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Gin cych. By  dwukrotnie onaty: z Lucyn  Miecznikiewicz
i Emili  Bojarsk . Mia  synów: Zbigniewa (1914) i Andrzeja (1919)
i Wojciecha Krzysztofa (1929)28.

Kasprowicz Boles aw Micha  (1859-1943), przemys o-
wiec, dzia acz narodowy i niepodleg o ciowy, prezydent Gniezna.
Urodzi  si  29 IX w Czempiniu, jako syn kupca Dionizego i Salomei
z Kuczy skich. Po uko czeniu szko y handlowej w Poznaniu jako
akwizytor alkoholu podró owa  po Europie. W 1888 za o y
w Gnie nie wytworni  wódek i likierów (ob. ul. B. Chrobrego 3).
Produkowa  ok. 120 gatunków wódek i likierów oraz 11 rodzajów
koniaków z polskimi nazwami. Za o y  w asne hurtownie w Po-
znaniu i Berlinie, sk ady g . w Warszawie i Pary u, placówki depo-
zytowe w zach. krajach Europie i w USA. Wspiera  organizacje
narodowe w Westfalii i Nadrenii. Wspó twórca Zw. Tow. Kupiec-
kich w P., inicjator czasopisma „Kupiec”. Od 1910 r. by  naczelni-
kiem, a potem prezesem „Soko a” w Gnie nie. W czasie I wojny
wiatowej wspó pracowa  z Tajnym Komitetem Obywatelskim

w Poznaniu. W listopadzie 1918 r. stan  na czele miejscowej Rady
Robotniczej oraz Miejskiej Rady Ludowej (20 XI). Z ramienia RR
zosta  decernentem (kontrolerem) burmistrza Gniezna. Delegat na
Polski Sejm Dzielnicowy, uczestniczy  w przygotowaniach do po-
wstania w Gnie nie. W jego kamienicy odbywa y si  kolejne na-
rady lokalnych niepodleg o ciowców. Wspó pracowa  ci le z ppor.
Z. Kittlem. Na czele delegacji Gniezna uczestniczy  w powitaniu
I. Paderewskiego w Poznaniu. By  za o ycielem i fundatorem gim-
nazjum e skiego im. b . Jolenty, w którym przez dwa lata op aca
pensje nauczycielom i ponosi  koszty utrzymania obiektu. Pe ni
liczne funkcje samorz dowe i korporacyjne by  m.in. radnym Gnie-
zna w l. 1919-1939, radc  i prezesem Izby Przemys owo-Handlowej
w Bydgoszczy (1906-1928). Od 1933 r. by  prezesem Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego w Gnie nie. Od 1938 r. aktywnie pra-
cowa  w komitecie wykonawczym Funduszu Dozbrojenia Armii.
Otrzyma  Honorowe Obywatelstwo Miasta Gniezna. Wysiedlony

28 J. Basi ski, S ownik biograficzny, s. 130-131; „Przegl d Zachodni” (Londyn) 1961,
nr 11/12, s. 23-24; Z. Wygocki, Gniezno, s. 12 i n. Próby analizy krytycznej wspomnie
W. J. podj  si  J. Karwat w przyczynku wymienionym wy ej w przypisie 4.
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Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 by o polskim zrywem
narodowym i nale y do najwa niejszych dwudziestowiecznych
wydarze  politycznych w naszym regionie. Obecnie nie yje ju
aden z powsta ców. Ostatnim z Gniezna by  Maksymilian

Zamiara, zmar y w 1998 roku. Najd u ej y , bo a  105 lat, zmar y
w 2005 r. we Wronkach Jan Rzepa. Potomkowie powsta ców to
dzisiaj na ogó  zaawansowane wiekowo dzieci, wnukowie i pra-
wnukowie – wiedz  o wydarzeniach sprzed stu lat czerpi  z ksi -
ek, filmów lub Internetu. Pami  o swych przodkach jest bardzo

pozytywnym elementem tradycji rodzinnej Wielkopolan. Jest po-
wodem do dumy, e ich antenaci byli powsta cami.

ród a archiwalne i materia y historyczne dotycz ce po-
wstania na Ziemi Gnie nie skiej przechowywane s  w archiwach
w Bydgoszczy, Gnie nie, Inowroc awiu, Poznaniu i w Warszawie.
O nich informowali w swoich publikacjach: Bogus aw D bek,
Stanis aw Sierpowski i Marek Szczepaniak1. Wi kszo  dokumen-
tów dotycz cych powstania na tym obszarze zagin a lub uleg a
zniszczeniu w czasie drugiej wojny wiatowej. Cz sto rodziny po-
wsta cze, obawiaj c si  represji hitlerowskich, potem Urz du
Bezpiecze stwa, zakopywa y lub pali y te dokumenty i pami tki.

Badania nad powstaniem w tym subregionie rozpocz
jeszcze przed wybuchem drugiej wojny wiatowej Zygmunt
Wygocki. Nie móg  wtedy wykorzysta  wszystkich dokumentów,
w tym m.in. zasobu Naczelnej Rady Ludowej. Publikacja cz ci
maszynopisu jego rozprawy doktorskiej „Gniezno i Ziemia Gnie -
nie ska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” nast pi a dopiero
pi dziesi t lat pó niej (Pozna  1988). Zygmunt Wieliczka z kolei,
opuszczaj c w 1939 r. Polsk , zabra  ze sob  do Brazylii skrypt
pracy „Powiat witkowski w okresie rewolucji niemieckiej” i wyda

1 B. D bek, Charakterystyka róde  do udzia u spo ecze stwa Ziemi Gnie nie skiej
w Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919), w: Gniezno i Ziemia Gnie nie ska. Walka
o wolno  narodow  i spo eczn  1918-1945, pod red. J. Topolskiego i B. Polaka, Gniezno
1978; M. Szczepaniak, ród a archiwalne i materia y historyczne do dziejów powstania
wielkopolskiego przechowywane w Archiwum Pa stwowym w Poznaniu Oddzia
w Gnie nie i Izbie Tradycji Gimnazjum nr 2 w Gnie nie, w: Ziemia Gnie nie ska
w powstaniu wielkopolskim 1918-1919, red. G. Kucharski, Gniezno 2014, s. 157-165;
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Katalog róde  materia ów, pod. red. S. Sierpow-
skiego, Pozna  2003, s. 84-85.
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j  w 1964 r. w Kurytybie2. W 1978 r. ukaza a si  praca zbiorowa
pod redakcj  Jerzego Topolskiego i Bogus awa Polaka „Gniezno
i ziemia gnie nie ska. Walka o wolno  narodow  i spo eczn
1918-1945”. Autorzy nie znali jeszcze opracowania Zygmunta Wy-
gockiego, st d ich ksi ka przez dziesi  uchodzi a za najpe niejsze
uj cia powstania na tym obszarze. Z tego okresu i lat pó niejszych
pochodz  przyczynki o powstaniu w Czerniejewie (Piotr Bauer
i Waldemar Kie bowski), Niechanowie (Bo ena Szymanowska
i Ma gorzata Deszcz), K ecku (B. Polak), ubowie (Tadeusz Pano-
wicz), Kiszkowie (Anna Fr ckowiak i Bartosz Kr kowski), Trze-
mesznie (zbiorowa pod red. Andrzeja Le niewskiego) i Powidzu
(Halina Gani ska).

Wysi ek Ziemi Gnie nie skiej przedstawiano niejednolicie
(w ró nym zakresie) we wszystkich monografiach Powstania
Wielkopolskiego. Najcz ciej prace te ukazywa y si  na okr g e
rocznice insurekcji w 1968, 1978, 1983, 1988 i 2008 roku. Ich auto-
rami byli najcz ciej: Antoni Czubi ski, Ludwik Gomolec, Zdzi-
s aw Grot, Marceli Kosman, Benon Mi kiewicz, Ignacy Paw owski,
Bogus aw Polak i Marek Rezler. Niezwykle cenne dla poznania
sylwetek powsta czych s  s owniki. Powsta cy gnie nie scy
przedstawieni s  g ównie w „S owniku biograficznym powsta ców
wielkopolskich 1918-1919” (Pozna  2002) i pi tnastu tomach „Po-
wsta cy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielko-
polskiego 1918-1919” wydanych w latach 2005-2018 przez Zarz d
G ówny Towarzystwa Pami ci Powstania Wielkopolskiego3.

W ród opublikowanych wspomnie  wyró niaj  si  opra-
cowania Jana Cie lawskiego, Tadeusza Fenrycha, Wojciecha Jedli-
ny Jacobsona, Zygmunta Karpi skiego, Boles awa Kasprowicza
juniora, Mieczys awa Kierskiego, Zygmunta Kittela, Stanis awa
Nogaja, Edmunda Rogalskiego, Stanis awa Rybki, Adama Toma-
szewskiego i Feliksa Zieli skiego4. Wspomnienia tych autorów

2 Tekst tej ksi ki w poszerzonej wersji ukaza  si  w dziewi dziesi t  rocznic  wy-
buchu powstania, pod red. G. Musidlaka (Lublin-Witkowo 2008).

3 Szerzej: J. Karwat, Powstanie Wielkopolsce 1918/1919 w historiografii i kulturze.
Próba analizy i syntezy, Pozna  2012. Tam równie  informacje o autorach pisz cych
o powstaniu na Ziemi Gnie nie skiej.

4 Charakterystyka wspomnie  wymienionych autorów zob. J. Karwat, Powstanie
Wielkopolskie 1918/1919 na Ziemi Gnie nie skiej w wietle wspomnie  opublikowanych



Gniezno i Ziemia Gnie nie ska w dobie odzyskania niepodleg o ci 1918/1919

7

prezentuj  dzisiaj du  warto  ród ow  Nale y pami ta , e
maj  te  zwi zek z cechami osobowo ci autorów. Cz sto s  jedy-
nym ladem wydarze , dlatego trudno je zweryfikowa . Analiza
takich wspomnie  wymaga od badacza wysokich umiej tno ci
warsztatowych i znajomo ci kontekstu spo ecznego tamtych lat.

U ywaj c tutaj poj cia Ziemia Gnie nie ska, autor ma na
uwadze granice obecnego powiatu. Jednak w przesz o ci ranga
tej ziemi by a wy sza, bowiem do 1793 r. istnia o województwo
gnie nie skie o powierzchni czterdziestokrotnie wi kszej od obec-
nego obszaru powiatu. Rozci ga o si  od okolic Kcynii na pó nocy
po Ko o na wschodzie. W latach zaboru pruskiego i dalej w czasie
Powstania Wielkopolskiego i II Rzeczypospolitej istnia y na oma-
wianych obszarze dwa powiaty: gnie nie ski i witkowski, nale ce
do rejencji bydgoskiej. Przed wybuchem pierwszej wojny wiato-
wej mieszka o w nich ok. 75 tys. osób. Samo Gniezno liczy o
w 1914 roku 26 762 mieszka ców, z których 62,6% by o Polakami.
Tak wi c, mimo ogromnego wysi ku kolonizacyjnego, finansowego
i organizacyjnego w adz pruskich, miasto i oba powiaty zachowa y
polskie oblicze. Bardziej polski charakter mia  wydzielony z gnie -
nie skiego powiat witkowski (w 1887 r.), w którym ludno  nie-
miecka stanowi a ok. 15%5.

Gnie nianie, podobnie jak wszyscy Wielkopolanie, kroczyli
do niepodleg o ci dwoma drogami: dzia a  zbrojnych i prac orga-
nicznych. Obie postawy (romantyczna i organicznikowska) by y
wobec siebie komplementarne, wzajemnie si  tutaj dope nia y.
Wybitni Wielkopolanie uczestnicz cy w XIX-wiecznych powsta-
niach na terenie zaboru rosyjskiego, podejmowali pó niej dzia a-
nia pozytywistyczne (np. Dezydery Ch apowski, Karol Marcin-
kowski, Karol Libelt). Tak wi c romantycy, pozbawieni mo liwo ci
rewolucyjnego dzia ania, stawali si  dzia aczami gospodarczymi
i kulturalnymi. W ramach pa stwa niemieckiego nast powa  pro-
ces samomodernizacji spo ecze stwa polskiego. Program pracy
organicznej lansowany w po owie XIX wieku przez nielicznych sta

                                                                                                                                   
przed 1939 rokiem, w: Gniezno w historii i dokumencie, materia y z sesji naukowej
10 pa dziernika 2017 r., Gniezno 2017, s. 99-114.

5 Gniezno i Ziemia Gnie nie ska. Walka o wolno  narodow , s. 52; Dzieje Witkowa,
pod red. P. Hausera, Pozna  2010, s. 74-76.
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si  po kilkudziesi ciu latach powszechn  form  aktywno ci Pola-
ków z Pozna skiego.

Do pocz tku XX wieku Ziemia Gnie nie ska przesz a grun-
towne przemiany we wszystkich dziedzinach ycia narodowego.
W toku tych zmian rozszerza a si  wiadomo  narodowa Gnie nian
– od biernego poczucia przynale no ci do narodu, do aktywnych
postaw politycznych. Oprócz legalnie dzia aj cych stowarzysze ,
istnia y tutaj organizacje niepodleg o ciowe. Od 2 marca 1913 r.
dzia a  w Gnie nie tajny skauting (dru yna „Lech”), a w Witkowie
dru yna im. Tadeusza Ko ciuszki od 12 pa dziernika 1917 r. Od lat
osiemdziesi tych XIX wieku dzia a y nielegalnie ko a filomackie
skupiaj ce m odzie  gimnazjaln , nosz ce od 1903 r. nazw  Towa-
rzystwo Tomasza Zana (TTZ). Najbardziej zakonspirowanym sto-
warzyszeniem m odzie y by o „Eleusis” (1905 r.). Jego cz onkowie
uwa ali, e poprzez odrodzenie moralne, prac  nad sob , wysokie
wymagania etyczne, ukszta tuje si  formacja duchowa m odych,
którzy kierowa  b d  prac  niepodleg o ciow 6.

We wrze niu 1918 r. zorganizowano w Gnie nie komórk
Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego. Kierowa  ni
Stefan Engler, który by  prezesem Klubu Sportowego „Stella”, tak-
e naczelnikiem reaktywowanego „Soko a”7.

Ogromn  rol  w przygotowaniu przysz ych powsta ców
odegra o gnie nie skie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó ” (za o-
one w 1887 r.), do którego nale eli rzemie lnicy, kupcy i robotnicy.

Organizacja ta by a dla nich szko  patriotycznego wychowania.
Grupowe wiczenia fizyczne, musztra pododdzia em, wspólny

6 Ko em gnie nie skiego „Eleusis” kierowa  Józef Kostrzewski, pseudonim „Wielki
Eleutryk”, gimnazjalista i cz onek TTZ. Wydawano tajne pismo „M odo ”, propaguj c
m.in. ide  skautingu. Gdy jeden z numerów tego pisma dosta  si  w r ce dyrektora gim-
nazjum, rozpoznani Elsowie zostali ze szko y relegowani. Szerzej: J. Karwat, Od idei do
czynu. My l i organizacje niepodleg o ciowe w Pozna skiem w latach 1887-1919, Pozna
2002, s. 217-230; J. Kostrzewski, Z mojego ycia. Pami tnik, Warszawa-Wroc aw 1970,
s. 35-35; T. Podgórska Stowarzyszenie patriotyczno-religijne Eleusis w latach 1902-1914,
Lublin 1999, s. 93-96.

7 Pocz tkowo by a to niewielka, siedmioosobowa grupa, maj ca kontakt z central
pozna sk  (Stanis aw Saroszewski, Wincenty Wierzejewski, pó niej Mieczys aw Paluch).
Wspó pracowali z o nierzami (Polakami) 49. Pu ku Piechoty, gromadzili bro . Posiadali
informacje o sile i dyslokacji niemieckich oddzia ów. K. Szcze niak, Rok 1919 w Gnie nie,
„Kurier Wielkopolski”, nr 6 z 9.01.1938 r., s. 8.
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mundur by y namiastk  „polskiego wojska”. Tak te  „Sokó ” by
przez w adze zaborcze postrzegany.

W doros e ycie wesz o nowe pokolenie, nie pami taj ce
traumy przegranych powsta  narodowych. Byli to uczestnicy
strajków szkolnych (1901-1906). Powo ani w 1914 r. do wojska
m odzi gnie nianie nabyli umiej tno ci o nierskich i do wiadczenia
frontowego. Mimo kl ski wojennej Niemiec, z przegranej wojny
wyszli w dobrej kondycji moralnej. W tym miejscu nale y zazna-
czy , e powrót Wielkopolan z wojska do domów nie by  zjawi-
skiem jednorazowym i krótkim. By  on roz o ony w czasie, bowiem
oddzia y, w których przebywali Polacy, rozlokowane by y na ró -
nych frontach wojny. Na ogó  od po owy listopada 1918 r.,
oddzia y niemieckie rozpocz y powrót do rodzimych garnizonów
i dopiero po powrocie, czyli po demobilizacji, o nierze powracali
do domów.

Od pierwszej dekady listopada 1918 r. w Warszawie, Kra-
kowie, Kaliszu i Koninie istnia a ju  wolna Polska. Chocia  Niem-
cy wojn  przegra y, zawarto rozejm na 6 tygodni, to gnie nianie
nie mieli powodów do rado ci, nadal pozostawali w nawiasie nie-
mieckim. Z nadziej  oczekiwano na rozstrzygni cia maj cej si
rozpocz  konferencji pokojowej Pary u.

Niezwykle wa nym wydarzeniem dla dalszych losów Ziemi
Gnie nie skiej by  wybuch rewolucji w Berlinie. Wie  ta dotar a
do Gniezna w niedziel  10 listopada 1918 r., kiedy to do miasta
przyby o oko o dwudziestu zrewoltowanych marynarzy. W wyni-
ku ich agitacji w adz  w koszarach 49. Pu ku Piechoty przej a
zdominowana przez Niemców Rada o nierska (R ). Z kolei pol-
scy dzia acze narodowi powo ali 12 listopada Rad  Robotnicz
(RR) na czele z Boles awem Kasprowiczem. Obie Rady wspó pra-
cowa y tworz c 20 listopada Miejsk  Rad  Ludow  (Boles aw
Kasprowicz) i Powiatow  Rad  Ludow . Witkowo nie by o mia-
stem garnizonowym, st d powo ana Rada o nierska istnia a tylko
do 30 listopada 1918 r. G ównym zagro eniem dla poczyna  nie-
podleg o ciowym w tym mie cie by y formacje Heimatschutzu,
wysy ane z Bydgoszczy. Pierwsza dwustuosobowa grupa rozwi zana
zosta a po pi ciu dniach. Nowa, licz ca 175 osób kompania Heimat-
schutzu przyby a 7 grudnia do Witkowa, pozostaj c w mie cie do
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29 grudnia, czyli do jej usuni cia przez powsta ców. W ten spo-
sób, zreszt  za zgod  w adz centralnych, rozpocz to proces zwi k-
szania polskich wp ywów w obu powiatach Ziemi Gnie nie skiej8.

Lokalni przywódcy polskiego ruchu narodowego na Ziemi
Gnie nie skiej potrafili umiej tnie wykorzysta  trudno ci, w ja-
kich znalaz y si  Niemcy w ko cu 1918 roku. W obu powiatach
podj to dzia ania w kierunku stopniowego przej cia w adzy.
Powo ano tutaj Powiatowe Rady Ludowe (Boles aw Kasprowicz
i Nepomucen Muku owski w Witkowie). Stopniowo przejmowano
kontrol  nad administracj  niemieck . Przygotowaniami wojsko-
wymi kierowa  w Gnie nie in . Zygmunt Kittel – dyrektor miej-
scowej cukrowni. Wzrasta o parcie do walki najradykalniejszych
niepodleg o ciowców z POW ZP i „Soko a”. Impulsem do rozpo-
cz cia powstania w Gnie nie by y informacje przywiezione z Po-
znania ju  27 grudnia wieczorem, detonatorem za  przyjazd emi-
sariusza (sier . Piotra Walczaka) w nast pnym dniu. G ównym
o rodkiem powsta czym dla obu powiatów by o Gniezno. W kon-
takcie ze stolic  powiatu by y o rodki narodowowyzwole cze
w K ecku, Kiszkowie i Trzemesznie. Ruch wyzwole czy w Witko-
wie, Czerniejewie i Powidzu – powiecie witkowskim – rozwija  si
samoczynnie, ale w cis ym zwi zku politycznym i militarnym
z Gnieznem9.

Analizuj c wysi ek powsta czy na terenie Ziemi Gnie -
nie skiej, mo na dostrzec, e przebiega  w trzech fazach. Pierwszy
etap zawar  si  w czterech ostatnich dniach grudnia 1918 r. Wysi-
ek Gnie nian mia  w znacznej cz ci charakter spontaniczny, ale

te  i uporz dkowany. W ci gu kilku godzin z 28 na 30 grudnia

8 W Gnie nie ukszta towa  si  system dwuw adzy: RR i R  podleg e bezpo rednie
berli skiej Radzie Pe nomocników Ludowych i z drugiej strony dotychczasowa admini-
stracja niemiecka pod kontrol  owych Rad. W mniejszym zakresie, ruch radziecki obj
rodowisko wiejskie tego subregionu. Dzia alno  Rad W o cia skich w tym czasie jest,

jak dot d s abo rozpoznana. Szerzej patrz: S. Kubiak, F. ozowski, Rady Robotniczo-
o nierskie w Wielkopolsce 1918-1919, Pozna  1959, s. 50-51 (dot. Gniezna), s. 55-57

(Witkowo i Czerniejewo); J. Cie lawski, Powstanie Polski. Opis rewolucji w Witkowie,
Krotoszyn 1925; J. Karwat, Ziemia Gnie nie ska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919,
Gniezno 2018, s. 37-38; Ziemia Gnie nie ska w przededniu Powstania Wielkopolskiego,
w: Gniezno i Ziemia, s. 64-65.

9 Z. Wygocki, Gniezno i powiat gnie nie ski w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919,
Pozna  1988, s. 120-154.
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opanowano najwa niejsze obiekty w mie cie, min. koszary w ród-
mie ciu, dworzec kolejowy, poczt , gazowni , bank, siedziby w adz
powiatowych i miejskiej. Powo ano komend  miasta i powiatu
zarazem na czele z ppor. Zygmuntem Kittelem. Ju  29 grudnia
wieczorem pojawi o si  zagro enie dla ledwo co odzyskanej wol-
no ci. To w a nie tutaj, pod Zdziechow  i opiennem 30-31 grud-
nia 1918 r. rozstrzygn y si  dalsze losy powstania. Bitwa pod
Zdziechow  by a pierwszym i wi kszym liczebnie starciem po-
wsta ców w warunkach polowych. Powstrzymano tutaj oddzia y
niemieckiego Grenzschutzu skierowane z Bydgoszczy do opano-
wania Gniezna i Poznania. Z pomoc  Gnieznu przybyli ochotnicy
z batalionu wrzesi skiego i Poznania, tak e regularna kompania
Wojska Polskiego. Miejscami koncentracji lokalnych kompanii
ochotniczych by y poza Gnieznem: Czerniejewo (sier . Franciszek
Z otowicz), K ecko (ppor. Edmund Rogalski), Trzemeszno (sier .
W adys aw Wlekli ski), Powidz (sier . Ignacy Bilski) i Witkowo
(ppor. Stanis aw Po czynski). Wida  tutaj wyra nie wspó dzia anie
tych o rodków z komend  gnie nie sk 10.

Po tym sukcesie w ród dowódców gnie nie skich oddzia-
ów powsta czych zrodzi a si  my l uderzenia na Pa uki, Kujawy
Zachodnie i Bydgoszcz. I tutaj mamy drugi etap powstania, zawie-
raj cy si  pomi dzy 1 stycznia a trzeci  dekad  stycznia 1919 r.
Ochotniczy oddzia  gnie nie ski wyruszy  1 stycznia 1919 r. pod
dowództwem ppor. Paw a Cymsa w kierunku Inowroc awia. Akcja
ta zaktywizowa a oddzia y ochotnicze z Trzemeszna, Kruszwicy
i Mogilna. W krwawych walkach o Inowroc aw (06 I 1919 r.)
uczestniczy o ponad 900 ludzi – w tym dwie kompanie Wojska
Polskiego przyby e z W oc awka. Wyzwolenie miasta nast pi o
przy stosunkowo du ych stratach: zabitych 47 o nierzy i 6 osób
cywilnych, oko o 120 rannych.

Z grodu Lecha podj to jednocze nie wyprawy (akcje) na
nin, Szubin, Kcyni  i w kierunku Bydgoszczy. Przekroczono lini

Noteci, walcz c m.in. 7 stycznia 1919 r. pod Wysok  w obecnym
powiecie pilskim. Niemcy kontratakowali i zdo ali do 9 stycznia
ponownie zaj  wy ej wymienione miejscowo ci. Wobec tego

10 J. Karwat, Ziemia Gnie nie ska, s. 68-80.
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zagro enia Gniezno sta o si  w dniach 9-10 stycznia miejscem
koncentracji i przygotowania drugiej operacji szubi skiej. Pod do-
wództwem pp k. Kazimierza Grudzielskiego 11 stycznia wyruszy o
w dwóch rzutach zgrupowanie ok. 2000 powsta ców, tocz c zwy-
ci skie bitwy o nin, Szubin i Rynarzewo. Wzi y w nich udzia :
batalion gnie nie ski, kompanie czerniejewska, k eckowska, po-
widzka, trzemesze ska i witkowska. Ponadto kompanie gnie nie -
skie walczy y na kierunku Z otniki Kujawskie, abiszyn, Nak o
i Bydgoszcz11. A  do ko ca stycznia 1919 r. g ówny wysi ek
powsta czy opiera  si  na oddzia ach ochotniczych. Zdobycze te-
rytorialne, dzia ania taktyczne, a nawet operacyjne na Froncie
Pó nocnym by y mo liwe dzi ki ogromnemu po wi ceniu i zapa-
owi powsta ców gnie nie skich. Dzi ki ofiarnym dowódcom,

najcz ciej podoficerom a nawet szeregowcom, osi gni to cel pod-
stawowy powstania: wyzwolenie i utrzymanie wi kszo ci obszaru
Pozna skiego. Uwaga ta odnosi si  zarówno do ca ego powstania,
jak i Ziemi Gnie nie skiej12.

W trzeciej fazie, czyli od lutego 1919 r. nast pi o tworzenie
regularnych oddzia ów Armii Wielkopolskiej. Samodzielne dot d
kompanie lokalne (sze  gnie nie skich, k ecka, trzemesze ska,
czerniejewska, witkowska i powidzka) traci y powoli swój lokalny
charakter.

Ju  od samego pocz tku powstania Gniezno by o central-
nym miejscem organizacji i szkolenia oddzia ów ochotniczych
i regularnych Armii Wielkopolskiej. Ze wzgl du na po o enie geo-
graficzne miasta, mo liwo ci (lokalowe, materia owe i kadrowe)
utworzono w tym garnizonie g ównie oddzia y piechoty i ka-
walerii. Zanim ukszta towa a si  jednolita i trwa a struktura,
ochotniczy piechoty nazywano Pu kiem Gnie nie skim. Dodano
mu numer 2., poniewa  numer 1. przyznano strzelcom pozna -
skim. W wyniku narastaj cych potrzeb na froncie powsta czym,
wys aniu pi ciu kompanii na pó noc, malej cego nap ywu ochot-
ników, zaniechano tworzenia pe nego pu ku. Podczas wyprawy

11 W. Lewandowski, A. Za ski, Bój o Szubin, Pozna  1937, s. 29 i n.; J. Tomaszewski,
Walki o Note  ( nin, abiszyn, Szubin, Rynarzewo). Rok 1918/1919, Pozna  1936, s. 36 i n.

12 Na ten temat kilka wspomnie , m.in. S. Nogaja, Wspomnienia walk pod Szubinem,
Katowice 1930, s. 10 i n.
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szubi skiej (11 stycznia 1919 r. i w dniach nast pnych) na froncie
operowa  batalion gnie nie ski pod dowództwem ppor. Z. Kittela,
wkrótce ppor. Henryka Lutomskiego. Na innych odcinkach frontu
pó nocnego walczy y mniejsze gnie nie skie pododdzia y ochotni-
cze (kompanie, plutony, sekcje). Do ko ca stycznia 1919 r. zorga-
nizowano i wys ano na front dwie nast pne kompanie strzelców,
ci kich karabinów maszynowych, telegrafistów, cyklistów (rowe-
rowa) i szeroko poj tej logistyki wojskowej. Szóst  kompani
rezerwow  przekszta cono w batalion zapasowy 4. Pu ku Strzelców
Wielkopolskich. Koszary piechoty sta y si  o rodkiem formowania
i szkolenia nowych oddzia ów i pododdzia ów. Zreorganizowano
tutaj kolejne bataliony, wchodz ce w sk ad m.in. 7., 9. i 11. Pu ku
Strzelców Wielkopolskich. Sformowane oddzia y – oprócz frontu
wielkopolskiego – kierowano do Ma opolski Wschodniej, na
Wo y , do rewindykacji Pomorza Nadwi la skiego (stycze  1920),
wreszcie na fronty wojny z Rosj  bolszewick  (1919-1920). Zmie-
nia y si  ich miejsca stacjonowania. W ko cu 1920 r., ostatecznie
i ju  na sta e do Gniezna przyby  11. Pu k Strzelców Wielopol-
skich, który po zmianie nazwy sta  69. Pu kiem Piechoty (w maju
1919 roku dowódc  zosta  pp k Stanis aw Taczak). Z kolei 2. Dywi-
zja Strzelców Wielkopolskich sta a si  15. Dywizj  Piechoty Wiel-
kopolskiej z dowództwem w Gnie nie (gen. ppor. Kazimierz
Grudzielski do 25 czerwca 1919 r.), potem na sta e w Bydgoszczy.
Od czerwca 1919 r. W Gnie nie mie ci o si  dowództwo 17 . Dywi-
zji Piechoty Wielkopolskiej13.

Formowanie gnie nie skiej kawalerii odbywa o si  w kom-
pleksie koszar dawnego 12. Pu ku Dragonów przy ob. ul. Wrzesi -
skiej. Do 6 stycznia 1919 r. jedynym zwartym pododdzia em by
operuj cy poza Gnieznem pluton ppor. Stanis awa Che mickiego.
Ponadto ju  od 30 grudnia funkcje patrolowe wykonywa  pluton
wicewachmistrza Edmunda Mazurka, m.in. pod Zdziechow ,
w walkach o nin i Szubin (08 i 11 stycznia 1919 r.). Z kolei w ko-
szarach ppor. Edward Grabski formowa  od ko ca grudnia 1919 r.
2. Pu k Gnie nie skich U anów (tak e nazwa 2. Pu k U anów

13 J. Karwat, Ziemia gnie nie ska, s. 156-165. Tam e zamieszczono stosowne przypisy
i wyja nienia. Dla porz dku doda  nale y, e ka dy z pu ków strzelców (piechoty) wiel-
kopolskich posiada odr bne opracowania.
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Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego), który 3 lutego 1919 r. zmieni
nazw  na 3. Pu k U anów Wielkopolskich. G ównym problemem
organizacyjnym nie by  brak ochotników, lecz koni. Prawie wszyst-
kie (436), wraz z rz dami, wyposa eniem i broni  wys ano w kilku
transportach do Kalisza14.

Dzi ki ogromnemu zaanga owaniu, tak e materialnemu,
ppor. E. Grabskiego, 29 stycznia 1919 r. w pu ku by o 268 ludzi
(3 oficerów, 37 podoficerów i 228 szeregowców). Ponadto co naj-
mniej 14 oddelegowano do innych formacji gnie nie skich15.

9 lutego na rynku gnie nie skim mia a miejsce uroczysta
przysi ga oddzia ów tego garnizonu, na rot  Wojsk Wielkopol-
skich. Bra y w niej udzia  dwa gnie nie skie szwadrony u anów
pod powództwem ppor. E. Grabskiego. Dnia 28 lutego zaprzysi -
ono trzeci szwadron, gdy nast pi o jego skompletowanie. W dniu

10 lutego ppor. E. Grabski ust pi  dowództwo pp k. W adys a-
wowi Mosiewiczowi, przestrzegaj c zasady starsze stwa w stop-
niu i wys udze. Ten e, przestrzegaj c tej samej zasady, przekaza
15 lutego dowodzenie p k. Kazimierzowi Raszewskiemu. Przez ca y
czas ppor. E. Grabski pe ni  funkcj  adiutanta, czyli szefa sztabu
pu ku. Wiosn  1919 r. zorganizowano czwarty szwadron u anów,
tak e sztabowy, karabinów maszynowych, techniczny oraz orkie-
str . Od 23 maja oddzia  wykonywa  zadanie ubezpieczenia pasa
granicznego nad Noteci . Jesieni  1919 r. w ramach rewindykacji
ziem przyznanych Polsce, pu k skierowano na Pomorze. Na po-
cz tku lutego 1920 powróci  do Gniezna. W sierpniu 1919 r.
oddzia  ten przemianowano na 17. Pu k U anów Wielkopolskich16.

Rozwój sytuacji na froncie pó nocnym spowodowa  prze-
niesienie z Wrze ni do Gniezna dowództwa okr gu II, a pó niej
z W growca dowództwa 2. Dywizji Strzelców Wielkopolskich.
Niezwykle sprawnie funkcjonowa y s u by pomocnicze: sanitarna,

14 Konie i wyposa enie wysy ano do dyspozycji Naczelnego Dowództwa WP w War-
szawie, za  w Kaliszu formowa  si  od podstaw pu k u anów. 16 stycznia 1919 r. gen. por.
Józef Dowbor-Mu nicki wyda  rozkaz zabraniaj cy wszelkich wysy ek do b. Królestwa.
Tam e, s. 166. Rozkaz DG nr 11 z 16.01.1919 r., p. II.a6.

15 Tam e, przyp.248.
16 Na podstawie analizy tre ci rozkazów DG wojsk b. zab. pr. I-X 1919 r. Do ko ca

1922 r. 17. PUW przeniesiono na sta e do Leszna. W garnizonie gnie nie skim pu kiem
dowodzili podpu kownicy: Witold ychli ski, W odzimierz Podhorski i Erazm Stablewski.
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sprawiedliwo ci (s dy wojskowe), logistyczne – Komenda Etapu
i jej instytucje (m.in. intendentura, prowiantura, komenda dwor-
ca), andarmeria i s u ba duszpasterska. Ikon  tej ostatniej jest
ks. kapelan Mateusz Zab ocki mjr WP. W pierwszych tygodniach
powstania Komenda Gniezna pe ni a równie  funkcj  dowódcz
dla oddzia ów ochotniczych. Gdy ju  powsta y dowództwa okr -
gów, dywizji, brygad i pu ków, komenda ta skupi a si  na zada-
niach zwi zanych z porz dkiem w garnizonie, poborem rekrutów
(Obwodowa Komenda Uzupe nie ), sprawami mobilizacyjnymi,
organizacj  uroczysto ci (przysi g wojskowych, najcz ciej na
gnie nie skim rynku, pogrzebów poleg ych, funkcjonowaniem
batalionu jenieckiego itp.). Podobne zadania, cho  ju  na mniejsz
skal , wykonywa y komendy: witkowska i k eckowska.

Najmniej znana jest dzia alno  w obu powiatach Stra y
Ludowej (Obrony Krajowej). Formacja ta pe ni a funkcje porz d-
kowe i ochronne, a w razie potrzeby niektóre pododdzia y SL
wysy ano na front. Optymalna liczebno  tej formacji szacowana
jest na ok. 2,5-2,8 tys. o nierzy (w Pozna skiem ponad 100 tys.).
Na Ziemi Gnie nie skiej zorganizowano siedem batalionów tej
formacji (trzy w Gnie nie, po jednym Czerniejewie, Kiszkowie,
K ecku i Witkowie). Dnia 21 kwietnia 1919 r. na gnie nie skim
rynku mia a miejsce uroczysta przysi ga gnie nie skiej Stra y
Ludowej. Wed ug Karola Rzepeckiego przysi g  z o y o 1661 cz on-
ków, czyli trzy bataliony SL17. Stany osobowe tych oddzia ów by y
p ynne, o czym wiadcz  imienne listy cz onków SL batalionu k ec-
kowskiego. Opracowania na ten temat jeszcze przed wojn  spot-
ka y si  z krytyk  historyków i organizatorów SL w Wielkopolsce.

W organizacji oddzia ów przyj to etaty niemieckie, dobrze
znane Wielkopolanom z okresu s u by w armii niemieckiej. Sto-

17 Dzi ki opracowaniu Edmunda Rogalskiego znana jest organizacja, kadra dowódcza
i stan osobowy (niepe ny) IV k eckiego batalionu SL. Sk ada  si  on z 4 terytorialnych
kompani, licz c wg. K. Rzepeckiego 576 osób, wg. funkcji: 1 batalionowy, 1 adiutant,
4 kompanijnych, 4 szefów kompanii, 15 plutonowych i 44 sekcyjnych, 507 szeregowców,
z których 104 by o jeszcze niewyszkolonych. Weryfikacja danych wyst puj cych w tych
opracowaniach, wykaza a wiele nie cis o ci (liczb i nazwisk), g ównie z powodu du ej
p ynno ci (fluktuacji) stra ników. Patrz m.in. E. Rogalski, Kompania k eckowska, Jarocin
1936, s. 82-84; K. Rzepecki, Powstanie grudniowe w Wielkopolsce 27.12.1918, Pozna
1919, s. 88. Zapewne w Powidzu, jako okr gu komisarycznym, tak e sformowano bata-
lion SL. Ze wzgl du na mniejsz  ilo  mieszka ców móg  sk ada  si  np. 2 kompanii.
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sowano równie  niemieckie regulaminy i instrukcje szkoleniowe,
które przet umaczono na j zyk polski z niewielkimi modyfikacjami
uwzgl dniaj cymi wielkopolsk  specyfik . Charakterystycznym
elementem wyró niaj cym o nierzy wielkopolskich by a wysoka
rogatywka z p owoszarego sukna z p tl  w kszta cie trefla w lewej
cz ci, bia o-czerwone wst ki na ko nierzu oraz stopnie wojskowe
na r kawach18.

Z Ziemi  Gnie nie sk , wed ug wst pnych oblicze ,
zwi zanych by o oko o 2800 powsta ców. Co najmniej 2000 po-
wsta ców opu ci o szeregi wojska ze stopniem szeregowego lub
starszego szeregowego, w artylerii odpowiednio bombardiera,
a w kawalerii u ana.

Ponad 400 powsta ców uzyska o stopnie podoficerskie: ka-
prali, plutonowych lub sier antów (w kawalerii wachmistrzów,
artylerii ogniomistrzów). Prawie wszyscy podoficerowie mieli za
sob  s u b  w armii niemieckiej, a wi c posiadali do wiadczenie
frontowe. Z powodu braku kadry oficerskiej wykonywali cz sto
obowi zki przewidziane dla poruczników i kapitanów – dowódców
plutonów, kompanii, baterii i szwadronów. Czasami dowodzili
wi kszymi formacjami, jak np. st. szer. Marceli Cie licki dowodz -
cy zgrupowaniem (batalionem) w bitwie o nin 11 stycznia 1919 r.
Ponad dwudziestu powsta ców otrzyma o szlify oficerskie w woj-
sku niemieckim. W wi kszo ci byli oficerami rezerwy powo anymi
do wojska po wybuchu wojny. Nale eli do tej grupy m.in. ppor.
Stanis aw B ociszewski, ppor. Pawe  Cyms, ppor. Jan Drecki, ppor.
Tadeusz Fenrych, ppor. Konrad Golniewicz, ppor. Edward Grabski,
ppor. Stefan Grabski, ppor. Kazimierz Haber, por. Wojciech Jacob-
son, ppor. Zygmut Kittel, ppor. Leon Kostencki, por. Kazimierz
Józef Kowalski, ppor. Pawe  Krenz, ppor. Edmund Krzy lak, ppor.
Henryk Lutomski, por. Józef Musie , ppor. Mieczys aw Paluch,
por. Teodor Pr dzy ski, por. Zygmunt Rabski, ppor. Edmund
Rogalski, kpt. Józef Smolibocki, kpt. Ignacy Trepi ski, por. Fran-
ciszek Wierzchaczewski. Wszyscy wymienieni nie byli przed 1914 r.

18 Szerzej patrz: M. Rezler, Wielkopolskie oddzia y powsta cze oraz Si y Zbrojne
w by ym Zaborze Pruskim 1918-1920 – ubiór, oporz dzenie, oznaki, w: Barwa i bro  si
zbrojnych Wielkopolski w latach 1918-1920, red. B. Polak, Koszalin 1988, s. 33-86 oraz
ilustracje na s. 193-215.
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o nierzami zawodowymi. Tylko nieliczni mieli za sob  wielolet-
ni  s u b  zawodow  w armiach zaborczych: pp k Kazimierz
Grudzielski, pp k Kazimierz Raszewski, mjr Napoleon Koczorow-
ski – w armii niemieckiej oraz pp k W adys aw Mosiewicz w woj-
sku rosyjskim19.

Wkrótce podporucznikami zostali aspiranci oficerscy, byli
frontowcy i ochotnicy formacji gnie nie skich, w ród nich m.in.
Józef Bilski, Teofil Bojanowski, Jan Ciaciuch, Kazimierz Dobrocki,
W adys aw Fenrych, Józef Glessmann, Witold Grochowalski,
Grunwald, Kazimierz Kapella, Bernard Kropid owski, Wojciech
Lange, Jan Laurentowski, Józef Liczbi ski, Stefan Osmólski, Stani-
s aw Po czy ski, Florian Rutkowski, Zygmunt Skórzewski, Mie-
czys aw S ab cki, Stanis aw Szali ski, Józef mielecki, W adys aw
Wlekli ski, ks. Mateusz Zab ocki i Franciszek Z otowicz. Ze
wzgl du na brak dokumentów, trudno jest dzisiaj dok adnie osza-
cowa  liczb  oficerów w formacjach gnie nie skich. Znacznie
wi cej by o ich od po owy lutego 1919 r., kiedy w Gnie nie for-
mowano lub reorganizowano kolejne bataliony, kompanie strzel-
ców i szwadrony 3. PUW. Pami ta  nale y, e w lipcu 1919 r.
w Gnie nie przeprowadzono egzaminy oficerskie dla 46 aspiran-
tów oficerskich piechoty20.

Najstarszym na li cie powsta ców gnie nie skich jest
dzia acz narodowy i niepodleg o ciowy ks. prob. Walerian Na-
wrocki z Marzenina, ur. w 1846 roku. Status powsta ca posiadali
przed wojn  wybitni gnie nianie, tak e dzia acze niepodleg o cio-
wi: adwokat Antoni Karpi ski (ur. 1855) i przemys owiec Boles aw
Kasprowicz (ur. 1859). Osoby te nale a y przed drug  wojn  wia-
tow  do zwi zków (stowarzysze ) weteranów powstania wiel-
kopolskiego. S dzi  nale y, e z racji na zbyt dojrza y wiek nie
wyst powali w mundurach. Najstarszym powsta cem nosz cym
mundur o nierski by  Antoni Majewski z 5. kompanii gnie nie -
skiej, który mia  w chwili wybuchu powstania ju  69 lat. Najm od-
szym zweryfikowanym powsta cem by  skaut Jan Witkowski

19 Na podstawie opracowa  Z. Wygockiego, B. Polaka, Z. Kittela i J. Karwata.
20 Dziennik rozkazów Dowództwa G ównego si  zbrojnych b. zaboru pruskiego,

nr 202 z 27 lipca 1919 r. Przy dowództwie 2. Dywizji Strzelców Wielkopolskich dzia a a
Szko a Aspirantów, któr  kierowa  ppor. Tadeusz Fenrych.
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z Witkowa (ur. w 1905 r.), a Jan Zieli ski z Gniezna mia  czterna -
cie lat. Co najmniej dwudziestu ochotników do y o s dziwego
wieku, przekraczaj c dziewi dziesi ty rok ycia. Najd u ej yli
Franciszek Wysocki ze winiar (ob. gmina K ecko) i mieszkaj cy
w Gnie nie Stanis aw Che micki – 99 lat. W gronie dziewi dziesi -
ciolatków znale li si  m.in. Marian Che mikowski, Roman Pawlak,
Adam Stajkowski i Telesfor Z otowicz21.

Ogromnie wa na dla Powstania by a pomoc mieszka ców,
ci lej cywilów z Ziemi Gnie nie skiej. Niezmiernie istotn  rol

odegra o wsparcie materialne, m.in. w formie indywidualnych
darowizn na rzecz wojska wielkopolskiego, poprzez liczne zbiórki
przeprowadzane na wiecach, w szko ach i ko cio ach obu powia-
tów. Nieocenion , a ci lej niedocenion  jest rola kobiet, które
w tym czasie organizowa y opiek , wy ywienie, prowadzi y punk-
ty sanitarne, a przede wszystkim przej y obowi zki m czyzn
przebywaj cych na froncie. Symbolem kobiecego zaanga owania
s  dzia aczki narodowe i niepodleg o ciowe: Stanis awa Frankow-
ska, Pelagia Gdeczykowa, Felicja Gosieniecka, Janina Grabska,
Helena Jaczy ska, Zofia Musie owa, Maria Skórzewska i dr Jadwi-
ga Szafarkiewiczowa – prezeska gnie nie skiego ko a Polskiego
Czerwonego Krzy a.

Na li cie gnie nie skich strat wyst puje 179 nazwisk po-
wsta ców. Pierwsi polegli to Franciszek Adamczak z opienna
(zgin  29 grudnia 1918 podczas szturmu na tamtejsz  stacj
kolejow ) i Wincenty Dondajewski poleg y w Zdziechowej dwa
dni pó niej. Znakomit  wi kszo  (92,7%) nazwisk stanowi  szere-
gowcy lub odpowiednio u ani, marynarze i kanonierzy. Pozostali
to podoficerowie (12: kaprale, plutonowi, bosmani i sier anci), pe -
ni cy na ogó  funkcje oficerskie. Na li cie gnie nie skich strat jest
jeden oficer – por. Leon Kostencki z Nidomia, dowódca 2 kompa-
nii gnie nie skiej 10. Pu ku Strzelców Wielkopolskich. Zosta  on
ci ko ranny pod Rynarzewem (18 czerwca 1919 r.), a dwa dni
pó niej zmar  w szubi skim szpitalu polowym22.

21 Analiza socjologiczna tych kwestii patrz: J. Karwat, Ziemia gnie nie ska, s. 303-
-306.

22 L. Kostecki, w: Cze  pami ci powsta ców wielkopolskich 1918-1919 z Czerniejewa
i okolic, praca zbiorowa pod redakcj  W. Kie bowskiego, Czerniejewo 2018,
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Najstarszym poleg ym powsta cem z Ziemi Gnie nie skiej
jest Jan Wiczy ski urodzony w Winiarach k. Gniezna, który mia
uko czone 58 lat. Z kolei najm odszym poleg ym jest Jan Zieli ski,
czternastolatek z Gniezna. W wielu przypadkach do powstania po-
szli ochotniczo ojcowie z synami, s u c w jednej kompanii. Najlep-
sz  egzemplifikacj  ofiarno ci jest rodzina W adys awa Kunickiego,
ko odzieja z Gniezna, który z czteroma synami s u y  w 1 kom-
panii ochotniczej. Dwóch z nich poleg o: dwudziestoletni Wac aw
23 stycznia 1919 r. pod Rynarzewem i o rok starszy od niego Stefan,
ranny w tym samym dniu, zmar  cztery dni potem. Ich brat Mieczy-
s aw 8 stycznia 1919 r. zosta  ci ko ranny w walce o Szubin23.

Na gnie nie skim cmentarzu w. Piotra, w kwaterze nosz -
cej nazw  Akropol Naszych Bohaterów spoczywa 53 powsta ców
wraz kpt. Paw em Cymsem. Jego szcz tki przeniesiono tutaj pi
lat temu z Bystrej w powiecie bielskim na l sku. Nad wie cem
mogi  dominuje pomnik ods oni ty w 1933 r. Monument, znisz-
czony w 1940 r. przez hitlerowców, po wojnie zosta  odbudowany24.

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 jest ma o romantyczne,
ale zwyci skie w odró nieniu od tych w zaborze rosyjskim (tra-
gicznych w skutkach) w XIX i XX w. Podmiotem sprawczym
w Pozna skiem by a du a grupa spo eczna, tzn. szeregowcy, któ-
rzy ochotniczo w poczuciu obowi zku wyzwolili w asn  miejsco-
wo , miasto lub gmin . Powsta cy nie byli lud mi pióra, nie
pozostawili barwnych wspomnie . Po zako czeniu powstania
udali si  na front w Ma opolsce Wschodniej – pod Lwów, na Wo-
y , na front litewsko-bia oruski, pó niej uczestniczyli w wojnie
z Rosj  bolszewick . Ponad dwa tysi ce  z nich uczestniczy o w II
i III powstaniu górno l skim (1921 r.). Tak wi c dalsza dwuletnia
epopeja wojenna Gnie nian przy mi a, os abi a ich pami  o wal-
kach w Wielkopolsce. W kolejnych dekadach, w kolejnych forma-
cjach ustrojowych, nasza insurekcja wielkopolska pozostawa a w cie-
niu historiografii o proweniencji legionowej, lewicowej w latach

23 Tam e, s. 339-349.
24 L. Gomolec, Wielkopolski S ownik Biograficzny, Warszawa – Pozna  1981, s. 121;

Z. Zarzycka, Encyklopedia Powsta  l skich, Opole 1982, s. 79–80; M. M y ska,
M. F fara, Kapitan Pawe  Cyms powróci  do Gniezna, w: http://www.piastowskakorona.
pl/news.php?readmore=485 [dost p 2018-12-12].
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PRL. Nadal ledwie dostrzegalna jest w podr cznikach szkolnych,
gdzie dominuj  romantyczne i tragiczne w skutkach powstania,

cznie z warszawskim 1944 r. Nie oznacza to jednak naszej bier-
no ci. Od kilku lat w naszym regionie wida  liczne przedsi wzi cia
podejmowane w wymiarze lokalnym, powiatów, gmin, parafii
(edukacyjne, wydawnicze, z zakresu szeroko poj tej kultury).
S u  one kszta towaniu pami ci o powstaniu, formowaniu naszej
to samo ci lokalnej. Nie ogl daj c si  na wskazówki metodolo-
giczne, ideowe ze strony decydentów, nie ulegaj c zmiennym
trendom (zapotrzebowaniom na bohaterów), mieszka cy Ziemi
Gnie nie skiej jak 100 lat temu, tak i teraz, po organicznikow-
sku, wzi li sprawy w swoje r ce.

Sukces Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 mia  jeszcze
jeden wymiar: ukszta towa a si  wkrótce polska my l zachodnia.
Wa n  rol  w rozwoju tej koncepcji odgrywa  Pozna , a zw aszcza
powo ana jeszcze podczas powstania 30 stycznia 1919 r. Wszech-
nica Piastowska, przekszta cona w roku nast pnym w Uniwersytet
Pozna ski25.

Z przebiegiem powstania na Ziemi Gnie nie skiej ci le
zwi zane s  losy pracowników i absolwentów naszego uniwersyte-
tu wymieni  spo ród nich nale y:

– prof. Paw a Gantkowskiego (1869-1939), urodzonego
w Gnie nie dzia acza niepodleg o ciowego (TTZ, „ZET”), organiza-
tora s u by zdrowia w Komisariacie Naczelnej Rady Ludowej,
wspó pracownika prof. Heliodora wi cickiego przy tworzeniu
Uniwersytetu Pozna skiego i dziekana wydzia u lekarskiego;

– prof. Józefa Kostrzewskiego (1885-1969) z W glewa
(ówczesny pow. gnie nie ski), dzia acza niepodleg o ciowego
(TTZ, „Eleusis”, archeologa i muzealnika, wspó organizatora Uni-
wersytetu Pozna skiego;

– prof. Boles awa Piotra Kasprowicza juniora (1895-1982),
dzia acza niepodleg o ciowego (TTZ, POWZP), wspó organizatora
powstania w Gnie nie, doktora nauk ekonomiczno-politycznych

25 Szerzej patrz: M. Musielak, Heliodor wi cicki (1854-1923), Pozna  2013; Uniwer-
sytet Pozna ski w pierwszych latach swego istnienia (1919, 1919-20, 1920-21, 1921-22,
1922-23) za rektoratu Heliodora wi cickiego. Ksi ga pami tkowa wydana staraniem
Senatu Uniwersytetu Pozna skiego , pod red. A. Wrzoska, Pozna  1925, s. 42-52.
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UP (1923), w czasie II wojny wiatowej wspó organizatora Instytu-
tu Morskiego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, pó niej rektora
Wy szej Szko y Ekonomicznej w Sopocie (1948-1952 i 1962-1965);

– ks. Kazimierza Kowalskiego (1896-1972), urodzonego
w Gnie nie, uczestnika pierwszej wojny wiatowej – por. artylerii
niemieckiej, w postaniu wielkopolskim dowódca 1 baterii pu ku
artylerii ci kiej (kpt.) walczy  na froncie po udniowym i litewsko-
-bia oruskim, wyk adowcy, dra hab. filozofii UP na Wydziale
Humanistycznym (1937), rektora seminarium duchownego
w Gnie nie (1945-1946), od 1946 r. biskupa che mi skiego, wybit-
nego tomist , represjonowanego (uwi zionego) w 1950 r., uczest-
nika II Soboru Watyka skiego;

– ks. pra ata Józefa Pr dzy skiego (1877-1942), dzia acza
niepodleg o ciowego (TTZ), od 1912 r. proboszcza parafii w. Mi-
cha a w Gnie nie, w czasie powstania dziekana generalnego
Wojsk Wielkopolskich w stopniu gen. bryg. na czas s u by woj-
skowej, od 1925 r. duszpasterza akademickiego UP, straconego
w 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Dzia acze niepodleg o ciowi i dowódcy powstania
(wybór)

Cyms Pawe  Kazimierz (1894-1949), urz dnik, powsta-
niec wielkopolski i l ski, dowódca kompanii i pu ku, kpt. WP.
Urodzony 2 III w Paw owie (ówczesny pow. Witkowo), jako syn
nauczyciela Leona Piotra i Pauliny z d. Kamrowskiej. W 1914 r.
uko czy  gimnazjum w Gnie nie, nale c tam do tajnego TTZ.
Po maturze wst pi  do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego
w Poznaniu. W 1916 r. wcielony do armii niemieckiej. Trzy lata
walczy  na froncie wsch. i zach. W 1917 r. uko czy  szko  oficer-
sk  w Biederitz k/Magdeburga, otrzymuj c stopie  ppor. Po de-
zercji (1918 r.) wst pi  do POWZP w Gnie nie. 28 XII uczestniczy
w wyzwalaniu Gniezna. Na czele 120 osobowej kp. gnie nie sko-
-wrzesi skiej i powi kszaj cego si  liczebnie zgrupowania wy-
zwala : Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwic , Inowroc aw.
W Inowroc awiu zorganizowa  (07-11 I 1919 r.) 2 bataliony strzel-
ców. Jako d-ca 1 Pu ku Grenadierów Kujawskich walczy  pod
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Z otnikami Kuj., abiszynem i Brzoz . 13 I mianowany d-c
VII OW. 7. II zosta  d-c  3 PSW (59 PP). W maju awansowa  na
stopie  por., a po roku zosta  kpt. W III 1921 r. ochotniczo zg osi
si  do Dowództwa Obrony Plebiscytu na Górnym l sku. Po wy-
buchu III Powstania l skiego dowodzi  grup  taktyczn  1510 o -
nierzy, potem 2. Pu kiem Powsta ców l skich. Po zako czeniu
powstania, C. zwolni  si  z armii. Rozpocz  3-letnie studia eko-
nomiczno-polityczne na Uniwersytecie Pozna skim, przerywaj c
je z przyczyn finansowych (1922). Podj  dzia alno  cywiln :
1922-1923 spó ka spedycji drewna, Bank Handlowy w Gda sku,
1926-1928 dzier awi  maj tek w Modliborzycach w pow. inowro-
c awskim. By  te  urz dnikiem Komisariatu Generalnego RP
w Wolnym Mie cie Gda sku. W 1929 r. wróci  do s u by wojsko-
wej, do 59. PP w Inowroc awiu. W l. 1932-1934 organizowa  w nim
dywizyjne kursy podchor ych rezerwy. Od 1934 r. s u y  w Od-
dziale II Sztabu G ównego WP. Z powodu z ego stanu zdrowia
przeniesiony do rezerwy (X 1935). Zamieszka  w Bystrej Górnej
k/ Bielska, gdzie by  pe nomocnikiem wojewody w Fabryce Sukna.
15 VIII 1939 r. powo any do 80. PP w S onimiu, potem jako oficer
operacyjny 179. PP. Przez 4 m-ce w obozie przej ciowym w Rado-
miu. Zbieg  w 1940 r. i osiad  w Kro nie, a od V 1941 r. w Kalwarii
Zebrzydowskiej, gdzie pod fa szywym nazwiskiem pracowa  jako
sekretarz Spó dzielni Stolarskiej. Konspiracyjnie dzia a  w ZWZ-AK.
Po wojnie przez 3 lata mieszka  w Gnie nie u sióstr Marii
i Pauliny. Nast pnie wyprowadzi  si  do Szczecina, pracuj c
w firmie Spedycja Morska Polska Bandera. Jesieni  1948 r. kolejny
raz zamieszka  w Bystrej Górnej, gdzie naby  dom. Tam zosta
zatrudniony jako sekretarz gminy. Systematycznie podupada  na
zdrowiu. Zmar  13 XI 1949 r., pochowany w Bystrej Krakowskiej.
Z woli wnuków ekshumowany 21 XII 2013 r. Spocz  w kwaterze
powsta czej na cm. w. Piotra w Gnie nie. Od 1931 r. onaty
z Mari  Franciszk  Krawczak. Dzieci: Barbara Maria i Janusz Jozef.
Odznaczenia: Srebrny Krzy  Orderu Wojennego VM V kl., KW
(4 krotnie), ZKZ, KN z Mieczami. C. jest patronem ulic w Gnie -
nie, Inowroc awiu, Poznaniu i Bystrej Górnej. Jego imi  nosi a
w l. 1978-1999 szko a podstawowa w Inowroc awiu26.

26 S ownik biograficzny powsta ców wielkopolskich, red. A. Czubi ski i B. Polak,
oprac. Grzegorz Roczek, Pozna  2002, s. 59-60; informacje wnuka Rafa a Cymsa.
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Grabski Edward (1883-1951), organizator i pierwszy do-
wódca 3. (17.) Pu ku U anów Wielkopolskich, ziemianin, przemy-
s owiec, dzia acz spo eczny i filantrop, rtm. WP. Urodzony 8 VII
w Kruszy Podlotowej (pow. Inowroc aw) w ziemia skiej rodzinie
Mariana i Heleny z Broniszów. Uko czy  gimnazjum realne w Byd-
goszczy. Jednoroczn  s u b  wojsk. odby  w 4. Pu ku Huzarów
(1904-05). Nast pnie zaj  si  rolnictwem, gospodarowa  w maj t-
ku Bieganowo, by  wspólnikiem i g . akcjonariuszem cukrowni
gnie nie skiej, wspó w a cicielem cukrowni w M twach i Wrze -
ni. Wspiera  strajk szkolny we Wrze ni, przeznaczaj c pieni dze
dla nauczycieli i najbiedniejszych dzieci. 2 VIII 1914 zosta  zmobili-
zowany do wojska z przydzia em do 46. Pu ku Piechoty. 26 X 1914
mianowano go podporucznikiem. Od 22 V do 7 IX 1915 hospitali-
zowany w Poznaniu, nast. w 5. Oddziale Trenów w P. jako dowód-
ca szwadronu i II adiutant (IX 1915-XI 1918). Po wybuchu powsta-
nia w Wielkopolsce zwróci  si  do DG w P. z zapotrzebowaniem na
bro , zg aszaj c jednocze nie gotowo  sformowania szwadronu
kawalerii. W gnie nie skich koszarach 12. Pu ku Dragonów przy-
st pi  do organizowania pu ku u anów (2 I 1919) i ju  6 I istnia
zawi zek szwadronu, który uczestniczy  w walkach pod ninem,
Szubinem, i abiszynem (11-15 I). Rozkazem DG zlecono mu sfor-
mowanie 2. Pu ku U anów w Gnie nie (02 II). Czasowo mia  rów-
nie  sprawowa  obowi zki dowódcy tego pu ku. Ofiarowa  znaczne
sumy na wyposa enie pu ku w konie i sprz t wojskowy, tak e na
bie ce zaopatrzenie pu ku; ofiarowuj c cznie ok. 500 tys. marek.
9 II odby a si  uroczysto  zaprzysi enia oddzia ów gnie nie -
skich, w tym 2 szwadronów pu ku u anów. Rozkazem dziennym
DG nr 43 (z 06 II 1919) zmieniono numeracj  pu ku na 3. Pu k U a-
nów. E.G., na w asn  pro b  ust pi  z funkcji dowódcy pu ku na
rzecz starszego stopniem pp k. Kazimierza Raszewskiego. Obj
adiutantur  pu ku (szefa sztabu), organizuj c kolejne szwadrony.
30 III 1919 mianowano go porucznikiem (ze starsze stwem od
1 VII 1917). 25 VIII 1919 zosta  on na w asn  pro b  zwolniony
ze s u by wojskowej. Od 10 VII 1920 r. ponownie w pu ku, potem
w PKU Gniezno jako zast pca komendanta. W 1921 r. przeniesio-
no go do rezerwy. 30 III 1924 awansowany zosta  do stopnia rot-
mistrza. Gospodarowa  w Bieganowie, kieruj c nadal cukrowni
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w Gnie nie, by  jednym z inicjatorów Stowarzyszenia By ych o -
nierzy 17. PUWlkp. Ko o zawi za o si  w 1938 r., a E.G. zosta  jego
prezesem. Stowarzyszenie liczy o prawie 500 cz onków w ko ach
Gniezna i Leszna. W 1939 r. jako ochotnik zg osi  si  do Wojska
Polskiego. Przydzielony zosta  do oddzia u zapas. Wielkopolskiej
Brygady Kawalerii, nie bior c udzia u w walkach. W czasie okupacji
wysiedlono go z rodzin  do obozu przej ciowego w Gnie nie, po-
tem do Warszawy (1939-44). Mieszka  przy ul. Lindleya 14, pracu-
j c w niemieckim urz dzie. Po upadku powstania warszawskiego
osadzony w obozie w Pruszkowie, a nast. wywieziony do obozu
w Badenii. W 1946 r. wróci  z rodzin  do Polski. Pozbawiony rod-
ków utrzymania – odmówiono mu prawa do emerytury, móg
liczy  g ównie na pomoc rodziny. Zakazano mu osiedlania w pro-
mieniu 100 km od Bieganowa, wi c zatrzyma  si  najpierw w Kra-
kowie, potem w Tarnowie, w pokoju wynaj tym przez córk  Mari
(Rynek 4). Od 1950 r. mieszka  z on  w Poznaniu, w wynaj tym
pokoju przy ul. w. Marcin 77, gdzie zmar  8 III 1951. Pochowany
na cmentarzu górczy skim (12 III 1951). Odznaczony m.in. KN,
OOP IV kl., medalami i odznakami. Od 1929 r. by  honorowym
szambelanem papieskim. Zwi zek ma e ski zawar  z Janin  Pr -
dzy sk  (21 II 1911), z któr  mia  dzieci: Helen  (1912), Mari
(1914-63), Jana (1916-71), Leona (1919-44), Edwarda (1921-44), Bar-
bar  (1922), Boles awa (1926-26) i Teres  (1926-45)27.

Jacobson-Jedlina Wojciech (1885-1961), lekarz, dzia acz
niepodleg o ciowy, wspó organizator powstania w Gnie nie, pp k
WP. Urodzony 14 IV w Starogardzie w rodzinie lekarza Gorgoniu-
sza i Pauliny z Koenigów. W gimnazjum starogardzkim by  cz on-
kiem TTZ, matura w 1905 r. Studiowa  medycyn  w Monachium
i Wroc awiu nale c do ZMP „Zet” i Bratniej Pomocy. W 1910 r.
rozpocz  prywatn  praktyk  lekarsk  w Poznaniu, a w II 1912 r.
otrzyma  tytu  doktora medycyny i chirurgii. Jako chirurg gineko-
log pracowa  w gnie nie skim szpitalu (1911-1914). Dwukrotnie

27 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta personalne (ap.) nr 3572; S ownik PWN,
s. 107-108; J. J. Bia kiewicz, M. B aszczyk, Edward Grabski. Bogu, Ojczy nie, rodzinie,
Bieganowo-Kraków 2012; J. Wasiuty ski, Zarys historii wojennej 17-go Pu ku U anów
Gnie nie skich, Warszawa 1929.
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w wojsku, w III 1913 r. awansowany na stopie  ppor. lek. Od 1 I
1914 r. w 49 PP 8 BP z 4 DP, na froncie zachodnim (Mons, Ypres)
i wschodnim (pod odzi , nad Bzur  i Rawk ), gdzie 17 XII 1914 r.
odniós  kontuzj . Potem lekarz oddzia ów zapasowych, w VII 1917 r.
awansowany na stopie  porucznika. W XII 1918 r. skierowany do
Gniezna na stanowisko lek. garnizonu. W XII 1918 nawi za  kon-
takt z Komisariatem NRL, udaj c si  do Gda ska. Do Gniezna
przyby  30 XII 1918 r.; wzi  udzia  w potyczce pod Zdziechow ,
tworz c potem, jako zast pca komendanta miasta, oddzia y
ochotnicze, wspomagaj c ich dzia ania na Kujawach i Froncie
Pó nocnym. By  lekarzem garnizonu i 4. PSW; 9 V 1919 r. miano-
wany zosta  kpt. Kolejno by  lekarzem 7. PSW, ranny na Froncie
Litewsko-Bia oruskim, nast pnie w DOGen. Pozna , w szpitalu
wojskowym w Gnie nie (21 IV-5 VIII 1920), na statku szpitalnym
na Wi le (16 VIII-17 IX 1920), w Departamencie Sanitarnym
M.Spr.Wojsk. i w Szpitalu Okr gowym w Toruniu. 5 V 1922 r.
zwolniony do rezerwy w stopniu majora. Do 1939 r. mieszka
w Toruniu, prowadz c praktyk  lekarsk  w dziedzinie po o nictwa
i ginekologii. By  prezesem oddzia u Zwi zku Powsta ców Wiel-
kopolskich w Toruniu, cz onkiem Zwi zku Oficerów Rezerwy
i Zwi zku Ziem Zachodnich. Napisa  dwa tomy wspomnie
(„Z Armi  Klucka na Pary ”, Toru  1934; „Z ludem Wielkopolski
przeciw zaborcom”, Toru  1936) oraz liczne artyku y na temat
powstania wielkopolskiego. W kampanii wrze niowej 1939 r. by
lekarzem batalionu ON w Armii Pomorze, zast pc  komendanta
Szpitala Polowego 802/3. Od 19 IX do 8 XI 1939 r. w niewoli niem.,
po czym zbieg . Z synami przedosta  si  do Budapesztu, a potem
do Francji. By  komendantem izby chorych w obozie Coetquindan.
W 1940 r. przedosta  si  do Anglii. 17 VII 1940 r. osadzony w obo-
zie izolacyjnym Rothesey na wyspie Bute, gdzie by  lekarzem. Na
w asn  pro b  urlopowany (15 I 1942-21 VIII 1944), nast. w szpitalu
wojsk. w Edynburgu.

Po wojnie w szpitalu Royal Navy, w pa stwowej s u bie
zdrowia, a nast pnie prowadzi  praktyk  prywatn . Czynny
w Zwi zku Polskich Ziem Zachodnich w Wielkiej Brytanii. Zmar
w Londynie 9 X 1961 r. i tam zosta  pochowany. Odznaczony
m.in. OVM V kl., KN, KW (dwukrotnie), Medalem za Ratowanie
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Gin cych. By  dwukrotnie onaty: z Lucyn  Miecznikiewicz
i Emili  Bojarsk . Mia  synów: Zbigniewa (1914) i Andrzeja (1919)
i Wojciecha Krzysztofa (1929)28.

Kasprowicz Boles aw Micha  (1859-1943), przemys o-
wiec, dzia acz narodowy i niepodleg o ciowy, prezydent Gniezna.
Urodzi  si  29 IX w Czempiniu, jako syn kupca Dionizego i Salomei
z Kuczy skich. Po uko czeniu szko y handlowej w Poznaniu jako
akwizytor alkoholu podró owa  po Europie. W 1888 za o y
w Gnie nie wytworni  wódek i likierów (ob. ul. B. Chrobrego 3).
Produkowa  ok. 120 gatunków wódek i likierów oraz 11 rodzajów
koniaków z polskimi nazwami. Za o y  w asne hurtownie w Po-
znaniu i Berlinie, sk ady g . w Warszawie i Pary u, placówki depo-
zytowe w zach. krajach Europie i w USA. Wspiera  organizacje
narodowe w Westfalii i Nadrenii. Wspó twórca Zw. Tow. Kupiec-
kich w P., inicjator czasopisma „Kupiec”. Od 1910 r. by  naczelni-
kiem, a potem prezesem „Soko a” w Gnie nie. W czasie I wojny
wiatowej wspó pracowa  z Tajnym Komitetem Obywatelskim

w Poznaniu. W listopadzie 1918 r. stan  na czele miejscowej Rady
Robotniczej oraz Miejskiej Rady Ludowej (20 XI). Z ramienia RR
zosta  decernentem (kontrolerem) burmistrza Gniezna. Delegat na
Polski Sejm Dzielnicowy, uczestniczy  w przygotowaniach do po-
wstania w Gnie nie. W jego kamienicy odbywa y si  kolejne na-
rady lokalnych niepodleg o ciowców. Wspó pracowa  ci le z ppor.
Z. Kittlem. Na czele delegacji Gniezna uczestniczy  w powitaniu
I. Paderewskiego w Poznaniu. By  za o ycielem i fundatorem gim-
nazjum e skiego im. b . Jolenty, w którym przez dwa lata op aca
pensje nauczycielom i ponosi  koszty utrzymania obiektu. Pe ni
liczne funkcje samorz dowe i korporacyjne by  m.in. radnym Gnie-
zna w l. 1919-1939, radc  i prezesem Izby Przemys owo-Handlowej
w Bydgoszczy (1906-1928). Od 1933 r. by  prezesem Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego w Gnie nie. Od 1938 r. aktywnie pra-
cowa  w komitecie wykonawczym Funduszu Dozbrojenia Armii.
Otrzyma  Honorowe Obywatelstwo Miasta Gniezna. Wysiedlony

28 J. Basi ski, S ownik biograficzny, s. 130-131; „Przegl d Zachodni” (Londyn) 1961,
nr 11/12, s. 23-24; Z. Wygocki, Gniezno, s. 12 i n. Próby analizy krytycznej wspomnie
W. J. podj  si  J. Karwat w przyczynku wymienionym wy ej w przypisie 4.
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w 1943 r. do Generalnego Gubernatorstwa, zmar  w Warszawie
15 X 1943 r. W 1946 r. przeniesiony do grobowca rodzinnego
w Gnie nie na cmentarzu w. Piotra i Paw a. onaty z Ew  Bach-
mat-Rudlick , z któr  mia  trzy córki: Jadwig , Halin  i Wand
oraz syna Boles awa Piotra. Odznaczony: Orderem Polonia Resti-
tuta IV kl., ZKZ, MN. Orderem Lwa Bia ego III kl. (czeski)29.

Kittel Zygmunt (1877-1960), in ynier cukrownik, organi-
zator i dowódca powstania w Gnie nie, kpt. WP. Urodzony 28 I
w Nowym Mie cie jako syn przemys owca Maksymiliana i Zuzan-
ny ze Skuszewiczów. W 1897 r. uko czy  gimnazjum w Brodnicy.
Nale a  do tajnego TTZ. W 1905 r. uko czy  wydzia  mechaniczny
na politechnice w Berlinie-Charlottenburgu, gdzie równie  wst pi
do „Soko a”. Pracowa  w cukrowniach: w Magdeburgu, na Podolu,
w Kruszwicy i od 1911 r. na stanowisku dyrektora technicznego
cukrowni „Gniezno”. Odby  s u b  wojskow  w Grudzi dzu i Neu-
münster, zostaj c zast pc  oficera rezerwy. Od 2 VII 1914 r.
w armii niemieckiej (49 PP) jako ppor. (22 XI 1914 r.). Od 11 XI
1918 r. organizowa  gnie nie skiego „Soko a”, wchodz c w sk ad
miejscowej Rady Robotników. Z ramienia Powiatowej Rady Lu-
dowej by  kontrolerem landrata. Po wybuchu walk w Poznaniu,
usi owa  pocz tkowo, zgodnie z planem Komisariatu NRL, zapo-
biec wybuchowi powstania. 28 XII po po udniu popar  akcj  zaj -
cia koszar piechoty, jak i miasta oraz powiatu. Z 28 na 29 grudnia
na mocy porozumienia Powiatowej Rady Ludowej z Rad  Ludo-
w  zosta  komendantem miasta. Po zaj ciu 29 XII Zdziechowej
przez Niemców, usi owa  z nimi pertraktowa . W dniu nast pnym
prowadzi  dalsze rozmowy z Niemcami. Wywo a o to pog oski
o zdj ciu go ze stanowiska komendanta miasta. Wobec nacisku
gnie nie skich powsta ców podj  dzia ania ofensywne, dopro-
wadzaj c do wycofania o nierzy niemieckich. Organizator kolej-
nych kompanii ochotniczych. Na czele batalionu gnie nie skiego
jako grupy os onowej pod Szubinem (11 I 1919), zdoby  Samokl ski
i 13 I Rynarzewo. Od 20 I 1919 r. by  dowódc  Okr gu Wojskowe-

29 M. S. Rum, Kasprowicz Boles aw Micha , w: Wielkopolski S ownik Biograficzny,
Warszawa-Pozna  1981, s. 321; „Polski S ownik Biograficzny”, t. XII; Encyklopedia Gnie-
zna i Ziemi Gnie nie skie, Gniezno 2011, s. 286-287.
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go II Gniezno, tak e wspó organizatorem 4. Pu ku Strzelców Wiel-
kopolskich. 15 IV 1919 r. zosta  przeniesiony do rezerwy i wyzna-
czony na stanowisko starosty gnie nie skiego. Swoje dzia ania na
stan. komendanta Gniezna przedstawi  w wydanym przez siebie
opracowaniu z 1919 r. „Oswobodzenie Gniezna i trzy tygodnie
dalszych potyczek (28 XII 1918-17 I 1919)”. W tym czasie dosz o te
do konfliktu kompetencyjnego z W. Jedlin -Jacobsonem (jego
zast pc  w Gnie nie) oraz Ignacym Skwerensem, który dotyczy
g . przebiegu walk pod Zdziechow  (polemika z nim trwa a jeszcze
u schy ku lat 40. XX w.). W III 1920 r. obj  stanowisko dyrektora
cukrowni w ninie, które pe ni  do wybuchu II wojny wiatowej.
Dzia a  w zwi zkach wetera skich, m.in. w Zwi zku Weteranów
Powsta  Narodowych RP. Podczas okupacji ukrywa  si  pod przy-
branym nazwiskiem w Warszawie i na Lubelszczy nie. Powróci
do nina, gdzie ponownie kierowa  cukrowni  do 1950 r. Prze-
niós  si  do Torunia, skupiaj c si  na dzia alno ci publicystycznej.
Zmar  w Toruniu 15 VI 1960 r. Odznaczony by  m.in. OOP V kl.,
KN, Medalem za Wojn  1918-1920, ZKZ i WKP. Zwi zek ma e -
ski zawar  z Iren  Jadwig  Kazubi sk , z któr  mia  syna Andrzeja.
Po raz drugi o eni  si  z Mari  z Daszkowskich Ostenow 30.

Kostencki Leon (1894-1919), ziemianin, dzia acz nie-
podleg o ciowy, dowódca 2. kompanii gnie nie skiej, por. WP.
Urodzi  si  9 I w Paw owie jako syn Marcina i Stanis awy. Mieszka
w Nidomiu (ówczesny pow.Witkowo). W czasie I wojny wiatowej
w armii niemieckiej, by  w stopniu ppor., przebieg jego s u by jest
nieznany. Od XI 1918 r. by  zwi zany z gnie nie skimi niepodle-
g o ciowcami. Nieznana jest w pe ni jego rola w pierwszych
dniach powstania w Gnie nie. Bra  udzia  w wyprawie ppor.
P. Cymsa na Kujawy. Wg niepotwierdzonej relacji zosta  ranny
w pier  podczas walk o Inowroc aw. Pó niej by  oficerem 3. kp.
gnie nie skiej. W II 1919 r. uczestniczy  jako d-ca kp. 2 batalionu
1 Pu ku Rezerwowego Strzelców w walkach na froncie pó nocnym
(pó niej 10 PSW). 18 VI 1919 r. K. wykonywa  ze swoj  kp. zwiad
bojowy pod Rynarzewem. Maj c wsparcie samochodu pancernego

30 CAW, ap. 5201, Komitetu Krzy a i Medalu Niepodleg o ci oraz Krzy a Walecznych
(K-1551); M. Rezler, w: S ownik biograficzny, s. 155-157; PSB, t. XII, s. 528-529.
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„Kazimierz Grudzielski”, po przekroczeniu mostu na Kanale No-
teckim, posuwaj c si  w stron  Kruszyna Kraje skiego, spotka  si
ze zmasowanym ogniem zaporowym niemieckich miotaczy min.
K. przeprowadzi  brawurowy kontratak, podczas którego zosta
ci ko ranny. Przewieziony zosta  do szpitala polowego w Szubi-
nie, gdzie zmar  20 VI 1919 r. Pochowany zosta  na cm. parafial-
nym w Paw owie. Obecnie jego grób nie istnieje31.

Paluch Mieczys aw (1888-1942), dzia acz niepodleg o -
ciowy, organizator i dowódca oddzia ów powsta czych, mjr WP.
Ur. 10 X w Trzem alu (gm. Trzemeszno) w rodzinie gospodarza
Jana i Józefy z Mayorów. W 1898 r. rozpocz  nauk  w progimna-
zjum w Trzemesznie. Nale a  do TTZ. Za udzia  w strajku szkol-
nym wydalony z Trzemeszna. Przyj ty w gimnazjum w Gnie nie
zosta  ponownie wydalony za dzia alno  w TTZ. Ojciec postara
si  o przyj cie syna do gimnazjum w W growcu, a nast pnie
w Mi dzyrzeczu, gdzie jako ekstern uzyska  wiadectwo dojrza o -
ci (1909). Podj  studia ekonomiczno-handlowe w Berlinie, zako -
czone egzaminem i uzyskaniem patentu uprawniaj cego do pracy
przedsi biorstwach handlowych. Praktyk  odby  w Gda sku. 13 X
1913 r. zosta  powo any do odbycia s u by wojskowej w 5. PAC
w Poznaniu. Po wybuchu wojny nadal s u y  w artylerii jako pod-
oficer, g ównie na froncie zachodnim. W 1917 r. uzyska  stopie
podporucznika. Jesieni  1918 r. nie wróci  z urlopu do swojej jed-
nostki. Ukrywa  si  w rodzinnych stronach, tak e u brata w K pnie
jako „Maks”, „Polochowski”. 7 XI 1918 r. przyjecha  do Poznania,
poszukuj c pracy m.in. w Zak adach Cegielskiego. Spotka  swoje-
go przyjaciela z lat gimnazjalnych Bohdana Hulewicza, który
wprowadzi  go w kr g osób przygotowuj cych powstanie. 10 XI
zosta  cz onkiem Komisji Wojskowej CKO, nawi zuj c kontakty
z Bronis awem Sikorskim i Wojciechem Korfantym. Komisariat
NRL widzia  w nim oficera mog cego zdyscyplinowa  pr cych do
powstania cz onków POWZP i ro nych bojówek niepodleg o cio-
wych. Obj  nad nimi opiek , b d c ich nieformalnym komendan-
tem. Wykorzystuj c zapa  m odzie y, przyczyni  si  do sukcesu

31 Z. Wygodzki, Gniezno i powiat, s. 176, 198, 208, 352; W. Kie bowski, Cze  pami ci,
s. 117.
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brawurowego naj cia na Ratusz i opanowania przez Polaków Wy-
dzia u Wykonawczego RRi  w Poznaniu (13 XI). P. zosta  delega-
tem Rady przy komendzie V KA. Bardzo szybko sta  si  P. organi-
zatorem kadr i legalnie tworzonych kompanii SSiB. Dzi ki niemu
powsta  oddzia  licz cy w po owie XII 1918 r. ok. 2000 o nierzy.
Nawi za  kontakty z innymi o rodkami, m.in. w Gnie nie, Jaroci-
nie, Pleszewie i Wrze ni. W XI-XII 1918 r. wraz z B. Hulewiczem
skupili wokó  siebie grup  m odych oficerów i podoficerów, two-
rz c namiastk  tajnego sztabu wojskowego, który pe ni  rol
o rodka dyspozycyjnego dla legalnych i konspiracyjnych oddzia ów
polskich w Poznaniu i na prowincji. Utrzymywa  kontakty z wy-
s annikami Sztabu Generalnego WP, dostarczaj c im danych
do raportów o sytuacji Pozna skiem. 27 XII 1918 r. wprowadzi  do
akcji kompanie SSiB. Wys a  te  emisariuszy lub przekaza  polece-
nie rozpocz cia akcji zbrojnej w innych miastach. Organizowa
ochotników do oddzia ów piechoty, artylerii i kawalerii. Po utwo-
rzeniu pol.-niem. komendy miasta dosz o do sporu z Janem Ma-
ciaszkiem o podporz dkowanie oddzia ów SSiB. Paluch przedstawi
Komisariatowi NRL projekt wypowiedzenia Niemcom „ma ej woj-
ny”. Kierownictwo polityczne potraktowa o to jako niesubordynacj
i konkurencj  wobec tworzonego DG wojsk powsta czych. Na
polecenie polityków DG pozbawi o M. Palucha komendy nad SSiB
(4 I 1919), kieruj c go do nieistniej cej jeszcze komendy artylerii.
Z 5 na 6 I wzi  udzia  w przygotowaniach wyprawy na Stacj
Lotnicz  na awicy, któr  zaj to przy niewielkich stratach. Po
kl sce pod Szubinem (7-8 I) organizuje ochotnicze kompanie
z Poznania i okolic, kieruj c je do Gniezna jako miejsca koncen-
tracji zgrupowania powsta czego. Podczas kolejnych odpraw
kadry dowódczej przekona  K. Grudzielskiego do zmiany planu
ofensywy na Szubin. Osobi cie kierowa  dzia aniami taktycznymi
o Szubin, pó niej Kcyni . By  szefem sztabu na Fr. P n., przyczy-
niaj c si  do utrzymania linii Noteci. P k K. Grudzielski da  mu
woln  r k  do dzia a  na tym kierunku. Dekretem Komisariatu
NRL nr 49 z 5 V awansowany zosta  do stopnia kpt. Po krótkim
przydziale do Inspektoratu Artylerii zosta  dowódc  8 PSW w Kro-
toszynie. Po podporz dkowaniu jego pu ku p k. A. Jasi skiemu,
popad  w ostry konflikt z prze o onym. Sprawa zako czy a si
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przeniesieniem P. do dyspozycji Dowództwa Frontu Wielkopol-
skiego (23 XI 1919), potem Inspekcji Artylerii DOGen. Pozna .
2 III 1920 r. przeniesiony zosta  na Górny l sk, gdzie obj
kierownictwo Wydzia u Aprowizacyjnego Polskiego Komitetu
Plebiscytowego32. Nawi za  te  kontakt z POWG l. Gdy wybuch o
II powstanie l skie, jego dowództwo powierzono M. Paluchowi.
Wskutek interwencji Komisji Mi dzysojuszniczej walki przerwano
(24 VIII 1919), a POWG l. formalnie rozwi zano. Jej zadania prze-
j a legalna Centrala Wychowania Fizycznego na czele z kpt.
M. Paluchem. W wyniku intryg P. wycofa  si  z pracy w CWF,
dzia aj c nadal w Komitecie Plebiscytowym. W k. XI 1920 r. skie-
rowany do Gniezna, gdzie 29 III 1921 r. na w asn  pro b  przenie-
siono go do rezerwy. Jednocze nie awansowano go do stopnia
mjr. ze starsze stwem od 1 VII 1919 r. Pocz tkowo prowadzi
biuro zajmuj ce si  handlem sprz tem rolniczym. Od 1923 r.
dzier awi  poniemiecki maj tek Piwnice k. Torunia. Od 1922 r.
dzia a  w Zwi zku Towarzystw Powsta ców i Wojaków. Po prze-
wrocie majowym 1926 r. sta  si  rzecznikiem cis ej wspó pracy
z obozem sanacyjnym. W 1934 r. przyj  stanowisko dyrektora
nadzoru pa stwowego dóbr hr. Hochberg-Pszczy skiego. Dzia a
w Zwi zku Oficerów Rezerwy i BBWR. Jesieni  1939 r. przedosta
si  do Francji, a pó niej do Anglii, gdzie jako zwolennika sanacji
skierowano go do Bute w Szkocji, do obozu izolacyjnego w Rothsay.
Tam zmar  18 VII 1942 r. Pochowany na cmentarzu w Rothsay. By
odznaczony m.in. OVM V kl., KM z Mieczami, OOPIV kl. W latach
1921-1935 by  onaty z Jadwig  Prus-Wieczffi sk . Ma e stwo
by o bezdzietne. Od 2015 r. dzia a Tow. Pami ci mjr. M. Palucha,
zrealizowano równie  o P. film – fabularyzowany dokument pt.
„Mieczys aw Paluch, cz owiek, powstaniec, dowódca” (re . Janusz
Sidor)33.

Po czy ski Marceli Stanis aw (1894-1940), oficer zawo-
dowy, dowódca kompanii witkowskiej, ofiara zbrodni katy skiej,
mjr WP. Urodzi  si  26 IV w Witkowie jako syn kupca Jozefa i Marii

32 Na wniosek Wojciecha Korfantego.
33 CAW, ap. 206; L. Gomolec, PM, WSB, s. 551; B. Polak, BP, S ownik biograficzny,

s. 267-269.
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z domu Ogórkiewicz. Od 1914 r. w armii niemieckiej (49 PP), na
froncie wschodnim, potem francuskim. 27 XI 1918 r. powróci  do
Witkowa, anga uj c si  w przygotowania do wyst pienia zbroj-
nego. Zosta  cz onkiem Powiatowej Rady Ludowej w Witkowie,
wybrano go delegatem na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu
(3-5 XII 1918 r). Nale a  do organizatorów ochotniczej kompanii
witkowskiej, któr  pocz tkowo dowodzi  wraz z Ignacym Jezier-
skim. 1 I 1919 r. przyby  z kompani  do Gniezna, uczestnicz c
w walkach o Strzelno, Kruszwic  i Inowroc aw. Od II 1919 r. by
w stopniu ppor. dowódc  kompanii 12 Pu ku Strzelców Wielkopol-
skich. Bra  udzia  w rewindykacji Pomorza (stycze  1920). Nast p-
nie na froncie litewsko-bia oruskim, potem z pu kiem w dzia aniach
odwrotowych i ofensywnych tej wojny. W 1921 r. przeniesiony do
59 PP w Inowroc awiu. 15 VII 1924 r. przeniesiony do komendy
Obozu wiczebnego Biedrusko, nast pnie do 8. Pu ku Legionów
w Lublinie. Oddelegowany do Przysposobienia Wojskowego. Od
1934 r. by  oficerem Referatu Mobilizacyjnego DOK II w Lublinie.
14 IX 1939 r. opu ci  Lublin ze sztabem okr gu, organizuj c punkt
dowodzenia w Kowlu. Na wiadomo  o wkroczeniu Armii Czer-
wonej (17 IX) usi owa  przedosta  si  na W gry. W okolicy W o-
dzimierza Wo y skiego zosta  internowany. Osadzony w obozie
w Kozielsku. 4 IV 1940 r. odjecha  transportem do Katynia, gdzie
zosta  zamordowany. Awansowany po miertnie na stopie  majora
(2007). Odznaczony Orderem VM 5 kl., KW, SKZ. onaty z Mari
z Rosi skich, z któr  mia  córk  Halin  i syna Zdzis awa. W 2016 r.
ods oni to tablic  upami tniaj c  P. przy ul. Pozna skiej w Wit-
kowie34.

Rogalski Edmund (1891-1961), samorz dowiec, dowódca
kompanii k eckiej, kpt. WP. Ur. 22 X w K ecku w rodzinie mistrza
rze nickiego Wincentego i Walentyny z Imbierowiczów. Pocz t-
kowo by  uczniem gimnazjum w Trzemesznie i Gnie nie, jednak za
przynale no  do tajnego TTZ zosta  wydalony z zakazem do
ucz szczania do gimnazjów na terenie Pozna skiego. Nast pnie
przez dwa lata w Oberlahstein pod Koblencj . W 1914 r. jako

34 Powiat witkowski, red. Grzegorz Musidlak, Lublin-Witkowo 2008, s. 202-203.
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ekstern zda  matur  w Gimnazjum w. Marii Magdaleny w Po-
znaniu, po czym podj  studia na Uniwersytecie w Berlinie na kie-
runku ekonomia. Zosta  zmobilizowany do wojska niemieckiego
2 VIII 1914 r. do 49 PP, a nast. 210 PP, walczy  na froncie zachod-
nim. W 22 III 1915 r. uko czy  kurs oficerski i zosta  awansowany
na podporucznika. Ranny do 28 II 1916 r. by  hospitalizowany.
Obj  nast pnie stanowisko dowódcy kompanii i s u y  na froncie
zachodnim oraz rumu skim. W XI 1918 r. urlopowany, wyjecha
do K ecka, gdzie zasta  go wybuch Powstania Wielkopolskiego.
Obj  nast pnie dowództwo nad kompani  k eck  i wraz ze swoim
oddzia em opanowa  to miasto, a nast pnie stacj  kolejow  w o-
piennie, przyczyniaj c si  do kapitulacji oddzia u niemieckiego.
Z ochotników z K ecka, Gniezna i Janowca sformowa  kompani ,
która zosta a wcielona do batalionu gnie nie skiego. Dowodzi
nast pnie tym pododdzia em w bitwach pod Szubinem, w walkach
o Rynarzewo i pod Szczepicami. Od 6 VI 1919 r. w sk adzie 4 PSW,
nast pnie 5 PSW walczy  w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920.
23 V 1919 r. zosta  awansowany na porucznika, a 1 IV 1920 r. na
kapitana. Od 29 IX 1920 r. dowodzi  batalionem zapasowym 67 PP.
Z dniem 31 XII 1922 r. odszed  z wojska. Przez dwa lata by  dyrek-
torem Powszechnej Kasy Chorych w Gnie nie. W 1925 r. zosta
burmistrzem Jarocina; w 1939 r. wybrany ponownie, sprawuj c to
stanowisko do wybuchu wojny. W 1939 r. zosta  aresztowany
przez Niemców i wywieziony z rodzin  do obozu przej ciowego
w Cerekwicy, a w grudniu przesiedlony do Opoczna. Pracowa
jako t umacz i spo ecznie kierowa  delegatur  Rady G ównej
Opieku czej. 16 stycznia 1945 r. podczas nalotu sowieckiego zosta
ranny. Nie odzyska  pe nej sprawno ci (75% inwalidztwa), by  do
1947 r. delegatem przedsi biorstwa zbo owego, potem pracowa
w spó dzielni inwalidów. Zmar  w wyniku wypadku 3 VII 1961 r.,
pochowany na cmentarzu w Jarocinie. Odznaczony by  m.in.:
Orderem Virtuti Militari V kl. (1921), Krzy em Niepodleg o ci,
Medalem X-lecia Odzyskania Niepodleg o ci. By  onaty z Kazi-
mier  Wrzyszczy sk , z któr  mia  dzieci: Otyli  (1920), Bogumi a
(1926) i Teres  (1927). Wyda  drukiem wspomnienia „Kompania
k eckowska” (Jarocin 1936). W 1978 r. Gerard Górnicki po wi ci
R. sztuk  „Poszli ci, którzy powinni”, wystawion  27 XII w Teatrze
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Polskim w Poznaniu. 27 XII 1985 r. ods oni to tablic  pami t-
kow  na budynku, w którym odby o si  pierwsze zebranie po-
wsta ców35.

Skórzewska Maria (1872-1944), dzia aczka narodowa i nie-
podleg o ciowa, organizatorka cywilnych s u b sanitarnych i apro-
wizacyjnych w Czerniejewie i na froncie pó nocnym, kpt. WP.
Urodzi a si  21 IX w Towianach na Litwie jako córka ksi cia
Karola Radziwi a z Nie wierza i Jadwigi Broel-Plater. W 1892 r.
po lubi a Witolda Stefana Skórzewskiego, zamieszkuj c w Lu-
bostroniu i Czerniejewie. Zaanga owa a si  w dzia alno  polskich
towarzystw narodowych, wspieraj c je materialnie. W XI-XII 1918 r.
zaanga owana w organizacj  polskich Rad Ludowych i gniazd
sokolich. Po wybuchu powstania pomaga a w wyekwipowaniu
kompanii czerniejewskiej. W abiszynie zorganizowa a Czerwony
Krzy , lazaret dla rannych i pralni  dla ca ego odcinka frontu.
Sama pomaga a lekarzom, opatruj c rannych. Urz dza a zbiorki
na rzecz pomocy dla biednych rodzin, zorganizowa  kuchni  polo-
w , w której wydano ok. 5 tys. obiadów. Finansowa a prac  sztabu
II odcinka w abiszynie, utrzymuj c personel, reguluj c wszelkie
rachunki. Aby powstrzyma  kontrofensyw  niemieck , doprowa-
dzi a do podniesienia luz na Kanale Noteckim, zalewaj c uprawy
nale ce do jej ordynacji. Systematycznie ofiarowywa a kwoty na
rzecz utrzymania Armii Wielkopolskiej, tak e rodzinom interno-
wanych przez Niemców. W okresie mi dzywojennym nadal pro-
wadzi a akcje charytatywne, by a te  fundatork  pomnika poleg-
ych pod Brzoz  (1923). W X 1939 r. otrzyma a nakaz opuszczenia

domu, nie mog c nic zabra  ze sob . Zamieszkiwa a w Czernieje-
wie, wynajmuj c pokój u piekarza, wkrótce musia a przenie  si
do Rogowa i w 1940 r. do Krakowa, gdzie zmar a 11 I 1944 r. Mia a
troje dzieci: Mari  (1893-1972), Zygmunta W odzimierza (1894-1974)
– tak e powsta ca i Karola Janusza (1897-1974). Odznaczona m.in.
Krzy em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski36.

35 CAW, ap. 5512; B. Polak, K ecko w dobie powstania wielkopolskiego, w: Ludno
cywilna K ecka w obronie Ziemi Gnie nie skiej w 1939 r., K ecko 1936, s. 69; Z. Wygocki,
Gniezno, s. 10-334; E. Rogalski, Kompania k eckowska, Jarocin 1936, wyd. II K ecko 2012,
oprac. D. Jung i B. Borowiak.

36 R. Nowicki, Skórzewscy w a ciciele dóbr abiszy skich. Rola w yciu spo eczno-
-politycznym wielkopolskiego ziemia stwa, Toru  2002; Powsta cy wielkopolscy bio-
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Zab ocki Mateusz Jerzy (1887-1937), kapelan 3. Pu ku
U anów, dziekan gnie nie ski, dzia acz spo eczno-polityczny,
mjr WP. Urodzi  si  16 VIII w urawicach (pow. w oc awski)
w rodzinie administratora maj tku Zygmunta i Heleny z Ostojów-
Li skich. Ucz szcza  do gimnazjum w Trzemesznie, Inowroc awiu
i Gnie nie, gdzie zda  matur  (1909). Nale a  do tajnego TTZ.
Studiowa  w seminarium duchownym w Poznaniu i Gnie nie.
W 1913 uzyska  wi cenia kap a skie, jako wikariusz pos ug
duszpastersk  wykonywa  w Mogilnie, Kamie cu, Kruszwicy
i Gnie nie. Zaliczano go do grona radyka ów w gnie nie skiej
Radzie Ludowej, uczestnicz c w przygotowaniach do powstania.
By  sygnatariuszem umowy o wycofaniu niemieckiej ekspedycji
wojskowej w Zdziechowej. Uprowadzony przez Niemców (29 XII
1918) i skazany przez s d polowy w Bydgoszczy na mier . Wsta-
wi  si  za nim niemiecki pastor, ocalaj c go od wykonania wyroku.
Po trzech dniach wymieniony na kilku oficerów, wzi tych wcze -
niej do niewoli przez powsta ców. Jako kapelan garnizonu gnie -
nie skiego i 3. Pu ku U anów odbiera  przysi gi powsta ców. Pe ni
pos ug  na froncie p n., daj c na pierwszej linii bojowej przyk ady
m stwa i po wi cenia (np. pod Szubinem). Podczas walk z Armi
Czerwon  by  kapelanem (mjr.) 15. DP i jednocze nie 61. PP.
W bitwie pod om  szed  w pierwszym szeregu do ataku, daj c
przyk ad m stwa (z komunikatu Sztabu Generalnego z 23 VIII
1920). Po zwolnieniu do rezerwy (X 1921) zosta  proboszczem
parafii w. Wawrzy ca, potem w. Trójcy i tak e dziekanem
gnie nie skim. Wydawa  „Wiadomo ci Parafii Farnej”, przez kil-
kana cie lat by  z ramienia endecji radnym miejskim. By  cz on-
kiem Zarz du G ównego TCL, przewodniczy  Polskiej Lidze Alko-
holowej powiatu gnie nie skiego, by  kapelanem okr gu „Soko a”.
Ubiega  si  o funkcj  pos a na Sejm w 1928 r. z listy Bloku Kato-
licko-Narodowego. Od 1938 r., wobec narastaj cego zagro enia
niemieckiego zaanga owa  si  w porozumieniu Oddz. II WP
w tworzenie tajnych struktur dywersji pozafrontowej (Tajnej
Organizacji Wojskowej). Na pocz tku IX 1939 r., po opuszczeniu
Gniezna przez wojsko, w adze miejskie i powiatowe, z Jozefem
                                                                                                                                   
gramy, autor P.S. Adamczewski, t. VIII, Pozna  2011, s. 183-186; W. Kie bowski, Cze
pami ci, s. 187-189.
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Bilskim zorganizowa  administracj  zast pcz  i Stra  Obywatel-
sk . Z pomoc  o nierzy rezerwy, by ych powsta ców zorganizo-
wa  izb  chorych i sie  punktów PCK, poleci  emitowa  zast pcze
bony pieni ne. 8 IX dosz o w powiecie do potyczek SO z wkra-
czaj cymi oddzia ami niemieckimi. Do najbardziej zagro onych
miejscowo ci wys a  z Gniezna grupy ochotników. Po kolejnych
starciach, aby unikn  dalszych ofiar i zniszczenia Gniezna, wyje-
cha  w kierunku Wrze ni, aby z dowództwem niem. omówi  od-
danie Gniezna. W drodze, w wyniku ataku niemieckiej bojówki,
zosta  ranny. Przebywa  w szpitalu, z którego z 12 na 13 X 1939 r.
zabrany zosta  przez gestapo i uwi ziony w Inowroc awiu. Wraz
z 13 cz onkami gnie nie skiej samoobrony skazano go na mier
„za podburzanie do dywersji”. 17 IX 1939 r. zosta  rozstrzelany
na dziedzi cu wi ziennym. Zw oki ekshumowano w 1945 r. i po-
chowano na cmentarzu w. Piotra w Gnie nie. Upami tniony
tablicami w gn. farze, Szkole Podst. nr 2 i na murze wi zienia
w Inowroc awiu, jest tak e patronem ulic w Gnie nie i ydowie.
Odznaczony m.in. OVM V kl., KN, KW i ZKZ37.

37 J. Glemp, ZMJ, w: WSB, s. 855; H. Szatkowski, ZMJ, w: Ksi a spo ecznicy, T. IV,
Gniezno 2009, s. 137-139.
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Plan Gniezna 1918 r.
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Koszary dragonów w Gnie nie, MPPP.
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Bitwa pod Zdziechow  30-31 XII 1918 r.
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Marsz-rajd P. Cymsa na Kujawy 1-5 I 1919 r.
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Walki o Inowroc aw 5 I 1919
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112 pp k Kazimierz Grudzielski, MPPP Gniezno

kpt. Jan Tomaszewski, MPPP Gniezno
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Walki o nin 11 I 1919 r.
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Rejon dzia ania powsta ców gnie nie skich XII 1918-II 1919
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Kompania gnie nie ska pod dowództwem Micha a Cie lewicza (Kcynia),
MPW Lusowo

Przysi ga 3. Pu ku U anów Wielkopolskich w Gnie nie 9 II 1919 r.,
MPPP Gniezno
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Orkiestra 3. Pu ku U anów Wielkopolskich (17 PUWlkp.), MPPP Gniezno

Akropol Bohaterów na cmentarzu w. Piotra w Gnie nie, fot. J. Gozdowski
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Rafa  Cyms, wnuk kpt. Paw a Cymsa ze zdj ciem dziadka, fot. P. Robakowski

Wiktor Pniewski, organizator lotnictwa powsta czego, MPW Lusowo
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Edmund Rogalski, dowódca kompanii k eckiej, fot. ze zbiorów
Bartosza Borowiaka z archiwum rodziny Rogalskich.


