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II Przedmowa

Niniejsza publikacja powsta³a zgodnie z umow¹, jakie zawar³o Stowarzyszenie Przyjació³ Jedynki w Mosinie z Urzêdem
Marsza³kowskim Województwa Wielkopolskiego, na projekt o nazwie: �Okres Powstania Wielkopolskiego na terenie zie-
mi mosiñskiej i w okolicy�. Partnerami projektu s¹: Mosiñski O�rodek Kultury, Szko³a Podstawowa nr 1 w Mosinie i
Gimnazjum nr 1 w Mosinie. W ramach projektu zostaje wydana publikacja, 11 grudnia 2008 odbêd¹ siê fina³y konkursu
wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim dla szkó³ podstawowych i gimnazjów, a 20 grudnia 2008 r., w Izbie Muzealnej w
Mosinie, zostaje otwarta wystawa po�wiêcona powstañcom.
Pierwotny temat: �Okres Powstania Wielkopolskiego na terenie ziemi mosiñskiej i w okolicy�, musia³ ulec modyfikacji. W
trakcie badañ okaza³o siê bowiem, ¿e nie zachowa³y siê dokumenty, czy �wiadectwa, z czasów przejmowania Mosiny z r¹k
niemieckich. Mo¿na domniemywaæ, ¿e odby³o siê to bezkrwawo. Co wiêcej, zasadniczo brak równie¿ dokumentów i jak
równie¿ nie utrwali³y siê w pamiêci zbiorowej wydarzenia zwi¹zane z Powstaniem Wielkopolskim w Mosinie, za wyj¹t-
kiem postaci Piotra Mocka, co znalaz³o wyraz w jego biogramie. Okres Powstania Wielkopolskiego na terenie ziemi
mosiñskiej i w okolicy, mo¿na opisaæ w sposób po�redni, udzia³em powstañców Ziemi Mosiñskiej na niemal ka¿dym
odcinku frontu powstañczo-niemieckiego. St¹d taki w³a�nie tytu³ publikacji.
Sk³ada siê ona z dwóch czê�ci. W pierwszej, przedstawiony zosta³ zarys historii zaboru pruskiego ze szczególnym uwzglêd-
nieniem dzia³añ germanizacyjnych, przygotowania do powstania, jego przebieg oraz proces w³¹czania Wielkopolski do
Polski. W drugiej, przedstawione zosta³y biogramy osób zwi¹zanych z powstaniem, z terenu Mosiny i okolic. Mosina nie
wystawi³a, jak np. Kórnik, zwartego oddzia³u wojskowego, którego dzia³ania powstañcze mo¿na w usystematyzowany
sposób opisaæ. Powstañcy byli rozproszeni w ró¿nych jednostkach, dlatego ka¿da z postaci zosta³a scharakteryzowana
osobno. Co wiêcej, przyjmuj¹c tak¹ koncepcjê pracy, w³¹czono do listy biogramów równie¿ tych, którzy brali udzia³ w
postaniu i dopiero pó�niej sprowadzili siê na Ziemiê Mosiñsk¹.
Podzia³ na dwie czê�ci, wynika z dwóch przes³anek. Czê�æ ogólna u³atwia lokalizacjê dzia³añ ka¿dego z powstañców, w
kontek�cie ca³ego powstania. Stanowi³a swego rodzaju wielkie wprowadzenie do biogramów, czyli czê�ci drugiej. Nadto
publikacja w wersji elektronicznej, s³u¿y³a jako jedno ze �róde³ wiedzy w konkursach historycznych.
Przedstawione biogramy nie stanowi¹ zamkniêtej ju¿ listy powstañców. Z jednej strony, niektóre z nich wymagaj¹ jeszcze
potwierdzenia w �ród³ach, dokumentach. Z drugiej strony, w czasie przygotowania opracowania, niedostêpne by³y naj-
wa¿niejsze zbiory dokumentów z Archiwum Pañstwowego w Poznaniu. By³y wy³¹czone dla digitalizacji. Wymagaj¹ one
kwerendy w terminie pó�niejszym. Publikacja stanowi w istocie prezentacjê wszystkich dostêpnych w roku 2008 informa-
cji, z których czê�æ nie zosta³a poddana analizie historycznej.
Autorzy dalej bêd¹ weryfikowali pozyskane informacje i bêd¹ gromadzili kolejne, siêgaj¹c do Archiwum Pañstwowego
oraz �róde³ kolejnych rodzin. Owocem tych dzia³añ bêdzie poprawione i uzupe³nione opracowanie, które zostanie wydane
w roku 2010.
Tymczasem swoist¹ errat¹ do bie¿¹cego, z roku 2008 wydania, jest artyku³ opublikowany z czasopi�mie �Fakty mosiñsko-
puszczykowskie� (z 4 grudnia 2008 r.), w którym zaprezentowano informacje, jakie uda³o siê zebraæ po zamkniêciu tego
wydania.
W czasie badañ nad Mosin¹ i okolicami w czasie Powstania Wielkopolskiego, grono osób uczestnicz¹cych w pracach
powiêksza³o siê. Do³¹czy³a Joanna Nowaczyk, która pocz¹tkowo zwróci³a siê z propozycj¹ napisania biogramu Piotra
Mocka, w zwi¹zku prowadzonymi przez ni¹ badaniami nad t¹ postaci¹. Z czasem podzielili�my siê prac¹ w taki sposób, ¿e
realizowali�my j¹ dalej we wspó³autorstwie. Praca by³aby o wiele ubo¿sza, gdyby nie wspó³pracownicy Zygmunt Pohl i
Jacek Szeszu³a, którzy przygotowywali biogramy powstañców spoza grona swoich rodzin. Kontaktowali siê tak¿e z nami
potomkowie uczestników powstania, wzbogacaj¹c publikacjê o kolejne biogramy.
Ogromn¹ pracê, w³o¿y³a kierownik Izby Muzealnej w Mosinie Józefa Roszak-Rosiæ, która udzieli³a nam nieocenionej,
merytorycznej pomocy. Z wielk¹ ¿yczliwo�ci¹ spotykali�my siê równie¿ ze strony pracowników Urzêdu Stanu Cywilnego i
Referatu Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Mosinie. Z zaanga¿owaniem, udostêpniali nam informacje �ród³o-
we.
Wdziêczni jeste�my wszystkim, którzy wsparli nas w tym dziele pomoc¹ w poszukiwaniach powstañców, dobrym s³owem i
zachêt¹.
W Pañstwa rêku znajduje siê pierwsze opracowanie po�wiêcone czasom Powstania Wielkopolskiego z udzia³em miesz-
kañców Ziemi Mosiñskiej. Biogramy tu umieszczone z pewno�ci¹ ubogac¹ kolejn¹ edycjê �S³ownika biograficznego po-
wstañców wielkopolskich�.
To dzie³o nas wszystkich, mieszkañców Ziemi Mosiñskiej.

Przemys³aw MIELOCH
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III. Zabór pruski
i germanizacja

W wyniku rozbiorów, zachodnie ziemie polskie znalaz³y siê w
rêkach niemieckich. Po wojnach napoleoñskich czê�æ ziem Wiel-
kopolski wesz³a w sk³ad Ksiêstwa Warszawskiego, jednak gdy
Napoleon Bonaparte zosta³ pokonany, kongres wiedeñski z 1815
r. przyzna³ Prusom Gdañsk, departament bydgoski i czê�æ kali-
skiego. W ten sposób w³adze pruskie stworzy³y tzw. Prusy Za-
chodnie i Wielkie Ksiêstwo Poznañskie. Od Królestwa Kongre-
sowego, Wielkie Ksiêstwo oddziela³a rzeka Prosna.
Pocz¹tkowo Polacy mieli w granicach Wielkiego Ksiêstwa Po-
znañskiego stosunkowo du¿¹ autonomiê. 5 maja 1815 r., król
pruski Fryderyk Wilhelm III og³osi³ patent okupacyjny, w któ-
rym zagwarantowa³ równouprawnienie jêzyka polskiego i nie-
mieckiego oraz dopu�ci³ Polaków do urzêdów pañstwowych.
Okres tej w miarê dobrej sytuacji ludno�ci polskiej nazywany
by³ "er¹ pojednania". Wkrótce jednak, rozpoczê³o siê d¹¿enie
do centralizacji w³adzy pañstwowej oraz nap³yw ludno�ci nie-
mieckiej na ziemie Wielkopolski. Zainicjowano te¿ germaniza-
cjê ludno�ci polskiej. Wielkie Ksiêstwo Poznañskie traktowano
jak jedn¹ z prowincji, zapominaj¹c o gwarantowanym jeszcze
niedawno, specjalnym statusie autonomicznym. Sytuacjê Pola-
ków, pogarsza³a jeszcze wspó³praca prowadzona przez pañstwa
zaborcze. Represje ogarnê³y tych mieszkañców Wielkopolski,
którzy w 1830 r. wziêli udzia³ w powstaniu listopadowym, a
pó�niej tak¿e w wyst¹pieniach rewolucyjnych roku 1848, pod-
czas Wiosny Ludów i w powstaniu styczniowym, w 1863 r. W
odpowiedzi na te dzia³ania, premier Prus Otto von Bismarck
o�wiadczy³, i¿ zobowi¹zania króla z 1815 r. wobec Polaków z
Wielkopolski wygas³y wskutek postawy, jak¹ zajêli Polacy w
roku 1831, 1848 i 1863. W 1867 r., wraz z utworzeniem Zwi¹z-
ku Pó³nocnoniemieckiego, Wielkie Ksiêstwo Poznañskie prze-
sta³o istnieæ, staj¹c siê zwyk³¹ prowincj¹.
Do 1870 r. Polacy wchodzili w sk³ad jednego z wielu dyna-
stycznych pañstw niemieckich. Z chwil¹ zjednoczenia, weszli
w sk³ad jednolitego narodowo pañstwa niemieckiego, stali siê
zwalczan¹ przez wiêkszo�æ mniejszo�ci¹ narodow¹.
Silny rozwój przemys³owy kraju oznacza³ odp³yw ludno�ci ze
wsi do miast (Landflucht) i z ze wschodu na zachód (Ostflucht)
� w wiêkszo�ci zjawiska te dotyczy³y ludno�ci niemieckiej.
Spotka³o siê to z kontrakcj¹ rz¹du niemieckiego, uderzaj¹c¹
g³ównie w Polaków. Jej przejawem by³y np. rugi pruskie (od
1885 r.), czyli usuwanie osób nieposiadaj¹cych obywatelstwa
pruskiego. W roku 1886, utworzono specjalny fundusz stypen-
dialny dla studentów niemieckich. Rok pó�niej wydano zarz¹-
dzenie ca³kowicie usuwaj¹ce naukê jêzyka polskiego ze szkó³
ludowych. Równie¿ w 1887 r., dokonano podzia³u i zwiêksze-
nia ilo�ci powiatów. Oznacza³o to zwiêkszenie ilo�ci pruskich
urzêdników i nasilenie kontroli ludno�ci polskiej. Zachêcano
urzêdników pruskich (w tym pracowników kolei i poczty), do
przesiedleñ na ziemie zaboru pruskiego, poprzez oferowanie
specjalnych dodatków do zarobków. Polskich poborowych, kie-
rowano do jednostek wojskowych w centralnych i zachodnich
prowincjach. Na tereny wschodnie Prus, kierowano poborowych
pochodzenia germañskiego. Oddzia³y stacjonuj¹ce w prowin-
cjach polskich, mia³y mieæ jednolicie narodowo-niemiecki cha-
rakter. Od 1902 r., garnizony niemieckie znajdowa³y siê w ka¿-
dym mie�cie powy¿ej 5 tys. mieszkañców. Polscy absolwenci
wy¿szych uczelni niemieckich, mogli pracê otrzymaæ w zasa-
dzie poza polskimi prowincjami.

W roku 1886 powo³ano do ¿ycia Komisjê Kolonizacyjn¹, która
otrzyma³a specjalne fundusze na akcjê wykupu ziemi. Wobec
oporu ludno�ci polskiej, Komisja kupowa³a ziemie przewa¿nie
od ziemian niemieckich. Jednocze�nie ch³opi polscy podjêli
podobn¹ akcjê, zwiêkszaj¹c polski stan posiadania. W tej sytu-
acji, w roku 1904, rz¹d pruski przeforsowa³ ustawê uzale¿nia-
j¹c¹ prawo do zabudowania nowo nabytej parceli od specjalnej
zgody w³adz administracyjnych. Poniewa¿ administracja pru-
ska odmawia³a Polakom zgody, st¹d parcelacja polska uleg³a
zahamowaniu. W roku 1908, Komisja Kolonizacyjna uzyska³a
kolejne prawo � wyw³aszczenia ziemi z r¹k polskich i osadza-
nia na niej niemieckich kolonizatorów.
W tym¿e 1908 r., zabroniono u¿ywania jêzyka polskiego nie
tylko w urzêdach, szko³ach, ale równie¿ na organizowanych
przez samych Polaków zgromadzeniach publicznych. Admini-
stracja niemiecka przyst¹pi³a w tym czasie do niemczenia nazw
miejscowo�ci. Przesy³ki pocztowe adresowane w jêzyku pol-
skim, cofano do nadawców lub odsy³ano do specjalnego urzêdu
w celu przet³umaczenia adresu na jêzyk niemiecki.
Polacy byli w Prusach obywatelami II kategorii. Politykê rz¹du
wspiera³y organizacje, takie jak na przyk³ad utworzony w roku
1985 Zwi¹zek Wszechniemiecki, czy zorganizowany w roku
1894 Zwi¹zek Marchii Niemieckiej czyli Hakata. Organizacje
te stawia³y sobie za cel ostateczn¹ germanizacjê ziem polskich
w zaborze pruskim, poprzez �umacnianie i zrzeszanie niemczy-
zny na kresach wschodnich zamieszkanych przez ludno�æ polsk¹,
poprzez podniesienie i wzmacnianie niemieckiego poczucia na-
rodowego�. Hakata uprawia³a antypolsk¹ i nacechowan¹ anty-
polonizmem propagandê (czasopismo �Die Ostmark�), inicjo-
wa³a i popiera³a zarz¹dzenia antypolskie rz¹du pruskiego, wspó³-
dzia³a³a w polityce rugowania ludno�ci polskiej z ziemi, zwal-
cza³a jêzyk polski w szko³ach, w s¹dzie i urzêdach. Domaga³a
siê np. likwidacji polskiej prasy lub obowi¹zkowego zamiesz-
czania t³umaczeñ zawartych tam artyku³ów na jêzyk niemiecki.
Przeciwdzia³aj¹c germanizacji, Polacy organizowali siê w sto-
warzyszeniach nie tylko o�wiatowych, spó³dzielczych (w tym
banki spó³dzielcze), samopomocowych, gospodarczych, ale tak-
¿e i politycznych. W tych ostatnich, odnale�æ mo¿na by³o przed-
stawicieli wielu nurtów, ale dominowa³a orientacja narodowa i
katolicka. Przyjmuj¹c od zaborcy osi¹gniêcia techniczne i go-
spodarcze, spo³eczeñstwo to separowa³o siê wyra�nie w sensie
ideowym i politycznym, bojkotuj¹c niemieckie uroczysto�ci
narodowe, organizuj¹c obchody polskich rocznic narodowych,
czcz¹c w³asnych bohaterów narodowych, organizuj¹c w³asn¹
o�wiatê.
Nielegaln¹ dzia³alno�æ, rozwija³y organizacje m³odzie¿owe na
terenie szkó³ �rednich i uczelni wy¿szych (Zet, Towarzystwo
Tomasza Zana, Zwi¹zek Studentów Polskich �Bratniak�).
Symbolami oporu przeciw tendencjom germanizacyjnym by³
bunt dzieci szkolnych (szczególnie g³o�ny we Wrze�ni), czy
walka o mo¿liwo�æ osiedlania siê na w³asnej ziemi prowadzona
przez Drzyma³ê (zamieszka³ w wozie, który mia³ obowi¹zek raz
na dobê przetoczyæ).
Legaln¹ dzia³alno�æ prowadzi³y stowarzyszenia sportowe i skau-
tingowe, takie jak "Sokó³" czy "Skaut", które przeprowadza³y
równie¿ tajne szkolenia wojskowe, a nawet czasem zaleca³y
swoim cz³onkom wstêpowanie do armii pruskiej, w celu zdoby-
wania przeszkolenia wojskowego.
Polacy w owym okresie byli tak doskonale zorganizowani, ¿e
Niemcy uznali, i¿ posiadaj¹ oni swój w³asny konspiracyjny rz¹d,
który kieruje ca³¹ akcj¹ walki z Prusami. Na jego czele  widzieli
ksiêdza Stanis³awa Adamskiego.
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IV. Przed
powstaniem

I wojna �wiatowa

Rozpoczêcie dzia³añ zbrojnych I wojny �wiatowej spowodowa³
wzrost nadziei Polaków na szybkie odzyskanie niepodleg³o�ci.
Po raz pierwszy bowiem pañstwa zaborcze walczy³y przeciwko
sobie, a nie w tym samym obozie. W czasie wojny, gdy per-
spektywa wkroczenia wojsk rosyjskich na tereny Wielkopolski
sta³a siê ca³kiem realna, czê�æ dru¿yn "Soko³a" i "Skauta" prze-
formowano w grupy "bojowo-niepodleg³o�ciowe". Na ich czele
stanêli: Karol Rzepecki, Wincenty Wierzejewski i Stanis³aw No-
gaj. Jednocze�nie w armii niemieckiej znalaz³o siê ok. 700 tys.
Polaków. W styczniu 1916 r. powsta³ Tajny Miêdzypartyjny
Komitet Obywatelski, skupiaj¹cy polskich pos³ów do niemiec-
kiego Reichstagu.
5 listopada 1916 r. w Warszawie, og³oszono akt obu cesarzy
(niemieckiego i austro-wêgierskiego), który zapowiada³ utwo-
rzenie w przysz³o�ci na terenach zabranych Rosji samodzielne-
go pañstwa polskiego. O�wiadczenie to spotka³o siê jednak z
ch³odnym przyjêciem przez Polaków z Wielkopolski � nie by³o
w nim ani s³owa o ich ziemiach. 11 listopada w Lozannie odrzu-
cili go politycy skupieni wokó³ Romana Dmowskiego. Wielko-
polanie przejawiali postawê niechêtn¹ Niemcom, wyczekuj¹c
na odpowiedni moment do rozpoczêcia w³asnych dzia³añ. Jed-
nocze�nie wielu Polaków uchyla³o siê od s³u¿by w wojsku nie-
mieckim lub te¿ pozorowa³o ró¿ne choroby, aby w ten sposób
unikn¹æ s³u¿by lub zakoñczyæ j¹. Wiêkszo�æ z nich wziê³a pó�-
niej udzia³ w powstaniu.
Po zawarciu przez pañstwa centralne pokoju z Rosj¹ w Brze-
�ciu nad Bugiem, polskie organizacje paramilitarne dzia³aj¹ce
na terenie Wielkopolski zdelegalizowano. Ich cz³onkowie prze-
szli do podziemia, a 15 lutego 1918 r. w Poznaniu za³o¿ono pro-
pi³sudczykowsk¹ Polsk¹ Organizacjê Wojskow¹ (POW) dla za-
boru pruskiego. Na jej czele stan¹³ Wierzejewski. W lipcu 1918
r., na terenie zaboru pruskiego powsta³a sieæ lokalnych Komite-
tów Obywatelskich. W tym samym roku, 11 pa�dziernika, pol-
skie organizacje dzia³aj¹ce w Rzeszy wyda³y wspólny komuni-
kat, opowiadaj¹cy siê jawnie za niepodleg³o�ci¹.

Rewolucja listopadowa 1918 roku

Po podpisaniu pokoju brzeskiego z Rosj¹ sowieck¹, wojska nie-
mieckie zosta³y przesuniête na front zachodni, ale ¿o³nierze po-
zostaj¹cy pod wp³ywem wydarzeñ rewolucyjnych, czêsto od-
mawiali dalszej walki. Z tego powodu, pomimo sukcesu na
wschodzie, pañstwa centralne we wrze�niu 1918 r. nie by³y ju¿
w stanie kontynuowaæ dalszych dzia³añ wojennych. W pa�dzier-
niku Rzesza Niemiecka zmieni³a swój ustrój z monarchii kon-
stytucyjnej na monarchiê parlamentarn¹, poniewa¿ demokraty-
zacja by³a jednym z warunków rozmów pokojowych z krajami
Ententy. 28 pa�dziernika zbuntowani marynarze przejêli kon-
trolê nad baz¹ wojskow¹ w Kilonii. Rewolucja ogarnê³a wiele
krajów Rzeszy. Masowo powstawa³y, tworzone na wzór radziec-
ki, Rady ̄ o³nierzy i Robotników. Cesarz Wilhelm II Hohenzol-
lern poprosi³ o azyl w Holandii, a w³adzê w kraju przej¹³ Frie-

drich Ebert z SPD (partia socjaldemokratyczna), staj¹c tymcza-
sowo na czele rz¹du. Ebert nie chcia³ kontynuowania dalszych
dzia³añ rewolucyjnych. Socjaldemokraci postanowili nawi¹zaæ
wspó³pracê ze starymi elitami politycznymi, w celu poprawy
bardzo trudnej sytuacji gospodarczej i miêdzynarodowej pañ-
stwa. Cz³onkowie SPD byli za niepodleg³o�ci¹ Polski, ale twier-
dzili, i¿ mo¿e ona zostaæ utworzona tylko z ziem na wschód od
Wielkopolski. Z takim prze�wiadczeniem, zwolniono z aresztu
w Magdeburgu Józefa Pi³sudskiego.
Rewolucja ogarnê³a równie¿ Wielkopolskê. Rozpoczê³o siê or-
ganizowanie tajnych struktur wojskowych w garnizonie poznañ-
skim (na Cytadeli), Jarocinie i Inowroc³awiu. Trwa³a tak¿e ak-
cja gromadzenia broni i amunicji wykradanej z wojskowych
magazynów.
Od 10 do 26 listopada 1918 r., mia³y miejsce wyst¹pienia prze-
ciwko w³adzy pruskiej w Ostrowie Wielkopolskim. ̄ o³nierze
narodowo�ci polskiej w armii niemieckiej, opu�cili koszary i
uformowali tzw. 1. polski pu³k piechoty i og³osili powstanie
Republiki Ostrowskiej.  Dzia³acze polscy w Poznaniu uznali
jednak za przedwczesne stworzenie tej jednostki wojskowej.
Uleg³a ona rozformowaniu. Czê�æ ¿o³nierzy przekroczy³a gra-
nicê prusko-polsk¹ i stworzy³a batalion, który w trakcie powsta-
nia wróci³ do Wielkopolski i bra³ udzia³ w walkach.
11 listopada 1918 r. Niemcy skapitulowa³y, co oznacza³o ko-
niec I wojny �wiatowej. W tym samym czasie powo³ano do ¿ycia
mieszan¹ narodowo�ciowo Stra¿ Obywatelsk¹ (przemianowa-
na kilkana�cie dni pó�niej na Stra¿ Ludow¹), której komendan-
tem zosta³ Julian Lange. Przejmowa³a ona zadania policji i wkrót-
ce zosta³a zdominowana przez osoby narodowo�ci polskiej. Ze
stanowiska zosta³ usuniêty nieprzychylny Polakom nadburmistrz
Poznania Georg Wilms. Jednak wojskowe w³adze niemieckie
pozwoli³y na funkcjonowanie Stra¿y w celu utrzymania pokoju
w Prowincji Poznañskiej. Tak¿e pod naciskiem Polaków, na czele
Rady ̄ o³nierskiej stan¹³ Niemiec August Twachtmann. Jedno-
cze�nie funkcjonowa³a Rada Robotników, kontrolowana przez
Polaków (Rada ̄ o³nierska do 14 listopada zdominowana by³a
przez Niemców). W dniach 10 - 12 listopada utworzono ca³¹
sieæ rad robotników i ¿o³nierzy w ca³ej Wielkopolsce. Oprócz
nich, powstawa³y tak¿e komitety obywatelskie, które nastêpnie
zmieni³y nazwê na rady ludowe. By³y one wyrazicielami d¹¿eñ
ludno�ci polskiej. Podobne organizacje tworzyli jednak tak¿e
Niemcy i ̄ ydzi (w wiêkszo�ci silnie zgermanizowani).
Centralny Komitet Obywatelski (CKO), stoj¹cy na czele pol-
skich komitetów obywatelskich, w dniu 12 listopada wy³oni³
tymczasowy Komisariat, w sk³ad którego weszli: ks. Stanis³aw
Adamski, Wojciech Korfanty i Adam Poszwiñski. W tym sa-
mym dniu, Jarogniew Drwêski zosta³ tymczasowym prezyden-
tem Poznania. Pó�niej do CKO przy³¹czono szereg osób i w ten
sposób powsta³a reprezentacja ziem polskich ca³ego zaboru pru-
skiego - Tymczasowa Naczelna Rada Ludowa (NRL), na czele
której stan¹³ trzyosobowy Komisariat. Wezwa³ on pó�niej miesz-
kañców zaboru pruskiego do spokoju, pomimo rewolucji w
Niemczech. W Komisariacie Adamski reprezentowa³ Poznañ,
Korfanty � �l¹sk, a Poszwiñski � Kujawy. Du¿¹ rolê odgrywali
równie¿ tacy politycy jak W³adys³aw Seyda, Wojciech Tr¹mp-
czyñski, czy Celestyn Rydlewski.
Tego samego dnia dosz³o do "zamachu na ratusz", gdzie obra-
dowa³ zdominowany przez Niemców Wydzia³ Wykonawczy
Rady Robotników i ̄ o³nierzy. Cz³onkowie organizacji polskich
mieli bardzo silny wp³yw w radach robotniczych. Chcieli go
uzyskaæ tak¿e w radach ¿o³nierskich. Na posiedzenie Wydzia³u
Wykonawczego wtargnê³a wiêc grupa Polaków, których popar-
³y demonstruj¹ce przed ratuszem, polskie bojówki. Przestrasze-
ni gro�b¹ u¿ycia si³y, delegaci usunêli z rady 4 niemieckich so-
cjaldemokratycznych przedstawicieli, powo³uj¹c w ich miejsce
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Bohdana Hulewicza, Mieczys³awa Palucha, Henryka �niegoc-
kiego i Zygmunta Wizê. Dziêki temu Polacy uzyskali kontrolê
nad Komend¹ Miasta Poznania i dowództwem V Korpusu, ma-
j¹cym pod swoj¹ kontrol¹ wiêkszo�æ jednostek wojskowych sta-
cjonuj¹cych na obszarze Wielkopolski. Podobne dzia³ania Po-
lacy przedsiêwziêli w Jarocinie, Pleszewie, Ostrowie i Gnie�-
nie.
15 listopada w³adze niemieckie, zaniepokojone doniesieniami o
rzekomym marszu legionistów Pi³sudskiego w kierunku Pozna-
nia (rozsiewanymi czêsto przez cz³onków POW w celu zastra-
szenia Niemców), postanowi³y powo³aæ do ¿ycia si³y wojsko-
we maj¹ce broniæ prowincje wschodnie przed "bolszewizmem"
i "polskim buntem". W ten sposób powsta³y ochotnicze oddzia-
³y Heimatschutz-Ost.
17 listopada 1918 r., Komisariat NRL wezwa³ Polaków do ofia-
rowania pieniêdzy w ramach jednorazowego "podatku narodo-
wego". 18 listopada mia³y miejsce wybory do powiatowych Rad
Ludowych i pos³ów na Sejm Dzielnicowy (1399 delegatów).
Ustalono, i¿ jeden delegat bêdzie przypada³ na ka¿de 2,5 tys.
uprawionych do g³osowania wyborców. Prawo g³osowania przy-
znano "ka¿demu Polakowi" i "ka¿dej Polce", którzy ukoñczyli
20 lat. Nastêpnego dnia do Wielkopolski przyby³ wys³annik rz¹du
niemieckiego, Helmut von Gerlach. Polacy przekonali go o ko-
nieczno�ci wprowadzenia równouprawnienia osób narodowo-
�ci polskiej na terenie Prowincji Poznañskiej. Wskazano tak¿e
na konieczno�æ powstrzymania nap³ywu oddzia³ów Heimat-
schutzu, przemianowanego pó�niej na Grenzschutz-Ost. Rz¹d
pruski zdecydowa³ siê jednak na kontynuowanie przysy³ania tych
oddzia³ów do Wielkopolski.
20 listopada podczas exposé rz¹du Jêdrzeja Moraczewskiego
(pochodz¹cego z Trzemeszna w Wielkopolsce), w Warszawie
pad³y s³owa: przy³¹czenie Wielkopolski bêdzie jednym z pierw-
szych naszych zadañ. Wywo³a³o to w miesi¹cu grudniu nasile-
nie dzia³añ, maj¹cych na celu stworzenie tajnej armii polskiej.
Przedstawiciele zaboru pruskiego, z W³adys³awem Seyd¹ na
czele, nie weszli jednak do rz¹du polskiego, odmawiaj¹c przy-
jêcia trzech tek ministerialnych � ich zdaniem, Pi³sudski nie by³
wybrany z woli narodu, lecz pañstw zaborczych.

Sejm Dzielnicowy

Na Polski Sejm Dzielnicowy reprezentuj¹cy Polaków, z ca³ego
zaboru pruskiego wybrano 1399 delegatów: 525 pochodzi³o z
Wielkopolski, 262 z Pomorza Gdañskiego, 47 z Warmii i Ma-
zur, 431 ze �l¹ska, a 133 reprezentowa³o Polaków zamieszka-
³ych w g³êbi Niemiec, g³ównie pracuj¹cych w Westfalii. 3 grud-
nia 1918 r. Sejm Dzielnicowy rozpocz¹³ obrady w Poznaniu, w
budynku kina "Apollo" (przy ul. Piekary). Przyjêto szereg
uchwa³, miêdzy innymi wyra¿aj¹c¹ wolê po³¹czenia ziem
wschodnich prowincji niemieckich z pozosta³ymi zaborami w
zjednoczonej Polsce. Sejm wybra³ tak¿e nowy sk³ad Naczelnej
Rady Ludowej (NRL), licz¹cej osiemdziesi¹t osób, co oznacza-
³o demokratyczn¹ legitymizacjê. Przewodnicz¹cym prezydium
NRL zosta³ Boles³aw Krysiewicz. Wybrano równie¿ organ wy-
konawczy � Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, który two-
rzyli: reprezentanci Wielkopolski � ks. Stanis³aw Adamski i
W³adys³aw Seyda (brat Mariana Seydy), reprezentuj¹cy �l¹sk �
Wojciech Korfanty i Józef Rymer, reprezentuj¹cy Pomorze Gdañ-
skie � Stefan £aszewski i reprezentuj¹cy Kujawy � Adam Po-
szwiñski. W celu usprawnienia dzia³añ, powo³ano podkomisa-
riaty w Bytomiu i Gdañsku.
5 grudnia 1918 r., mia³o miejsce zakoñczenie obrad Sejmu Dziel-
nicowego. Oficjalnie nie zosta³ rozwi¹zany, jego obrady tylko

odroczono. 6 grudnia 1918 r., odby³o siê natomiast pierwsze
posiedzenie wybranej przez sejm NRL, w której rêce trafi³a ca-
³o�æ faktycznej w³adzy. NRL nie opowiedzia³a siê za walk¹
zbrojn¹, ale za przy³¹czeniem do Polski ziem zaboru pruskiego
na mocy traktatu pokojowego. Szereg dzia³aj¹cych w zaborze
pruskim polskich konspiracyjnych organizacji wojskowych, ta-
kich jak POW, dokonywa³o jednak dalszych przygotowañ do
oczekiwanego powstania. Ich cz³onkowie potajemnie szkolili
siê w szeregach niemieckiej S³u¿by Stra¿y i Bezpieczeñstwa
(SSiB), powo³anej do ¿ycia przez zaborcê, do której pocz¹tko-
wo przyjmowano mniej wiêcej tylu samo Polaków i Niemców.
Pó�niej oddzia³y te zosta³y zdominowane przez Polaków. W ten
sposób, w oparciu o niemieck¹ infrastrukturê, powstawa³a sieæ
polskich oddzia³ów, które mia³y potem wzi¹æ udzia³ w walkach.
Pok³osiem obrad sejmu by³o przywrócenie w poznañskich szko-
³ach � w dniu 11 grudnia � nauki jêzyka polskiego i religii w
tym¿e jêzyku. Odpowiadaj¹c na zorganizowanie przez Polaków
obrad Sejmu Dzielnicowego, w dniach od 12 do 13 grudnia odby³
siê zjazd delegatów niemieckich rad ludowych. Bra³o w nim
udzia³ 1500 osób, a towarzyszy³ mu szereg niemieckich demon-
stracji, postuluj¹cych utrzymanie ziem zachodnich w Rzeszy.
Jedn¹ z nich by³ przemarsz 6 tys. ¿o³nierzy przez Poznañ.

Paderewski w Poznaniu

Tymczasem do Wielkopolski nap³ywa³y nowe oddzia³y Heimat-
schutzu, co oznacza³o chêæ w³adzy niemieckiej do si³owego roz-
prawienia siê z zamiarami Polaków. Wys³annicy NRL w War-
szawie, za¿¹dali od rz¹du polskiego wystosowania ultimatum
wzglêdem swego niemieckiego odpowiednika. I tak, 15 grudnia
1918 r., rz¹d w Warszawie zerwa³ stosunki dyplomatyczne z
Niemcami. Jednocze�nie podjêto decyzjê o konieczno�ci wybo-
ru przedstawicieli polskich z zaboru pruskiego na Sejm Usta-
wodawczy.
W grudniu 1918 r., pojawi³a siê informacja o przyje�dzie Igna-
cego Paderewskiego do Polski. Postanowiono zaprosiæ go do
Poznania. W tym celu do Gdañska uda³ siê Korfanty. Znany
muzyk i polityk mia³ przyjechaæ do Warszawy, ¿eby z³agodziæ
spór pomiêdzy Komitetem Narodowym Polskim Dmowskiego,
a rz¹dem Moraczewskiego. Paderewski zdecydowa³ jednak, ¿e
dla pozyskania przychylno�ci Wielkopolan,  przed zjawieniem
siê w stolicy odwiedzi Poznañ. Wywo³a³o to ogromne porusze-
nie po�ród Polaków, którzy rozpoczêli przygotowania do uro-
czystego powitania go�cia. Chc¹c zapobiec nieuniknionym de-
monstracjom politycznym, Urz¹d Spraw Zagranicznych Rze-
szy postanowi³ zakazaæ przyjazdu piani�cie. Nie uda³o siê jed-
nak przeszkodziæ przyjazdowi poci¹gu wioz¹cego Paderewskie-
go do Poznania. 26 grudnia 1918 r., muzyk przyby³ do stolicy
Wielkopolski.
Paderewski uda³ siê nastêpnie do Hotelu Bazar, gdzie odby³ siê
bankiet powitalny. Po zakoñczeniu przyjêcia, wyg³osi³ przemó-
wienie zakoñczone wielk¹ owacj¹ i manifestacj¹ patriotyczn¹.
Taki obrót wydarzeñ wzburzy³ Niemców, a dodatkowy gniew
zosta³ wywo³any wywieszeniem przez Polaków flag amerykañ-
skich, brytyjskich i francuskich � krajów dla nich sojuszniczych,
ale dla Niemców wrogich.
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V. Przebieg
powstania

Pocz¹tek walk

Walki rozpoczê³y siê 27 grudnia 1918 r., kiedy to Niemcy, wzbu-
rzeni polskimi uroczysto�ciami towarzysz¹cymi wizycie Pade-
rewskiego, zorganizowali przemarsz oddzia³ów wojskowych
przez miasto. Przebieg dalszych wydarzeñ opisuje fragment
komunikatu NRL:
(...) Wczoraj po po³udniu, na krótko przed czwart¹, nadci¹ga³y
do miasta z koszar na Je¿ycach oddzia³y uzbrojonych ¿o³nierzy
niemieckich z 6 pu³ku grenadierów, w liczbie oko³o 200, z ofi-
cerem na czele, �piewaj¹c niemieckie pie�ni, wtargnêli do gma-
chu Naczelnej Rady Ludowej, zrywaj¹c tam¿e sztandary angiel-
skie, amerykañski i francuski. W dalszym pochodzie przez �w.
Marcin, ul. Wiktorii, Berliñsk¹ i Plac Wilhelmowski czynili to
samo, wdzieraj¹c siê zw³aszcza na Berliñskiej do domów pry-
watnych i zrywaj¹c tam¿e z balkonów chor¹gwie koalicyjne i
amerykañskie, i polskie, które deptano nogami. Prowokacyjne
zachowanie siê gwa³towników niemieckich zwabi³o nieprzygo-
towan¹ na napa�æ i prowokacjê ludno�æ polsk¹, która wyleg³a
na ulice. Tymczasem ¿o³nierze niemieccy dotarli do Banku
Zwi¹zku, tu zdarli i zniewa¿yli sztandary angielskie i amery-
kañskie i tu pad³ pierwszy strza³ do dyrektorów, który na szczê-
�cie chybi³ (...). Gdy mrok zapada³, rozpoczêli ¿o³nierze nie-
mieccy strzelaninê z kierunku Prezydium Policji. Niemcy usta-
wili tutaj dwa karabiny maszynowe i w�ród ogólnego pop³ochu
skonsternowanej ludno�ci rozpoczêli ogieñ w kierunku "Baza-
ru", miêdzy innymi w okna, gdzie mieszka Paderewski, z³o¿o-
ny niemoc¹ po przebytej na okrêcie hiszpance (...). Ze strony
polskiej zrazu nie odpowiadano, usi³owano doj�æ do jakiego�
porozumienia i unikn¹æ krwi rozlewu. Gdy jednak strza³y nie
ustawa³y, gdy szereg osób odnios³o rany, Stra¿ Ludowa poczê³a
odpowiadaæ na strza³y i zarz¹dzi³a �rodki bezpieczeñstwa maj¹-
ce chroniæ przechodniów (...)
Oko³o godziny 17.00 tego dnia przed Prezydium Policji, miesz-
cz¹cym siê naprzeciw budynku Teatru Miejskiego oraz w okoli-
cach Hotelu Bazar, pojawi³y siê polskie oddzia³y Stra¿y Ludo-
wej, POW i SSiB. Dowódcy polscy wydali rozkaz zdobycia
Prezydium Policji, obsadzonego przez Niemców. W walkach
poleg³ pierwszy powstaniec wielkopolski w Poznaniu, Franci-
szek Ratajczak (�miertelnie ranny, zmar³ po przewiezieniu do
szpitala). Walki o ten budynek zakoñczy³y siê w nocy, kiedy to
zawarto polsko-niemieckie porozumienie, na mocy którego
Niemcy mogli opu�ciæ Prezydium z broni¹ w rêku. Zast¹pi³y
ich oddzia³y Stra¿y Ludowej.
Powstanie wybuch³o równie¿ poza Poznaniem. Przywódcy z
Poznania, Mieczys³aw Paluch, Bohdan Hulewicz i W³adys³aw
Wyskota-Zakrzewski, przekazali na prowincjê has³o "Nie nale-
¿y d³u¿ej czekaæ", co uruchomi³o dzia³ania spiskowców w Gnie�-
nie, Jarocinie, Kórniku, Pleszewie, �remie, �rodzie, Wrze�ni i
innych miejscowo�ciach. W walkach pod Boczkowem zgin¹³
Jan Mertka (on i Ratajczak wymienieni zostali w komunikacie
NRL). Tymczasem Polacy opanowali Dworzec G³ówny w Po-
znaniu, Pocztê G³ówn¹ i czê�æ fortyfikacji miejskich, rozbraja-
j¹c oddzia³y niemieckie zmierzaj¹ce do miasta kolej¹.
Nastêpnie usuniêto administracjê prusk¹ z Szamotu³, �rody
Wielkopolskiej, Pniew, Opalenicy, Buku, Trzemeszna, Wrze�ni

i Gniezna.
W dniu 28 grudnia, w Poznaniu, Polacy zdobyli Cytadelê, fort
Grolmann i arsena³ przy ul. Wielkie Garbary (obecnie Garba-
ry). Jeden z oddzia³ów, dowodzony przez Franciszka Budzyñ-
skiego i Stanis³awa Nogaja, wtargn¹³ do niemieckiej Komendy
Generalnej V Korpusu Armii i zaaresztowa³ genera³ów Reich-
swehry � Bock und Polacha oraz Schimmelpfeninga. Tego sa-
mego dnia po po³udniu, Wydzia³ Wykonawczy Rad Robotni-
czych i ̄ o³nierskich, pragn¹c uspokoiæ sytuacjê i przerwaæ dal-
szy rozlew krwi, powo³a³ do ¿ycia Komendê Miasta o miesza-
nym, polsko-niemieckim sk³adzie. Na jej czele stan¹³ Jan Ma-
ciaszek, który zosta³ komendantem miasta. Powo³any zosta³ w
celu umo¿liwienia NRL pokojowego rozstrzygniêcia konfliktu
(NRL dalej oczekiwa³a rozwi¹zania sprawy ziem polskich w
traktacie pokojowym). Wydano tak¿e odezwê wzywaj¹c¹ do
zachowania spokoju i nie ulegania prowokacjom. Tymczasem
POW odmówi³a uznania Maciaszka za swojego zwierzchnika.
Faktyczn¹ w³adz¹ dysponowa³ wiêc Paluch.
Chc¹c zjednoczyæ wszystkie oddzia³y pod jednym dowództwem,
Komisariat NRL utworzy³ Komendê G³ówn¹ Wojsk Powstañ-
czych, z kapitanem Stanis³awem Taczakiem na czele. Zosta³ on
tymczasowym dowódc¹ powstania (równocze�nie otrzyma³ pro-
mocjê do stopnia majora). Powo³ano tak¿e Sztab, którego sze-
fem zosta³ kapitan Stanis³aw £apiñski.
29 grudnia Polacy zdobyli miêdzy innymi Grodzisk Wielkopol-
ski, K³ecko, Wielichowo, Gostyñ i Witkowo. W tym samym
czasie, Niemcy zostali usuniêci z Wronek. Nastêpnego dnia, do
Poznania przyby³a delegacja rz¹du pruskiego. Niemcy odmó-
wili wziêcia odpowiedzialno�ci za wywo³anie staræ z 27 grud-
nia. Uznano jednak, i¿ winien temu by³ 6. pu³k grenadierów,
który po rozmowach opu�ci³ z broni¹ miasto.

Dzia³ania poza Poznaniem

Poza stolic¹ Wielkopolski, najwiêcej Polaków zamieszkiwa³o
�rodkowe i wschodnie tereny tej prowincji. W �rodzie, Polacy
przejêli kontrolê nad miastem ju¿ 11 listopada, wykluczaj¹c
Niemców z udzia³u w radach ¿o³nierskich i robotniczych. Po-
dobnie by³o w �remie. W tym mie�cie, 31 grudnia, garnizon
niemiecki podda³ siê powstañcom bez walki, przekazuj¹c im
koszary oraz broñ. Tymczasem na zachodzie, sytuacja by³a trud-
niejsza � zamieszkiwa³o tam wiêcej Niemców. Stopniowo ufor-
mowa³a siê linia frontu Lubasz - Mia³y - Kwilcz - Lwówek.
30 grudnia 1918 r. opanowano W¹growiec i Go³añcz. W tym
samym czasie, odzia³y niemieckie zosta³y wys³ane z Bydgosz-
czy w celu oczyszczenia Gniezna z Polaków. W nocy, pod Zdzie-
chow¹ dosz³o do bitwy z powstañcami, którzy odnie�li zwyciê-
stwo, wzmocnieni przez posi³ki z Wrze�ni. Dziêki temu mogli
my�leæ o dalszym rozszerzeniu dzia³añ zbrojnych, na obszary
Kujaw. Nastêpnego dnia, rozpoczê³a siê w tym kierunku ofen-
sywa powstañców, pod dowództwem Paw³a Cymsa. Planowa³
on zaj¹æ Inowroc³aw, zamieszkany w 67% przez ludno�æ polsk¹.
31 grudnia powstañcy przejêli kontrolê nad Ko�cianem i Obor-
nikami. Tego samego dnia, do Kalisza przyjecha³ oficer ³¹czni-
kowy z Warszawy, który przywióz³ ze sob¹ rozkaz uderzenia na
Ostrów. Miasto zosta³o zajête bez walki.
Pierwszego dnia stycznia Paderewski opu�ci³ Poznañ, owacyj-
nie witany w wyzwolonym Ostrowie, przez który przeje¿d¿a³ w
drodze do Warszawy. W tym samym czasie, powstañcy opano-
wali Jarocin, Krotoszyn (dokonano tego z pomoc¹ poci¹gu pan-
cernego "Poznañczyk"), Mogilno i Nak³o. Zdobycie tej ostat-
niej miejscowo�ci mia³o spore znaczenie, poniewa¿ dziêki temu,
Polacy byli w stanie kontrolowaæ czê�æ linii kolejowej przebie-
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gaj¹cej na trasie Berlin - Pi³a - Bydgoszcz - Toruñ - Królewiec.
Le¿¹ce nad Noteci¹ Nak³o by³o miejscem, przez które przebie-
ga³a granica geograficzna oddzielaj¹ca Wielkopolskê od Pomo-
rza. Z tego wzglêdu mog³o ono byæ znakomitym punktem wy-
padowym w dalszych dzia³aniach, maj¹cych na celu opanowa-
nie Bydgoszczy.
2 stycznia Polacy uderzyli na Nowy Tomy�l. Miasto to by³o
zamieszkane w wiêkszo�ci przez Niemców, ludno�æ polska sta-
nowi³a tam tylko ok. 10% mieszkañców. Miejscowo�æ zosta³a
zdobyta i obsadzona przez powstañców o 3.00 nad ranem. Roz-
poczêto przygotowania do ataku na Wolsztyn i Zb¹szyñ. Tym-
czasem w Inowroc³awiu, po nieudanych negocjacjach z Niem-
cami, oddzia³y POW zaatakowa³y ratusz, pocztê, starostwo i
koszary. NRL nakaza³a im przerwanie dzia³añ zbrojnych, za-
wieraj¹c porozumienie o rozejmie z dowódcami niemieckimi.
Jednak powstañcy nawi¹zali kontakt z oddzia³ami Paw³a Cym-
sa, które zbli¿a³y siê do miasta.
3 stycznia, w obawie o powstanie anarchii w Wielkopolsce Ko-
misariat NRL podj¹³ decyzjê o przejêciu w³adzy. Pozosta³a ona
jednak tajna. Nazajutrz, Komisariat NRL wyda³ dekret o powo-
³aniu Wojciecha Tr¹mpczyñskiego na urz¹d Naczelnego Preze-
sa Prowincji Poznañskiej i Prezesa Rejencji w Poznaniu. W³a-
dze niemieckie wezwa³y do bojkotu nowo mianowanego urzêd-
nika, który za¿¹da³ jednak, aby pruscy urzêdnicy pozostali na
swoich stanowiskach. W nocy z 4 na 5 stycznia, powstañcy za-
atakowali oddzia³y niemieckie znajduj¹ce siê w Zb¹szyniu. Po-
cz¹tkowo uda³o siê zaj¹æ miasto, jednak pó�niej napór Niem-
ców zmusi³ Polaków do wycofania siê.
Do 5 stycznia powstañcy zajêli miêdzy innymi: Czarnków, Ju-
trosin, Kruszwicê, Miejsk¹ Górkê, Strzelno i Wolsztyn. Do Sie-
rakowa przyby³ silny oddzia³ wojska niemieckiego, który upro-
wadzi³ ze stadniny ponad 100 rasowych koni (mia³y du¿¹ war-
to�æ jako zwierzêta poci¹gowe). Mieszkañcy wezwali na po-
moc powstañców z Szamotu³ i Pniew. Miasto zosta³o opanowa-
ne przez polskie oddzia³y, które ruszy³y na zachód i wkrótce
dotar³y do linii Zatom Stary � £awica � Prusim. Tego samego
dnia, oddzia³y powstañcze podzielono na kilka grup, które za-
atakowa³y Inowroc³aw. Walki o opanowanie miasta zakoñczy³y
siê porozumieniem, na mocy którego wojska niemieckie opu-
�ci³y Inowroc³aw z broni¹ w rêku. Nastêpnego dnia w³adzê ofi-
cjalnie przejêli powstañcy.
Poznañ nie móg³ czuæ siê jednak bezpiecznie, dopóki silny od-
dzia³ niemiecki (250 ¿o³nierzy) stacjonowa³ na terenie lotniska
£awica. Istnia³o niebezpieczeñstwo, i¿ lotnicy zdecyduj¹ siê
zbombardowaæ stolicê Wielkopolski. 6 stycznia Polacy zajêli
lotnisko. Zdobyto je wraz ze stacjonuj¹cymi tam samolotami,
które nastêpnie zosta³y wykorzystane do organizowania lotnic-
twa powstañczego. Niemcy usi³owali zniszczyæ samoloty, m.in.
próbowano zbombardowaæ lotnisko.
Tymczasem Niemcy wys³ali z Bydgoszczy oddzia³, który mia³
opanowaæ �lesin i okr¹¿yæ Nak³o z kierunku pó³nocnego � mia-
³o to na celu przejêcie kontroli nad tymi strategicznymi terena-
mi.
Rozkaz dzienny Dowództwa G³ównego nr 2 z 7 stycznia 1919
r., dokona³ podzia³u opanowanych ziem na siedem Okrêgów
Wojskowych:
� I Okrêg: Poznañ Miasto, Poznañ Wschód, Poznañ Zachód
(dowódca: rtm. Boles³aw Koperski),
� II Okrêg: Wrze�nia, �roda, Witkowo, Gniezno (pp³k Kazi-
mierz Grudzielski),
� III Okrêg: Wyrzysk, Bydgoszcz, Szubin, Inowroc³aw, Strzel-
no, Mogilno, ̄ nin, W¹growiec (por. Napoleon Kaczorowski),
� IV Okrêg: Chodzie¿, Czarnków, Wieleñ, Skwierzyna, Miê-
dzychód, Szamotu³y, Oborniki (ppor. Zdzis³aw Or³owski),
� V Okrêg: Miêdzyrzecz, Nowy Tomy�l, Grodzisk, Babimost,

�migiel, Ko�cian, Wschowa, Leszno (ppor. Kazimierz Zenktel-
ler),
� VI Okrêg: �rem, Jarocin, Pleszew, Gostyñ, Rawicz, Kroto-
szyn, Ko�min Wielkopolski (ppor. Zdzis³aw Ostroróg-Gorzeñ-
ski),
� VII Okrêg: Ostrów Wielkopolski, Odolanów, Ostrzeszów,
Kêpno (ppor. W³adys³aw Wawrzyniak).
Nastêpnego dnia, rozkazem dziennym nr 8 stworzono kolejne
dwa Okrêgi, wyodrêbnione z istniej¹cych:
� VIII Okrêg: Inowroc³aw, Strzelno (ppor. Pawe³ Cyms),
� IX Okrêg: Ko�cian, �migiel, Leszno, Wschowa (ppor. Go-
merski).
Nieco wcze�niej Niemcy zajêli opanowany przez Polaków
Czarnków, wysy³aj¹c silne oddzia³y z Pi³y. Sieraków zosta³
wyzwolony przez powstañców. Rozpoczê³a siê tam ofensywa
wojsk powstañczych na linii Sieraków � Chorzêpowo � Zatom
Stary � Kolno � Kamionna � Mnichy � Tuczêpy � Mi³ostowo �
Zêbowo. W wyniku ciê¿kiego boju, powstañcy zajêli miasto
Chodzie¿, które nied³ugo pó�niej opu�cili. Tu¿ po walce, Pola-
ków ostrzela³ niemiecki samolot, który zosta³ jednak zestrzelo-
ny przez powstañców. Planowano dalszy marsz na Pi³ê, jednak
rozkazy z Poznania zabroni³y takich dzia³añ. W stolicy Wielko-
polski nie dosz³o do planowanych kolejnych rozmów polsko-
niemieckich, poniewa¿ przedstawiciele rz¹du pruskiego je zboj-
kotowali.

Dowództwo
gen. Dowbora-Mu�nickiego

8 stycznia 1919 r. Komisariat NRL przej¹³ w³adzê cywiln¹ i
wojskow¹ nie okre�laj¹c jednak jej zasiêgu terytorialnego. Mia-
nowa³ jednocze�nie na wodza naczelnego powstania genera³a
Józefa Dowbora-Mu�nickiego. Po konsultacjach przys³anego
przez Pi³sudskiego wojskowego z Korfantym, Adamskim i Po-
szwiñskim, podpisa³ on umowê okre�laj¹c¹ warunki wspó³pra-
cy z NRL. Genera³ Dowbor-Mu�nicki w dniu 11 stycznia otrzy-
ma³  moc¹ dekretu NRL tytu³ G³ównodowodz¹cego wszystkich
Si³ Zbrojnych Polskich by³ego zaboru pruskiego.
Pomimo wys³ania Dowbora-Mu�nickiego do Wielkopolski, Pi³-
sudski nie ceni³ jego osoby. Liczy³ na kompromitacjê genera³a.
Wysy³aj¹c go do Wielkopolski, pozbywa³ siê jednocze�nie kon-
kurenta o wp³ywy w Warszawie. Genera³ dobrze przys³u¿y³ siê
sprawie powstania energicznie przekszta³caj¹c grupy powstañ-
cze w regularne oddzia³y wojskowe.
W tym samym czasie, Polacy odbili Chodzie¿ i Czarnków, od-
nie�li zwyciêstwo w bitwie pod �lesinem, zajêli tak¿e Siera-
ków. Próbowali tak¿e odzyskaæ Szubin, ale akcja ta nie powio-
d³a siê. W jej trakcie, powstañcy ponie�li znaczne straty. Polacy
zamknêli trzy �luzy miêdzy Czarnkowem a Wieleniem, co spo-
wodowa³o zalanie doliny Noteci na tym odcinku i oddalenie
niebezpieczeñstwa niemieckiego ataku.
9 stycznia 1919 r., NRL oficjalnie og³osi³a przejêcie w³adzy.
Rozpoczê³o siê stopniowe spolszczenie administracji. Ze stano-
wisk usuniêci zostali najbardziej antypolscy urzêdnicy. W po-
wiatach, niemieckie landraty podporz¹dkowano polskim staro-
stom, którzy po pewnym czasie przejêli wszystkie ich upraw-
nienia. Tymczasem na rozkaz dowództwa, Polacy opu�cili Na-
k³o. Równocze�nie zostali wyparci ze �lesina. Polscy lotnicy
dokonali nalotu na lotnisko we Frankfurcie nad Odr¹, w odwe-
cie za nalot na £awicê. 10 stycznia 1919 r. mia³y miejsce walki
na froncie po³udniowym w okolicy K¹kolewa, Leszna i Rydzy-
ny. Powstañcy zdobyli Sarnowê.
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11 stycznia Polacy utracili Sarnowê. Nie uda³o im siê ponownie
zdobyæ Zb¹szynia. Tego samego dnia mia³o miejsce polskie
zwyciêstwo w bitwie pod Szubinem (w walkach zgin¹³ Mosi-
nianin � Piotr Mocek), zajêcie £abiszyna, ̄ nina i Z³otnik.
Do licznych staræ powstañców z oddzia³ami niemieckiego Grenz-
schutzu, dosz³o na terenie powiatu miêdzychodzkiego m.in. w
Zatomiu Starym, £awicy i w najbardziej wysuniêtym na zachód
punkcie oporu � Kolnie, które tego dnia dwukrotnie przecho-
dzi³o z r¹k niemieckich do polskich. Polakom uda³o siê jednak
wyprzeæ Niemców z Kamionnej.
12 stycznia 1919 r. mia³y miejsce walki pod Lesznem i Lipnem,
a pluton Grenzschutzu wspierany przez artyleriê, wtargn¹³ do
Zatomia Starego. Po brawurowej kontrakcji powstañców, zosta³
jednak stamt¹d wyparty. Nastêpnego dnia Niemcy zdobyli Sza-
mocin. Szef sztabu polskiego wyda³ rozkaz zabraniaj¹cy po-
wstañcom przekraczania rzeki Obry (poprzednio planowali oni
zajêcie ca³ego terytorium Wielkopolski i zdobycie Kargowej).
Dowództwo dobrze rozumia³o, i¿ zdobycie i utrzymanie np. po-
wiatu skwierzyñskiego, w którym na 1000 mieszkañców tylko
53 by³o narodowo�ci polskiej, by³o niemo¿liwe. Takie dzia³anie
nie wzmocni³oby, lecz os³abi³o si³ê powstania, a sam ruch nie
by³by ju¿ narodowowyzwoleñczy (co mia³o szczególne znacze-
nie w perspektywie planowanej konferencji pokojowej).
14 stycznia, Komisariat NRL zaapelowa³ do Romana Dmow-
skiego o pomoc w zawarciu rozejmu. Powstañcy z placówki w
Zatomiu Starym, stoczyli bój o s¹siedni¹ wie� Zatom Nowy.
Podczas walki, dwóch Polaków dosta³o siê do niemieckiej nie-
woli, a jeden zosta³ ranny. Nastêpnego dnia, mia³a miejsce nie-
udana próba odbicia Szamocina.
W po³owie miesi¹ca, NRL rozpoczê³a wydawanie Tygodnika
Urzêdowego Naczelnej Rady Ludowej. Pierwszy numer ukaza³
siê 16 stycznia. W tym samym czasie, w nowo utworzonym rz¹-
dzie Ignacego Paderewskiego zasiad³o dwóch Wielkopolan: Jó-
zef Englich jako minister skarbu oraz Kazimierz H¹cia jako
minister przemys³u i handlu.
Tymczasem w³adze stwierdzi³y konieczno�æ zwiêkszenia liczeb-
no�ci oddzia³ów powstañczych, st¹d 17 stycznia og³oszono po-
bór do Armii Wielkopolskiej � obj¹³ on roczniki: 1897, 1898 i
1899. Nastêpnego dnia dokonano podzia³u frontu na kilka od-
cinków: pó³nocny, zachodni, po³udniowo-zachodni ("Grupa
Leszno") i po³udniowy. Zadbano tak¿e o kwestie ekonomiczne
� 20 stycznia 1919 r. wprowadzono zakaz przekazywania pie-
niêdzy do banków w Rzeszy, le¿¹cych poza lini¹ frontu.
18 stycznia 1919 r., rozpoczê³y siê obrady konferencji pokojo-
wej. Jednym z reprezentantów Polaków by³ Roman Dmowski.
Wyg³osi³ on s³ynne przemówienie, w którym poruszy³ m.in.
kwestiê ziem zaboru pruskiego. Dmowski mówi³:
W obecnej chwili Niemcy zachowuj¹ janusowe, podwójne obli-
cze: na zachodzie mówi¹ o pokoju, a na wschodzie przygoto-
wuj¹ wojnê. Wojsko na froncie zachodnim uznaje swoj¹ pora¿-
kê, ale oddzia³y, które s¹ skoncentrowane na froncie wschod-
nim, marz¹ jeszcze od podbojach; zdaj¹ sobie doskonale spra-
wê z tego, co utraci³y na zachodzie, ale chc¹ utrzymaæ � je�li to
mo¿liwe � pój�æ dalej na wschód, aby zabezpieczyæ sobie pene-
tracjê Rosji.
Na zakoñczenie swego wyst¹pienia, lider narodowej demokra-
cji zosta³ zapytany o ¿¹dania rz¹du polskiego wzglêdem zaboru
pruskiego. Odpowiedzia³, i¿ Polacy pragn¹ jedynie uzyskaæ od
Niemców zapewnienie wstrzymania wszelkich dzia³añ zbroj-
nych na terenie Wielkopolski.
W dniu 21 stycznia, NRL ustali³a rotê przysiêgi Armii Wielko-
polskiej. Z tego powodu pojawi³ siê konflikt pomiêdzy Rad¹, a
szefem sztabu � pi³sudczykiem Stachiewiczem. W sytuacji, gdy
przedstawiciele Wielkopolski zasiadali w rz¹dzie w Warszawie,
a Tr¹mpczyñski mia³ zostaæ marsza³kiem Sejmu Ustawodaw-

czego, NRL wci¹¿ obstawa³a przy formalnej przynale¿no�ci ziem
wielkopolskich do Prus. Tekst przysiêgi zobowi¹zywa³ wiêc ¿o³-
nierzy do wierno�ci Radzie, a nie w³adzom warszawskim. Kon-
flikt z Dowborem-Mu�nickim doprowadzi³ do rezygnacji Sta-
chiewicza z zajmowanego stanowiska. Zast¹pi³ go pu³kownik
W³adys³aw Anders. Wkrótce potem, oficerowie-pi³sudczycy
zostali usuniêci z najwy¿szych stanowisk dowódczych w Armii
Wielkopolskiej. Jednocze�nie do Pary¿a przes³ano sprostowa-
nie fa³szywych informacji rozpowszechnianych przez w³adze
w Berlinie na temat stosowania przez powstañców terroru wo-
bec ludno�ci cywilnej. ̄ ¹dano przys³ania misji alianckiej, wska-
zuj¹c na mo¿liwo�æ udzia³u Armii Wielkopolskiej w walkach z
bolszewizmem. W prasie zagranicznej ukaza³y siê liczne arty-
ku³y o sytuacji w Wielkopolsce.
Tymczasem 22 stycznia na froncie pó³nocnym powstañcy utra-
cili Potulice, a na froncie po³udniowym mia³a miejsce zwyciê-
ska bitwa pod Robaczyskiem. Tego samego dnia, Joseph No-
ules zosta³ wyznaczony przez Radê Najwy¿sz¹ Pañstw Koali-
cyjnych na szefa maj¹cej przybyæ do Polski misji. 23 stycznia
powstañcy skutecznie bronili siê w Miejskiej Górce.
Na froncie zachodnim, w dniu 25 stycznia powstañcy zdobyli
Babimost i Kargow¹. Jednocze�nie wstrzymano wszystkie po-
³¹czenia pomiêdzy Wielkopolsk¹ i Rzesz¹. Polskie w³adze do-
prowadzi³y tak¿e do ostatecznego zniesienia wszelkich pruskich
ograniczeñ dotycz¹cych jêzyka polskiego w szkolnictwie.
26 stycznia 1919 r. ¿o³nierze Armii Wielkopolskiej, wraz z gen.
Dowborem-Mu�nickim, z³o¿yli uroczyst¹ przysiêgê na placu
Wilhelmowskim, przemianowanym wówczas na plac Wolno�ci
w Poznaniu. Nazajutrz ruszy³a jednak niemiecka ofensywa w
rejonie Bydgoszczy i Nak³a. Mia³a miejsce bitwa pod Rynarze-
wem, Niemcy zajêli Szubin. Nastêpnego dnia, 29 stycznia 1919
r., na posiedzeniu Najwy¿szej Rady Pañstw Koalicyjnych Ro-
man Dmowski wyg³osi³ przemówienie. Uzasadnia³ w nim pra-
wa Polski do ziem zaboru pruskiego, oskar¿aj¹c kolejny raz
Niemców o dwulicowo�æ. Tymczasem w Wielkopolsce, w dniach
1 - 2 lutego, toczy³y siê bardzo ciê¿kie walki o Szubin, £abi-
szyn i Rynarzewo.
Z powodu przed³u¿aj¹cych siê krwawych walki, obie strony
postanowi³y ponownie rozpocz¹æ rokowania. W dniu 2 lutego,
rozpoczê³y siê rozmowy polsko-niemieckie w Berlinie. Jedno-
cze�nie 3 lutego, za³ama³a siê niemiecka ofensywa na froncie
pó³nocnym. Polacy kontratakiem odrzucili wroga za Noteæ.
Odbito Rynarzewo, a powstañcy odnie�li zwyciêstwo w bitwie
pod Kcyni¹. Niemcy zostali tam rozbici, pomimo wsparcia ar-
tyleryjskiego i wykorzystania w walce poci¹gu pancernego.
Powstañcy zdobyli du¿¹ ilo�æ broni. Wielu Niemców poleg³o �
ci, którym uda³o siê prze¿yæ, wspominali pó�niej o rzezi pod
Kcyni¹. Zwyciêstwo w tej bitwie, pozwoli³o na osi¹gniêcie linii
rzeki Noteci, co oznacza³o przywrócenie linii frontu sprzed pod-
jêcia przez Niemców ofensywy. Wrogowi uda³o siê jednak za-
j¹æ Chodzie¿ i Margonin, a na froncie po³udniowym, po krwa-
wej bitwie, Polacy utracili Zduny.
4 lutego powstañcy odbili Szubin. Mia³y te¿ miejsce walki na
froncie po³udniowym w okolicach Rawicza � obie strony po-
nios³y znaczne straty, a Polakom nie uda³o siê zdobyæ miasta
(pope³niono powa¿ne b³êdy w wyborze strategii i przygotowa-
niu akcji). W tym samym dniu, rozpoczê³y siê rozmowy przed-
stawicieli rz¹du warszawskiego z Komisariatem NRL w spra-
wie reprezentacji zaboru pruskiego w Sejmie Ustawodawczym.
Tymczasem 5 lutego, rozmowy w Berlinie skoñczy³y siê fia-
skiem. Strona polska odrzuci³a niemieckie warunki, nakazuj¹ce
rozwi¹zanie Armii Wielkopolskiej, uznanie suwerennych praw
Niemiec do Wielkopolski i zap³acenie przez stronê polsk¹ od-
szkodowania za szkody powsta³e podczas walk. Pomimo ze-
rwania rozmów zaznaczono jednak, ¿e obie strony gotowe s¹ do
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pertraktacji pokojowych. Tego samego dnia, powstañcy próbo-
wali ponownie zdobyæ Rawicz, lecz i tym razem zakoñczy³o siê
to niepowodzeniem (zdobyto tylko kilka wsi po³o¿onych nieda-
leko miasta).
6 lutego 1919 r., zakoñczy³y siê rozmowy w sprawie reprezen-
tacji zaboru pruskiego w Sejmie Ustawodawczym. Bior¹c pod
uwagê to, ¿e Wielkopolska, Kujawy oraz �l¹sk i Pomorze by³y
nadal formalnie czê�ci¹ Rzeszy, aby unikn¹æ reperkusji miêdzy-
narodowych, zrezygnowano z przeprowadzenia planowanych
wyborów. Mia³y one wy³oniæ 126 pos³ów, daj¹c prawo udzia³u
w obradach 16 polskim reprezentantom w Reichstagu. Naza-
jutrz mia³y miejsce ciê¿kie walki o Kolno, które wielokrotnie
by³o tracone i odbijane. Jednocze�nie Komisariat NRL miano-
wa³ 122 by³ych podoficerów cesarskiej armii niemieckiej na sto-
pieñ podporucznika, a Naczelnik Pañstwa Józef Pi³sudski, wyda³
dekret oficjalnie dopuszczaj¹cy 16 przedstawicieli zaboru pru-
skiego do obrad w Sejmie Ustawodawczym. Na drugim posie-
dzeniu Sejmu, w dniu 14 lutego, Wojciech Tr¹mpczyñski z Wiel-
kopolski zosta³ wybrany marsza³kiem.
9 lutego uda³o siê zatrzymaæ niemieck¹ ofensywê na zachód od
Trzciela, a 10 lutego, tak¿e powstrzymaæ atak wroga pod Rawi-
czem. W tym samym dniu, mia³a miejsce wyj¹tkowo krwawa
bitwa o S³upiê. Nastêpnego dnia Komisariat NRL rozwi¹za³
wszystkie rady miejskie, ustalaj¹c termin wyborów do nowych
samorz¹dów na dzieñ 25 marca. Mia³o to s³u¿yæ ca³kowitej po-
lonizacji administracji wielkopolskiej.
Ataki wroga nie os³ab³y jednak i 12 lutego Niemcy wsparci przez
poci¹gi pancerne zdobyli Kargowê i Babimost. Ich natarcie zo-
sta³o zatrzymane pod Kopanic¹. Na 14 lutego datowany jest
pocz¹tek rozmów o przed³u¿eniu rozejmu koñcz¹cego I wojn¹
�wiatow¹ z 11 listopada 1918 r. Niemcy sprzeciwili siê objêciu
nim równie¿ frontu wielkopolskiego, jednak pod naciskiem Fran-
cji, wyrazili ostatecznie zgodê. Jednocze�nie podjêli szeroko
zakrojone dzia³ania, maj¹ce na celu du¿¹ ofensywê na terenach
dzia³añ zbrojnych � m.in. Niemieckie Naczelne Dowództwo zo-
sta³o przeniesione do Ko³obrzegu (wówczas Kolberg), w ramach
przygotowañ do skierowania wszystkich dostêpnych si³ prze-
ciwko Wielkopolsce.
16 lutego 1919 r. w Trewirze, o godzinie 18.00, zosta³ podpisa-
ny uk³ad przed³u¿aj¹cy rozejm miêdzy pañstwami Ententy a
Niemcami, który obj¹³ równie¿ front wielkopolski. Takie roz-
wi¹zanie postulowa³ francuski marsza³ek Ferdinand Foch. Jed-
nocze�nie Armia Wielkopolska zosta³a uznana za wojsko sprzy-
mierzone. Jeden z fragmentów uk³adu g³osi³:
(...) Niemcy powinni niezw³ocznie zaprzestaæ wszelkich dzia-
³añ ofensywnych przeciwko Polakom w Poznañskiem i we
wszystkich innych okrêgach. W tym celu zabrania siê wojskom
niemieckim przekraczania nastêpuj¹cej linii: dawna granica Prus
Wschodnich i Prus zachodnich z Rosj¹ a¿ do D¹browy Bisku-
piej, nastêpnie zaczynaj¹c od tego punktu linii na zachód od
D¹browy Biskupiej, na zachód od Nowej Wsi Wielkiej, na po-
³udnie od Brzozy, na pó³noc od Szubina, na pó³noc od Kcyni, na
po³udnie od Szamocina, na po³udnie od Chodzie¿y, na pó³noc
od Czarnkowa, na zachód od Mia³, na zachód od Miêdzychodu,
na zachód od Zb¹szynia, na zachód od Wolsztyna, na pó³noc od
Leszna, na pó³noc od Rawicza, na po³udnie od Krotoszyna, na
zachód od Odolanowa, na zachód od Ostrzeszowa, na pó³noc
od Wieruszowa, a nastêpnie a¿ do granicy �l¹skiej.

VI. Miêdzy
rozejmem
a zjednoczeniem

Podpisanie rozejmu nie oznacza³o automatycznego zaprzesta-
nia wszelkich dzia³añ zbrojnych. Nie zosta³o okre�lone, kiedy
uk³ad wchodzi w ¿ycie, a Niemcy � wbrew postanowieniom
rozejmu � zatrzymali tereny ci¹gn¹ce siê od Mia³ów na pó³no-
cy, poprzez Miêdzychód i Zb¹szyñ na po³udniu. 18 lutego 1919
r., dosz³o do potyczki pod Rynarzewem, Polacy zdobyli wów-
czas poci¹g pancerny.
W celu nadzorowania przestrzegania rozejmu, do Poznania przy-
by³a delegacja cz³onków Misji Miêdzysojuszniczej pañstw
alianckich, której przewodniczy³ Joseph Noulens. Zosta³a ona
przywitana entuzjastycznie przez polskich mieszkañców stoli-
cy Wielkopolski. 5 marca delegacja spotka³a siê z przedstawi-
cielami rz¹du niemieckiego, a nastêpnego dnia wystosowa³a
pro�bê do genera³a Dowbor-Mu�nickiego o wys³anie pomocy
wojskowej na wschód Polski. 9 marca 1919 r., ochotnicza kom-
pania powstañców ruszy³a do Ma³opolski, aby wzi¹æ udzia³ w
walkach przeciw Ukraiñcom okr¹¿aj¹cym Lwów. Od 7 do 19
marca, trwa³y w Poznaniu trójstronne negocjacje pomiêdzy
stron¹ polsk¹, niemieck¹, a przedstawicielami pañstw alianc-
kich. Wkrótce jednak Niemcy zerwali rokowania i wyjechali z
miasta. Noulens zapewni³ wówczas Polaków o zdecydowanej
reakcji wojsk francuskich, na wypadek pogwa³cenia rozejmu
przez si³y Rzeszy.
20 marca 1919 r. zniesiono tzw. Ostmarkenzulage � dodatek do
pensji urzêdników niemieckich pracuj¹cych na wschodzie, co
mia³o zachêciæ Niemców do osiedlania siê w zaborze pruskim.
Trzy dni pó�niej, w niezwyk³ym po�piechu, przeprowadzono
wybory do Rady Miejskiej w Poznaniu. Wziê³o w nich udzia³
tylko piêæ list: polska, niemiecka, wolnych zwi¹zków (SPD),
¿ydowska i wystawiona przez PPS. Polska lista otrzyma³a 55595
g³osów (czyli 65,8%), a niemiecka � 23788 (28,1%). W wyniku
wyborów, przedstawiciele listy polskiej obsadzili 42 miejsca w
Radzie na 60 ogó³u. By³ to ogromny sukces Polaków, je¿eli
zwa¿yæ, i¿ w sk³adzie poprzedniej Rady Miejskiej mieli jedynie
10 przedstawicieli. Wybory przebiega³y podobnie równie¿ w
mniejszych miastach Wielkopolski � ich wyniki oznacza³y
znaczn¹ polonizacjê rad miejskich.
24 marca 1919 r., Komisariat NRL skierowa³ do Rady Mini-
strów RP w Warszawie wniosek o utworzeniu odrêbnej admini-
stracji dla by³ego zaboru pruskiego. Wojciech Korfanty nazwa³
ewentualne przystosowanie tych struktur do istniej¹cych na po-
zosta³ych terenach kraju, do czego d¹¿y³ rz¹d, krokiem wstecz.
Ostatecznie, pod naciskiem Ignacego Paderewskiego, podjêto
decyzjê o zachowaniu przez Komisariat NRL pe³ni w³adzy na
terenie by³ego zaboru, a¿ do ustalenia granicy zachodniej i przy-
sz³ej autonomii tych ziem (ostatecznie otrzyma³ j¹ jedynie Gór-
ny �l¹sk). Komisariat NRL rozbudowa³ równie¿ Armiê Wielko-
polsk¹ powo³uj¹c roczniki 1891, 1892, 1893, 1894 i 1901.
5 kwietnia Sejm Ustawodawczy uchwali³ ustawê, zarz¹dzaj¹c¹
wybory uzupe³niaj¹ce w by³ej Prowincji Poznañskiej na 1 czerw-
ca. Dokument okre�la³, i¿ w ich wyniku obsadzone mia³y byæ
42 mandaty.
W dniu 9 kwietnia, Komisariat NRL zarz¹dzi³ o�miogodzinny
dzieñ pracy w przemy�le i handlu 10 kwietnia 1919 Komisariat
NRL wyda³ rozporz¹dzenie o usuniêciu niemieckojêzycznych
napisów na urzêdach, dworcach kolejowych i zmianie nazw ulic
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na polskie. Kar¹ za z³amanie przepisu by³y dwa lata wiêzienia i
grzywna 10 000 marek polskich. Natomiast 16 kwietnia, NRL
postanowi³a, ¿e dzieñ 3 maja bêdzie obchodzony jako �wiêto
pañstwowe.

W tym czasie genera³ Dowbor-Mu�nicki zaj¹³ siê rozbudow¹
Armii Wielkopolskiej. W dniu 3 maja, jej czê�æ wziê³a udzia³ w
defiladzie, która odby³a siê na podpoznañskim lotnisku £awica.
Si³y wielkopolskie liczy³y ju¿ wówczas ok. 70 tys. ¿o³nierzy,
wchodz¹cych w sk³ad: 12 pu³ków strzeleckich, 2 brygad kawa-
lerii, 3 pu³ków artylerii, 4 dywizjonów lotniczych, pododdzia³u
³¹czno�ci i saperów oraz s³u¿by sanitarnej.
7 maja 1919 r. Wojciech Korfanty zg³osi³ w Sejmie wniosek, w
którym postulowa³ przeprowadzenie ujednolicenia armii naro-
dowej. Si³y polskie w by³ym Królestwie Polskim i Galicji pod-
lega³y Józefowi Pi³sudskiemu. Armia w Wielkopolsce � genera-
³owi Dowbor-Mu�nickim. Równie¿ w dniu 7 maja, rozpoczê³a
swoj¹ dzia³alno�æ przez Wszechnica Piastowska.
15 maja jêzyk polski sta³ siê jedynym jêzykiem urzêdowym,
podczas gdy jêzyk niemiecki pozosta³ jêzykiem pomocniczym.
Jednocze�nie braki w kadrze urzêdniczej sprawi³y, ¿e jêzyk nie-
miecki utrzyma³ siê jako jêzyk urzêdowy w s¹downictwie do
roku 1920.
24 maja konieczno�æ wprowadzenia jednolitego dowództwa
zauwa¿y³ gen. Dowbor-Mu�nicki Genera³ my�la³ o sobie, jako
o dowódcy ca³o�ci si³ polskich na froncie zachodnim. Jednak 25
maja 1919 r. Armia Wielkopolska zosta³a podporz¹dkowana
Naczelnemu Dowództwu WP, przy zachowaniu jej odrêbnej or-
ganizacji. Natomiast w dniu 30 maja, przekszta³cono Stra¿ Lu-
dow¹ w Wojska Obrony Krajowej.
1 czerwca 1919 r., na terenie Wielkopolski odby³y siê wybory
uzupe³niaj¹ce do Sejmu Ustawodawczego. Mia³y one miejsce,
poniewa¿ Sejm odrzuci³ propozycjê Korfantego, aby izba do-
kooptowa³a do swego sk³adu 71 cz³onków NRL. Wielkie Ksiê-
stwo Poznañskie zosta³o podzielone na cztery okrêgi wyborcze:
mogileñski (z którego wybrano 10 pos³ów), gnie�nieñski (11
pos³ów), poznañski (12 pos³ów) i ostrowski (9 pos³ów). Wybo-
ry przeprowadzono tylko w trzech okrêgach � w okrêgu mogi-
leñskim by³o to niemo¿liwe z powodu pozostawania najwa¿-
niejszych instytucji w rêkach niemieckich. Zwyciêstwo odnio-
s³a prawica, a dok³adniej wspólna lista ugrupowañ tej orientacji
ideowej, o nazwie: Zjednoczenie Stronnictw Narodowych.
Otrzyma³a ona a¿ 97% g³osów, tym samym zapewniaj¹c sobie
wszystkie 42 miejsca w Sejmie Ustawodawczym przeznaczone
dla Wielkopolan.
Zawarcie rozejmu nie przerwa³o koncentracji wojsk niemiec-
kich, szykuj¹cych siê do kontrataku. Bardzo trudna sta³a siê sy-
tuacja osób narodowo�ci polskiej, zamieszka³ej na terenach kon-
trolowanych przez Niemców. Narastaj¹ce zagro¿enie niemieck¹
kontrofensyw¹ sprawi³o, ¿e Komisariat NRL wprowadzi³ 5
czerwca na terenie wszystkich podleg³ych mu ziem stan wyj¹t-
kowy. W pasie 20 km od linii frontu w³adze cywilne zosta³y
podporz¹dkowane wojskowym, a kilka dni pó�niej wprowadzo-
no karê �mierci za dzia³anie na szkodê Armii Wielkopolskiej
lub na korzy�æ armii niemieckiej. Internowano te¿ czê�æ zamiesz-
ka³ych na terenie Wielkopolski mê¿czyzn narodowo�ci niemiec-
kiej. Pomimo tego, 6 czerwca mia³y miejsce starcia ko³o Byd-
goszczy, a 18 czerwca � potyczki pod Rynarzewem.

28 czerwca 1919 r. odby³a siê oficjalna ceremonia podpisania
traktatu wersalskiego. Przyzna³ on Wielkopolskê (poza kilkoma
skrawkami) Polsce. Tereny zajête przez powstañców zosta³y
w³¹czone w sk³ad pañstwa polskiego. St¹d Komisariat NRL,
móg³ w dniu 1 lipca oficjalnie znie�æ granicê celn¹ z by³ym
Królestwem Polskim. W sk³ad Polski w³¹czono równie¿ miasta,

których Polakom nie uda³o siê zdobyæ: Leszno, Kêpno, Rawicz
i Zb¹szyñ. W tym czasie mia³ miejsce du¿y odp³yw ludno�ci
niemieckiej z terenów Wielkopolski � przyk³adowo tzw. Zwi¹-
zek Uchod�ców z Poznania, wiosn¹ 1919 r. liczy³ ok. 30 tys.
osób. Byli to najczê�ciej cz³onkowie rodzin urzêdników niemiec-
kich i ¿o³nierzy. Ich miejsce zajmowali m.in. polscy robotnicy,
przybywaj¹cy z Nadrenii-Westfalii i z Galicji.
9 lipca zniesiono stan wyj¹tkowy, poza stref¹ przyfrontow¹. Jed-
nocze�nie pojawi³ siê problem kszta³tu ustroju ziem by³ego za-
boru pruskiego � 10 lipca 1919 r. mia³y miejsce obrady rz¹du
RP z udzia³em ca³ego Komisariatu NRL, na których zagadnie-
nie to poddano pod dyskusjê. Ostatecznie podjêto decyzjê o utwo-
rzeniu Ministerstwa By³ej Dzielnicy Pruskiej. 1 sierpnia Sejm
Ustawodawczy przeg³osowa³ ustawê "O tymczasowej organi-
zacji zarz¹du by³ej dzielnicy pruskiej", tworz¹c¹ Ministerstwo
By³ej Dzielnicy Pruskiej i okre�laj¹c¹ proces stopniowej unifi-
kacji Wielkopolski z reszt¹ kraju. Ustawa wesz³a w ¿ycie 12
sierpnia 1919 r. Ministrem By³ej Dzielnicy Pruskiej zosta³ W³a-
dys³aw Seyda. W zwi¹zku z rozpoczêciem procesu scalania
Wielkopolski z reszt¹ pañstwa polskiego, 19 sierpnia dosz³o do
rozwi¹zania NRL, a 6 listopada podobny los spotka³ Komisariat
NRL. 28 sierpnia natomiast, Naczelne Dowództwo Wojska Pol-
skiego wyda³o rozkaz dzienny nr 216, w³¹czaj¹cy Armiê Wiel-
kopolsk¹ w struktury WP i tworz¹cy w Poznaniu Dowództwo
Okrêgu Korpusu VII.
Postanowienia traktatu wersalskiego wesz³y w ¿ycie dopiero 10
stycznia 1920 r. Na ich mocy, oddzia³y z Wielkopolski przejê³y
pozostaj¹ce w rêkach niemieckich, przyznane Polsce fragmenty
Wielkopolski i Pomorza. Rozkaz o rozpoczêciu takich dzia³añ
zosta³ wydany przez dowództwo Frontu Wielkopolskiego 13
stycznia, a ca³a akcja zaczê³a siê 17 stycznia. Front Wielkopol-
ski zosta³ ostatecznie zlikwidowany w marcu 1920 roku.
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Powstañcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic

ANDRYS Alojzy
[Umieszczony na li�cie powstañców wlkp. powsta³ej kilka-
dziesi¹t lat temu przekazanej przez Izbê Muzealn¹ w Mosi-
nie -  brak innych poszlak uczestnictwa w powstaniu]

ANDRYS Karol � za³o¿yciel Ko³a Pszczelarzy 1932.
[Umieszczony na li�cie powstañców wlkp. powsta³ej kilka-
dziesi¹t lat temu przekazanej przez Izbê Muzealn¹ w Mosi-
nie -  brak innych poszlak uczestnictwa w powstaniu]

ANDRZEJCZAK Stanis³aw �
(ur. 1 V 1899 r. w B³ociszewie
pow. �rem � zm. 1967 r. w
Mosinie). W wieku 18 lat zo-
sta³ wcielony do armii niemiec-
kiej i walczy³ na froncie za-
chodnim pierwszej wojny �wia-
towej. By³ ranny w czasie walk
w Belgii. Po zakoñczeniu woj-
ny wróci³ do kraju i przyst¹pi³
- jako ochotnik - do powstania
wielkopolskiego. Walczy³ w
okolicach �remu, Leszna i

Ostrowa Wielkopolskiego.
Bra³ udzia³ równie¿ w wojnie z Rosj¹ Sowieck¹. Walczy³
w okolicach miasta (i rzeki) Berezyna (dzisiejsza Bia³o-
ru�). Po zakoñczeniu tej wojny zakoñczy³ te¿ s³u¿bê woj-
skow¹. Wkrótce wyjecha³ na emigracjê - do Belgii�
W 1935 r. powróci³ z emigracji i osiedli³ siê w Mosinie. Tu przy-
st¹pi³ do Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich. �W drugiej
wojnie �wiatowej nie bra³ udzia³u jako ¿o³nierz. Uczestniczy³
jednak w akcjach sabota¿owych w zak³adach DWM (Deutsche
Waffe und Munitionwerke - obecnie H.Cegielski Poznañ) i Cen-
tra, w których pracowa³. Przyp³aci³ to zsy³k¹ � najpierw do Fortu
VII, a nastêpnie do obozu w ̄ abikowie. Po wojnie � na krótko �
odrodzi³ siê Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich. Ojciec pozo-
stawa³ jego cz³onkiem. Po likwidacji Zwi¹zku w 1949 r., by³ cz³on-
kiem organizacji ZBoWiD. Ojciec zmar³ w 1967 r. i jest pocho-
wany na cmentarzu w Mosinie.
[Ksi¹¿eczka wojskowa; Legitymacja Zwi¹zku Powstañców
Wielkopolskich; Relacja syna Czes³awa Andrzejczaka]

ANTONIEWICZ Micha³ Wa-
c³aw � (ur. w Malinie pow. Ple-
szew � zm. 24 VIII 1929 r. w
Mosinie), syn powstañca stycz-
niowego Walentego Antoniewi-
cza i Franciszki.
Urodzi³ siê przed powstaniem
styczniowym. O¿eniony w
1872 r. z Ormiank¹ � Agust¹
Wolf. Przyjaciel gen. Józefa
Dowbór-Mu�nickiego. Razem z

synem Zygmuntem, wzi¹³ udzia³ w powstaniu wielkopol-
skim. Do �mierci mieszka³ w Mosinie, gdzie zmar³ w wieku
87 lat. Zosta³ pochowany na mosiñskim cmentarzu.

[Ksiêga zgonów USC w Mosinie na rok 1929; Przekaz
rodzinny prawnuka Rolanda Antoniewicza w: www.kodeks-
online.pl]

BAKSALARA Stanis³aw � ranny w walce o Szubin w dniu 11
stycznia, wg zapisków Komisji Szpitalnej w Szubinie. Zweryfi-
kowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu
30 VII 1934 r. Ko³o Mosina � nr 368 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934; W. Lewandowski, Bój o
Szubin, Poznañ 1937]

BARANOWSKI Bernard � (ur. w 1901 r. w Kluczborku � zm.
?), powstaniec wielkopolski, od 1930 r. mieszkaniec Mosiny,
[Izba Muzealna]

BARTKOWIAK Jan � (ur. 1899 r. � zm. ?), nale¿a³ do Stra¿y
Ludowej.
[Izba Muzealna]

BARTKOWIAK Piotr � powstaniec wielkopolski, rolnik z
Grzybna, rozstrzelany na rynku w Mosinie 20 X 1939 r.
[Izba Muzealna]

BERNARD Jan � urodzi³ siê i mieszka³ w �wi¹tnikach, sto-
pieñ starszy szeregowy, powstaniec wielkopolski, zagin¹³.
[W. Olszewski, £. Jastrz¹b, Lista strat Powstania Wielkopolskie-
go od 27.12.1918 r. do 8.03.1920., Koszalin 2008, pozycja 107]

BLOCH Bronis³aw � (ur. 7 VIII
1893 r. w Murowanej Go�linie -
zm. ? w Mosinie) syn Wojciecha
i Rozalii z d. Pers.
Ojciec mój by³ listonoszym. Ja
sam wyuczy³em siê handlowcym.
Maj¹c lat 20, a by³o to w roku
1913 powo³ano mnie do wojska
niemieckiego i to do 20-go pu³ku
artl. ciê¿kiej, który stacjonowa³
(...) w prowincji Szleswig-Holsz-
tyn, garnizon po³o¿ony oko³o 60
km na pó³noc od Hamburga.
W 1914 wybuch³a I wojna �wia-
towa, a pu³k nasz skierowano (�)

na Francje. Nale¿eli�my do II armii (...) - a celem naszym by³
Pary¿. Poszli�my wiêc przez Belgiê i pó³nocn¹ Francjê do rzeki
Marne. Podczas marszu do rzeki Marny staczali�my bez prze-
rwy tak w Belgii jak i w Francji wiêksze lub mniejsze potyczki, a
nawet powa¿niejsze bitwy. Jednak¿e opór Francuzów wzrasta³
w miarê zbli¿ania siê do Pary¿a. (...) Linia frontu ustabilizowa-
³a siê oko³o 13 wrze�nia 1914 r. i odt¹d rozpoczê³a siê wojna
pozycyjna. (...) brali�my udzia³ w wszystkich powa¿niejszych
bitwach (...) na przestrzeni frontu od Morza Pó³nocnego a¿ pod
granicê Szwajcarii. Koniec wojny zasta³ nas niedaleko Metzu
(...) 11 listopada 1918 r. (...) Nastêpowa³ teraz odwrót wojsk
niem. z Francji - i to na podstawie uk³adu o zawieszeniu broni.

VII. Biogramy Powstañców Wielkopolskich
z Mosiny i okolic
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Moja jednostka zakoñczy³a marsz powrotny w Badenii. Od za-
koñczenia wojny nale¿a³em do Rady ̄ o³nierskiej w batalionie.
Nalegali�my wiêc teraz o natychmiastowe zwolnienie, co  te¿
nast¹pi³o w dniu 13 grudnia 1918 r. Opu�cili�my wiêc szeregi
niem. w wy¿ej wymienionym czasie i to w stopniu ogniomistrza.
Powrót kolej¹ trwa³ 2 dni tak, ¿e dnia 15 grudnia 1918 r. w
godzinach wieczornych przyjecha³em do Murowanej Go�liny,
do rodziny.
Dla ¿o³nierzy wracaj¹cych do swych miejsc zamieszkania ist-
nia³o zarz¹dzenie G³ównej Rady ̄ o³niersko-Robotniczej zg³o-
szenia siê do miejscowych tych¿e rad celem rejestracji, gdzie
kierowano petentów albo do miejsc pracy wzgl. do s³u¿by pu-
blicznej. Ja otrzyma³em polecenie zg³osiæ siê do Rady ̄ o³nier-
skiej w Biedrusku, gdzie przydzielono mnie do s³u¿by bezpie-
czeñstwa. Po zarejestrowaniu siê w komp. gospodarczej oficer
bezpieczeñstwa przydzieli³ mi dru¿ynê ok. 10-ciu ludzi (a byli o
sami Niemcy) i zaznajomi³ mnie z zakresem i obowi¹zkami s³u¿-
bowymi. S³u¿ba polega³a na patrolowaniu obozu i czuwaniu nad
³adem i porz¹dkiem. W tym miejscy nadmieniæ muszê, ¿e do Bie-
druska przybywa³y prawie codziennie formacje wojskowe (prze-
wa¿nie z frontu wschodniego) do demobilizacji. Starsze roczniki
tych formacji by³y z regu³y natychmiast zwalniane, natomiast
m³odsze roczniki nie podlegaj¹ce demobilizacji zarejestrowane
bywa³y w komp. gospodarczej.
Tych ostatnich zu¿yto do ró¿nych prac koszarowych jak np. do
obs³ugi koni itd.
Rada ¿o³nierska obozu w sk³adzie:
1. podoficer dr Gover - Niemiec
2. st. szeregowy Gawlak Leon - Polak z Poznania
3. st. szeregowy Klaszyñski Jan - Polak z Murowanej Go�liny
rz¹dzili w obozie wg w³asnego stylu.
Natomiast pp³k Kunowsky, w³a�ciwy przedrewolucyjny komendant
placu podlega³ w tym czasie ww. radzie ¿o³nierskiej. Jego kompe-
tencje by³y ograniczone do minimum, a rozkazy komendy placu
podlega³y �cis³ej cenzurze wspomnianej radzie ¿o³nierskiej. Ko-
mendant obozu zamieszka³ w pa³acu (...). Kasa obozu jak i sprawy
finansowe komendy mie�ci³y siê równie¿ w pa³acu. Komenda pla-
cu podlega³a rozkazom g³ównodowodz¹cemu V Korpusu Wojsko-
wemu w Poznaniu, oczywi�cie w czasie przedrewolucyjnym.
Organem wykonawczym komendy placu by³a komp. gospodar-
cza. (...)
Zwracam wiêc do moich obowi¹zków s³u¿bowych. Pe³ni³em wiêc
nadal s³u¿bê wartownicz¹ i patrolow¹ z Niemcami w obozie.
Na trzecie �wiêta Bo¿ego Narodzenia (tutaj 26 grudnia - przyp.
autorzy) otrzyma³em urlop, by udaæ siê do Poznania i to do urzê-
du umundurowania po ubiór cywilny (...), bowiem ka¿dy ¿o³-
nierz frontowy mia³ prawa takowy fasowaæ, skoro przebywa³
pewn¹ ilo�æ lat na froncie.
Wyjecha³em wiêc do Poznania w 2-gie �wiêto po po³udniu, a przy-
jechawszy na G³ówny Dworzec oko³o godz. 17-tej zauwa¿y³em
nadzwyczajny ruch (mimo, ¿e by³o to drugie �wiêto). Chodniki
przed dworcem, plac przed dworcem, a nawet czê�ciowo perony
wschodnie zalega³y t³umy Poznaniaków. Na pytanie co tu siê �wiêci,
odpowiedziano mi Ignacy Paderewski siedzi w poci¹gu i czeka na
zezwolenie w³adz niem., by móc udaæ siê do miasta. Zatrzyma³em
siê i ja na dworcu, wmieszaj¹c siê w t³um i czekaj¹c na dalszy
rozwój wypadków. Ostatecznie Paderewski wysiada z poci¹gu,
wychodzi z dworca wsiadaj¹c do powozu zaprzêgniêtego w sze�æ
koni. Pojazd ruszy³ krokiem, jednak po kilku sekundach przystaje
- bowiem Polacy marynarze konie wyprzêgaj¹, a sami pchaj¹ po-
wóz z go�ciem i jego �wit¹ w stronê miasta - a¿ do hotelu "Bazar".
Ulice zat³oczone, a plac przed "Bazarem" równie¿. W krótkim cza-
sie przemawia Paderewski z okna hotelu. Podkre�la, ¿e okupacja
siê skoñczy³a i Lud Polski jest wolny, a Polska bêdzie siêga³a od
morza do morza. Zapanowa³ wiêc entuzjazm Polaków, którego

nie sposób opisaæ, a ludno�æ Poznania wiwatowa³a przed Baza-
rem do pó�nych godzin wieczornych.
Po zafasowaniu ubrania tj. 27 grudnia uda³em siê na miasto, a
przyszed³szy na dzisiejszy Plac Wolno�ci widzê znów przed "Ba-
zarem" i przyleg³ych ulic olbrzymi t³um poznaniaków wiwatuj¹-
cych na cze�æ go�cia. W pewnej chwili rozpoczê³a siê defilada
polskich dzieci szkolnych - a by³o ich tysi¹ce, a ka¿de dziecko
trzyma³o w r¹czkach chor¹giewkê polsk¹. Porz¹dku pilnowa³a
stra¿ polska - chocia¿ jeszcze w mundurach niem., a jak siê pó�-
niej okaza³o byli to Polacy zrzeszeni w komp. bezpieczeñstwa w
Poznaniu - tak jak w Biedrusku - z t¹ ró¿nic¹, ¿e wyeliminowali
oni z biegiem czasu ze swych szeregów Niemców, tak ¿e by³y to
ju¿ ca³kiem kompanie polskie. Poznañ ¿y³ ju¿ w nastroju ca³ko-
wicie polskim, chocia¿ w³adze niemieckie jeszcze urzêdowa³y.
Po po³udniu uda³em siê do Teatru Polskiego po³o¿onego przy ul.
27 Grudnia - dawna ul. Berliñska - na przedstawienie "Jase³ka".
Oko³o godz. 17.00 us³yszeli�my terkot karabinów maszynowych i
to bardzo blisko. Jak siê pó�niej okaza³o, strzelano z Prezydium
Policji niem., które po³o¿one by³o w s¹siedztwie teatru. Strzelano
bowiem do powstañców, którzy zbierali siê na Placu Wolno�ci, by
rozprawiæ siê z Niemcami tj. z jednostkami 6-go pu³ku grenadie-
rów, którzy w zwartym szyku opu�ciwszy koszary przy ul. Grun-
waldzkiej id¹c (albo maszeruj¹c) w kierunku Placu Wolno�ci, by
zamanifestowaæ, ¿e Poznañ jest jeszcze pod rz¹dami niem. Ulice
miasta, czyli domy by³y bogato dekorowane w chor¹gwie polskie
i alianckie. ̄ o³nierze tej jednostki maszeruj¹ ul. 27 grudnia, a
niektórzy z nich rozpoczêli zdzieraæ i drzeæ w³a�nie te chor¹gwie.
Na to zareagowali zebrani na Placu Wolno�ci Polacy ¿o³nierze i
wówczas dosz³o do starcia. Niemcy stwierdziwszy, ¿e Polaków
wci¹¿ przybywa rozpoczêli chaotyczny odwrót. Pewna grupa tych
Niemców schroni³a siê  jednak w Prezydium Policji i ³¹cznie z
policjantami rozpoczêli ogieñ z okien tego¿ budynku w stronê Po-
laków. Jak poprzednio wspomnia³em by³em w tym czasie w te-
atrze polskim na przedstawieniu popo³udniowym. W czasie przed-
stawienia, które na skutek strzelaniny przerwano, nawo³ywa³ ak-
tor z przed kurtyny "Polacy wychodziæ, zebraæ siê na podwórzu i
marsz na Niemców". Zszed³szy na podwórze wci�niêto mi karabin
piechoty oraz 5 naboi do r¹k. Zebra³em nastêpnie oko³o 10-ciu
uzbrojonych ¿o³nierzy uda³em siê z nimi ulicami Kantaka, Armii
Czerwonej (teraz �w. Marcina - przyp. autorzy) i Ratajczaka w
stronê Prez. Policji. Id¹c chodnikiem lewym w t¹ stronê zauwa¿y-
li�my pierwszego poleg³ego powstañca, który le¿a³ martwy na zie-
mi - a by³ to jak pó�niej stwierdzono Franciszek Ratajczak (w isto-
cie by³ ranny, zmar³ kilka godzin pó�niej - przyp. autorzy). Strza³y
w miêdzyczasie umilk³y, bowiem powstañcy gmach Prezydium
szturmem zdobyli, a z Niemcami siê po swojemu rozprawili (w
istocie Niemcy po walkach poddali siê i pozwolono im odej�æ -
przyp. autorzy). Tworzy³y siê ju¿ na miejscu oddzia³y powstañcze
przed Prezydium, a do jednego z nich przy³¹czy siê mój oddzia³.
Ja za� uda³em siê do hotelu "Bazar", gdzie urzêdowa³a Naczelna
Rada Ludowa, by zdaæ tam relacjê o Biedrusku. Do biura mnie
nie wpuszczono, natomiast zjawi³ siê jaki� po sokolsku ubrany
obywatel, któremu zda³em raport z sytuacji, jaka istnia³a na tere-
nie obozu. Ów sokó³ kaza³ mi zaczekaæ sam za� zda³ moj¹ relacjê
temu, któremu nale¿a³o, a zjawiwszy siê ponownie rozkaza³: nie
podejmowaæ ¿adnych akcji na terenie obozu. Natomiast utworzyæ
konspiracyjne z ¿o³nierzy Polaków komp. gosp. oddzia³ uderze-
niowy. O�wiadczy³ dalej, ¿e przybêdzie z powstañcami poznañski-
mi do Biedruska i wspólnie przejmiemy w³adzê w rêce polskie.
Powróciwszy do Biedruska na dzieñ nastêpny tj. 28 grudnia sko-
munikowa³em siê z kapr. Nowackim (z Murowanej Go�liny), który
nale¿a³ s³u¿bowo do komp. gosp. polecaj¹c mu upatrzeæ odpo-
wiednich ludzi, przygotowaæ wiêksz¹ ilo�æ amunicji do broni
rêcznej, 2 kulomioty i dostateczn¹ ilo�æ granatów rêcznych.
Nastêpny dzieñ tj. 29 grudnia otrzyma³em meldunek od kapr.
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Nowackiego, ¿e ma oko³o 25 ludzi polskich gotowych, a broñ i
amunicja magazynowana jest w jednej z piwnic komp. gosp. i
dobrze zakonspirowana. Jak pó�niej stwierdzi³em broñ ta znaj-
dowa³a siê (prócz karabinów rêcznych) pod kup¹ wybrakowa-
nych trzewików ¿o³nierskich.
¯ycie codzienne p³ynê³o bez zak³óceñ dalej, jednak wypadki
poznañskie oraz ruch wolno�ciowy Polaków w dalszych mia-
stach województwa zrobi³y swoje, bowiem Niemcy w Biedrusku
g³owy zwieszali z uwagi na niepewno�æ jutra, a kto móg³ z nich
wia³ do Vaterlandu (ojczyzny - przyp. autorzy). Nawet mój od-
dzia³ s³u¿by bezpieczeñstwa stopnia³ z 10-ciu do 5-ciu ludzi.
I tak nadszed³ dzieñ 31 grudnia. Kierownik s³u¿by bezp. wyzna-
czy³ mi s³u¿bê od godz. 7 do godz. 13 u wylotu drogi z obozu do
(...). Do moich obowi¹zków nale¿a³a kontrola ruchu osobowego
z obozu jak i do niego. (...)
Stoj¹c wiêc na warcie w dniu 31 grudnia 1918 r. w poprzednio
wymienionym punkcie i ta kontrola nale¿a³a do mnie.
Przed godzin¹ 13t¹ us³ysza³em nagle warkot motoru samochodo-
wego oraz bezw³adn¹ strzelaninê z karabinów rêcznych i to ze
strony szosy poznañskiej. Byli to powstañcy przybyli z Poznania w
sile oko³o 25 ludzi samochodem pod dowództwem owego soko³a
ob. Grze�kowiaka z Naczelnej Rady Ludowej. Oddzia³ ten roz-
broi³ natychmiast wartê przy ulicy poznañskiej posuwaj¹c siê na-
stêpnie w g³¹b obozu i to do koszar komp. gospo. Kapr. Nowacki
zwo³a³ te¿ swoich uprzednio upatrzonych ludzi, a gdy poznañscy
powstañcy przybyli do koszar ww. komp. nast¹pi³o rozbrojenie
nastêpnej warty obozowej (tej przy poczcie). W miêdzyczasie by-
³em ju¿ na miejscu i zarz¹dzili�my z ob. Grze�kowiakiem rozbroje-
nie trzeciej warty znajduj¹cej siê na mo�cie przy Warcie. Odby³o
siê to g³adko. W imieniu Naczelnej Rady Ludowej ob. Grze�ko-
wiak mianowa³ mnie komendantem obozu, a Jana Klaczyñskiego
decernentem spraw wojskowych. Nastêpnie powierzyli�my kapr.
Nowackiemu funkcjê oficera insp. polecaj¹c mu wysy³aæ w ró¿-
nych odstêpach czasu wzd³u¿ o wszerz obozu patrole nie tylko
uzbrojone w karabiny rêczne, ale równie¿ granaty rêczne. Umó-
wili�my siê, ¿e wybuch granatu rêcznego mia³ byæ sygna³em, ¿e
Niemcy organizuj¹ opór. Wg mego rozeznania przebywa³o w tym
dniu oko³o 500-600 Niemców wliczaj¹c w t¹ liczbê sta³ych urzêd-
ników wojskowych i pracowników cywilnych.
¯adnego oporu jednak nie by³o - jednak zabezpieczyli�my siê przed
niespodziankami. Kontroluj¹ warty i patrole. W miêdzyczasie od-
dzia³ rozrasta³ siê w licznie, gdy¿ na wie�æ o zajêciu obozu przez
powstañców rozpocz¹³ siê nap³yw ochotników tak, ¿e w dniu na-
stêpnym by³o ich ju¿ 38 w tworz¹cej siê polskiej komp. gospodar-
czej. Po tej wstêpnej organizacji zabezpieczaj¹cej udali�my siê
oko³o godz. 15tej do komendy obozu (w zamku) przywo³uj¹c przez
tam dy¿uruj¹cego kaprala Niemca, komendanta obozu pp³k Ku-
nowskiego. Ob. Grze�kowiak o�wiadczy³ wymienionemu, ¿e obóz
æwiczebny Biedrusko przeszed³ w rêce polskie, pan jeste� tym sa-
mym pozbawiony dowództwa i nale¿y obóz natychmiast opu�ciæ.
O�wiadczy³, ¿e wobec wypadków poznañskich liczy³ siê z tak¹ kon-
sekwencj¹ i wyda³ uprzednio poufne zarz¹dzenie, by na wypadek
zjawienia siê si³y zbrojnej polskiej zaniechaæ wszelkiego oporu ze
strony Niemców. W dwie godziny pó�niej wyjecha³ on wraz z jego
(...) ma³¿onk¹ do stacji kolejowej Rokietnica w strone Vaterlandu.
Po godz. 15tej oddzia³ powstañców poznañskich wróci³ do Pozna-
nia. Miêdzy godz. 22 a 23 przyby³ do mnie pos³aniec z warty mo-
stowej z meldunkiem, ¿e przybyli powstañcy z Szamotu³ pod do-
wództwem ppor Galiñskiego ¿¹daj¹c, abym zjawi³ siê natychmiast
i wprowadzi³ ich do obozu. Oddzia³ ten, dobrze uzbrojony liczy
oko³o 60ciu powstañców, których ulokowa³em w budynku kompa-
nii gospodarczej na piêtrze. Równocze�nie wzmocnili�my s³u¿bê
patrolow¹ w obozie spo�ród przyby³ych. Wobec szczup³ej garstki
w³asnych powstañców przyp³yw nowych si³ zbrojnych podniós³ nas
bardzo na duchu.

Obóz Æwiczebny Biedrusko by³ wiêc wolny. Tym samym zamkniê-
ty zosta³ trójk¹t Poznañ-Oborniki-Gniezno-Poznañ, gdy¿ mia-
sta Oborniki i Gniezno powstañcy te¿ przejêli w administracjê,
w polskie rêce. W dniu nastêpnym przyst¹piono do zabezpiecze-
nia (...) zdobytego ró¿nego rodzaju sprzêtu porzuconego przez
Niemców. Przede wszystkim zapewniono  jak¹ tak¹ obs³ugê koni,
które trzeba by³o karmiæ i dozorowaæ. Je¿eli chodzi o zdobyty
sprzêt wojskowy, tj. broñ, amunicjê ró¿nego rodzaju wyposa¿e-
nia jak i te¿ broñ rêczna, karabiny maszynowe, sze�æ armat itd.
to by³o jej pe³no tak w barakach jak i pod go³ym niebem. Upo-
rz¹dkowanie tego ba³aganu by³o niemo¿liwe przy tak szczup³ej
obsadzie, za³odze obozu.
Oko³o 5 stycznia kompania powstañców szamotulskich skiero-
wano na tworz¹cy siê front bojowy. Jej miejsce zajê³a I komp.
�redzka pod dowództwem ob. Alfreda Milewskiego - pó�niejsze-
go genera³a w rz¹dach londyñskich. Dowództwo nad Biedru-
skiem przejê³a wiêc ww. komp. �redzka, a dowódca tej¿e ob.
Milewski rozpocz¹³ wstêpn¹ organizacjê wojskow¹ i administra-
cyjn¹ obozu. (...)
Marzy³em byæ polskim artylerzyst¹. To te¿ w II dekadzie lutego
1919 r. stan¹³em do raportu u komendanta Czajkowskiego (na-
stêpca Milewskiego - przyp. autorzy) z pro�b¹ o przeniesienie
mnie do Poznania So³acz do tworz¹cego siê pu³ku artl. ciê¿kiej.
Otrzymawszy decyzjê odmown¹ z równoczesn¹ komend¹: "w ty³
zwrot kierunek komp. gosp. marsz" zmuszony by³em w Biedru-
sku pozostaæ. Marzenie moje spe³ni³o siê dopiero w sierpniu 1920
r., gdy przeniesiono mnie rozkazem (...) do II baterii 14 pal [pu³-
ku artylerii lekkiej - przyp. autorzy] w Poznaniu na stanowisko
ogniomistrza sztabowego. W dniu 11.11.1920 r. mianowany zo-
sta³em chor¹¿ym i odt¹d pe³ni³em s³u¿bê dowódcy plutonu jako
m³odszy oficer. Dnia 10.07.1921 r. po¿egna³em szeregi wojska
polskiego odchodz¹c do cywila.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w
dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosina � nr 286 pozycji w spisie. Uczest-
nik pierwszego (po II wojnie �wiatowej) spotkania reaktywowa-
nego Ko³a Mosina Zwi¹zku Powstañców w dniu 3 XI 1946 r.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934; AP w Poznaniu  53/884/
384 Zwi¹zek Powstañców Wlkp. 1945-49; W³asnorêcznie spi-
sane wspomnienia Bronis³awa Blocha]

BOGUS£AWSKI Józef � (ur. 2
III 1893 r. - zm. 21 I 1973 r.), by³
¿o³nierzem w armii niemieckiej.
Walczy³ na froncie francuskim,
na którym wraz z grup¹ Polaków
czyni³ wiele, aby nie strzelaæ do
Francuzów (w trakcie d³u¿szych
przerw miêdzy ostrzeliwaniami
grywali z Francuzami w karty).
Pod koniec dzia³añ wojennych
leczy³ siê w wojskowym lazare-
cie, gdzie pozna³ Stanis³awa Wo-
szaka, równie¿ pó�niejszego po-
wstañca wielkopolskiego (ich

dzieci zawar³y zwi¹zek ma³¿eñski). Prosto z Francji uda³ siê do
powstania. Walczy³ w 4 kompanii, 1 batalionu 11 Pu³ku Strzel-
ców Wielkopolskich, m.in. pod Miejsk¹ Górk¹
Cz³onek Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich przed i po II
wojnie �wiatowej, w 3 XI 1946 r. wszed³ w sk³ad pocztu sztan-
darowego Ko³a Mosina Zwi¹zku Powstañców, w miejsce za-
mordowanego w obozie koncentracyjnym Micha³a Stanikow-
skiego.
[AP w Poznaniu 53/884/384; Relacja synowej Leokadii Haliny
Bogus³awskiej z domu Woszak]
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BORCHARDT Jan � (ur. 6 VI 1900 r. w Ostrowie Wlkp. � zm.
23 VII 1977 r. w Poznaniu), poch. w Mosinie, syn Wilhelma i
Antoniny zd. Wawrzyniak. Wraz z rodzicami, pocz¹tkowo miesz-
ka³ w Czarnymlesie pod Ostrowem, a nastêpnie w Odolanowie.
Prawdopodobnie pod koniec I wojny �wiatowej zmobilizowany
do armii niemieckiej, zosta³ ranny w nogê i poddany operacji.
Uczestnik powstania wielkopolskiego, najprawdopodobniej
walczy³ na odcinku po³udniowym Rawicz � Ostrów.
O¿eniony z Ann¹ Marchelek z Mosiny, 22 XII 1922 r. zamiesz-
kuje na sta³e w Mosinie,  w domu Piechockich przy obecnej ul.
Rzeczypospolitej Mosiñskiej. Nie mia³ sta³ego zatrudnienia �
robotnik sezonowy okolicznych zak³adów pracy. W czasie II
wojny �wiatowej, wywieziony wraz z córk¹ na roboty przymu-
sowe w rejon Kutna. Po wojnie, jako inwalida nie móg³ znale�æ
sta³ego zatrudnienia. Mieszkañcy Mosiny pamiêtaj¹ go jako star-
szego, utykaj¹cego pana z nieod³¹czn¹ czapk¹ na g³owie i torb¹
inkasenta op³at targowych, przewieszon¹ przez ramiê.
Ojciec 8-ciorga dzieci: 3 synów i 5 córek.
[Przekaz rodzinny córki, p. Piotrowskiej]

BRUDKIEWICZ Ignacy � zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosi-
na � nr 375 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

BRZOZOWSKI Franciszek � (ur. 23 III 1900 r. w Rakoniewi-
cach � zm. 15 VIII 1955 r. w Mosinie), bra³ udzia³ w powstaniu
jako ochotnik od 1 I 1919 r. z kompani¹ wolsztyñsk¹ od Wolsz-
tyna przez Kopanicê, Kargow¹ do Babimostu, a pó�niej w 2
Pu³ku Strzelców Wielkopolskich, przemianowanym pó�niej na
56 Pu³k Piechoty. Lekarz, w czasie kampanii wrze�niowej, do
11 listopada 1939 r., by³ komendantem  polowym szpitala w
B³oniu. Powtórnie zmobilizowany w czasie II wojny �wiatowej
do s³u¿by w szpitalach frontowych II Armii Wojska Polskiego.
W roku 1950 sprowadzi³ siê z rodzin¹ do Mosiny.
[Wniosek do Centralnego Archiwum Pañstwowego z 12 IX 1874
r.; Artyku³ z �Biuletynu Mosiñskiego� z po³. lat 90.]

BUDNY Stanis³aw � powstaniec wielkopolski, zgin¹³ w wieku
lat 18. Mieszkaniec Mosiny lub okolic Mosiny, brat Marianny Je-
¿ewicz z d. Budna, te�ciowej Wandy Je¿ewicz.
[Wspomnienie Wandy Je¿ewicz]

CIE�LEWICZ � powstaniec wielkopolski, zamordowany w obo-
zie koncentracyjnym w czasie II wojny �wiatowej.
[AP w Poznaniu  53/884/384 Zwi¹zek Powstañców Wlkp. 1945-49]

CH£APOWSKI Zdzis³aw, po-
rucznik � (ur. 8 XII 1892 r. w Go�-
dzichowie � zm. 24 IX 1920 r. pod
Miêdzyrzeczem), syn Dezydere-
go i Wandy z Dembiñskich. Ma-
turê uzyska³ w Poznaniu. Zmobi-
lizowany do armii niemieckiej
krótko po rozpoczêciu I wojny
�wiatowej, ranny i wziêty pod
Czêstochow¹ do niewoli rosyj-
skiej na 4 lata. Po powrocie, dzia-
³a³ w podziemiu, w strukturach
Stra¿y Obywatelskiej, która po
ujawnieniu w listopadzie 1918 r.

utworzy³a Stra¿ Ludow¹. Zosta³ dowódc¹ Stra¿y Ludowej w Mo-
sinie. Z wybuchem powstania, wspó³dzia³a³ w �remie w tworze-

niu szwadronu pu³ku u³anów. Walczy³ na froncie pod Lesznem.
Oficjalnie przyjêty do Wojska Polskiego Dekretem z 30 X 1919 r.,
z tymczasowym zatwierdzeniem stopnia podporucznika nadane-
go przez Narodow¹ Radê Ludow¹ w Poznaniu. W wojnie polsko-
bolszewickiej przeszed³ szlak bojowy 15. Pu³ku U³anów Poznañ-
skich w stopniu podporucznika, a¿ do Miêdzyrzecza, gdzie w dniu
24 wrze�nia 1920 r., poznañski pu³k zwi¹za³ walk¹ posi³ki wojsk
sowieckich kieruj¹cych siê do Wo³kowyska przeciwko 15. Dywi-
zji Piechoty. W bitwie tej poleg³ Zdzis³aw Ch³apowski. Dekretem
z 21 XII 1920 r. zosta³ awansowany do stopnia porucznika.
Dwukrotnie odznaczony Krzy¿em Walecznych. Pochowany w
rodzinnej nekropolii Ch³apowskich w R¹biniu. Wymieniony na
�Li�cie strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918
- 1920�, na �Li�cie strat 15 Pu³ku U³anów Poznañskich�.
[Album Pami¹tkowy Powstañców Ziem Zachodnich R.P. 1938
Nr 3; Poznañ 1938 r., Album Pami¹tkowy Powstañców i Nie-
podleg³o�ciowców Ziem Wielkopolskich Nr 4, Poznañ 1938 r.;
Lista strat powstania wielkopolskiego 1918-1920, Tadeusz Ja-
b³oñski, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1936, Lista strat
Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Woj-
skowe Biuro Historyczne, Warszawa 1936; Tadeusz Jeziorow-
ski, Lista strat 15 Pu³ku U³anów Poznañskich, Poznañ 1999]

DÊBICKI Bronis³aw
[Umieszczony na li�cie powstañców wlkp. powsta³ej kilkadziesi¹t
lat temu przekazanej przez Izbê Muzealn¹ w Mosinie -  brak in-
nych poszlak uczestnictwa w powstaniu]

DUSZYÑSKI Marian � wniosek do komisji weryfikacyjnej o
uznanie za powstañca, str. 46 poz. 5, udokumentowany 9 IV
1935 r. Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfi-
kacyjn¹ w dniu 22 V 1935 r. Ko³o Mosina � nr 103 pozycji w
spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP �
wnioski powstañców; AP w Poznaniu 53/884/20 Zwi¹zek Wete-
ranów Powst. Narodowych 1934-1936]

FLENS Stanis³aw � (ur. 15 IX 1900 r. w Mosinie � zm. w 1941
r. w Miejskiej Górce), syn Marcina i Marianny z d. Szyper.
Uczestnik powstania wielkopolskiego. W roku 1921 o¿eni³ siê z
Teodozj¹ Kordylewsk¹, córk¹ malarza Józefa i jego ¿ony Alber-
tyny Werner. Mieszkali w Mosinie przy ul. Poznañskiej. Aresz-
towany w roku 1941, wiêziony w Rawiczu, nastêpnie w Miej-
skiej Górce. Na skutek gwa³townie prowadzonego �ledztwa,
zmar³ w wiêzieniu. Pochowany w Miejskiej Górce.
[Wniosek do komisji weryfikacyjnej o uznanie za powstañca str.
31 poz. 12 udokumentowany 9 IV 1935 r. � AP w Poznaniu 53/
884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP � wnioski powstañców]

FRANEK Walenty � zweryfikowany jako powstaniec przez Komi-
sjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. � nr 365 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

FRANKOWSKI Wincenty �
powstaniec wielkopolski, roz-
strzelany na rynku w Mosinie 20
X 1939 r.
[AP w Poznaniu  53/884/384
Zwi¹zek Powstañców Wlkp.
1945-49]
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FR¥CKOWIAK Jan � zamieszka³y w Po¿egowie, powstaniec
wielkopolski.
[Przekaz rodzinny � Izabeli W³adysiak]

FR¥CKOWIAK W³adys³aw � zamieszka³y w Po¿egowie, po-
wstaniec wielkopolski.
[Przekaz rodzinny � Izabeli W³adysiak]

GÓRNY Jan
[Umieszczony na li�cie powstañców wlkp. powsta³ej kilka-
dziesi¹t lat temu przekazanej przez Izbê Muzealn¹ w Mosi-
nie -  brak innych poszlak uczestnictwa w powstaniu]

GRZE�KOWIAK Jakub � (ur.
11 VII 1897 r. w Poznaniu � zm.
3 III 1985 r. w Mosinie). W cza-
sie I wojny �wiatowej wcielony do
armii pruskiej, skierowany na
front zachodni. Uczestnik powsta-
nia wielkopolskiego, w dniu 10 I
1919 r. walczy³ o Zb¹szyñ w pod-
oddziale Pu³ku Zapasowego
�Grupy Zachodniej�, przemiano-
wanego w marcu 1919 r. na 7 Pu³k
Strzelców Wielkopolskich, a w
styczniu 1920 r. na 61 Pu³k Pie-
choty. Do koñca lipca 1919 r., 7
Pu³k Strzelców Wielkopolskich

walczy³ na zachodnim, pó�niej na pó³nocnym odcinku frontu wiel-
kopolskiego. We wrze�niu 1919 r. Jakub Grze�kowiak, ukoñczy³
kurs podoficerski 7 Pu³ku Strzelców Wielkopolskich w Gnie�nie,
w stopniu sier¿anta. Wraz z Pu³kiem, bra³ udzia³ w wojnie polsko-
bolszewickiej. W pocz¹tkach marca 1920 r., 61 Pu³k Piechoty prze-
rzucony zosta³ przeciwko Armii Czerwonej na front wschodni do
obszaru Brody � Krasne � Z³oczów, bra³ te¿ udzia³ w wyprawie
kijowskiej. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, Jakub Grze�ko-
wiak wybra³ zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹. Bra³ udzia³ w wojnie
obronnej 1939 r.
W latach powojennych, od 1962 roku, zamieszka³y w Mosinie
przy ul. Brzoskwiniowej. Cz³onek mosiñskiego ko³a ZBOWiD.
Pracownik S¹du Wojewódzkiego w Poznaniu, kurator s¹dowy.
By³ ¿onaty z W³adys³aw¹ z d. �wi¹tkowsk¹.
Odznaczony m.in. Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym.
[Przekaz rodzinny wnuczki Olgi Jurgiewicz; Dokumentacja fo-
tograficzna ze zbiorów rodzinnych]

HAREMZA Jan � wniosek do komisji weryfikacyjnej o uznanie
za powstañca str. 47 poz. 31 udokumentowany 13 IV 1935 r. Zwe-
ryfikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu
22 V 1935 r. Ko³o Mosina � nr 78 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP
� wnioski powstañców; AP w Poznaniu 53/884/20 Zwi¹zek We-
teranów Powst. Narodowych 1934-1936]

HOFFMANN Feliks � (ur. 22
V 1881 r. w Grodzisku � zm. 15
II 1970 r. w Mosinie), syn Ka-
rola i Agnieszki. Uczestnik po-
wstania wielkopolskiego. W
okresie miêdzywojennym, w³a-
�ciciel restauracji w Mosinie. Od
X 1926 r., cz³onek Zwi¹zku In-
walidów Wojennych.
W dniu 5 V 1934 r., zosta³ pod-
pisany dokument w sprawie

przyznania odznaki kole¿eñskiej Feliksowi Hoffmanowi, co
podpisa³ Franciszek Ks. Cygañski, a za zgodno�æ z orygina-
³em potwierdzi³ Stanis³aw Maækowiak Sekretarz Zarz¹du Miej-
skiego.
Odznaczony Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym.
[Akt zgonu USC w Mosinie; AP w Poznaniu 53/884/280 Mosi-
na pow. �rem akta ko³a 1937-1939; Legitymacja Zwi¹zku In-
walidów Wojennych w Mosinie  nr 54 w zbiorach Izby Muzeal-
nej w Mosinie]

HOFFMANN Franciszek � zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o
Mosina � nr 361 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

JANICKI Stanis³aw � (ur. 27 XI 1892 r. w Czo³owie pow.
�rem � zm. 3 II 1919 r. w Kcyni), szeregowy, zamieszka³y
w Daszewicach, pow. Poznañ � Zachód.  Poleg³ w walkach
powstañczych, w Kcyni pow. Szubin. Pochowany w Pozna-
niu, na cmentarzu garnizonowym.
[Lista strat powstania wielkopolskiego 1918-1920, Tadeusz Ja-
b³oñski, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1936]

JAWORSKI Mieczys³aw � (ur.
12 IV 1884 r. � zm. 21 VII 1960),
syn Marcelego i Marii z d. Paw-
lickiej. Ochotnik powstania wiel-
kopolskiego, bracia powstañcy:
Roman i Stanis³aw.
[Przekaz Zygmunta Pohla]

JAWORSKI Roman � (ur. 22
II 1901 r. � zm. 5 I 1932 r.), syn
Marcelego i Marii z d. Pawlic-
kiej, ochotnik powstania wielko-
polskiego, bracia-powstañcy
Mieczys³aw i Stanis³aw.
[Przekaz Zygmunta Pohla]

JAWORSKI Stanis³aw � (ur. 4
IV 1886 r. w Mosinie � zm. 20 X
1939 r. w Mosinie), syn Marcele-
go i Marii z d. Pawlickiej. Wspó³-
za³o¿yciel Towarzystwa Gimna-
stycznego �Sokó³� w Mosinie.
Uczestnik powstania wielkopol-
skiego wraz z braæmi Mieczys³a-
wem i Romanem,  rozstrzelany
przez hitlerowców 20 X 1939 r.
na mosiñskim rynku.
�Maj¹c lat 16 wst¹pi³em do
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oddzia³u M³odzie¿y Soko³a i bra³em czynny udzia³ w æwi-
czeniach i zebraniach a¿ do ukoñczenia mej nauki jako sto-
larz. W roku 18 mojego ¿ycia wst¹pi³em do organizacji jako
cz³onek czynny i æwiczy³em m³odzie¿ Soko³a, a¿ do powo³a-
nia mnie do s³u¿by wojskowej w armii niemieckiej. (�) s³u¿bê
wojskow¹ odbywa³em od roku 1906 do roku 1908.
Po ukoñczeniu s³u¿by wojskowej wróci³em do Mosiny, gdzie
za³o¿y³em w roku 1909 z p. Remb. [Rembowski - przyp. au-
torzy] Tow. Gim. Sokó³ w Mosinie. W Towarzystwie tym by-
³em naczelnikiem oddzia³u æwiczebnego, gdzie by³em przez
Urzêdników Niemieckich �cigany za æwiczenia i za spajanie
Polskiego jêzyka.
W rocznicê 500-lecia Bitwy pod Grunwaldem w Krakowie,
która by³a po³¹czona z (�) Soko³a w roku 1910, bra³em po-
wa¿ny (�) udzia³ jako delegat z naszego Towarzystwa i wy-
stêpowa³em w æwiczeniach Soko³a. Poza temu bra³em udzia³
w zawodach w Poznaniu oraz w apelu zorganizowanego
przez Okrêg Poznañski, który odby³ siê w Niegolewie w roku
1911 u p. hr. Niegolewskiego pod Bukiem, na powy¿szym
apelu zostali�my �cigani przez Policjê Niemieck¹.
W roku 1914 zosta³em powo³any na Wojnê �wiatow¹ do Urzê-
du Umundurowania w Poznaniu (�.) w tym oddziale praco-
wa³em a¿ do ukoñczenia wojny, do roku 1918 i zosta³em
zmianowany starszym szeregowym�
Z pocz¹tkiem organizowania tajnych organizacji powstañ-
czych informowa³em siê z by³emi cz³onkami Towarzystwa
Gimnastycznego Sokó³ i zarazem wydawa³em potajemnie
mundury dla oddzia³ów� .
Jak za�wiadczy³ w roku 1937 ppor. rezerwy WP Wincenty
Niewiada, z chwil¹ wybuchu powstania wielkopolskiego i
objêcia tej¿e wa¿nej placówki przez powstañców, pozosta³
Jaworski na miejscu do dyspozycji i wspó³pracy si³y pol-
skiej. Przed objêciem, nale¿a³ Jaworski do grona tych, któ-
rzy mieli zawsze dobre sprawy na oku i swa prac¹ konspira-
cyjn¹ nie dopuszcza³ do uszczuplenia mienia tak wa¿nego,
jak ekwipunek z³o¿ony na Urz¹d Umundurowania  (�) wy-
wiezienia du¿ych zapasów przez (�) niemiecki �Soldaten
rat�, który to ekwipunek by³ potrzebny dla ¿o³nierza pol-
skiego �.
Po wybuchu powstania, Stanis³aw Jaworski wst¹pi³ jako
ochotnik do Stra¿y Ludowej w Poznaniu i otrzyma³ przy-
dzia³ do Mosiny.
�W oddziale tym pracowa³em w wysy³ce mundurów i bieli-
zny dla Powstañców Wielkopolskich do dnia 30.11.1919 r.
Po zwolnieniu mnie z Urzêdu Umundurowania przyby³em
do Mosiny i prowadzi³em mój zawód�
Stanis³aw Jaworski prowadzi³ dalej dzia³alno�æ w mosiñ-
skim Towarzystwie Gimnastycznym �Sokó³�, jako jego pre-
zes. By³ cz³onkiem innych �pomniejszych� organizacji, a
tak¿e Radnym Miejskim.
W roku 1938 odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, a tak-
¿e Medalem Niepodleg³o�ci.
[¯yciorys z dnia 8 VII 1937 r. napisany przez Stanis³awa
Jaworskiego; Za�wiadczenie Towarzystwa Gimnastycznego
Sokó³ w Mosinie z dnia 7 XII 1937 r. podpisane przez Aloj-
zego Szymañskiego; Za�wiadczenie ppor. rezerwy Wincen-
tego Niewiady z dnia 25 XI 1937 r. o udziale w powstaniu
wielkopolskim; Pismo Prezydium Rady Ministrów S.N. Nr.
5072/Or  z dnia 26 X 1938 r. w zwi¹zku z nadaniem Srebrne-
go Krzy¿a Zas³ugi, Pismo Komitetu Krzy¿a i Medalu Nie-
podleg³o�ci Nr. 24/18412 z dnia 17 IX 1938 r., w  zwi¹zku z
przyznaniem Medalu]

JERZAK Antoni � (ur. 2 XII
1902 r. w Osiecznej k. Leszna �
zm. 6 VIII 1985 r. w Mosinie).
Harcerz, za³o¿yciel mosiñskiej
Orkiestry Dêtej ZHP, z zawodu
�lusarz.
W roku 1909, rodzina A. Jerza-
ka wyjecha³a �za prac¹� do Do-
rtmundu, gdzie Antoni ukoñczy³
szko³ê podstawow¹, a w roku
1916 � zawodow¹. By³ cz³on-
kiem dzia³aj¹cej tam polskiej or-
ganizacji �Sokó³� m³odzie¿y pol-
skiej przebywaj¹cej na emigra-
cji. W grupie m³odych Polaków

wyruszaj¹cych do ojczyzny, aby nie�æ pomoc rodakom, znalaz³
siê m³ody Antoni. Wybuch powstania wielkopolskiego wywo-
³a³ g³êbokie poruszenie �W roku 1918 na pocz¹tku grudnia, na
jednym z zebrañ tej¿e polskiej organizacji, prezes poda³ do wia-
domo�ci, ¿e w Polsce, w Poznaniu, rozpoczê³y siê przygotowa-
nia do powstania przeciwko Niemcom, tote¿ zaraz doros³a pola-
ka m³odzie¿, rozpoczê³a masowo wyje¿d¿aæ w kierunku Polski �
do poznañskiego (�) W Berlinie m³ody wówczas Antoni zosta³
schwytany przez niemieck¹ ¿andarmeriê, ale zmyli³ czujno�æ pil-
nuj¹cych ¿andarmów, uda³o mu siê zbiec i w koñcu, po wielu
trudno�ciach, zatrzyma³ siê w Krotoszynie, gdzie zaraz zg³osi³
siê w komendzie powstañczej i zosta³ wys³any na front do Zdun,
ma³ego miasteczka w pobli¿u Krotoszyna. Po zwyciêskim za-
koñczeniu powstania, zg³osi³ siê jako elew do orkiestry wojsko-
wej 56 pu³ku piechoty w Krotoszynie�
Od 1925 roku mieszkaniec Mosiny, gdzie za³o¿y³ zespó³ orkie-
stry dêtej. W czasie okupacji, aresztowany przez Gestapo, wiê-
ziony w Forcie VII, przewieziony do Wronek. Po wojnie � dzia-
³alno�æ harcerska, kapelmistrz orkiestry dêtej przy O�rodku ZHP
w Mosinie. Odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Odrodze-
nia Polski, Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym.
W Izbie Muzealnej w Mosinie znajduje siê zachowany, powojen-
ny, galowy mundur powstañczy Antoniego Jerzaka.
[E. Szyd³owska, Dzieje harcerstwa mosiñskiego 1921-2005, Mo-
sina 2006; ̄ yciorys dh. Antoniego Jerzaka oprac. Mieczys³aw
Konieczny w: Kronika O�rodka ZHP Mosina; Ankieta wype³-
niona przez Antoniego Jerzaka]

JERZAK £ucjan � (ur. 2 XII
1902 r. w Osiecznej k. Leszna �
zm. 19 III 1996 r.), syn Ludwika i
Józefy, brat bli�niak Antoniego, z
zawodu blacharz. Uczestnik po-
wstania wielkopolskiego w okre-
sie 20 XII 1918 r. � 24 III 1919 r.
Bra³ udzia³ w kompanii nowoto-
myskiej, pod dowództwem kpt.
Dionizego Vogla, uczestnik walk
pod Zb¹szyniem. Cz³onek Zwi¹z-
ku Powstañców i Wojaków od 22
I 1931 r. Odznaczony �Krzy¿em
Walecznych�, �Medalem za woj-

nê 1918-19�, medalem �Polska Swemu Obroñcy�.
[Dokumentacja w zbiorach Izby Muzealnej w Mosinie: Kwestiona-
riusz dla uczestników Powstania Wielkopolskiego z dnia 6 IV 1929 r.
oraz Za�wiadczenie o udziale walkach o niepodleg³o�æ Pañstwa Pol-
skiego z dnia 13 II 1939 r. sygnowane przez Referat Historyczny Do-
wództwo Okrêgu Korpusu VII z dnia 6 IV 1929 r., Ksi¹¿ka Osobista
Zwi¹zku Towarzystwa Powstañców i Wojaków; Ankieta wype³niona
przez £ucjana Jerzaka z dnia 27 lipca 1971 r.]
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JE¯EWICZ Ludwik � (ur. 31
VII 1894 r. � zm. 5 X 1944 r.),
syn Teodora i Marianny. W okre-
sie miêdzywojennym stra¿nik
graniczny ko³o Wolsztyna.
Wniosek do komisji weryfikacyj-
nej o uznanie za powstañca str.
31 poz. 13 udokumentowany 09
IV 1935 r. Aresztowany w dniu
9 IX 1943 r. w zwi¹zku ze spraw¹
mosiñsk¹, zgin¹³ 5 X 1944 r. w
Mauthausen.
[AP w Poznaniu 53/884/27 Ko-
misja Weryfikacyjna ZWPNRP �

wnioski powstañców; AP w Poznaniu  53/884/384 Zwi¹zek Po-
wstañców Wlkp. 1945-49; Roman Per³a, Jacek Szeszu³a, Mosi-
na w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice z przesz³o�ci Mo-
siny, KAW 1978; Relacja synowej Wandy Je¿ewicz]

JE¯EWICZ Roman � (ur. 1870 r. � zm. ?), powstaniec wiel-
kopolski, aresztowany w tzw. sprawie mosiñskiej, skazany na
�mieræ i wywieziony w nieznanym kierunku.
[AP w Poznaniu  53/884/384 Zwi¹zek Powstañców Wlkp. 1945-
49; Roman Per³a, Jacek Szeszu³a, Mosina w okresie okupacji
hitlerowskiej w: Szkice z przesz³o�ci Mosiny, KAW 1978]

JÓ�WIAK Ludwik � zweryfikowany jako powstaniec przez
Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 IV 1935 r. Ko³o Mosina � nr
182 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/20 Zwi¹zek Weteranów Powst. Naro-
dowych 1934-1936]
[nie ma pewno�ci, czy to ta sama osoba, czy te¿ to tylko zbie¿-
no�æ nazwisk]

JÓ�WIAK Ludwik (ur.1890 w Prusinowie, � zm.1941 w Gu-
sen), �lusarz, uczestnik kompanii kórnickiej Grupy �Leszno�,
chor¹¿y Wojska Polskiego.
Urodzi³ siê w Prusinowie (pow. �remski). Ukoñczy³ szko³ê w
Kórniku, nastêpnie by³ czeladnikiem �lusarskim. Po zdobyciu
zawodu pracowa³ w firmie braci Lesser w Poznaniu. Dzia³a³ w
Towarzystwie Gimnastycznym �Sokó³�. Przed wybuchem I woj-
ny �wiatowej, w poszukiwaniu pracy wyjecha³ do Nadrenii.
W latach 1911 � 1913 odby³ s³u¿bê wojskow¹ w 13. Pu³ku Pie-
choty w Monastyrze. W 1914 r. powo³ano go do 47. Pu³ku Pie-
choty w �remie. Walczy³ na froncie zachodnim i w dniu 24 wrze-
�nia zosta³ ranny. Po d³ugim leczeniu, s³u¿y³ w oddzia³ach za-
pasowych w Biedrusku. W maju 1918 ponownie wys³ano go na
front zachodni. W listopadzie powróci³ do Kórnika i przy³¹czy³
siê do ruchu niepodleg³o�ciowego.
Wst¹pi³ do kompanii kórnickiej, gdzie zosta³ dowódc¹ plutonu.
27 grudnia 1918 r., na wezwanie z Poznania zarekwirowa³ wozy,
konie i z kompani¹ przyby³ miastu z odsiecz¹. Bra³ te¿ udzia³ w
wyzwoleniu �remu.
Wraz z kompani¹ kórnick¹, w³¹czony zosta³ do Grupy �Lesz-
no�. Na jej czele walczy³ pod Lipnem, na odcinku Klonowiec,
pod  Miechcinem, Su�ni¹, Lesznem, K¹kolewem i Zb¹szyniem.
W styczniu 1929 r. bra³ udzia³ w przejêciu Pomorza. Jako do-
wódca kompanii, uczestniczy³ w Kampanii Kijowskiej (IV 1920),
w walkach nad Berezyn¹, pod Warszaw¹. Do Poznania powró-
ci³ w grudniu 1920 r. Awansowany zosta³ do stopnia chor¹¿ego.
W dniu 21 sierpnia 1921 r., przeniesiono go do 6 kompanii 60
Pu³ku Piechoty. W roku 1923, zosta³ zawodowym podchor¹-
¿ym 66 Pu³ku Piechoty w Ostrowie. W 1928 r. zosta³ przenie-
siony do 54. Pu³ku Piechoty w Tarnopolu, a w 1929 r. ze wzglê-
du na stan zdrowia � w stan spoczynku.

Dzia³a³ w zwi¹zkach: Inwalidów Wojennych RP, Podoficerów
Rezerwy RP, Weteranów Powstañ Narodowych RP. Po wybu-
chu wojny w 1939 r. pozosta³ w Ostrowie Wlkp. W 1940 r. zo-
sta³ aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Gu-
sen, w którym zmar³ w 1941 r.
[S³ownik biograficzny powstañców wielkopolskich 1918 - 1919,
red. A. Czubiñski, B. Polak, Poznañ 2002]

KACZMAREK Stanis³aw � (ur. 13 IV 1894 r. � zm. 3 IV 1943
r.), powstaniec wielkopolski, starszy sier¿ant w kierownictwie
Zwi¹zku Walki Zbrojnej. Z zawodu piekarz, aresztowany 2 III
1943 r. w zwi¹zku z tzw. spraw¹ mosiñsk¹, zmar³ w Forcie VII.
[Izba Muzealna; Roman Per³a, Jacek Szeszu³a, Mosina w okresie
okupacji hitlerowskiej w: Szkice z przesz³o�ci Mosiny, KAW 1978]

KA�MIERCZAK Hipolit � (ur. 9 VIII 1877 r. w Sasinowie �
zm. ?). Zamieszka³y (w 1934 r.) w Mosinie, ul. Poznañska 24.
W dniach 20 I 1919 � 31 V 1919 r. by³ na odwachu Stra¿y Oby-
watelskiej i Komendy Placu w Mosinie. Pocz¹tkowo niezwery-
fikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu
19 IX 1934 r. Ko³o Mosina � nr 25 pozycji w spisie � pó�niej
zaznaczony, jakoby zosta³ uznany za zweryfikowanego � spra-
wa weryfikacji w dokumencie z 3 XII 1934 r., wystawiono po-
�wiadczenie uczestnictwa w powstaniu wielkopolskim, podpi-
sane przez dowódcê Czes³awa Janickiego zamieszka³ego w 1934
r. w Ko�cianie. Zastêpca Czes³awa Janickiego, komendanta lo-
kalnych w³adz powstañczych w Mosinie w czasach powstania
wielkopolskiego.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934; AP w Poznaniu 53/884/280
Mosina pow. �rem akta ko³a 1937-1939; Izba Muzealna]

KLEIBER Feliks � (ur. 23 V
1885 r. w Mosinie � zm. 1 X 1942
r. w Mosinie). Uczestnik powsta-
nia wielkopolskiego. Jako ¿o³nierz
piechoty, wzi¹³ udzia³ w walkach
o Szubin.
By³ cz³onkiem mosiñskiego ko³a
Zwi¹zku Powstañców i Woja-
ków, a tak¿e tutejszego Bractwa
Kurkowego. Zweryfikowany
jako powstaniec wielkopolski
przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w
dniu 22 V 1935 r. Ko³o Mosina �
nr 79 pozycji w spisie.

W czasie okupacji, Feliks Kleiber za udzia³ w powstaniu by³
represjonowany: �Co sobotê i niedzielê, hitlerowcy zamykali
mosiñskich powstañców wielkopolskich w charakterze zak³ad-
ników, na wypadek, gdyby w okolicy mia³ zgin¹æ jaki� Niemiec.
Dziadek by³ jednym z zatrzymywanych� .  Feliks Kleiber nie
doczeka³ wyzwolenia, zmar³ w roku 1942.
Odznaczony medalem pami¹tkowym �Polska Swemu Obroñcy
1918 - 1921�, ustanowiony w roku 1928, w dziesi¹t¹ rocznicê
wybuchu powstania wielkopolskiego.
[AP w Poznaniu 53/884/20 Zwi¹zek Weteranów Powstañ Naro-
dowych 1934-1936; AP w Poznaniu 53/884/27 Komisja Weryfi-
kacyjna ZWPNRP � wnioski powstañców; Przekaz rodzinny wnu-
ka - Kordiana Kleibra]

KLUP� Micha³ � (ur. 29 VIII 1897 r. w Wierzchowie � zm. 28
V 1978 r. w Mosinie), syn Walentego i Józefy, z zawodu robot-
nik. Wymieniony jako cz³onek Ko³a Mosina Zwi¹zku Powstañ-
ców i Wojaków. Brak danych dotycz¹cych udzia³u w I wojnie
�wiatowej i powstaniu wielkopolskim. Mieszka³ w Krosinku.
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W okresie okupacji aresztowany 20 III 1943 r., wiêziony w For-
cie VII i Mauthausen. Na wolno�æ wyszed³ w dniu 5 V 1945 r.
O¿eniony z W³adys³aw¹ z d. Wojtkowiak.
[AP w Poznaniu 53/884/280 Mosina pow. �rem akta ko³a 1937-
1939; Deklaracja cz³onkowska Polskiego Zwi¹zku By³ych Wiê�-
niów Politycznych Hitlerowskich Wiêzieñ i Obozów Koncentra-
cyjnych z 7 XII 1947 r.]

KONIECZNY Maciej � wymieniony jako cz³onek Ko³a Mosina.
[AP w Poznaniu 53/884/280 Mosina pow. �rem akta ko³a 1937-
1939]

KORDYLEWSKI Miko³aj � zastêpca komendanta Stra¿y Lu-
dowej w Mosinie. Po II wojnie wróci³ z Warszawy, gdzie by³
wysiedlony. Jego syn Gwidon zgin¹³ w czasie powstania war-
szawskiego. Miko³aj Kordylewski by³ uczestnikiem pierwsze-
go (po II wojnie �wiatowej) spotkania reaktywowanego Ko³a
Mosina Zwi¹zku Powstañców, w dniu 3 XI 1946 r. Na tym spo-
tkaniu o�wiadczy³, i¿ w jego posiadaniu znajduje siê sztandar,
który przed wojn¹ zosta³ przyniesiony do ko�cio³a mosiñskie-
go, ale �po zbeszczeszczeniu ko�cio³a przez hitlerowców i zajê-
ciu na magazyn �lad po nim zagin¹³�.
[Izba Muzealna; AP w Poznaniu  53/884/384 Zwi¹zek Powstañ-
ców Wlkp. 1945-49; Przekaz Anieli Kucznerowicz]

KO...A£A (nazwisko nieczytelne) Jan � zweryfikowany jako
powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r.
Ko³o Mosina � nr 374 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

KOWALSKI Boles³aw � zweryfikowany jako powstaniec przez
Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosina � nr
290 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

KOWALSKI Jan �  (ur. 30 VIII 1877 r. - zm.?). Urodzi³ siê w
miejscowo�ci Ostoje pod Rawiczem. Od 1915 r. powo³any do
wojska niemieckiego. W trakcie s³u¿by przebywa³ z ró¿nych
powodów w aresztach. Na pocz¹tku grudnia 1918 r. zdezertero-
wa³ z wojska niemieckiego. Wst¹pi³ w szeregi powstañców 2 I
1919 r., zosta³ przydzielony do 8 kompanii 3 batalionu. Bra³
udzia³ potyczkach z Niemcami w okolicach miejscowo�ci Ostoje,
Szkaradowo. Po uspokojeniu sytuacji na tym odcinku frontu i
przybyciu "m³odego wojska", stare roczniki zosta³y z wojska
zwolnione 20 IV 1919 r. "Nadmieniam, ¿e obecnie pomimo mego
podesz³ego wieku jestem gotów stan¹æ na ka¿de zawo³anie w
obronie naszej ukochanej ojczyzny". W po³owie lat 30. ubieg³e-
go wieku, by³ so³tysem Krosna.
Wniosek do komisji weryfikacyjnej o uznanie za powstañca str.
46 poz. 4 udokumentowany 9 IV 1935 r., zweryfikowany jako
powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 22 V 1935 r.
Ko³o Mosina � nr 102 pozycji w spisie.
[Relacja Jana Kowalskiego zachowane w AP w Poznaniu 53/
884/280 Mosina pow. �rem akta ko³a 1937-1939; AP w Pozna-
niu 53/884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP � wnioski po-
wstañców; AP w Poznaniu 53/884/20 Zwi¹zek Weteranów Po-
wst. Narodowych 1934-1936]

KRUKOWSKI Czes³aw � (ur. 26 VI 1899 r. w Jarocinie � zm.
28 V 1978 r. w Mosinie), syn Franciszka i Joanny z d. Skotnik.
Ochotnik kompanii jarociñskiej. Uczestnik wojny obronnej 1939
r., ¿onaty z W³adys³aw¹ z d. Marciniak. Z zawodu ksiêgowy,
d³ugoletni pracownik zak³adów pracy w Luboniu. Mieszka³ w
Mosinie przy ul. Paderewskiego.

Odznaczony �Odznak¹ Grunwaldzk¹�, Medalem Zwyciêstwa i
Wolno�ci, Krzy¿em Powstañców Wielkopolskich.
[Ankieta ZBOWiD Ko³o Mosina wype³niona przez Czes³awa Kru-
kowskiego]

KRUSZONA Jan � (ur. 14 XII
1898 r. w ̄ abnie � zm. 28 IX 1953
r. w Mosinie), syn Józefa i Marii
z d. Gabryjelczyk. Zmobilizowa-
ny do armii cesarskiej, najpraw-
dopodobniej trafi³ na front za-
chodni, do Francji. W czasie, kie-
dy wybuch³o powstanie wielko-
polskie, przebywa³ na urlopie w
domu rodzinnym. O�wiadczy³ ro-
dzicom, ¿e dezerteruje i idzie do
powstania. Trafi³ na odcinek ra-
wicki, gdzie zosta³ ranny � kula
utkwi³a mu niedaleko serca. Ze

wzglêdu na du¿e ryzyko operacyjne � zosta³a tam do koñca ¿ycia.
W 1920 roku, bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej.
W kwietniu 1923 r. po�lubi³ Helenê Fr¹ckowiak. Zamieszkali
przy drodze do Krosinka, w domku przy Jeziorze Budzyñskim.
Syn Marian wspomina: �Ojciec by³ pracownikiem Sanatorium Lu-
dwikowo od przed wojny. Wykonywa³ tam ró¿ne roboty instalacyjne,
mechaniczne i inne. By³ te¿ sanitariuszem. Biegle mówi³ po niemiecku,
w sprawach zawodowych dobrze porozumiewa³ siê z Niemcami. Jako
ma³y ch³opiec czêsto pyta³em ojca � jak tam by³o na wojnie�Ojciec
mi opowiada³ � by³o ró¿nie, tam siê jad³o, spa³o, strzela³o biegn¹c aby
do przodu. Zapad³o mi to w pamiêci. Po rozstrzelaniu zak³adników 20
X 1939 r. na rynku w Mosinie, hitlerowcy dalej przywozili podejrza-
nych do Ludwikowa i wiêzili ich w gara¿u. Zatrzymanych bili i wymu-
szali, aby siê przyznali, ¿e byli powstañcami wielkopolskimi. Zostali-
�my o tym powiadomieni. Mama zrozumia³a, o co chodzi i ukry³a jego
powstañcze dokumenty w bezpiecznym miejscu. W tym samym dniu,
Niemcy przeprowadzili rewizjê w naszym domu. By³o ich trzech. Wyj-
mowali wszystkie papiery, przegl¹dali i rzucali na pod³ogê. Kazali
nam wynie�æ sienniki z ³ó¿ek na podwórze, porozcinali je bagnetami i
kazali wyjmowaæ s³omê. Byli w�ciekli, ¿e nic nie znale�li. Na koniec
jeden z nich dolecia³ do mojego brata Wojciecha, który spa³ w ko³ysce.
Wyrzuci³ go na ziemiê i wyj¹³ bagnet. Mama rzuci³a siê jemu na po-
moc. My�la³a, ¿e chce go zasztyletowaæ bagnetem. Hitlerowiec prze-
ci¹³ bagnetem siennik, wysypa³ s³omê na Wojtka, mamê uderzy³ w twarz
i tak siê zakoñczy³a rewizja�.
Po wojnie Jan Kruszona pracowa³ dalej w Ludwikowie, pó�niej w
szpitalu ortopedycznym w Poznaniu. Wraz z ¿on¹ Helen¹ docho-
wali siê 5-ciorga dzieci. Zmar³ nagle w wieku 55 lat, w drodze na
dworzec kolejowy w Mosinie, sk¹d doje¿d¿a³ do pracy. Byæ mo¿e
do przedwczesnej �mierci, przyczyni³a siê kula, która tkwi³a w
okolicach serca z czasów powstania wielkopolskiego.
[Ksiêga zgonów na rok 1953 USC w Mosinie; Przekaz syna �
Mariana Kruszony]

KUBACKI Witold � (ur. 1901
r. -  zm. ?). Uczêszcza³ do nie-
mieckiego gimnazjum w Ko�mi-
nie, gdzie organizowa³ potajem-
ny skauting. Bra³ udzia³ w po-
wstaniu wielkopolskim, nastêp-
nie w roku 1920 w wojnie pol-
sko � bolszewickiej, walcz¹c w
obronie Lwowa.
W okresie miêdzywojennym i
powojennym, naczelnik poczty
w Mosinie do roku 1966.
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Aresztowany w dniu 28 IV 1943 r., wiêziony w obozach hitle-
rowskich: w Inowroc³awiu, O�wiêcimiu, Buchenwaldzie, na
wolno�æ wyszed³ w 1945 r.
[Zbigniew Miczko, Poczta, w: Biuletyn Mosiñski Nr 1 (104),
styczeñ 2002 r.; Roman Per³a, Jacek Szeszu³a, Mosina w okre-
sie okupacji hitlerowskiej w: Szkice z przesz³o�ci Mosiny, KAW
1978]

KWIECIÑSKI Kazimierz �
(ur. 19 I 1900 r. w Dolsku � zm.
15 VI 1981 r. w Pecnej), syn
Ignacego i Stanis³awy z d. Fal-
kiewicz, z zawodu piekarz.
Uczestnik powstania wielko-
polskiego. �Przyczyni³ siê do
pracy niepodleg³o�ciowej bio-
r¹c udzia³ w Powstaniu Wiel-
kopolskim, wyruszaj¹c wraz z
innymi powstañcami z Dolska.
W latach 1919-1920 broni³ nie-
podleg³o�ci Polski na wscho-
dzie, stoj¹c na stra¿y granicy
wschodniej Polski� Zmar³ w

Pecnej, a pochowany zosta³  w Mosinie. Zawar³ zwi¹zek
ma³¿eñski z Helen¹ Rubach w roku 1929. Z tego zwi¹zku
narodzi³y siê dzieci: Ignacy, Teresa i Roman.
Odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i
Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym.
[Ksiêga zgonów na rok 1981  USC w Mosinie; Przekaz rodzinny
� Micha³a Skrzypczaka w: www.gimdolsk.hom.pl]

LEGIER vel LEKIER Wincenty � (ur.? � zm. 11 I 1919 r.
pod Szubinem). Zamieszka³y w Po¿egowie, powstaniec wiel-
kopolski � s³u¿y³ w batalionie �liwiñskiego walcz¹cym pod
Szubinem. Dowództwo III Batalionu Piechoty, umie�ci³o go
w klepsydrze opublikowanej w Kurierze Poznañskim XIV
nr 19 z 24 I 1919 r., jako poleg³ego w dniu 11 I 1919 r.
Niewymieniony na oficjalnych listach strat.
[W³odzimierz Lewandowski, Bój o Szubin, Poznañ 1937 r.;
Kurier Poznañski Nr 19 rok XIV z dnia 24 I 1919 r.]

LESZCZYÑSKI Szczepan �
zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w
dniu 20 XII 1934 r. Ko³o Mosina
� nr 435 pozycji w spisie.
[AP 53/884/20 Zwi¹zek Wetera-
nów Powst. Narodowych 1934-
1936]

LEWANDOWSKI � powstaniec wielkopolski, zamordowany
w obozie koncentracyjnym w czasie II wojny �wiatowej.
[AP w Poznaniu  53/884/384 Zwi¹zek Powstañców Wlkp.
1945-49]

LIPIAK Ludwik � (ur. 22 VI 1899 r. w Wojciechowie pow.
Jarocin � zm. 14 VI 1982 r. w Mosinie), z zawodu krawiec.
W wieku 19 lat, wraz z bratem W³adys³awem, uczestniczy³
w powstaniu wielkopolskim. Bra³ udzia³ w wojnie polsko-
bolszewickiej, za co odznaczony zosta³ orderem Virtuti Mi-

litari. W 1924 roku osiedli³ siê w Mosinie, gdzie od 1925 r.
prowadzi³ zak³ad krawiecki. W okresie miêdzywojennym ak-
tywny cz³onek mosiñskiego Bractwa Kurkowego oraz To-
warzystwa M³odych Przemys³owców, cz³onek Zwi¹zku Po-
wstañców i Wojaków ko³a w Mosinie. Po II  wojnie �wiato-
wej, cz³onek Tymczasowego Komitetu Wykonawczego Za-
rz¹du Miasta Mosina, inicjator przywrócenia krzy¿a przy
ul. Poznañskiej. W roku 1947, za negatywny g³os w refe-
rendum ludowym, aresztowany i osadzony w wiêzieniu w
�remie. Po powrocie z wiêzienia, spali³ wszystkie dokumenty
i zdjêcia zwi¹zane z jego kombatanck¹ przesz³o�ci¹. Za-
mkn¹³ siê w sobie i nie opowiada³ dzieciom o swoim udzia-
le powstaniu i wojnie polsko-bolszewickiej, prawdopodob-
nie w obawie o rodzinê. Wspó³za³o¿yciel ko³a Stronnictwa
Demokratycznego w Mosinie.
[Laudacja wyg³oszona na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mo-
sinie, z okazji wrêczenia Medalu Rzeczypospolitej Mosiñskiej
przyznanego Ludwikowi Lipiakowi; Przekaz rodzinny córki �
Marii Bartkowiak]

LULKA Stanis³aw � (ur. 7
IV 1899 r. w Trzebawiu � zm.
31 VIII 1973 r. w Mosinie),
syn Szczepana i Katarzyny.
Zmobilizowany w VI 1918 r.
do armii niemieckiej, gdzie w
szeregach 50. Pu³ku Piecho-
ty, przebywa³ na froncie pod
Lille do XI 1918 r. Uczestnik
powstania wielkopolskiego
od 14 I 1919 r., pobrany przez
Powiatow¹ Komendê Uzupe³-
nieñ, jako ochotnik. Walczy³
w szeregach batalionu ko-

�ciañskiego III kompanii, wchodz¹cej w sk³ad �Grupy
Leszno�. Bra³ udzia³ w walkach pod Lesznem, Zb¹szy-
niem, Bydgoszcz¹. W styczniu 1920 r., jako ¿o³nierz Ar-
mii Wielkopolskiej, znalaz³ siê w szeregach utworzone-
go 60 Pu³ku Piechoty Wojska Polskiego, z którym wzi¹³
udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej, w walkach pod
Berdyczowem, Kijowem i Berezyn¹. W dniu 11 lutego
1921 r. mianowany starszym szeregowym. W tym samym
roku, 28 XI, przeniesiony do rezerwy.
Za udzia³ w wojnie 1918 � 1920, w roku 1921 r. odznaczo-
ny �Krzy¿em Walecznych�, a tak¿e � w roku 1934 r. � �Od-
znak¹ Pami¹tkow¹ Wojsk Wielkopolskich�.
[Dokumentacja ze zbiorów Izby Muzealnej w Mosinie:
Ksi¹¿eczka Wojskowa z przebiegiem s³u¿by w latach 1919
- 1921, wyci¹g i odpis Ksi¹¿eczki Wojskowej, Za�wiad-
czenie 276-1/17418/38r. Referatu Historycznego Dowódz-
twa Okrêgu Korpusu II o udziale w walkach niepodle-
g³o�ciowych, Za�wiadczenie tymczasowe nr 3553 z dnia
28 VIII 1947 r. Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Powstañców
Wielkopolskich o zweryfikowaniu jako Powstañca Wiel-
kopolskiego 1918/1919, odpis Legitymacji nr 93 �Krzy-
¿a Walecznych�, Legitymacja nr 708 �Odznaki Pami¹t-
kowej Wojsk Wielkopolskich�]

MAÆKOWIAK Adam
[Umieszczony na li�cie powstañców wlkp. powsta³ej kilka-
dziesi¹t lat temu przekazanej przez Izbê Muzealn¹ w Mosi-
nie -  brak innych poszlak uczestnictwa w powstaniu]
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MAIK Antoni � (ur. 3 I 1883 r.
w Modrzu � zm. 3 X 1986 w Mo-
sinie). W czasie I wojny �wiato-
wej i podczas powstania wielko-
polskiego, by³ sanitariuszem.
Uczestniczy³ w pierwszych wal-
kach pod Wolsztynem i Zb¹szy-
niem, w Poznaniu pracowa³ na
poczcie. W 1937 r. przeszed³ na
emeryturê � stara³ siê o dodatek
do emerytury, który przys³ugiwa³
powstañcom. Przez 17 lat miesz-
ka³ w Mosinie.
[Izba Muzealna; Przekaz syna -
Alfreda Maika]

MAKOSZ Józef � (ur. 20 IX
1876 r. - zm. 24 XII 1963 r.), z
pochodzenia �l¹zak (korzenie
rodzinne z Wêgier), powsta-
niec wielkopolski i �l¹ski, wy-
mieniony jako cz³onek Ko³a
Mosina.
[AP w Poznaniu 53/884/280 Mo-
sina pow. �rem akta ko³a 1937-
1939; Przekaz rodzinny]

MARCHELEK Stanis³aw � (ur. 1878 r. � zm. 15 XII 1943 r.)
zweryfikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹
w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosina � nr 379 pozycji w spisie.
Aresztowany w dniu 9 IX 1943 r., zmar³ w O�wiêcimiu.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934; Roman Per³a, Jacek Szeszu-
³a, Mosina w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice z prze-
sz³o�ci Mosiny, KAW 1978]

MAZURCZAK (WRYZAK? � nieczytelne nazwisko) Hen. �
zweryfikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹
w dniu 22 V 1935 r. Ko³o Mosina � nr 214 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/20 Zwi¹zek Weteranów Powst. Naro-
dowych 1934-1936]

MAZURCZAK Józef � By³o to w listopadzie 1918 r. na apel
ks. Kiliñskiego proboszcza parafii Brodnica pod �remem i hra-
biego Mañkowskiego z maj¹tku Brodnica zwo³a³ nas wszystkich
do siebie i mówi, ¿e zanosi siê na powstanie w �remie i ¿e ma
powstaæ Polska niepodleg³a. Na te s³owa jak jeden m¹¿ pobiegli
na maj¹tek hrabiego Mañkowskiego po konie i wozy w Brodni-
cy, który ju¿ o wszystkim wiedzia³ i mówi: �Ch³opcy bierzcie
konie i wozy z ¿ywno�ci¹ dla koni i ludzi i jed�cie na �rem na
powstanie�. Tak to sz³o g³adko i sprawnie, ¿e za nied³ugi czas
byli�my ju¿ w �remie. Za nami przyjecha³o jeszcze wiele wozów
z maj¹tków polskich hrabiów. Przyjechali i powstañcy na ko-
niach, którzy pojechali zaraz na Poznañ na pomoc powstañcom
w Poznaniu. Nie d³ugo to trwa³o, a ju¿ weszli�my na dziedziniec
koszarowy. Posterunek niemiecki zosta³ rozbrojony i dalej po-
szli�my do koszar, gdzie rozbrajali�my oficerów niemieckich. Za
nied³ugi czas by³y ju¿ koszary zajête przez powstañców. Ja zaj¹-
³em miejsce przy telefonach i radiotelegrafistach. Nastêpnie
uchwalono Radê ̄ o³niersk¹. Wybrano feldfebra armii niemiec-

kiej � Miedziarek � i zaraz zosta³ mianowany przez Radê ̄ o³-
niersk¹ oficerem polskim. Pó�niej nast¹pi³o obsadzanie wszyst-
kich urzêdów przez powstañców. I taka by³a ca³a scena powsta-
nia w �remie. Robi³em powstanie w �remie. Jestem prawdzi-
wym powstañcem wielkopolskim (...).
[Wspomnienia przyjête do �G³osu Wielkopolskiego� w 1968 r.
spisane przez Józefa Mazurczaka, zam. Mosina]

MIERZEJEWSKI Marcin (ur.
25 IX 1898 r. w Podgajach � zm.
w 1984 r. w Mosinie). Mieszka-
niec Mosiny w latach 1964-1984.
Uczestnik I wojny �wiatowej.
Powo³any do armii niemieckiej
w czerwcu 1917 r., wcielony do
9 Pu³ku Grenadierów w Stargar-
dzie k. Szczecina. Wys³any na
front zachodni, wcielony do 4
kompanii 117 Pu³ku Piechoty
Heskiej 25 Dywizji. � Po wcie-
leniu mnie do kompanii, zosta³
zorganizowany kurs karabinie-
rów maszynowych (�), który

ukoñczy³em, co mi bardzo przyda³o siê w Powstaniu, poniewa¿
by³o brak takich, co mogli obs³ugiwaæ broñ maszynow¹ zdobyt¹
na Niemcach.(�)Przez ca³y czas mojego pobytu na froncie w
armii niemieckiej, moja my�l by³a skierowana, aby prze¿yæ, bo
bêdê potrzebny w Polsce, która powstanie�W czerwcu 1918
roku wycofano jego Dywizjê z frontu na wypoczynek do Lille,
gdzie otrzyma³ urlop i powróci³ do rodziców. �Powracaj¹c po
urlopie na front zabra³em ze sob¹ buteleczkê kwasu solnego,
którym smarowa³em sobie lew¹ rêkê i praw¹ stopê i na podsta-
wie ran po kwasie solnym, zosta³em skierowany przez lekarza
do szpitala w Gieng, poniewa¿ lekarz m³ody uwa¿a³, ¿e to czar-
na ospa. A ¿e armia niemiecka ju¿ siê cofa³a na ca³ym froncie
zachodnim, zosta³ szpital ewakuowany z Francji do Ko³obrze-
ga. Po zwolnieniu mnie ze szpitala, uda³em siê do swego garni-
zonu(...). Przeje¿d¿aj¹c prze Berlin widzia³em, jak marynarze
rozbrajaj¹ oficerów niemieckich, lecz ja dosta³em siê szczê�li-
wie do (�). Tu zosta³em wybrany do Rady ̄ o³nierskiej, lecz po
paru dniach musielim opuszczaæ te tereny, gdy¿ zajmowa³y je
w³adze Francuskie. Garnizon (�) zosta³ ewakuowany za Ren
do Friolberg. Tu spotka³em znajomego z mego miasteczka, któ-
ry prowadzi³ dzia³ transportowy i on mi powiedzia³, ¿e w Po-
znañskim tworzy siê Rada Ludowa. A ja mu odpowiedzia³em, ¿e
moje marzenia siê spe³ni³y i w dniu 22 grudnia 1918 roku w
nocy, wsiad³em do poci¹gu i przyjecha³em do rodziców z ca³em
oporz¹dzeniem, to by³o 24 grudnia 1918 roku�
Gdy dowiedzia³ siê o powstaniu, �w pe³nym oporz¹dzeniu� uda³
siê 12 km pieszo do Inowroc³awia, gdzie wzi¹³ udzia³ w wal-
kach o miasto.
...Zd¹¿y³em wzi¹æ udzia³ w walkach o Dworzec towarowy i g³ów-
ny, od ul. Bakoskiej: uderzali Oddzia³ Mogiliñski dowodzi³ W³o-
darski i oddzia³ z M³ynów dowodzi³ Owczarski inwalida z I woj-
ny �wiatowej. Walki na ca³ej przestrzeni miasta toczy³y siê przez
kilka godzin, jednak Polacy szybko przegnali grupy Niemców z
peryferii i przedmie�æ oraz z centrum. Jedynie ko³o poczty roz-
gorza³a d³u¿sza i krwawa walka. Jednak pod obstrza³em na-
szych karabinów rêcznych i maszynowych, które umieszczono w
oknach mieszkañ i na dachach okolicznych domów, obrona poczty
za³ama³a siê i Niemcy po zostawieniu kilku zabitych i rannych
opu�cili ten gmach.
Niemcy skierowali siê do koszar, a poczta przesz³a w nasze rêce.
Niemcy zamkniêci w koszarach, ostrzeliwali miasto z broni rêcz-
nej, maszynowej z granatnika uszkodzili dom przy ul. Dworco-
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wej, tu¿ przy pl. Kasprowicza (Dawniej plac Wilhelma).
W mie�cie panowa³ ogromny ruch, odczuwa³o siê du¿y nap³yw
ludno�ci z powiatu i podmiejskich wsi.
Dnia 6 stycznia w godzinach popo³udniowych, dowództwo po-
wstañców wezwa³o Niemców do poddania siê. Skorzystali z wysu-
niêtych propozycji, nawi¹zali natychmiast pertraktacje i po uzgod-
nieniu warunków, przy wspó³udziale Delegata Poznañskiej Na-
czelnej Rady Ludowej uzgodniono, ¿e Niemcy opuszcz¹ koszary w
pe³nym uzbrojeniu i zaopatrzeniu i udadz¹ siê do Bydgoszczy. Od-
bywaæ siê to bêdzie tego samego dnia, w godzinach popo³udnio-
wych. Propozycjê tê przyjê³o dowództwo powstañcze, chc¹c unik-
n¹æ niepotrzebnego, dalszego rozlewu krwi po obu stronach, gdy¿
ju¿ mielim zabitych 40 i rannych oko³o 120 � uzgodnione warunki
kapitulacji by³y nastêpuj¹ce (�). Niemcy po przybyciu do Nowej
Wsi Wielkiej, otrzymali posi³ki z Bydgoszczy i wsparcie przez miej-
scowych kolonistów, w dn. 9 stycznia uderzyli na Z³otniki Kujaw-
skie, lecz Sztab Powstañ czy w Inowroc³awiu zosta³ wcze�niej po-
wiadomiony przez nas wywiad i na czas zorganizowa³ obronê i
uderzyli ca³¹ si³¹ powstañcz¹ na Z³otniki, które po krwawej i ciê¿-
kiej walce zdobyli i Niemcy wycofali siê do Nowej Wsi i dalej a¿
pod sam¹ Brzozê Kujawsk¹. Tu do walki wesz³a nasza artyleria, te
dwa dzia³a, które zosta³y zdobyte w Inowroc³awiu i one przecho-
dzi³y z r¹k do r¹k, lecz zosta³y ostatecznie w naszych rêkach. Stra-
ty by³y du¿e po obu stronach.. Po zdobyciu Z³otnik Kujawskich
zosta³ ustalony front Bydgosko-Francuski (�). Na tym froncie to-
czyli walki z �Grenzszutzem� do koñca 1919 roku.
Walki powstañcze by³y ciê¿kie, gdy¿ nie by³o broni maszynowej
ani amunicji. To wszystko trzeba by³o zdobywaæ na nieprzyjacielu
prawie go³emi rêkoma. Tu trzeba by³o przyznaæ, ¿e do boju szed³
powstaniec z piosenk¹ na ustach. Dopiero po zdobyciu koszar w
Inowroc³awiu, odsta³a siê w nasze rêce du¿a ilo�æ broni, amuni-
cji, umundurowania, oporz¹dzenia wojskowego i dwa dzia³a po-
lowe.
Po przyznaniu nam Pomorza, nasz 5 Pu³k Strzelców Wielkopol-
skich, pierwszy wkroczy³ do Nak³a nad Noteci¹ � serdecznie wi-
tany przez tamtejsz¹ radê Ludow¹ i t¹ tras¹ prowadzi³ a¿ do
Chojnic�
M. Mierzejewski, po powstaniu wielkopolskim bra³ udzia³ w
wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie miêdzywojennym, jako
¿o³nierz zawodowy, s³u¿y³ w 59 Pu³ku Piechoty, 32 Pu³ku Pie-
choty i w Batalionie Sto³ecznym. Od 1 wrze�nia1939 roku, w
szeregach Batalionu Sto³ecznego pod dowództwem mjra Józefa
Spychalskiego, bra³ udzia³ w obronie Warszawy do zawieszenia
broni w dniu 27 wrze�nia. W czasie okupacji, by³ ¿o³nierzem
Armii Krajowej. Walczy³ w powstaniu warszawskim w Obwo-
dzie VI Rejonie I. W powstaniu straci³ dwóch synów. Wiêziony
w obozie koncentracyjnym w Stuthoff i Neuengamme k. Ham-
burga, gdzie przebywa³ do koñca wojny.
Odznaczony: Krzy¿em Walecznych (1921), Br¹zowym Krzy-
¿em Zas³ugi (1928), Medalem za wojnê 1918 -1921 (1928), Me-
dalem 10-lecia (1928), Br¹zowym i Srebrnym Medalem za d³u-
goletni¹ s³u¿bê (1938, 1939), w okresie powojennym Wielko-
polskim Krzy¿em Powstañczym, Medalem za udzia³ w Wojnie
Obronnej 1939, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Meda-
lem Zwyciêstwa i Wolno�ci 1945, Medalem za Warszawê 1939-
1945, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W roku 1972 r., uchwa³¹ Rady Pañstwa, za udzia³ w powstaniu
wielkopolskim mianowany na stopieñ podporucznika.
[Autorskie wspomnienia, spisane - wed³ug przekazu rodzinnego
- w latach 60., ̄ yciorys, Za�wiadczenie CAW z dnia 27 VIII
1960 r. o udziale w powstaniu wielkopolskim, legitymacje ww.
odznaczeñ; O�wiadczenie z dnia 12 IV 1948 r. o przebiegu s³u¿-
by wojskowej Marcina Mierzejewskiego, podpisane przez b. chor.
Ignacego Szturemskiego; Przekaz rodzinny � Marii Górnej]

MIKO£AJCZAK Stanis³aw � powstaniec I kompanii kórnic-
kiej (IV kompania batalionu �remskiego), rolnik z Rogalina.
[Kórnik i Bnin w walkach o wolno�æ w latach 1794-1945; red.
Stefan Weyman i Ludwik Gomolec, Poznañ-Kórnik 1976 PTPN,
str. 134]

MOCEK Piotr � (ur.16 X 1897
r. w Mosinie � zm. 11 I 1919 r. w
Ko³aczkowie pod Szubinem),
syn Piotra Mocka i Franciszki z
d. Przybeckiej, z zawodu kra-
wiec, zamieszka³y w Mosinie, w
budynku przy przeje�dzie kole-
jowym na drodze do Rogalinka.
Ojciec by³ zwrotniczym kolejo-
wym. Piotr mia³ 11- cioro ro-
dzeñstwa, z którego by³ najm³od-
szy.
Latem 1916 r. wcielony do ar-
mii niemieckiej � 5 Baterii Re-

gimentu Artylerii Polowej stacjonuj¹cej w Zossen k. Berli-
na. Po zaprzysiê¿eniu jednostki w dniu 12 sierpnia 1916 r.,
przemierzy³ w jej szeregach szlak bojowy na froncie I woj-
ny �wiatowej � bra³ udzia³ w walkach pozycyjnych pod
Aisne, w Szampanii, w Górnej Alzacji. Wraz z jednostk¹,
wróci³ do kraju w dniu 23 grudnia 1918 r. Po demobilizacji,
w ostatnich dniach grudnia, zg³osi³ siê jako ochotnik do 1
szwadronu Stra¿y Konnej Miasta Poznania, tworzonej przez
ppor. Kazimierza Ci¹¿yñskiego. By³ to zal¹¿ek  15. Pu³ku
U³anów Poznañskich. Piotr Mocek by³ jednym ze 109 ka-
walerzystów, wchodz¹cych w sk³ad kombinowanego szwa-
dronu, wys³anego jako wsparcie oddzia³ów powstañczych
walcz¹cych o Szubin. W dniu 9 I 1919 r., szwadron wyje-
cha³ poci¹giem do Kcyni. Stamt¹d, w dniu 11 stycznia ok.
7.30, wyruszy³ do Ko³aczkowa, gdzie w tym samym dniu,
po nieudanej próbie wysadzenia torów kolejowych, próbo-
wa³ zatrzymaæ ostrza³em poci¹g pancerny z Bydgoszczy,
wioz¹cy niemieckie posi³ki do Szubina. W czasie ostrza³u
poci¹gu na dworcu kolejowym w Ko³aczkowie ok. godz.
20.00, Piotr Mocek zosta³ �miertelnie postrzelony w szyjê.
By³ jednym z 9 poleg³ych w tej akcji u³anów. W dniu 24
stycznia br. o godz. 9.00, w ko�ciele parafialnym w Mosi-
nie, rozpoczê³y siê uroczysto�ci pogrzebowe odprawione
przez ówczesnego proboszcza ks. Ka³kowskiego. Wcze�niej,
w domu ¿a³oby, okoliczno�ciow¹ mowê wyg³osi³ mosiñski
aptekarz Ritter. W pogrzebie, który przerodzi³ siê manife-
stacjê patriotyczn¹, udzia³ wziêli ¿o³nierze z pu³ku, którzy
nie�li trumnê z w procesji pogrzebowej. Nad grobem, mowê
wyg³osi³ towarzysz broni Piotra, u³an Wienckowski, po czym
na cze�æ poleg³ego starszego u³ana, oddano 3 salwy hono-
rowe.
W czasie okupacji hitlerowskiej, w obawie przed represja-
mi, z jakimi mog³a spotkaæ siê rodzina powstañca, ówcze-
sny proboszcz ks. Haendschke wydar³ stronê z ksiêgi cmen-
tarnej z wpisem o pochówku Piotra. Rodzina usunê³a te¿
tablicê na jego grobie i ukry³a, zakopuj¹c j¹ gdzie� w okoli-
cy. W czasach wspó³czesnych, poleg³y u³an sta³ siê postaci¹
zapomnian¹ przez lokaln¹ spo³eczno�æ.
Piotr Mocek, starszy strzelec 1 szwadronu Pu³ku Strzelców
Konnych Stra¿y Poznañskiej, w literaturze historycznej i w
�ród³ach wymieniany jest jako jeden z pierwszych poleg³ych
z 15. Pu³ku U³anów Poznañskich. Jako miejsce �mierci po-
daje siê nie�ci�le Szubin � faktycznie zgin¹³ w Ko³aczko-
wie, w czasie akcji bêd¹cej czê�ci¹ planu operacyjnego walk
o Szubin. Wymieniony w nekrologu zbiorowym z Pu³ku w
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�Kurierze Poznañskim� i �Dzienniku Poznañskim� ze stycz-
nia 1919 r.: strzelec Piotr Mocek z Mosiny. Opis pogrzebu w
�Kurierze Poznañskim� z lutego 1919 r.: Pogrzeb bohatera;
wymieniony w�ród poleg³ych na kolumnie pomnika z 1927
r. 15. Pu³ku U³anów Poznañskich przy ul. Ludgardy w Po-
znaniu: str. u³. Mocek Piotr 10 I 1919 (rozbie¿no�æ daty
dziennej); na tablicy z 1939 r. po�wiêconej poleg³ym u³a-
nom autorstwa prof. M. Ku³aka przy wej�ciu do kasyna ofi-
cerskiego w koszarach Pu³ku: STARSZY U£AN MOCEK
PIOTR - obecnie w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Woj-
skowego, na �Li�cie strat powstania wielkopolskiego 1918/
1919� T. Jab³oñskiego (nr 972), na �Li�cie strat Wojska Pol-
skiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920� (nr 26034),
na �Li�cie strat 15 Pu³ku U³anów Poznañskich� (nr 21). W
Mosinie, dla upamiêtnienia bohaterskiej �mierci starszego
u³ana, nadano nazwê ulicy prowadz¹cej do Rogalinka � �Pio-
tra Mocka�. Mia³o to miejsce prawdopodobnie w roku 1937
lub 1958 (W najstarszej ksiêdze meldunkowej Urzêdu Miej-
skiego w Mosinie, wpis o zameldowaniu na ul. Piotra Moc-
ka w roku 1964).
[Errata: Nazwa ulicy �Piotra Mocka� zosta³a nadana Uchwa³¹
Nr. 20/58 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 24 pa�dziernika
1958 r., na wniosek mosiñskiego ko³a ZBOWiD, z okazji zbli-
¿aj¹cej siê 40. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego -
AP w Poznaniu 53/1517/7 Prezydium Miejskiej Rady Narodo-
wej w Mosinie]
[Lista strat powstania wielkopolskiego 1918-1920, Tadeusz Ja-
b³oñski, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1936, Lista strat
Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Woj-
skowe Biuro Historyczne, Warszawa 1936; , Tadeusz Jeziorow-
ski, Lista strat 15 Pu³ku U³anów Poznañskich, Poznañ 1999;
Tadeusz Fenrych, Powstanie Wielkopolskie. Front Pó³nocny, Po-
znañ 1920, W³odzimierz Lewandowski, Bój o Szubin, Poznañ
1937;  Ksiêga zgonów na rok 1920 USC w Mosinie; Ksiêga mel-
dunkowa z roku 1958 Urzêdu Miejskiego w Mosinie, Kurier
Poznañski Nr 18 z 23 I 1919 (nekrologi), Dziennik Poznañski R.
61 Nr 13 z 32 I 1919 r. (nekrolog) Opis pogrzebu w: Kurier
Poznañski Nr 28 z 4 II 1919 r.; Przekaz rodzinny siostrzenicy -
Teresy Bieliñskiej]

MOLENDA Jan
[Umieszczony na li�cie powstañców wlkp. powsta³ej kilkadziesi¹t
lat temu przekazanej przez Izbê Muzealn¹ w Mosinie -  brak in-
nych poszlak uczestnictwa w powstaniu]

NAMYS£ Franciszek � (ur. 1896 r. � zm. ?), powstaniec wiel-
kopolski. Aresztowany 27 I 1943 r. w zwi¹zku z tzw. spraw¹
mosiñsk¹, wywieziony w nieznanym kierunku.
[AP w Poznaniu  53/884/384 Zwi¹zek Powstañców Wlkp. 1945-
49; Roman Per³a, Jacek Szeszu³a, Mosina w okresie okupacji
hitlerowskiej w: Szkice z przesz³o�ci Mosiny, KAW 1978]

NAPIERALSKI Edmund � s³u¿y³ przy dowództwie powsta-
nia w Poznaniu.
[Relacja Zygmunta Pohla]

NOWACZYK W³adys³aw � zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosi-
na � nr 380 pozycji w spisie. Uczestnik pierwszego (po II woj-
nie �wiatowej) spotkania reaktywowanego Ko³a Mosina zwi¹z-
ku powstañców  w dniu 03 XI 1946 r. Sekretarz Ko³a Mosina
przed i po II wojnie �wiatowej;
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934; AP w Poznaniu  53/884/
384 Zwi¹zek Powstañców Wlkp. 1945-49]

NOWAK Antoni � (ur. 7 I 1895
w Baranowie k. Mosiny � zm. 11
V 1968 r. w �remie). Ojciec Ja-
kub, rolnik, matka Antonina z
domu Nowaczyk. Z zawodu
mistrz krawiecki. S³u¿y³ w 13 pap.
w Krakowie (stop. kanonier).
Cz³onek cechu krawieckiego w
�remie. Nale¿a³ do aktywnych
spo³ecznie obywateli miasta �rem
(Towarzystwo M³odych Przemy-
s³owców - wiceprezes -1939; Za-
rz¹d Towarzystwa Upiêkszania
Miasta �remu 1928-1931; �rem-
ski Klub Sportowy, Za ,,G³osem

Wielkopolskim� - nr 114,  z 14 V 1968 r. (nekrolog): Powstaniec
wielkopolski, Kawaler Krzy¿a Virtuti Militari VI kl. (1918-1920),
odznaczony Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Powstañczym, Meda-
lem Niepodleg³o�ci, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ 1000-
lecia  oraz Honorow¹ Odznak¹ miasta �remu. Zmar³ w �remie �
pochowany na cmentarzu parafialnym. By³ ¿onaty z Mariann¹ Ba-
raniak.
[Archiwum ,,S³ownika biograficznego �remu� red. Danuta P³y-
gawko i Adam Podsiad³y, �rem 2008]

NOWAK Jan � powstaniec 2 kompanii kórnickiej, rolnik z
Mieczewa.
[Kórnik i Bnin w walkach o wolno�æ w latach 1794-1945; red.
Stefan Weyman i Ludwik Gomolec, Poznañ-Kórnik 1976 PTPN]

NOWAK Józef
[Umieszczony na li�cie powstañców wlkp. powsta³ej kilkadziesi¹t
lat temu przekazanej przez Izbê Muzealn¹ w Mosinie -  brak in-
nych poszlak uczestnictwa w powstaniu]

NOWAK Wincenty � (ur. 31
X1898 r. w Baranowie k. Mosi-
ny � zm. 1963 r.), syn Jakuba i
Antoniny. Urodzi³ siê w wielo-
dzietnej rodzinie rolników w Ba-
ranowie k. Mosiny, brat Antonie-
go. W dniu 17 IX 1918 r. zosta³
wcielony do armii niemieckiej,
gdzie odbywa³ s³u¿bê do 29 XII
1918 r. Od 19 I 1918 r., bra³ czyn-
ny udzia³ w powstaniu wielko-
polskim, w walkach w okolicy
Chodzie¿y, Rogo�na, na linii No-
teci. W dalszym przebiegu s³u¿-

by wojskowej, uczestniczy³ w wojnie polsko-bolszewickiej bio-
r¹c udzia³ m.in w �bitwie warszawskiej�, w walkach pod Ra-
dzyminem. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, wybra³ zawo-
dow¹ s³u¿bê wojskow¹. Ukoñczy³ Szko³ê Strzelania Artylerii w
stopniu starszego ogniomistrza. W wojnie obronnej 1939 r., wal-
czy³ na szlaku bojowym gen. Tadeusza Kutrzeby, w szeregach
Armii Poznañ, do czasu jej rozbicia w bitwie nad Bzur¹. W cza-
sie okupacji wiêziony w oflagu na terenie Niemiec. Po wojnie
osiad³ w Nowym Miasteczku k. Nowej Soli, nastêpnie mieszka³
we Wschowej. Zmar³ w roku 1963.
Odznaczony Medalem pañstwowym za wojnê 1918/1921 r., Me-
dalem Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³o�ci, br¹zowym
Medalem Za D³ugoletni¹ S³u¿bê.
[Po�wiadczenie s³u¿by Nr. 2859 CAW z dnia 13 sierpnia 1959
r.; Przekaz rodzinny syna - Macieja Nowaka]
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OBIERSKI Ludwik � (ur. 4
VIII 1888 r. w Grodzisku Wlkp.
� zm. 11 XI 1971 r. w Mosinie),
syn Józefa i Michaliny zd., Du-
dziñskiej. Po ukoñczeniu szko³y
podstawowej w Grodzisku i tech-
nicznej w zawodzie budowlanym
w Poznaniu, pracowa³ najpierw
w przedsiêbiorstwie budowla-
nym ojca, potem zatrudni³ siê na
kolei. Reklamowany przez kolej
i rodzinê, nie zosta³ zmobilizo-
wany do armii cesarskiej. 20 XII
1918 r. zg³osi³ siê, jako ochotnik,

do oddzia³u powstañczego w Grodzisku Wlkp., z którym wzi¹³
udzia³ w walkach o Wolsztyn i Kopanicê, pod dowództwem J.
Skrzydlewskiego i Zenktellera, w ramach dzia³añ 2 Pu³ku Strzel-
ców Wielkopolskich. 24 marca 1919 r., zosta³ zwolniony ze s³u¿-
by wojskowej w stopniu szeregowca.
W roku 1926, wraz z ¿on¹ sprowadzi³ siê do Mosiny i zamiesz-
ka³ w budynku kolejowym przy ul. Kolejowej. Zosta³ zawia-
dowc¹ odcinka kolejowego I klasy: Czempiñ � Luboñ i funkcjê
tê pe³ni³ nieprzerwanie do wrze�nia 1939 r.
W latach 30., by³ aktywnym cz³onkiem BBWR-u, Kolejowego
Przysposobienia Wojskowego w Mosinie oraz rajc¹ miejskim.
W czasie II wojny �wiatowej, w styczniu 1941 r., Ludwik Obier-
ski zosta³ aresztowany przez Gestapo pod zarzutem niszczenia
torów kolejowych na trasie I³ówiec-Poznañ oraz z niszczenia
tajnej dokumentacji ca³ego odcinka kolejowego Czempiñ - Lu-
boñ. Przeszed³ �ledztwo w Domu ̄ o³nierza w Poznaniu. Zwol-
niony z braku dowodów winy w koñcu lutego 1941 r.
Zweryfikowany jako powstaniec wielkopolski przez Zarz¹d
G³ówny Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich 1918/1919 w Po-
znaniu. Ojciec dwóch synów: Kazimierza i Mariana.
[Przekaz rodzinny syna Mariana, Za�wiadczenie Nr. 3547 z 28
VIII 1947 r. Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Powstañców Wielko-
polskich 1918/1919]

OLEJNICZAK Stanis³aw
[Umieszczony na li�cie powstañców wlkp. powsta³ej kilkadziesi¹t
lat temu przekazanej przez Izbê Muzealn¹ w Mosinie -  brak in-
nych poszlak uczestnictwa w powstaniu]

OWCZARCZAK Ignacy � (ur. 29 VII 1895 r. � zm. ?). Sier¿ant
armii niemieckiej. Dowódca plutonu w 2 kompanii �remskiej, od
13 I 1919 r. walczy³ na froncie pod Lesznem. Dekretem Narodo-
wej Rady Ludowej nr 44 z 25 IV 1919 r. mianowany poruczni-
kiem w piechocie (6 Pu³ku Strzelców Wielkopolskich), ze star-
szeñstwem od 1 VI 1919 r. Dowódca Szko³y Podoficerskiej w
Osiecznej (16/19 VI 1919 r.). W 1922 r. by³ ju¿ w rezerwie w
stopniu podporucznika, z przydzia³em mobilizacyjnym do 58 pp.
W 1924 r. porucznik rezerwy z przydzia³em mobilizacyjnym do 6
baonu sanitarnego. W 1934 r. dr por. sanitarny ze stopniem od 1
VI 1919 r., z przydzia³em mobilizacyjnym do 8 Szpitala Okrêgo-
wego w Toruniu (mieszka³ wtedy na terenie administrowanym
przez Powiatow¹ Komendê Uzupe³nieñ w Toruniu). Kapitan ad-
ministracji sanitarnej ze stopniem od 1 I 1936. Po II wojnie �wia-
towej mieszka³ w Mosinie.
[Opracowa³ Jaros³aw Wawrzyniak]

OWCZARCZAK Stanis³aw � zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosi-
na � nr 367 pozycji w spisie. Sekretarz Ko³a Mosina na dzieñ 3
XII 1934 r., prezes Ko³a Mosina na dzieñ 1 III 1939 r., po II
wojnie �wiatowej dalej prezes Ko³a Mosina, co potwierdzone

na pierwszym powojennym zebraniu w dniu 3 XI 1946 r.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934; AP w Poznaniu 53/884/280
Mosina pow. �rem akta ko³a 1937-1939; AP w Poznaniu 53/
884/41 Karty ewidencyjne kó³ Zwi¹zku Powstañców Wielkopol-
skich 1939, poz. 14; AP w Poznaniu 53/884/384 Zwi¹zek Po-
wstañców Wielkopolskich 1945-1949, poz. 40]

PALUCH Józef
[Umieszczony na li�cie powstañców wlkp. powsta³ej kilkadziesi¹t
lat temu przekazanej przez Izbê Muzealn¹ w Mosinie -  brak in-
nych poszlak uczestnictwa w powstaniu]

PAWLAK Stanis³aw � zweryfi-
kowany jako powstaniec przez
Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu
30 VII 1934 r. Ko³o Mosina � nr
365 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Pro-
tokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-
19.09.1934]

PAWLAK Stefan � powstaniec 2 kompanii kórnickiej, le�ni-
czy z Mieczewa.
[Kórnik i Bnin w walkach o wolno�æ w latach 1794-1945; red.
Stefan Weyman i Ludwik Gomolec, Poznañ-Kórnik 1976 PTPN]

PAWLAK W³adys³aw � (ur. 9 II 1901 r. � zm. ?) pochodzi³ z
Potrzanowa, powiat Oborniki. Pracowa³ na poczcie w Rejowcu
powiat W¹growiec.
Z chwil¹ powstania zerwa³em god³o niemieckie z budynku poczto-
wego i wrzuci³em do pobliskiego kana³u. W tym czasie wróci³ mój
ojciec z armii niemieckiej i przywióz³ ze sob¹ karabin oraz nabo-
je. By³o to dnia 29.12.1918 r. Wieczorem dowiedzia³em siê, ¿e �p.
Jan Czajka, w³a�ciciel folwarku organizuje polski patrol, do któ-
rego siê zg³aszam z zabranym ojca karabinem oraz nabojami.
Patrolowanie nasze polega³o na tem, ¿eby strzec, czy w okolicy
nie gromadz¹ siê miejscowi Niemcy. Patrolowanie trwa³o asz
do 6 stycznia i w dniu tem pojecha³em z miejscowemi zebranymi
ch³opaki pod Szubin. Tam stoczyli�my dnia 8/9 stycznia walkê i
po tej walce zwyciêstwem dla nas wrócili�my znów tem samem
wozem spowrotem.
Dnia 9 stycznia wst¹pi³em do I batalionu telegraficznego Po-
znañ. Przechodzê krótkie przeszkolenie i 9 lutego 1919 komen-
derowany do 1 pu³ku strzelców wielkopolskich wyjazd pod Lwów.
Biorê udzia³ w ca³ej kampanii pod Lwowem i wracam w czerw-
cu z 1 p. str. wlkp spowrotem do I batalionu telegraf.
Przydzielony do 17 kompanii telegr. wyje¿d¿am na front nie-
miecki pod Jutrosin. Pod Lesznem zostajê ranny i do szpitala
polowego w Jarocinie.
W miêdzyczasie wyjecha³a moja kompania z 17 dyw. Wlkp. na
front bolszewicki. Po wyleczeniu zosta³em przydzielony do ba-
onu [batalionu � przyp. autorzy] jako instruktor i w czerwcu
1920 r. wyruszam marszówk¹ do 17 komp.
Do 28 II 1930 r. by³ zawodowym ¿o³nierzem w stopniu sier¿an-
ta. Pó�niej otworzy³ interes gastronomiczny w Starej Go�linie, a
�obecnie [ok. 1938 r.: przyp. autorzy] przebywa w Mosinie�.
[Relacja W³adys³awa Pawlaka w AP w Poznaniu 53/884/280
Akta Ko³a Mosina pow. �rem 1937-1939]
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PINKUS Feliks � zweryfikowa-
ny jako powstaniec przez Komi-
sjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII
1934 r. Ko³o Mosina � nr 377 po-
zycji w spisie. Uczestnik pierw-
szego (po II wojnie �wiatowej)
spotkania reaktywowanego Ko³a
Mosina zwi¹zku powstañców  w
dniu 3 XI 1946 r.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Pro-
tokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-
19.09.1934; AP w Poznaniu  53/

884/384 Zwi¹zek Powstañców Wlkp. 1945-49]

PIKOSZ Franciszek � zwery-
fikowany jako powstaniec przez
Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu
24 X 1935 r. Ko³o Mosina � nr
72 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/20 Zwi¹-
zek Weteranów Powst. Narodo-
wych 1934-1936]

POHL Adam � ( ur. 10 XII 1895
r. � zm. VII 1954 r.) � pe³ni³ s³u¿-
bê liniow¹ w Kompanii Kórnic-
kiej (pó�niej 11 pu³k piechoty
wielkopolskiej). Urodzi³ siê w
rodzinie urzêdnika miejskiego
Edwarda Pohla (pierwszego bur-
mistrza miasta Kórnika) i Marii
z Gierliñskich (córki powstañca
1863 r.). Jako m³ody ch³opak
wst¹pi³ do towarzystwa gimna-
stycznego �Sokó³�. Organizacja
ta zajmuj¹ca siê usportowieniem
m³odzie¿y w rzeczywisto�ci

uczy³a patriotyzmu. Podczas I wojny �wiatowej Niemcy zabie-
rali m³odzie¿ z tej organizacji do ró¿nych prac i wcielali do swego
wojska, a wiêc musia³ walczyæ wbrew swej woli. Przebywa³ w
Alzacji i Lotaryngii. Po wojnie wróci³ do Kórnika i wst¹pi³ do
Kompanii Kórnickiej. Bra³ udzia³ w zdobywaniu �remu, a po-
tem wyjecha³ z oddzia³em na front wschodni. W powstaniu wiel-
kopolskim brali udzia³ równie¿ jego bracia: Józef, Stanis³aw
(zgin¹³ w powstaniu w walkach pod Zb¹szyniem), Jan i Marian.
Za udzia³ w powstaniu zosta³ odznaczony Krzy¿em Waleczno-
�ci Ochotnika Wojsk Wielkopolskich, Medalem Niepodleg³o�ci
w dniu 13 III 1933 r. oraz Odznak¹ Pami¹tkow¹ Wojsk Wielko-
polskich z 8 VI 1932 r.
Podczas wybuchu II wojny �wiatowej przebywa³ w Sierako-
wie, sk¹d wskutek szykan ze strony Niemców ucieka³ z ro-
dzin¹ do Drawska, gdzie by³ wspó³twórc¹ grupy konspiracyj-
nej �W³adys³aw Sikorski�. Po wyzwoleniu by³ wiêziony przez
Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego za dzia³alno�æ w AK. Ostat-
nie lata spêdzi³ w Mosinie, ale w wyniku pobytu w wiêzieniu
rozchorowa³ siê, a po dwuletniej chorobie zmar³ po operacji w
szpitalu w �remie. Zosta³ pochowany na cmentarzu parafial-
nym w Mosinie.

[Za�wiadczenie dowódców Kompanii Kórnickiej z
12.02.1934 r.; Relacja syna Zygmunta Pohla; Zenon Szy-
mankiewicz, Sylwan, 1981 r; dyplom Kapitu³y Krzy¿em Wa-
leczno�ci Ochotnika Wojsk Wielkopolskich, Dyplom Medalu
Niepodleg³o�ci z dnia 13 III 1933 r. oraz patent Odznaki
Pami¹tkowej Wojsk Wielkopolskich z 8 VI 1932 r.]

POTOCKI Andrzej � jeden z trzech braci Potockich (patrz =>
Antoni Potocki, Roman Potocki) z o�miorga rodzeñstwa, któ-
rzy brali udzia³ w powstaniu wielkopolskim, mia³ wysok¹ szar-
¿ê � sier¿ant. Nie wiadomo w jakiej formacji walczy³.
[Relacja bratanicy Teresy Szulc z dnia 17 VII 2008 r.]

POTOCKI Antoni � jeden z
trzech braci Potockich (patrz =>
Andrzej Potocki, Roman Potoc-
ki) z o�miorga rodzeñstwa, któ-
rzy brali udzia³ w powstaniu
wielkopolskim, walczy³ �przy
u³anach�.
[Relacja bratanicy Teresy Szulc
z dnia 17 VII 2008 r.]

POTOCKI Roman � (ur. 18 II
1902 r. w Dru¿ynie � zm. ?) syn
Józefa i Michaliny, z zawodu
kolejarz, jeden (najm³odszy) z
trzech braci Potockich (patrz =>
Andrzej Potocki, Antoni Potoc-
ki) z o�miorga rodzeñstwa, któ-
rzy brali udzia³ w powstaniu
wielkopolskim.
Do ukoñczenia szko³y do 1917
roku by³em w domu przy Rodzi-
cach, pó�niej zacz¹³em praco-
waæ na kolei. Pracowa³em do
roku 1918 roku. ...(?) grudnia

poszed³em na powstanie, gdzie bra³em udzia³ [w walkach �
przyp. autorzy] pod Golêcinem, gdzie dowodzi³ oddzia³em
dow. major Kopa, a pó�niej por. Gajkowski(?), gdzie bra-
³em udzia³ [w walkach � przyp. autorzy] przez Stary Rynek i
uderzyli�my na Cytadelê, Poznañ-Winiary. Kiedy by³a Cy-
tadela wolna tworzy³a siê ju¿ 1 kompania strzelców wielko-
polskich. Kiedy by³o brak ³¹czno�ci na moj¹ pro�bê by³em
przydzielony do ³¹czno�ci, gdzie by³a formowana 1 kompa-
nia 1 batalionu ³¹czno�ci dowodzi³ ppor. Mazurek (?). Kie-
dy my byli wyszkoleni w ³¹czno�ci, zostali my przydzieleni
na front pod Gniewkowem, kierunek Toruñ. Po ukoñczeniu
Powstania i wojny (...) i ugody zosta³em bezterminowo urlo-
powany do domu. Zwolniony by³em w Poznaniu w roku 1921
i pracowa³em nadal na kolei.
Wst¹pi³ do wojska po og³oszeniu naboru ochotników. Bra³
udzia³ w walkach o Cytadelê, gdzie zaskoczyli Niemców i
zabrali broñ, pó�niej walczy³ w oddziale �remskim. Od 6 I
1919 r. s³u¿y³ w 1 kompanii 1 batalionu telegr. W roku 1920
s³u¿y³ w wojsku w czasie wojny polsko-sowieckiej jako te-
lefonista w dowództwie Frontu Po³udniowego (6 VIII 1920
r.� 14 IX 1920 r.), G³ównej Kwaterze Naczelnego Wodza
(15 IX 1920 r. � 10 X 1920 r.), Dowództwie 4 Armii (11 X
1920 r. - 06 IV 1921 r.). Otrzyma³ Medal Pami¹tkowy za
wojnê 1918-1921. Zweryfikowany jako powstaniec przez
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Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosina
� nr 288 pozycji w spisie. Cz³onek przedwojenny od 1934 r.
i powojenny Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich � przy-
najmniej do 1949 r.
[Wspomnienia Romana Potockiego spisane 28 XI 1969 r.; Rela-
cja córki Teresy Szulc z dnia 17 VII 2008 r.; Ksi¹¿eczka wojsko-
wa - nr porz¹dkowy 12.335; AP w Poznaniu 53/884/19 Proto-
kolarz posiedzeñ Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934;
legitymacja Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich 1918-1919 z
roku 1949]

PRÊTKI Franciszek � (ur. 1 X 1888 r. w Otorowie, powiat
Szamotu³y � zm. 5 I 1944 r. w obozie koncentracyjnym w O�wiê-
cimiu), zweryfikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfi-
kacyjn¹ w dniu 20 XII 1934 r. Ko³o Mosina � nr 442 pozycji w
spisie. W czasie II wojny �wiatowej przechowywa³ do roku 1943
r. sztandar harcerski (który pó�niej przechowywa³ Mieczys³aw
Konieczny). Aresztowany wraz z ca³¹ rodzin¹ za dzia³alno�æ
podziemn¹, miêdzy 9 IX 1943 r. a listopadem 1943 r., przeby-
wa³ w obozie przej�ciowym w ̄ abikowie, nastêpnie przewie-
ziony do obozu koncentracyjnego w O�wiêcimiu, gdzie zmar³ 5
I 1944 r. W obozach zmar³a równie¿ jego ¿ona i troje z czworga
dzieci.
[AP 53/884/20 Zwi¹zek Weteranów Powst. Narodowych 1934-
1936; Wniosek do Zwi¹zku By³ych Wiê�niów Politycznych  - nie-
mieckich obozów koncentracyjnych i wiêzieñ z 10.03.1946 r. o
zasi³ek sierocy dla Eugeniusza Prêtkiego � jedynego ocala³ego
dziecka]

PRZYBYLSKI Jan � (ur. 21 I 1896 r. w Koninku � zm. 11 V
1919 r. w Wolsztynie), zamieszka³y w Borówcu. Powstaniec
wielkopolski, s³u¿y³ jako szeregowy w 10 kompanii 7 Pu³ku
Strzelców Wielkopolskich, zmar³ �z chorób� w Wolsztynie, po-
chowany w Sasinowie [prawdopodobnie chodzi o cmentarz w
Rogalinku � przyp. autorzy] Gmina Mosina.
[W. Olszewski, £. Jastrz¹b, Lista strat Powstania Wielkopolskie-
go od 27.12.1918 r. do 8.03.1920., Koszalin 2008, pozycja 1618]

PTASIK Marcin � (ur. 7 XI
1894 r. w Janowie pow. Rawicz
� zm. 16 XI 1976 r. w Mosi-
nie), syn Micha³a i Ma³gorza-
ty z d. £êckiej. Zmobilizowa-
ny do armii niemieckiej 15 VIII
1914 r., s³u¿bê w jej szeregach
pe³ni³ do 25 XII 1918 r. Po po-
wrocie do domu z I wojny
�wiatowej, w dniu 28 XII 1918
r., jako ochotnik zg³osi³ siê do
powstania wielkopolskiego.
Bra³ udzia³ w walkach na fron-
cie po³udniowym: Jeziory � Ja-

nowo � Zduny � Krotoszyn, pod dowództwem Wac³awa
Roszczaka, Stanis³awa Celichowskiego i Thiela. S³u¿y³ w
11 Pu³ku Strzelców Wlkp., potem w 69 PP. Zdemobilizowa-
ny w styczniu 1921 r. w stopniu sier¿anta. Odznaczony licz-
nymi odznaczeniami cywilnymi i wojskowymi. D³ugoletni
pracownik mosiñskiej administracji publicznej. Mieszka³ w
Mosinie przy ul. £aziennej.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹
w dniu 30 VII 1934 r. � nr 363 pozycji w spisie.
[Ankieta ZBOWiD Ko³o Mosina, wype³niona przez Marcina Pta-
sika w dniu 10 X 1971 r.; AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz
posiedzeñ Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

RATAJCZAK Józef � (ur. 13 X
1893 r. w Dru¿ynie � zm. 21 XII
1944 r.), syn Antoniego i Kata-
rzyny. O¿eniony 16 VII 1922 r.
z Jadwig¹ z domu Pawlick¹. W
roku 1919 zamieszka³y w Grzyb-
nie, pó�niej w Nowinkach. W
czasie I wojny �wiatowej s³u¿y³
od 10 I 1915 r. w armii niemiec-
kiej, walczy³ pod Mercy, Verdun
i Somm¹, ranny w nogi w roku
1915 r., w 1918 r., dosta³ ¯ela-
zny Krzy¿. W czasie powstania

wielkopolskiego zg³osi³ siê jako ochotnik 12 I 1919 r. S³u¿y³ w
7 Pu³ku Strzelców Wielkopolskich, walczy³ pod Nak³em i Zb¹-
szyniem, pó�niej w latach 1919-1920 w 8 kompanii 61 Pu³ku
Piechoty. Walczy³ na froncie bolszewickim pod Kijowem, Miñ-
skiem i Berezyn¹. 10 X 1920 r. awansowa³ na starszego szere-
gowego, 18 XII 1920 r. bezterminowo urlopowany, przeniesio-
ny do rezerwy 20 III 1923 r.
[Ksi¹¿eczka wojskowa]

RATAJCZAK Stanis³aw � powstaniec I kompanii kórnickiej
(IV kompania batalionu �remskiego), robotnik rolny, Rogalin,
starszy strzelec, lekko ranny.
[Kórnik i Bnin w walkach o wolno�æ w latach 1794-1945; red. Stefan
Weyman i Ludwik Gomolec, Poznañ-Kórnik 1976 PTPN, str. 135]

RAWECKI Jakub � zweryfiko-
wany jako powstaniec przez Ko-
misjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30
VII 1934 r. Ko³o Mosina � nr 287
pozycji w spisie.
 [AP w Poznaniu 53/884/19 Pro-
tokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933 -
19.09.1934]

ROSZCZAK Antoni � zweryfi-
kowany jako powstaniec przez
Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30
VII 1934 r. Ko³o Mosina � nr 376
pozycji w spisie. Rozstrzelany 20
X 1939 r.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Pro-
tokolarz posiedzeñ Komisji Wery-
fikacyjnej 31.01.1933-
19.09.1934; AP w Poznaniu  53/
884/384 Zwi¹zek Powstañców
Wlkp. 1945-49]

RÓ¯AÑSKI Cezary � (ur. 24
VIII 1899 r. w Stêszewie � zm.
11 XI 1984 r.). Od 13 XII 1918 r.
zajmowa³ siê organizacj¹ i szko-
leniem oddzia³u w Stêszewie,
który z wybuchem powstania
przyj¹³ nazwê kompanii stêszew-
skiej pod dowództwem Józefa
Szyftera. Walczy³ pod Rakonie-
wicami, Wolsztynem, Kopanic¹,
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Kargow¹ i Babimostem, od 23 I 1919 r. s³u¿y³ w ramach wojska
regularnego w 10 Pu³ku Strzelców Wielkopolskich.
Odznaczony m.in. Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi przez premiera
S³awoj Sk³adkowskiego 28 VI 1938 r., oraz Krzy¿em Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu
30 VII 1934 r. Ko³o Mosina � nr 284 pozycji w spisie. Uznany za
weterana powstania wielkopolskiego � wci¹gniêty do kartoteki Archi-
wum Towarzystwa Dla Badañ Nad Histori¹ Powstania Wielkopol-
skiego pod nr 11244 w dniu 15 II 1935 r. Uczestnik pierwszego (po II
wojnie �wiatowej) spotkania reaktywowanego Ko³a Mosina Zwi¹zku
Powstañców w dniu 3 XI 1946 r., ojciec Wincentego � poety.
[Dyplom Br¹zowego Krzy¿a Zas³ugi; po�wiadczenie dowódcy
kompanii stêszewskiej Józefa Szyftera z 11 VI 1934 r.; AP w Po-
znaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji Weryfikacyj-
nej 31.01.1933-19.09.1934; AP w Poznaniu  53/884/384 Zwi¹-
zek Powstañców Wlkp. 1945-49]

RÓ¯YÑSKI Aleksander � W czasie I wojny �wiatowej powo-
³any do armii pruskiej. Uczestnik powstania wielkopolskiego,
spokrewniony z Piotrem Mockiem. Gdy wybuch³o powstanie,
mieszka³ w Mosinie.
[Przekaz rodzinny � Klaudii Thomalli]

RUSKOWSKI W³adys³aw � wniosek do komisji weryfikacyj-
nej o uznanie za powstañca str. 41 poz. 1 udokumentowany 8 II
1935 r.
[AP w Poznaniu 53/884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP �
wnioski powstañców]

RYBARCZYK Stanis³aw � (ur.
4 V 1901 r. - zm. 27 XII 1976 r.),
w czasie I wojny �wiatowej ojciec
na froncie, przerwa³ naukê i pra-
cowa³ na utrzymanie rodziny jako
piekarz.
W niedzielê, 10 listopada 1918 r.,
przyjecha³ do mnie na rowerze ze
�remu kolega �po fachu�. W trak-
cie rozmowy wspomnia³, ¿e w so-
botê obito burmistrza �remu i
wybito szyby w domach niemiec-
kich. Opowiedzia³em o tym zaj�ciu
innym uczniom i mistrzowi [pie-
karnia � przyp. autorzy]. Wkrótce

wiadomo�æ ta dotar³a do naszego cechmistrza. Zaapelowano do
nas, aby� zachowali spokój i nie wdawali siê w awantury z Niem-
cami.
W pierwszych dniach powstania [w rzeczywisto�ci za datê
rozpoczêcia powstania przyjmuje siê 27.12.1918 r. � przyp.
autorzy] utworzone zosta³y w Poznaniu i Wielkopolsce Rady
Ludowe. W grodzie Przemys³awa powsta³a Komisja Wojsko-
wa, sk³adaj¹ca siê z by³ych polskich oficerów armii niemiec-
kiej.
Komendatem Rady Ludowej zosta³ w Mosinie Czes³aw Janicki �
handlarz trzody chlewnej (cz³owiek ten, wybitny patriota, zosta³
rozstrzelany w czasie II wojny �wiatowej).
Rada Ludowa zosta³a wy³oniona spo�ród obywateli miasta. Sk³a-
da³a siê g³ównie z rzemie�lników i robotników, maj¹cych swoj¹
placówkê na Rynku, w posesji H.J, obok restauracji. W pó�niej-
szym okresie obsadzili oni urz¹d pocztowy, dworzec, magistrat,
wa¿niejsze magazyny, a tak¿e tory kolejowe.
W niedzielê w dniu 22 grudnia 1918 r. wszystkie sklepy w Po-
znaniu by³y otwarte. Z tej okazji mistrz pozwoli³ mi i mojemu
koledze pojechaæ do Poznania i kupiæ p³aszcze, spodnie oraz

ró¿ne drobiazgi.
W Poznaniu id¹c ulic¹ �w. Marcina, spotka³em mego szkol-
nego przyjaciela � Aleksandra Styczyñskiego � który od d³u¿-
szego czasu mieszka³ w Poznaniu i nale¿a³ do tutejszego zrze-
szenia harcerzy. Na pytanie: �Co u Ciebie s³ychaæ?� odpo-
wiedzia³ po prostu: �Du¿o nowego. Szykuje siê powstanie,
je¿eli chcesz mo¿esz zg³osiæ siê w biurze werbunkowym na
Starym Rynku. W³a�nie tam idê. Jestem ³¹cznikiem�. Oczy-
wi�cie przyj¹³em propozycjê. 26 grudnia 1918 r. przyjecha-
³em do mojej ciotki, zamieszka³em przy ul. �w. Marcina.
Zaraz pierwszego dnia spotka³em siê w umówionym miejscu
ze Styczyñskim. Poinformowa³ mnie, ¿e do Poznania przyje-
cha³ Ignacy Paderewski z ¿on¹. Na trasie przejazdu od dwor-
ca do �Bazaru� utworzy³ siê olbrzymi szpaler ludno�ci pol-
skiej. Miasto udekorowane polskimi, francuskimi i angiel-
skimi flagami przybra³o od�wiêtny wygl¹d.
Wobec wiadomo�ci o maj¹cej siê odbyæ 27 grudnia manifestacji
umówi³em siê na godzinê 10.00 tego dnia z Alkiem. Spotkali�my
siê przy ul. �w. Marcina. W po³udnie odby³a siê wielka manife-
stacja. M³odzie¿ szkolna (ponad 1000 osób) przedefilowa³a przed
Bazarem. Wznoszono okrzyki narodowe i �piewano pie�ni pa-
triotyczne. Po przemówieniu Paderewskiego zapanowa³a ogól-
na rado�æ i podniecenie w�ród zebranych. Zaczê³o siê ono prze-
radzaæ w masowe wyst¹pienie przeciw zaborcy. Niemcy widz¹c
to, próbowali przej�æ do kontraakcji. Zorganizowali, poparci
przez organa wojskowe, na podwórzu koszrowym VI pu³ku, po-
chód z orkiestr¹, który ruszy³ przez ulice Poznania w stronê
Bazaru. Po drodze ¿o³nierze niemieccy zdzierali flagi, demolo-
wali biura i mieszkania. Ludno�æ polsk¹ gromadz¹c¹ siê przed
Bazarem zacz¹³ rozpêdzaæ oficer niemiecki jad¹cy na koniu.
Wówczas pad³ strza³ bêd¹cy promotorem dla has³a �Polacy do
broni!�.
Pierwsze rozkazy zaczê³y wychodziæ z biura POWZP miesz-
cz¹cego siê przy ul. Piekary. Powstañcy opanowali bardzo szyb-
ko dworzec, pocztê i koszary przy ul. Solnej. Komendantem
dworca zosta³ Szymczak. Zg³osili�my siê do niego wraz ze Sty-
czyñski. Przyjêto nas do oddzia³u dworcowego, który mia³ za
zadanie znoszenie broni zdobytej na wojskach niemieckich po-
wracaj¹cych z frontu wschodniego. Broñ tê magazynowali�my
na peronie I i IV. Nastêpnie wywo¿ono j¹ do jednostek powstañ-
czych i do ich punktów zbiorczych. Powy¿sze zadanie wykony-
wa³em do oko³o 14 stycznia 1919 r. Nie wróci³em ju¿ do domu,
lecz podj¹³em pracê w piekarni wojskowej przy ul. Solnej. Po
przeprowadzonych badaniach lekarskich zg³osi³em siê u ko-
mendanta Przybylskiego. Ten wielki patriota pe³ni¹c w inten-
denturze niemieckiej stanowisko kontrolera dziêki energicznej
dzia³alno�ci pokrzy¿owa³ plany niemieckie. Uratowano du¿o
sprzêtu wojskowego przed wywozem do Niemiec; sta³ siê on
podstaw¹ do zaopatrzenia szeregów powstañczych.
Pracê rozpocz¹³em 15 stycznia 1919 r. jako piekarz, lecz ju¿
po kilku dniach zacz¹³em pe³niæ funkcjê konwojenta na pod-
stawie rozkazu szefa mojej jednostki � st. Sier¿anta Koby-
d³owskiego. Moje zadanie polega³o na przygotowaniu trans-
portów chleba i innej ¿ywno�ci dla oddzia³ów powstañczych.
Po sprawdzeniu ilo�ci towaru wyje¿d¿a³em wraz z transpor-
tem do naszych magazynów mieszcz¹cych siê przy oddzia-
³ach powstañczych, wzd³u¿ linii demarkacyjnej. Zaopatry-
wali�my tak¿e inne miejscowo�ci: Ko�cian, Wolsztyn, Nowy
Tomy�l, Rogo�no, Pniewy, Wronki, Jarocin a tak¿e obóz je-
niecki w Szczypiornie.
W licpu 1919 r. otrzymali�my rozkaz przygotowania wiêk-
szego transportu chleba i m¹ki oraz urz¹dzenia nowej kom-
pletnej piekarni polowej (6 pieców na ko³ach) wraz z za-
³og¹. Gotowy transport zosta³ przewieziony z Tamy Garbar-
skiej na Dworzec G³ówny i doczepiony do transportu arty-
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lerii lekkiej z ul. Solnej. Tutaj oznajmiono nam, ¿e wyje¿d¿a-
my na front wschodni wchodz¹c w sk³ad 14 dywizji wielko-
polskiej. Poprzez Ostrów Wlkp., Kalisz, £ód�, Radom do-
tarli�my do Horodeczka. Po dwóch dniach przetransporto-
wano nas do Rodoczkiewic, gdzie rozpoczêli�my wypiek chle-
ba. Jednak¿e nie trwa³o to d³ugo � po zdobyciu Miñska na-
sza jednostka wojskowa obsadzi³a piekarniê w tzw. bia³ych
koszarach. Rozpoczêli�my ponownie nasz¹ pracê, lecz wkrót-
ce zachorowa³em na krwaw¹ biegunkê.
Przebywa³ w szpitalach, wycofany na ty³y. W roku 1921 zwol-
niony z wojska jako niezdolny do dalszej s³u¿by.
W czasie II wojny �wiatowej przebywa³ w Mosinie. Mimo kil-
kukrotnych wezwañ nie podpisa³ Volkslisty.
[Biogram spisany na podstawie wspomnieñ Stanis³awa Rybar-
czyka w roku 1974]

SKIBIÑSKI Tomasz � zweryfikowany jako powstaniec przez
Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosina � nr
382 pozycji w spisie
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

SKRZYPCZAK Walenty � (ur. 8 II 1898 r. � zm. 18 X 1944
r.), powstaniec wielkopolski, aresztowany 2 III 1943 r., zmar³ w
Mauthausen.
[AP w Poznaniu  53/884/384 Zwi¹zek Powstañców Wlkp. 1945-
49; Roman Per³a, Jacek Szeszu³a, Mosina w okresie okupacji
hitlerowskiej w: Szkice z przesz³o�ci Mosiny, KAW 1978 r]

SKRZYPCZYÑSKI Antoni � zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosi-
na � nr 285 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

SOBCZAK Stanis³aw � wymieniony jako cz³onek Ko³a Mosi-
na.
[AP w Poznaniu 53/884/280 Mosina pow. �rem akta ko³a 1937-
1939]

SPYCHA£A Walenty � (ur. 20 I
1898 r. w Tarnowie Podgórnym �
zm. 8 III 1992 r. w Mosinie), syn
Andrzeja i Jadwigi z d. Nowak.
Pocz¹tkowo mieszka³ w Napacha-
niu. Pó�niej rodzina przenios³a siê
do Mosiny, na Budzyñ. Zmobili-
zowany do armii pruskiej, w la-
tach 1917 � 1918 przebywa³ na
froncie francuskim. Po kapitula-
cji Niemiec powróci³ do domu i
wzi¹³ udzia³ w powstaniu wielko-
polskim. O¿eni³ siê z Helen¹ z d.
Szóstak. W okresie miêdzywojen-
nym robotnik, po II wojnie �wia-

towej pracownik kolei � dró¿nik przy ul. Farbiarskiej i toromistrz.
[Przekaz rodzinny]

STANIKOWSKI Micha³ � (ur. 18 IX 1887 r. � zm. 6 (7) IV
1942 r.), powstaniec wielkopolski, restaurator,  aresztowany 18
IX 1940 r., zmar³ w O�wiêcimiu.
[AP w Poznaniu  53/884/384 Zwi¹zek Powstañców Wlkp. 1945-
49; Roman Per³a, Jacek Szeszu³a, Mosina w okresie okupacji
hitlerowskiej w: Szkice z przesz³o�ci Mosiny KAW 1978]

STA�KIEWICZ Ignacy � (ur.
15 VII 1893 r. w Sobia³kowie �
zm. 17 XII 1984 r. w Rogalin-
ku), syn Stanis³awa i Barbary z
d. Walczak. Najprawdopodobniej
bra³ udzia³ w I wojnie �wiatowej.
Powstaniec wielkopolski.
Uczestniczy³ w wojnie obronnej
1939 r. Zmobilizowany do 14 DP.
57 pp w Poznaniu, dosta³ siê do
niewoli sowieckiej � po walkach
na wschodniej granicy, tj. po 17
IX 1939 r. internowany w ZSRR.
Po umowie Sikorski � Majski,
zwolniony z internowania, pó�-

niej bra³ udzia³ w dzia³aniach bojowych 2 Korpusu Polskiego.
Po II wojnie �wiatowej wróci³ do Mosiny. Mieszka³ w kamieni-
cy u p. Szymañskich przy ul. Niez³omnych. Schy³ek ¿ycia spê-
dzi³ w �domu spokojnej staro�ci� w Rogalinku, gdzie zmar³.
By³ o¿eniony z Franciszk¹ z d. Andrzejak.
[Ksiêga zgonów na rok 1984 USC w Mosinie; A. £uczak, Udzia³
mieszkañców Mosiny w wojnie obronnej 1939 w: Szkice z prze-
sz³o�ci Mosiny, KAW 1978]

SZCZEPANIAK Wojciech � (ur.
4 IX 1899 r. w Borowie pow. Ko-
�cian � zm. 2 XI 1971 r. w Mosi-
nie), syn Micha³a i Agnieszki z d.
Filipiak, z zawodu rolnik. Przeszko-
lony w armii niemieckiej w latach
1912-1913. Zmobilizowany do
dzia³añ w I wojnie �wiatowej od 2
VIII 1914 r. do 18 XII 1918 r. Na-
stêpnie od 13 I 1919 r., jako ochot-
nik wzi¹³ udzia³ w powstaniu wiel-
kopolskim. Walczy³ pod Miêdzy-
chodem i Kêpnem pod dowódz-
twem por. Przybylskiego. Pocz¹tko-

wo w 1 Baterii Artylerii Ciê¿kiej, nastêpnie w 5 pu³ku Stra¿y Granicz-
nej (od 31 V 1920 r.). W okresie od 1 I 1921 r. do 30 VII 1921 r. bra³
udzia³ w III powstaniu �l¹skim. Zwolniony z wojska 30 VII 1921 r.,
dos³u¿y³ siê stopnia ogniomistrza. ̄ onaty z Pelagi¹ z d. Nowak. Miesz-
ka³ przy ul. Nowej.
[Ankieta ZBOWiD Ko³o Mosina wype³niona przez Wojciecha
Szczepaniaka w dniu 11 VIII 1971 r.; Dokumentacja w zbiorach
Izby Muzealnej w Mosinie: Legitymacja zwolnienia z wojska pol-
skiego z 13 stycznia 1921 r., Legitymacja przydzia³u do Naczel-
nej Ekspozytury Z.P.G.Sl w Sosnowcu z dnia 26 V 1921 r.]

SZCZÊSNY Franciszek � wyjecha³ do pracy w górnictwie do
Westfalii, na sygna³ o wybuchu powstania wróci³ do Mosiny i
wst¹pi³ w szeregi powstañcze.
[Relacja Zygmunta Pohla]

SZ£APKA W³adys³aw � (ur. 19 VI 1897 r. � zm.?), zamiesz-
ka³y w chwili umieszczenia w spisie w �wi¹tnikach, powiat
�rem. Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfi-
kacyjn¹ w sierpniu 1935 r. Ko³o Puszczykowo � nr 3 pozycji w
imiennym spisie cz³onków ko³a Puszczykowo Stare z dnia 4 III
1937 r.
[AP w Poznaniu 53/884/25 karta 90 Zwi¹zek Weteranów Powst.
Narodowych R.P. 1914-1919]

SZOSTAK Stanis³aw
[Umieszczony na li�cie powstañców wlkp. powsta³ej kilkadziesi¹t
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lat temu przekazanej przez Izbê Muzealn¹ w Mosinie -  brak in-
nych poszlak uczestnictwa w powstaniu]

SZWEDEK Marcin � (ur. 1897 r. � zm. 1944 r.) zweryfikowa-
ny jako powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 16 IV
1934 r. Ko³o Mosina � nr 622 pozycji w spisie. Zamordowany
w obozie koncentracyjnym w czasie II wojny �wiatowej, zmar³
w O�wiêcimiu.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934;  AP w Poznaniu  53/884/
384 Zwi¹zek Powstañców Wlkp. 1945-49; Roman Per³a, Jacek
Szeszu³a, Mosina w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice z
przesz³o�ci Mosiny, KAW 1978]

SZYMAÑSKI Nikodem � (ur. 1902 r. w Zaniemy�lu � zm.?)
cz³onek Stra¿y Obywatelskiej, patrolowa³ szosê �rem-�roda. W
1919 r. s³u¿y³ w artylerii. Walczy³ o Zb¹szyñ, w wojsku do grud-
nia 1920 r. Brak danych dotycz¹cych zwi¹zków z Mosin¹.
[Izba Muzealna]

SZYMAÑSKI Alojzy � (ur. 17
XII 1891 r. � zm. 20 X 1939 r.
w Mosinie), powstaniec wiel-
kopolski, rozstrzelany na ryn-
ku w Mosinie 20 X 1939 r.
[AP w Poznaniu  53/884/384
Zwi¹zek Powstañców Wlkp.
1945-49; Roman Per³a, Jacek
Szeszu³a, Mosina w okresie
okupacji hitlerowskiej w: Szki-
ce z przesz³o�ci Mosiny, KAW
1978]

�PI¥CZKA Franciszek � (ur. 19 XI 1891 r. w Zêbowie k.
Lwówka � zm. 24 VIII 1959 r. w Mosinie), syn. Szczepana i
Franciszki z d. Szczechowiak. Pocz¹tkowo wraz z bratem Ja-
nem i rodzicami mieszka³ w Kiekrzu k. Poznania. Prawdopo-
dobnie zmobilizowany w czasie I wojny �wiatowej do armii pru-
skiej. Powstaniec wielkopolski, ochotnik. Brak jednoznaczne-
go okre�lenia, gdzie walczy³.
Od 1 III 1922 r. rodzina �pi¹czka zamieszka³a w Mosinie, przy
obecnej ul. Poznañskiej pod nr 15. Franciszek o¿eni³ siê z Te-
res¹ Matuszczak. By³ aktywnym cz³onkiem OSP w Mosinie.
Razem z bratem Janem wywieziony w czasie okupacji hitle-
rowskiej na roboty przymusowe w rejon Kutna, Konina. Po za-
koñczeniu II wojny �wiatowej, mieszka³ dalej w Mosinie.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹
w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosina � nr 369 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934; Przekaz rodzinny]

TALARCZYK Stefan � zweryfikowany jako powstaniec przez
Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosina � nr
372 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

TKU� (? - nieczytelne nazwisko) Stanis³aw � zweryfikowany
jako powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 IV 1935
r. Ko³o Mosina � nr 183 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/20 Zwi¹zek Weteranów Powst. Naro-
dowych 1934-1936]

TOMCZAK Zygmunt � w czasie I wojny �w. przebywa³ w
Westfalii sk¹d przyby³ na powstanie, nie mia³ potomków. Zwe-

ryfikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w
dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosina � nr 362 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934, przekaz bratanicy Anieli
Kucznerowicz]

TOMCZYK W³adys³aw � (ur.
13 II 1901 r. w Turwii ko³o �remu
� zm. w 1984 r. w Jarocinie). W
powstaniu wielkopolskim. S³u¿y³
w 1 kompanii garnizonowej w
Poznaniu, pó�niej porucznik w
75 Pu³ku Piechoty w Chorzowie.
Odznaczony Krzy¿em Powstañ-
czym, Krzy¿em Virtuti Militari
IV klasy. Zweryfikowany jako
powstaniec przez Komisjê Wery-
fikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r.
Ko³o Mosina � nr 289 pozycji w
spisie. Ranny od³amkami w cza-

sie dzia³añ wojennych po lewej stronie cia³a.
[Podpis pod zdjêciem W³adys³awa Tomczyka; Przekaz synowej
Marii Tomczyk z dnia 5 wrze�nia 2008 r.; AP w Poznaniu 53/
884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji Weryfikacyjnej
31.01.1933-19.09.1934]

TOMIÑSKI Jan
[Umieszczony na li�cie powstañców wlkp. powsta³ej kilkadziesi¹t
lat temu przekazanej przez Izbê Muzealn¹ w Mosinie -  brak in-
nych poszlak uczestnictwa w powstaniu]

TRZCIÑSKI Franciszek � zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosi-
na � nr 373 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

URBANIAK Marian � zweryfikowany jako powstaniec przez
Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosina � nr
371 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

UTRACIK Marceli � (ur. 29 X
1882 r. w M³ynkowie k. Grodzi-
ska � zm. 9 V 1978 r. w Rawi-
czu). Syn Marcina i Gertrudy z
d. Gierszol. W czasie I wojny
�wiatowej walczy³ na Ba³kanach.
Po powrocie do domu, do Gro-
dziska, zaci¹gn¹³ siê tam do po-
wstania. Od 29 I 1929 r. zamiesz-
ka³ wraz z ¿on¹ Katarzyn¹ z d.
Sterczyñsk¹, u Ogrodowskiego
na ul. Lipowej (obecnie Mickie-
wicza). Z zawodu robotnik, pó�-

niej murarz. By³ jednym z murarzy odbudowuj¹cych, spalony
przez okupanta hitlerowskiego ko�ció³ w Mosinie.
W 1971 r. przeprowadzi³ siê do córki w Rawiczu.
[Przekaz rodzinny]

WALENCIAK Stanis³aw � wniosek do komisji weryfikacyj-
nej o uznanie za powstañca str. 65 poz. 24, wymieniony jako
cz³onek Ko³a Mosina na pierwszym zebraniu reaktywowanego
ko³a w dniu 3 XI 1946 r.
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[AP w Poznaniu 53/884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP �
wnioski powstañców; AP w Poznaniu 53/884/280 Mosina pow.
�rem akta ko³a 1937-1939]

WALKOWIAK Franciszek � zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosi-
na � nr 381 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

WASZAK Zygmunt � zweryfikowany jako powstaniec przez
Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosina � nr
364 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

WI�NIEWSKI Piotr
[Umieszczony na li�cie powstañców wlkp. powsta³ej kilkadziesi¹t
lat temu przekazanej przez Izbê Muzealn¹ w Mosinie -  brak in-
nych poszlak uczestnictwa w powstaniu]

WOJTASZEWSKI Leon � (ur.
11 IV 1904 r. w Gnie�nie � zm.
13 II 1973 r. w Ludwikowie), syn
W³adys³awa i Józefy. Bra³ udzia³
w powstaniu wielkopolskim jako
najm³odszy powstaniec gnie�-
nieñskiej kompanii telegraficz-
nej. Nastêpnie uczestnik powsta-
nia �l¹skiego. O¿eniony z Hen-
ryk¹ Niewiadomsk¹. Mieszka³ w
Mosinie, przy ul. Strzeleckiej.
Pracowa³ jako nauczyciel Szko-
³y Zawodowej w Mosinie. Od-
znaczony Wielkopolskim Krzy-
¿em Powstañczym.

[Ksiêga zgonu na rok 1973 USC w Mosinie; Dokumentacja
w zbiorach Izby Muzealnej w Mosinie: Za�wiadczenie CAW
z r. 1958 o weryfikacji jako powstaniec wlkp. ; Za�wiadcze-
nie CAW o udziale w powstaniu �l¹skim; Po�wiadczenie do-
wódcy W. Stranza o udziale w gnie�nieñskiej kompanii tele-
graficznej; Legitymacja odznaczenia Wielkopolskim Krzy-
¿em Powstañczym z 1958 r.]

WOSIÑSKI Hieronim
[Umieszczony na li�cie powstañców wlkp. powsta³ej kilka-
dziesi¹t lat temu przekazanej przez Izbê Muzealn¹ w Mosi-
nie -  brak innych poszlak uczestnictwa w powstaniu]

WOSZAK Stanis³aw � (ur. 10 IV
1897 r. w Mosinie - zm. 23 III 1968 r.
w Mosinie), jako ochotnik wst¹pi³ do
VII Batalionu Telegrafistów w Pozna-
niu w grudniu 1918 r. pod dowódz-
twem podporucznika Kabaciñskiego.
Cz³onek organizacji powstañczej od
1934 r., ujêty w ewidencji Biura Hi-
storycznego DOK-VII w Poznaniu
pod nr 8694, zweryfikowany przez Za-
rz¹d G³ówny Zwi¹zku Powstañców
(nr dyplomu weryfikacyjnego 8100 z
18 VIII 1948 r.). Po wojnie odda³ do-

tychczasow¹ legitymacjê Ko³a Mosina z zap³aconymi sk³adkami
do 31 XII 1948 r., otrzyma³ kolejn¹ 1 III 1949 r.
[Za�wiadczenie tymczasowe nr 8100 z 18.08.1948 r. wystawio-

ne przez Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich 1918-1919 Za-
rz¹d G³ówny w Poznaniu; Legitymacja cz³onkowska Zwi¹zku
Powstañców Wielkopolskich wystawiona 01.03.1949 r.; Wnio-
sek do Centralnego Archiwum Wojskowego z dnia 15.10.1959
r.; za�wiadczenie Centralnego Archiwum Pañstwowego nr 4121
z 09.11.1959 r.]

WO�KOWIAK W³adys³aw � zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosi-
na � nr 378 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

WO�NIAK Józef � powstaniec wielkopolski, walczy³ w III po-
wstaniu �l¹skim � brak danych dotycz¹cych zwi¹zku z Mosin¹.

WÓJCIAK Wincenty � (ur. 10 V 1893 r. � zm. 28 IV 1982
r. w Mosinie),  mieszka³ w Brodniczce. W czasie I wojny
�wiatowej by³ na Wêgrzech, pod koniec wojny mia³ jechaæ
do Francji, dok¹d organizowano transporty wojskowe prze-
wo¿¹ce wielkie dzia³a (tzw. �Grube Berty�). Mia³ jechaæ w
II transporcie, ale tego unikn¹³. Stamt¹d Poznaniacy zorga-
nizowali kilka wagonów, którymi dojechali do Rawicza. Win-
centy Wójciak przyby³ do domu rodzinnego w Brodniczce.
Kiedy wybuch³o powstanie, ksi¹dz w Brodnicy wezwa³ do
udzia³u w nim. Wincenty znalaz³ kolegê, który �d¹³ w tr¹b-
kê� i tak zebra³ grupê powstañców, którzy pojechali do Po-
znania. Walczy³ pod Rawiczem i Rydzyn¹. Bra³ udzia³ w wal-
kach razem z Kruszon¹. O¿eniony z Franciszk¹ Nowack¹, z
któr¹ mia³ 8 dzieci. By³ pracownikiem le�nym.
Odznaczony Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym i Krzy¿em
Orderu Odrodzenia Polski.
[Relacja Józefa Wójciaka; Relacja Marii Piotrowskiej; Doku-
mentacja w zbiorach Izby Muzealnej w Mosinie: legitymacje
wymienionych odznaczeñ]

WYSOCKI Jan
[Umieszczony na li�cie powstañców wlkp. powsta³ej kilkadziesi¹t
lat temu przekazanej przez Izbê Muzealn¹ w Mosinie -  brak in-
nych poszlak uczestnictwa w powstaniu]
ZAWIEJA Józef � (ur. 1 VII 1900 r. w Zb¹szyniu � zm. 13 III
1988 r. w Mosinie), syn Chryzostoma i Martyny z d. Wachow-
skiej. Wcielony do armii niemieckiej w kwietniu 1918 r., s³u¿bê
w jej szeregach pe³ni³ do grudnia 1918 r. w stopniu szeregowca.
W styczniu 1919 r. zg³osi³ siê jako ochotnik do kompanii bu-
kowskiej, pod dowództwo porucznika Franciszka Szulca. Bra³
udzia³ w walkach pod Zb¹szyniem, gdzie dosta³ siê do niewoli
niemieckiej. Przebywa³ w Havelbergu. Zwolniony, odbywa³ s³u¿-
bê wojskow¹ w 14. P A C w Poznaniu. Zwolniony z wojska 5 I
1922 r., jako szeregowiec. Pracownik, pó�niej emeryt PKP.
Mieszka³ w Mosinie przy ul. S³onecznej.
[Ankieta ZBOWiD Ko³o Mosina wype³niona przez Józefa Za-
wiejê w dniu 31 VII 1971 r.]

ZENKER Jan � (ur. 17 X 1897 r. w Kruszczynku pow. Jaro-
cin), syn Wojciecha i Marii. Uznany jako weteran z powstania
wielkopolskiego i wci¹gniêty do kartoteki archiwum towarzy-
stwa dla badañ nad histori¹ powstania wielkopolskiego pod nr
11343. Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfi-
kacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosina � nr 291 pozycji w
spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji We-
ryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934; dyplom nr 3911 ZWPNRP
1914-1919; Za�wiadczenie Dowództwa Okrêgu Korpusu nr VII
z 24 VIII 1938 r.]
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VIII. Notki o autorach i wspó³pracownikach

Przemys³aw MIELOCH � uro-
dzony 3 kwietnia 1970 r.; ¿ona mo-
sinianka Anita Plumiñska-Mieloch
� dyrektor Gimnazjum nr 1 w Lu-
boniu, autorka podrêczników, æwi-
czeñ oraz poradników dydaktycz-
nych a tak¿e powie�ci �Widok na
taras�, dwójka dzieci � Agnieszka
(11 lat) i Tomek (3 lata). Pracuje w
Urzêdzie Gminy Komorniki, gdzie
zajmuje siê m.in. promocj¹ i pozy-
skiwaniem �rodków zewnêtrznych,
a tak¿e opracowywaniem Wielolet-
nich Planów Inwestycyjnych.

Od dzieciñstwa do czasów studenckich mieszka³ w Swarzêdzu.
Uczêszcza³ do II LO w Poznaniu, w którym w drugiej po³owie lat
80. by³ wspó³pracownikiem, a w IV klasie redaktorem naczelnym
podziemnej licealnej gazety �Echo Dwójki�. Na pocz¹tku lat 90.
pisywa³ do swarzêdzkiego �Prosto z Ratusza�. Obroni³ pracê magi-
stersk¹ na Wydziale Historii UAM w Poznaniu pt. �Wolny rynek w
�wietle encyklik Jana Paw³a II�.
Od roku 1995 zamieszka³ z Mosinie. Pracowa³ w �Dzienniku Po-
znañskim�, w którym koñczy³ pracê jako szef dzia³u informacyjne-
go. W latach 1996-2000 by³ redaktorem naczelnym czasopisma re-
gionalnego �Wie�ci z...�.
W roku 2002, jeszcze przed wst¹pieniem do UE, przygotowa³ wnio-
sek unijny dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebuj¹cym im. �w. An-
toniego w Mosinie w ramach Programu �M³odzie¿�. UE wniosek
zaakceptowa³a. Przyznano ponad 20.000 z³, które w wiêkszo�ci prze-
znaczono dla potrzebuj¹cych dzieci na obóz w £agowie.
Od roku 2004 dzia³a w Radzie Rodziców przy SP nr 1 w Mosinie,
która powierzy³a mu koordynowanie dzia³añ na rzecz utworzenia
Gimnazjum nr 1. Dzia³ania po 1,5 roku starañ zosta³o zwieñczone
sukcesem.
Jest wspó³za³o¿ycielem i obecnym prezesem zarz¹du Stowarzysze-
nia Przyjació³ Jedynki. Pocz¹tkowo sfer¹ dzia³ania stowarzyszenia
by³o wsparcie szko³y m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy na
zajêcia dodatkowe, system monitoringu. Wnioski zosta³y przyjête.
Stowarzyszenie realizuje projekt �Okres Powstania Wielkopolskie-
go na terenie ziemi mosiñskiej i w okolicy� wspó³finansowany przez
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego. W trakcie
realizacji jest równie¿ program �Jadwiga Rozmiarkówna � kurier z
Mosiny� dofinansowywany przez Starostwo Powiatowe w Pozna-
niu. Pasjonat historii i dzia³añ samorz¹dowych.

Joanna NOWACZYK � ur. 2 pa�-
dziernika 1966 r. � magister histo-
rii, absolwentka Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
M¹¿ Pawe³ � plastyk, absolwent
PWSSP (obecnie ASP) w Pozna-
niu, córka Zuzanna � lat 16, syn
Piotr � lat 19.
Matura w poznañskim V Liceum
Ogólnokszta³c¹cym (1985). Absol-
wentka Policealnego Studium Za-
wodowego nr 3 w Poznaniu, kie-
runek: kre�larz techniczny (1986),
nastêpnie Studium Nauczycielskie-

go im. Stanis³awa Jachowicza w Poznaniu, kierunek: nauczanie po-
cz¹tkowe (1988). W latach 1991 � 1996 studia wy¿sze na Wydziale
Historycznym UAM (nagroda koñcowa za dobre wyniki w nauce).
Praca magisterska w Zak³adzie Historii Kultury Instytutu Historii,
pod kierunkiem prof. Bohdana Lapisa (1996). Autorka publikacji:
Odzwierciedlenie �wiadomo�ci spo³eczeñstwa niderlandzkiego
schy³ku �redniowiecza w malarstwie Hieronima Boscha w: Scripta
Minora II, red. B. Lapis, Instytut Historii UAM, Poznañ 1998.
Przez kilka lat � praca pedagogiczna w szko³ach w Poznaniu oraz w
Luboniu, jako nauczyciel nauczania pocz¹tkowego i historii. Dzien-
nikarz gazet lokalnych i regionalnych: �Wie�ci z��, �Tygodnik
Poznañski�, �Biuletyn Mosiñski�, a tak¿e � wspó³praca z �G³osem
Wielkopolskim�, aktualnie z gazet¹ �Fakty Mosiñsko-Puszczykow-
skie�. Obecnie pracuje w Urzêdzie Miejskim w Mosinie.
Od wczesnego dzieciñstwa mieszkanka Poznania, w latach 1988-
1998 Lubonia, a od 10 lat � Krosinka k. Mosiny. Pasjonatka histo-
rii, pieszej turystyki górskiej, malarstwa oraz gitary. Mi³o�niczka i
propagatorka idei harcerskiej � cz³onek Ko³a Przyjació³ Harcerstwa
w Mosinie.

Jacek SZESZU£A � ur. 10 marca 1946 r. na Rynku w Mosinie,
¿ona Maria � geograf, absolwentka UAM w Poznaniu, dwójka do-
ros³ych dzieci � Katarzyna i Jakub, dwoje wnuków � Wiktoria i
Krzysztof. Absolwent III LO w Poznaniu (1964), Studium Nauczy-
cielskiego w Poznaniu � specjalno�æ: nauczyciel historii i wycho-
wania obywatelskiego (1966). W latach 1969-1974 studiowa³ na
Wydziale Filozoficzno-Historyczny UAM w Poznaniu. Ukoñczy³
studia podyplomowe z metodyki historii. Od 1966 roku � nauczy-
ciel mosiñskiej �dwójki�, w której przeszed³ wszystkie szczeble
zawodowe: nauczyciel mianowany, specjalizacja II0, dyplomowa-
ny, wicedyrektor i dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 w Mosinie,
dyrektor Gimnazjum w Mosinie. Obecnie jest emerytem.
Histori¹ regionaln¹ interesuje siê od �zawsze�. Regionalizmem �za-
razi³a� go mama Kazimiera i dziadek � Stanis³aw Ko³toniak. Owo-
cem tej pasji by³a � utworzona przez niego w SP nr 2 � Izba Pamiêci
Narodowej, jedyna sta³a ekspozycja ukazuj¹ca historiê Mosiny. W
1983 r. zbiory przekaza³ na rzecz miasta, proponuj¹c utworzenie
ma³ego muzeum � to dzisiejsza Izba Muzealna w Mosinie. W roku
2002 odszuka³ te¿ odpis praw miejskich miasta Mosina.
Autor publikacji: Wykorzystanie Izby Pamiêci Narodowej w pracy
szko³y, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1978; Mosina w cza-
sie wojny i okupacji we wspó³autorstwie z R. Per³¹ w: Szkice z
dziejów Mosiny, KAW 1978; Osoby zwi¹zane z Mosin¹ we wspó³-
autorstwie z T. ̄ akiem w: Album �Mosina 700 lat� 2002; artyku-
³ów o tematyce historycznej w mosiñskich gazetach: �Ziemia Mo-
siñska�, �Biuletyn Mosiñski�, a tak¿e scenariusza inscenizacji hi-
storycznej na Dni Rzeczypospolitej Mosiñskiej (1983), regulaminu
konkursu na flagê Mosiny, regulaminu dzia³ania Kapitu³y Medalu
Rzeczypospolitej Mosiñskiej.

Zygmunt POHL - ur. 30.03.1933 r. w Nowym Tomy�lu. Ro-
dzice brali �lub w Mosinie, ojciec czworga dzieci. Pracowa³ m
.in. w Zak³adzie Budowy Zbiorowych Anten Telewizyjnych, pro-
wadzi³ tak¿e prywatny zak³ad naprawy TV i radioodbiorników
w Mosinie. Od ponad 20 lat wspó³organizuje wystaw Klubu Ko-
lekcjonerów i Hobbystów. Pomaga³ w realizacji wykonania
sztandarów dla organizacji mosiñskich. By³ wieloletnim preze-
sem Chóru Ko�cielnego im. �w. Cecylii oraz wieloletnim wice-
prezesem OSP w Mosinie. Od szeregu lat prowadzi prywatne
muzeum instrumentów muzycznych, z którego przede wszyst-
kim korzysta m³odzie¿.
Autor artyku³ów o tematyce regionalnej.


