numerem 19880. Był 
członkiem Koła Bnin Związ-
ku Weteranów Powstań Na-
rodowych R.P. od dnia 30.05 
1935 r.

Zmarł w dniu 19.01.1962 r. 
i został pochowany w grobie 
rodzinnym na Cmentarzu Wi-
tomińskim w Gdyni.

Odznaczony Wielko-
polskim Krzyżem Powstań-
czym, uchwała Rady Pań-
stwa nr 02.22-0.49 z dnia 
22.02.1958 r.

Metryka Adama Łokietka.
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Stanisław Przybylski (1881-1940)

Urodził się w dniu 21.10.1881 r. w Chlebowie jako syn Franciszka i Rozalii, z domu 
Fechner.

Ukończył czteroklasową szkołę powszechną. Powołany do armii niemieckiej służył 
podczas I wojny światowej w Reserve-Infanterie-Regiment nr 12 i podczas walk został 
w 1916 r. ranny.

W 1920 r. wstąpił do służby w Policji Państwowej. W latach 1932 do 1939 służył 
w Antoninie powiat Ostrów Wlkp.

Mieszkał w Ostrowie Wlkp. 
Posiadał stopień starszego 
posterunkowego.

Żonaty, miał dwóch synów: 
Eugeniusza i Zdzisława.

W kwietniu 1940 r. przebywał 
w obozie jenieckim w Ostaszko-
wie, skąd w okresie między 21 a 23 
kwietnia został oddany do dyspo-
zycji naczelnika NKWD obwodu 
kalinińskiego zgodnie z wykazem 
numer 038/2 z dnia 20 kwietnia 
1940 r.

Zamordowany w gmachu kali-
nińskiego NKWD w okresie mię-
dzy 22 a 25 kwietnia 1940 r.

Odznaczony Brązowym Krzy-
żem Zasługi.

Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego z dnia 5.10.2007 r. 
awansowany pośmiertnie na sto-
pień aspiranta Policji Państwowej.

Metryka Stanisława Przybylskiego.
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Bolesław  Suchorski (1900-1986)

Urodził się w dniu 24.02.1900 r. w Chlebowie jako syn 
Józefa i Julii, z domu Maciejewskiej.

W czasie od 27.12.1918 do 8.01.1919 r. brał udział w Po-
wstaniu Wielkopolskim, w walkach pod Gnieznem, Zdzie-
chową, Żninem i Szubinem. 

Po zakończeniu powstania zgłosił się do Wojska Polskiego 
we Wrześni. 

Z dniem 27.03.1920 r. przydzielony został do 17 PAL 
w Lesznie, a od 22.04.1922 r. przeniesiony do służby w Stra-
ży Granicznej, w której pozostawał do 4.05.1938 r., tj. do cza-
su przejścia na emeryturę. Po zakończeniu powstania zgłosił 
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się do Wojska Polskiego we Wrześni i z dniem 27.03.1920 r. został przydzielony do 
17. Pułku Artylerii Lekkiej w Lesznie. 

Od 22.04.1922 r. wstąpił do służby w Straży Celnej (przemianowanej na Graniczną 
w 1928 r.), w której pozostawał do 4.05.1938 r., to jest do czasu przejścia na emeryturę. 
Służył jako strażnik graniczny między innymi na Placówkach SC Mochnaczka (Komisa-
riat SC Tylicz, Inspektorat SC Nowy Sącz), Placówka Milik, Placówka Zwadroń (Komi-
sariat SG Rajcza Inspektorat SG Bielsko), Placówka SG Ujsoły.

Ożeniony z Marią Frąckowiak (1902-1981) z którą miał troje dzieci. 
W czasie okupacji pracował jako robotnik rolny w mająt-

ku w Gutowie Wielkim. Po wyzwoleniu przez szereg lat był 
prezesem Kółka Rolniczego. Członek ZBoWiD-u we Wrześni. 

Zmarł w dniu 12.09.1986 r. i został pochowany w grobie 
rodzinnym na  cmentaru komunalnym we Wrześni.

Odznaczony:
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady 

Państwa nr 05.15-0.1174 z dnia 15.05.1985 r.
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości  

w dniu 4.04.1929 r.,
Medalem za Wojnę 1918-1929 w dniu 21.,05.1929 r.,
Odznaką Pamiątkową Straży Granicznej.
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Stefan Wawrzyniak (1899-1982)

Urodził się w dniu 27.08.1899 r. w Chlebowie jako syn Jana i Rozalii, z domu 
Wawrzyniak.

Powołany do armii niemieckiej, został w 1918 r. ranny. 
Od dnia 8.02.1919 r. służył w Kompanii Średzkiej, w składzie której brał udział 

w powstańczych działaniach bojowych na froncie północnym na odcinku Szubin-Ry-
narzewo-Chodzież aż do zakończenia powstania. Następnie służył w formującym się 
62. Pułku Piechoty (8. Pułku Strzelców Wielkopolskich) na odcinku rawickim. 

Po zwolnieniu z wojska w 1922 r. wyjechał w 1923 r. za pracą do Francji, skąd po-
wrócił w 1925r. Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 15/72. 

Zmarł w dniu 27.09.1982 r. we Wrześni. 
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

07.30-0.950 z dnia 30.07.1964 r.

Metryka Stefana
Wawrzyniaka.

Metryka Wacława Wąsika.
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Wacław Czesław Wąsik (1894-)

Urodził się w dniu 27.10.1894 r. w Chlebowie jako syn Antoniego i Marianny, z domu 
Bogackiej.

W okresie od początku powstania do 18.02.1919 brał udział w wyzwalaniu Wrześni, 
Zdziechowej, Gniezna i Szubina.  Następnie w okresie od 19.02.1919 do demobilizacji 
w 1921 r. służył w Wojsku Polskim. 

Z zawodu był ślusarzem.
Mieszkał w Toruniu przy ul. Sobieskiego 23.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

12.06-0.957 z dnia 6.12.1957 r.

Teodor Wąsik (1899-1965)

Urodził się w dniu 26.10.1899 r. 
w Chlebowie jako syn Antoniego 
i Marianny, z domu Bogackiej.

W dniu 27.12.1918 r. wstąpił 
w szeregi powstańcze w Poznaniu. 
Od 3.01.1919 r. do 25.02.1919 r. 
brał udział w zdobywaniu Zbą-
szynia i Wolsztyna. Walczył w sze-
regach  I Dywizjonu 1. Pułku Ar-
tylerii Wielkopolskiej. Posiadał 
książeczkę wojskową numer L529 
ewid. 373/99 B.M. oraz zaświad-
czenie DOK VII Referat Historycz-
ny nr 276-I/8409.

Pierwsza żona zmarła w dniu 
4.03.1944 r. W dniu 11.06.1960 r. 
ponownie zawarł związek małżeń-
ski w Grudziądzu.

Zmarł w dniu 22.07.1965 r. 
w Grudziądzu.

Odznaczony:
Krzyżem Walecznych,
Wielkopolskim Krzyżem Po-

wstańczym, uchwała Rady Pań-
stwa nr 12.18-0.1055 z dnia 
18.12.1958 r.,

Medalem Niepodległości.

Metryka Teodora Wąsika.
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POWSTAŃCY Z CZESZEWA

Andrzej Andrzejak (1897 – 1983)

 Urodził się w dniu 22.11.1897 r. w Czeszewie jako syn Kazimierza i Władysła-
wy, z domu Kaczmarek. Walczył od dnia 1.01.1919 r. w kompanii wrzesińskiej pod 
dowództwem por. Nowaka na odcinku Września, Żnin, Paterek i Nakło. Do 1921 r. słu-

żył w 10. Pułku Strzelców Wlkp. 
Awansowany do stopnia podpo-
rucznika, uchwała numer W 8/72.

Zmarł w dniu 1.04.1983 r. 
w Rogowie. 

Odznaczony Wielkopolskim 
Krzyżem Powstańczym, uchwa-
ła Rady Państwa nr 10.30-0.1890 
z dnia 30.10.1974 r.

Metryka Andrzeja Andrzejaka.
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Ignacy Andrzejewski (1872-)

Urodził się w dniu 19.01.1872 w Czeszewie jako syn Wojciecha i Janiny, z domu 
Domicz.

Z zawodu był kupcem. Mieszkał w Żerkowie.
W 1899 r. ożenił się z Marią Stan (ur. 1878) z Żerkowa.
W 1935 r. mieszkał w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 36. Został zweryfikowany jako 

powstaniec wielkopolski w dniu 17.01.1935 pod numerem 14060. Należał do Koła Pra-
cowników Kolejowych Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. w Bydgoszczy.

Odznaczony Medalem Niepodległości w dniu 20.12.1932 r.

Franciszek Antoszewski (1896–1977)

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.
Urodził się w dniu 22.11.1896 r. w Czeszewie jako syn bednarza Teofila i Teresy z domu 
Antoszewskiej. W końcu grudnia 1918 r. wstąpił do tworzącego się oddziału w Miło-
sławiu pod dowództwem Wiewiórowskiego. Z kompanią tą wyruszył do Gniezna, skąd 
zostali furmankami rozwiezieni w różne kierunki. Grupa ludzi, w której znajdowały się 
Antoszewski, wyruszyła na kierunek Żnin, Szubin, Rynarzewo, Janowiec. Oddział ten 
miał za zadanie przeszukiwania osiedli i wychwytywania pozostałych jeszcze Niem-
ców. Znaleziono ukrytych 10 żołnierzy niemieckich, a 8 Niemców było przebranych 
w ubrania cywilne. Tę grupę wzięto do niewoli. W dalszym ciągu operacji powstań-
czych grupa ludzi, w której był Antoszewski, udała się do Rynarzewa, by w dalszym cią-
gu oczyszczać teren z Niemców. W dniu 14.01.1919 r. wrócił do domu, a 19.01.1919 r. 
wstąpił ochotniczo do tworzącego się w Poznaniu dywizjonu artylerii konnej. Tam prze-
bywał 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-
ny 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 
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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 
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 – ej byłem już w Czeszewie w domu rodziców. 
Dnia 27 grudnia 1918 r. na wezwanie powstańców z Poznania i naszego księdza probosz-
cza znalazło się nas młodszych i starszych żołnierzy z armii niemieckiej około 50–ciu 
i przystąpili natychmiast do rozbrojenia wszystkich urzędów niemieckich na naszym te-
renie 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. Młyń-
skiej do oddziału artylerii polnej, a później do I Baterii 7. Dywizjonu Artylerii Konnej pod 
dowództwem Jerzego Suzina, z szefem baterii starszym sierżantem Dziubińskim, 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 
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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).

Teofil Antoszewski (1871-)

Urodził się w dniu 5.07.1871 r. w miejscowości Kopiec powiat Gostynin (zabór rosyj-
ski) jako syn Tomasza i Marianny, z domu Dobralskiej.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Był inwalidą wojennym. Z zawodu był 
bednarzem.

Ożenił się w 1896 r. z Teresą  Antoszewską (ur. 1870 r.) z Łagiewek, mieszkającą 
w Czeszewie.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Grób Franciszka Antoszewskiego na cmentarzu w Miłosławiu.
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Adam Banaszak (1891-1940)

Urodził się w dniu 23.09.1891 r. w Czeszewie jako syn Antoniego Banaszczak i Wa-
lerii, z domu Suchorskiej. Ukończył powszechną szkołę czteroklasową.

Wcielony do armii niemieckiej brał udział w I wojnie światowej.
Służył początkowo w Festungs-Maschinengewehr-Abteilung numer 2 z Torunia, 

przemieniony później na Maschinengewehr Kompagnie des Landwehr-Infanterie-Re-
giment Nr. 107    

(8. Sächsisches Landwehr-Regiment Nr. 107) z Zwickau, a w końcu Maschinenge-
wehr-Scharfschützen-Abteilung 5 E. Posiadał stopień Gefreiter. Na froncie był dwukrot-
nie ranny: w dniu 24.05.1915 r. i w 1916 r.

Został policjantem w 1921 r. Posiadał stopień posterunkowego Policji Państwowej.
Służył w Bydgoszczy i tam mieszkał. Był żonaty i miał trzy córki.
W 1940 r. znalazł się w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Stąd 4 kwietnia 1940 r., 

zgodnie z listą wysyłkową z dnia 1 kwietnia 1940 r., został oddany do dyspozycji na-
czelnika NKWD w obwodzie kalinińskim.

Zamordowany w okresie między 5 a 6 kwietnia 1940 r. w Kalininie (Twerze) i pocho-
wany w Miednoje.

Uznany sądownie za zmarłego postanowieniem numer III Zg. 503/47 Sądu Grodz-
kiego w Bydgoszczy w dniu 26.07.1948 r. 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5.10.2007 r. awanso-
wany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej.

Stanisław Jan Borczyński (1896-1951)

Urodził się w dniu 20.04.1896 r. w Chynowie po-
wiat Ostrów Wlkp. jako syn Stefana i Stanisławy, z domu 
Łyczyńskiej.

Ojciec był wiejskim nauczycielem. Stanisław uczęszczał 
do szkoły powszechnej w Chynowie, a w 1906 r. został przy-
jęty do gimnazjum w Ostrowie Wlkp.

Tam wstąpił do nielegalnej wówczas organizacji młodzie-
ży polskiej Towarzystwa Tomasza Zana i  sekcji skautowej 
tego towarzystwa.

Wskutek wykrycia nielegalnej działalności przez nie-
mieckie władze Stanisława relegowano w 1913 r. z Gimna-
zjum i to w okresie 2 lat przed maturą. Postanowił wybrać 
zawód leśnika. W dniu 17.04.1914 r.. rozpoczął praktykę za-
wodową w lasach miłosławskich pod okiem Władysława Wiewiórowskiego. Pracował 
w Miłosławiu do 9.02.1919 r.

Wtedy to wyjechał do Poznania przystępując do Powstania Wielkopolskiego. Zo-
stał telegrafistą w sztabie Dowództwa Głównego. W maju 1919 r. oddelegowano go na 
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czteromiesięczny kurs telegrafistów telegrafu Hughesa.
Po kursie skierowano go do Sztabu Głównego w dziale łączności. Na tym stanowi-

sku działał do 1920 r. Wtedy został urlopowany na 
dokończenie spraw naukowych. Dopuszczono go 
warunkowo do studiów na Wydziale Rolniczo-Le-
śnym Uniwersytetu 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 społecz-
nej i naukowej Uniwersytetu. Był sekretarzem 
Studenckiego Koła Leśników, działał na rzecz 
przyłączenia Śląska do macierzy w Akademickim 
Komitecie Plebiscytowym. W związku z tym prze-
bywał na Śląsku w Lublińcu i Bytomiu.

Sztab Generalny Wojska Polskiego zapotrze-
bował telegrafistę z wymaganiami znajomości 
języków. W związku z tym ściągnięto go ze Ślą-
ska do Warszawy. Służył w sztabie gen. Tadeusza 
Rozwadowskiego.

Po wojnie z bolszewikami kontynuował 
Stanisław Borczyński w Wojsku 
Polskim.

Załoga Państwowego Nadleśnictwa Czeszewo (niepełna) z 17.04.1939 r. Od lewej: Pierzchała, Berez-
ki, Franciszek Budniak,  Andrzej Borczyński – syn nadleśniczego, Julia Borczyńska, Maciej Bor-
czyński – syn nadleśniczego, Stanisław Borczyński nadleśniczy, Józef Kaczmarek, Stefan Borucki, 
Zygmunt Mazurkiewicz. Na podstawie: Andrzej Antowski „Poznańscy leśnicy w służbie Wielkopol-
ski walczącej 1939-1945.” Z dziejów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
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przerwane studia. Jednak w 1921 r. z powodu III Powstania Śląskiego ponownie je prze-
rwał 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 Uni-
wersytecie Poznańskim. Po studiach został zatrudniony w Państwowym Nadleśnictwie 
Wanda (obecnie Przedborów) niedaleko Mikstatu, a następnie w Nadleśnictwie Draw-
sko 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 przenie-
siony do Nadleśnictwa 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 

Grób rodzinny Stanisława Borczyńskiego na cmentarzu w Miłosławiu.
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przeprawy przez rzekę ranny. Zdołał się przedrzeć przez Puszczę Kampinoską do Mo-
dlina. Tam dostał się po kapitulacji do niewoli niemieckiej.

Przebywał w obozie jenieckim w Działdowie (Dulag, obóz przejściowy Soldau), 
gdzie po zakończeniu kampanii wrześniowej, Wehrmacht organizuje obóz w koszaro-
wych budynkach, zajmowanych wcześniej przez III Batalion 32. Pułku Piechoty, do 
którego skierowano obrońców twierdzy Modlin. W końcu października 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 Guber-
ni, do Jędrzejowa w Kieleckiem, gdzie przybył w lutym 1940 r.

Znalazł mieszkanie i pracę w Zagnańsku jako inspektor inspekcji leśnej. Tu przystą-
pił 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.

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)

Biogram opracowany na podstawie materiałów dostarczonych przez syna, Macieja Borczyńskiego 
z Poznania. Więcej szczegółów można uzyskać na stronach Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wiel-
kopolan pod adresem https://www.csw2020.com.pl/biogram/stanislaw-borczynski/.

Józef Blejwas (1899-)

Urodził się w dniu 13.01.1899 r.
Podczas I wojny światowj służąc w 12. Kompanii Infanterie Regiment nr 155, był  

dwukrotnie w 1918 i 1919 r. ranny. Był Powstańcem Wielkopolskim. Służył we wrze-
sińskim Batalionie Powstańczym.

Podczas II wojny światowej został zamordowany przez hitlerowców.

Franciszek Budasz (1890-1970)

Urodził się w dniu 24.11.1890 r. w Czeszewie jako syn Antoniego i Magdaleny, 
z domu Melewskiej.

Powołany do armii niemieckiej służył jako rezerwista w Regiment nr 2 der Brigade 
Doussin z Torunia. Podczas walk o Czadek w dniach od 21.11.1914 do 12.12.1914 r. 
został ranny.

Zmarł w dniu 25.05.1970 r. w Mikuszewie.
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Marcin Budasz (1888-)

Urodził się w Czeszewie w dniu 10.11.1888 r. jako syn Antoniego i Magdale-
ny, z domu Melewskiej.

Z zawodu był rolnikiem. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemoblizowany w stop-
niu kaprala.

Mieszkał w Sarbii (Wągrowiec). 
Wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. w dniu 22.07.1934 r. Na-

leżał do Koła Sarbia.

Teofil Budziński (1895-1968)

Urodził się w Pyzdrach w dniu 15.12.1895 r. jako syn Tomasza i Michaliny, z domu 
Orlikowskiej.

Metryka Franciszka Budasza. Metryka Marcina Budasza.
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Brał udział w Powstaniu Wlkp. 
Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca.
Po zakończeniu powstania służył następnie jako strażnik gra-

niczny w Okręgu Pomorskim.  Mieszkał w Fitowie, wsi położonej 
w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiej-
skim, w gminie Biskupiec. Placówka Straży Celnej w której słu-
żył, „Fitowo”, weszła w podporządkowanie komisariatu Straży 
Celnej „Lipinki” z Inspektoratu SC „Grudziądz”. Następnie po 
przejęciu ochrony granic przez powołaną z dniem 2.04.1928 r. 
Straż Graniczną utworzono SG „Krotoszyny”. Placówka Straży 
Granicznej I linii „Fitowo” znalazła się w jego strukturze. 

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wielkopolskich jako powstaniec wiel-
kopolski w dniu 3.09.1936 r. pod nr 18740. Należał do Koła Grudziądz Związku Wetera-
nów 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.
Medalem Niepodległości w dniu 9.06.1938 r.

Życiorys własny
Ja Budziński Teofil ur. 15 grudnia 1895 roku w Pyzdrach pow. Września, z ojca Toma-

sza 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, Magdziarz oraz Nowaki inni. Zdobywaliśmy rynek i gmach sądu. Silnie uzbro-
jeni Niemcy natarczywie bronili 

się, strzelając do nas z broni maszynowej oraz używając ręcznych granatów. My rów-
nież nie ustępowaliśmy i nacieraliśmy ogniem karabinu maszynowego, a podpalając 
sąd, zmusiliśmy Niemców do poddania się. Zdobyliśmy rynek i sąd oraz wzięliśmy do 
niewoli cały oddział Niemców, nie licząc broni 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 zwolnieniu 



86

mnie ze szpitala zostałem przydzielony do 10. Kompanii III Batalio-
nu 67. Pułku Piechoty i skierowany na front na linii Gołańcz, Kcynia, 
Wapno, po czym zostałem skierowany na szkołę podoficerską do 9. 
Pułku Strzelców Wlkp. w Krotoszynie, następnie do Leszna a w końcu 
na front wschodni.

Moje dowództwo podczas powstania to Stanisław Masłek z Luba-
sza, Władysław Magdziarz, Pokrywka, Nowak, Marian Kolupa oraz 
Kmiotek z Szamotuł, dowódca szkoły podoficerskiej.

Dnia 15 grudnia 1920 r. zostałem zwolniony z wojska i w stycz-
niu 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 [Walerian Czuma 
(1890 - 1962 komendant Straży Granicznej] i Rumla [Juliusz Rómmel (1881 - 1967)]. 
W październiku 1939 r. dostałem się do niewoli niemieckiej i zostałem wywieziony do 
Niemiec, do miejscowości Ziegelcham  Stalag 8 A koło Kassel [prawidłowa nazwa Stalag 
IX A w Trutzhain niedaleko Ziegenhain].

W roku 1942 zostałem wywieziony na prace przymusowe Organizacji Todt na wschód 
od Ługi Wsków i pod Wołgograd. Po wyzwoleniu Polski przyjechałem do rodziny i wstą-
piłem do M.O. w miejscowości Gniew - Nicponia [wieś położona w powiecie tczewskim 
w gminie Gniew]. W roku 1947 wyjechałem do pracy do Szczecina i pracowałem w Stocz-
ni 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 3196 
z dnia 11.08.1958 r. w Warszawie.

Grób rodzinny Teofila 
Budzińskiego na cmen-
tarzu w Czeszewie.
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Posiadam nadane odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy nadany w dniu 27.08.1959 r.
Medal Zwycięstwa i Wolności nadany w dniu 30.01.1958 za 1945 r.
Medal Niepodległości z dnia 9.06.1938 za udział w Powstaniu Wielkopolskim 
Złotą Odznakę Pamiątkową Gryfa Pomorskiego z dnia 27.12.1957 r.

Budziński Teofil

Wawrzyn Dąbek (1882-1954)

Urodził się w dniu 31.07.1882 r. w Zberkach jako syn Waw-
rzyna i Marianny, z domu Łopatka.

Podczas I wojny światowej wcielony do armii niemieckiej 
do 1. Kompanii 37. Rezerwowego Pułku Piechoty w Rawiczu 
(Reserve-Infanterie-Regiment nr 37). We wrześniu 1914 r., bę-
dąc w stopniu Gefreiter, został ranny podczas bitwy na froncie 
zachodnim. 

Był włodarzem majątku w Chrustowie. Brał udział w Po-
wstaniu Wlkp.  Przydzielony został do obwodu wiejskiego 
w Borzykowie i wcielony do Kompanii Borzykowskiej. Zde-
mobilizowany w stopniu sierżanta.

W 1939 r. zagrożony represjami wraz z rodziną przeniósł 
się na lubelszczyznę. W styczniu 1940 r. został ujęty przez Niemców i osadzony na 
lubelskim Zamku. Po wyzwoleniu 
pracował jako zarządca majątku 
w Chrustowie.

Był ożeniony z Anną, z domu 
Przydryga. Z nią miał siedmioro 
dzieci: Salomeę, Jadwigę, Ignacego, 
Pelagię, Franciszka, Józefa i Leona.

Zmarł w dniu 2.11.1954 r. 
i został pochowany na cmentarzu 
w Czeszewie.

Zweryfikowany pod nr 23526 
przez Związek Weteranów Powstań 
Narodowych R.P. 

Od 14.08.1938 r. należał do Koła 
Miłosław Związku Powstańców 
Wielkopolskich z numerem legity-
macji 15212.

Grób rodzinny Wawrzyna Dąbka na cmen-
tarzu w Czeszewie.
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Leon Dziekan (1900-)

Urodził się w dniu  18.06.1900 w Czeszewie jako syn Tomasza i Józefy, z domu Mi-
chalak z Białego Piątkowa.

Rodzice zawarli związek małżeński w dniu 28.10.1876 r. w  Miłosławiu.
Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu kaprala. 
Mieszkał w Chełmnie przy ul. Dworcowej.
W dniu 30.05.1934 r. został zweryfikowany przez Zarząd Główny Związku Powstań-

ców Wlkp. pod numerem  10347. Był członkiem Koła Chełmno Związku Powstańców 
Wlkp.

Metryka Leona Dziekana. Metryka Edmunda Genge.
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Edmund Genge (1900-1984)

Urodził się w dniu 28.12.1900 r. w Miłosławiu jako syn Jana 
i Marii, z domu Domińskiej. Wstąpił 28.12.1918 r. do powstańczej 
Kompanii Miłosławskiej będącej częścią Wrzesińskiego Batalionu 
Powstańczego, w składzie której wyruszył w początku stycznia do 
akcji w rejonie Inowrocławia. Pod Inowrocławiem wszedł ze swo-
im oddziałem w skład  1. Pułku Grenadierów Kujawskich (później 
5. Pułk Strzelców Wlkp. i dalej  59. Pułk Piechoty), biorąc w nim 
udział w walkach pod Złotnikami Kujawskimi, Chmielnikami, 
Tarkowem, Brzozą. W walkach o Brzozę został ranny w głowę, 
a po wyleczeniu w szpitalu w Inowrocławiu – zwolniony.

W dniu 26.05.1980 r. zawarł malżeństwo z Zofią Domińską. 
Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 2/72. 
Zmarł w dniu 21.01.1984 r. w Czeszewie i został pochowany na tamtejszym 

cmentarzu.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

07.30-0.949 z dnia 30.07.1964 r.

U góry: od lewej Edmund Genge i jego 
przyjaciel Maćkowiak.

Po prawej:
grób Edmunda Genge na cmentarzu 
w Czeszewie.
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Antoni Gmerek (1897-1963)

Urodził się w dniu 4.06.1897 r. w Czeszewie jako syn Mikołaja i Nepomuceny, z domu 
Rybackiej.

Wcielony do armii niemieckiej został podczas I wojny światowej w 1917 r. dwukrot-
nie ranny: lekko i ciężko.

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

Zdemobilizowany w stopniu strzelca (szeregowca). Z zawodu był robotnikiem. 
Mieszkał również w Sławoszewie powiat Jarocin.

Zweryfikowany w dniu 19.10.1934 r. przez Związek Powstańców Wlkp. pod nume-
rem 4880 (nr archiwalny Towarzystwa dla badań nad historią Powstania Wlkp.11551).

W 1939 r. należał do Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp.
Zmarł w dniu 28.06.1963 r. we Wrześni.
Odznaczony Medalem Niepodległości.

Metryka Antoniego Gmerka. Metryka Aleksandra Jackowiaka.
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Aleksander Jackowiak (1895-)

Urodził się w dniu 9.02.1895 r. w Mikuszewie jako syn Franciszka i Michali-
ny, z domu Matuszak.

Podczas I wojny światowej wcielony został do armii niemieckiej i służył w 9. Kom-
panii Reserve Infanterie Regiment nr 6 z Muskau. W 1916 r., walcząc na froncie zachod-
nim został ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. W grudniu 1918 r. rozbrajał miejscowy Grenzschutz, 
kolonistów niemieckich we wsiach, między innymi w Mikuszewie i Czeszewie.

W styczniu 1919 r. uczestniczył w akcjach mających na celu wyzwolenie Gniezna, 
Zdziechowy i obronie Rynarzewa. Następnie został przerzucony na odcinek szubiński. 
Od 3.03.1919 do 15.03.1919 r. służył na froncie północnym Wielkopolski. Po powsta-
niu przeniósł się do Człuchowa, gdzie brał udział w organizowaniu rzemiosła, urucha-
mianiu warsztatów usług rzemieślniczych na terenie całego powiatu. Z zawodu był 
rymarzem. 

Mieszkał w Kościerzynie przy ul. Szydlica 14.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

12.22-0.764 z dnia 22.12.1966 r.
Medalem Niepodległości

Adam Kosmecki (1900-)

Urodził się w dniu 18.09.1900 r. w Czeszewie jako syn Piotra i Michaliny, z domu 
Banaszczak.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, wal-
cząc na froncie zachodnim.

Po prawej: Adam Kosmecki.
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Tomasz Maciejewski (1875-)

Urodził się w dniu 9.12.1875 r. w Czeszewie jako syn Tomasza i Weroniki, z domu 
Nowaczyk.

Zdemobilizowany w stopniu starszego strzelca. Od 1900 r. zamieszkał w Pięczkowie.
Członek Koła Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 

16.03.1937 r.

Metryka Adama Kosmeckiego. Metryka Tomasza Maciejewskiego.



93

Franciszek Michalak (1895-)

Urodził się w dniu 1.10.1895 r. w Lgowie powiat Jarocin jako syn Ignacego i Marian-
ny, z domu Grześkowiak.

 Brał udział w Powstaniu Wlkp. w składzie 7. Pułku Strzelców Wlkp (61. Pułku Pie-
choty) na froncie zachodnim.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.
Mieszkał w Czeszewie.

Metryka Czesława Mrozińskiego.Metryka Franciszka Michalaka.
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Czesław Mroziński (1885-)

Urodził się w dniu 19.07.1885 r. w Czeszewie jako syn Augusta i Marianny, z domu 
Dziekan.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był rolnikiem.
W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.
Po II wojnie światowej mieszkał w Chrustowie (wsi położonej w powiecie wrzesiń-

skim w gminie Miłosław w pobliżu Mikuszewa i Rudek).

Franciszek Nebus (1871-)

Urodził się w dniu 8.10.1871 r. w Czeszewie.
Służył w oddziale powstańczym we Wroniawach, powiat Wolsztyn.
Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca. Mieszkał we Wroniawach.

Stanisław Nebus (1897-1957)

Urodził się w dniu 5.05.1897 r. w Czesze-
wie jako syn Franciszka i Marianny Nebus.

Zdemobilizowany w stopniu starszego 
szeregowca. Mieszkał w Bydgoszczy, przy ul. 
Toruńskiej 136. 

Zweryfikowany przez Związek Powstań-
ców Wlkp. w dniu 3.10.1935 r. pod nr 16521.

Był członkiem Koła Bydgoszcz Związku 
Powstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 24.12.1957 r. w Bydgosz-
czy i tam został pochowany.

Metryka Stanisława Nebusa.
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Stanisław Pawlik (1892-1952)

Urodził się w dniu 9.04.1892 r. w Czeszewie jako syn Tomasza i Marianny, z domu 
Nowaczyk.

Wcielony do armii niemieckiej slużył w 4. Eskadronie (szwadronie) Westfälisches 
Ulanen-Regiment Nr. 5 z Düsseldorfu. Podczas starć został w 1917 i 1918 r. ranny.

Brał udzial w Powstaniu Wlkp. służąc w Straży Ludowej w Kostrzynie.
Zmarł w Poznaniu w dniu 23.01.1952 r.

Metryka Stanisława Pawlika.
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Jan Przydryga (1896-1966)

Urodził się w dniu 24.06.1896 r. w Czeszewie jako syn Józefa i Józefy, z domu 
Stachowskiej.

Wcielony do armii niemieckiej brał udział w I wojnie światowej. W 1915 r., służąc 
w stopniu Unteroffizier w 8. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 21, został ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Mieszkał 
w 1937 r.w Orzechowie.  Z zawodu był robotnikiem i górnikiem.  

Należał do Koła Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-
1919, do którego wstąpił w dniu 3.03.1937 r. Następnie wstąpił do Związku Powstań-
ców Wlkp. W 1938 r. należał do Koła Pięczkowo Związku Powstańców Wlkp. a w 1939 r. 
należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 14.06.1966 r. w Orzechowie.

Po prawej: metryka Jana Przydrygi.

U dołu:
grób Jana Przydrygi w Orzechowie.
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Florian Spychalski (1895-)

Urodził się w dniu 4.05.1895 r. w Czeszewie jako syn Franciszka i Marianny.
Podczas I wojny światowej pobrany do armii niemieckiej służył jako polowy podle-

karz i w 1918 r. został ranny.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w obrębie Budzynia, Nakła, Kcyni, Szubina 

aż do ukończenia powstania. 
Później w 1921 r. został lekarzem i zamieszkał w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 4, 

powiat Międzychód. Był dyrektorem szpitala św. Józefa przy ul. Poznańskiej 40 oraz 
lekarzem domowym w Sierakowie działającym w ramach ubezpieczalni społecznej 
w Szamotułach. Należał do Obozu Zjednoczenia Narodowego.

Antoni Suchorski (1859-)

Urodził się w dniu 3.01.1859 r. w Czeszewie jako syn Wojciecha i Marianny, z domu 
Zgorzalak.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. 
Zawarł związek małżeński z Marianną Kosmecką (urodzoną w 1872 r.) z Orzechowa 

w 1891 r. Z zawodu był rolnikiem. 
W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Stefan Sypniewski (1897-)

Urodził się w dniu 16.12.1897 r. w Czeszewie jako syn Marcina i Franciszki, z domu 
Bluma.

Powołany do armii niemieckiej został w 1918 r. ciężko ranny. Brał udział w Powsta-
niu Wlkp. Wstąpił do 2. Kompanii Batalionu Średzkiego. Podczas walk został ranny 
w dniu 7.02.1919 r.

Władysław Szafran (1899-1974)

Urodził się w dniu 13.06.1899 r. w Bliżycach, powiat Wągrowiec, 
jako syn Franciszka i Józefy, z domu Łosinieckiej.  

W grudniu 1918 r. wstąpił do tworzącego się oddziału powstańcze-
go w Skokach. Oddział ten tworzył podoficer z armii niemieckiej Stani-
sław Kaczmarek, który następnie nim dowodził. Brał udział w starciach 
pod Skokami i Wągrowcem a po ich oswobodzeniu oddział został prze-
znaczony do zapewnienia bezpieczeństwa w tym regionie. Trwało to 
około 2 miesiące. Następnie wstąpił jako ochotnik do regularnej armii, 
do tworzącego się oddziału artylerii ciężkiej.

W składzie baterii artylerii ciężkiej wyruszył w sierpniu 1919 r. na Powstanie Śląskie 



98

i walczył tam między Dziedzicami a Bielskiem blisko miesiąc. Po skończonym Powsta-
niu Śląskim wrócił do macierzystego pułku w Poznaniu. 

Z zawodu był agronomem. Zawarł związek małżeński z Marią Baranowską (1901-
1965) z którą mieli córkę Bożenę. Po II wojnie światowej pracował jako agronom zarzą-
dzając majątkami ziemskimi w Karczewie i Rochalach. Następnie pracował w meliora-
cji. Od 1955 r. prowadził własne ośmiohektarowe gospodarstwo rolne w Mikuszewie. 

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 15/72.
Zmarł w dniu 28.10.1974 r. i został pochowany na cmentarzu w Czeszewie.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

12.31-0.1064 z dnia 31.12.1958 r.

Powyżej: metryka Stefana Sypniewskiego
Po prawej: metryka Władyslawa Szafrana.
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Jan Szefer (1898-)

Urodził się w dniu 14.10.1898 r. w Czeszewie jako syn Ignacego i Marianny, z domu 
Bluma.

Powołany do armii niemieckiej służył podczas I wojny światowej w 5. Kompanii 
Reserve Infanterie Regiment nr 37 i w 1918 r. został ranny.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od 27.12.1918 r. do dnia 18.2.1919 r. pod 
dowództwem Alojzego Nowaka w walkach na linii Szubin, Łachowo, Kołaczkowo. Po 
zakończeniu powstania służył w 68. Pułku Piechoty we Wrześni. 

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. 
Mieszkał w Łagiewkach. 
Należał do Kola Borzykowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P., do któ-

rego wstąpił w dniu 26.07.1936 r. 
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

09.29-0.1592 z dnia 29.09.1982 r.

Grób rodzinny Władyslawa Szafrana w Czeszewie.



100

Zaświadczenie Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD-u wystawione dla Jana Szefera.
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Kazimierz Śniegocki (1898-)

Urodził się w dniu 6.02.1898 r. w Czeszewie jako syn Stanisława i Antoniny, z domu 
Miśkiewicz. W Czeszewie ukończył szkołę powszechną. Od 12.11.1918 r. był w skła-
dzie Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Czeszewie. Następnie był w składzie oddziału pod 
dowództwem księdza Franciszka Nowaka w Orzechowie i kaprala Ludwika Kurzawy 
w Miłosławiu. 

Brał udział w walkach o wyzwolenie Poznania, Jeziorek, Kąkolewa i innych miej-
scowości. W dniu 2.01.1919 r. wstąpił do 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich (55. Pułk 
Piechoty) z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, służąc w jej  1. Kompanii 

Metryka Jana Szefera. Metryka Kazimierza Śniegockiego.
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CKM-ów. Brał udział w walkach pod Bobrujskiem i Warszawą. 
Zdemobilizowany w dniu 10.04.1923 r. w stopniu starszego szeregowca.  Był pra-

cownikiem kolejowym.
Mieszkał w Rokietnicy. Ożenił się z Marią Stachowską w 1931 r. W małżeństwie 

urodzili się synowie: Antoni,  Jan i Józef.
Odznaczony:
Krzyżem Walecznych, 
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.22-0.2004 

z dnia 22.12.1969 r.

Józef Tomaszewski (1896-1944)

Urodził się w dniu 28.02.1896 r. w Kaczanowie jako syn Stanisława i Marian-
ny, z domu Łopatka.

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Czeszewie.
Został wcielony w 1914 r. do armii niemieckiej. Po zawieszeniu broni zgłosił się 

w dniu 26.11.1918 r. do czeszewskiego oddziału Republiki Czeszewskiej. 
6 stycznia 1919 r. wszedł w skład batalionu wrzesińskiego. Brał udział w walkach na 

froncie północnym. Po utworzeniu regularnej armii został wcielony do 1. Pułku Strzel-
ców Wlkp.

Brał udział w wojnie bolszewickiej jako żołnierz 10. Pułku Strzelców Wlkp. Brał 
udział w Powstaniu Śląskim. W listopadzie 1921 r. został przyjęty na stan 68. Pułku 
Piechoty we wrzesińskich koszarach i tam zamieszkał. Był kwatermistrzem administru-
jącym stadniną koni w Gutowie Małym. 

Podczas kampanii wrześniowej II wojny światowej zajmował się transportem rodzin 
wojskowych, a podczas okupacji niemieckiej dozorował magazyny. Był członkiem or-
ganizacji podziemnej. Dwukrotnie aresztowany i torturowany. Po drugim aresztowaniu 
został osadzony w obozie koncentracyjnym w Żabikowie.

Został zamordowany w Żabikowie w dniu 
6.08.1944 r.

Ożenił się w Czeszewie z Pelagią Suchor-
ską, z którą miał 3 synów: Włodzimierza, Ze-
nona i Hieronima.

Grób Józefa Tomaszewskiego we Wrześni..
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Michał Stanisław Wiśniewski  (1898-)

Urodził się w dniu 8.04.1898 r. w Czeszewie jako syn Kazimierza i Stanisławy, z domu 
Salewskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Metryka Józefa Tomaszewskiego.
Metryka Michała Stanisława Wiśniewskiego.
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POWSTAŃCY Z DĘBNA

Stefan Borowczyk (1898-1957)

Urodził się w dniu 25.08.1898 r. w Dębnie jako syn Franciszka i Marianny 
Był powstańcem wielkopolskim. Zdemobilizowany w stopniu bombardiera.

Z zawodu był robotnikiem 
rolnym.

Mieszkał w Kołacinie koło 
Książa. 

Członek ZWPN R.P. od dnia 
17.11.1937 r. Należał do Koła 
Książ. 

Zmarł w 1957 r.

Metryka Stefana Borowczyka
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Ignacy Grzelak (1900-1976)

Urodził się w dniu 5.07.1900 r. w Chrzanie jako syn Tomasza 
i Marii.

Jako ochotnik wstąpił w dniu 13.01.1919 r. do 3. Kompanii Jaro-
cińskiej pod dowództwem por. Paluszkiewicza.

Po powstaniu wszedł w skład 55. Pułku Piechoty Wielkopol-
skiej, a następnie został wcielony do 7. Dyonu Żandarmerii Polowej, 
w której służył do 11.10.1921 r.

Z zawodu był maszynistą kolejowym. Mieszkał w Chrzanie.
Do Związku Weteranow Powstań Narodowych R.P. wstąpił 

28.04.1937 r. Należał do Koła Żerków.
Mianowany na stopień podporucznika, uchwała numer W2/72.
Zmarł w styczniu 1976 r. i został pochowany w Dębnie.

[zdjęcie i tekst opracowano na podstawie książki Bożeny Hałas i Wojciecha Talagi: 
Powstańcy Wielkopolscy z Żerkowa i Gminy Żerków]

Ludwik Kowalski (1895-1946)

Urodził się w dniu 18.08.1895 r. w Chociczy (Nowe Miasto), powiat Jarocin jako syn 
Jakuba i Katarzyny, z domu Michalskiej. 

Był powstańcem wielkopolskim. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Zmarł 
w dniu 28.01.1946 r. w Górach - folwarku koło Nowego Miasta i został pochowany na 
cmentarzu w Dębnie.

Grób Ludwika Kowalskiego na cmentarzu w Dębnie.
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Andrzej Józef Michalski (1882-1960)

Urodził się w dniu 29.11.1882 r. w Dębnie jako syn Teodora i Kazimiery, z domu 
Jaworowicz.

W listopadzie 1918 r. wrócił z frontu zachodniego i wstąpił do Rady Robotników 
i Żołnierzy w Poznaniu.

Z ramienia Rady udało mu się objąć cały zasób wojskowego zaopatrzenia sanitarnego 
w Poznaniu, które było bazą zaopatrzeniową całego niemieckiego frontu wschodniego. 

Metryka Ludwika Kowalskiego. Metryka Andrzeja Józefa Michalskiego.
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W skład zasobu wchodziły duże zapasy materiałów sanitarnych. 
 Z chwilą wybuchu Powstania Wlkp. wszelkie walczące oddziały powstańcze były 

w należyty sposób zaopatrywane we wszystko, co wchodziło w zakres zaopatrzenia 
sanitarnego. Z tych zapasów zostało również zaopatrzone później Powstanie Śląskie, 
a Wojsko Polskie jeszcze po zakończeniu powstań korzystało szereg lat z tych zapasów. 
Pracował jako aptekarz w Składnicy Sanitarnej w Poznaniu oraz jako kierownik apteki 
Sanatorium Przeciwgruźliczego w Kowanówku.

Zmarł w dniu 28.03.1960 r. i został pochowany na cmentarzu górczyńskim 
w Poznaniu.

Odznaczony:
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 04.04-0.119 z dnia 

4.04.1958 r.,
Medalem Niepodległości.

Franciszek Nowaczyk (1899-1983)

Urodził się w dniu 2.07.1899 r. w Dębnie jako syn Wincentego 
i Wiktorii, z domu Domagalskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w okresie od 
11.11.1918 do 20.02.1919 r. w oddziale jarocińskim pod dowódz-
twem majora Zbigniewa Ostroróg-Górzyńskiego. 

Uczestniczył w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich w Jaroci-
nie, a następnie walczył w okolicach Kobylina w kierunku na 
Rawicz. W tych walkach zdobyto broń ręczną, maszynową, amu-
nicję oraz wzięto do niewoli około 200 żołnierzy niemieckich. 

Po zakończeniu powstania pozostał w Wojsku Polskim jako 
podoficer zawodowy. Zdemobilizowany we wrześniu 1931 r. 
w stopniu starszego sierżanta.

Mianowany na stopień podporucznika, uchwała numer W34/72.
Zmarł w dniu 27.11.1983 r. w Poznaniu i został pochowany na cmentarzu w Lesznie.
Odznaczony:
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.951 z dnia 

6.12.1957 r.,
Krzyżem Zasługi.

Antoni Pawlak (1868-)

Urodził się 11.01.1868 r. w Lutyni jako syn małżeństwa z Gorzyc Józefa i Magdale-
ny, z domu Kolanowskiej.

Zawarł związek małżeński z Zofią Błaszak z Winnej Góry. Mieszkał w Winnej Górze.
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Stanisław Pera (1894-)

Urodził się w dniu 16.04.1894 r. w Dębnie jako syn Leona i Józefy, z domu Szymendera.
Wstąpił w dniu 8.01.1919 r. do oddziałów powstańczych do 3. Kompanii Jarocińskiej.
Brał udział w walkach przy zdobywaniu Sarnowej i Szubina. 
Wyemigrował do Francji. Mieszkał w Labomse przy ulicy de Sailly nr 7 w departa-

mencie Pas de Calais. Z zawodu był górnikiem.
Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Zarejestrowany jest jako Powstaniec  

Wlkp. pod nr 18790. Należał do Koła Hoeux les Mines (Francja). 
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

07.12-0.111 z dnia 12.07.1960.

Metryka Franciszka Nowaczyka. Metryka Stanisława Pery.
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Jan Polerowicz (1899-)

Urodził się w dniu 4.01.1898 r. w Dębnie. Mieszkał w Kruszwicy, przy ul. Kaspro-
wicza 1.

Z zawodu był kierowcą. Zdemobilizowany w stopniu kanoniera.
Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu w dniu 

19.09.1934 r. pod numerem 11903. Należał do Koła Kruszwica  Związku Weteranów 
Powstań Narodowych R.P. 1914-1919, do którego wstąpił 1.09.1934 r.

Andrzej Stefaniak (1900-1964)

Urodził się w dniu 25.11.1900 r. w Chrzanie jako syn Walen-
tego i Marianny, z domu Szuwała.

Przystąpił do Powstania Wlkp. w dniu 12.01.1919 r. do Pułku 
Artylerii Polowej. Brał udział w walkach pod Zbąszyniem i Babi-
mostem pod dowództwem Niegolewskiego. 

W marcu jednostka zo-
stała wycofana do Biedru-
ska, a Andrzej Stefaniak 
został zdemobilizowany. 

Ponownie wcielony 
do sił zbrojnych walczył 
jako ułan w wojnie pol-
sko – bolszewickiej. Zwol-
niony został do rezerwy 
15.07.1921 r. w stopniu 
szeregowca.

Zrezygnował z możli-
wości otrzymania gospo-
darstwa rolnego na Kre-
sach Wschodnich.

Mieszkał w Chrzanie. 
Z zawodu był robotnikiem. 
Zawarł związek małżeński 
z Jadwigą (1903-1980).

Grób rodzinny 
Andrzeja Stefaniaka w Dębnie.
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Wrócił do Wielkopolski do Chrzana. Podczas II wojny światowej został zatrudniony 
przy obsłudze koni i jako woźnica w majątku niemieckim Schulza.

Zmarł w dniu 18.02.1964 r. w Chrzanie i został pochowany na cmentarzu w Dębnie.
Odznaczony:

– Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 07.30-0.950 z dnia 
30.07.1964 r.,
– Medalem Niepodległości. 

Metryka Andrzeja Stefaniaka.
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Jan Tomaszewski (1888-1976)

Urodził się w dniu 21.08.1888 r. w Pleszewie jako syn Jakuba i Augusty, z domu 
Stefańskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w walkach o Pleszew i okolice pod komendą ppor. 
Pamina. Po zakończeniu powstania został zwolniony do rezerwy. Zdemobilizowany 
w stopniu szeregowca.

Z zawodu był cieślą. Mieszkał w Pleszewie przy ul. Sienkiewicza 42 i Karola Mar-
cinkowskiego. Po wybuchu II wojny światowej w dniu 5.09.1939 r. został aresztowany 
przez Niemców, następnie po kilku dniach zwolniony z aresztu. Nie mając pewności co 
do bezpieczeństwa, ukrywał się na wsi po gospodarzach aż do 1945 r.

Zawarł związek małżeński w Dębnie w 1955 r.
Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wielkopolskich jako powstaniec wiel-

kopolski w dniu 
9.03.1934 r. pod nu-
merem 9682. Nale-
żał do Koła Pleszew 
Związku Weteranów 
Powstań Narodowych 
R.P. 1914-1919.

Awansowany na 
stopień podporucz-
nika, uchwała numer 
W50/73

Zmarł w dniu 
30.03.1976 r. i został 
pochowany na cmen-
tarzu w Dębnie.

O d z n a c z o n y 
Wielkopolskim Krzy-
żem Powstańczym, 
uchwała Rady Pań-
stwa nr: 04.03-0.306 
z dnia 3.04.1974 r.

Metryka Jana 
Tomaszewskiego.
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Wojciech Wlazik (1898-1983)

Urodził się w dniu 16.04.1898 r. w Lisewie jako syn Jana 
i Agnieszki, z domu Regulskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 19.01.1919 r. 
w 3. Kompanii Jarocińskiej pod dowództwem Wróblewskiego. 
Pełnił służbę odwachowo-garnizonową w Jarocinie. Od 5 do 8 
lutego walczył pod Zdunami pod komendą Błażejewskiego. Na-
stępnie walczył pod Sulmierzycami, gdzie dowodził Ryfa. 

Po Powstaniu pozostał w Wojsku Polskim do 3.10.1921 r. 
Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Za udział w Powstaniu Wlkp. miał możliwość kupna gospo-
darstwa w Dębnie. Mieszkał w Dębnie. Żonaty z Pelagią Ber-
nard, z którą miał dzieci: Tadeusza, Alfonsa, Kazimierę i Bolesława. 

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W8/72.
Zmarł w Dębnie w dniu 16.03.1983 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu.
Odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.17.-0.1046 

z dnia 17.12.1958 r.
[zdjęcie i tekst opracowano na podstawie książki Bożeny Hałas i Wojciecha Talagi: 
Powstańcy Wielkopolscy z Żerkowa i Gminy Żerków]

Grób rodzinny Wojciecha 
Wlazika na cmentarzu 
w Dębnie.
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Jan Zajdel (1885-)

Urodził się w dniu 16.05.1885 r. w Dębnie jako syn Stanisława i Julianny, z domu 
Mikołajczak.

W styczniu 1919 r. wstąpił jako ochotnik do powstańczej Kompanii Pleszewskiej, 
którą dowodził ppor. Pamin. Brał udział w walkach pod Kobylą Górą, Czarnymlasem, 
Mijamnicami i o Kępno. 

Odznaczony Wielko-
polskim Krzyżem Powstań-
czym, uchwała Rady Pań-
stwa nr 12.06-0.952 z dnia 
6.12.1957 r.

Metryka Jana Zajdela.
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POWSTAŃCY Z NOWEJ WSI PODGÓRNEJ

Franciszek Błaszczyk (1875-1943)

Urodził się w dniu 29.08.1875 w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Walentego i Roza-
lii, z domu Ryś.

Podczas I wojny światowej wcielony do armii niemieckiej, do 1. Komp. Landsturm-
-Bataillon Posen III, został ranny (bitwy w dniu 30.11. i 2.12.1914 r.).

Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca.
Zmarł w Toruniu 11.04.1943 r.
Odznaczony Medalem Niepodległości w dniu 27.06.1938 r.
Nazwisko zapisane wcześniej to Błaszczak. 

U góry: 
metryka Franciszka Błaszczyka.

Po prawej: 
metryka Franciszka Durczaka
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Franciszek Durczak (1898-)

Urodził się w dniu 12.08.1898 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Tomasza i Marian-
ny, z domu Andrzejewskiej. 

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 7.01. do 18.02.1919 r. W dniu 7.01.1919 r. 
wstąpił do oddziału powstańczego na terenie miasta Jarocina, gdzie następnie przydzie-
lony został do grupy Leszno, którą dowodził mjr Śliwiński. 

Brał udział w potyczkach pod Kąkolewem, Pawłowicami oraz Robczyskiem w od-
dziale łączności do grudnia 1919 r. Następnie brał czynny udział w przejmowaniu Po-
morza w czasie od grudnia 1919 r. do marca 1920 r., służąc w kompanii administracyj-
nej 60. Pułku Piechoty. 

Zdemobilizowany został w stopniu starszego sierżanta w 1939 r. Zweryfikowany 
jako powstaniec w okręgu francuskim.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
11.13-0.916 z dnia 13.11.1958 r.

Jan Durczak (1898-1977)

Urodził się w dniu 15.10.1898 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Michała i Marian-
ny, 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. Z początkiem stycznia zgłosił się na ochotnika do 
koszar artylerii w Poznaniu do oddziału artylerii Kazimierza Nieżychowskiego. 

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 2/72.  
Zmarł w dniu 27.11.1977 r. w Nietrzanowie powiat Środa Wlkp. 
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

03.29-0.173 z dnia 29.03.1971 r.

Stanisław Gendek (1894-1981)

Urodził się w dniu 7.05.1894 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn  Wawrzyna i Ma-
rianny, z domu Borowiak.

Podczas I wojny światowej powołany do armii niemieckiej walczył na froncie za-
chodnim. Służył w 4. Kompanii  3. Posensches Infanterie-Regiment Nr.58 i w 1915 r. 
został ciężko ranny. Brał  udział w Powstaniu Wlkp. od 6.12.1918 r. Pełnił służbę odwa-
chowo-garnizonową, odbywał patrole po mieście, rozbrajał jednostki na dworcu kolejo-
wym w Jarocinie. Jego dowódcą był  Bronisław Kirchner. Od stycznia do lutego 1919 r. 
brał udział w walkach pod Miejską Górką pod dowództwem Karolczaka. Tu został ran-
ny. Po powrocie do Jarocina w lutym 1919 r. ponownie pełnił służbę odwachowo-garni-
zonową. Zdemobilizowany 14.05.1920 r. w stopniu kaprala.

Po zwolnieniu z wojska rozpoczął pracę na PKP stacja Jarocin, między innymi jako 



116

kierownik pociągu. Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W2/72. 
Zmarł w dniu 17.05.1981 r. w Jarocinie.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała  Rady Państwa nr 

03.08-0.64 z dnia 8.03.1958 r.

Edward Władysław Kukułka (1887-1970)

Urodził się w dniu 18.10.1887 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Floriana Stanisła-
wa i Stefanii, z domu Gawęckiej.

W 1915 r. został powołany do wojska niemieckiego, w którym przebywał do 1918 r. 
W grudniu 1918 roku wstąpił do oddziału powstańczego w Poznaniu. Brał udział 

w walce przy zdobywaniu Zbrojowni i Cytadeli pod dowództwem majora Ogórkiewicza. 
Po zakończeniu powstania pozostał w służbie wojskowej do listopada 1933 r. 

Metryka Jana Durczaka.
Metryka Stanisława Gendka.
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Posiadał stopień porucznika w administracji wojskowej (Intendentura).
 Z chwilą wybuchu II wojny światowej został powołany do wojska polskiego. Brał 

udział w walkach na froncie południowym. 20.09.1939 r. przekroczył granicę węgier-
ską, potem został internowany i przebywał w różnych obozach do 1945 r.

Zmarł 16.04.1970 r. w Gnieźnie i został pochowany na cmentarzu Świętego Krzyża.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

02.16-0.152 z dnia 16.02.1972 r.

Metryka Edwarda Władyslawa Kukułki

Grób Edwarda Kukułki na cmentarzu 
Św. Krzyża w Gnieźnie.
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Franciszek  Matuszczak (1900-1978)
 
Urodził się w dniu 25.04.1900 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Wojciecha i Mi-

chaliny, z domu Błaszczyk. Uczęszczał do szkoły podstawowej a od 1915 r. praktykował 
jako uczeń kupiecki w firmie Świderskiego w Miłosławiu.

Wcielony w marcu 1918 r. do armii niemieckiej zdezerterował z niej w 1918 r. Służył 
w Grenadier-Regiment König Wilhelm I (2. Westpreußisches) Nr.7. Do domu przybył po 
11 listopada z pełnym ekwipunkiem i uzbrojeniem. 

W dniu 27.12.1918 r. wstąpił do oddziału wrzesińskiego, gdzie brał udział w wal-
kach o wyzwolenie Zdziechowy, Witkowa, Szubina i Budzynia do dnia 31.01.1919 r.  
pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego. Tam nabawił się zapalenia płuc. 
Następnie został wcielony do Kompanii Jarocińskiej (2. Kompanii 12. Pułku Strzelców 
Wielkopolskich) i walczył w miejscowościach Zduny, Sulmierzyce, Odolanów, Czarny 
Las, Kępno od dnia 1.02.1919 r. do dnia 22.02.1919 r. pod dowództwem ppor. Praskiego. 
Służył w Wojsku Polskim do 1939 r. jako wachmistrz weterynarii. 

W grudniu 1920 r. został przydzielony do Okręgowego Szpitala Koni w Poznaniu 
w celu ukończenia szkoły weterynaryjnej. Po jej skończeniu w 1923 r. został przydzielo-
ny do Zapasu Koni numer 2 w Wyrzysku. Tam był podoficerem weterynaryjnym w am-
bulansie. W 1925 r. ukończył kurs trychinoskopii w Toruniu a w 1926 r. został przydzie-
lony do Centrum Wyszkolenia Kawalerii.

W wojnie 1939 r., służąc jako kawalerzysta, przebył szlak wojenny z Garwolina do 
Lublina. 

Dnia 15.10.1939 r. został aresztowany przez hitlerowców w Lublinie, a następnie 
w dniu 21.10.1939 r. udało mu się zbiec z obozu dla masowo aresztowanych i ukrywał 
się aż do chwili wyzwolenia. 

Od 1.07.1945 r. został lekarzem dla zwierząt  na stanowisku technika weterynarii we 
Wrześni, gdzie pracował do roku 1965 r. po czym został przeniesiony w stan spoczynku.

Mianowany na stopień podporucznika, uchwała numer W8/72.
Zmarł we Wrześni w dniu 2.03.1978 r. 
Odznaczony:
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.29-0.353 z dnia 

29.08.1968 r.,
Brązowym Krzyżem Zasługi,
Medalem X-lecia PRL.
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Metryka Franciszka Matuszczaka.
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Jan Nawrocki (1884-1951)

Urodził się w dniu 5.08.1884 r. w Nowej Wsi Pod-
górnej jako syn Łukasza i Agnieszki, z domu Sieradzka. 

Podczas I wojny światowej, służył w armii niemiec-
kiej w 10. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 
30 raz w 10. Kompanii 87. Infanterie Regiment. Został 
wzięty 25.09.1915 r. do niewoli francuskiej.

 Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Zdemobi-
lizowany w stopniu sierżanta (wachmistrza). 

Z zawodu był robotnikiem rolnym.

Mieszkał w Krzykosach. Należał 
do Koła Krzykosy Związku Weteranów 
Powstań Narodowych R.P., do którego 
wstąpił 1.03.1937 r. 
Zmarł w 1951 r.
Odznaczony Medalem Niepodległości.

Metryka Jana Nawrockiego.
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Ignacy Pera (1902-)

Urodził się w dniu 12.07.1902 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn 
Wincentego i Marii, z domu Nowaczyk.

Brał udział jako ochotnik w wojnie przeciw bolszewikom. Wstą-
pił do Legii Ochotniczej Wrzesińskiej. Zdemobilizowany w stopniu 
kaprala.

Mieszkał we Wrześni przy ul. Poznańskiej 6.
Pełnił przez wiele lat funkcję sekretarza Okręgu XVII Związku 

Towarzystwa Powstańców i Wojaków we Wrześni. 
Odznaczony Medalem Niepodległości.
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POWSTAŃCY Z ORZECHOWA

Adam Andrzejewski (1896-1981)

Urodził się w dniu 10.12.1896 r. w Orzechowie jako syn Weroniki Andrzejewskiej.
W latach 1916-1918 r. pełnił służbę w armii niemieckiej skąd zdezerterował.
Jako ochotnik, przystąpił do powstania. W listopadzie 1918 r. i został przydzielo-

ny do Straży Ludowej, przy której sformowano oddział dla obrony ważnych obiektów 
(dworca i mostu kolejowego), następnie brał udział w rozbrajaniu Niemców w rejo-
nie Czeszewa pod dowództwem por. Nowaka i sierż. Michała Gmerka. Po powstaniu 
pełnił służbę w 69. Pułku Piechoty w Gnieźnie do 1920 r. Zdemobilizowany w stop-
niu szeregowca. Po powrocie z wojska pracował do 1941 r. na PKP w Orzechowie. 
W okresie wojennym podejrzany o udział w Powstaniu Wlkp. został wywieziony do 

prac przymusowych do Niemiec. Po wyzwole-
niu w 1945 r. powrócił do kraju i znów rozpo-
czął pracę na PKP w Orzechowie aż do chwili 
przejścia na emeryturę. W 1939 r. należał do 
Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp. 
Był zweryfikowanym członkiem zwyczajnym 
ZBoWiD-u od 1967 r. Awansowany na stopień 
podporucznika, uchwała numer W 38/72.

Zmarł w dniu 4.08.1981 r. w Orzechowie.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Po-
wstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.29-
0.173 z dnia 29.03.1971 r.

Po lewej: metryka Adama Andrzejewskiego.

U dołu:
grób rodzinny Adama Andrzejewskiego na cmentarzu 
w Orzechowie. 
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Antoni Banaszak (1898-1964)

Urodził się w dniu 10.05.1898 r. w Lipowcu powiat Koź-
min jako syn Michała i Franciszki. Rodzina wyemigrowała 
za pracą do Zagłębia Ruhry. Podjął tam pracę jako górnik. 
Podczas I wojny światowej został wcielony w 1916 r. do 
sił zbrojnych cesarstwa niemieckiego. Z armii niemieckiej 
zdezerterował. 

Po wybuchu Powstania Wlkp. 13.01.1919 r. wstąpił do 
I Batalionu Jarocińskiego. Dowódcą pułku był wówczas  
hrabia Ostroróg-Gorzeński (Zbigniew Ostroróg-Gorzeński 
herbu Nałęcz, ur. 1869 r. zm. 1926 r., major piechoty Wojska 
Polskiego, kawaler Virtuti Militari), a dowódcą 5. Kompanii 
Kadrowej sierżant Nadolski (Feliks Nadolski 1892-1943).

Brał udział w walkach pod Krotoszynem, Zdunami, Miejską Górką, Rawiczem, Odo-
lanowem i Kępnem. Następnie został wcielony do 11. Pułku Strzelców Wlkp. (później-
szego 69. Pułku Piechoty) znajdującego się pod dowództwem majora Stanisława Thiela.

Skierowany z dniem 22.01.1920 r. do 6. Batalionu 17. Pułku Artylerii Polnej pod 
komendą kapitana Zielke (Stefan Zielke 1897-1958)  i z dniem 30.01.1920 r. walczył na 
ukraińskim odcinku frontu bolszewickiego. Brał udział w wyprawie kijowskiej i bitwie 
warszawskiej. Zdemobilizowany został 30.07.1921 r. w stopniu kanoniera, służąc osta-
tecznie w 4. Kompanii 68. Pułku Piechoty.

Mieszkał w Dębnie nad Wartą, a następnie od 1929 r. zamieszkał w Orzechowie, 
gdzie podjął pracę jako robotnik w zakładzie sklejek w Firmie B. Bystrzycki. 

Podczas II wojny światowej został wysiedlony wraz z rodziną w okolice Koniecpola. 
Po wojnie powrócił do Orzechowa i kontynuował pracę w zakładzie produkcji sklejek. 

Z zawodu był górnikiem i robotnikiem w fabryce sklejek.
Ożenił się 3.02.1925 r. z Marianną Węcławiak (1899-1945), z którą miał troje dzieci: 

Henryka (ur. 1925), Halinę (ur. 1929) i Bogdana (ur. 1932).
Działał w różnych organi-

zacjach społecznych takich jak 
Związek Strzelecki, Ochotnicza 
Straż Pożarna, PCK, Liga Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej, 
Towarzystwo Budowy Szkół.

Należał do Koła Pięczko-
wo Związku Weteranów Po-
wstań Narodowych R.P. od dnia 
1.03.1937 r., gdzie pełnił funkcję 
zastępcy skarbnika koła, posiada-
jąc numer ewidencyjny 14811. 

Grób rodzinny Antoniego Banaszaka na 
cmentarzu w Orzechowie.
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W 1938 r. złożył wniosek o przyjęcie do Związku Powstańców Wielkopolskich Koło 
Pięczkowo. Później należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 10.08.1964 r. i został pochowany w grobie rodzinnym 
w Orzechowie.

Odznaczony: 
w wojsku niemieckim Krzyżem Żelaznym II klasy,
Odznaką Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich.

Życiorys własny

Ja niżej podpisany urodzony 10.05.1898 w Lipowcu pow. Koźmin z ojca Michała 
i matki Franciszki, z domu Zacharjasz po ukończeniu 6 oddziałów szkoły powszechnej 
w byłym zaborze pruskim, wyjechałem wraz z rodziną do Niemiec, gdzie rozpocząłem 
pracę w kopalni węgla. Tamże wstąpiłem do polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół” i przez cały czas pobytu w Niemczech pracowałem czynnie w tymże towarzystwie.

W roku 1916 zostałem powołany do wojska niemieckiego i przez całą wojnę światową 
walczyłem pod wrogimi nam sztandarami pruskimi na froncie zachodnim we Francji.

Z chwilą powstania w Niemczech rewolucji to jest w 1919 roku zbiegłem z armii nie-
mieckiej i bezzwłocznie to jest dnia 13.01.1919 r. wstąpiłem jako ochotnik do oddziałów 
powstańczych w Wielkopolsce, gdzie walczyłem z bronią w ręku przeciwko prusakom pod 
Krotoszynem, Zdunami, Miejską Górką i Rawiczem.

Po oswobodzeniu tych miast zostałem wcielony dnia 22.01.1919 r. do lekkiej artylerii 
(17. Pułk Artylerii Polowej, późniejszy 17.  Pułk Artylerii Lekkiej) i przerzucony zostałem 
na front bolszewicki gdzie walczyłem aż do zwycięstwa.

Dnia 30.07.1921 zostałem przeniesiony do rezerwy.
 Powróciwszy do życia cywilnego pracowałem społecznie w organizacjach polskich, 

początkowo w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” a następnie w Związku Strzeleckim, 
Czerwonym Krzyżu, L.O.P.P. (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej – organizacja 
paramilitarna powołana w 1928 z połączenia założonej w 1923 Ligi Obrony Powietrznej 
Państwa i założonego w 1922 Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej) i Federacji P.Z.O.O. 
(Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny powstała w 1927 r.), w których to to-
warzystwach nadal pozostaję. W roku 1925 ożeniłem się i obecnie mam na utrzymaniu 
żonę i troje dzieci.

Pracuję czasowo w Firmie B. Bystrzycki Orzechowo.
Na wierność i posłuszeństwo sztandarowi i Ojczyźnie naszej przysięgałem dnia 

23.12.1919 r. i jestem gotowy zawsze i w każdej potrzebie stanąć na zew naszej ukocha-
nej Ojczyzny.

Antoni Banaszak
Orzechowo

powiat Września.
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Ignacy Budasz (1874-)

Urodził się w dniu 30.07.1874 r. w Orzechowie jako syn Michała i Franciszki, z domu 
Walskiej.

Ożenił się w 1899 r. z wdową Franciszką Kasprzak ur. 1864 w Wiktorowie. 

Józef Budasz (1878-)

Urodził się w dniu 18.03.1878 r. w Orzechowie jako syn Michała i Franciszki, z domu 
Walskiej.

Był członkiem Rady Robotniczo-Żołnierskiej. 

Piotr Budasz (1887-1978)

Urodził się w dniu 9.10.1887 r. w Orzechowie jako syn jako syn Antoniego i Wikto-
rii, z domu Mieloch.

Mieszkał w Poznaniu.
Zawarł 5.09.1951 małżeństwo 

w Poznaniu z Anną (1912-1997).
Zmarł w dniu 5.04.1978 r. 

w Poznaniu i został 8.04.1978 r. 
pochowany w grobie rodzinnym 
na miłostowskim cmentarzu.

Metryka Piotra Budasza.
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Ludwik Cynarzewski (1899-1984) 

Urodził się w dniu 25.07.1899 r. w Orzechowie jako syn Marcina i Eleonory, z domu 
Gusdeck (Guzek). Od dnia 28 stycznia do dnia 18 lutego 1919 r. brał udział w Powstaniu 
Wlkp. pod dowództwem starszego sierżanta Michała Gmerka na terenie Orzechowa. 
Następnie pełnił służbę wartowniczą w 3. Kompanii Batalionu Wrzesińskiego. Po za-
kończeniu powstania służył w 17. Pułku Artylerii Polnej w Lesznie do dnia 5.01.1921 r. 

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W 66/79. 
Zmarł w dniu 

19.05.1984 r. 
O d z n a c z o n y 

Wielkopolskim Krzy-
żem Powstańczym, 
uchwała Rady Pań-
stwa nr 12.10-0.2706 
z dnia 10.12.1980 r.

Metryka Ludwika 
Cynarzewskiego.
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Stanisław Gabała (1895-1972)

Urodził się w dniu 27.08.1895 r. w Zakrzewie Hauland 
(Zakrzewice) powiat Śrem jako syn Tomasza i Antoni-
ny, z domu Głuszak. Wcielony do armii niemieckiej służył 
w stopniu szeregowca i brał udział w I wojnie światowej, 
w tym w walkach o Verdun.

Wstąpił 28.12.1918 r. do tworzącej się w Śremie kompa-
nii powstańczej, a z dniem 6.01.1919 r. został wcielony jako 
ochotnik do batalionu śremskiego. Po sformowaniu oddzia-
łu wyruszył pod dowództwem ppor. Tomasza Paula na front 
pod Rawiczem. Tam został ranny (24.02.1919 r.) i przebywał 
w szpitalu w Miejskiej Górce (od 24.02.-27.02. 1919 r.) i Sko-
raczewie (28.02-10.05 1919 r.). 

Po wyzdrowieniu od 10.5.1919 r. służył na odcinku Kęp-
no-Bralin, po czym w składzie 3. Kompanii 11. Pułku Strzelców Wlkp (późniejszego 
69. Pułku Piechoty) brał udział w wojnie przeciw bolszewikom na froncie wschodnim. 

Zdemobilizowany w dniu 15.11.1921 r. w stopniu szeregowca. Z zawodu był rolni-
kiem. W dniu 21.09.1928 r. zawarł związek małżeński z Pelagią Wawrzyniak. Z dniem 
7.10.1928 r. zameldował się w Orzechowie i tam zamieszkał.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.
Zmarł w dniu  17.08.1972 r. w Orzechowie i został pochowany na miejscowym 

cmentarzu.
Uchwałą Rady Państwa z dnia 31.01.1972 r. został mianowany na stopień 

Stanisław Gabała w armii niemieckiej. Siedzi drugi z prawej.
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podporucznika.
Odznaczony:
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, nr 102-71-102, uchwała Rady Państwa nr 

03.29-0.173 z dnia 29.03.1971 r.,
Medalem Niepodległości nr 36672,
Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921.

Michał Gmerek (1890- )

Urodził się w dniu 16.09.1890 r. w Orzechowie jako syn Antoniego i Józefy, z domu 
Kasperskiej.

Służąc podczas I wojny światowej w armii niemieckiej w 2. Kompanii Infanterie 
Regiment numer 57 z Wesel (Wesel – miasto powiatowe w zachodniej części Niemiec, 
w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia), został 22.08.1914 ranny. 

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w składzie Wrzesińskiej Kompanii CKM-ów pod do-
wództwem Józefa Trawińskiego.

U góry: grob Stanislawa Gabaly na cmentarzu 
w Orzechowie.

Po lewej: metryka Stanisława Gabały.
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Walenty Gmerek (1881-1941)

Urodził się w dniu 6.02.1881 r. w Orzechowie jako syn Antoniego 
i Katarzyny, z domu Michalak.

Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca. Z zawodu był 
rzeźnikiem. Mieszkał w Orzechowie. Ożenił się w 1908 r. z Jadwigą 
Zaporowską (ur. w 1878 r.) ze Skotnik. 

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.
W dniu 10 sierpnia 1941 r. zmarł w obozie koncentracyjnym w Mau-

thausen Gusen.

Metryka Michała Gmerka. Metryka Walentego Gmerka.
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Kazimierz Górzyński (1875-)

Urodził się w dniu 24.02.1875 r. w Nowym Mieście nad Wartą powiat Jarocin jako 
syn Jana i Antoniny, z domu Stawińskiej.

W 1901 r. ożenił się w Orzechowie z Pelagią Andrzejewską.
W dniu 15.12.1918 r. wstąpił jako ochotnik do Straży Ludowej w Orzechowie. Słu-

żył w niej do 20.05.1919 r. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był 
obuwnikiem.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Akt zgonu Walentego Gmerka. Książeczka wojskowa Kazimierza Górzyńskiego.
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Franciszek Grabowski (1876-1953)

Urodził się w dniu 30.08.1876 r. w Solcu jako syn Walentego i Zofii, z domu Ratajczak.
Z zawodu był rolnikiem. Zdemobilizo-

wany w stopniu szeregowca.
Ożenił się w dniu 25.01.1902 r. w Cze-

szewie ze Stanisławą Krychowską (1877-) 
z Orzechowa.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo 
Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 19.09.1953 r.

Metryka Franciszka Grabowskiego.

Grób rodzinny Franciszka Grabowskiego na 
cmentarzu w Orzechowie.
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Franciszek Grześkowiak (1897-1945) 

Urodził się w dniu 24. 03.1897 r. w Józefowie (Hildenhof Vorwerk niedaleko Lubo-
nieczka) powiat Środa jako syn Antoniego i Marii, z domu Szczepańskiej. 

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. 
Z zawodu był obuwnikiem. Ożenił się 14.11.1919 r. z Franciszką, z domu Gra-

bowską (1893-1978) z Solca. Mieszkał 
w Orzechowie. 

Zweryfikowany przez Związek Po-
wstańców Wlkp. w Poznaniu pod nume-
rem 19326. 

Od dnia 4.03.1937 r. należał do Koła 
Orzechowo Związku Weteranów Powstań 
Narodowych R.P. i pełnił tam funkcję za-
stępcy sekretarza. 

Zmarł w dniu 8.02.1945 r.

U góry: Grób rodzinny Franciszka Grześkowiaka.

Po lewej stronie: 
metryka Franciszka Grześkowiaka.
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Antoni Ignaszak (1871-)

Urodził się w dniu 14.01.1871 r. w Chwałowie powiat Jarocin jako syn Szymona 
i Franciszki, z domu Gołza. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. Był stróżem.

Ożenił się w 1899 r. w Czeszewie z Marianną Michalak (ur. 1880 r.) z Orzechowa, 
córką Walentego i Marianny, z domu Skrzypczak.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Jan  Joachimiak (1899-1963)

Urodził się w dniu 18.06.1899 r. w Chrzanie powiat Jarocin jako syn Jana i Jadwi-
gi, z domu Mikołajczak.

Służąc w armii niemieckiej podczas I wojny światowej został ranny w 1918 r.
W drugiej połowie grudnia 1918 r. wstąpił do tworzącego się oddziału powstańczego 

w Miłosławiu i z oddziałem tym wyruszył do Strzałkowa w celu rozbrojenia strażników 
granicznych. 

Ze Strzałkowa wyruszył do Witkowa i Powidza. Dowódcą całości był por. Wiewió-
rowski. Po zakończeniu akcji w Powidzu, jeden pluton wrócił do Strzałkowa w celu 
utrzymania bezpieczeństwa na tym terenie. 

Z tego oddziału Joachimiak wraz z innymi towarzyszami, został odkomenderowany 
do Poznania i tam przydzielony do oddziału wywiadowczo-wykonawczego 1. Kompanii 
Poznańskiej. 

Z kompanią tą wyruszył pod Kcynię i tam stoczono pierwszą bitwę z Niemcami. 
Była to największa bitwa pod Szczepicami, zginęło tam ok. 50 Powstańców. Joachimiak 
brał również udział w bitwie pod Kowalewkiem w okolicy Kcyni. 

W walkach o dworzec w okolicy Nakła, został ranny i przebywał w szpitalu w Kcyni 
aż do zakończenia Powstania Wlkp. Po wyjściu ze szpitala, wrócił do swej poprzedniej 
kompanii, która została wcielona do 9. Pułku Strzelców Wlkp. w Jarocinie. 

W pułku tym przebywał do 1924 r. jako ochotnik. Zdemobilizowany do rezerwy 
w stopniu sierżanta. 

Z zawodu był handlowcem (kupcem). Zawarł małżeństwo z Rozalią (zmarłą w . 
1966 r.).

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp. Mieszkał 
w Orzechowie.

Zmarł w dniu 4.03.1963 r. w Poznaniu i tam został pogrzebany w dniu 7.03.1963 r. 
w rodzinnym grobie na junikowskim cmentarzu komunalnym.
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Metryka Jana Joachimiaka. Metryka Andrzeja Kalużnego.
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Andrzej Kałużny (1876-1953)

Urodził się w dniu  28.11.1876 r. w Michałowie koło Żer-
kowa powiat Jarocin jako syn Marcina i Marianny, z domu 
Witczak.  Mieszkał w Biezdziadowie. Brał udział w Powsta-
niu Wlkp.

Ożenił się w dniu 31.01.1901 w Czeszewie z Katarzyną 
Robak (1882-1958) z Orzechowa. Pracował na kolei. Zdemo-
bilizowany w stopniu szeregowca.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstań-
ców Wlkp.

Zmarł w dniu 21.01.1953 r. w Orzechowie.

Walenty Karcz (1892-1977)

Urodził się w dniu 6.02.1892 r. w Biezdziadowie jako syn Franciszka i Marian-
ny, z domu Ziemnej. 

1.01.1919 zgłosił się w Poznaniu do koszar przy ul. Solnej do nowo formującej się 

Grób rodzinny Andrzeja Kałużnego w Orzechowie.
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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, oddział 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 nume-
rem 5765. Należał do Koła Skalmierzyce 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 Orzechowo 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. 
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

12.31-0.1064 z dnia 31.12.1958 r.

Grób rodzinny Walentego Karcza w Orzechowie.
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Metryka Walentego Karcza.
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Franciszek Kasprzak (1893-)

Urodził się w dniu 21.08.1893 r. w Orzechowie jako syn Tomasza i Franciszki, z domu 
Kurczak.

Podczas I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej i służąc w 8. Kom-
panii Infanterie-Regiment numer 13 był w 1915 r. ciężko ranny.

W dniu 1.01.1919 r. brał 
udział w oswobodzeniu miej-
scowości Orzechowo, następnie 
2.01.1919 r. wyruszył wraz z od-
działem z Miłosławia do Wrześni 
i dalej na Kcynię - Paterek - Nakło 
nad Notecią. W tej jednostce słu-
żył do 21.01.1919 r. pod dowódz-
twem Sławińskiego. Od dnia 
21.01.1919 r. służył w 9. Pułku 
Strzelców Wlkp. (późniejszym 
67. Pułku Piechoty) w Poznaniu, 
skąd wyjechał na front wschodni. 
Po kampanii antybolszewickiej 
został zdemobilizowany w stop-
niu kaprala.

Mieszkał w Pięczkowie. Z za-
wodu był rolnikiem.

Należał do Związku Wetera-
nów Powstań Narodowych R.P. 
do którego wstąpił 25.02.1937 r.

Odznaczony Wielkopolskim 
Krzyżem Powstańczym, uchwa-
ła Rady Państwa nr 12.18-0.1055 
z dnia 18.12.1958 r.

Metryka Franciszka Kasprzaka.
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Jan Kołodziński (1900-1982)

Urodził się w dniu 31.05.1900 r. w Orzechowie jako 
syn Franciszka i Magdaleny, z domu Nowak.

Po wybuchu I wojny światowej został pobrany 
14.06.1918 r. do armii niemieckiej. W okresie rekruc-
kim został wcielony do 3. Kompanii II Ersatz Bataillon 
Reserve Infanterie Regiment numer 37, w której służył 
od 26.10.1918 r. do 17.11.1918 r.

Od listopada do 14 stycznia 1919 r. służył w Straży 
Ludowej dowodzonej przez księdza Franciszka Nowaka 
z Czeszewa i sierżanta Michała Gmerka z Orzechowa.

Następnie wyjechał do Poznania i tam wstąpił do 
tworzących się oddziałów piechoty. Po dwutygodnio-
wym pobycie w Poznaniu, utworzono oddział, który 
wyruszył pod Kcynię i Rynarzewo. Oddział ten liczył 50 
ludzi. Walk nie toczył, a miał za zadanie łącznie z całym 
oddziałem utrzymać w polskich rękach Kcynię i Ryna-
rzewo. Przebywał tam do 20 lutego 1919 r. Z Kcyni i Rynarzewa wyjeżdżali w okolicę 
i tam przeprowadzali rewizje za bronią u Niemców. Dowódcami byli por. Pruchniewicz 
i Wegner.

Następnie po 20 lutym wrócił do domu w Orzechowie. 
W kwietniu 1919 r. wstąpił do 61. Pułku Piechoty w Bydgoszczy i tam przebywał do 

roku 1923, skąd zwolniony został do rezerwy w stopniu szeregowca.
 Z zawodu był robotnikiem. 
W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.
Podczas kampanii wrześniowej został wzięty do niewoli i przebywał w Stalagu XX 

Bod 22.04.1940 do 7.05.1940. 
 Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W 4/72.
Zmarł w dniu 21.12.1982 r. w Orzechowie.
Odznaczony:
 Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 07.30-0.949 

z dnia 30.07.1964 r.
Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” w dniu 30.03.1983 r.

Życiorys własny
Ja Kołodziński Jan urodzony 31.V.1900 r. Orzechowo powiat Września syn Franciszka 

i Magdaleny, z domu Nowak. Od szóstego roku życia rozpocząłem uczęszczanie do szko-
ły podstawowej w Orzechowie do roku 1914. W 1914 rozpocząłem pracować w tartaku 
Orzechowo do 1918 r.

W 1918 r. zostałem pobrany do armii niemieckiej, z której powróciłem 18 listopada 
1918 r.

W grudniu 1918 pełniłem służbę w Straży Ludowej a w styczniu przystąpiłem do po-
wstańców wielkopolskich, gdzie przebywałem do ukończenia powstania. Po sformowaniu 



140

pułków Wielkopolskich służyłem w 7. Pułku Strzelców Wlkp. nazwanym później 61.Puł-
kiem Piechoty do 1923 r.

Po skończeniu służby wojskowej rozpocząłem pracować w Orzechowie w przeróbce 
drewna. Bystrzyckiego do 1931 r. W 1939 r. zostałem zmobilizowany, a w końcu września 
trafiłem do niewoli niemieckiej, gdzie przebywałem do maja 1940 r. Po powrocie z niewo-
li chorowałem przez 4 miesiące, a następnie rozpocząłem pracować nadal w Orzechowie 
w przeróbce drewna do 1965 r.

W sierpniu 1965 r. przestałem pracować z powodu przejścia na rentę starczą.
Jan Kołodziński

U góry:
grób rodzinny Jana Kołodzińskiego.

Po prawej:
metryka Jana Kołodzińskiego.
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Tomasz Kosmecki (1889-1942)
 
Urodził się w dniu 12.12.1889 r. w Orzechowie jako syn 

Filipa i Katarzyny, z domu Kubiak.
Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany 

w stopniu kaprala. Brał udział w wojnie bolszewickiej. Na-
leżał do Koła Obrony Lwowa. Z zawodu był rolnikiem.

Wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych 
R.P. w dniu 27.11.1933 r. a w dniu 1.09.1934 r. został skre-

ślony. Ponownie wstąpił do 
Związku Weteranów Powstań 
Narodowych R.P. do Koła Pięcz-
kowo z dniem 19.03.1937 r. 
W 1938 r. należał do Koła 
Pięczkowo Związku Powstań-
ców Wlkp. W 1939 r. należał 
do Koła Orzechowo Związku 
Powstańców Wlkp. Miał status 
inwalidy wojennego.

Na początku II wojny świa-
towej wraz z rodziną wysie-
dlony został do Stanisławowa 
w okolicach Koniecpola, gdzie 
zmarł w dniu 22.06.1942 r. 

Tam też 10.03.1943 r. zmar-
ła jego żona Helena. Dzieci 
– Józef i Joanna wróciły do 
Orzechowa.

Metryka Tomasza Kosmeckiego.
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Piotr Lisiak (1890-1940)

Urodził się 15.11.1890 r. w Orzechowie jako syn Stanisława i Julianny, z domu 
Kuczyńskiej.

Ukończył dwuklasową szkołę powszechną. 
Podczas I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej. W 1917 r. zaginął 

i trafił do niewoli rosyjskiej na fron-
cie wschodnim,  z której wyszedł 
już przed majem 1918 r. 

Służbę w Policji Państwowej 
rozpoczął w 1924 r. W 1926 r. zo-
stał przeniesiony z województwa 
wileńskiego do województwa łódz-
kiego. Ukończył sześciotygodnio-
we kursy w Powiatowej Szkole Po-
licji w Łodzi. Do września 1939 r. 
służył w komisariacie policji 
w Radomsku województwo łódz-
kie. Był posterunkowym Policji 
Państwowej.

Mieszkał w Radomsku. Był żo-
naty i miał córkę.

Podczas wojny obronnej 
w 1939 r. został wzięty do nie-
woli radzieckiej i trafił w kwiet-
niu 1940 r. do obozu jenieckiego  
w Ostaszkowie. 

Stąd w dniu 10 kwietnia 1940 r. 
został postawiony do dyspozycji 
naczelnika NKWD na obwód Kali-
nin, zgodnie z listą wysyłkową nu-
mer 019/2 z dnia 7 kwietnia 1940 r.

Zamordowany w Kalininie 
(obecnie Twerze) w okresie między 
11 a 12 kwietnia 1940 r. i wrzuco-
ny do dołów w Miednoje.

Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego z 5.10.2007 r. awan-
sowany pośmiertnie na stopień 
aspiranta Policji Państwowej.

Metryka  Piotra Lisiaka.
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Leon Litke (1892-)

Urodził się w dniu 23.03.1892 r. Z zawodu był rzeźnikiem. 
W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Józef Maciejewski (1901-1979)

Urodził się w dniu 11.03.1901 r. w Pięczkowie jako syn Tomasza i Jadwigi, z domu 
Sobkowiak.

Walczył od dnia 25.12.1918 r. do 20.02.1919 r. w szeregach kompanii powstańców 
w Orzechowie pod dowództwem por. Alojzego Nowaka z Czeszewa. 

Rozbrajał Niemców w celu objęcia władzy nad urzędami miejskimi i gminnymi 
oraz kolejami i pocztą w powiecie wrzesińskim. Po zakończeniu działań powstańczych 
ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego do 1. Kompanii 7. Pułku Saperów w Poznaniu.

Służbę wojskową odbył od lutego 1919 r. do marca 1921 r. Zdemobilizowany w stop-
niu szeregowca. Z zawodu był kolejarzem. Ożenił się z Heleną (1900-1994).

Zmarł w dniu 15.02.1979 r. w Orzechowie.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

12.31-0.3038 z dnia 31.12.1976 r.

Grób rodzinny Józefa Maciejewskiego.
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Stanisław Matuszewski (1901-)

Urodził się w dniu 9.05.1901 r. w Pięczkowie. Mieszkał w Orzechowie. Zdemobili-
zowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był robotnikiem.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Franciszek Nowak (1874-)

Urodził się w dniu 
22.11.1874 r. w Orzechowie Ko-
lonia jako syn Wojciecha i Ber-
ty, z domu Fechner.

Mieszkał w Gruenthal (Gier-
łatowo), koło Nekli, powiat 
Środa.

Ożenił się w 1904 r. z Pelagią 
Warkoską (1881-1949) z Lichten-
thal (Witaszyce Hauland, Wita-
szyczki), zmarłą w Godziszewie.

Metryka Franciszka Nowaka.
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Stanisław Nowak (1893-1944)

Urodził się w dniu 3.01.1893 r. w Orzechowie jako syn Józefa i Józefy, z domu Surdyk.
Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był rolnikiem.
Pełnił funkcje społeczne, był sołtysem w latach 1926-1939, prezesem Ochotniczej 

Straży Pożarnej w latach 1933-1939. Podarował swoją rolę pod rozbudowujący się 
cmentarz.

Ożenił się z Agnieszką Lisiak (1893-1967). Członek Koła Orzechowo Związku Po-
wstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 21.09.1944 r. we Wrześni i został pochowany na cmentarzu 
w Orzechowie.

Rodzinny grób Stanisława Nowaka.

Metryka Stanisława Nowaka.
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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 31.7.1919 r. do 31.8.1939 r służył jako plutonowy 
w Policji Państwowej. 

Dnia 1.01.1940 r. został aresztowany w Poznaniu 
przez hitlerowców i wywieziony do Generalnego Gu-
bernatorstwa i tam przydzielony do pełnienia służby w Policji Państwowej, a ostatecz-
nie został przeniesiony do Oddziału Wartowniczo–Konwojowego Policji Państwowej 
w Warszawie, gdzie pełnił służbę do wybuchu powstania. 

W dniu 7.08.1944 r. został aresztowany przez SS jako podejrzany o udzielanie pomo-
cy powstańcom w powstaniu. 

Został strasznie pobity i wywieziony 
do obozów koncentracyjnych, jak: Wil-
helmshagen [Zwangsarbeiter–Durch-
gangslager Berlin–Wilhelmshagen], 
Sachsenhausen, Flossenbürg [Konzen-
trationslager Flossenbürg – niemiecki 
obóz koncentracyjny założony w maju 
1938, w pobliżu miasta Weiden, w Gór-
nym Palatynacie, w Bawarii, w Niem-
czech, funkcjonował do kwietnia 1945], 
Ravensbrück i Zwickau w Niemczech. 
Po wyzwoleniu w maju 1945 r. przez 
armię amerykańską został przez nich 
umieszczony jako bardzo słaby i chory 
w szpitalu w mieście Weiden w Sakso-
nii, gdzie przebywał do 14.08.1945 r. 
Dnia 15.08.1945 r. wyjechał transpor-
tem do Polski i przybył 23.8.1945 r. do 
Poznania. 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 Pozna-

niu i został pochowany na cmentarzu 
junikowskim w dniu 15.02.1974 r.Władysław Nowak z żoną.
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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 

Metryka Władysława Nowaka.

U góry: nekrolog Władysława Nowaka.

U dołu: grób rodzinny Władyslawa Nowaka 
na cmentarzu junikowskim.
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(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 
i wysłany do Sankte–Wol pod Verdun, lecz tam się rozchorowałem, że zostałem zwolnio-
ny 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 Pań-
stwowej, 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 by-
łem w kontakcie, pomagałem im czym mogłem na przykład bronią, 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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Franciszek Pawlaczyk (1897-1974)

Urodził się w dniu 10.09.1897 r. w Orzechowie jako syn Tomasza i Jadwigi, z domu 
Zenkier.

Podczas I wojny światowej pobrany do armii niemieckiej został w 1918 r. ranny.
Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.
Zmarł w dniu 2.03.1974 r. w Maubeuge we Francji (region Hauts-de-France, w de-

partamencie Nord).

U góry: metryka Franciszka Pawlaczyka.

Po prawej: metryka Marcina Pawlaczyka.
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Marcin Pawlaczyk (1887-1964) 

Urodził się w dniu 5.11.1887 r. w Miłosławiu jako syn Tomasza i Jadwigi, z domu 
Zenker.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.
Zweryfikowany jako powstaniec wlkp. pod numerem 19352.
W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp. w którym był 

skarbnikiem.
Zmarł w dniu 3.12.1964 r. we Wrześni.

Antoni Pawlak (1875-)

Urodził się w dniu 17.05.1875 r. 
w Czeszewie jako syn Antoniego i Ma-
rianny, z domu Piewejdy. 

Brał udział w Powstaniu Wlkp.
Zdemobilizowany w stopniu szere-

gowca. Z zawodu był rolnikiem.
Ożenił się w 1899 r. w Czesze-

wie ze Stanisławą Dolata (ur. 1880 r.) 
z Orzechowa.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo 
Związku Powstańców Wlkp.

Wawrzyn Przybył (1872-)

Urodził ię w dniu 4.08.1872 r. w Wi-
towie, powiat Środa, jako syn Wojciecha 
i Katarzyny, z domu Maćkowiak z Wito-
wa. Brał udział w Powstaniu Wlkp. słu-
żąc w 1. Kompanii Wrzesińskiej pod do-
wództwem sierżanta sztabowego Jana 
Bartkowiaka.

Ożenił się w dniu 4.11.1900 r. z Fran-
ciszką Górniak (ur. 1876 r.) z Orzechowa.

Zdemobilizowany w stopniu szere-
gowca. Z zawodu był rolnikiem.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo 
Związku Powstańców Wlkp.

Metryka Antoniego Pawlaka.
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Walenty Ratajczak (1886-1963)

Urodził się w dniu 25.01.1886 r. w Solcu powiat Środa jako syn Andrzeja i Jadwi-
gi, z domu Kasprzak.

W dniu 16.12.1918 r. wstąpił do służby w Straży Ludowej w Orzechowie. Służbę 
pełnił do 20.02.1919 r. 

W dniu 20.09.1920 r. został powołany do służby wojskowej. Zdemobilizowany 
w stopniu szeregowca. Z zawodu był kolejarzem. Zawarł związek małżeński z Francisz-
ką (1902-1987).

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.
Zmarł w dniu 9.09.1963 r. i został pochowany na cmentarzu w Orzechowie.

Stanisław Robak (1873-)

Urodził się w dniu 5.11.1873 r. w Kadziaku powiat Jarocin jako syn Antoniego i Bal-
biny, z domu Banaszak.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był rolnikiem. Ożenił się ze 
Stanisławą Musielak 21.01.1899 r. z Czeszewa.

Mieszkali w Mikuszewie.
W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Czesław Skrzypczak (1895-)

Urodził się w dniu 3.07.1895 r. w Koszutach Kolonii jako syn Jana i Marii, z domu 
Jankowiak.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Był urzędnikiem. Zdemobilizowany w stopniu 

Rodzinny grób Walentego Ratajczaka na cmenta-
rzu w Orzechowie.

Wyciąg z książeczki wojskowej Walentego 
Ratajczaka.
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plutonowego. Mieszkał w Orzechowie. 
Należał do Koła Pięczkowo Związku Weteranow Powstań Narodowych R.P., do któ-

rego wstąpił  23.02.1937 r. 
W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Wincenty Skrzypkowski (1899-1960)

Urodził się w dniu 19.01.1899 r. w Miłosławiu jako syn Wiktorii Skrzypkowskiej. 
Wcielony do armii niemieckiej został podczas I wojny światowej w 1918 r. ciężko ranny.

W początku grudnia 1918 r. wstąpił do oddziału granicznego tworzonego przez por. 

U góry: metryka Wincentego Skrzypkowskiego.

Po lewej: metryka Czesława Skrzypczaka.



153

Nowaka. Oddział ten stacjonujący w Strzałkowie uderzył 
na Niemców w Witkowie. 

O 4.00 rano 29.12.1918 r. (niedziela) na sygnał trąbek 
strażackich zebra ła się w Strzałkowie grupa powstań-
ców. Spisano ochotników, rozdano uzbro jenie i amuni-
cję. Wkrótce, sprzed remizy przy ul. Wodnej (obecnie 
Powstańców Wielkopolskich) udali się powstańcy na 
wozach żniwnych do Witkowa. Grupa ta liczyła około 
80 bagnetów. Podczas przejścia przez Mielżyn, znana 
już była informacja, że Niemcy nie spodziewali się ak-
cji z polskiej strony i przebywają w kwaterze w szkole. 
O 8.00 rano w Witkowie czujki skautów spostrzegły zbli-
żających się powstańców strzałkowskich z por. Nowa-
kiem na czele. Aby być niezauważonym, Nowak ominął miasto, i zgodnie z rozkazem 
na stacji kolejki połączył się z miejscowymi powstańcami. Tu na stacji kolejki uzgod-
niono wy słanie do kwatery niemieckiej mieszczącej się w szkole, negocjatorów w celu 
pertraktacji o ich poddaniu się. Negocjatorami byli: Alojzy Nowak, Wincen ty Skrzyp-
kowski z Orzechowa, Józef Staszewski z Bugaju i Stanisław Kubiak z Wrześni. Żołnie-
rze niemieccy, przeczuwając żądania powstańców, wycofali swe patrole i skupiali cały 
oddział zwarcie w swej kwaterze. 

Wskutek zdecydowanej postawy Alojzego Nowaka i negocjatorów, po partej odpo-
wiednimi argumentami, około 11.00 Niemcy poddali się wraz z drobniejszymi oddzia-
łami granicznymi (Anastazewo i Szydłówiec).

Następnie przydzielony 
został do Kompanii CKM 
pod dowództwem por. Józefa 
Trawińskiego. Z tą kompanią 
wyruszył w boje na Gniezno, 
Zdziechowę, Żnin, Łabiszyn, 
Szubin, Kcynię, Rynarzewo 
i Paterek. 

Z zawodu był górnikiem. 
Ożenił się z Zofią (1900-1981).

W 1939 r. należał do Koła 
Orzechowo Związku Po-
wstańców Wlkp.

Zmarł w Orzechowie 
w dniu 19.12.1960 r. i tam na 
cmentarzu został pochowany.

Odznaczony Wielko-
polskim Krzyżem Powstań-
czym, uchwała Rady Pań-
stwa nr 08.01-0.715 z dnia 
1.08.1958 r.Rodzinny grób Wincentego Skrzypkowskiego.
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Walenty Smektała (1897-1973)

Urodził się w dniu 14.02.1897 r. w Kuczynce 
powiat Gostyń jak syn Walentego i Wiktorii z domu 
Błaszczyk. Podczas I wojny światowej powołany do 
armii niemieckiej służył w 8. Kompanii Reserve–In-
fanterie–Regiment nr 6 z Poznania. W 1916 r. został 
ciężko ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. W początkach 
stycznia 1919 r. przystał do oddziałów powstań-
czych tworzonych w rejonie Miejskiej Górki pod 
Rawiczem. W ich składzie brał udział w potyczkach 
z Grenzschutzem w dniach 11 stycznia, 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 kompanii powstańczej w składzie 
grupy Leszno pod dowództwem dr. Śliwińskiego. 
Kompania ta objęła prowadzenie dalszych działań w rejonie Rawicz–Poniec – Leszno 
do 20.02.1919 r. 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 wrze-
śnia 1924 r. w Gnieźnie), Bronisławę Marię (ur. 28 lipca 1926 r. w Gnieźnie), Marię Bar-
barę (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 r. 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 robotnika Walentego i matki Wiktorii z domu 
Błaszczyk.

Od 7–go roku życia zacząłem uczęszczać do szkoły po-
wszechnej w Miejskiej Górce, do 14 lat i zaraz po tym posze-
dłem w naukę w zawodzie piekarskim. W tym okresie ukoń-
czyłem 3–letnią wieczorową szkołę zawodową w Miejskiej 
Gorce. Po ukończeniu nauki pojechałem do Niemiec (West-
falia), gdzie pracowałem jako piekarz w Bochum. W I wojnie 
światowej nie brałem udziału, gdyż byłem wyreklamowany 
przez władze powiatowe Bochum.

Po zakończeniu wojny wróciłem pod koniec stycznia 
w 1919 r. do Miejskiej Górki i zaraz od 2 lutego 1919 r. wstą-
piłem do kompanii powstańczej pod dowództwem Dada-
czyńskiego w Miejskiej Gorce. Brałem udział w walkach pod Rawiczem, Miejską Górką, 
Sarnową i okolicznych wioskach. Nie mogliśmy zdobyć Rawicza, gdyż Niemcy byli wspie-
rani przez artylerię prowadzili ciężkie walki i byli zasilani nadchodzącymi z Niemiec no-
wymi 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 Staatspo-
lizei–tajna policja państwowa. Wielkopolska była wtedy częścią Niemiec, przekroczył 
więc nielegalnie granicę państwa]. Zawieźli mnie do Miłosławia, do aresztu, w którym 
przebywałem 1 dzień. Na drugi dzień zawieźli mnie do Poznania Wschód, do baraku 
wysiedlonych. Tam zostałem zasądzony przez Gestapo na karę śmierci. Za wstawieniem 
się Niemca, który mnie eskortował, nie wykonano wyroku kary śmierci lecz ją zamie-
niono 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 
Koniecpola. Tam na wysiedleniu urodził się w dniu 17.10.1940 r. mój syn Kazimierz, na 
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którym niestety odbiły się skutki wysiedlenia. Urodził się umysłowo nierozwinięty i chory 
fizycznie. Komisja Lekarska z Poznania badająca sprawę uznała jego inwalidztwo i za-
liczyła do pierwszej grupy inwalidztwa, jest bowiem niezdolny do jakiejkolwiek pracy 
wymagając opieki drugiej osoby. Nie otrzymuje renty, ponieważ choroba powstał przed 
16 rokiem życia. Aby ją otrzymać musiałby przepracować chociaż dwa lata. Z tego po-
wodu mam trudniejsze warunki bytowe. Będąc wysiedlonym pracowałem jako piekarz 
w Spółdzielni „Jedność” w Częstochowie przeszło 3 lata. Po oswobodzeniu przez Armię 
Radziecką wróciłem 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

Grób rodzinny Walentego Smektały na cmentarzu w Orzechowie.
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Tomasz Stachowiak  (1899-1979)

Urodził się w dniu 22.11.1899 r. w Laer Bochum (Westfalia 
Niemcy) jako syn Tomasza i Franciszki.

 W grudniu 1918 r. wstąpił do tworzącej się Wrzesińskiej 
Kompanii CKM, z którą pod dowództwem por. Józefa Trawiń-
skiego wyruszył na front północny w boje o Szubin, Kcynię 
i pod Rynarzewo. 

W 1919 r. został wcielony do 68. Pułku Piechoty w Pozna-
niu, gdzie przebywał do sierpnia 1922 r. Zdemobilizowany 
w stopniu plutonowego. Z zawodu był rolnikiem.

Mieszkał w Orzechowie, był żonaty ze Stefanią (1913-1993).
Należał do Koła Pięczkowo Związku Weteranów Powstań 

Narodowych R.P. od 23.02.1937 r., a w 1938 r. należał do Koła 
Pięczkowo Związku Powstańców Wlkp. W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku 
Powstańców Wlkp.

Awansowany do stopnia podporucznika, uchwała nr W 8/72.
Zmarł w dniu 7.05.1979 r. i został pochowany w Orzechowie.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

08.01-0.715 z dnia 1.08.1958 r.  

Grób rodzinny Tomasza Stachowiaka na cmentarzu w Orzechowie.
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Franciszek Strugała (1897-)

Urodził się w dniu 22.11.1897 r. w Pięczkowie jako syn Kazimierza i Marianny.
Powołany do armii niemieckiej brał udział w I wojnie światowej. Służył w 5. Kom-

panii 7. Westpreußisches Infanterie Regiment nr 155 z Ostrowa Wlkp. Pułk cały okres 
wojny walczył na froncie zachodnim.

W końcu wojny został ciężko ranny. 
Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był robotnikiem.
W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Franciszek Szydłowski (1901-1982)

Władysław Świgoniak (1904-)

Urodził się w dniu 4.03.1904 r. 
Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był prokurentem. W 1939 r. na-

leżał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Franciszek Tadyszak (1893-1976)

Urodził się w dniu 28.03.1893 r. w Orzechowie jako syn Józefa i Katarzyny, z domu 
Kasprzak.

Powołany do armii niemieckiej służył w piechocie, w 8. Kompanii Infanterie Re-
giment nr 58, posiadając stopień Gefreiter, a później Unteroffizier. Podczas walk był 
dwukrotnie ranny w 1916 i 1917 r. 

Następnie służył od dnia 2.01.1919 r. w 68. Pułku Piechoty. Brał udział w wojnie 
bolszewickiej w okresie od 1919 do 1920 r., służąc nadal w 68. Pułku Piechoty i był pod-
czas walk dwukrotnie ranny. Walczył o Lwów, był na froncie białoruskim i litewskim.

Awansowany w 1919 r. na stopień plutonowego a w 1920 r. na stopień sierżanta. 
Z dniem 19.11.1920 r. został przeniesiony do rezerwy. Ożenił się w dniu 8.11.1925 r. 

Grób rodzinny Franciszka Szydłow-
skiego na cmentarzu w Orzechowie.
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ze Stanisławą Kałużną. Z zawodu był 
kołodziejem.

Posiadał zaświadczenie wystawione 
przez Referat Historyczny Dowództwo Okrę-
gu Korpusu nr VII w Poznaniu o num,erze 
276/I/II 680/38. Należał do Kola Pięczkowo 
Związku Weteranów Powstań Narodowych 
R.P. od dnia 21.03.1937 r. Zweryfikowany 
przez Związek Powstańców Wlkp. pod nu-
merem 15117 w dniu 2.09.1937 r. W 1938 r. 
należał do Koła Pięczkowo Związku Po-
wstańców Wlkp. W 1939 r. należał do Koła 
Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 13.02.1946 r. w Miłosławiu.
Odznaczony:
– Krzyżem Walecznych,
– Medalem Pamiątkowym za wojnę 

1918/1921 rozkaz nr 8/39 DOK VII.

Grób rodzinny Franciszka Tadyszaka na cmentarzu w Orzechowie.
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Metryka Franciszka Tadyszaka.
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Jan Tadyszak (1900-1984)

Urodził się w dniu 14.06.1900 r. w Orzechowie 
jako syn Józefa i Katarzyny, z domu Kasprzak.

W dniu 30.11.1918 r. wstąpił do Straży Ludowej 
a następnie przydzielony do jednostki powstańczej 
w Poznaniu, w której pod dowództwem por. Pruch-
niewicza walczył w zdobywaniu Prezydium Policji. 
Następnie pełnił warty uliczne, w lutym został skie-
rowany na front północny. 

Walczył tam dalej pod Szubinem 
i Paterkiem. Z wojska został zwolniony 
w dniu 22.11.1922 r. Zawarł związek 
małżeński z Cecylią (+1986). 

Awansowany na stopień podpo-
rucznika, uchwała nr W 15/72.

Zmarł w Poznaniu i został pocho-
wany w dniu 7.09.1984 r. na cmentarzu 
miłostowskim.

Odznaczony:
– Krzyżem Walecznych,
– Wielkopolskim Krzyżem Powstań-

czym, uchwała Rady Państwa nr 03.16-
0.232 z dnia 16.03.1973 r.



162

Wojciech Walczak (1880-1961)

Urodził się w dniu 10.04.1880 r. w Orzechowie jako syn Marcina i Franciszki, z domu 
Gałęza.

Ożenił się w 1904 r. z pochodzącą z Orzechowa Marianną Burczyk (ur. 1882 r.).
Mieszkał w Marxloh, w powiecie Ruhrort (obecnie część Duisburga). Z zawodu był 

robotnikiem.
W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp. Zmarł w dniu 

23.11.1961 r. w Orzechowie.

Metryka Wojciecha Walczaka.
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Jan Warczygłowa (1899-1943)

Urodził się w dniu 20.10.1899 r. w Orzechowie jako syn Antoniego i Franciszki, 
z domu Kosmeckiej. Powołany do armii niemieckiej został w 1918 r. ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. zweryfikowany w dniu 17.01.1935 r. pod nr 14181. 
Zdemobilizowany w stopniu kaprala. Z zawodu był kolejarzem. Mieszkał w Toruniu 
przy ul. Czarnieckiego.

Zmarł w dniu 12.04.1943 r. w Sieradzu.

Metryka Jana Warczygłowy.
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Józef Wawrzyniak (1871-)

Urodził się w dniu 17.03.1871 r. w Pięczkowie, powiat Środa jako syn Macieja i Ju-
styny, z domu Zaworskiej.

W dniu 12.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do służby w Straży Ludowej w Orzecho-
wie. Służył do 10.07.1919 r.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Zawarł związek małżeński z Katarzyną 
Serafin (ur. 1871) z Orzechowa.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.
Zmarł w dniu 7.05.1953 r.

Wyciąg z książeczki wojskowej:
Nazwisko i imię: Wawrzyniak Józefr
Data i miejsce urodzenia: 17.III. 1871 powiat Środa miejsce Pięczkowo
imiona rodziców: Maciej i Justyna
P.K.U.: Gniezno
Główna Księga Ewidencyjna numer: L.d.(liczba dziennika) 13969/39 
wyznanie: katolickie
Przebieg służby wojskowej
Pobrany jako ochotnik 
Służba w szeregach: od 12.XII.1918 do 10.VII.1919 w Straży Ludowej w Orzechowie Ld. 13969/39
Zgodność wyciągu stwierdzamy:  Września 26 sierpnia 1939
Podpis: delegat okręgowy NN, Wlekliński

U góry:
grób rodzinny Józefa Wawrzyniaka na cmentarzu 
w Orzechowie,

Po prawej:
wyciąg z książeczki wojskowej Józefa 
Wawrzyniaka.
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Marian Jan Wilgocki (1896-1939)

Urodził się w dniu 8.12.1896 r. w Orzechowie jako syn 
nauczyciela Józefa i Józefy, z domu Michałowskiej. W 1918 r. 
wstąpił do Kompanii Miłosławskiej. Brał udział w Powstaniu 
Wlkp.  walcząc na froncie północnym.

W następnych latach po powstaniu ukończył Wydział Rol-
niczo – Leśny Uniwersytetu Poznańskiego. Ożenił się z Anną 
Szubert, z ktorą miał dzieci: Macieja i Barbarę. Do 1939 r. był 
nadleśniczym w Sarniej Górze w Borach Tucholskich. 

Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. służył w Obronie 
Terytorialnej. We wrześniu 1939 roku na terenie powiatów 
sępoleńskiego i tucholskiego niemiecki najeźdźca utworzył 
powiatową jednostkę organizacji „Selbstschutz” z siedzibą 

w Sępólnie. 
Został aresztowany przez Selbschutz 

w dniu 6.11.1939 r. W październiku 
i listopadzie 1939 r. w lesie nad rzeczką 
Kicz hitlerowcy przeprowadzili szereg 
egzekucji. Egzekucje często poprzedza-
ne torturami aresztowanych, odbywały 
się również w pobliskich lasach. Jednym 
z głównych miejsc kaźni stało się miejsce 
zwane Rudzki Most (niem. Rudabrücke), 
położone w Borach Tucholskich (mię-
dzy rzekami Brdą a Rudą, na południe 
od Tucholi) w pobliżu gajówki o tej sa-
mej nazwie. W Rudzkim Moście i naj-
bliższej okolicy zamordowano około 560 
osób. Mordu dokonano w dniach 24, 27 
i 30 października oraz 2, 6 i 10 listopada 
1939 r. Wśród ofiar mordu był także Ma-
rian Wilgocki, rozstrzelany 10.11.1939 r.

Odznaczony Medalem Niepodleglości.

Metryka Mariana Jana Wilgockiego.
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Franciszek Wlekliński (1891-1992)

Urodził się w dniu 20.11.1891 r. w Szamarzewie, jako syn 
Andrzeja i Józefy, z domu Owczarzak. Miał ośmioro rodzeństwa. 

W latach 1901 - 1905 mieszkał z rodziną we Wszemborzu 
i tam uczęszczał do szkoły. Brał udział w strajku szkolnym.

W dniu 15.10.1912 r. został powołany do służby w armii nie-
mieckiej w mieście Neu-Ruppin  za Berlinem, do Infanterie-Re-
giment Großherzog Friedrich Franz II von Mecklenburg-Schwe-
rin (4. Brandenburgisches) Nr. 24 . Do domu już nie powrócił, 
bowiem wybuchła I wojna światowa. Walczył na wszystkich 
frontach tej wojny:

w 1914 r. – front belgijski i francuski, 
w 1915 r. – front serbski i węgierski, 
w 1916 r. – front francuski i rosyjski, 
w 1917 r. – front francuski i rosyjski, 
w 1918 r. – front francuski. 
Dnia 28 grudnia 1918 wstąpił do 2. Kompanii Trzemeszeńskiej, w jej składzie wy-

ruszył do walki o zdobycie Rynarzewa, Brzezin, Kcyni i Szubina oraz toczył walki nad 
Notecią. Walki trwały do pierwszych dni lutego 1919 r. Udział w Powstaniu potwier-
dzają świadkowie. Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca.  Z zawodu był 
rolnikiem. W 1922 r. poślubił Annę Gmerek z Orzechowa. W dniu 3.03.1937 r. wstąpił 
do Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P.

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 15/72. 

Zmarł w dniu 21.02.1992 r. i został pochowa-
ny na cmentarzu w Orzechowie.

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

Więcej szczegółów można znaleźć na stronach Cyfrowej 
Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan pod adresem 
https://www.csw2020.com.pl/biogram/
franciszek-wleklinski/.

Grób rodzinny Franciszka Wleklińskiego na cmentarzu 
w Orzechowie.
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Metryka Franciszka Wleklińskiego. 
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Jan Zaworski (1872-1956)

Urodził się w dniu 5.06.1872 r. w Pięczkowie jako syn Tomasza i Franciszki, z domu 
Wojtkowiak. Służył w 1. Kompanii Wrzesińskiej w okresie od 12. 11.1918 do 31.03.1919 r.  
dowodzonej przez sierżanta sztabowego Jana Bartkowiaka.

Z zawodu był rolnikiem. Zawarł w 1902 r. związek małżeński z Wiktorią Miara 
(1883-1947).

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.
Zmarł w 1956 r.

Grób rodzinny Franciszka Zaworskiego.
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POWSTAŃCY ZE  SZCZODRZEJEWA.

Stanisław Andrzejewski (1901-) 

Urodził się w dniu 14.11.1901 r. w Szczodrzejewie jako syn  Franciszka i Marian-
ny, z domu  Antkowiak.

Wstąpił do oddziałów powstańczych w 1918 r. w listopadzie w Szczodrzejewie. Plu-
tonem dowodził starszy sierżant Józef Kurzawa. Przez cały okres powstania był w wy-
żej wymienionym plutonie i brał udział w następujących walkach: rozbrojenie policji 
niemieckiej w Budziłowie, Nowej Wsi, Orzechowie, walki w Mikuszewie z oddziałem 
niemieckim, który przybył na pomoc rozbrajanej policji. 

Następnie działał w Czeszewie, gdzie akcjami dowodził ksiądz Nowak proboszcz pa-
rafii Czeszewo. Zdemobilizo-
wany w stopniu ogniomistrza.

Podczas okupacji niemiec-
kiej pracował w organizacjach 
konspiracyjnych, najpierw 
w organizacji pod nazwą 
„Grunwald” a później Polskiej 
Armii Powstania, następnie 
wcielonej do Armii Krajowej. 

W 1943 r. został areszto-
wany przez gestapo. Więzio-
ny najpierw w Bydgoszczy, 
potem wysłany do obozu 
koncentracyjnego w Gross-Ro-
sen, następnie Neuengamme. 
Przy bombardowaniu obo-
zu w kwietniu 1945 r. został 
ranny w nogę, zabrany przez 
Szwedzki Czerwony Krzyż 
- przebywał w Szwecji do 
1946 r. W lipcu 1946 powrócił 
do kraju i od tego czasu pra-
cował w PSS jako kierownik 
sklepu. Awansowany na sto-
pień podporucznika, uchwała 
nr W 8/72. 

Odznaczony Wielkopol-
skim Krzyżem Powstańczym, 
uchwała Rady Państwa nr 
03.08-0.64 z dnia 8.03.1958 r.

Andrzejewscy od lewej Stanisław i Teofil.



170

Wspomnienia Eli Betlej.

Zdjęcie przedstawia mojego Ojca, Stanisława Andrzejewskiego (z lewej) wraz z bra-
tem Teofilem. Ojciec wówczas 17-letni chłopiec, urodzony we Wrześni zaciągną się jesie-
nią 1918 roku do oddziałów powstańczych, prawdopodobnie w Strzałkowie. 

26 grudnia, o czym ciągle wspominał był świadkiem przybycia Ignacego Paderewskie-
go i jego powitania na balkonie hotelu Bazar. 

1 stycznia 1919 brał udział w walkach o Żnin i prawdopodobnie w drugim ataku na 
to miasto w połowie stycznia. 

Po powstaniu zaczął karierę woj-
skową w Gnieźnie. (Podoficerska 
Szkoła Artylerii) W 1920 uczestniczył 
w wyprawie na Kijów. 

W okresie międzywojennym był 
skierowany do Oficerskiej Szkoły Ar-
tylerii Toruń Mokre, po czym pełnił 
służbę w jednostce Toruń Podgórz. 

W 1939 r. Walczył w Armii Pomo-
rze gen. Bortnowskiego. Uczestnik Bi-
twy nad Bzurą w okolicach Łowicza. 
Tam dostał się do niewoli. W czasie 
okupacji w Borach Tucholskich orga-
nizował najpierw działalność kon-
spiracyjną Grunwald, a potem Polską 
Armię Powstania, następnie wcieloną 
do Armii Krajowej. 

Po aresztowaniu przez Gestapo 
i brutalnych przesłuchaniach został 
przewieziony do Gross-Rosen (Rogoź-
nica), a potem do kilku innych obo-
zów. Wyzwolony przez Amerykanów 
w okolicach Hanoweru, trafił do Szwe-
cji (zabrany przez Szwedzki Czerwo-
ny Krzyż). Dwa lata spędził w szpita-
lu. Do Polski wrócił w 1947 roku. Do 
śmierci musiał ukrywać część swoich 
przeżyć przed władzą ludową.

Metryka Stanisława Andrzejewskiego.
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Leon Budasz (1880 -1960)

Urodził się w dniu 8.04.1880 r. w Szczodrzejewie jako syn Wojciecha i Jadwi-
gi, z domu Bogdańskiej. Podczas I wojny światowej służył w armii niemieckiej w 6. 
Kompanii Reserve Infanterie-Regiment nr 46.

Zmarł w dniu 19.05.1960 r. w Sulęcinku (Krzykosy).

Metryka Leona Budasza. Metryka Antoniego Filipiaka.
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Antoni Filipiak (1898-1983) 

Urodził się w dniu 5.01.1898 r. w Szczo-
drzejewie jako syn Jana i Stanisławy, z domu 
Chwiłkowskiej.

Brał udział z bronią w ręku w Powstaniu 
Wlkp. w Kompanii Koźmińskiej na odcinku 
Krotoszyn-Rawicz w okresie od dnia 10.02. do 
18.02.1919 r. pod dowództwem kapitana   Fen-
rycha. Następnie slużył w 2. Pułku Artylerii 
Polnej.

Zweryfikowany jako Powstaniec Wielkopol-
ski pod numerem1436. 

Awansowany na stopień podporucznika, 
uchwałą numer W2/72.

Zmarł w Borku w dniu 26.10.1983 r.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Po-

wstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.17-
0.1048 z dnia 17.12.1958 r.

Życiorys

Filipiak Antoni
Borek Wlkp.
Droga Lisia 3
Urodziłem się 5 stycznia 1898 r. w Szczodrzejewie powiatu wrzesińskiego wojewódz-

twa poznańskiego z ojca Jana i Stanisławy, z domu Chwiłkowskiej. Ukończyłem 6 klas 
szkoły powszechnej w Rusku powiatu jarocińskiego. Od roku 1914 do 1916 pracowałem 
w gospodarstwie rolnym. W latach 1917 do 1918  byłem w wojsku niemieckim. W listopa-
dzie 1918 roku powróciłem do Borku Wlkp., a że w czasie podróży z wojska doznalem zła-
mania prawej ręki pozostałem przy rodzicach aż do wyleczenia. Po wyleczeniu udałem 
się do Koźmina Wlkp. i wstąpiłem dnia 10.02.1919 roku do szeregów powstańczych. Pod 
dowództwem chorążego Kolendowicza brałem udział w walkach powstańczych na odcin-
ku frontu Ostrzeszów-Odolanów-Krotoszyn. Po ukończeniu walk powstańczych przenie-
siono mnie do 2. Pułku Artylerii Polnej, w ktorym slużyłem do 1921 roku. 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 pracu rolnej. Do kraju powróciłem w końcu 1945 r. i otrzymałem pracę w Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Borku Wlkp., gdzie pracowalem do dnia 31.01.1963 roku. 
Obecnie jestem od dnia  1.02.1963 r. w stanie spoczynku.

 Filipiak Antoni



173

Tomasz Pera (1900-)

Urodził się w dniu 28.12.1900 r. w Szczonowie powiat Jarocin  jako syn Marcina 
i Stanisławy, z domu Rogackiej.

 Brał udział w Powstaniu 
Wielkopolskim, w końcu grud-
nia 1918 r. i w początkach 
stycznia 1919 r. w oddziale 
powstańczym Czeszewo, przy 
oswobodzeniu miasta Żnina, 
a od 21.01.1919 r. do końca 
Powstania na odcinku Nakło 
- Szubin w 6. Baterii 3. Pułku 
Artylerii Lekkiej, późniejsze-
go 14. Pułku Artylerii Lekkiej 
Wielkopolskiej.

We wrześniu 1939 r. brał 
udział w walkach nad Bzurą 
jako szef 6. Baterii 14. P.A.L. 
Wlkp.

Mieszkał w Poznaniu.
Zawarł związek małżeń-

ski z Janiną Umłowską.(ur. 
1908 r.). W małżeństwie uro-
dziły się dzieci: Danuta i Zdzi-
sława Teresa.

Zmarł w Poznaniu  
i został w dniu 17.02.1964 r. 
pogrzebany.

Odznaczony:
– Wielkopolskim Krzyżem 

Powstańczym, uchwała Rady 
Państwa nr 02.22-0.49 z dnia 
22.02.1958 r.,

– Krzyżem Zasługi.

Metryka Tomasza Pery.
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Jan Walczak (1878-1952)
  
Urodził się w dniu 23.06.1878 r. w Szczodrzejewie jako syn Wawrzyna i Marianny, 

z domu Baranowskiej. Był Powstańcem Wielkopolskim. Zdemobilizowany w stopniu 
starszego szeregowca. Z zawodu był kowalem. Mieszkał w Miłosławiu przy ul. Sienkie-
wicza 10. 

W 1939 r. należał do Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp.
Zmarł w dniu 10.10.1952 r. we Wrześni.

Metryka Jana Walczaka.
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Edmund Wilak (1896-1953)

Urodził się dniu 22.11.1896 r. w Szczodrzejewie 
jako syn Stanisława i Marianny Alkiewicz, z domu 
Chwiłkowskiej. 

Wcielony do armii niemieckiej służył jako kanonier 
i podczas I wojny światowej był w 1917 r. ranny. Brał 
udział w Powstaniu Wlkp.  

Był dwukrotnie żonaty. Pierwsza żona Stanisła-
wa, z domu Promelska ur. 28.03.1890 r. z Miłosławia, 
z którą wziął ślub 11. 09. 1920 r. w Miłosławiu, zmarła 
24.07.1926 r. Z tego małżeństwa urodziło się dwoje dzie-
ci: Edward Józef i Barbara Helena, która zmarła w wieku 

niemowlęcym. Z dru-
gą żoną, Marią, z domu 
Sokowicz ur. 5.11.1899 
z Nowej Wsi Podgórnej, 
wziął ślub 22.01.1928 r. 
w Strzałkowie. Z nią 
miał jedno dziecko, cór-
kę Aleksandrę Marię. 
Żona Maria zmarła 
w 1980 r.

 Zweryfikowany 
przez Związek Powstań-
ców Wlkp. w dniu 
9.03.1934 r. jako Powsta-
niec Wielkopolski pod 
numerem 9698. Należał 
do strzałkowskiego koła 
Związku Weteranów Po-
wstań Narodowych. 

Zmarł w dniu 
30.03.1953 r. we Wrześni 
i został pochowany na 
cmentarzu w Strzałko-
wie, ekshumowany do 
Chodzieży.

Metryka Edmunda Wilaka.
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ANEKS

POWSTAŃCY Z PIĘCZKOWA

Michał Pawełczyk
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Ignacy Adryan  (1899-)

Urodził się w dniu 12.07.1899 r. w Pięczkowie jako syn Jakuba i Agnieszki, z domu 
Wąsik.

Brał udział w Powstaniu Wlkp., służąc w 2. Kompanii Batalionu Średzkiego. Walczył 
w stopniu szeregowca na terenach pod Kcynią i Szubinem, gdzie został ranny w nogę 
został skierowany do lazaretu wojskowego w Szubinie (pozycja 11 spisu rannych), a na-
stępnie do szpitala w Gnieźnie i Poznaniu.

Awansowany na stopień podporucznika uchwałą numer W38/72.
Odznaczony: 
– Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.11-0.69 

z dnia 11.03.1958 r.
– Medalem Niepodległości w dniu  27.06.1938 r.

Danuta Wojcięgowska Bogdan Jarosz  „Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 z ówcze-
snych granic powiatu średzkiego”:

Relacja Walentego Grzelaszyka z Pięczkowa, b. sierżanta sztabowego
II-giej kompanji średzkiej.
...”Na skutek tej naszej inicjatywy zapisało się do tworzyć się mającego oddziału około 

30-tu
ochotników, z których przypominam sobie następujących z Pięczkowa: st. szereg. 

Leon Kasprowiak, kapral Walenty Grzelaszyk, szereg. Franciszek Dembiński, szereg. 
Jan Janicki, szereg. Józef Janicki, szereg. Antoni Ławniczak, szereg. Jan Ławniczak, sier-
żant Stanisław Kaczor, marynarz Czesław Wiechciński, szereg. Franciszek Matuszewski, 
szereg. Franciszek Makowski, szereg. Cichoń, szereg. Stanisław Bezler, szereg. Edward 
Szcześniak, szereg. Ignacy Adrjan, szereg. Józef

Lisiak, szereg. Edmund Wiechciński, szereg. Antoni Nowaczyk, szer. Stępniak i szer. 
Piotr Gola z Witowa...

...Pod Szubinem zostało z Pięczkowa lekko ranni Franciszek Dębiński i Antoni Ławni-
czak, ciężko ranny w nogę został Ignacy Adrjan z Pięczkowa, którego odesłano do szpita-
la, tak samo, jak Bylebyła z Sulęcinka.

Adrjan jest dziś inwalidą i nie wiem, czy ma jakie zaopatrzenie, które by mu się bar-
dzo przydało, bo pochodzi z biednej rodziny”...

Franciszek  Andrzejczak (1900-1964) 

Urodził się w dniu 16.11.1900 r. w Pięczkowie jako syn Tomasza (1872-1942) i Joan-
ny (1878-1954), z domu Antoszewskiej. 

Od dnia 27.12.1918 r. brał  udział w walkach o Dworzec Główny w Poznaniu, Ławi-
cę, Biedrusko, służąc w 1. Ochotniczej Kompanii Średzkiej w stopniu szeregowca pod 
dowództwem kpt. Alfreda Milewskiego. Następnie walczył pod Zbąszyniem, Łomnicą, 
Strzyżewem, Wielką Wsią. Po zakończeniu powstania w Wojsku Polskim do 1939 r. 

Zmarł w dniu 28.08.1964 r. w Osieku nad Notecią. 
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Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 
12.06-0.957 z dnia 6.12.1957 r.

Antoni Banaszak (1881-1932)

Urodził się w dniu 9.01.1881 r. w Pięczkowie jako syn Józefa i Katarzyny, z domu 
Niklewicz.

Po ukończeniu szkoły powszechnej w Pięczkowie uczył się dalej w Poznaniu. Był 
absolwentem Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Studiował we Wrocławiu, Monachium 
i Berlinie. W latach 1902-1905 pracował jako adwokat i notariusz.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim jako kanonier. Po odzyskaniu niepodległo-
ści był organizatorem sądownictwa polskiego. W latach 1919-1922 został posłem na 
Sejm, a następnie w latach 1922-1928 senatorem. Był marszałkiem wojewódzkiego Sej-
miku Poznańskiego, Filister honorowy Magna-Polonii 1927 r.

Zmarł w dniu 6.05.1932 r. w Ostrowie Wlkp. i tam został pochowany.

Wojciech Bączkiewicz (1884-)

Urodził się w dniu 4.04.1884 r. w Pięczkowie jako syn Michała i Antoniny, z domu 
Burzyńskiej.

Stanisław Bezler (1900-)

Urodził się w dniu 7.10.1900 r. w Pięczkowie jako syn Marcina i Marianny, z domu 
Szymańskiej.

Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca.
Mieszkał w Niwce powiat Będzin przy ul. Mickiewicza 13a.
Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wielkopolskich w dniu 17.10.1935 r. 

pod numerem 16729. Należał do Koła Mysłowice Związku Weteranów Powstań Naro-
dowych Rzeczypospolitej Polskiej 1914-1919.  

Jan Binek (1896-)

Urodził się w dniu 19.06.1896 r. w miejscowości Góra powiat Kępno jako syn 
Andrzeja.

Powołany do armii niemieckiej uczestnicząc w I wojnie światowej został ranny 
w 1918 r.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim.
Zamieszkał w Witowie. Pracował jako stróż. 
W dniu 28.02.1937 r. wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P.
Należał do Koła Pięczkowo tego Związku.
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Wincenty Borski (1898-1940)

Urodził się w dniu 1.11.1898 r. w Witkowicach, powiat Biała na Śląsku, jako syn 
Wojciecha i Anny, z domu Zemlak.

Zdemobilizowany w stopniu ogniomistrza. Z zawodu był rolnikiem. Mieszkał 
w Pięczkowie.  

Zmarł w dniu 24.08.1940 r. i został pochowany na cmentarzu w Pięczkowie.

Franciszek Chojnacki

Pochodził z Pięczkowa. Służył w stopniu szeregowca w 4. Kompanii pod dowódz-
twem Plucińskiego na II i III odcinku frontu północnego.

Ignacy Walenty Chojnacki (1882-1962)

Urodził się w dniu 30.01.1882 r. w Lipiu jako syn Jana i Franciszki, z domu Tabaki.
Brał udział w Powstaniu Wlkp. Służył w Kompanii Miłosławskiej.
Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był mistrzem murarskim. 

Mieszkał w Pięczkowie.
Należał do Koła Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 

1918/1919, do którego wstąpił 16.03.1937 r.
Zmarł w dniu 2.04.1962 r. i spoczywa na cmentarzu w Pięczkowie.

Franciszek Dembiński (1894-)

Urodził się w dniu 14.10.1894 r. w Pięczkowie jako syn Józefa i Józefy, z domu 
Thomas.

Wcielony do armii niemieckiej służył w 6. Kompanii Reserve-Infanterie-Regiment 
numer 223. W 1916 r. podczas walk początkowo zaginął, a okazał się być ranny.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Jan Dopierała (1896-1975)

Urodził się w dniu 10.01.1886 r. w Pięczkowie jako syn Józefa i Marianny, z domu 
Wagner.

Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca. 
Z zawodu był kupcem. Mieszkał w Nowym Tomyślu przy ul. Mickiewicza 5.
Członek Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919c  Koła Nowy 

Tomyśl.
Zmarł w dniu 2.06.1975 r. w Nowym Tomyślu.
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Stanisław Dopierała (1901-)

Urodził się w dniu 23.10.1901 r. w Pięczkowie jako syn Józefa i Marianny, z domu 
Wegner.

Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca.
Z zawodu był pomocnikiem młynarskim. Mieszkał w Nowym Tomyślu przy ul. Mic-

kiewicza 10.
Członek Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 Koła Nowy 

Tomyśl.

Ignacy Frąckowiak (1901-1958)

Urodził się w Pięczkowie w dniu 25.07.1901 r. jako syn Piotra i Antoniny, z domu 
Kauczka. Wcielony do armii niemieckiej brał udział w I wojnie światowej.

Uczestniczył w bitwach w dniu 21.02. oraz 31.03 do 30.04.1915 r. i został ciężko ran-
ny. Powrócił z  frontu I wojny światowej na początku stycznia 1919 r.  Wstąpił w dniu 
17.01.1919 r. do formującego się 1. Pułku Strzelców Wlkp. 

Brał udział w akcjach zmierzających do umocnienia opanowanego rejonu Poznań - 
Biedrusko, akcjach bojowych w różnych częściach frontu wielkopolskiego w składzie 
1. Pułku Strzelców Wlkp. do 20.02.1919 r. Po powstaniu pozostał w czynnej służbie 
w tym pułku. 

Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca. Pracował jako robotnik. Miesz-
kał w Małej Górce.

Zweryfikowany pod nr 15689 w dniu 4.04.1935 r.
Był członkiem Koła Nekla Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 

24.01.1935 r.
Zmarł w dniu 28.10.1958 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym 

w Opatówku.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa
nr: 11.04-0.897 z dnia 4.11.1958 r.

Karol Gendaszek (1886-1940)

Urodził się w dniu 19.10.1886 r. w Pięczkowie jako syn Franciszka i Anny.
Ukończył czteroklasową szkołę podstawową.
Do Policji Państwowej wstąpił 1.07.1920 r. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę w Kęp-

nie jako sekretarz Komendy Powiatowej. W wojsku posiadał stopień starszego sierżanta 
a w policji stopień starszego przodownika Policji Państwowej. Mieszkał w Kępnie przy 
ul. Rynek 44.

Był żonaty z Eleonorą. W małżeństwie urodziły się dzieci: syn Marian i córka 
Eleonora.

Należał do Koła Obrońców Lwowa Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 
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od dnia 5.11.1934 r.
W kwietniu 1940 r. przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie, skąd 6 kwietnia 

1940 r. został skierowany do dyspozycji naczelnika NKWD obwodu kalinińskiego, zgod-
nie z listą wywozową numer 05/1 z dnia 5 kwietnia 1940 r. Zamordowany w Kalininie 
(Twerze) w okresie między 8 a 9 kwietnia 1940 r. i pochowany w Miednoje.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z dnia 

5.10.2007 r. awansowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej.

Antoni Gmerek (1876-1947)

Urodził się w dniu 18.05.1876 r. w Rogaszycach, powiat Jarocin, jako syn Jana i Elż-
biety, z domu Matuszak.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Służył w Kompanii Miłosławskiej Batalio-
nu Wrzesińskiego.

Mieszkał w Pięczkowie.
Zmarł w dniu 25.01.1947 r. w Białym Piątkowie.

Jan Gola (1889-)

Urodził się w dniu 5.06.1889 r. w Brodowie powiat Środa Wlkp. jako syn Stanisława 
i Marii, z domu Dopierała.

Zdemobilizowany w stopniu kaprala. Z zawodu był rolnikiem.
Mieszkał w Witowie. 
Należał do Koła Pięczkowo Związku Powstańców Wielkopolskich, do którego wstą-

pił 16.03.1937 r.
Zweryfikowany jako powstaniec wielkopolski pod numerem 14884 w dniu 

2.09.1937 r. przez Związek Powstańców Wlkp. 

Piotr Gola (1885-1954)

Urodził się w dniu 18.10.1885 r. w Brodowie jako syn Stanisława i Marianny, z domu 
Dopierała.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca
Mieszkał w Murzynowie Leśnym.
Zawarł w 1921 r. związek małżeński z Marianną Górną   (1887-).
Zmarł w Murzynowie Leśnym w dniu 6.01.1954 r.
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Walenty Grzelaszyk (1894-)

Urodził się w dniu 4.02.1894 r. w Pięczkowie jako syn Franciszka i Marianny, z domu 
Wegner.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w 2. Kompanii Batalionu Średzkiego.
Zdemobilizowany w stopniu kaprala.

Cytat z książki  Danuty Wojcięgowskiej i Bogdana Jarosza „Uczestnicy powstania wielkopolskiego 
1918-1919 z ówczesnych granic powiatu średzkiego”, fragment:
Publikacja w Kurierze Średzkim

Relacja Walentego Grzelaszyka z Pięczkowa, b. sierżanta sztabowego II-giej kompa-
nii średzkiej.

W końcu listopada 1918 roku wróciłem z Janowa Lubelskiego, gdzie należałem do II-
-giej brygady Legionów Piłsudskiego, do mych stron rodzinnych, do Pięczkowa. Po kilku 
dniach odpoczynku pojechałem do Poznania, do Wydziału Wojskowego Naczelnej Rady 
Ludowej, gdzie przedstawiłem się adwokatowi Maciaszkowi, stawiając mu się do dys-
pozycji jako były legionista w charakterze ewentualnego łącznika z Warszawą. Wyobra-
żałem sobie bowiem, że będę mógł oddać Naczelnej Radzie Ludowej w tym kierunku 
usługi. Maciaszek przy jął mnie jednak bardzo chłodno i oświadczył, że Naczelna Rada 
Ludowa nie szuka żadnej łączności z Warszawą.

 W Poznaniu pobyłem kilka dni, po czym po wróciłem do Pięczkowa. Tu zwołałem 
wspólnie z Leonem Kasprowiakiem i mistrzem piekarskim Kaczorem publiczne zebra-
nie, które się odbyło, o ile mnie pamięć nie myli, pomiędzy 10-tym a 12 tym grudnia 
1918 roku. Na zebraniu tym przemawiali Kaczor, Kasprowicz i ja, wzywając byłych woj-
skowych do zbrojnego zorganizowania się. Przekonywałem obecnych, że musimy podjąć 
walkę zbrojną z Niemcami, bo nie możemy liczyć na to, aby koalicja lub ktokolwiek 
inny podarowali nam Polskę bez naszego własnego wysiłku, niby ładnie zasznurowaną 
paczkę. 

 Na skutek tej naszej inicjatywy zapisało się do tworzyć się mającego oddziału 
około 30-tu ochotników z których przypominam sobie następujących z Pięczkowa: 

st. szereg. Leon Kasprowiak, 
kapral Walenty Grzelaszyk, 
szereg. Franciszek Dembiński,
szereg. Jan Janicki, 
szereg. Józef Janicki, 
szereg. Antoni Ławniczak, 
szereg. Jan Ławniczak, 
sierżant Stanisław Kaczor, 
marynarz Czesław Wiechciński, 
szereg. Franciszek Matuszewski, 
szereg. Franciszek Makowski, 
szereg. Cichoń, 
szereg. Stanisław Bezler, 
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szereg. Edward Szcześniak, 
szereg. Ignacy Adrjan, 
szereg. Józef Lisiak, 
szereg. Edmund Wiechciński, 
szereg. Antoni Nowaczyk, 
szer. Stępniak,
szer. Piotr Gola z Witowa.

Jan Janicki 

Brał udział w stopniu szeregowca w Powstaniu Wlkp. w 2. Kompanii Batalionu 
Średzkiego.

Relacja Walentego Grzelaszyka z Pięczkowa, b. sierżanta sztabowego
II-giej kompanji średzkiej.

...wyruszyła II-ga kompanja średzka w kolumnie marszowej do Zalesia, skąd miała 
się udać w dniu następnym jako pomoc pod Szubin. 

O ile się nie mylę, mieliśmy na drugi dzień rano wyruszyć w kierunku folwarku i sta-
nąć do dyspozycji dowództwa odcinku III-go. 

W Zalesiu stanęło 112 ludzi, 2 lekkie kulomioty, 1 wóz bagażowy i 1 kuchnia połowa. 
Jeden lekki kulomiot był przy plutonie kostrzyńskim, a obsługiwali go Ludwik Siciński, 

Czesław Wiśniewski, Jan Lesiewicz i Zielichowski, drugi, przy plutonie średzkim, obsłu-
giwali, Feliks Grzegorczyk, Jan Janicki i dwóch jeszcze innych powstańców, których na-
zwisk nie pamiętam...

Józef  Janicki (1894-1968)

Urodził się w dniu 21.02.1894 r. w Pięczkowie jako syn Szymona i Salomei, z domu 
Kantorskiej.

Podczas I wojny światowej wcielony do armii niemieckiej służył w 7. Kompanii In-
fanterie Regiment nr 470, do której pobór nastąpił z regionu Nadrenii. Walcząc na fron-
cie zachodnim został ranny w 1918 r. 

W dniu 27 grudnia 1918 r. wstąpił do 2. Kompanii Średzkiej pod dowództwem Le-
ona Kasprowiaka. W Poznaniu po zaopatrzeniu w broń palną kompania wyjechała na 
front północny i po ataku na zdobyto miasto Szubin. W lutym 1919 r. brał udział w wal-
kach pod Kcynią, Rynarzewem i Budzyniem. Po sformowaniu się II. Batalionu Średzkie-
go pod dowództwem por. dr. Rządkowskiego, ponownie brał udział w walkach o wieś 
Paterek pod Nakłem.

W późniejszym czasie był na froncie zachodnim pod Rawiczem. Zdemobilizowany 
w stopniu szeregowca.

Zmarł w dniu 11.03.1968 r. w Psarskich, powiat Śrem i tam na cmentarzu parafialnym 
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został pochowany.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

06.14-0.218 z dnia 14.06.1965 r.

Stefan Jankowski

Zamieszkały w Pięczkowie po II wojnie światowej.

Stanisław Kaczor 

Brał udział w Powstaniu Wlkp., służąc w stopniu sierżanta w 2. Kompanii Batalionu 
Średzkiego.

Leon  Kasprowiak (1896-1932)

Urodził się w dniu 8.04.1896 r. w Pięczkowie jako syn Franciszka i Marianny, z domu 
Roch.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w 2 Kompanii Batalionu Średzkiego, gdzie 
był dowódcą kompanii.

Zdemobilizowany w stopniu sierżanta. Awansowany na stopień porucznika.
Zmarł w dniu 17.03.1932 r. w Tournai (prowincja Hainaut, Walonia, Belgia)
Odznaczony:
Krzyżem Walecznych.

Danuta Wojcięgowska, Bogdan Jarosz: Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 z ówcze-
snych granic powiatu średzkiego.

Relacja Walentego Grzelaszyka z Pięczkowa, b. sierżanta sztabowego II-giej kompa-
nii średzkiej.

„Tymczasem wróciła II-ga kompania średzka dnia 25 stycznia 1919 r. z frontu do Śro-
dy. Dowództwo nad nią objął Leon Kasprowiak, przy czym została drużyna garnizonowa 
przydzielona częściowo do kompanii II-giej, częściowo do komp. III-ciej.”

Franciszek Kasprzak (1893-)

Urodził się w dniu 23.08.1893 r. w Pięczkowie jako syn Wojciecha i Marianny, 
z domu Franczak.

Mieszkał w Pięczkowie.  Zdemobilizowany w stopniu kaprala.
Należał do Koła  Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 

1914-1919.
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Józef Kośmider (1901-1981)

Urodził się w dniu 18.10.1901 r. w miejscowości Heinsberg (Nadrenia Północna-
-Westfalia) jako syn Antoniego i Marianny, z domu Matysiak.

W końcu grudnia 1918 r., przebywając u rodziny w okolicy Wielenia, przeszedł do 
oddziałów powstańczych formujących się nad Notecią. Brał w ich składzie udział w star-
ciach zbrojnych w tym rejonie, w szczególności w styczniu w walkach pod Wrzeszczy-
ną i Roskiem. Po zakończeniu Powstania Wlkp. pozostał w Wojsku Polskim, w składzie 
12. Kompanii 9. Pułku Strzelców Wlkp. (późniejszego 67. Pułku Piechoty), służąc w nim 
do 1921 r. W składzie tego pułku brał udział w jego działaniach bojowych na różnych 
odcinkach frontu powstańczego.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. 
Mieszkał w Mystkach. Pracował jako robotnik. Zawarł związek małżeński z Józefą 

(1906-1980).
Zweryfikowany przez  Zarząd Główny Związku Powstańców Wlkp. w dniu 

9.07.1935 r. pod numerem 15866.
Był członkiem Koła Nekla Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 

20.01.1935 r.
Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W15/72.
Zmarł w dniu 21.04.1981 r. i został pochowany na cmentarzu w Pięczkowie.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

07.30-0.949 z dnia 30.07.1964 r.

Franciszek Leciejewski (1899-1972)

Urodził się w dniu 20.03.1899 r. w Sulęcinie jako syn Ludwika i Marianny, z domu 
Biernat.

 Jako żołnierz niemiecki urlopowany nie powrócił do swej jednostki i z tego powodu 
był poszukiwany przez niemieckie władze wojskowe.

Brał udział w walkach Powstania Wielkopolskiego w składzie oddziału powstań-
czego w Mroczy od 1.01.1919 r. do 5.01.1919 r. Walczył na odcinku Mrocza, Witosław 
i Nakło. 

Z zawodu był ślusarzem. Mieszkał w Mroczy przy ul. Kościuszki 17.
Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W15/72.
Zmarł w dniu 7.07.1972 r. w Pięczkowie.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

11.10-0.909 z dnia 10.11.1958 r.

Franciszek  Lisiak (1900-)

Urodził się w Pięczkowie w dniu 8.05.1900 r. jako syn Jakuba i Katarzyny, z domu 
Nowaczyk.
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Wstąpił 8.12.1918 r. do 3. Kompanii Batalionu Średzkiego pod komendą Nikodema 
Dykczaka. Z nią od  brał udział w walkach pod Kcynią, Smogulcem i Mieszkowem gdzie 
został ranny.

Ranny w powstaniu, przebywał w szpitalu w Kcyni.
Po wyjściu ze szpitala w dniu 15.07.1919 r. został przydzielony do 12 Pułku Strzel-

ców Wlkp. 
Zdemobilizowany w dniu 30.11.1921 r. Został przodownikiem Straży Granicznej na 

Śląsku Cieszyńskim w Posterunku Bielsko Jaworzynka 
Mianowany na stopień podporucznika, uchwała numer W4/72.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

12.28-0.977 z dnia 28.12.1957 r.
Medalem Niepodległości.

Józef Lisiak (1894-)

Urodził się w dniu 19.03.1894 r. w Pięczkowie jako syn Jakuba i Katarzyny, z domu 
Nowaczyk

Wstąpił do tworzącego się w Pięczkowie oddziału powstańczego pod komendą Le-
ona Kasprowiaka.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Leon Lisiak (1898-)

Urodził się w dniu 6.04.1898 r. 
Wcielony do armii niemieckiej zaginął podczas walk w 1918 r.
Z zawodu był urzędnikiem skarbowym. Zawarł związek małżeński ze Stanisławą 

Lis. 
Odznaczony Medalem Niepodległości.

Stanisław Lisiak (1887-)

Urodził się w dniu 30.10.1887 r. w Pięczkowie.
Wcielony do armii niemieckiej służył w 6. Kompanii Reserve-Infanterie-Regiment nr 

46 utworzonej w Szamotułach. Posiadał stopień Gefreiter. W 1915 r. został podczas walk 
ranny a w 1917 r. trafił do rosyjskiej niewoli. Obóz jeniecki znajdował się w Kostromie. 
Stamtąd w ramach wymiany jeńców został zwolniony i umieszczony w Schwerinie 
(Mecklenburgia).
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Tomasz Lisiak (1885-1973)

Urodził się w dniu 16.12.1885 r. w Pięczkowie jako syn Wawrzyna i Francisz-
ki, z domu Poch.

Z zawodu był rolnikiem.
Do Koła Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 wstą-

pił w dniu 24.02.1937 r.
Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.
Zmarł w dniu 15.08.1973 r. i został pochowany w Pięczkowie.

Antoni Ławniczak (1897-)

Urodził się w dniu 16.05.1897 r. w Pięczkowie jako syn Józefa i Franciszki, z domu 
Antkowiak.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Służył w 2. Kompanii Średzkiej pod ko-
mendą Leona Kasprowiaka. Brał udział w walkach w rejonie Szubina i tam w dniu 
11.01.1919 r. został lekko ranny.

Franciszek Ławniczak (1899-)

Urodził się w dniu 3.01.1899 r. w Pięczkowie jako syn Bartłomieja i Francisz-
ki, z domu Makowskiej.

Wcielony do armii niemieckiej brał udział w I wojnie światowej.
W 1918 r. został podczas walk ranny na froncie zachodnim.
Służył w Schleswig-Holsteinisches Infanterie-Regiment nr 163 z Heide (plac ćwi-

czebny Lockstedt).

Jan Ławniczak (1897-)

Urodził się w dniu 3.02.1897 r. w Pięczkowie jako syn Bartłomieja i Francisz-
ki, z domu Makowskiej.

Wcielony do armii niemieckiej brał udział w I wojnie światowej.
W 1918 r. został podczas walk ranny.

Stanisław Ławniczak (1899-1972)

Urodził się w dniu 18.03.1899 r. w Pięczkowie jako syn Józefa i Franciszki, z domu 
Antkowiak.

Zdemobilizowany w stopniu bombardiera.
Z zawodu był rolnikiem. Mieszkał w Pięczkowie.
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W dniu 21.02.1937 r. wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P.. Był 
członkiem Koła w Pięczkowie.

Zmarł w dniu 7.07.1972 r.

Władysław Łuczak (1873-)

Urodził się w dniu 3.06.1873 r. w Pięczkowie.
Z zawodu był rzeźnikiem.
Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.
Należał do Koła Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-

1919, do którego wstąpił 16.03.1937 r.

Franciszek Makowski (1892-1979)

Urodził się w dniu 18.11.1892 r. w Pięczkowie jako syn Kazimierza i Józefy, z domu 
Gabała.

Wcielony do armii niemieckiej służył w 4. Kompanii Reserve-Infanterie-Regiment nr 
227 sformowanej w Rawiczu.

Podczas walk w 1916 r. zaginął i znalazł się w rosyjskiej niewoli, z której powrócił 
w 1918 r.

Wstąpił ochotniczo do 2. Kompanii Średzkiej w pierwszej połowie stycznia 1919 r. 
i brał  udział we wszystkich działaniach tej kompanii na froncie pod Szubinem i Ryna-
rzewem pod dowództwem Leona Kasprowiaka. 4 lutego 1919 r. w walkach pod Słona-
wami ranny w lewą rękę został przeniesiony do szpitala w Poznaniu. Po wyzdrowieniu 
został wcielony do 62. Pułku Piechoty. Zdemobilizowany w stopniu kaprala. 

Prowadził gospodarstwo rolne w Pięczkowie. Członek Koła Pięczkowo Związku We-
teranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 od dnia 17.02.1937 r. W 1938 r. należał 
do Koła Pięczkowo Związku Powstańców Wlkp.  

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 15/72. 
Zmarł w dniu 25.10.1979 r. i został pochowany na cmentarzu w Pięczkowie.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

12.06-0.952 z dnia 6.12.1957 r.

Wojciech Marszałkowski (1896-1972)

Urodził się w dniu 28.03.1896 r. w Hochlarmark (obecnie dzielnica Recklinghausen) 
jako syn Jana i Marianny Wojnowicz.

Przystąpił do Powstania Wielkopolskiego z poboru przez Powiatową Komendę Uzu-
pełnień w Jarocinie i został wcielony 6.02.1919 r. do 10. Pułku Strzelców Wlkp. (póź-
niejszego 68. Pułku Piechoty). Zdemobilizowany 9.07.1921 r. zgodnie z rozkazem MSW 
661/256/21 w stopniu strzelca.
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Mieszkał w Kotlinie.
Zmarł w dniu 20.01.1972 r. i został pochowany na cmentarzu w Pięczkowie. 
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

11.11.-0.1072 z dnia 11.11.1971 r.

Matuszewski Franciszek (1893-1982)

Urodził się w dniu 5.10.1893 r. w Pięczkowie jako syn  Ludwika i Franciszki, z domu 
Adryan.

Podczas służby w armii niemieckiej został ciężko ranny w 1917 r.
Brał udział w Powstaniu Wlkp. Służył w 4. Kompanii Batalionu Średzkiego. Wstąpił 

w jej szeregi 28.12.1918 r.,  W szeregach tej kompanii pod dowództwem Leona Kaspro-
wiaka uczestniczył w walkach frontowych pod Szubinem i Rynarzewem.

Następnie został 1.05.1919 r. przeniesiony do 1. Kompanii VI Batalionu Wojsk 
Kolejowych.

Zwolniony z wojska w maju 1920 r. został ponownie wcielony do służby 28.08.1920 r. 
do XI Batalionu Wojsk Kolejowych. Stąd 17.12.1920 r. został przeniesiony do 4. Kompa-
nii Baonu Wartowniczego 4/VII. Był pracownikiem Orzechowskich Zakładów Przemy-
słu Drzewnego w Orzechowie i członkiem ZBoWiD-u.

Mianowany na stopień podporucznika, uchwała numer W 15/72.  Zdemobilizowany 
w stopniu plutonowego z dniem 24.03.1922 r. jako żołnierz 62. Pułku Piechoty.

Zmarł w Śremie w dniu 12.01.1982 r. i pochowany został na cmentarzu w Pięczkowie.
Odznaczony:
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.952 z dnia 

6.12.1957 r.
Medalem Niepodległości.

cytat z: Danuta Wojcięgowska,  Bogdan Jarosz, Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 
z ówczesnych granic powiatu średzkiego.

Życiorys

„Ja Matuszewski Franciszek ur. 5. października 1893 r. jako syn małorolnych Ludwika 
i z Franciszki (z d. Adryan) Matuszewskich zamieszkałych w Pięczkowie, pow. Środa. 
Szkołę powszechną ukończyłem w 1908 r. Po wyjściu ze szkoły pracowałem w rolnictwie 
jako pomoc. W 1911 r. wyjechałem do Essen (Niemcy) gdzie pracowałem w kopalni węgla 
kamiennego. 

W r. 1914 zostałem zaciągnięty do armii niemieckiej. W r. 1918 w grudniu przed zwol-
nieniem otrzymałem urlop zdrowotny (po chorobie) i przyjechałem do Pięczkowa do ro-
dziców w dniu 24.XII.1918 r. 

W tym czasie (27.XII.1918.) wybuchło powstanie wielkopolskie, więc się zgłosiłem na 
ochotnika w dniu 28.XII.18 w Środzie do tworzącej się II komp. średzkiej pod dowódz-
twem L. Kasprowiaka i brałem udział z bronią w walkach z Niemcami pod Szubinem 
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i w Rynarzewie. Dnia 1.V.1919 przenieśli do I komp. tworzącego się zalążka 6 Bat. wojsk 
kolejowych na Wildzie koło Poznania. W wojsku polskim służyłem do 1922 r. – ostatnio 
stopień plutonowy.

Z wojska zwolniłem się na własną prośbę i następnie zgłosiłem się na kurs Straży 
Celnej w Wieleniu i po szkole (3 mieś.) wysłany na granicę czeska w Karpaty.

W r. 1937 został. przeniesiony w stan spoczynku, otrzymałem emeryturę iwróciłem do 
Pięczkowa – gdzie dotąd mieszkam. Podczas okupacji hitlerowskiej zarejestrowałem się 
jako robotnik rolny i pracowałem w rolnictwie. W r. 1945byłem poważnie chory gdy wró-
ciłem z Einzatzu. W r. 1948 otrzymałem pracę w fabryce sklejek w Orzechowie pow. Wrze-
śnia. W r. 1958 zostałem przeniesiony na rentę z powody przekroczenia 65 lat życia.”

Matuszewski Franciszek
Pięczkowo, pow. Środa

Stanisław Nowak (1899-1945)

Urodził się w dniu 6.10.1899 r. w Sulęcinie jako syn Tomasza i Agnieszki, z domu 
Karpińskiej..

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Mieszkał w Pięczkowie.
Był strażnikiem celnym. W 1938 r. przebywał na emeryturze.
Wstąpił w dniu  22.02.1937 r. do Koła Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Na-

rodowych R.P. 1914-1919.

Leon Pańczak (1903-1967)

Urodził się w dniu 8.04.1903 r. w Pięczkowie powiat Środa Wlkp. jako syn Andrzeja 
i Jadwigi, z domu Matuszak.

W 1918 r. wstąpił do oddziału powstańczego w Pięczkowie, do 2. Kompanii Średz-
kiej pod komendą Leona Kasprowiaka. Następnie służył w 8.Pułku Strzelców Wlkp. 
Zdemobilizowany w stopniu kaprala.

Zmobilizowany w dniu 24.08.1939 r. i 17.09.1939 r. dostał się do niewoli niemiec-
kiej. Przebywał w obozie Stalag VI  F Bocholt (Bocholt to miasto w zachodniej części 
Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Borken, przy 
granicy z Holandią,okręg wojskowy Münster) z numerem 1046. Po likwidacji obozu 
pracował w kamieniołomach, a następnie w fabryce koncernu I.G. Farbenindustrie AG. 
w Dormagen (Dormagen − miasto w zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Nad-
renia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf, w powiecie Rhein-Kreis Neuss). Tam 
pracował do końca wojny. W dniu 15.06.1945 r. powrócił do Polski 

 Mieszkał w Borzykowie. Z zawodu był listonoszem.
Zweryfikowany jako powstaniec wielkopolski w dniu 26.11.1936 r. pod numerem 

20206.
Należał od 17.08.1936 r. do Koła Borzykowo Związku Weteranów Powstań Narodo-

wych R.P.  i był jego sekretarzem 
Zmarł na zawał serca w dniu 17.04.1967 r. 



191

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi w 1938 r.

Franciszek Pietrzak (1899-)

Urodził się w dniu 8.10.1899 r. w Pięczkowie jako syn Jana i Marianny, z domu 
Staszak.

Wstąpił w dniu 10.01.1919 r. do 2. Kompanii Średzkiej, w składzie której brał udział 
w walkach pod Szubinem, Rynarzewem, Paterkiem i Nakłem, pod dowództwem Anto-
niego Pospieszalskiego.

Zdemobilizowany w stopniu kaprala. Mieszkał w Bydgoszczy przy ul. Bocianowej 
34.

Mianowany na stopień podporucznika, uchwała numer W38/74.
Zweryfikowany jako powstaniec wielkopolski przez Związek Powstańców Wielko-

polskich w dniu 29.11.1934 r. pod numerem 12300.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

12.18-0.1053 z dnia 18.12.1958 r.

Stefan Pilarczyk (1900-)

Urodził się w dniu 12.04.1900 r. w Komorzu, powiat Jarocin, jako syn Jakuba 
i Wiktorii.

Walczył w Powstaniu Wlkp. w szeregach kompanii jarocińskiej w stopniu starszego 
strzelca pod Miejską Górką i Rawiczem. Zdemobilizowany w stopniu starszego strzelca.

W latach międzywojennych , podczas okupacji i po wyzwoleniu, do przejścia w roku 
1965 na emeryturę, pracował jako robotnik leśny. Od 1937 r. zamieszkał w Witowie. 
Z zawodu był listonoszem.

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w walkach pod Kutnem. Wzięty do nie-
woli został zwolniony w październiku 1939 r.

Mianowany na stopień podporucznika, uchwała numer  W15/72.
Był zweryfikowanym weteranem Powstania Wielkopolskiego 1918/19.  
Należał do Koła Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 

3.03.1937 r.
Członek ZBoWiD-u od 6.02.1970 r. 
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 

03.06.-0.196 z dnia 6.03.1974 r.

Stanisław Poch (1901-)

Urodził się w dniu 6.11.1901 r. w Pięczkowie jako syn Andrzeja i Agnieszki, z domu 
Organiściak.

Z zawodu był rolnikiem.
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Zdemobilizowany w stopniu bombardiera.
Mieszkał w Pięczkowie.
Należał do Koła Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 

3.03.1937 r.

Franciszek Ratajczak (1895-1977)

Urodził się w dniu 28.11.1895 r. w Pięczkowie powiat Środa jako syn Michała i Fran-
ciszki, z domu Miklewicz.

Wcielony do armii niemieckiej służył w stopniu Unteroffizier w5. Kompanii Infante-
rie Regiment nr 46. Podczas walk został w 1918 r. ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp.,  służąc w 2. Kompanii Batalionu Średzkiego.
Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. Z zawodu był stolarzem. Mieszkał 

w Pięczkowie.
Należał od 17.02.1937 r. do Kola Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Narodo-

wych 1914-1919. W 1938 r. należał do Koła Pięczkowo Związku Powstańców Wlkp. Był 
prezesem koła.

Zmarł w 1977 r. i został pochowany na cmentarzu w Pięczkowie.

Leon Sikorski (1894-1964)

Urodził się w dniu 20.03.1894 r. w Pięczkowie jako syn Tomasza i Agnieszki, z domu 
Stępniak.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.
Z zawodu był kolejarzem. Zawarł związek małżeński z Apolonią Banaszak.
Należał do Koła Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-

1919 od dnia 1.03.1937 r.
Zmarł w dniu 7.04.1964 r. i został pochowany na cmentarzu w Pięczkowie. 

Franciszek Stępniak (1880-)

Urodził się w dniu 18.11.1880 r. w Małych Jeziorach jako syn Szymona i Marian-
ny, z domu Drop.

Z zawodu był rolnikiem. Mieszkał w Bronisławiu.
W dniu 23.02.1937 r. wstąpił do Koła Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Na-

rodowych R.P. 1914-1919.

Andrzej Strugała (1883-)

Urodził się w dniu 18.11.1883 r. w Rusocinie, powiat Śrem, jako syn Jana 
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i Marianny, z domu Banaszak.
Zawarł w 1908 r. związek małżeński z Marianną Kasprowiak z Pięczkowa.
Z zawodu był rolnikiem. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. Mieszkał 

w Pięczkowie.
Należał do Koła Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-

1919 od dnia 27.02.1937 r.

Edward  Szcześniak (1898-1967) 

Urodził się w dniu 13.10.1898 r. w Pięczkowie jak syn Jana i Wiktorii, z domu 
Michalak.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 27.12.1918 r. w 2. Kompanii Średz-
kiej pod dowództwem Leona Kasprowiaka w walkach na froncie północnym (Szubin, 
Kcynia, Nakło, Rynarzewo). 

Po zakończeniu działań powstańczych pozostał w dalszej służbie wojskowej w 8. 
Pułku Strzelców Wlkp. (późniejszym 62. Pułku Piechoty w Bydgoszczy). Zdemobilizo-
wany w stopniu starszego sierżanta. 

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i dostał się do niewoli niemieckiej.
Zmarł w dniu 3.11.1967 r. i został pochowany w Bydgoszczy.
Odznaczony 
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.29-0.353 z dnia 

29.08.1968 r.
Krzyżem Zasługi.

Stanisław Kostka Szubert (1889-)

Urodził się w dniu 30.09.1889 r. w Kostrzynie jako syn Jana i Wandy, z domu 
Drobnickiej.

Wcielony do armii niemieckiej został w 1914 r. w stopniu Gefreiter der Reserve 
ranny.

Mieszkał w Pięczkowie.

Antoni Szwed (1900-1990)

Urodził się w dniu 29.04.1900 r. w Pięczkowie jako syn Stanisława i Jadwigi, z domu 
Kaczmarek.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył na froncie zachodnim. Następnie 
nadal pozostał w służbie wojskowej do 1923 r. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Z zawodu był mistrzem kowalskim. Mieszkał w Dusznikach.
Mianowany na stopień podporucznika, uchwała numer W8/72.
Należał do Koła Duszniki Związku Weteranów Powstań Narodowych R. P. 1914-1919 
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od 17.02.1935 r.
Zmarł w dniu 17.01.1990 r. w Dusznikach, powiat Szamotuły.
Odznaczony:
– Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.06-0.112 

z dnia 6.02.1974 r.
– Medalem Niepodległości.

Stanisław Urbański (1899-)

Urodził się w dniu 20.09.1899 r. w Pięczkowie jako syn Franciszka i Francisz-
ki, z domu Frankowskiej.

Wcielony do armii niemieckiej brał udział w I wojnie światowej i w 1918 r. został 
ranny.

Zdemobilizowany w stopniu kaprala.
Mieszkał w Cieślach Małych i Borzykowie.
Należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. Koło Borzykowo, do któ-

rego wstąpił  16.03.1937 r.

Ignacy Wawrzyniak (1892-1964)

Urodził się w dniu 24.01.1892 r. w Pięczkowie jako syn Franciszka i Apolonii, z domu 
Stefaniak.

Naukę rozpoczął w w szkole ludowej w Pięczkowie w 1898 r. Ukończył ją w marcu 
1906 r. 

Następnie podjął pracę na kolei w Miłosławiu. Po dwóch latach pracy wyruszył do 
pracy w kopalni w Zagłębiu Ruhry. Tam pracował do 1912 r., kiedy to został powołany 
do odbycia służby wojskowej. Służył w I Batalionie 2. Unter-Elsässisches Infanterie-Re-
giment numer 137 w Hagenau. W okresie I wojny światowej służył w żandarmerii polo-
wej. W 1916 r., będąc w stopniu Gefreiter w 2. Kompanii, został ranny. Po zakończeniu 
wojny na krótko powrócił do pracy na kolei.

W marcu 1919 r. powołany do Żandarmerii Krajowej b. Dzielnicy Pruskiej 
i z dniem 5.03.1919 r. objął Komisariat Żandarmerii w miejscowości Lubosz w powiecie 
Międzychód. 

Następnie z dniem 1.07.1920 roku został wcielony do Policji Państwowej i miano-
wany komendantem posterunku we Wronkach, a z dniem 01.02.1927 r. przeniesiony na 
stanowisko komendanta posterunku w Gostyniu. 

Ukończył kurs dla Żandarmerii Krajowej, a w roku 1925 r. odbył kurs dla przodowni-
ków Policji Państwowej. Szkolił się także w Szkole dla Szeregowych Policji Państwowej 
w Żyrardowie w 1930 r. i w Głównej Szkole Gazowej w Warszawie.

Po ukończeniu szkół policyjnych został przeniesiony z dniem 20.03.1931 r. do Lesz-
na w charakterze instruktora powiatowego na powiaty: leszczyński, rawicki i gostyński, 
a później w 1935 r. został komendantem posterunku w Lesznie. Tam służył do wybuchu 
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II wojny światowej. Podczas kampanii wrześniowej został ranny. Po krótkiej pracy przy-
musowej został żandarmem w Krakowie a następnie policjantem w Nowym Żmigrodzie 
i dalej w Żmigrodzie, Osieku, Dębowcu i Tarnowcu.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich został aresztowany przez NKWD i osadzony w wię-
zieniu w Nowym Sączu, a następnie wywieziony na Ukrainę do Doniecka. Tu pracował 
w kopalniach. Do Leszna powrócił późnym latem 1945 r. Od października 1950 r. pra-
cował w Spółdzielni Inwalidów im. M. Kopernika w Lesznie jako pracownik fizyczny, 
skąd przeszedł na emeryturę z dniem 30 czerwca 1958 r. 

Zmarł w dniu 1.02.1964 r. w Lesznie.
Odznaczony:
Krzyżem Walecznych, 
Brązowym Krzyżem Zasługi, 
Medalem za Wojnę 1918-1921,
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Józef Wawrzyniak (1871-)

Urodził się w dniu 17.03.1871 r. w Pieczkowie jako syn Macieja i Justyny.
Służył od 12.12.1918 r. do 10.07.1919 r. w Straży Ludowej w Orzechowie.
Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był robotnikiem.
Był członkiem Koła Orzechowo Związku Powstańców Wielkopolskich.

Czesław Wiechciński (1899-1964)

Urodził się w dniu 23.07.1899 r., w Pięczkowie jako syn Andrzeja i Józefy, z domu 
Staszak.

Podczas służby w armii niemieckiej był ranny w 1918 r. Zdemobilizowany w stop-
niu strzelca.

Z zawodu był kołodziejem. Mieszkał w Witowie.
Należał do Koła Pięczkowo Związku Powstańców Wlkp., do którego wstąpił 

27.02.1937 r.
Zmarł w dniu 7.05.1964 r. w Witowie, powiat Środa, i został pochowany na cmen-

tarzu w Pięczkowie.

Henryk  Wiechciński (1895- )

Urodził się w dniu 27.12.1895 r. w Pięczkowie jako syn Andrzeja i Józefy, z domu 
Staszak. 

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Pozostawał w służbie Powstania Wielko-
polskiego w okresie od  11.11.1918 r. do 17.06.1919 r.

Walczył przy oswobodzeniu miasta Poznania, Szubina, Rynarzewa, Samoklęsk 
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i Turu, będąc powstańcem w 1. Kompanii Marynarzy pod dowództwem  Adama Bia-
łoszyńskiego. Następnie służył w Morskim Dywizjonie Lotniczym z siedzibą w Pucku. 

Zdemobilizowany w stopniu starszego sierżanta pilota.
Mianowany na stopień podporucznika, uchwała numer W4/72.
Odznaczony:
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.28-0.976 z dnia 

28.12.1957 r.,
Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych.
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Wybrane akta Koła Pięczkowo

Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919

pobrane ze stron Narodowego Archiwum Cyfrowego  
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl
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Lista członków Związku Powstańców Wlkp. z Pięczkowa wz 1938 r.
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 ORGANIZACJE WETERAŃSKIE

Michał Pawełczyk
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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 

bazie którego powstał:
 —  1932 Związek Weteranów Powstań Narodowych Rzeczpospolitej Polskiej 

1914–1919.
 —  1938 – 1949 Związek Powstańców Wielkopolskich – powstał podczas zjazdu 

w kwietniu 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 Wielkopolskich 1918/1919.

W okresie powojennym były kontynuowane tradycje tych organizacji przez dzia-
łający od 1946 r. Związek Powstańców Wielkopolskich i powstałą po jego likwidacji 
w 1949 r. Krajową Komisję Weteranów Powstania Wielkopolskiego z siedzibą przy Za-
rządzie 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 
Warszawy. W dążeniu do łączenia się w większe jednostki organizacyjne zainicjowano 
zjednoczenie 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 Uczest-
ników Powstań Narodowych. 

10.06.1932 r. w Poznaniu odbył się Walny Zjazd Delegatów Kół poznańskich i pomor-
skich Związku Byłych Uczestników Powstań Narodowych, który jednogłośnie uchwalił 
przemianowanie na Związek Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914–1919 r. i przy-
jął statut tegoż Związku.

Na czele Zarządu Głównego stanął jako prezes gen. bryg. w stanie spoczynku Stani-
sław Taczak. 

Celem Związku była integracja powstańców z lat 1914 – 1919, obrona interesów 
powstańców i niesienie pomocy członkom oraz wdowom i sierotom po poległych 
i zmarłych powstańcach, przez, między innymi, staranie się o pracę dla swoich człon-
ków, umożliwianie korzystania z bezpłatnej lub zniżkowej opieki lekarskiej, darmowej 
porady prawnej, ale też dbanie o prace nad historią powstania. Działalność Związku 
polegała także na wydawaniu publikacji. Tylko w roku 1932 r. ukazały się publikacje 
„Wielkopolska a Prusy w dobie Powstania 1918/19” i tom zbiorowy „Szkice i fragmenty 
z Powstania Wielkopolskiego 1918/19”.

Związek miał charakter propaństwowy (piłsudczykowski) i katolicko–narodowy. 
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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 r. 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 Wrześni 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, 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 R.P. 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 Koła Miłosław z 1936 r.

Koło nie posiadało sztandaru w styczniu 1936 r. W tym roku do Koła należało 18 
powstańców wielkopolskich, 3 osoby to członkowie rad ludowych i żołnierskich, 2 po-
wstańców śląskich oraz 1 hallerczyk. Na Walnym Zgromadzeniu w 1936 r. wybrano 
Zarząd w składzie: Marian Gawron, Franciszek Matysiak, Józef Szczepaniak, Kazimierz 
Dębicki, Stanisław Tabaka, Jakub Sikorski i Adam Wojciechowski. 

Do Komisji Rewizyjnej powołano Jana Walczaka, Jana Kempińskiego, Stefana Mły-
narczaka. Na zebraniu uroczyście pożegnano zmarłego Jana Mencla.

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. Związek liczył 43 członków z tego 9 zweryfikowanych. Koło nie po-
siadało własnej chorągwi. Korepondencję należało przesyłać na adres sekretarza Koła 
w Orzechowie.

Prezesem został wybrany Franciszek Wlekliński, sekretarzem Jan Joachimiak, skarb-
nikiem Marcin Pawlaczyk a komendantem Czesław Skrzypczak.

Koło należało do Okręgu I Poznańskiego. 
Koło przekazywało do Zarządu Głównego dane osób pragnących zostać zwery-

fikowani jako powstańcy wielkopolski. Do czasu II wojny światowej zweryfikowano: 
Franciszka Antoszewskiego, Franciszka Grześkowiaka, Marcina Pawlaczyka, Franciszka 
Wleklińskiego, Jana Joachimiaka i Czesława Skrzypczaka.
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Wybrane akta Koła Orzechowo

Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919

pobrane ze stron Narodowego Archiwum Cyfrowego  
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl
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Lista członków Związku Powstańców Wielkopolskich w Orzechowie.
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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 powołany 14.05.1922 r. Związek Towarzystw Powstańców i Woja-
ków Ziem Zachodnich R.P. Stowarzyszenie nosiło charakter bezpartyjny i apolityczny 
(chociaż akurat można w to mocno powątpiewać). Rekrutowało się z byłych uczest-
ników Powstania Wielkopolskiego i byłych żołnierzy Armii Wielkopolskiej. Później 
postanowiono również przyjmować na członków wszystkich rezerwistów i młodzież 
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 oby-

watelskich, szczególnie wśród młodszego pokolenia,
 —  skupianie wszystkich obywateli danej miejscowości i okolicy, którzy brali 

bezpośredni lub pośredni udział w powstaniu oraz wszystkich wojaków, którzy 
bądź to ochotniczo, bądź też na podstawie poboru służyli w wojsku,

 —  podtrzymywanie ducha solidarności i braterskości przez zgromadzenia, wykła-
dy, odczyty, obchody świąt i rocznic narodowych,

 —  rozwijanie tężyzny cielesnej przez ćwiczenia wojskowe, mające na celu wycho-
wanie fizyczne i wyszkolenie wojskowe, zgodnie z regulaminami – przepisami 
obowiązującymi w Armii Polskiej,

 —  podtrzymywanie wśród członków gotowości niesienia w razie potrzeby czyn-
nej 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 przyczyni-
li 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 powstania z 1863 r. i oczywiście ci, 
którzy położyli szczególne zasługi dla sprawy narodowej lub dla rozwoju danego to-
warzystwa. Do grupy 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 
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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, po-

morski DOK VIII, śląski DOK V), 
 —  szczebel centralny: Generalny Zarząd Związku Powstańców i Wojaków Ziem 

Zachodnich 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 r. Macieja Mielżyńskiego (pseudonim Nowina–Doliwa), powierzając 
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.

Krzyż pamiątkowy „Powstańca Broni” Towarzystwa Powstań-
ców i Wojaków
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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 prze-
wodniczącego Walnego Zjazdu powołano por. rez. druha Alankiewicza ze Strzałko-
wa, sekretarzem został wybrany druh Stanisław Lange. Ze sprawozdania wynikało, że 
okręg zrzesza w siedmiu towarzystwach 495 druhów, posiadających następujące szar-
że 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. 

TOWARZYSTWO POWSTAŃCÓW I WOJAKÓW W MIŁOSŁAWIU

Towarzystwa Powstańców i Wojaków skupiały weteranów powstańców i żołnierzy 
walczących w czasie I wojny światowej oraz powstań narodowych, zwłaszcza w Po-
wstaniu Wielkopolskim. W powiecie wrzesińskim pierwsze koło towarzystwa powsta-
ło w Miłosławiu. Mieszkańcy Miłosławia i okolic powołali do życia Towarzystwo Po-
wstańców 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 
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poznańskie dokonał podziału obszaru na 11 okręgów. Okręg VII tworzyły powiaty Śro-
da, 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 uroczysto-
ści 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.

ZWIĄZEK POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918–1919 

PO II WOJNIE

Po II wojnie światowej nastąpiła reaktywacja Związku Powstańców Wielkopolskich. 
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. 
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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 Wielkopolskie-
go 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 
podporucznika, a oficerowie awansowani zostali na kolejny stopień oficerski. 

Mianowania na stopień podporucznika dokonywała Rada Państwa na wniosek Mini-
stra Obrony Narodowej, a na kolejne stopnie oficerskie mianował Minister Obrony Na-
rodowej. Awanse przyznawano na wniosek. Z reguły z wnioskiem występował Związek 
Bojowników o Wolność i Demokrację.

Zdjęcie ZBoWiD-u Miłosław. 
Siedzą: drugi Kubiak, trzeci burmistrz Miłosławia Wojciński, piąty posel Hudak, szósty Przewodni-
czący Powiatowej Rady Narodowej Tuchy. ósmy Przysiuda, jedenasty Ciszak,
trzeci rząd: pierwszy Genge, w bluzie Kazimierz Grzeskowiak, szósty Maryanski.
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Weteranów zapraszano jako honorowych gości z okazji świąt państwowych. Na zdjęciu grupa po-
wstańców przed trybuną w Miłosławiu odbierająca pochód z okazji Święta 1 Maja w 1973 r.
Przed Trybuną stoją od lewej: pierwszy, w mundurze Marian Chełmikowski, trzeci Marcin Bana-
szak, piąty Józef Madaj, jedenasty w prochowcu z laską Edmund Genge.
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WSPOMNIENIA

Jadwiga Stefańska 
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OPOWIEŚCI DLA WNUKÓW 

W 2018 i 2019 roku obchodziliśmy setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego. Była ona powodem do podjęcia całego szeregu działań związanych z przywoła-
niem zapomnianych wydarzeń i przypomnieniem o ich uczestnikach. Do świadomości 
społecznej dotarło, jak ważną rolę wydarzenie to odegrało w odrodzeniu się polskiego 
państwa i ustanowienia jego granic. Przypomniane zostały bitwy i ich dowódcy, nie-
stety o żołnierzach mówiono znacznie mniej. Pamięć o nich i o lokalnych zdarzeniach 
przechowały jednak ich rodziny.  To właśnie te rodzinne opowieści chcemy zachować, 
zanim rozpłyną się w niepamięci. Miejmy nadzieję, że wnuki z wypiekami na twarzach 
będą czytać o swoich dziadkach, będą oglądać zdjęcia z nimi, odszukiwać podobień-
stwa w rysach twarzy utrwalonych na starych fotografiach. 

Warto przypomnieć, że powiat wrzesiński i wchodząca w jego skład gmina Miłosław 
to teren leżący w granicach państwa niemieckiego i zamieszkały przez trzy główne na-
rodowości - Polaków, Niemców i Żydów. Publikacja ta obejmuje tereny wiejskie gminy 
Miłosław, należące do rzymsko-katolickiej parafii w Czeszewie. Na podstawie spisów 
ludności prowadzonych przez ówczesne władze wiemy, że w 1905 roku teren ten za-
mieszkiwali katolicy i ewangelicy, czyli Polacy i Niemcy.  Budy zamieszkiwało: 67 osób, 
Chlebowo – 367. Nie ma informacji dotyczącej wyznania, zatem można przypuszczać, 
że byli to Polacy. Czeszewo wieś wraz z kolonią zamieszkiwało łącznie – 681 osób,  
w tym 608 katolików i 73 ewangelików. W Szczodrzejewie w 1885 roku mieszkało 230 
osób, w tym 178 katolików i 52 ewangelików, w 1905 roku liczba ludności zmniejszyła 
się do 118 osób. W Orzechowie mieszkało w tym czasie 540 osób, w tym 468 katolików 
i 32 ewangelików.(Informacje statystyczne o ludności znajdują się w publikowanych 
wydawnictwach pod ogólną nazwą Ortschafts Verzeichnis für Provinz Posen). Jak wi-
dać z tego krótkiego zestawienia największą wsią w parafii było Czeszewo. W tej wsi 
zamieszkiwała też największa procentowo ilość Niemców – ewangelików.

Ks. Franciszek Nowak i jego Republika 

W 1918 roku kończy się I wojna światowa. Jednak losy Wielkopolski nie są przesą-
dzone. Wielkopolanie nie chcą dłużej czekać.  Biorą sprawy w swoje ręce. Także w Orze-
chowie – tu również powstaje Straż Ludowa. Wracający z wojny, wcieleni do niemiec-
kiej armii mieszkańcy Orzechowa, Czeszewa,Szczodrzejewa, Chlebowa, Mikuszewa są 
gotowi do walki. Miejscowości te, co ważne z punktu widzenia następujących po sobie 
wydarzeń, należą do parafii Czeszewo.  Patriotyczne nastroje przybierają na sile. Ksiądz 
Franciszek Nowak, proboszcz parafii Czeszewo, do której należy także Orzechowo, 8 
grudnia 1918 roku proklamował z ambony czeszewskiego kościoła powstanie Repu-
bliki Czeszewskiej. Sam stanął na jej czele. Jak się okazuje czeszewski proboszcz to 
brat Alojzego Nowaka, członek kadry dowódczej batalionu wrzesińskiego w Powstaniu 
Wielkopolskim, który wcześniej brał udział w przygotowaniach powstania na terenie 
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powiatu wrzesińskiego, tworząc kompanię w Miłosła-
wiu, Wrześni i Strzałkowie.  

Bracia Nowakowie urodzili się w Poznaniu. Franci-
szek Nowak został proboszczem w Czeszewie 1 lipca 
1916 roku. Był nim przez trzy lata. Jego młodszy brat 
w 1914 roku został zmobilizowany do armii niemiec-
kiej, w której został podporucznikiem. W połowie 
grudnia 1918 roku wraz z pułkiem przybył do Wrześni, 
gdzie konspiracyjnie brał udział w przygotowaniach do 
powstania. Z całą pewnością dochodziło do częstych 
spotkań braci. Czeszewski proboszcz żył zarówno pa-
triotycznym, jak i rewolucyjnym wzmożeniem wy-
wołanym wydarzeniami związanymi z zakończeniem 
I wojny światowej, rewolucjami robotniczymi w Ro-
sji i Niemczech. Świadczą o tym podjęte przez niego 
działania w Czeszewie,z wielkim zapałem wygłaszał 
przemówienia, w których sprzeciwiał się  panom i szlachcie. 11 listopada utworzył 
w Czeszewie Radę Robotniczo – Żołnierską. W jej skład weszli najpewniej mieszkań-
cy Czeszewa i Orzechowa, którzy powrócili z zachodniego frontu I wojny światowej. 
Wiadomo, że w składzie znaleźli się: Marian Wilgocki i Tomasz Stachowiak, Adam An-
drzejewski, bracia Gmerkowie – Michał, Walenty i Ignacy, Franciszek Kasprzak, Tomasz 
Kosmecki, Józef Maciejewski, Antoni Pawlak, Jan Przydryga, Walenty Ratajczak, Win-
centy Skrzypkowski, bracia Tadyszakowie – Franciszek i Jan, Wojciech Walczak, Jan 
Warczygłowa,Józef Wawrzyniak, Zygfryd Mroziński, Antoni Dybalski. Być może także 
Władysław Nowak, który, co prawda, nie wstąpił do żadnego z tworzących się powstań-
czych oddziałów, ale aktywnie włączył się w działania powstańcze w samym Orzecho-
wie. Niestety, nie dotarłam do źródeł zawierających informacje o składzie Rady. Nie 
zachowały się ani wspomnienia, ani dokumenty jej dotyczące.

W dniu proklamowania Republiki Czeszewsko-Orzechowskiej ksiądz Nowak powo-
łał czteroosobową straż bezpieczeństwa składającą się z byłych żołnierzy. Najbardziej 
znaną akcją zorganizowaną przez księdza Nowaka, o której informacje z dumą powta-
rzają mieszkańcy Czeszewa, była wyprawa z „własnym wojskiem” do Wrześni w celu 
zamalowywania smołą niemieckich napisów i szyldów. Proboszcz zwołał też wiec lud-
ności we Wrześni, na którym wygłosił patriotyczne przemówienie, a że był znakomitym 
mówcą, jak potwierdzają to źródła, wywołał tym spore zamieszanie. Wojsko księdza 
Nowaka najwyraźniej nie podporządkowało się także zakazowi noszenia broni przez 
żołnierzy bez zgody władz lokalnych. 

Z tego powodu przewodniczący Rady Żołnierskiej w Miłosławiu wysłał do Czesze-
wa oddział w celu rozbrojenia czeszewskiej straży. Ksiądz i licznie zgromadzeni miesz-
kańcy nie dopuścili do rozbrojenia, a duchowny przekonał miłosławskich żołnierzy, 
by zostali w Czeszewie.  Jednak pomimo problemów, jakie stwarzał ksiądz Franciszek 
Nowak swymi niektórymi działaniami, trzeba przyznać, co zresztą wynika z publikacji 
Antoniego Ciszaka „Września i Powiat Wrzesiński w okresie Powstania Wielkopolskiego 
1918-1919”, że aktywność księdza przyczyniła się do przystąpienia do formujących się 

Ksiądz Franciszek Nowak
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kompanii powstańczych wielu żołnierzy i mężczyzn z Czeszewa i Orzechowa, a po-
wstanie Republiki Czeszewsko–Orzechowskiej jest jednym z najlepiej zapamiętanych 
przez mieszkańców Czeszewa epizodów historii.

„Republika musi mieć sztandar!”

- tak opowiada Wojciech Przybylski, mieszkaniec Czeszewa:
 „Ogłoszenie w kościele przez księdza proboszcza Franciszka Nowaka powstania Re-

publiki Czeszewskiej zmobilizowało mieszkańców do podjęcia działań. Ksiądz wezwał 
też do wywieszenia na domach biało – czerwonych sztandarów, których po tylu latach 
niewoli i działań niemieckiego zaborcy po prostu nie było ich.  Trzeba było je uszyć. Moja 
babcia Teresa Przybylska, z domu Kurzawa, nie zastanawiała się długo. Uszyła biało – 
czerwony polski sztandar Nie było jej żal wysypać pierza z poduszki z czerwonego inletu 
i podrzeć białą poszewkę. Potem ręcznie zszyła pierwszy sztandar Republiki Czeszew-
skiej, który został zawieszony został na domu, przy obecnej ulicy Leśnej, w którym wtedy 
mieszkała rodzina Przybylskich. Tego domu już nie ma, ale opowieść pozostała. Pozosta-
ło też pytanie bez odpowiedzi. Czy do czerwonej część sztandaru bardziej przyczepiał się 
puch z poduszki, czy to były jednak śniegowe płatki lecące z grudniowego nieba?”

Czy mieszkanki Orzechowa także szyły biało- czerwone sztandary? Żaden z moich 
rozmówców nie opowiada, ale wiadomo, że w Orzechowie działo się wtedy wiele. Na-
pisała o tym w swoim pamiętniku Kornelia Wilgocka. Jej wspomnienia z tych lat cytuje 
w swym artykule z cyklu „Historie w różnym wieku” – Roman Nowaczyk publikujący 
w „Wiadomościach Wrzesińskich” pod pseudonimem Stańczyk. 

„Do najpiękniejszych momentów mego życia zaliczam radosne chwile na przełomie 
roku 1918/1919. Byłam wtedy świadkiem, jak robotnicy i chłopi, ich synowie, nieraz jesz-
cze dzieci, stanęli do walki z zaborcą i pod przewodnictwem brata mego, który wrócił 

Czeszewskie kółko różańcowe.



230

właśnie z frontu zachodniego, rozbrajali miejscowych urzędników – Niemców, obsadza-
jąc stację kolejową, urząd pocztowy i żandarmerię Polakami. Starsi w mundurach nie-
mieckich, uzbrojeni w broń zdobytą na Niemcach, stanęli do walki, różniąc się tylko od 
wroga kokardką biało-czerwoną. Na wszystkich domach, również na stacji kolejowej, 
powiewały sztandary polskie.”

Kornelia Wilgocka i jej brat Marian byli dziećmi Józefa i Józefiny, z domu Micha-
łowskiej. Ich ojciec był nauczycielem w Powszechnej Szkole Katolickiej w Orzechowie 
w latach 1885 – 1926. Pani Kornelia przez krótki czas też była nauczycielką w orze-
chowskiej szkole w latach 1926 – 1927. Informacje te zaczerpnęłam z wcześniej przy-
woływanego artykułu Romana Nowaczyka. 

O Marianie Wilgockim Roman Nowaczyk pisze tak: „W 1914 został wcielony do armii 
pruskiej i w pierwszych latach wielkiej wojny walczył na froncie francusko-belgijskim. Po 
odniesieniu ciężkich ran przebywał w lazarecie na terenie Wielkopolski, być może nawet 
we Wrześni lub okolicach. W grudniu 1918 znalazł się w szeregach powstańczych, po-
czątkowo na terenie Orzechowa, co odnotowała jego siostra, ale figuruje również w urzę-
dowym wykazie żołnierzy kompanii miłosławskiej”.

Wizytacja biskupa Antoniego Laubitza w parafii czeszewskiej, 13.05.1938 r.
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„Mieć zawsze chleb, to było marzenie mojego dziadka”

Ewa Staniszewska opowiada o swoim dziadku Władysławie Nowaku: 
„Dziadek pracował wtedy jako listonosz na poczcie. W 1917 roku ożenił się z Teklą 

Baras - moją babcią. Ślub odbył się w kościele w Dębnie. Orzechowo należało wtedy do 
dębińskiej parafii, a wesele odbyło się w gospodzie, w budynku, który w dalszym ciągu stoi 
przy ulicy Miłosławskiej i należy teraz do Anny Glapiak. Wcześniej, po I wojnie światowej 
budynek ten wraz z ziemią zakupił Franciszek Walczak, dziadek obecnej właścicielki. 
W tym budynku w 1918 roku, oprócz gospody mieściła się także poczta i posterunek żan-
darmerii. Powstańcy, mieszkańcy Orzechowa, przejęli od Niemców pocztę i posterunek 
żandarmerii. Nie wiem, czy odbyło się to bez walki, czy powstańcy użyli tylko perswazji 
słownej, czy może pobili Niemców. Niestety, nie pamiętam, czy dziadek o tym opowiadał. 
Teraz żałuję, że nie pytałam. Prawdę powiedziawszy, jako dziecko, a potem młoda osoba, 
nie wiedziałam nawet, o co mogę zapytać dziadka. Moja mama też pięknie opowiada-
ła, ale nie zachowały mi się w pamięci informacje o działaniach dziadka w Powstaniu 
Wielkopolskim. Dziadek i babcia mieszkali w Poznaniu. W wakacje jeździłam do nich 
w odwiedziny. Pobyt w Poznaniu był dla mnie bardzo atrakcyjny. Dziadek zabierał mnie 
do teatru, do ZOO, do palmiarni. Pamiętam, że mówił o tym, by wnuki nie wyróżniały się 
strojem w szkole, chociaż rodziców było stać na kupienie droższego ubrania. Mój dzia-
dek od samego dzieciństwa spędzonego w Orzechowie, miał bardzo trudne życie, często 
mówił o tym, że jego marzeniem było mieć zawsze chleb. Powtarzał, byśmy jako dzieci 
szanowali chleb, którego jemu często brakowało. Uśmiechał się, kiedy dzieci wpadały 
w rozpacz z byle powodu, bo jemu życie nie szczędziło prawdziwych tragedii. O laseczce, 
z powodu odmrożonych w czasie wojny nóg, szedł czasami spotkać się na skwerku ze 
znajomymi, powspominać trudne czasy, cieszyć się powodzeniem dzieci i wnuków. 

Już po zakończeniu powstania dziadek dostał posadę policjanta w Krzemieniewie 
koło Leszna, pojechali tam z babcią i moją mamą. W Krzemieniewie urodził się ich syn, 
który zmarł jako niemowlę. W przekazach rodzinnych zachowała się opowieść o tym, że 
w dniu jego chrztu spadł na podłogę szklany żyrandol oświetlający pokój. To był znak, 
że rodzinę czeka nieszczęście. Tak się też stało. Chłopczyk przeżył jeszcze tylko kilka 
dni. Życie toczyło się jednak dalej. Dziadek otrzymał posadę policjanta w Płocku. Przed 
wybuchem II wojny światowej wrócił do Poznania i tam pracował jako policjant aż do jej 
wybuchu. Podczas wojny Niemcy przenosili go w różne miejsca okupowanej Polskii, na 
koniec do Warszawy, gdzie w 1944 roku został aresztowany przez SS za udzielenie pomo-
cy w Powstaniu Warszawskim. Następnie został wywieziony i przetrzymywany w obozach 
koncentracyjnych na terenie Niemiec. Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie wrócił 
do Poznania w sierpniu 1945 roku.  Zmarł w 1974 roku i został pochowany z honorami 
na cmentarzu junikowskim w Poznaniu. Rodzina nie zgodziła się na cywilny pogrzeb, ale 
i tak odbył się on bardzo uroczyście, z asystą weteranów Powstania Wielkopolskiego wraz 
z pocztem sztandarowym i chórem. Babcia zmarła w 1977 roku. 

Bardzo żałuję, że moi poznańscy kuzynowie nie zadbali o to, by zachować doku-
menty, zdjęcia, pamiątki po dziadkach. Pozostała nam tylko pamięć o nim. Staram się 
by moje dzieci i wnuki znały historię naszej rodziny, a szczególnie dziadka Władysława 
Nowaka.”
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„Walczyliście dla Niemców - teraz walczcie dla Polski”.

Stanisław Wlekliński opowiada o swoim ojcu Franciszku:
„Mój ojciec wychował się w bardzo patriotycznej rodzinie. Jego ojciec, prosty niewy-

kształcony chłop był patriotą i tak wychował swoich synów. Trzech z nich walczyło po 
niemieckiej stronie podczas I wojny światowej. Mój ojciec opowiadał o takim wydarzeniu 
- mówi Pan Stanisław - Przyjechał na urlop i znalazł się we Wrześni, gdzie przyjechali 
wozem konnym też jego rodzice. Wsiadł na wóz, by pojechać do domu. Wtedy ojciec za-
pytał go, gdzie walczył. Jak powiedział, że pod Paryżem, to ojciec z pomocą bata wygonił 
go z wozu. Babcia rozpłakała się na takie potraktowanie syna. Na szczęście sąsiad zabrał 
go na swój wóz i przyjechał do domu. W domu był tylko kilka dni. Już w drugie święto Bo-
żego Narodzenia 1918 roku wyruszył do Trzemeszna, by wziąć udział w powstaniu. Był 
w niemieckim mundurze, mówił po niemiecku i znał niemieckie komendy wojskowe. Do 
oddziału powstańczego wyruszył z kolegami. Szli nocą, rozmawiali po niemiecku. Wziął 
udział w walkach toczonych przez kompanię trzemeszeńską, między innymi o Szubin. 
Opowiadał, że trudno mu było przyzwyczaić się do polskich komend. Polacy „szczekali”, 
tak mówił. Nie było mu pisane wrócić do domu po zwycięstwie powstania. Poszedł wraz 
z polskim wojskiem na wschód, na Ukrainę i Litwę. Do domu wrócił w 1921 roku. Dziad-
kowie przeprowadzili się w międzyczasie do Żerkowa. Na odpuście 15 sierpnia w Dęb-
nie spotykał się z Anną Gmerek – elegancką panną na wydaniu z Orzechowa. Pobrali 
się i zamieszkali w Orzechowie. Gospodarstwo w Orzechowie mój ojciec traktował jako 
przejściowe. Nie chciał tutaj zatrzymać się na dłużej, jednak mama nie zgadzała się wy-
jechać z Orzechowa. Gospodarowali na ziemiach Gmerków, które ona dostała w posagu. 
To był zresztą powód ich ciągłych sporów. Jednak zostali. 

Jak w każdym domu, były powody do organizowania uroczystości, przychodzili wtedy 
sąsiedzi, znajomi, rodzina. Urodziłem się krótko przed wybuchem II wojny światowej. 
Opowieści o Powstaniu Wielkopolskim trochę już się zatarły. Tragiczne wydarzenia II 
wojny światowej przykryły dawne wspomnienia. Zaraz na początku wojny w 1939 roku 
powstańców spotkały pierwsze represje. Ojciec spodziewał się tego, przecież powstańcy 
walczyli o niepodległość Wielkopolski właśnie z nimi. Nie pamiętam tych rozmów, mia-
łem wtedy cztery lata, jednak 9 grudnia, kiedy Niemcy przyjechali do Orzechowa, by 
wysiedlić rodziny powstańców i wywieźć ich do Koniecpola, byłem u swoich dziadków 
w Żerkowie. W odwiedziny przyjechał też mój ojciec. 9 grudnia późnym wieczorem aż 
dwanaście rodzin powstańców wielkopolskich wsiadło do bydlęcego wagonu podstawio-
nego na bocznicy, by pojechać najpierw do Wrześni, a tam przesiąść się do jadącego 
z Poznania pociągu i wraz z prawie tysiącem innych Polaków wysiąść 11 grudnia w Ko-
niecpolu. Moja mama zapytała najpierw kierownika pociągu, dokąd ich wiozą. Ten nie 
wiedział. Poszła do Niemca zawiadowcy wrzesińskiej stacji. Sama mówiła dobrze po 
niemiecku. Ten odpowiedział butnie, że chcieli Polski, to jadą do Polski. Mama jechała 
w nieznane z dwoma córkami i synem. Ojciec i ja też zostaliśmy wkrótce deportowa-
ni. Niemcy najpierw zabrali nas do Poznania, potem do obozu przejściowego przy ulicy 
Głównej, skąd samochodem zawieźli nas do Janowa Lubelskiego. Mama wraz z moim 
starszym rodzeństwem przyjechała potem do Janowa Lubelskiego. Ale te dzieje to już 
będzie inna opowieść. 
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W 1939 roku ojciec był przewodniczącym orzechowskiego koła zrzeszającego po-
wstańców wielkopolskich. Niemcy nie otrzymali od niego żadnych informacji na temat 
jego członków. Nie otrzymali też ich też od sekretarzem koła. 

Mój ojciec był też społecznikiem. Angażował się w różne przedsięwzięcia.  Zakładał 
Kółko Rolnicze i Ochotniczą Straż Pożarną, koło Polskiego Stronnictwa Ludowego – Mi-
kołajczykowskiego, do którego należało w Orzechowie 40 osób. Był też sołtysem. Wraz 
z innymi powstańcami postanowili uszyć sobie mundury powstańców. W powstaniu wal-
czyli w niemieckich mundurach. Potem w uroczystościach chcieli pokazywać się już jako 
powstańcy. Mundur mojego ojca znajduje się w Muzeum Ziemi Jarocińskiej w Jarocinie. 
Poddany tam został specjalnej konserwacji. Jeżeli tylko będzie można, to mundur powi-
nien znaleźć się w Orzechowie”.  

„Zjeść pyrę ze solą, ale nogi wyciągnąć pod własnym stołem”.

Marian Stachowiak opowiada o swoim ojcu powstańcu:
„Mój ojciec,Tomasz urodził się w Bochum na terenie Niemiec w 1899 roku. Jego ro-

dzice - Tomasz Stachowiak wraz z żoną Franciszką z domu Kasperską z Pięczkowa wy-
jechali tam za pracą. Pewnie nie powodziło się im zbyt dobrze, bo wyjechali za pracą do 
Niemiec, zresztą Orzechowo i powiat wrzesiński należało wtedy do Niemiec. Dziadek 
pracował w kopalni. Wrócili do rodzinnego domu, który znajdował się przy obecnej ulicy 
Starowiejskiej. (Został zburzony na wiosną 2021 roku.)  Dziadek kupił ten dom od Niem-
ca. Wrócili do Orzechowa, kiedy mój ojciec był w wieku szkolnym. Sześcioklasową szkołę 
podstawową ukończył w Orzechowie. Mówił i pisał też po niemiecku. 

Po powrocie z Bochum dziadek kupił ziemię w Orzechowie. Dużą jej część sprzedał 
potem Bolesławowi Bystrzyckiemu na rozbudowę zakładu sklejek. Wydział sklejek, jest 
na pewno na ziemi kupionej od mojego dziadka. 

Ojciec, jak wszyscy młodzi mężczyźni wcielony został do armii niemieckiej. Nie pa-
miętam, opowieści w jaki sposób znalazł się w 1918 roku w Orzechowie, ale przyłączył 
się do powstańców. Rozbroili posterunek policji w Orzechowie. Posterunek mieścił się 
w domu przy ulicy Miłosławskiej, gdzie była również poczta. Właścicielką tego domu 
jest teraz Anna Glapiak.  W 1918 roku dom należał do niemieckiej rodziny. Potem wo-
zem konnym wyruszyli do Wrześni do koszar, które zajęli już powstańcy. Nie wiem, kto 
jeszcze jechał tym wozem. Mój ojciec przydzielony został do kompanii porucznika Józefa 
Trawińskiego. Wraz z tą kompanią wziął udział w walkach o Szubin i Kcynię. Najcięższe 
walki kompania stoczyła pod Kcynią i Rynarzewem. W 1919 roku znalazł się w 68. Pułku 
Piechoty w Poznaniu, w polskim wojsku. Zrzucił niemiecki mundur, w którym walczył 
w powstaniu i założył mundur naszego polskiego wojska. Wziął udział w wojnie z bolsze-
wikami na froncie litewsko-białoruskim. W 1920 roku to już wojsko było wyszkolone. Tam 
został ranny i tę ranę miał do śmierci. Pamiętam, lewa noga od kostki do kolana zawsze 
była fioletowa. Opowiadał, jak to się stało. Jechali na koniach w wysokich butach i dostał 
odłamkiem albo postrzał z karabinu. But był pełen krwi. Dziadek nie zawsze opowiadał, 
nie zawsze miał czas.  Ale to pamiętam, miałem wtedy może dwanaście, czternaście 
lat. Zresztą dzieciaków to nie interesowało. Nas było dużo i bardziej interesowało nas 
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bieganie za piłką.  Teraz wiem, że były to bardzo ważne opowieści. Dziadek też czasem 
mówił, że lepiej jest zjeść chleb ze solą, ale u siebie niż obkładany, ale pod obcym pano-
waniem. Czasem była też druga wersja tego powiedzenia. Mówił wtedy: „Zjeść pyrę ze 
solą, ale wyciągnąć nogi pod własnym stołem”. Mój ojciec był wtedy młodym człowie-
kiem, ale chciał, żeby Polska była wolna, tak jak wszyscy z którymi razem walczył. Mieli 
już dosyć tego obcego panowania. W armii niemieckiej byli poniżani, traktowani jako 
ludzie drugiej czy gorszej kategorii. Ojciec nie mógł się w tym pogodzić. Był dosyć krnąbr-
ny i zawsze chciał postawić na swoim, ale czasem za to musiał płacić. W wojsku polskim 
był trzy lata, a prawie rok był w niemieckim. W polskim wojsku doszedł do stopnia sier-
żanta. Jako chłopak ze wsi, z gospodarstwa, chyba miał dobrze w głowie poukładane, że 
awansował. Pamiętam, mówił, że oficerowie mieli adiutantów, a podoficerowie, którzy 
liczyli się od kaprala, plutonowego, sierżanta i tak dalej - mieli ordynansów.  Ordynans 
to - ubranie, buty czyścił. Mówił:„Ja miałem ordynansa”. Jako dzieci śmialiśmy się z tego. 
Nie wiedzieliśmy, co to właściwie jest. Teraz myślę, że jednak ojciec doszedł w wojsku do 
takiej pozycji, że się z nim liczono. Rzadko opowiadał, ale czasami tak było. Nie było wte-
dy telewizji, radia też nie było. Czasami przychodzili do nas koledzy ojca. Oni przeżyli 
dwie wojny. Przeważnie było tak-  przynieśli „kwaterkę” czyli małą wódkę, wypili sobie 
i wspominali we dwóch. Ja jako dzieciak, może miałem osiem, może dziewięć lat, już 
słyszałem o Katyniu, że został wymordowany tam kwiat polskiego wojska. 

Druga wojna światowa to czas tragiczny dla powstańców.  Niemcy do naszego domu 
przyszli późnym wieczorem 9 grudnia 1939 roku. Wiedzieli doskonale, kto był powstań-
cem i gdzie mieszka. Kazali się ubrać, zapakować pierzynę, trochę ubrania, jedzenia 
i zaprowadzili na stację kolejową, gdzie na bocznicy stał już bydlęcy wagon. Wysiedlenie 
mojej rodziny odbyło się bardzo dramatycznie. Najstarszemu, czternastoletniemu bratu 
Mieczysławowi udało się uciec do dziadków Nowaków, a pierwszej żonie mojego ojca 
do siostry do Pięczkowa. Zostali później odnalezieni. Ojciec wraz z piątką dzieci, w tym 
z najmłodszym bratem, który miał trzy miesiące, niepewny swego losu, poszedł na stację. 
Tego wieczora na stacji, w tym wagonie spotkało się wiele rodzin orzechowskich powstań-
ców. Byli tam również Wleklińscy. Po kilku dniach podróży w nieznane wysiedli na stacji 
w Koniecpolu. Wróciliśmy do Orzechowa w marcu 1945 roku. Pierwsza żona mojego ojca 
umarła w Janowie Lubelskim, gdzie rodzina spędziła część czasu wojny. Ojciec ożenił się 
z mieszkanką Janowa. Ja jestem jej synem. Urodziłem się w Janowie Lubelskim w grudniu 
1943 roku. 

W czasach Polski Ludowej powstańcy nie byli specjalnie rozpieszczani. Ojciec od-
znaczony został Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym w 1958 roku. W roku 1972 awan-
sowany został na stopień podporucznika. Należał do Związku Bojowników o Wolność 
i Demokrację. Jeździł na spotkania we Wrześni. Związek trochę dbał o nich. Po śmierci 
ojca mama należała do tego związku. Też w latach 70. ubiegłego wieku ojciec został od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Byłem wraz z nim na tej uro-
czystości, która odbyła się w siedzibie Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni, budynku 
dzisiejszego Starostwa Powiatowego. Uroczystość prowadził przewodniczący PRN. Była 
kawa, ciasto, przemówienia. Przechowuję ten krzyż jako pamiątkę po ojcu - Powstańcu 
Wielkopolskim. 
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Wspomnień ciąg dalszy…

Jan Cicharski, sołtys Chlebowa, również  wspomina swoich dziadków ze strony 
mamy - Wacława i Weronikę Horowskich:

„Mieszkali w Powidzu, byli właścicielami wiatraka. Przez kilka miesięcy w 1939 roku 
na początku II wojny światowej ukrywali w swoim wiatraku dwóch powstańców – Jana 
Puca z Witkowa i Józefa Bilskiego, który później zamieszkał w Miłosławiu i jest pocho-
wany na miłosławskim cmentarzu. Józef Bilski był organizatorem i dowódcą kompanii 
powidzkiej. Bardzo aktywnie organizował działania powstańcze i brał udział w walkach. 
Podobnie jak bardzo wielu innych powstańców w grudniu 1939 roku został deportowany 
wraz z rodziną do województwa kieleckiego w Generalnym Gubernatorstwie”.

„Tadyszakowie - to była herbowa szlachta”

Stefan Domański z dumą opowiada o rodzinie Tadyszaków i swoim dziadku Fran-
ciszku Tadyszaku:

„Moja mama Sabina z Tadyszaków, mówiła, że Tadyszakowie mieli żyłkę kupiecką. 
Gdzie mieli pierwszy sklep, to nie wiem, ale w domu dziadka był warsztat stolarski. Zaj-
mował prawie pół domu, a jakie narzędzia tam miał! Takich już dzisiaj nie ma. W tym 
domu mieszkała jego druga żona. Dom został potem rozebrany. Nie sądzę, żeby oni żyli 
z uprawy ziemi i szukali jakiejś ziemi do kupienia, ale w Orzechowie mieli trzy zagony. 
Tam, gdzie stał stary dom, przy ulicy Klubowej, drugi - gdzie ja pobudowałem dom przy 
ulicy Szkolnej i na „Borku”. Nie wiem, kiedy posadzili las, ale w latach 70. Ubiegłego 
wieku moi rodzice stali się jego właścicielami, a w niedługim czasie go sprzedali. To 
była ziemia moich pradziadków Józefa i Katarzyny Tadyszaków, którzy przyjechali do 
Orzechowa z Potarzycy niedaleko Jarocina. Odszukałem informacje o tej rodzinie. Jest 
to rodzina herbowa, nie jakaś bogata szlachta, ale szlachta, jak to mówią „wyborcza”. 
Zapisy świadczą, że to szlachta herbu Wilcza Głowa. 

Dziadek urodził się w 1893 roku i kiedy wybuchła I woja światowa, został wcielony do 
armii niemieckiej. W walkach był dwa razy ranny. Jak dziadek dotarł do Orzechowa, nie 
wiem. Dziadek miał młodszego brata Jana. On też wziął udział w powstaniu. Najpierw 
angażował się w działania w Orzechowie. W każdym razie, jak się wojna zakończyła, to 
nikt o tej Wielkopolsce otwarcie nie mówił, gdzie ta granica ma być. Po dziadku została 
mi książeczka wojskowa, ale nie niemiecka, a napisana po polsku. Oglądając tę ksią-
żeczkę, można dotknąć historii. Służył w 68. Pułku Piechoty. Wstąpił do polskiego wojska 
2 stycznia 1919 roku na początku powstania. To można przeczytać z książeczki. Brał też 
udział w walkach na froncie wschodnim o Lwów, także na froncie litewskimi białoruskim. 
Był też dwa razy ranny i przebywał w szpitalu. Przeniesiony został do rezerwy 19 listopa-
da 1920 roku. Odznaczony został Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918 – 1920.  Nie-
stety, nie poznałem mojego dziadka. Umarł, zanim przyszedłem na świat. Jednak trochę 
pamiątek po nim, pomimo zawieruchy II wojny światowej i niemieckich represji, szcze-
gólnie wobec powstańców, zachowało się w moim rodzinnym domu i ja je przechowuję.”



236

„U moich dziadków w Czeszewie”

Jarosław Kosicki, mieszkaniec Miłosławia, opowiada o spotkaniach z powstańcem 
Edmundem Genge, podczas wakacji spędzanych u dziadków:

„Chętnie przyjeżdżałem do Czeszewa, w mieście nie było co robić, a mnie zawsze 
interesowały konie. Od dziadka chodziłem do wujka Czesława Kosmeckiego, a jego są-
siadem był Edmund Genge, który przychodził do wujka nawet parę razy dziennie.  Oby-
dwaj mieszkali przy budynku starej i nowej szkoły przy obecnej ulicy Szkolnej. Starsi 
panowie opowiadali o powstaniu, a czasem sięgali wspomnieniami jeszcze wcześniej 
i mówili o innych wcześniejszych powstaniach.  Na początku Edmund Genge nie inte-
resował mnie. Zniedołężniały staruszek, niewyraźnie mówiący, nawet śmieszny – tak go 
widziałem. Jednak po pierwszej czy drugiej wizycie u niego razem z wujkiem, zupełnie 
inaczej zacząłem na niego patrzeć.  Dziadek Ignacy Suchorski mieszkał przy tej samej 
ulicy, co plebania, zaraz za nią, w kierunku Warty. Wujek i pan Genge mieszkali prawie 
obok siebie. Pan Genge w pokoiku, w którym mieszkał miał wiele ciekawych, dla młodego 
chłopaka, rzeczy. Miał dwie pruskie szable, odznaczenia i oryginalne czapki wojskowe, 
wszystko to z powstania. Czym więcej go odwiedzałem, tym więcej ciekawych rzeczy mi 
pokazywał. W końcu przestałem przyjeżdżać do dziadków na wakacje, a on odszedł na 
zawsze. Co się stało z tymi rzeczami? Nie wiem. Pewnie gdzieś przepadły. Nie dowiem 
się. Jednak, to wszystko, co widziałem, co usłyszałem – pozostało w mojej pamięci i mogę 
teraz o tym opowiedzieć. Nie mieszkał samotnie. Miał żonę, może konkubinę. Nie wiem. 
Ta pani miała syna, który był oficerem Wojska Polskiego i mieszkał w Toruniu. To był 
pan Józef Domiński. Niestety, pan Genge pod koniec swojego życia był, szczególnie przez 
dzieciaki, wyśmiewany. Słabo słyszał, chodził po wsi zawsze w wojskowej, powstańczej 
czapce. Podczas walk był ciężko ranny. Brał udział w wysadzaniu niemieckiego obiektu. 
Być może powstańcy nie mieli dobrego rozeznania. Okazało się, że był to skład amuni-
cji i wybuch był bardzo silny. Przez kilka dni leżał w szpitalu, a lekarze nie dawali mu 
szans na przeżycie, przed kilka tygodni nie słyszał. Przeżył, ale ślady tego wydarzenia 
pozostały do końca życia. Jednak nie poddawał się, robił i sprzedawał wiklinowe koszyki. 
Zanim zamieszkał w Czeszewie, nie wiem, w którym roku, mieszkał w Miłosławiu i to 
z miłosławską kompanią poszedł do powstania. Miał dwie siostry. Nie pamiętam ich 
imion. Jego ojcem był Johann Genege,a matką Marianna z domu Domińska z Wrześni.  
Jego dziadkowie, mieli chyba majątek w okolicy Węgierek i prawdopodobnie byli zamoż-
nymi ludźmi. Pochowany jest na cmentarzu w Czeszewie. Zawiesiłem na krzyżu tablicz-
kę z napisem „Edmund Genge Powstaniec Wielkopolski”. Dziadek i wujek opowiadali 
też o księdzu Nowaku i przygotowaniach do powstania. Na plebanię przyjeżdżali różni 
ludzie. Niemcy, a było ich w Czeszewie sporo, wszystko to obserwowali. Żeby zachować 
w tajemnicy te spotkania, jak opowiadał dziadek, pan Stanisław Baranowski z Nowej Wsi 
Podgórnej, podjeżdżał bryczką najpierw do gospodarstwa jego ojca Antoniego Suchor-
skiego. (Baranowski był dziadkiem mojej teściowej. Z jej relacji wiem, że wuj Tadeusz 
Baranowski też był powstańcem. Jako oficer WP zginął w Kozielsku.) Potem, kiedy się 
ściemniło i kiedy dzieciaki, wysyłane na zwiady już się nie kręciły, za dwoma szopami, 
po cichu, przyszli powstańcy udawali się na plebanię. Spotykali się tam pewnie także 
z Alojzym Nowakiem – bratem księdza, przyszłym dowódcą kompanii powstańczych.  
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Pamiętam, jak dziadek opowiadał, że jego ojciec pilnował, żeby dzieciaki mówiły po nie-
miecku. Były świetnymi zwiadowcami. Pradziadek też służył w armii pruskiej. Wujek 
Czesław opowiadał też o swoim bracie Adamie, który najpierw służył w armii pruskiej 
podczas I wojny światowej, a potem w powstaniu. Zresztą, tak jak większość młodych 
mężczyzn, którzy walczyli w powstaniu. Tuż po wybuchu II wojny światowej wyjechał 
z Czeszewa, w obawie przed represjami ze strony Niemców. Zamieszkał we Francji. Ro-
dzina nie miała z nim kontaktu.       

Opowieści dziadka, wujka i pana Genge, pomimo, że słuchałem ich jako młody chło-
pak, wywarły duży wpływ na moje życie. Kiedy zakładam mundur jako członek Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej 68. Pułku Piechoty, to czuję, że oni są ze mną”. 

„Niewiele wiem, byłem za młody, żeby pytać…”

O dziadku Antonim Dybalskim opowiadają Grzegorz i Romuald Koszturowie:
„Dziadek urodził się na Budach, w rodzinie Dybalskich było dużo dzieci - pięciu chło-

paków i cztery dziewczyny. Była bieda. Ludzie wtedy wyjeżdżali do pracy aż do w Westfa-
lii. Nie pamiętam, jaka to była miejscowość i kopalnia, w której pracował. Gdy wyjechał 
do pracy, miał 16 lat. Jego dwaj starsi braci już tam byli. Jeden z nich zginął w kopalni, 
drugi wyjechał do Ameryki. Mamy w domu takie zdjęcie, na którym są we trzech. Dzia-
dek w środku w mundurze pruskiej armii, bo jak tylko skończył lata, to poszedł do woj-
ska. Tak się złożyło, że wybuchała I wojna światowa, w której wziął udział. Zaraz na jej 
początku został ciężko ranny. Kiedy wrócił do domu? Nie wiem. W każdym razie zdążył 
wziąć udział w Powstaniu Wielkopolskim. Tak myślę, że został zwerbowany przez księdza 
Nowaka. W listopadzie 1919 roku ożenił się z wdową z Czeszewa, która miała już czworo 
dzieci. Tak się mówi, że wżenił się do gospodarstwa. Miał z nią dwoje dzieci, syna i córkę. 
Ja jestem synem córki Bronisławy, która wyszła za mąż za Kosztura -  mówi pan Grzegorz 
-Brat mojej matki poszedł na ochotnika do wojska już po zakończeniu II wojny światowej. 
Niestety, zginął w walkach w Bieszczadach. Dziadek bardzo to przeżył. 

Myślę, że dziadek był dobrym człowiekiem. Jego przybrane dzieci bardzo go szano-
wały i odwiedzały. Najstarszy chłopak miał 12 lat, kiedy dziadek żenił się z jego matką 
i miał już swoje zdanie. Zaakceptował dziadka. Jedno pamiętam na pewno. Dziadek był 
bardzo oszczędny. Pojechałem kiedyś z nim na Budy, do jego rodzinnej miejscowości 
– wspomina Romuald Kosztur - spotkaliśmy tam jakiegoś mężczyznę. Dziadek na powi-
tanie zdjął czapkę. Byłem bardzo zdziwiony, bo dziadek zwykle się tak nie zachowywał. 
Okazało się, że był to pan Jan Donaj właściciel majątku Budy, również uczestnik Powsta-
nia Wielkopolskiego, który w latach 20. kupił majątek na Budach. 

Dziadek był ranny, w czasie I wojny i zdaje się, także podczas walk w powstaniu. Te 
rany dawały znać o sobie przez całe życie. Pomimo to dożył sędziwego wieku. Umarł 
w wieku 89 lat.  

Weterani powstania spotykali się. Pamiętam, że dziadka odwiedzali inni powstańcy- 
pan Edmund Genge, pan Franciszek Wlekliński z Orzechowa. Dziadek należał do związ-
ków zrzeszających powstańców. W Czeszewie nie było takiej organizacji. Jeździł do Miło-
sławia. Należał też do ZBoWiD-u. Byłem za młody, nie interesowałem się, nie słuchałem, 
jak powstańcy rozmawiają ze sobą. Dziadek czasami wspominał swój udział w I wojnie 
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światowej. Był inwalidą wojennym. Właściwie, to częściej rozmawiało się w domu o wy-
darzeniach II wojny, w Czeszewie bardzo tragicznych. 

Dziadek umarł w 1980 roku, to już ponad czterdzieści lat. Zabrał ze sobą swoje prze-
życia, swoją opowieść o udziale w wielkich, historycznych wydarzeniach. W rodzinie 
pozostały zdjęcia, medale, kilka dokumentów.”

„Dzieci, dziadek wraca do domu”.
 
O dziadku Wincentym Skrzypkowskim opowiada Grażyna Piechocka, z domu 

Skrzypkowska:
„Wychowywali nas dziadkowie - rodzice mojego ojca. Było na troje. Ja – najstarsza 

i mój brat urodziliśmy się w Orzechowie, i najmłodsza siostra w Lwówku Śląskim, do 
którego przeprowadzili się rodzice. Moja mama umarła bardzo wcześnie i dziadkowie 
zabrali nas do Orzechowa. Kiedy babcia nie dawała już rady z trójką żywiołowych dzieci, 
brata zabrała druga babcia, mama mojej mamy, do Nowego Miasta. 

Tak pamiętam dziadka, był bardzo dobrym człowiekiem, bardzo czułym i opiekuń-
czym dziadkiem. Nosił mnie „na barana”. Kiedy moje koleżanki, podczas zabawy wy-
rwały mi rękę z barku, to płakał tak, jakbym już tej ręki nie miała. Odwinęłam założony 
opatrunek i pokazałam, że rękę mam. 

Dziadek urodził się w Miłosławiu. Mama wychowywała go sama. Ojciec nie był zain-
teresowany swoim synem. W młodym wieku rozchorowała się, ale zanim umarła odda-
ła swojego syna na wychowanie do gospodarza, jednocześnie przekazując tym ludziom 
sporą sumę pieniędzy na przechowanie. Dziadek nigdy tych pieniędzy nie zobaczył. Jako 
bardzo młody chłopak, urodził się w styczniu 1899 roku, został wcielony do armii pru-
skiej i wysłany na front I wojny światowej. W rodzinie pozostała taka opowieść… Wraz 
z kolegami siedzieli w okopie. Dziadek w pewnym momencie pochylił się i sięgnął do kie-
szeni po różaniec, który zabrał ze sobą na wojnę. W tym samym momencie kula świsnęła 
mu nad głową i poleciała dalej. Mówił, że ten gest sięgnięcia po różaniec uratował mu 
życie. Był bardzo religijny. Pilnował, żeby dzieci odmawiały pacierz. Nie było żadnych 
wymówek, że nie. To było dla niego bardzo ważne. Ważne też były wszystkie państwo-
we święta.  Biało-czerwona flaga zawsze wisiała na domu z okazji państwowych świąt. 
Można powiedzieć, że był gorącym patriotą. Sam przecież brał udział w walkach jako 
powstaniec i wiedział jak cenna jest niepodległość. Nie chciał opowiadać o walkach. Mó-
wił, że to nie są opowieści dla dzieci. Jednak dzięki babci, zachowała się opowieść o jego 
wyczynie z powstania. Przystąpił do oddziału tworzonego w Miłosławiu przez porucznika 
Alojzego Nowaka. Oddział ten uderzył i rozbroił Niemców w Witkowie. To, co zrobił wraz 
z trzema kolegami w Witkowie, jest godne podziwu. Przekonał Niemców, przy użyciu 
jakiegoś fortelu wzmacniającego głos tak, że oddział, który ich zaatakował jest znacznie 
liczniejszy niż w rzeczywistości był. Poddało się im wtedy około stu Niemców. Tak można 
powiedzieć, że dziadek miał „ułańską fantazję”.  Lubił się bawić, pić wino, robić różne 
psikusy, nie tylko rodzinie. Pracował w fabryce Bystrzyckiego, na oddziale zajmującym się 
fryzami2, zwanymi przez pracowników „klapkami”. Wszczynał alarm u samego właści-
ciela fabryki Bolesława Bystrzyckiego, że źle się dzieje z tymi klapkami. Kiedy okazywało 
się, że to nie jest prawda, pracujące kobiety kręciły głowami i z uśmiechem stwierdzały, 
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że znów dał się nabrać Skrzypkowskiemu. Nie zawsze to się dla niego kończyło dobrze. 
Czasem nawet oberwał „klapką” od Bystrzyckiego.  

W 1922 roku dziadek wyjechał do pracy we Francji. Pracował w kopalni w Calais. 
Najpierw pojechał sam, później dołączyła do niego babcia Zofia. Mój ojciec, urodził się 
we Francji w 1928 roku. Wrócili do Polski w połowie lat trzydziestych. Kiedy zamieszkali 
w Orzechowie, tego nie wiem. W czasie II wojny mieszkali na piętrze domu znajdującego 
się na rogu obecnych ulic Miłosławskiej i Topolowej. Babcia była krawcową. W czasie 
wojny szyła dla Niemek mieszkających dosyć licznie w Orzechowie. Z jej opowiadań 
pamiętam, że nie zawsze liczyły się z jej możliwościami natychmiastowego wykonania 
zamówienia. Bardzo często szyła przez całą noc, by ubrania były gotowe na rano. Dzia-
dek w czasie wojny pracował jako stróż na moście kolejowym na Warcie. Jeden ze współ-
pracujących z Niemcami mieszkańców Orzechowa doniósł, że dziadek był powstańcem 
wielkopolskim i może Niemców zdradzić. O tym donosie poinformował dziadków Nie-
miec - kapitan. Babcia szyła dla jego żony. Jak to jest, to pytanie zadał Niemiec i zadawali 
sobie dziadkowie, że rodak, Polak, może zdradzić rodaka, a Niemiec, okupant go uratuje. 
Pytanie, dlaczego, zadawała żonie donosiciela także moja babcia, kiedy ta prosiła, żeby 
nie powiedzieć o tym po wyzwoleniu polskim władzom. 

Z powodu donosu orzechowskiego folksdojcza dziadek wiele miesięcy wojny spędził 
w lesie,  w wykopanej przez siebie ziemiance. Jego syn, a mój ojciec po kryjomu zanosił 
mu jedzenie. 

Pomimo wielu tragicznych przeżyć, mój dziadek sierota, nie stracił nigdy chęci do 
korzystania  z radości życia. Bardzo lubił wino i ku utrapieniu babci zachodził czasem 
do baru w Czeszewie. Wracał potem drogą nad wałem i śpiewał wojskowe piosenki, a głos 
miał piękny i mocny. Był niewielkiej postury, ale głos miał wielki. Już w połowie drogi 
z Czeszewa było słychać jego śpiew. Babcia wtedy mówiła: „Dzieci, dziadek wraca do 
domu”. Wchodził do domu skruszony. Przez drogę wino zdążyło już wywietrzeć i zdawał 
sobie sprawę z tego, że zostawił babcię samą z trójką dzieci. Brał się wtedy ostro do pracy. 

Było takie zdjęcie u nas w domu. Nie wiedzę go teraz w żadnym z albumów. Dziadek 
w przebraniu, w kapeluszu, występuje w jakimś przedstawieniu. Bardzo chętnie angażo-
wał się w takie przedsięwzięcia, wręcz był zawsze pierwszy.  

Szkoda, że umarł młodo. Pylica, której nabawił się we francuskiej kopalni węgla i wo-
jenne przeżycia nadszarpnęły jego zdrowie. Babcia później otrzymywała raz na kwartał 
niewielką rentę po dziadku z tytułu jego pracy w kopalni. W jej załatwieniu pomógł pan 
Kozłowski, ojciec Andrzeja. W mojej pamięci mój dziadek pozostanie z nieodłącznym 
wąsikiem, z czapką założoną na bakier i prośbą skierowaną do babci: „Zosiu, nie krzycz 
na dzieci”. 
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dów” oraz z 21 czerwca 2019 roku – „Pułapka apolityczności”.
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PAMIĘĆ 

Rafał Zięty
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KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD MŁODZIEŻY PAMIĘCI
O ZDBYWANIU NIEPODLEGŁOŚCI 

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej 
dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała 
i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej” –  te słowa wy-
powiedziane przez  Jana Pawła II są cenną wskazówką,  w jaki sposób każdy człowiek 
powinien traktować swoją ojczyznę – z szacunkiem i miłością. Dbałość o te wartości 
widoczna jest w szkołach w Orzechowie i Czeszewie, gdzie przykłada się ogromną wagę 
do krzewienia patriotyzmu wśród uczniów oraz  całej społeczności lokalnej.  

Tym, czym różni się patriotyzm na przestrzeni wieków to sposób wyrażania tejże 
miłości. Dawniej oznaczał przede wszystkim gotowość do walki o jej wolność, do po-
świecenia dla niej życia, poniesienia ofiary w walce o niepodległość. Dziś ludzie nie 
muszą umierać za ojczyznę, bo jest wolna, dzisiaj tę miłość trzeba wyrażać inaczej. Dla-
tego wyrazem współczesnego patriotyzmu powinna być pamięć o tych, którzy walczyli 
o jej wolność. W szczególny sposób dla orzechowskich i czeszewskich społeczności 
lokalnych ważna jest pamięć o powstańcach wielkopolskich.

Dla współczesnej edukacji patriotyzm stał się dużym wyzwaniem. Obecnie celem 
edukacji nie może być tylko przekazywanie wiedzy, zwłaszcza w dobie powszechnego 
dostępu do internetu, ale przede wszystkim kształtowanie określonych postaw. Dziś 
trzeba nauczyć młode pokolenie nie definicji patriotyzmu, ale tego, jak tę miłość do 
ojczyzny należy wyrażać. Jak postępować, żeby dobrze dla niej żyć. Kształtując posta-
wy patriotyczne w szkołach, kładzie się przede wszystkim nacisk na zaangażowanie 
uczniów w działanie, dlatego organizowane są uroczystości i przeprowadzane różne 
akcje. 

Najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu szkolnym uczącym patriotyzmu są 
coroczne uroczystości związane z odzyskaniem  przez Polskę niepodległości – jest to 
moment, w którym każda społeczność szkolna wraz ze środowiskiem lokalnym może 
zamanifestować swój  patriotyzm. 

Na inscenizacje patriotyczne przygotowywane przez szkoły zawsze zapraszani są 
mieszkańcy i wyróżnienie goście. Razem wraca się do wydarzeń związanych z rozbio-
rami, powstaniami narodowymi i odzyskaniem niepodległości. To  czas, kiedy wszyscy 
jako wspólnota mogą zaśpiewać patriotyczne pieśni i hymn narodowy, który towarzy-
szy zawsze przy każdej uroczystości szkolnej.

Szczególny charakter miały w szkołach uroczystości w 2018 roku, były one zwią-
zane  z setną  rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz rocznicą wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Orzechowe zo-
stał przygotowany projekt edukacyjny pt. „Od wolności do niepodległości”, w jego skład 
weszły różne akcje, między innymi: wydanie folderu „Niezbędnik patrioty”, wystawa 
historyczna pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919”, udział w ogólnopolskiej akcji 
„Niepodległa do Hymnu!”, akcja: „Flaga na domy”, a także widowisko artystyczne „Od 
wolności do niepodległości”, w którym wspominano najważniejsze wydarzenia z hi-
storii Polski i jej walk o wolność, zaprezentowano sylwetki wybitnych Polaków, któ-
rzy poświęcili swe życie dla ojczyzny. W tym koncercie, który odbył się w Centrum 
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Dydaktyczno – Sportowym wzięło udział ponad trzystu widzów.
Również Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie w tym 

samym roku zaprosiła mieszkańców i gości do hali sportowej, gdzie uczniowie zapre-
zentowali program artystyczny, w którym, między innymi, przypomniano mieszkań-
ców Czeszewa, którzy walczyli w szeregach powstańczych Kompanii Miłosławskiej: 
Jana Donaja, Wawrzyna Dąbka, Antoniego Dybalskiego, Władysława Szafrana, Edmun-
da Genge, patrona szkoły - profesora Jana Bogumiła Sokołowskiego. Wszyscy mogli 
również obejrzeć wystawę zdjęć zatytułowaną „Czeszewo w zwierciadle przeszłości” 
obrazującą życie mieszkańców na przestrzeni XX wieku.

Tę uroczystość w szkole poprzedziło odsłonięcie i poświęcenie kamienia upamięt-
niającego akt ogłoszenia w 1918 roku przez proboszcza ks. Franciszka Nowaka prokla-
macji Republiki Czeszewskiej. To miejsce pamięci w Czeszewie sfinansowane zostało 
ze środków sołectwa Czeszewa, dzięki pomysłowi i zaangażowaniu sołtysa tej miejsco-
wości Pana Zbigniewa Piszczatowskiego. Kamień został przekazany przez miejscowego 
rolnika z okolicznych pół, a tablicę informującą o tym wydarzeniu wykonał Zakład 
Kamieniarski Pana Tomczaka z Nowego Miasta nad Wartą.

Sylwetki powstańców wielkopolskich są znane uczniom i lokalnym społecznościom 
dzięki realizowanym w szkołach projektom edukacyjnym. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Bogusława Sokołowskiego w Czeszewie 
w 2013 roku wzięli udział w niepowtarzalnej interdyscyplinarnej przygodzie, projekcie 
„Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, którego celem było odnalezienie naj-
ciekawszych i najwybitniejszych mieszkańców gminy. Opiekę nad projektem sprawo-
wały Dorota Kłygo i Aldona Wawrzyniak. Podczas zajęć uczniowie przyjmowali różne 

Podgląd na czeszewską stronę Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolsn
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Szkoła Podstawowa w Orzechowie.
 „Centrum dydaktyczno-sportowe”

Zdjęcia z widowiska artystycznego pod nazwą 
„Od wolności do niepodległości”  

w dniu 14.10.2018 r.
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role: dziennikarzy, fotoreporterów, badaczy, filmowców. Przeprowadzali wywiady, 
nagrywali filmy. Odwiedzali wiele ciekawych miejsc, między innymi biblioteki, Ar-
chiwum Państwowe w Poznaniu, muzea, Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie czy 
okoliczne parafie. Efektem ich pracy są między innymi cztery powstańcze życiorysy: 
Jana Donaja, Franciszka Wleklińskiego, Stanisława Borczyńskiego, Jana Bogumiła Soko-
łowskiego. Grupa przygotowująca biogram Jana Donaja została wyróżniona za najlepszy 
z biogramów I edycji projektu. Gala finałowa I edycji projektu CDEW w Teatrze Polskim 
w Poznaniu była kolejną okazją do zaprezentowania sylwetki Jana Donaja szerszemu 
audytorium.

Sylwetka zasłużonego mieszkańca Orzechowa powstańca wielkopolskiego i uczest-
nika wojny o Kijów Franciszka Wleklińskiego była tematem projektu edukacyjnego 
realizowanego przez uczniów i nauczycieli w szkole w Orzechowie pod nazwą „Od-
ważmy się być wolnymi”. Koordynatorką tego projektu była bibliotekarz i nauczycielka 
historii – Pani Bogumiła Bednarek. Na podstawie otrzymanych pamiątek rodzinnych, 
uzyskanych dokumentów z archiwów, wspomnień członków rodziny opracowano ży-
ciorys tego orzechowskiego bohatera.

W 2011 roku dzięki inicjatywie Szkoły Podstawowej w Orzechowie (wówczas Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie – taki napis widnieje na tablicy) na cmen-
tarzu parafialnym została zamontowana tablica upamiętniająca osoby zasłużone dla 
Orzechowa, w tym wymieniono również powstańców wielkopolskich tutaj spoczywa-
jących. Wykonanie tablicy zbiegło się z wizytacją Parafii w Orzechowie przez Prymasa 
Polski Józefa Kowalczyka. Merytoryczną pracę nad treścią wykonali dyrektor szkoły Pan 
Rafał Zięty oraz Pan Jacek Jacoszek we współpracy z przedstawicielami organizacji i kół 
z terenu Orzechowa.

Jednak najbardziej spektakularnym wydarzeniem upamiętniającym powstańców 
wielkopolskich  była doniosła uroczystość, która odbyła się 23 września 2019 roku, 
wówczas przed Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Orzechowie odsłonięto, jedyny 
w okolicy, pomnik „Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919”. 

Pomnik powstał z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Orzechowie Rafała Zięty, dzięki środkom finansowym Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, Gminy Miłosław, Powiatu Wrzesińskiego oraz wsparciu i zaangażo-
waniu wielu instytucji mieszkańców. 

Projekt pomnika wg koncepcji Rafała Zięty to efekt pracy Pań: Czesławy Kosztur 
– emerytowanej  nauczycielki historii z Orzechowa oraz Katarzyny Głowackiej z Mi-
łosławia, absolwentki szkoły w Orzechowie. Wykonał i zamontował go Zakład Kamie-
niarski Pana Donata Siwiaka z Miłosławia, odlew krzyża powstańczego wykonała firma 
Adjatech z Janikowa koło Swarzędza. Dokumentację techniczną do zgłoszenia budo-
wy opracował Pan Piotr Olszowy z Orzechowa, instalację oświetleniową wykonał Pan 
Paweł Marciniak – elektryk z Miłosławia, otoczenie wokół pomnika to praca Zakładu 
Drogowego Pana Waldemara Lewandowskiego z Psar Małych koło Wrześni. Okolicz-
nościowa tablica usytuowana przy pomniku opisująca przebieg powstania zawierająca 
również nazwiska biorących w niej udział orzechowian wykonana została przez firmę 
Wood Serwis  z Orzechowa oraz Pana Jarosława Czyża z Wrześni. 

W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli udział: Starosta Wrzesiński Dionizy 
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Jaśniewicz, Burmistrz Gminy Miłosław Hubert Gruszczyński, który wraz z Dyrekto-
rem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orzechowie Rafałem Zięty oraz synem 
powstańca Panem Stanisławem Wleklińskim dokonali odsłonięcia pomnika. Ponadto 
obecni byli Dyrektor Wydziału Nadzoru Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pani Maria 
Jedlińska –Pyssa, starszy wizytator KO w Poznaniu Pani Arleta Nowak, Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego PSP we Wrześni st. bryg. Damian Jankowiak, uczniowie, na-
uczyciele, pracownicy szkoły, przedstawiciele jednostek oświatowych, instytucji, firm 
i organizacji pozarządowych z Gminy Miłosław oraz liczni samorządowcy i mieszkańcy 
Orzechowa i okolic, w tym wielu potomków i  krewnych powstańców wielkopolskich.

Podczas uroczystości zaśpiewał chór  „Św. Cecylii” z Orzechowa, salwę armatnią 
wystrzeliło Strzeleckie  Bractwo Kurkowe  z Żerkowa, okolicznościową prelekcję na 
temat przebiegu powstania wygłosiła Pani Jolanta Andrzejczak-Pankowska nauczyciel-
ka historii, pomnik poświęcił ks. Jarosław Kulpiński proboszcz Parafii pod wezwaniem 
Matki Boskiej  Częstochowskiej w Orzechowie, całość poprowadziła Pani Alicja Kowal-
ska – nauczycielka muzyki i plastyki.

Pomnik to prostopadłościan z płyt granitowych w kolorach czarnym i szarym. Na 
jego froncie widnieje napis: „Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919”. Nad napisem 
umieszczony jest rocznicowy logotyp powstania.  Pomnik wieńczy mosiężny odlew 
krzyża powstańczego.

Oto informacja umieszczona na tablicy obok pomnika:

„Powstanie wielkopolskie było zbrojnym wystąpieniem polskich mieszkańców Wiel-
kopolski przeciwko państwu niemieckiemu wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. 
Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umac-
niała swą niepodległość.

Iskrą zapalną powstania wielkopolskiego stał się przyjazd do Poznania Ignacego Pa-
derewskiego. Uroczysta, patriotyczna atmosfera została zakłócona przez Niemców, któ-
rzy podczas manifestacji 27 grudnia 1918 roku próbowali zademonstrować swoją siłę. 
Tego dnia, około godziny 17.00 padły pierwsze strzały.

Walki o Poznań zakończyły się 6 stycznia 1918 roku zdobyciem stacji lotniczej na Ła-
wicy. Dowódcy powstania z Poznania wkrótce po rozpoczęciu walk w mieście przekazali 
hasło dla prowincji: „Nie należy dłużej czekać!”. Dzięki temu walki szybko rozprzestrze-
niły się niemal na całą Wielkopolskę. Powstanie wybuchło w odpowiednim momencie, 
kiedy w Niemczech trwało zamieszanie związane z bieżącą polityką i nie udało się szyb-
ko zorganizować ekspedycji do Wielkopolski. Ważnym elementem było też natychmiasto-
we przejęcie przez Polaków wszystkich podstawowych instytucji. Urzędy,  poczta, admi-
nistracja i banki funkcjonowały bez większych utrudnień.

Wielkopolski zryw zakończył się sukcesem, ponieważ miał dyplomatyczne wsparcie 
przedstawicieli Polski, którzy przebywali na konferencji pokojowej w Paryżu. Sprawa 
włączenia Wielkopolski do odrodzonej niepodległej Polski uzyskała poparcie państw za-
chodnich. Powstanie zakończył rozejm podpisany 16 lutego 1919 roku w Trewirze, a 28 
czerwca 1919 roku traktat wersalski przyznał Polsce niemal wszystkie tereny zajęte przez 
powstańców wielkopolskich. Postanowienia traktatu  weszły w życie dopiero 10 stycznia 
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1920 roku. Na ich mocy oddziały z Wielkopolski przejęły pozostające w rękach niemiec-
kich przyznane Polsce ziemie.  Rozkaz o rozpoczęciu takich działań został wydany przez 
dowództwo 13 stycznia, a cała akcja zaczęła się 17 stycznia. Front Wielkopolski został 
ostatecznie zlikwidowany w marcu 1920 roku. W Powstaniu wzięli udział również uro-
dzeni lub mieszkający w Orzechowie: Adam Andrzejewski, Antoni Banaszak, Marcin 
Cynarzewski, Stanisław Gabała, Walenty Karcz, Franciszek Kasprzak, Jan Kołodziński, 
Tomasz Kosmecki, Józef Maciejewski, Władysław Nowak, Franciszek Pawlaczyk,  Marcin 
Pawlaczyk,  Jan Przydryga, Walenty Ratajczak, Wincenty Skrzypkowski, Tomasz Stacho-
wiak, Walenty Smektała, Franciszek Szydłowski, Franciszek Tadyszak, Jan Tadyszak, Jan 
Warczygłowa, Franciszek Wlekliński, Stanisław Wojtczak. Wielu z nich pochowanych jest 
na miejscowym cmentarzu.”

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, ję-
zyka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła 
rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego 
dobra, jakim jest ojczyzna” - niech te słowa Jana Pawła II staną się definicją każdego 
Polaka, który nie tylko wspomina historię, kultywuje rodzime tradycje i zachwyca się 
pięknem ojczystego krajobrazu, ale przede wszystkim przekazuje pamięć o przodkach 
i bohaterach lokalnym społecznościom.

W tekście wykorzystano materiały opracowane w:
– Szkole Podstawowej im. J.B. Sokołowskiego w Czeszewie, 
– Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Orzechowie.
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ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI

CZESZEWO 8.12.2018 r.

U góry: kamień pamiątkowy Powstania Wielkopolskiego w Czeszewie.

U dołu: uroczysta Msza Święta w czeszewskim kościele w intencji powstańców.
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Uczestnicy uroczystości
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U góry: przemawia inicjator i organizator uroczystości sołtys Zbigniew Piszczatowski.

U dołu: uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali burmistrz Miłosławia Hubert Gruszczyński, 
senator Robert Gaweł, starosta Powiatu Wrzesińskiego Dionizy Jaśniewiczi oraz inicjator sołtys 
Zbigniew Piszczatowski.
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U góry: poświęcenia pomnika dokonał ksiądz Mirosław Stawicki.

U dołu: kwiaty pod pomnikiem składa senator Robert Gaweł.
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ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI

ORZECHOWO 23.09.2019 r.

U góry: pomnik poświęcony powstańcom wielkopolskim.

U dołu: zebrani goście.
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U góry: nauczycielka historii Jolanta Andrzejczak Pankowska omówiła zarys historyczny Powstania 
Wielkopolskiego.
U dołu: kwiaty zlożyła delegacja Szkoły Podstawowej w Orzechowie. Od lewej: przewodniczący 
Rady Rodziców Michał Prusak, , dyrektor szkoły Rafał Zięty, sekretarka Klaudia Kubiak.
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U góry: kwiaty składa delegacja Urzędu Miasta i Gminy Miłosław z burmistrzem Hubertem 
Gruszczyńskim.

U dołu: kwiaty składa delegacja młodzieży szkolnej.
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U góry: hołd powstańcom oddał starosta Dionizy Jaśniewicz.

U dołu: zbiorowe zdjęcie potomków Powstańców Wielkopolskich. 
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U góry: zbiorowe zdjęcie potomków Powstańców Wielkopolskich. 

U dołu: zdjęcie pamiątkowe.  
Od lewj: burmistrz Hubert Gruszczyński, dyrektor szkoły Rafał Zięty, Stanisław Wlekliński – syn 
Powstańca Wielkopolskiego, starosta Dionizy Jaśniewicz.
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PODZIĘKOWANIA 

Instytucjom:
Wielkopolskiemu Towarzystwu Genealogicznemu za stworzenie wspaniałych baz 

powstańców wielkopolskich i księży,
Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej za udostępnienie wspomnień powstańców,
Narodowemu Archiwum Cyfrowemu, 
Archiwum Państwowemu za udostępnienie dokumentów, wspomnień powstańców 

i stworzeniu bazy szukajwarchiwach.pl,
Instytutowi Pamięci Narodowej,
Muzeum Regionalnemu im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Orzechowie,
Szkole Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie.
 
Osobom:
Remigiuszowi Maćkowiakowi, Hannie Lisiak Góźdź, Andrzejowi Wąsiewiczowi, 
Jackowi Mireckiemu, sołtysowi Czeszewa Zbigniewowi Piszczatowskiemu.

Rodzinom autorów wspomnień Powstańców Wielkopolskich,
Mieszkańcom ziemi orzechowskiej.

Bez możliwości skorzystania z tych źródeł niniejsza praca byłaby uboga, a wręcz 
niemożliwe byłoby jej opracowanie. Za okazaną pomoc i możliwość wykorzystania 
materiałów wyrażamy wszystkim głęboką wdzięczność.
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w Orzechowie pod adresem www.historia.orzechowo.org.
Informacje pozyskane z internetu:
1. Opracowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” 

(http://www.wtg-gniazdo.org) biogramy umieszczone w następujących spisach:
– powstańców odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, pod adresem 

http://powstańcy-wielkopolscy.pl/,
– uczestników Powstania Wielkopolskiego, pod adresem http://www.powstańcywiel-

kopolscy.pl,
– księży, pod adresem Wielkopolscy księża od XVIII do XX wieku, http://www.wtg-

-gniazdo.org/ksieza/ 
2. Zamieszczone w Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (pod adresem www.wbc.

poznan.pl) pozycje, w szczególności:
– wspomnienia powstańców wielkopolskich, 
– roczniki czasopism w tym Orędowniki Wrzesińskie, 
– lista strat Powstania Wlkp. (autorzy: Łukasz Jastrząb i Wiesław Olszewski).
3. Dokumenty udostępnione i zamieszczone:
– w archiwach Narodowego Archiwum Cyfrowego, pod adresem szukajwarchiwach.

gov.pl, w tym danych osobowych z urzędów stanu cywilnego,
– w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu, dostępnych na stronie interne-

towej http://www.szukajwarchiwach.pl, w tym zamieszczone w zespole Zarząd Okręgo-
wy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu oraz Związku Powstań-
ców Wielkopolskich, 

– w portalu IPN z zakładki osoby. pod adresem internetowym https://pw.ipn.gov.
pl,

– w zestawieniach strat wojska niemieckiego w I wojnie światowej pod adresem  
http://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search/index,

– w Wojskowym Biurze Historycznym pod adresem https://wbh.wp.mil.pl/pl,
– ze strony internetowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 

w Orzechowie: historia.orzechowo.org.
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Informacje pozyskane między innymi z następujących pozycji:

 – Danuta Wojcięgowska, Bogdan Jarosz – ”Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 
1918-1919 z ówczesnych granic powiatu średzkiego”,

 – Antoni Ciszak – „Września i Powiat Wrzesiński w okresie Powstania Wielkopol-
skiego 1918-1919”,

– „Wrzesiński słownik biograficzny”, wydanie II, Września 2011 r., Wydawnictwo 
Kropka, Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy,

– „Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 
1918-1919” tomy od I do XIII, 2005-2016. Wydawnictwo Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego. Poznań,

– Słowniku Biograficznym – Księżą społecznicy w Wielkopolsce 1894 – 1919, tom 
II (I-O). Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum Gniezno 2007, 

– Bożena Hałas i Wojciech Talaga – „Powstańcy Wielkopolscy z Żerkowa i Gminy 
Żerków”,

– 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,
– 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”,

– „Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 związani z ziemią swarzędz-
ką”, pod redakcją Aurelii Bartoszek, Eugeniusza Dobińskiego, Arkadiusza Małyszki, 
Mariana Pokorskiego.
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MARSYLIANKA WIELKOPOLSKA

Pieśń Powstańców Wielkopolskich

słowa: Stanisław Rybka (Myrius)
muzyka: Feliks Nowowiejski

Hasło dziś rozbrzmiewa,
Hej za broń powstańcy!

Prusak zdzierać chce sztandary,
Padają ofiary,
Hej za broń!

Łańcuch bohaterów
Z piersi murowany,

Broni grodu Przemysława,
Cześć powstańcom, sława,

Hej za broń!

Sieką wkoło kule,
Łamią się bagnety,

Hej na barykady druhy,
Marsz powstańcy-zuchy,

Hej za broń!

Niemca ogień praży,
Pękają granaty,

Wielkopolski los się waży,
Więc wszyscy na straży,

Hej za broń!

Krwawy bój się toczy,
Już wróg się poddaje,

Wielkopolska ze swych mroczy
Wolna zmartwychwstaje,

Hej za broń!

Dzielni Poznańczanie
Pokazali światu,

Jak Prusaka się wypędza,
Śpiesznie do Heimatu,

Hej za broń!


