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WSTĘP
Sto�lat�temu�Polska�odzyskała�Niepodległość.�To�wielkie�wydarze-
nie�powinno�wywoływać�w�nas�radość,�ale�także�skłaniać�do�reflek-
sji.�100�lat�to�wystarczająco�dużo,�aby�Niepodległość�mogła�nam�
już�spowszednieć,�wydać�się�czymś�naturalnym.�Paradoksalnie�im�
więcej�jej�doznajemy,�tym�mniej�o�niej�myślimy.�Niektórzy�mogą�
się�zastanowić�czy�nadal�jest�nam�do�czegoś�potrzebna.�Niektórzy�
mogą�traktować�ją�jak�powietrze…�i�w�tym�sformułowaniu�kryje�się�
klucz�do� zrozumienia� czym�Niepodległość� rzeczywiście� jest.�Tak�
jak�organizm�ludzki�nie�może�żyć�bez�powietrza,�tak�samo�orga-
nizm�państwowy�nie�może�rozwijać�się�bez�niepodległości.�Dopie-
ro�w�sytuacji�jej�utraty,�jesteśmy�w�stanie�zauważyć�jak�jest�ważna.�
Dorastające�pokolenie�nie� zna�wojny,�dalekie� są�mu�echa� totali-
taryzmu,�fakt�posiadania�własnego�państwa�wydaje�mu�się�oczy-
wisty.�Miejmy�nadzieję,�że�ono�także�potraktuje�Niepodległość�jak�
powietrze�–�nie�obojętnie,�ale�jako�środek,�który�pozwala�wznosić�
się�ku�przestworzom.�Czy�tak�będzie?�Dowiemy�się�za�sto�lat…

Niniejsza� publikacja� składa� się� z� trzech� części.� W� pierwszej�
prezentujemy�propozycję�szlaku�miejskiego,�który�pozwala�lepiej�
poznać�miejsca�związane�z�przebiegiem�powstania�wielkopolskie-
go�w�Kruszwicy.�Część�druga�stanowi�kompilację�tekstów,�których�
tematyka�dotyka�problemu�odzyskania�niepodległości.�W�krótkich�
szkicach�prezentujemy�postacie,�które�przyczyniły�się�do�budowa-
nia�tożsamości�narodowej,�dbały�o�poprawę�bytu�gospodarczego,�
a�nawet� stawały�do�bezpośredniej�walki� z� zaborcami.�Jest� to� je-
dynie�skromny�wybór�sylwetek� i� tematów,�który�mamy�nadzieję�
uzupełnić�w�kolejnych�publikacjach.�Całość�uzupełniają�zwycięskie�
prace�z�III�edycji�konkursu�„Historia�z�mojego�podwórka”.

Serdecznie� dziękujemy� osobom,� które� przyczyniły� się� do� po-
wstania�niniejszej�publikacji.�Szczególne�podziękowania�ślemy�pod�
adresem�Gminy�Kruszwica,�która�wsparła�finansowo�druk�książki.�
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CZĘŚĆ I
SZLAK PоWSTANIA WIELKO-
PoLSKIEGO W KRUSZWICY
Kujawy� to� jeden� z� tych� regionów,� gdzie� droga� do� odzyskania�
niepodległości�była�wyjątkowo�długa,�bo�trwała�aż�146�lat.�Sto-
lica� regionu�–� Inowrocław�–� odegrał�ważną� rolę� już�w� czasie�
konfederacji� barskiej,� gdy� w� 1769� roku� pod� miastem� została�
stoczona�jedna�z�powstańczych�bitew.�Było�to�swoiste�pożegna-
nie�z�Rzeczpospolitą,�gdyż�na�mocy�pierwszego�rozbioru�dawne�
województwo� inowrocławskie� znalazło� się� w� granicach� pań-
stwa�pruskiego.�Warto�przy�tym�wspomnieć,�że�Prusy�znacząco�
przekroczyły�przy�tym�wcześniejsze�ustalenia,�zagarniając�nie-
uwzględnione�w�umowie� tereny�na�wschodnim�brzegu�Gopła.�
Spotkało�się�to�z�licznymi�protestami�ludności�polskiej,�a�także�
symbolicznym�niszczeniem�nowych�słupów�granicznych�przez�
partyzanta�Kraszewskiego.�Nowa�granica,� którą�utrwalił� póź-
niejszy�o�kilkanaście�lat�traktat�wiedeński,�rozdzieliła�dotych-
czasową� jedność�Kujaw� i�wywarła� znaczący�wpływ�na� rozwój�
ich�wschodniej�i�zachodniej�części.

Mieszkańcy�regionu�ponownie�polską�władzą�mogli�cieszyć�się�
od�1807�roku,�gdy�znaleźli�się�w�obrębie�Księstwa�Warszawskie-
go.�Po�1815� roku�Kruszwica� i�okolice�ponownie�weszły�w�skład�
państwa� pruskiego.� Miasteczko� liczyło� sobie� wtedy� zaledwie��
135�mieszkańców.�Na� szczęście� wraz� z� biegiem� czasu� liczba� ta�
ulegała� zwiększeniu.� Najpomyślniejszy� okres� rozwoju� przypadł�
na�przełom�XIX�i�XX�wieku.�W�Kruszwicy�powstała�cukrownia,�
nowoczesny�młyn,�później�także�rzeźnia�i�gazownia.�Dynamiczny�
rozwój�miasta�pozwolił�na�bogacenie�się�społeczeństwa�polskie-
go,�które� zaczęło�wychodzić� z�wieloma� inicjatywami,�mającymi�
na�celu�poprawę�własnego�losu.�
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Z�racji�bliskiego�położenia�granicy�zaboru�rosyjskiego,�Krusz-
wica� odgrywała� ważną� rolę� w� okresie� powstań� narodowych.�
Szczególnie�było�to�widoczne�w�czasie�powstania�styczniowego,�
gdzie�stanowiła�ważne�źródło�aprowizacyjne�i�dostarczała�rekru-
tów.�Choć�mieszkańcy�Kujaw�angażowali�się�w�walkę�zbrojną,�to�
jednak�niepodległość�starali�się�uzyskać�przede�wszystkim�w�spo-
sób�pokojowy.�Zakładano�liczne�polskie�organizacje�samokształ-
cące,�charytatywne�i�muzyczne.�Szczególną�rolę�w�patriotycznym�
wychowaniu�młodzieży�odegrało�towarzystwo�gimnastyczne�So-
kół�Nadgoplański.�

Po�zjednoczeniu�Niemiec�zwiększył�się�nacisk�germanizacyj-
ny,� który� jednak� powodował� skuteczną� reakcję� społeczeństwa�
polskiego.�Przykładem�tego� jest� chociażby�strajk�szkolny,�który�
wybuchł�w�kruszwickich�szkołach�w�1906�roku.

Wybuch�I�wojny�światowej�powitano�na�Kujawach�z�dużymi�na-
dziejami.�Jesienią�1918�roku,�choć�Kujawy�zachodnie�nadal�pozo-
stawały�pod�władzą�niemiecką,�nikt�nie�miał�wątpliwości,�że�w�koń-
cu� połączą� się� z� macierzą.� Obok� zdominowanej� przez� Niemców�
Rady�Robotniczo-Żołnierskiej�w�mieście�ukonstytuowała�się�polska�
Rada�Ludowa,�która�rozpoczęła�przygotowania�do�powstania…

Choć� żywi� świadkowie� tych�wydarzeń� już� odeszli,� to� jednak�
w�mieście�nadal� jesteśmy�w�stanie�odnaleźć�pamiątki� z�przeło-
mu�lat�1918/1919.�W�imieniu�fundacji�zapraszamy�do�spaceru�po�
miejscach,�w�których� sto� lat� temu�pisał� się� kruszwicki� rozdział�
wielkiej�historii.�

PRZYSTANEK 1 • MYSIA WIEŻA

Choć�w�XIX�wieku�Kruszwica�była�niewielką�mieściną,�znana�była�
każdemu�Polakowi.�Zgodnie�z�szeroko�rozpowszechnioną�legen-
dą�o�Pieście�i�Popielu,�tutaj�dopatrywano�się�kolebki�polskiej�pań-



stwowości.�Kruszwica�stała�się�celem�
licznych�wycieczek�patriotycznie�na-
stawionej�części�społeczeństwa,�a�jej�
bajeczne� dzieje� stanowiły� inspirację�
dla�tak�uznanych�twórców�jak�Julian�
Ursyn�Niemcewicz,�Juliusz�Słowacki�
czy� Józef� Ignacy� Kraszewski.� Cha-
rakterystyczną�sylwetkę�Mysiej�Wie-
ży�można�było�odnaleźć�na� licznych�
rycinach,� obrazach� i� pocztówkach.�
To� wszystko� zobowiązywało� miej-
scową� ludność�do�silnego�zaangażo-
wania� się� w� sprawę� niepodległości�
Polski.� Mieszkańcy� regionu� nadgo-
plańskiego�czynnie�włączyli�się�w�ko-
lejne�powstania�w� 1794,� 1830,� 1848�
i� 1863� roku;� działali� także� na� polu�
pracy� organicznej,� tworząc� polskie�
stowarzyszenia� i� przedsiębiorstwa.�
W�czasie� zaborów�działały�w�Krusz-

Pomnik na wzgórzu 
zamkowym
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wicy�m.in.�Towarzystwo�Przemysłowe,�Towarzystwo�Rolnicze�czy�
Sokół�Nadgoplański.

W� 1895� roku� na� Wzgórzu� Zamkowym� odsłonięto� pomnik�
upamiętniający� cesarza�Wilhelma� I,� kanclerza� Bismarcka� oraz�
ministra�wojny�Roona.�Polacy�umieszczenie�monumentu�w� tak�
ważnym�dla�swojego�narodu�miejscu,�odebrali� jako�kolejny�akt�
germanizacji.�Po�1918�roku�całkowicie�zmieniono�wydźwięk�po-
mnika.�Na�jego�fasadzie�znalazły�się�daty�oraz�miejsca�związane�
z� odzyskiwaniem� przez� Polskę� niepodległości.� Monument,� za-
pewne�z�powodu�złego�stanu�technicznego�usunięto�ze�wzgórza�
w�latach�30.�XX�wieku.

W�nocy�z�2�na�3�stycznia�1919�roku�na�szczycie�Mysiej�Wieży�
po�raz�pierwszy�od�dawna�załopotała�polska�flaga.�W�ten�sposób�
oswobodzona�własnymi�siłami�Kruszwica�witała�wkraczające�od-
działy� powstańcze� podporucznika�Cymsa.� Chorągiew�wykonała�
mieszkanka�miasta�–�Maria�Daleszyńska,�a�honor�jej�zawieszenia�
przypadł�trójce�powstańców:�Piotrowi�Drzewuckiemu,�Ludwiko-
wi�Wysockiemu�i�Szablewskiemu.

PRZYSTANEK 2 • KAMIENICA  
RYCZKÓW, uL. ZAMKoWA 16 

Ryczkowie�należeli�do�najznamienitszych�rodzin�kruszwickich.�
Paweł�Ryczek�(zm.�1934�r.)�był�dzierżawcą�jeziora�Gopło.�Jego�
przedsiębiorstwo� rybackie� dawało� pracę� blisko� 200� osobom.�
Pani�domu�–�Zofia�(zm.�1932)�zajmowała�się�z�kolei�prowadze-
niem�salonu.�Częstymi�gośćmi�tej�kamienicy�były�tak�wybitne�
postacie� jak� poeci� Jan� Kasprowicz,� Stanisław� Przybyszewski�
czy� kompozytor� Ludomir� Różycki.� Tak� znamienite� otoczenie�
wpłynęło�na�rozwój�córek�Pawła�i�Zofii.�Walentyna�Kośmińska�
była�utalentowaną�śpiewaczką,�z�kolei�jej�siostra�Ewa�Lewańska�



dała� się� poznać� jako� wybitna� malarka.� Jej�
prace� można� oglądać� w� galerii� znajdującej�
się� w� przedszkolu� jej� imienia� przy� ul.� Nie-
podległości.

Jednym� z� najbardziej� rozpoznawalnych�
symboli� powstania� wielkopolskiego� stała� się�
charakterystyczna�czerwona�chorągiew�z�przedstawieniem�Orła�
Białego.�Powstała�ona�w�nocy�z�27�na�28�grudnia�w�Puszczyko-
wie,�w�mieszkaniu�Kazimiery�Garsteckiej.�Na�zabarwione�sokiem�
z� buraków� płótno� naszyła� ona�wizerunek�Orła� Białego.� Zapro-
jektował�go�specjalnie�na�tę�okazję�Bolesław�Lewański�–�uznany�
malarz,�mąż�Ewy�z�Ryczków,�mieszkaniec�niniejszej�kamienicy.�
Oryginalny� egzemplarz� flagi� powstańczej� znajduje� się� obecnie�
w�zbiorach�Muzeum�Walk�Niepodległościowych�w�Poznaniu.
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planie kamienica Ryczków. Po prawej 
flaga powstania 



PRZYSTANEK 3 • RYNEK

Po�spontanicznym�udziale�powstańców�kruszwickich�w�wyzwala-
niu�Inowrocławia�przystąpiono�do�tworzenia�ochotniczej�jednost-
ki�wojskowej�–�Baonu�(Batalionu)�Nadgoplańskiego.�W�szybkim�
czasie�udało�się�sformować�cztery�kompanie�piechoty�(dwie�sta-
cjonowały�w�Strzelnie),�kompanię�karabinów�maszynowych,�od-
dział�kawalerii�oraz�tabor.�Oddział�podlegał�1�Pułkowi�Grenadie-
rów�Kujawskich�w�Inowrocławiu.�Pierwszym�dowódcą�jednostki�
został�podporucznik�Józef�Prusinowski,�w�połowie�stycznia�1919�
roku�zastąpiony�przez�podporucznika�Kazimierza�Dratwińskiego.

Jednostkę� skierowano� początkowo� do� zabezpieczenia� fron-
tu� północnego� na� odcinku� Opoki–Bąbolin.� 11� stycznia� Bata-
lion� Nadgoplański� brał� czynny� udział� w� wyzwalaniu� Łabiszyna.��
11�kwietnia�oddział�został�przekwaterowany�do�Inowrocławia.�Nad-
goplańscy� żołnierze� po� przemianowaniu� jednostki� na� 3� batalion�

Przysięga na kruszwickim rynku w styczniu 1919 r.



59.�Pułku�Piechoty�Wielkopolskiej�brali�
także�udział�w�wojnie�bolszewickiej.

Kruszwicki� rynek� był� miejscem,�
w�którym�w�dniach�24�stycznia�i�22�lu-
tego�1919�roku�uroczystą�przysięgę�zło-
żyły�oddziały�Baonu�Nadgoplańskiego.�
Wzruszająca� uroczystość� zgromadziła�
tłumy� mieszkańców.� Rota� przysięgi�
brzmiała�następująco:�„W�obliczu�Boga�
Wszechmogącego,� w� Trójcy� Jedynej,�
ślubuję,� że� Polsce� –� Ojczyźnie� mojej�
i� sprawie� Narodu� Polskiego� zawsze�
i�wszędzie�będę�służyć,�że�kraju�ojczy-
stego� dobra� narodowego� do� ostatniej�
kropli�krwi�bronić�będę,�że�komisarzo-
wi�Rady�Ludowej�w�Poznaniu,�dowód-
com� i� przełożonym� swoim� mianowa-
nym� przez� Komisariat� zawsze� i� wszę-
dzie�posłusznym�będę;� że�w�ogóle� tak�
zachowywać�się�będę�jak�przystoi�na�mężnego�i�prawego�żołnierza�
Polaka;�że�po�zjednoczeniu�Polski�złożę�przysięgę�żołnierską,�usta-
nowioną�przez�polską�zwierzchność�państwową”.

W�okresie�międzywojennym�na�płycie�rynku�postawiono�oka-
zały�pomnik�Serca�Jezusowego,�który�stanowił�wotum�za�odzy-
skanie� wolności.� Monument� został� zniszczony� przez� okupanta�
jesienią�1939�roku.

Odchodząca�od�rynku�dzisiejsza�ul.�Mickiewicza�przed�wojną�
nosiła�imię�kapitana�Kazimierza�Dratwińskiego�(1893–1920).�Był�
on�jednym�z�przywódców�powstania�w�Kruszwicy,�a�od�15�stycz-
nia�1919�roku�dowódcą�Batalionu�Nadgoplańskiego.�W�sierpniu�
1920� roku� brał� udział�w� krwawych� bojach� pod� Łomżą,�w� cza-
sie�których�został�ciężko�ranny,�a�następnie�zmarł.�Pośmiertnie�

Figura Serca Jezuso-
wego, po 1925 r.
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został� odznaczony� srebrnym� krzyżem� orderu� Virtuti� Militari�
i�awansowany�do�stopnia�kapitana.�Spoczywa�na�cmentarzu�pa-
rafii�Zwiastowania�NMP�w�Inowrocławiu.�

PRZYSTANEK 4 • HOTEL GoPŁO

Po�11�listopada�1918�roku�w�Kruszwicy�ukonstytuowała�się�Rada�
Robotniczo-Żołnierska,�która�rościła�sobie�prawo�do�sprawowa-
nia�władzy�w�trudnym�okresie�powojennego�chaosu.�Złożona�była�
ona� jednak�tylko�z�Niemców.�Po�nieudanych�próbach�dokopto-
wania�do�niej�Polaków,�miejscowi�konspiratorzy�podjęli�decyzję�
o�utworzeniu�polskiego�ośrodka�władzy�–�Rady�Ludowej.�W�skład�
organizacji�weszli:�Roman�Marcinkowski,�Wacław�Sołtysik�(prze-

Fragment pocztówki z 1900 roku; po lewej rysunek hotelu,  
w tle widać ogród, z ktorego korzystać mogły osoby 
wynajmujące pokoje



wodniczący),�Zygmunt�Prusinowski,�Kazimierz�Pelz,�Julian�Czo-
snowski,�Wacław�Burchardt,�Tadeusz�Korłowski,�Jan�Ceremus,�
Stanisław�Miśkiewicz,�Franciszek�Nowicki,�Czesław�Prusinowski,�
Ignacy�Nowak,�Antoni�Nowak�i�Józef�Urbanek.�Rada�początko-
wo�zajmowała�się�pomocą�dla�weteranów�wracających�z� frontu�
oraz�ochroną�interesów�polskich�obywateli,�z�czasem�stała�się�ona�
ośrodkiem�przygotowującym�powstanie.�

Zebrania�konspiratorów�odbywały�się�w�budynku�przy�dzisiej-
szej�ul.�Niepodległości�8.�W�1918�roku�mieścił�się�tam�hotel�Gopło�
prowadzony�przez�rodzinę�Daleszyńskich.�W�tym�miejscu�zapa-
dła� decyzja� o� wyznaczeniu� daty� powstania� na� 2� stycznia.� Zde-
cydowano� także,� że� sygnałem�do�walk�będzie�podpalenie� stogu�
słomy�w�pobliskich�Łagiewnikach.�Kierownictwo�nad�sprawami�
wojskowymi� powierzono� kapitanowi� Czesławowi� Pobóg-Prusi-
nowskiemu,� który� dzięki� sprawnemu� werbunkowi� dysponował�
ok.�500�powstańcami�z�Kruszwicy�i�jej�okolic.

W�1939�roku�planowano�uczcić�rolę�kruszwickiej�konspiracji�
wmurowaniem�w�tym�miejscu� tablicy,�nie�wiadomo� jednak�czy�
doszło�to�do�skutku.

PRZYSTANEK 5 • LICEUM oGÓLNO-
KSZTAŁCĄCE, uL. KASPROWICZA

Na�przełomie�1918�i�1919�roku�budynek�szkoły�podstawowej�nr�1�
był� główną� kwaterą�wojsk�Grenschutzu.�W�obiekcie� przebywa-
ło� ok.� 200�Niemców,� podobną� ilością� wzmocniono� posterunki�
w�pobliskich�wsiach.�Opanowanie�obiektu�było�najważniejszym�
zadaniem� jakie� stało�przed�kruszwickimi�powstańcami.�W�celu�
uniknięcia�poważnych�strat�w�ludziach,�posłużono�się�fortelem.�
Polegał�on�na�aresztowaniu�dowódcy�jednostki�–�kapitana�Con-
tacka.�Następnie�zmuszono�go�do�wydania�rozkazu�o�poddaniu�
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oddziału.�W�ten�sposób�bezkrwawo�udało�się�wyeliminować�naj-
ważniejsze�zagrożenie�dla�powstania�oraz�zdobyć�broń.�O�wyda-
rzeniu�tym�przypomina�tablica�wmurowana�w�fasadę�szkoły.

Choć�Kruszwica�wyzwoliła�się�własnymi�siłami,�to�jednak�po-
trzebne�było�jej�wsparcie�z�zewnątrz,�aby�nie�stać�się�ofiarą�nie-
mieckiego�kontrataku.�Na�szczęście�3�stycznia�do�miasta�wkro-
czyły�oddziały�podporucznika�Pawła�Cymsa,�który�wiódł�żołnierzy�
z�Gniezna,�wyzwalając�po�drodze�Trzemeszno,�Mogilno�i�Strzel-
no.�Po�dotarciu�do�Kruszwicy�wraz�z�miejscowymi�powstańcami�
przystąpiono�do�ataku�na�Inowrocław.

Budynek�szkoły�zimą�i�wiosną�1919�roku�pełnił�funkcję�szpitala�
dla�rannych�żołnierzy�dowożonych�z�frontu�północnego.�Później�
obiekt�znów�stał�się�szkołą,�tym�razem�jednak�lekcje�odbywały�się�
już�w�języku�polskim.

Szkoła w okresie międzywojennym



PRZYSTANEK 6 • DWORZEC KoLE-
JOWY, uL. LIPOWA

Jedyne�strzały�podczas�wyzwalania�Kruszwicy�w�dniu�2�stycznia�
padły�w�okolicach�dworca�kolejowego.�Doszło�wtedy�do�chaotycz-
nej�wymiany�ognia�między�powstańcami�a�załogą�niemieckiego�
pociągu� specjalnego� wiozącego� amunicję.� W� efekcie� potyczki�
udało�się�zdobyć�dwa�z�trzech�wagonów�(został�on�później�przeję-
ty�przez�powstańców�w�Strzelnie).�Podczas�wymiany�ognia�ranny�
został�harcerz�Marian�Tymkowski.�

Historyczny�dworzec�został�zniszczony�w�czasie�niemieckiego�
nalotu�we�wrześniu�1939�roku.�Wydarzenia�powstania�pamięta�za�
to�towarzyszący�mu�budynek�magazynowy.�W�miejscu,�gdzie�dziś�
znajdują�się�bloki�Osiedla�Robotniczego�w�1919�roku�ulokowano�
kwatery�dla�powstańczej�piechoty.
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PRZYSTANEK 7 • BUDYNEK POCZTY,  
uL. NIEPODLEGŁOŚCI 

Na�przełomie� 1918� i� 1919� roku�w�budynku�kruszwickiej�poczty�
pracowały�dwie�polskie� telefonistki�–�Aniela�Stylo� i� Irena�Jań-
czak.�W�warunkach�konspiracyjnych�kontrolowały�one�treść�roz-
mów�prowadzonych�przez�sztab�oddziału�niemieckiego�w�Krusz-
wicy.�Dzięki� temu�mogły� one� ostrzegać� powstańców� o� planach�
przeciwnika.�W�ten�sposób�można�było�przygotować�zasadzkę�na�
pociąg�z�amunicją�jadący�z�Inowrocławia�do�Strzelna.�

Gmach� urzędu� pocztowego� był� jednym,� obok� dworca� kole-
jowego� i� kwatery�Grenschutzu,� z� głównych� celów�powstańców.�
Jego�opanowanie�pozwalało�uzyskać�bardzo�ważną�łączność�tele-
foniczną�z�innymi�ośrodkami�polskiej�konspiracji.�

Architektura� obecnej� ulicy� Niepodległości� kształtowała� się�
od�poł.�XIX�wieku.�Główny� trakt� prowadzący�do� Inowrocławia�

Ulica Niepodległości w 1915 roku
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i�Strzelna�stał�się�miejscem�ulokowania�wielu�sklepów,�ale� tak-
że� instytucji� publicznych� oraz� zakładów� przemysłowych.� Ulica�
wielokrotnie�zmieniała�swoją�nazwę�–�nazywano�ją�początkowo�
Główną,�później�Kolejową.�W�20�rocznicę�wybuchu�zwycięskiego�
zrywu� niepodległościowego� podjęto� decyzję� o� przemianowaniu�
jej�na�ul.�Powstańców�Wielkopolskich.�W�okresie�PRL-u�patro-
nował�jej�generał�Świerczewski.�Obecna�nazwa�przypomin�o�celu,�
który�przyświecał�powstańcom.

PRZYSTANEK 8 • 
uL. POWSTAŃCÓW 
WIELKoPOLSKICH

Po�II�wojnie�światowej�powstańcy�
wielkopolscy�nie�mieli�swojej�uli-
cy�w�Kruszwicy.�Zmiana�nastąpiła�
dopiero� w� latach� 60.� XX� wieku,�
gdy� nazwano� ich� imieniem� ulicę�
Fabryczną.�

Kapitan� Czesław� Pobóg-Pru-
sinowski� (1893–1924),� który� był�
jednym� z� czołowych� organiza-
torów� powstania� w� Kruszwicy,�
miał�okazję�brać�udział�niemal�we�
wszystkich�walkach�o�granice�od-
radzającego� się� Państwa�Polskie-
go.� Po� powstaniu� wielkopolskim�
brał� także� udział� w�walkach� pol-
sko-ukraińskich�o�Lwów,�w�wojnie�bolszewickiej�oraz�w�III�po-
wstaniu�śląskim.�Zginął�jednak�w�czasach�pokoju�–�utonął�przy�
działaniach�przeciwpowodziowych�na�Warcie�w�Poznaniu.

Powstańcy z Kruszwicy
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Warto� wspomnieć� jeszcze� o� związkach� Kruszwicy� z� ojcami�
Niepodległości.�W� 1932� roku� odwiedził� ją� generał� Józef�Haller�
–�twórca�Armii�Polskiej�we�Francji.�W�1939�roku�narodził�się�po-
mysł� zmiany�nazwy�ul.�Poznańskiej�na�ul.�Romana�Dmowskie-
go,�z�kolei�imię�Józefa�Piłsudskiego�nadano�szkole�podstawowej�
w�pobliskiej�Woli�Wapowskiej�(dziś�jej�patronem�jest�inny�z�twór-
ców�Niepodległości�–�Wincenty�Witos).

W�słynnej�mowie�sejmowej�z�31�lipca�1919�roku�premier�Igna-
cy� Paderewski� podsumowywał� zawarcie� traktatu� wersalskiego�
słowami:�„Ojczyzna�wolna�nareszcie.�Kolebka�rodu�naszego:�Go-
pło,�Kruszwica,�Gniezno,�Poznań�ukochany,�są�już�nasze”.

PRZYSTANEK 9 • DAWNY MoST  
KoLEJOWY

Kruszwica�odgrywała�strategiczną�rolę�w�czasie�trwania�powsta-
nia�wielkopolskiego.�W�dużej�mierze� jest� to�zasługa�bardzo�gę-

Most kolejowy na Gople



stej�sieci�kolei�cukrowniczej.�Jej�gwałtowny�rozwój�miał�miejsce�
w�czasie�I�wojny�światowej,�gdy�Kruszwica�była�bazą�niemieckich�
wojsk�kolejowych.�Ich�zadanie�polegało�na�szybkiej�budowie�za-
plecza�kolejowego�za�poruszającym�się�wojskiem.�Szacuje�się,�że�
jesienią�1914�roku�kładziono�dziennie�2�km�torów.�W�czasie�po-
wstania�wielkopolskiego� rozbudowana� sieć� połączeń� pozwalała�
na� szybkie� przerzucanie� walczących� oddziałów� oraz� ewakuację�
rannych�do�powstańczego�szpitala�w�Kruszwicy.

Mniej�znanym�faktem�jest�to,�że�na�północ�od�Kruszwicy�–�na�
polach�majątku�Kobylniki�–�urządzono�wojskowe�lotnisko�polo-
we,�które� funkcjonowało�od�czerwca�do�końca� lipca� 1919� roku.�
Stacjonowała�tutaj�II�eskadra�Lotnictwa�Wielkopolskiego.�Na�jej�
wyposażeniu�znajdowało�się�6�samolotów�z�załogami,�4�samocho-
dy,� 79� koni� i� blisko� 150� osób� personelu� naziemnego.�W� czasie�
pobytu� w� Kruszwicy� piloci� jednostki� wykonywali� głównie� loty�
wywiadowcze�na�północnym�froncie�powstania�wielkopolskiego.�
Z�końcem�lipca�1919�roku�II�eskadra�została�przetransportowana�
na�wschód�do�walki�z�bolszewikami.

PRZYSTANEK 10 • POMNIK  
PoWSTAŃCóW WIELKoPOLSKICH

Pomnik� powstańców� wielkopolskich� na� cmentarzu� kruszwickim�
został�wzniesiony�w�maju�1925�roku.�Złożono�w�nim�ciała:�Jana�Dą-
browskiego�(poległ�13�kwietnia�1919�r.�pod�Kcynią),�Antoniego�Ku-
raszewicza�(zmarł�13�kwietnia�1919�r.�na�skutek�odniesionych�ran),�
Władysława�Skoniecznego� (zmarł� 1� stycznia� 1919�roku�na�skutek�
ran� odniesionych�w�boju� o� Inowrocław)� oraz�Franciszka�Walen-
czewskiego�(zmarł�7�stycznia�1919�roku�w�boju�o�Inowrocław).�

Podobne�miejsca�pamięci�znajdują�się�także�na�innych�cmen-
tarzach� gminy� Kruszwica.�W� Piaskach�wzniesiono� pomnik� pa-
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mięci� Stanisława� Ziętkowskiego� (poległ� 12� marca� 1919� r.� pod�
Opoczkami),�w�Sławsku�Wielkim�pochowano�Władysława�Sław-
kowskiego,�Kazimierza�Pałeckiego�i�Franciszka�Osińskiego�(pole-
gli�7�lutego�1919�roku�pod�Gąskami).�Warto�zwrócić�uwagę�także�
na�wspólną�mogiłę�Jana�Kujawy�(zginął�3�lutego�1919�roku�pod�
Nową�Wsią)� i�Jana�Gralaka�(zmarł�w�wyniku�odniesionych�ran�
24�marca�1919�roku),�która�znajduje�się�w�Chełmcach.�W�Polano-
wicach�odnajdziemy�grób�Szczepana�Mazurka,�który�także�poległ�
w�krwawych�walkach�pod�Opoczkami�w�dniu�18�lutego�1919�roku.�
Powstańców�z�Chrosna�upamiętniono�z�kolei�na�tablicy�w�koście-
le�pw.�św.�Anny�w�Kościeszkach.����

Przedwojenny pomnik powstańców, 1934 rok
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Przedwojenny telegram ślubny z motywami patriotycznymi

CZĘŚĆ II
KU NIEPoDLEGŁEJ • NADGOPLE 
W POWSTANIu STYCZNIoWYM
Choć� nieprawdą� jest,� że� powstanie� wielkopolskie� jest� jedynym�
zwycięskim�powstaniem,�trzeba�przyznać,�że�walka�zbrojna�o�od-
zyskanie�niepodległości�większości�Polaków�kojarzy�się�z�klęską.�
Wcześniejsze� próby� istotnie� kończyły� się� przeważnie� niepowo-
dzeniem,� jednak� stwierdzenie,� że� niczego� nie� wniosły,� należy�
uznać� za� nadużycie.� Szczególną� rolę�w� historii� Polski� odegrało�
powstanie�styczniowe.�Jakkolwiek�represje,�stanowiące�jego�kon-
sekwencje�były�niezwykle�dotkliwe,�to�jednak�rok�1863�stanowił�
inspirację�dla�polskiego�czynu�zbrojnego�w�czasie�I�wojny�świa-
towej.� Choć� powstanie� styczniowe� rozgrywało� się� na� terenach�
Królestwa�Polskiego,�to�jednak�warto�przypomnieć�chlubną�kartę�
jaką�w�dziejach�zrywu�odegrał�region�nadgoplański.

Dla�walczących�powstańców�Kujawy�Zachodnie�miały�stano-
wić�ważny�punkt�przerzutu�broni�i�ochotników�na�teren�Kongre-
sówki.� Choć� sama� granica� pozbawiona� była� naturalnych� prze-
szkód,�to�jednak�warto�pamiętać�jak�dużą�barierę�stanowiło�Go-
pło�i�bagna�Bachorzy.�Akcja�wsparcia�powstania�nie�mogła�udać�
się�bez�pomocy�mieszkańców�wschodniego�i�zachodniego�brzegu�
jeziora.�Na�szczęście,�Ci�bardzo�mocno�poczuwali�się�do�wypeł-
niania�obowiązków�patriotycznych.

Nie�brakowało�osób,�które�stosunkowo�szybko�wstąpiły�w�sze-
regi� organizacji� powstańczej.� Prym� w� tej� grupie� wiódł� Alfons�
Moszczeński�–�dziedzic�Rzeczycy.�Jego�dobra,�położone�w�bez-
pośrednim� sąsiedztwie� granicy,� stanowiły� najczęstszy� kierunek�
wędrówek�ochotników�do�powstania.�Tutaj�do�walki�włączyli�się�
m.in.�tacy�przywódcy�oddziałów�wojskowych�jak�Yung�de�Blan-
kenheim�i�Edmund�Callier.�Oprócz�Moszczeńskiego�w�grupie�spi-
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skowców�znajdowali� się� także� inni�okoliczni� ziemianie:�Włady-
sław�Zawadzki�z�Sukowów,�Józef�Grabski�ze�Skotnik,�Teofil�Ko-
złowski�z�Tarnówka,�Konstancja�Jeżewska�z�Głębokiego,�Tadeusz�
Trzciński�z�Popowa,�Władysław�Mlicki�z�Ostrówka�oraz�Serafin�
Ulatowski�z�Racic�(zasłynął�tym,�że�już�przed�wybuchem�powsta-
nia�bojkotował�urzędy�niemieckie,�np.�nie�przyjmując�pism,�które�
nie� byłyby�napisane�w� języku�polskim).� Jak�widać� z� powyższej�
listy,�po�stronie�walczących�opowiedzieli�się�niemal�wszyscy�pol-
scy� właściciele� ziemscy.� Ich� pomoc� dla� powstania� polegała� na�
przechowywaniu� przemycanej� broni� i� ochotników,� a� także� na�
udzielaniu�im�opieki�medycznej.�Dodatkowo�właściciele�ziemscy�
obarczyli�się�specjalnym�podatkiem.

Dużą� rolę�we�wspieraniu�walczących�mieli� także� inni� człon-
kowie�organizacji�powstańczej.�W�Paprosie�przerzucaniem�broni�
i� ludzi� zajmował� się� gospodarz�Patyk.�Częstym�gościem�w� jego�
domu� był� słynny� powstańczy� pułkownik� –� Bartłomiej� Nowak,�
który�dał�się�poznać�jako�jeden�z�czołowych�kujawskich�konspira-
torów.�W�pamięci�zapisała�się�także�działalność�Michała�Habera�
z�Woli�Wapowskiej,�który�nocami�przewoził�pakunki�ze�sprzętem�
dla�powstańców�do�innego�członka�organizacji�–�Andrzeja�Kotasa�
z�Chełmc.� Ten�przekazywał� ją� dalej.�W�oficjalnych� strukturach�
powstania� działali� także� inspektor� gospodarczy� Piszczykowski�
z�Karczyna,�Henryk�Gosławski�z�Sukowów,�Wędzikowski�z�Racic�
i�Walenty�Trzciński�z�Popowa.

Ważnym�epizodem�powstania�na�Kujawach�była� ekspedycja�
Ludwika�Mierosławskiego� –� pierwszego� dyktatora� zrywu� roku�
1863.�Dowódca�zdecydował�się�operować�na�Kujawach�ze�wzglę-
du�na�dobrą�znajomość�terenu�i�zaprzyjaźnionych�ziemian�–�jego�
rodzina�wywodziła�się�z�Mirosławic.�17�lutego�1863�roku�Miero-
sławski�przekroczył�granicę�zaborów�na�wysokości�Konar.�Miej-
sce�koncentracji�sił�było�wyjątkowo�niefortunne,�gdyż�powstańcy�
musieli�nie�tylko�przecisnąć�się�pod�czujnym�okiem�kruszwickiej�



żandarmerii,� ale� także� przebyć�
bagna� Bachorzy.� Sytuację� pogar-
szała� odwilż� oraz� przechwycenie�
przez� Prusaków� transportu� bel-
gijskiej� broni,� który� miał� dotrzeć�
do� powstańców� z� Bydgoszczy.�
Wśród�ochotników�do�partii�Mie-
rosławskiego� znalazło� się� kilku�
mieszkańców� Karczyna:� pisarze�
dworscy� Dąbski� i� Szymanowski,�
Anczykowski,� Jan� Modrzejewski,�
Mikołaj� Siemianowski,� Stanisław�
Skonieczny,� Adam� Otto,� oficjali-
sta�Pinkowski�i�siodlarz�Zaremba.�
Wyprawa�zakończyła�się�niepowo-
dzeniem�–�po�drugiej�stronie�gra-
nicy� na� dyktatora� powstania� cze-
kał�tylko�niewielki�oddział�złożony�
z�nieuzbrojonej�młodzieży.�Widząc�to,�Mierosławski�wycofał�się�
do�zaboru�pruskiego.�Po�krótkim�pobycie�w�Tarnówku�wyjechał�
do�Paryża,�aby�ponownie�przekroczyć�granicę�w�drugiej�połowie�
lutego.

Po�nieszczęsnej�przegranej�Mierosławskiego�pod�Krzywosą-
dzą� i�Nową�Wsią,�działania�powstańców�na�pograniczu�kujaw-
skim� przestały� mieć� rację� bytu.� Nie� przeszkodziło� to� jednak�
wielu� ochotnikom� z� naszego� terenu� w� przekraczaniu� granicy�
i�wspomaganiu�niepodległościowego�zrywu.�Nazwisk�większości�
powstańców�nie�poznamy�nigdy�–�uczestnikom�walk�z�oczywi-
stych�względów�zależało�na�dyskrecji.�Świadczy�o�tym�chociaż-
by�przypadek�dwóch�kruszwiczan�–�Jana�Ciesielskiego�i�Kacpra�
Jańczaka,� którzy�w� ramach� represji� zostali� zesłani� na� Syberię.�
Listę�uczestników�walk�jak�i�osób,�które�wspierały�powstanie�na�

Ludwik Mierosławski
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podstawie�dokumentów�niemieckiej�policji� zrekonstruował�Mi-
rosław�Pietrzyk.� Poza� osobami�wymienionymi�w� tekście�wcze-
śniej,�znaleźli�się�na�niej:�Jakub�Kruszyński�–�karbowy�z�Rzeczy-
cy,�Jan�Wojciechowski�z�Sukowów,�Jan�Hofman�z�okolic�Krusz-
wicy,�Wilhelm�Schultze�ze�Skotnik,�Józef�Andreszka�ze�Sławska�
Wielkiego,�pisarz�dworski�Konstanty�Piwkowski�i�oficjalista�Ka-
rol�Brzeziński�z�Racic;�Adam�Kwiatkowski,�Antoni�Michałowski,�
Franciszek�Nowakowski�i�Wojciech�Wiechecki�z�Kruszwicy,�Win-
centy� Sandecki� z�Ostrówka,� Franciszek�Nizerkiewicz� z� Żernik,�
Michał�Wypijewski�z�Pieck,�Marcin�Trzciński�–�rządca�z�Popowa,�
parobek�Piotr�Kozłowski,�fornal�Szczepan�Proszak�i�kucharz�Jan�
Szatkiewicz�z�Piask.

Jak� już� wspomniano� wyżej,� walki� powstania� toczyły� się� na�
terenie�Królestwa�Kongresowego,�ale� jego�odpryski�sięgały�tak-
że�Nadgopla.�Najlepszym�tego�przykładem�są�wydarzenia,�które�
miały�miejsce�w�Chełmcach.�1�czerwca�1863�r.�o�godz.�2:00�w�po-
bliskich�Płowkach�doszło�do�powstańczej�potyczki.�40-osobowy�
oddział� Władysława� Raczkowskiego� rozbił� Rosjan� strzegących�
dostępu�do�granicy.�Pokonani�uciekli�do�Chełmc,�gdzie�zostali�za-
kwaterowani�na�mocy�porozumienia�zaborców�(tzw.�konwencja�
Alvenslebena).

Na�zakończenie�warto�wspomnieć�o�jeszcze�jednej�ciekawej�posta-
ci,�którą�stosunkowo�niedawno�przypomniał�portal�kruszwica.tk.��
Jest� nią� Michalina� Kwiatkowska� z� Wodzińskich� (1847–1930),�
która�przyszła�na�świat�w�Piaskach�pod�Kruszwicą.�Los�zaniósł�
ją�daleko�od�Kujaw,�bo�aż�na�Lubelszyznę.�Mając�16�lat�brała�tam�
udział� w� powstaniu� jako� kurier,� za� co�musiała� później� spędzić�
półtora�roku�w�więzieniu.�

Od�powstania�syczniowego�minęło�ponad�150�lat.�Warto�aby-
śmy�chociaż�w�małym�stopniu�ocalili�pamięć�o�tych�wszystkich,�
którzy�poszli�w�nierówny�bój�o�„wolność,�całość�i�niepodległość”,�
płacąc�nieraz�najwyższą�cenę.



Artykuł o Michalinie Kwiatkowskiej zostały opublikowany 
w „Kurierze Literacko-Naukowym” w nr 4 z dnia 18 stycznia 
1937 roku
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EDMuND CALLIER • PIErWSZY 
KRONIKARZ KRuSZWICY

Klęska�powstania�styczniowego�była�szokiem�dla�polskiego�spo-
łeczeństwa,� była� także�punktem� zwrotnym�w� życiu�wielu� osób.�
Tak�było�z�pewnością�w�wypadku�Edmunda�Calliera�–�człowieka,�
któremu�zawdzięczamy�pierwszą�monografię�Kruszwicy.�Zanim�
spisał�on�dzieje�miasta�zdążył�zjeździć�niemały�kawałek�świata.

Edmund�Callier�urodził�się�2�października�1833�roku�w�Sza-
motułach.�Wychował�się�w�rodzinie�kalwińskiej�–�jego�ojciec�Fry-
deryk�był�potomkiem�hugenotów,�którzy�opuścili�Francję�w�czasie�
rządów�Ludwika�XIV.�Ważną�postacią�w�życiu�naszego�bohatera�
była�matka�–�Salomea�z�Krajewskich,�która�od�małego�wpajała�
mu�wartości�patriotyczne.�Fryderyk�Callier�był�sekretarzem�po-
wiatowym,�z�racji�czego�rodzina�zmieniła�miejsce�zamieszkania�
najpierw�na�Buk,�potem�na�Wrześnię.

Bardziej�jednak�niż�rady�matki�interesowały�młodego�Edmunda�
opowieści�częstego�gościa�–�Andrzeja�Niegolewskiego�–�uczestni-
ka�bitwy�pod�Somosierrą�i�powstania�listopadowego.�W�1841�roku�
Callier�rozpoczął�naukę�w�poznańskim�gimnazjum�Fryderyka�Wil-
helma,�ale�spędził�tam�zaledwie�3�lata.�Ojciec�wysłał�niesfornego�
syna�na�praktyki�do�dwóch�poznańskich�domów�handlowych,�ale�
i�to�nie�pomogło.�W�1848�roku�zaledwie�15-letni�Edmund�opuścił�
dom,� chcąc� wstąpić� do� pruskiej� armii,� rozpoczynającej� właśnie�
wojnę� z� Duńczykami.� Oczywiście,� natychmiast� go� odesłano,� co�
niesforny� młodzieniec� przypłacił� nudną� posadą� urzędniczą� pod��
bacznym�okiem�swojego�ojca.�W�1854�roku�mógł�zrealizować�swoje�
awanturnicze�plany,�udając�się�pieszo�do�Strasburga.�

Wstąpił� tutaj� w� szeregi� legii� cudzoziemskiej.� Jego� pierwszą�
wielką�przygodą�była�wojna� sewastopolska,�w�czasie�której�brał�
udział�w�słynnym�boju�o�Kurhan�Małachowa.�Wracając,�postano-
wił�zwiedzić�Konstantynopol,�gdzie�przyjął�go�sam�Adam�Mickie-



wicz.�Następnie�Callier�pracował�przy�kopaniu�Kanału�Sueskiego,�
brał�także�udział�w�tłumieniu�powstania�w�Algierii.�Tutaj�podobno�
też�„nie�raz�na�lwy�polował”.�Zanim�w�1859�roku�powrócił�do�kra-
ju,�zdążył�jeszcze�walczyć�we�Włoszech�w�oddziałach�Garibaldiego.�

Edmund� zamieszkał�w� Poznaniu,� gdzie� nauczał� języków� ob-
cych:�angielskiego,�włoskiego�i�francuskiego.�Nie�zaznał�zbyt�długo�
stabilizacji�–�na�wieść�o�wybuchu�powstania�styczniowego�zebrał�
85� ochotników� i� przekroczył� granicę� zaborów� pod�Mechlinem.�
Następnie�walczył�pod�Kazimierzem�Mielęckim,�głównie�w�oko-
licach� Kazimierza� pod� Koninem.� Callier� został� poważnie� ranny�
w�potyczce�z�Rosjanami�pod�Olszakiem�niedaleko�Ślesina.�Gdyby�
nie� interwencja�księcia�Wittgensteina,�który�miał�okazję�poznać�
Edmunda�pod�Sewastopolem,�zostałby�prawdopodobnie�dobity.

Po� rekonwalescencji� Callier� walczył� w� grupach� Słupskiego,�
a�później�Oborowskiego�m.in.�w�bitwach�pod�Rychwałdem�i�Bru-
dzewem.�W�lipcu,�nasz�bohater�został�mianowany�na�pułkownika�
i�zastąpił�poległego�Mielęckiego,�stając�się�jednym�z�najważniej-
szych�dowódców�powstania.�Jego�oddział�stoczył�bitwy�pod�Gro-
chowem,�Ignacewem,�Kleczewem,�Izbicą,�Dobrzelinem,�Wacho-
wem,�Kościelnem,�Brzozową,�Sobotą�i�Złakowem.�

Callier�podał� się�w� sierpniu�do�dymisji,� gdyż�w�odróżnieniu�
od� Rządu� Narodowego,� był� zwolennikiem� walki� partyzanckiej,�
a�nie�tworzenia�regularnej�armii.�Po�pobycie�w�Paryżu�jego�am-
bicje�skruszały,�w�styczniu�1864�roku�przedostał�się�na�Pomorze,�
gdzie� zaczął� formować�nowy�oddział.�Niestety,�plany� te� zostały�
przerwane� przez� aresztowanie� pułkownika.� Skazano� go� na� rok�
więzienia�w�twierdzy�grudziądzkiej.

Od�tej�pory�w�życiu�Calliera�zaczyna�się�nowy�okres,�w�którym�
zaczyna�tworzyć�prace�o�tematyce�historycznej,�m.in.�bardzo�cieka-
we�„Trzy�ustępy�z�powstania�polskiego�1863–1864”.�Pisze�też�dużo�
dla� czasopism� poznańskich� „Dziennika� Poznańskiego”,� „Lecha”,�
„Warty”;�warszawskiej�„Biblioteki”�i�„Ateneum”�oraz�inowrocław-
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skiego� „Dziennika� Kujawskiego”.�
W�międzyczasie�współtworzy�także�
„Tygodnik�Wielkopolski”,� do� któ-
rego� pisują�m.in.�Władysław� Beł-
za,�Karol�Libelt,�Wincenty�Pol�czy�
Adam� Asnyk.� Callier� uruchamia�
także�własną�księgarnię�oraz�zakła-
da� rodzinę� (żeni� się� z�Aleksandrą�
Grodzieńską,� z� którą�ma� czwórkę�
dzieci).�Jego�znajomym� jest,� rów-
nież�niejako�związany�z�Kruszwicą�
–�Józef�Ignacy�Kraszewski.

W� latach� 80.�XIX�wieku� nasz� bohater� angażuje� się�w� dzia-
łalność� społeczną.� Jest� członkiem� Poznańskiego� Towarzystwa�
Przyjaciół� Nauk,� Towarzystwa� Robotników,� Towarzystwa� Do-
broczynności,� Towarzystwa�Gimnastycznego� Sokół� oraz� Towa-
rzystwa�Kolonii�Letnich�„Stella”.�

Mimo� tak� bogatego� życia,� Callier� został� najbardziej� zapa-
miętany� jako� autor� prac� historyczno-krajoznawczych� na� temat�
miejscowości�Wielkopolski.� Pułkownik� był� jednym� z� prekurso-
rów�wykorzystywania�map� jako�ważnego� źródła�historycznego.�
Praktycznie�każda�miejscowość�Wielkopolski�została�przez�nie-
go�opisana,�prace�te�do�dziś�są�ważnym�źródłem�informacji�dla�
regionalistów.�Callier�współtworzył�także�kolejne�wybitne�dzieło�
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich (hasła�wielkopolskie�od�M�do�W).

Dla�nas�najważniejsza�jest�jednak�praca,�którą�Callier�zaczął�
pisać�na�początku�lat�90.�na�zlecenie�„Dziennika�Kujawskiego”.�
Była�to�monografia�Kruszwicy,�w�której�autor�starał�sięgnąć�po�
jak� największą� ilość� starych� dokumentów.� Callier� na� wstępie�
rozwodzi� się� nad� kruszwickimi� legendami,� które� uznaje� w� ja-
kiejś�mierze� za�prawdziwe� („O� istnieniu�Popielidów�wątpić�nie�

Portret Edmunda Calliera, 
ok. 1863 rok 



podobna”).�W�kolejnej� części� rekonstruuje� losy�miasta�do� 1815�
roku.�Nasz� bohater� dużo�miejsca� poświęca� nazwie�miasta� (po-
dobnie� czyni� to�w� innych� swoich�pracach),� która�według�niego�
jest�wtórna�względem�nieistniejącej�miejscowości�Kruszy�(Krusz-
wica�–� „młoda�Krusza”).�W�szczegółowy� sposób�Callier�opisuje�
także�wnętrze�naszej�kolegiaty.�Wreszcie�przedstawia�krótkie�losy�
miejscowości�znajdujących�się�w�okolicy�Kruszwicy.

Nie�ma�wątpliwości,�że�praca�jest�niezbędna�przy�badaniach�
losów�miasta�i�gminy,�mimo�swojego�leciwego�wieku�oraz�pew-
nego�rodzaju�nieskładności�tekstu.�Jest�on�spowodowany�tym,�że�
Callier�nie�dokończył�dzieła.�Zmarł�14�grudnia�1893�roku�„opa-
trzony�Sakramentami”�(przeszedł�bowiem�na�katolicyzm),�książ-
ka�Kruszwica�ukazała�się�2�lata�po�jego�śmierci.

Pułkownik� spoczywa�dziś�na�poznańskim�Cmentarzu�Zasłu-
żonych�Wielkopolan�wraz�z�matką�i�bratem�Oskarem�(wybitnym�
swoją�drogą�filologiem).�Jego�imię�noszą�ulice�w�Poznaniu�i�Sza-
motułach�(tutaj�także�jest�patronem�biblioteki).�Warto,�abyśmy�
i�my�pamiętali�o�człowieku,�który�spisał�dzieje�naszego�miasta.

ALFoNS MOSZCZEŃSKI • oD KON-
SPIRAToRA Do ORGANIZATorA

Urodził�się�w�25�lipca�1816�roku�w�Rzeczycy.�Jego�ojcem�był�Flo-
rian�Moszczeński,�który�był�oficerem�w�wojsku�polskim,�pruskim,�
służył� także� w� armii� Księstwa� Warszawskiego.� Matką� Alfonsa�
była�Adamina�z�Bielskich�Moszczeńska,�córka�Adama�Bielskiego�
–�członka�rządu�w�Księstwie�Warszawskim.�Adamina�w�posagu�
otrzymała�Rzeczycę�i�Karsk.�Ogółem�rodzina�Moszczeńskich�go-
spodarzyła�w�tych�dwóch�miejscowościach�do�roku�1890.�

Początkowo� Alfons� został� oddany� przez� rodziców� na� naukę�
do� kolegium� pijarów�w� Płocku.� Jednakże� na�wieść� o� wybuchu�
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powstania� listopadowego� uciekł� i� chciał� wstąpić� do� armii� po-
wstańczej.�Nie�został�jednak�do�niej�przyjęty�ze�względu�na�zbyt�
młody�wiek.�Następnie�kształcił�się�w�toruńskim�gimnazjum�(od-
powiednik�szkoły�średniej).�Po�ukończeniu�edukacji�odbył�służ-
bę�w�wojsku�pruskim,�gdzie�uzyskał�stopień�oficerski,�następnie�
w�1851�roku�po�śmierci�swojego�ojca�został�pełnoprawnym�wła-
ścicielem�Karska�i�Rzeczycy.�

W� latach� 40.� XIX� wieku� Alfons� związał� się� z� działającym�
w�Wielkopolsce�Komitetem�Poznańskim,�którego�celem�było�zor-
ganizowanie�zbrojnego�powstania�przeciwko�zaborcom.�W�przy-
granicznym�Karsku�spotykali� się� spiskowcy�z� zaboru�pruskiego�
i�rosyjskiego.�Jednakże�w�wyniku�denuncjacji�jednego�z�towarzy-
szy�spiskowcy�zostali�aresztowani�przez�władze�pruskie�i�osądze-
ni�w�tzw.�Procesie�berlińskim�w�1846�roku.�Alfons�został�skazany�
na�8�lat�twierdzy�(pozbawienia�wolności),�a�także�został�usunięty�
z�listy�oficerów.�W�tym�samym�procesie�sądzony�był�brat�Alfonsa�
–�Emil.�Z�powodu�małej�ilości�dowodów�został�jednak�uniewin-
niony.�

Alfons�Moszczeński�nie�spędził�długiego�czasu�w�miejscu�od-
osobnienia,� gdyż� w� Europie� wybuchła� tzw.� Wiosna� Ludów.� Po�
opuszczeniu�więziennych�murów�powrócił�na�Kujawy,�został�wy-
brany�z�ramienia�Komitetu�Narodowego�w�Inowrocławiu�(samo-
zwańczej�władzy�złożonej�z�Polaków)�komendantem�miasta.�Wy-
korzystał�także�umiejętności,�które�nabył�w�wojsku�–�w�czasie�walk�
z�wojskami�pruskimi�dowodził�niewielkim�oddziałem�powstańców.

Na�przełomie� lat�50� i�60-tych�włączył� się�w�działalność�ma-
jącą�na�celu�rozwój�społeczeństwa�polskiego�pod�względem�go-
spodarczym.�Moszczeński�został�m.in.�wybrany�w�skład�Towarzy-
stwa�Agronomicznego�dla�Powiatu�Inowrocławskiego.�Wspierał�
także�pośrednio�powstańców�styczniowych.�Powstanie�wybuchło�
w� zaborze� rosyjskim,� toteż� Moszczeński� organizował� zbiórkę�
broni,�którą�przerzucał�by�wspierać�opór�walczących.�Przyjmo-



wał�w�swoim�majątku�także�maszerujących�ochotników,�którym�
następnie�pomagał� się�przedostać�do� zaboru� rosyjskiego,� gdzie�
trwały�walki.�W�Rzeczycy� gościli�m.in.� wychowankowie� Szkoły�
w�Cuneo�(dawnej�Polskiej�Szkoły�Wojskowej�w�Genui),�placówka�
kształciła�kadry�wojskowe�na�emigracji�we�Włoszech.�Moszczeń-
ski�przyjął�także�Yunga�de�Blankenheima�i�Edmunda�Calliera�za-
nim�udali�się�do�Kongresówki.�Pierwszy�był�ochotnikiem�z�Fran-
cji,�dowodził�oddziałem,�który�w�bitwie�pod�Nową�Wsią�zmusił�
Rosjan�do�ucieczki�na�terytorium�pruskie.�De�Blankenheim�zgi-
nął�w�bitwie�pod�Brdowem�(dzisiejszy�powiat�kolski).�Na�cmenta-
rzu�parafialnym�do�dziś�znajduje�się�jego�grób.�Callier�natomiast�
był�historykiem� i�publicystą,�napisał�m.in.�książkę�pod� tytułem�
Kruszwica,� gdzie� oprócz� historii� miasta,� zebrał� informacje� na�
temat� pobliskich�wiosek.� Spisał� także� swoje� powstańcze�wspo-
mnienia�w�pracy�Trzy ustępy z powstania polskiego 1863–64.�
Za�udział�w�powstaniu�został�skazany�na�rok�twierdzy.�

Tak� natomiast� udział� Moszczeńskich� w� powstaniu� stycznio-
wym�w�perspektywie�blisko�60�lat�opisywała�prasa�polska:�dzięki 
męstwu i patriotyzmowi swoich ówczesnych właścicieli�(artykuł�
z�1919�roku�–�dop.�MW),�Alfonsa i Eufemii Moszczeńskich, Rze-
czyca była ważną stacyą przygotowań ruchu zbrojnego. Tędy 
sprowadzano z zagranicy amunicyę, tu organizowały się oddzia-
ły młodzieży, między nimi i te, które pod wodzą wychowawców 
szkoły w Cuneo wyruszały na bój; tutaj przyłączyli się do ruchu 
oficerowie francuscy: Yung de Blankenheim, Seger i inni.

� Po� upadku� powstania� styczniowego� Moszczeński� zajął� się�
działalnością� społeczno-gospodarczą.� Był� założycielem� dwóch�
najstarszych� kółek� rolniczych� w� powiecie� inowrocławskim,�
w�1866�założył�bowiem�kółka�w�Łojewie�i�Chełmcach.�Działał�tak-
że�w�Towarzystwie�ku�wspieraniu�interesów�moralnych�z�siedzibą�
w�Toruniu.�Celem�organizacji�było�skupienie sił intelektualnych 
i popieranie środkami prawnymi moralnych interesów ludno-
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ści polskiej pod panowaniem pruskiem.�W�szczególności�Towa-
rzystwo�dbało�o�podnoszenie�oświaty�i�obyczajowości�wśród�lud-
ności,�wpływało�na�opinię�publiczną,�a�także�starało�się�wymusić�
na�rządzie�uszanowanie,�a�nawet�równouprawnienie�narodowo-
ści�polskiej�w�całym�państwie�pruskim.�

Na� jednym� z� zebrań� Towarzystwa� Moszczeński� zabrał� głos�
na�temat�środków�służących�pielęgnacji� języka�polskiego�wśród�
młodzieży.�Wspomniał� o� regulaminach� obowiązujących� w� ów-
czesnych� szkołach,� gdzie� dochodziło� do� ograniczania,� a� często�
rugowania�języka�polskiego.�Jako�jeden�z�powodów�zaniedbania�
nauki�języka�polskiego�wskazywał�na�to,�że�guwernantki�i�guwer-
nanci�nauczający�dzieci�dworskie�często�są�cudzoziemcami,�przez�
co�taka�nauka�zaszczepia�tęsknotę�za�granicą.�

Alfons�Moszczeński�był�także�członkiem�Pomorskiego�Towa-
rzystwa�Pomocy�Naukowej.�Organizacja�ta�stworzyła�własny�fun-
dusz�stypendialny.�Stypendia�miały�być�wypłacane�zdolnej�mło-
dzieży�Prus�Zachodnich.�

Moszczeński�był�także�filantropem�i�wielkim�miłośnikiem�hi-
storii.�Świadczy�o�tym�jego�działalność�na�rzecz�uchronienia�od�
całkowitej�rozbiórki�pozostałości�zamku�zbudowanego�przez�Ka-
zimierza�Wielkiego�w�Kruszwicy.�Moszczeński�pisał�więc�do�Fry-
deryka�Wilhelma�IV�listy,�by�ten�wydał�odpowiednie�zarządzenia�
celem�uchronienia�wieży,�co�ten�rzeczywiście�uczynił.�Następnie�
Moszczeński�został�także�członkiem�powiatowego�komitetu�ma-
jącego�za�zadanie�nadzorowanie�plantowania�terenu�wokół�pozo-
stałości�zamku,�a�także�zajmującego�się�zbieraniem�funduszy�po-
trzebnych�na�wykup�nieruchomości�znajdujących�się�w�sąsiedz-
twie�ruin.�Tak�więc�to�Moszczeńskiemu�nasze�miasto�zawdzięcza�
uratowanie�jednego�z�najważniejszych�symboli�miasta.

Za�swoją�działalność�był�bardzo�ceniony�wśród�lokalnej�ludno-
ści,�o�czym�świadczy�fakt,�że�zaproponowano�mu�kandydowanie�
do�sejmu�pruskiego.�Moszczeński�zmarł�w�1890�roku�w�Rzeczycy,�



gdzie�został�pochowany.�Jego�grób�znajduje�się�w�podziemiach�
kaplicy,�której�był�fundatorem.�

GrABSCY • CZAS pRACY  
ORGANICZNEJ

Wśród�rodów,�które�najbardziej�przyczyniły�się�dla�rozwoju�Ku-
jaw�Nadgoplańskich�trudno�nie�wymienić�rodziny�Grabskich.�Jej�
liczni�przedstawiciele�pod�koniec�XIX�wieku�nie�tylko�zarządzali�
największymi�majątkami�i�przedsiębiorstwami�na�Kujawach,�ale�
także�dążyli�do�wzmocnienia�pozycji�polskiego�społeczeństwa.�

Grabscy,�noszący�herb�Wczele,� na�Kujawach�pojawili� się�na�
początku�XIX�wieku.�Choć�ich�rodzinnym�gniazdem�są�Skotniki,�
to� jednak�nie� jest� to� jedyna�miejscowość�z�nimi�związana.�Cór-
ka�Tadeusza�Grabskiego� i�Małgorzaty� z�Dąmbskich,�Marianna,�
była�bowiem�dziedziczką�Piask.�Po�śmierci�pierwszego�męża�Jana�
Rzesztarskiego�poślubiła�ona�w�1839�roku�Michała�Jaczyńskiego,�
przez�co�ten�kolejny�ważny�dla�naszej�małej�ojczyzny�ród�pojawił�
się�nad�Gopłem.

Skotniki�w�XIX�wieku�nazywano�Królewskimi�dla�odróżnie-
nia�od�Skotnik�Zabłotnych,�stanowiących�dziś�część�Pieck.�Spo-
tykamy�tu�Stefana�(1802–1862)�–�brata�wspomnianej�Marianny�
i�seniora�rodu�Grabskich.�Dziedzic�Skotnik�żenił�się�dwukrotnie.�
Z�pierwszą�żoną�–�Marią�Paszkowską�z�Brzezia�miał�trójkę�dzieci.�
Najsłynniejszym�z�nich�był�Lucjan� (1842–1900)�–� jeden�z�pio-
nierów� przemysłu� na� Kujawach,� który� otworzył� młyn� parowy�
w�Inowrocławiu,�a�Kruszwica�zapamiętała�go�jako�wieloletniego�
dyrektora�cukrowni.�Znacznie�ważniejsze�są�jednak�jego�zasługi�
dla�społeczeństwa:�w�1875�roku�był�jednym�z�inicjatorów�utwo-
rzenia�inowrocławskiego�uzdrowiska,�z�kolei�w�1893�roku�założył�
on�wydawnictwo,�drukarnię�i�księgarnię�„Dziennika�Kujawskie-
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go”.� Pochowany� został�w� Inowrocławiu,�w� charakterystycznym�
grobowcu�przy�kościele�Najświętszej�Marii�Panny�(tzw.�„Ruina”).�
Drugie�dziecko�Stefana�Grabskiego�–�córka�Tekla�(1840–1883)�
wyszła�za�Władysława�Jaczyńskiego�z�Piask,�ponownie�wiążąc�ze�
sobą�te�dwa�rody.�Najstarszy�syn�z�pierwszego�małżeństwa�–�Jó-
zef�(1839–1922)�–�pozostał�w�Skotnikach,�w�międzyczasie�para-
jąc�się�posłowaniem�w�Sejmie�Pruskim.�Kto�wie,�może�stojąca�do�
tej�pory�we�wsi�figura�św.�Józefa�upamiętnia�właśnie�jego?

Z�drugiego�małżeństwa�Stefana�Grabskiego,�tym�razem�z�Ma-
rią�Daszkowską,�przyszło�na�świat�dwóch�synów.�Starszy�Marian�
(1846–1919)� był� później� dziedzicem� Bieganowa.� Znacznie� cie-
kawsze� są� losy� młodszego,� Leona� (1853–1918),� który� kształcił�
się�na�kupca�m.in.�w�Antwerpii,�Londynie�czy�Królewcu.�Podob-
nie�jak�przybrany�brat�Lucjan�był�przez�pewien�czas�dyrektorem�
kruszwickiej� cukrowni,� aby� w� 1882� roku� w� Gnieźnie� otworzyć�
własną�fabrykę�cukru.�Przez�długie�lata�reprezentował�także�in-
teresy�Polaków�w�parlamencie�Rzeszy�Niemieckiej.�Leon�założył�
również� Fundację� Rodziny� Grabskich,� która� dbała� o� groby� jej�
członków�i�inne�miejsca�związane�z�rodem.

Powróćmy�jednak�do�Skotnik,�gdzie�gospodarował�najstarszy�
z�piątki�rodzeństwa�–�Józef.�Los�chciał,�że�żona,�Bronisława�Brze-
żańska�urodziła�mu�aż�dziesięcioro�dzieci,�w�tym�tylko� jednego�
syna.�Rozjechały�się�one�po�świecie,�a�majątek�przypadł�najmłod-
szej�z�rodzeństwa�Jadwidze�(1884–1962),�która�wyszła�za�Józefa�
Wężyka.�O�prestiżu�rodziny�niech�świadczy�fakt,�że�ślubu�udzielał�
sam�biskup�pomocniczy�archidiecezji�gnieźnieńskiej�Antoni�Lau-
bitz,�z�resztą�później�wielokrotny�gość�Grabskich.

Na�Kujawach�gospodarował�także�syn�Lucjana�(a�więc�pierw-
szy�kuzyn�Jadwigi)�–�Marian,�choć�wszystko�wskazuje�na�to,�że�
szło�mu�trochę�gorzej.�Ok.�1895�roku�objął�on�majątek�we�Wró-
blach,�a�już�w�1905�roku�dowiadujemy�się,�że�sprzedał�go�nieja-
kiemu�Baumgartowi.�We�wsi�zdążyli�przyjść�za�to�na�świat�jego�



synowie.� Dwóch� najstarszych� –� Kazimierza� i� Stefana� spotkał�
okrutny� los,�gdyż�stali� się�ofiarami�zbrodni�katyńskiej.�W�1940�
roku�zabito�ich�w�Charkowie�strzałem�w�tył�głowy.

Dziś�po�Grabskich�pozostało�niewiele.�Nie�ma�już�pałaców�we�
Wróblach,�Piaskach�i�Skotnikach,�które�przez�dłuższy�lub�krótszy�
czas�były�w�rękach�rodziny.�Najtrwalszym�znakiem�ich�obecności�
na�Kujawach�Nadgoplańskich�jest�grobowiec�na�cmentarzu�w�Pia-
skach.�Stał� tu� już�w�XIX�wieku,�choć�obecną� formę�zawdzięcza�
przebudowie�z�1932�roku,�którą�wykonano�przy�okazji�stawiania�
nowego�kościoła.�W�samych�Skotnikach�również�pozostało�nie-
wiele.�Po�wojnie�majątek�rozparcelowano,�po�pałacu�rozebranym�
w�1984�roku�nie�ostały�się�nawet�fundamenty.�Tam,�gdzie�kiedyś�
kwitło�życie,�pozostało�jedynie�kilka�starych�drzew.�W�resztkach�
parku�ukrywa�się�jeszcze�XIX-wieczna�figura�Chrystusa,�która�tak�
jak�kiedyś�błogosławi,�choć�dziś�nie�ma�już�rąk.

KoŚCIELSCY • OD SZARLEJA  
Do STAMBuŁU 
Kościelscy�to�jeden�z�najciekawszych�rodów�jakie�mogliśmy�go-
ścić� nad� Gopłem.� Barwni,� ciekawi,� ale� także� oddani� sprawie.�
W�ich�losach�zapisana�jest�cała�XIX-wieczna�historia�Polski�–�od�
Konstytucji�3�Maja�po�poezję�Jana�Kasprowicza…

Ród�Kościelskich� sprowadził� się�do�Szarleja�w�XVIII�wieku.�
Wtedy�to�jeden�z�jego�przedstawicieli�–�kasztelan�bydgoski�Stani-
sław�–�wziął�w�zastaw,�a�po�krótkim�czasie�wykupił�dobra�Józefa�
Działyńskiego�z�Kościelca.�W�ich�składzie�znajdowało�się�Niemo-
jewo,� Łojewo,�Witowo� (prawdopodobnie� chodzi� tu� o�Witowy),�
Karczyn�i�Szarlej,�w�którym�to�Kościelski�wraz�z�żoną�z�Lipskich�
(herbu�Grabie)�postanowił�zamieszkać.�W�1740�roku�klucz�ziem-
ski�składający�się�w�tym�okresie�m.in.�z�Karczyna,�Góry,�Żernik�
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i�Szarleja�przeszedł�w�ręce�jedynego�syna�Stanisława�–�Ignacego.�
Zasłynął� on� przede�wszystkim� jako� uczestnik� Sejmu�Wielkiego�
i�jeden�ze�zwolenników�Konstytucji�3�Maja�(w�1791�roku�odzna-
czony�został�Orderem�Orła�Białego).� Ignacy�miał�dwóch�synów�
–�Antoniego�osiadłego�na�Bożejewicach�oraz�Józefa,�który�złączył�
wszystkie�majętności�Kościelskich�po�bezdzietnej�śmierci�swoje-
go�brata�(1828).

Wiemy,�że�Józef�był�lojalnym�poddanym�króla�pruskiego,�co�
nie�przeszkadzało�mu�w�posłowaniu�na�sejm�Wielkiego�Księstwa�
Poznańskiego� oraz� w� udzielaniu� się� w� dwóch� lożach� masoń-
skich.�Majątek�miał� w� tym� okresie� podupaść� i�mimo� znacznej�
powierzchni,�nie�przynosił�należytych�dochodów�ze�względu�na�
niską�kulturę� rolną.� Istniejącą�do�dziś�pozostałością�po� Józefie�
jest�ufundowany�przez�niego�w�1829�roku�kościół�w�podinowro-
cławskiej�Górze.�W�wieku�50�lat�pan�na�Szarleju�poślubił�Kune-
gundę�Rokitnicką�–�swego�czasu�jedną�z�najpiękniejszych�kobiet�
epoki,�ulubienicę�warszawskich�salonów.�Miał�z�nią�czterech�sy-
nów�i�cztery�córki.�Ich�losy�są�niezmiernie�ciekawe.

Michalina�wyszła�za�mąż�za�Klemensa�Kołaczkowskiego�–�po-
wstańca� listopadowego�odznaczonego�orderem�Virtuti�Militari.�
Zasłynął�on�jako�współpracownik�przywódcy�tego�zrywu�niepod-
ległościowego� –� Ignacego� Prądzyńskiego.�Michalina� i� Klemens�
zamieszkali�w� Żernikach.�Kolejna� córka� Józefa� i� Kunegundy�–�
Józefa�wyszła�za�innego�powstańca�–�Edwarda�hr.�Goetzendorf-
-Grabowskiego,�jednego�z�założycieli�Poznańskiego�Towarzystwa�
Przyjaciół�Nauk.

W� powstaniu� listopadowym� walczyli� także� Ludwik� i� Artur�
Antoni�Kościelscy.�Ludwik,�który�również�otrzymał�order�Virtuti�
Militari,� dużo� później� podróżował,� docierając�m.in.� do� Ameryki�
Południowej.�W�końcu�zamieszkał�w�Bożejewicach.�Po�klęsce�po-
wstania�także�Artur�Antoni�zdecydował�się�na�emigrację,�osiadając�
w�Rzymie.�Również�i�on�daje�nam�się�poznać�jako�podróżnik,�który�



zwiedził�północną�Afrykę�i�Bliski�Wschód.�Podczas�jednej�z�regu-
lacji�rodowych�gruntów�postanowiono�upamiętnić�Artura,�tworząc�
folwark,�który�dał�nazwę�istniejącej�do�dziś�wsi�Arturowo.

Kolejny�z�braci�–�August�otrzymał�Karczyn.�Poślubił�on�Józefę�
z�Wodzińskich,�która�miała�okazję�poznać�osobiście�Juliusza�Sło-
wackiego�czy�Ferenca�Liszta.�August�zmarł�w�1879�roku�pozosta-
wiając�swój�majątek�synowi�Józefowi.

Zanim�jednak�przejdziemy�do�niego,�należy�wspomnieć�o�chy-
ba�najbarwniejszym�przedstawicielu�rodu�–�ostatnim�z�dzieci�Jó-
zefa�i�Kunegundy�–�Władysławie.�Jego�życiorys�to�znakomity�ma-
teriał�na�scenariusz�filmowy.�Po�skończeniu�prestiżowego�Gim-
nazjum�im.�Marii�Magdaleny�w�Poznaniu,�nasz�bohater�wstąpił�
do�wojska�pruskiego,�w�którym�służył�do�1844�roku.�Dość�szyb-
ko�udało�mu� się�nawiązać� kontakty� z� księciem�Adamem�Czar-
toryskim,�a�tym�samym�zaangażować�się�w�polską�konspirację.�
W�1846�roku�został�aresztowany�przez�władze�pruskie�i�osadzony�
w�poznańskiej�Cytadeli�na�1,5�roku.�Po�odbyciu�kary�wziął�udział�
w�wydarzeniach�Wiosny� Ludów�–�walcząc�m.in.� w� bitwie� pod�
Trzemesznem�(11�IV�1848).�Po�upadku�powstania�wyemigrował�
do�Berlina,�gdzie�został�ranny�w�pojedynku.�Tutaj�poznał�Karola�
Marksa�i�Michaiła�Bakunina�(miał�być�sekundantem�w�ich�poje-
dynku,�do�którego�ostatecznie�nie�doszło).�Następnie�udał�się�do�
Turcji,� gdzie�m.in.� zaangażował� się�w� tworzenie�polskiej� osady�
–�Adampola,�nie�zaprzestawał�także�współpracy�z�emigracyjnym�
„rządem�polskim”�–�Hotelem�Lambert.�W�1854�roku�Władysław�
wstąpił�do�wojska�tureckiego,�ekspresowo�awansując�na�pułkow-
nika�(przybrał�imię�Sefer�Pasza).�Kościelski�odznaczył�się�w�cza-
sie�wojny�krymskiej,�m.in.�w�słynnej�bitwie�kawaleryjskiej�pod�
Bałakławą.

W�1861�roku�objął�prestiżową�funkcję�marszałka�sułtańskie-
go�dworu.�Później�był�jeszcze�inspektorem�generalnym�jazdy�tu-
reckiej.�W�1864� roku�przeniósł� się�do�Egiptu,� gdzie� zainwesto-
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wał�w�akcje,�powstającego�od�1859�roku,�Kanału�Sueskiego�oraz�
rozpoczął�handel�końmi�krwi�arabskiej.�Działania�te�okazały�się�
znakomitym�posunięciem�i�już�wkrótce�Sefer�Pasza�został�milio-
nerem.�Pozwoliło�mu�to�na�zakup�zamku�Bertholdstein�na�terenie�
dzisiejszej�Austrii,�do�którego�przeniósł�się�na�starość.�Zgroma-
dzone�w�nim�zbiory�orientalne�stanowią�dziś�jedną�z�najcenniej-
szych�kolekcji�Muzeum�Narodowego�w�Krakowie,�które�pozyska-
ło�je�na�mocy�testamentu�zmarłego�w�1895�roku�Władysława.

Ciekawą�postacią�był�także�wspomniany�już�wcześniej�brata-
nek�Sefera�Paszy�–�Józef,�który�w�przeciwieństwie�do�stryja�wo-
lał�gospodarować�na�Kujawach.�Wiemy,�że�pobierał�nauki�w�Po-
znaniu,�Berlinie� i�Heidelbergu,�gdzie�studiował�prawo.�Później�
dużo�podróżował�m.in.�do�Afryki�i�na�Bliski�Wschód.�To�właśnie�
za�czasów�Józefa�wybudowano�stojące�do�dziś�dwory�w�Szaleju�
i�Karczynie.�W� swoich� postawach� syn�Augusta� przeszedł� zna-
czącą�przemianę�–�początkowo�jako�osobisty�przyjaciel�księcia�
Wilhelma�(późniejszego�cesarza)�opowiadał�się�za�polityką�ugo-
dy�z�zaborcą.�Na�berlińskich�salonach�nazywano�go�żartobliwie�
„admirałem�Gopła”.�Nie�przeszkadzało�mu�to�być�jednocześnie�
jednym�z�najważniejszych�krzewicieli�polskości.�Jako�mieszkań-
cy�Kujaw�musimy�być�mu�szczególnie�wdzięczni�za�dostrzeżenie�
talentu� Jana� Kasprowicza.� To� właśnie� Józef� Kościelski� posta-
nowił�finansować�naukę�ubogiego�chłopca�z�Szymborza�i�tylko�
dzięki� niemu� możemy� dziś� czytać� utwory� poety.� Co� ciekawe,�
sam�właściciel�Szarleja�nie�stronił�od�pisania.�Wśród�jego�dzieł�
znajdziemy� poświęcone� pięknu� naszych� okolic�Sonety nadgo-
plańskie.

O�ile�Karczyn�przeszedł�później�w�ręce�Stanisława�Walczaka,�
a�następnie�Piotra�Lewandowskiego� (1909–1939),�o� tyle�Szarlej�
pozostał�przy�rodzinie�Kościelskich�do�1939�roku,�choć�ta�nie�rezy-
dowała�tutaj�na�stałe,�przenosząc�się�do�Miłosławia.�Tam�właśnie�
co�roku�ma�miejsce�uroczysta�gala,�podczas�której�przyznawana�



jest�jedna�z�najbardziej�prestiżowych�literackich�nagród�w�Polsce�
–�Nagroda�Fundacji�Kościelskich.�Gdy� znowu�usłyszymy�o� tym�
wydarzeniu�lub�gdy�przyjdzie�nam�zachwycać�się�orientalną�ko-
lekcją�krakowskiego�muzeum,�warto�przypomnieć�sobie�jak�bar-
dzo�losy�tego�zasłużonego�dla�polskiej�kultury�rodu�związane�są�
z�niepozornym�Szarlejem,�Karczynem,�Żernikami�czy�Arturowem.

o KÓŁKu ROLNICZYM  
W oSTROWIE

W�działalność�na�rzecz�polskiego�społeczeństwa�włączali�się�nie�
tylko�ziemianie.�Pod�koniec�XIX�wieku�wtórowali�im�już�duchow-
ni,�a�także�włościanie.�Dzieje�kółka�rolniczego�w�Ostrowie�to�je-
den�z�przykładów�na�to�jak�wiele�można�osiągnąć�współpracując�
ze�sobą.

Kółko� Rolnicze� w�Ostrowie� nad� Gopłem� utworzono� 3�maja�
1892�roku.�Już�sama�data�powstania�Kółka�wskazuje,�iż�na�jego�
forum�dyskutowano�nie�tylko�o�kwestii�rozwoju�lokalnego�rolnic-
twa,�ale�także�poruszano�tematy�społeczne�i�patriotyczne.�W�jego�
skład�wchodzili�gospodarze�z�takich�wiosek�jak�Mietlica,�Złotowo,�
Ostrówek,� Popowo,� Ostrowo,� Orpikowo,�Witowice,�Witowiczki�
Karsk,� Łabędzin� (do� 1921� roku�Maryanowo),� Kaspral,� Leszcze,�
Jurkowo,�Jerzyce,�Rzeczyca.

�Zanim�gospodarze�z�wymienionych�miejscowości�powołali�do�
życia�własną�organizację�zrzeszali�się�w�Kole�chełmieckim–�naj-
starszej�tego�typu�organizacji�w�Gminie�Kruszwica�i�jednej�z�naj-
starszych�na�całych�Kujawach.�Inicjatorami�powołania�odrębnej�
instytucji�byli�przedstawiciele�lokalnego�ziemiaństwa�(Trzcińscy�
z� Popowa� i� Ostrowa,�Mlicki� z� Ostrówka)� oraz� proboszcz� para-
fii� ostrowskiej� ks.�Kasper�Pasztalski� (jego� grób� znajduje� się� na�
ostrowskim�cmentarzu� tuż�przy�wejściu).�Pierwszym�w�historii�
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prezesem�Kółka�został�dr�Tadeusz�Trzciński�z�Popowa,�a�następ-
nie�do�1911�roku�ks.�Pasztalski.

�W�czasie�I�wojny�światowej�prezesował�organizacji�ks.�Stan-
kowski� (był� on� też� m.in.� kapelanem� Baonu� Nadgoplańskiego,�
formacji� która� dzielnie� walczyła� w� powstaniu� wielkopolskim).�
Najdłużej� jednak�Kółku�prezesował� ks.�Mieczysław�Strehl� (lata�
1919–39).�Proboszcz�ostrowski�po�wojnie�nie�wrócił�niestety�na�
swoją�parafię,� gdyż� zmarł� zamęczony�przez�hitlerowców�w�Da-
chau�w�1941�roku.

Spotkania�członków�nie�odbywały�się�w�jednym,�stałym�miej-
scu,�ale�u�poszczególnych�gospodarzy.�Na�zebraniach�członkowie�
odczytywali�przygotowane�przez�siebie�referaty.�Jak�w�sprawoz-
daniu�z�działalności�Kółka�wspomniał�ks.�Pasztalski�na każdem 
zebraniu p. dr Juliusz Trzciński miewał pouczające wykłady 
o rozmaitych przedmiotach z gałęzi gospodarstwa. Przedmiot 
zaś wybrany umiał przedstawić obecnym tak, że go z natężo-
ną słuchano uwagą, a ponieważ był na czasie odpowiednio do 
pory podanej, był pożądanym i nie bez korzyści dla słuchaczy.�
Oznaczało� to,� iż� gruntownie� wykształcony� Juliusz� Trzciński,�
przekazywał�swą�ogromną�wiedzę�innym�gospodarzom�jak�od-
powiednio�gospodarować�by�praca�przynosiła�zamierzone�rezul-
taty.�Warto�wskazać,�iż�już�wówczas�dla�poprawy�efektu�uprawy�
roślin� gospodarze� stosowali� nawozy� sztuczne� zamiast� dotych-
czas� używanego�naturalnego� kompostu.� Lepsze� plony� osiągali�
także� dzięki� zastosowaniu� w� swoim� gospodarstwie� nowocze-
snych�maszyn�takich�jak�siewniki,�w�tym�siewniki�dwurzędowe.�
Ks.�Pasztalski�wskazał� także,�że�gospodarze�chętniej�hodowali�
bydło,� a�mleko� odstawiali� do�mleczarń�w� Jerzycach,� Brześciu�
i�Chełmcach.�Dzięki�zrzeszeniu�w�Kółku�Rolniczym�członkowie�
częściej�ubezpieczali�się�na�wypadek�klęsk�żywiołowych�takich�
jak�pożary�czy�gradobicie,�przez�co�minimalizowali�swoje�ewen-
tualne�straty.



Ze�sprawozdania�następnego�prezesa�Kółka�ks.�Stankowskie-
go�wynika,�iż�gospodarze�prenumerowali�Poradnik Gospodarski,�
który� był� oficjalnym� organem� samorządu� rolniczego.�W� czaso-
piśmie� poruszano� tematy� dotyczące�mądrego� gospodarowania.�
Fakt�prenumerowania�gazet�wskazuje,�iż�nie�tylko�warstwa�szla-
checka,�ale�i�chłopska�była�piśmienna.�Swoje�produkty�w�owym�
czasie�gospodarze�odstawiali�do�cukrowni�w�Kruszwicy,�a�mleko�
do�Jerzyc�i�Brześcia.

�Kółko�Rolnicze�w�Ostrowie�było�nie�tylko�organizacją�stric-
te gospodarczą.� Jej� członkowie� działali� też� na�niwie� społecznej�
i� patriotycznej.�Na�powstałym�w� 1928� roku� sztandarze� organi-
zacji� widniał� napis� Kółko Rolnicze w Ostrowie nad Gopłem 
3.5.1892–1928, a�na�odwrocie�wizerunek�Matki�Boskiej�Często-
chowskiej�i�napis�Błogosław Matko ojczyste łany i kraj kochany.

�Od�1930�roku�przy�Kółku�działał�męski�i�żeński�zespół�Przy-
sposobienia� Rolniczego,� który� prowadził� własne� poletka� do-
świadczalne.�Dla�zwiększenia�wiedzy�organizowane�były�wyjazdy�
na�zjazdy�powiatowe�Kółek�Rolniczych�czy�wycieczki�do�stacji�do-
świadczalnych.

�W� lutym� 1939� roku�wybrano� ostatni� Zarząd�Kółka,� w� któ-
rego� skład�wchodzili:� prezes� ks.�Mieczysław� Strehl,�wiceprezes�
Sylwester�Rydz,�sekretarz�Józef�Malinowski,�zastępca�sekretarza�
Franciszek�Kępski,� skarbnik�Józef�Słabęcki,� zastępcy�skarbnika�
Wojciech�Hey�oraz�członek�Władysław�Stanny.�W�1939�roku�Kół-
ko�uchwaliło�zbiórkę�na�Fundusz�Obrony�Narodowej�i�Pożyczkę�
Obrony�Przeciwlotniczej.�Wraz�z�wybuchem�II�wojny�światowej�
organizacja�przestała�funkcjonować�w�swoim�pierwotnym�wyda-
niu.�Ks.�Strehl�zmarł�w�Dachau,�Juliusz�Trzciński�został�rozstrze-
lany�w�październiku�1939,�a�wielu�gospodarzom�po�wojnie�ode-
brano�ziemię� lub�w�najlepszym�wypadku�zakazano�działalności�
społecznej.
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WŁADYSŁAW SEYDA • oJCIEC  
POLSKIEGo SĄDoWNICTWA

Mało�osób�kojarzy�postać�Władysława�Seydy,�a�tym�bardziej�mało�
kto�pamięta,�że�był�on�związany�z�naszym�regionem.�Pora�przybli-
żyć�postać�polityka,�który�przez�wiele�lat�sprawował�w�Wielkopol-
sce�i�na�Kujawach�rząd�dusz.

Władysław� Seyda� przyszedł� na� świat� 22� kwietnia� 1863� roku�
w�podupadłym�miasteczku�Łobżenica�(okolice�Piły,�Nakła).�Po�zda-
niu�matury�w�wałeckim�gimnazjum,�udał�się�do�Wrocławia,�gdzie�
studiował�prawo�i�ekonomię.�Ostatecznie�związał�się�na�stałe�z�tą�
pierwszą�dziedziną,�podejmując�adwokaturę�w�Krotoszynie,�a�od�
1891�roku�w�Poznaniu.�Seyda�bardzo�szybko�piął�się�po�kolejnych�
szczeblach�kariery�–�z�pewnością�pomagały�mu�koligacje�rodzin-
ne,�ale�także�ogromny�talent,�którym�był�obdarzony.�Od�1903�roku�
nasz�bohater�pracował�już�w�Wyższym�Sądzie�Krajowym,�co�było�
równoznaczne�z�przynależnością�do�elity�ówczesnej�palestry.

Myliłby�się�jednak�ten,�kto�uważał,�że�wraz�z�uznaniem�swo-
ich�niemieckich�kolegów,�Seyda�zapomniał�o�sprawach�polskich.�
Wręcz�przeciwnie!�–�już�na�studiach�związał�się�z�towarzystwa-
mi�patriotycznymi.�Znalazło�to�swój�wyraz�w�procesach�Polaków�
oskarżonych�o�działalność�na�szkodę�Państwa�Niemieckiego.�Sey-
da�zawsze�brał�ich�pod�swoją�opiekę�i�w�większości�przypadków�
potrafił�dowieść�ich�niewinności.�Jak�przystało�na�człowieka�swo-
ich�czasów,�był�nasz�bohater�członkiem�wielu�towarzystw�–�an-
tyhazardowego�czy�krzewiącej�patriotyzm�ekonomiczny�„Straży”.�
Swoje� spostrzeżenia�odnotowywał�w� „Przeglądzie�Poznańskim”�
(w�latach�1894–96).�Seyda�stał�się�współudziałowcem�w�drukar-
niach�wydających�narodowe�gazety�–�„Kuriera”�w�Wielkopolsce�
i�„Gazetę�Ludową”�na�Górnym�Śląsku.

Bardziej� niż� dziennikarzem� był� jednak� Seyda� politykiem.�
Politykiem�nie� byle� jakim,�bo� jednym�z� liderów�koła�polskiego�



w�niemieckim�parlamencie.�Mandat�swój�pełnił�od�1907�roku�aż�
do�rozpadu�monarchii�Wilhelma�II.�O�popularności�Seydy�świad-
czą�przede�wszystkim�wyniki�wyborów,�w�których�zdobywał�bar-
dzo�dużo�głosów.�Wraz�z�innymi�politykami�Koła,�poznański�sę-
dzia�krytykował�postępowanie�rządu�wobec�dzieci�strajkujących�
w�obronie�języka�polskiego�czy�działania�komisji�kolonizacyjnej.�
W�1912�roku�Seyda�był�już�wiceprzewodniczącym�Koła�Polskie-
go,�by�w�czasie�wojny�pełnić�funkcję�prezesa.�Lata�1914–1918�to�
czasy�jego�wzmożonej�aktywności�polegającej�na�konsolidowaniu�
polskich� sił� politycznych,� a� także� kontaktach� z�Komitetem�Na-
rodowym�w�Paryżu.�Będąc�już�członkiem�Ligi�Narodowej,�Seyda�
przedstawiał�niemieckiemu�parlamentowi�prawo�Polaków�do�sa-
mostanowienia�o�swoim�dalszym�losie.

W�grudniu�1918�roku�wybrano�go�na�członka�Naczelnej�Rady�
Ludowej,� gdzie� zajął� się� administracją� i� sądownictwem.� Seyda�
przystąpił�do�tego�trudnego�zadania�z�wielkim�zapałem,�co�zaowo-
cowało�dostrzeżeniem�jego�osoby�w�Warszawie.�Z�ramienia�endecji�
polityk�wszedł�do�sejmu,�gdzie�stanął�na�czele�komisji�konstytu-
cyjnej.�Zadanie�to�współdzielił�z�pełnieniem�funkcji�ministra�byłej�
dzielnicy�pruskiej�w�rządach�Paderewskiego�i�Skulskiego.

Przynależność� do� wyższej� warstwy� społeczeństwa� sprawia-
ła,�że�Seyda�nie�potrafił�nawiązać�kontaktu�z�przedstawicielami�
klas� pracujących.� W� 1920� roku� miało� to� tragiczny� finał.� Pod-
czas�pobytu�Seydy�w�Poznaniu,�doszło�do�potężnej�manifestacji�
pracowników� kolejowych.� Minister� początkowo� zaproponował�
spotkanie�z�delegacją�robotników,�ale�gdy�ta�znalazła�się�już�na�
miejscu�–�w�byłym�zamku�cesarskim,�odmówił�widzenia.�Reakcja�
tłumu�była�natychmiastowa�–�doszło�do�starć�z�policją,�w�wyni-
ku�których�9�strajkujących�poniosło�śmierć,�a�kilkunastu�zostało�
rannych.�Wydarzenie�to�z�pewnością�kładzie�się�cieniem�na�życiu�
Władysława�Seydy,�choć�trzeba�pamiętać,�że�nie�apelował�on�do�
policji�o�użycie�siły.
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Z�biegiem�lat�nasz�bohater�zdecydował�się�zrezygnować�z�ka-
riery�politycznej�na�rzecz�sądowej.�W�1920�roku�został�prezesem�
Sądu�Najwyższego,�w� 1924� roku� objął� funkcję� pierwszego� pre-
zesa� Sądu� Najwyższego� i� prezesa� Trybunału� Konstytucyjnego.�
Po� przewrocie�majowym� szczególnie� dała� o� sobie� znać� różnica�
zdań�między�endekiem�Seydą�a�władzą�sanacyjną.�Seyda�oskar-
żał�swoich�adwersarzy,�a�miał�ku�temu�podstawy,�o�łamanie�kon-
stytucji�i�postanowień�Sądu�Najwyższego.�Prezes�Trybunału�był�
niewygodny,�rząd�nalegał�więc�na�jego�dymisję.�Do�tej�nie�doszło,�
gdyż�w�1929�roku�Seydę�po�prostu�przeniesiono�w�stan�spoczyn-
ku.�W�tym�momencie�dla�naszego�bohatera�zakończyła�się�przy-
goda�z�polityką.

No� dobrze,� tylko� gdzie� w� tej� całej� historii� wątek� kujawski?�
Odstawiony�na�boczny�tor�polityk�znalazł�swoje�miejsce�na�zie-
mi�nadgoplańskiej.�Prawdopodobnie�jeszcze�w�1924�roku�nabył�
on�poniemiecki�majątek�w�Tarnowie�pod�Kruszwicą.�Najczęściej�
bywał� tutaj� na� początku� lat� 30..�Według� ustaleń� p.� Sebastiana�
Kwiatkowskiego�dał� się�poznać� jako� człowiek� sympatyczny,� ale�
mierny�gospodarz�(podobno�w�Tarnowie�po�raz�pierwszy�miał�zo-
baczyć�zboże).�Mimo�wszystko�majątek�jakoś�prosperował,�dając�
zatrudnienie�blisko�stu�osobom.

Spokojne�życie�ziemiańskie�nie�było�jednak�tym,�do�czego�Sey-
da�był�stworzony.�Będąc�nadal�w�pełni�sił,�ciągnęło�go�ponownie�
do�sądu.�W�drugiej�połowie�lat�30.�XX�w.�były�minister�przenosi�
się�ponownie�do�Poznania,�gdzie�rzuca�się�w�wir�prac�adwokac-
kich.�W�Tarnowie�bywa�już�sporadycznie.

24�lutego�1939�roku�Władysław�Seyda�umiera,�a�jego�pogrzeb�
na� Cmentarzu� Zasłużonych� Wielkopolan� gromadzi� prawdziwe�
tłumy.� Tak� kończy� się� historia� tego� zapomnianego,� a� przecież�
barwnego�polityka,�sędziego�i�właściciela�Tarnowa.



JuLIUSZ TRZCIŃSKI • BuDOWNICZY 
NIEPODLEGŁEJ

Urodził� się� 26� sierpnia� 1880� roku�w�Ostrowie�nad�Gopłem.�Był�
synem�Józefa�i�Heleny�z�Prądzyńskich,�bratem�Tadeusza�i�Justy-
ny�Emilii�oraz�Józefa.�Ród�Trzcińskich�był�bardzo�zasłużony�dla�
Kujaw,�w�tym�dla�terenów�nadgoplańskich.�Posiadali�oni�majątki�
m.in.�w�Ostrowie,�Popowie,�Mietlicy�i�Gocanówku.�

Juliusz� w� 1898� roku� zdał� maturę� w� inowrocławskim� gim-
nazjum�(dziś� I�LO�Jana�Kasprowicza),�następnie� zaś� studiował�
w�Monachium,�gdzie�uzyskał�tytuł�doktora�ekonomii�na�podsta-
wie�pracy�„O�robotnikach�polskich�z�Kongresówki� i�Małopolski�
w�Wielkim�Księstwie� Poznańskim”(1906).�W� 1907� roku� osiadł�
w� rodzinnym� Ostrowie,� gdzie� gospodarował� i� mieszkał,� aż� do�
śmierci.�W�swoim�gospodarstwie�wprowadzał�wiele� innowacyj-
nych� rozwiązań.�Starał� się� też�nowości� zaszczepiać�u� lokalnych�
gospodarzy.�Miało�to�miejsce�na�forum�Kółka�Rolniczego�w�Ostro-
wie,�do�którego�należeli�oprócz�rolników�z�okolicznych�wsi�(m.in.�
Ostrowa,�Witowic,�Karska,�Jerzyc�itp.)�także�inni�członkowie�jego�
rodziny.�Juliusz�Trzciński�należał�także�do�Centralnego�Towarzy-
stwa� Gospodarczego� oraz� z� ramienia� Towarzystwa-Rolniczego�
inowrocławsko-strzelińskiego� był� wicepatronem� tej� organizacji�
na�powiat� strzelneński.�Był� także�wiceprezesem�Wielkopolskiej�
Izby�Rolniczej.�To�on�kontrolował�kółka�rolnicze�na�terenie�po-
wiatu�i�redagował�sprawozdania�z�ich�działalności.

Trzciński�był�w�pewnym�okresie�swojego�życia�czynnym�polity-
kiem.�Uważał,� iż�ziemiaństwo�(rozumiane� jako�warstwa�społecz-
na,�która�posiadała�duże�majątki�ziemskie,�przejmowane�w�drodze�
dziedziczenia,�często�legitymująca�się�szlacheckim�pochodzeniem)�
powinno�być�fundamentem�społeczeństwa,�stać�na�czele�rozwoju�
rolnictwa,�a�w�tym�i�całego�państwa.�Należał�do�grona�założycieli�
Narodowego�Stronnictwa�Ludowego,�partii�o�charakterze�konser-
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watywnym.�W�wyborach�uzupełniających�do�Sejmu�Ustawodaw-
czego� uzyskał�mandat� poselski� z� ramienia�Narodowego� Zjedno-
czenia� Ludowego� (Sejm� Ustawodawczy� w� związku� z� powolnym�
odradzaniem�się�kraju�i�niepewną�sytuacją�poszczególnych�części�
Polski�wybierano�w�kilku�etapach).�

W� Sejmie� Trzciński� dał� się� poznać� jako� osoba,� która� ener-
gicznie�działała�na�rzecz�budowy�portu�w�Gdyni.�Był�także�znany�
z� tego,� iż�opowiadał� się� za� szybką�unifikacją� ziem�byłego�zabo-
ru�pruskiego�z�resztą�kraju,�co�było�negatywnie�odbierane�przez�
wpływowe�koła�polityczne�w�Wielkopolsce.�W�lipcu�1921�w�rządzie�
Wincentego�Witosa�otrzymał�tekę�Ministra�Byłej�Dzielnicy�Pru-
skiej� (ministerstwo�to�było�odpowiedzialne�za�administrowanie�
dzielnicą�wraz�ze�stopniowym�przystosowaniem�porządku�praw-
nego�do�tego�obowiązującego�na�pozostałym�terytorium�kraju,�aż�
do�całkowitego�zniesienia�odrębności).�W�związku�z�energicznym�
przystąpieniem� do� wykonywania� swoich� obowiązków� przeciw�
niemu� opowiedzieli� się� przeciwnicy� integracji,� a� sam�Trzciński�
zrezygnował�z�funkcji�po�trzech�miesiącach�urzędowania.�

Po�przegranych�wyborach�w�1922�Juliusz�wycofał�się�z�poli-
tyki� ogólnokrajowej,� a� skupił� się� na� działalności� gospodarczej,�
społecznej� i� charytatywnej.�Był�m.in.� inicjatorem�budowy�mły-
na�w�Kruszwicy,�współzałożycielem�Towarzystwa�Przemysłowo-
-Handlowego�i�założycielem�Zakładów�Rolniczo-Przemysłowych,�
przewodniczącym�Rady�Nadzorczej�Spółdzielni�Rolnik�oraz�ak-
cjonariuszem� kruszwickiej� cukrowni.� Jako� osoba� wysoce� elo-
kwentna� i� wykształcona� był� członkiem�Poznańskiego� Towarzy-
stwa�Przyjaciół�Nauk�oraz�Towarzystwa�Naukowego�w�Toruniu.�
Angażował� się�w� lokalne� życie� polityczne,� był� radnym�poznań-
skiego�Sejmiku�Wojewódzkiego.

Jako� były� uczestnik� Powstania� Wielkopolskiego� (w� czasie�
powstania� brał� udział�w� pracach�Komisariatu�Naczelnej�Rady�
Ludowej�w�Strzelnie�oraz�wszedł�w�skład�Powiatowej�Rady�Lu-



dowej�w�tym�mieście)�nieobce�mu�były�organizacje�o�charakterze�
kombatanckim�i�paramilitarnym.�Działał�w�Lidze�Obrony�Prze-
ciwpowietrznej�i�Przeciwgazowej,�Polskim�Związku�Zachodnim.�
Jeszcze� przed� przekształceniem� tego� ostatniego� w� PZZ,� dzia-
łał� w� Związku�Ochrony� Kresów� Zachodnich� na� rzecz� rozwoju�
polskości� na� Pomorzu� (Miesiąc� Propagandy� Pomorza).� Zasia-
dał� także�w�Radzie�Nadzorczej�Spółki�Osadniczej�w�Poznaniu.�
Organizacja� ta� zajmowała� się� skupem� działek� budowlanych,�
rozparcelowaniem�ich�na�mniejsze� i�sprzedażą�na�preferencyj-
nych�zasadach�w�celu�zmniejszenia�zapotrzebowania�na�własne�
mieszkanie�lub�dom.

Juliusz�był� lokalnym�autorytetem,�o�czym�świadczy�zapro-
szenie�go�na�pogrzeb�Stanisława�Przybyszewskiego,�gdzie�wy-
głosił�mowę�pożegnalną.�Trzciński�współpracował�także�z�Ko-
mitetem�Budowy�Pomnika�Jana�Kasprowicza�w�Inowrocławiu.�
Warto�też�wspomnieć�o�zamiłowaniu�do�lokalnej�kultury�i�histo-
rii.�Ojciec�Juliusza�–�Józef�–�od�około�lat�70.�XIX�wieku�prowa-
dził�półamatorskie�poszukiwania�archeologiczne.�Seniora�rodu�
interesowały�różne�znaleziska,�których�specjalnie�nie�katalogo-
wał.�W�jego�kolekcji�znalazły�się�artefakty�z�różnych�epok�–�od�
epoki�brązu�po�czasy� rzymskie� i�późniejsze.� Juliusz�Trzciński�
wystawił�„skarby”�ojca�w�1927�na�wystawę�gospodarczą�w�Po-
znaniu.�Później�znaleziska�wróciły�do�Ostrowa,�a�w�1940�roku�
zostały�zarekwirowane�przez�władze�hitlerowskie.�Do�dziś�po-
zostałości�tych�znalezisk�znajdują�się�w�Muzeum�Archeologicz-
nym�w�Poznaniu.

Wraz�z�wkroczeniem�we�wrześniu�1939�roku�armii�hitlerow-
skiej� Juliusz� Trzciński� znalazł� się� na� liście� osób� zagrażających�
okupantowi.�Został�aresztowany,�a�w�nocy�z�12�na�13�paździer-
nika�rozstrzelany�wraz�z�dużą�grupą�Polaków�w�lasach�niedale-
ko�Gniewkowa.�Jego�ciała�nigdy�nie�odnaleziono.�Na�cmentarzu�
ostrowskim�znajduje�się�grobowiec�rodowy,�w�który�wmurowano�
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pamiątkową�tablicę.�Do�dziś�w�Ostrowie�zachował�się�piękny�park�
i�dwór,�który�do�1939�był�siedzibą�Juliusza�Trzcińskiego.

ZAWSZE DO PRZoDu! • ELEGIA 
O EDMUNDZIE KRUPPIKu

Edmund�Kruppik� urodził� się� 8� sierpnia� 1890� roku�w� Skrzetu-
szu�jako�syn�miejscowego�nauczyciela�Jana�i�jego�żony�Weroniki�
z�Surmów.�Po�ukończeniu�w�rodzinnej�miejscowości�szkoły�ele-
mentarnej,�dalszą�wiedzę�zdobywał�w�gimnazjum�i�liceum�w�Ro-
goźnie.� Później� pracował� w� kilku� majątkach� ziemskich,� gdzie�
zdobywał�cenne�doświadczenie�w�zarządzaniu.

Być�może�jednak�nie�mówilibyśmy�dzisiaj�o�Edmundzie,�gdy-
by�nie�to,�że�w�1913�roku�został�wcielony�do�41�pułku�artylerii�po-
lowej�w�Głogowie.�To�właśnie�wojna�stała�się�bowiem�jego�żywio-
łem.�Edmund�bardzo�szybko�uzupełnił�swoją�edukację�w�szkole�
podchorążych.�W�1916� r.�był� już�podporucznikiem.�Walczył� za-
równo�na�froncie�zachodnim�jak�i�wschodnim�(m.in.�za�walki�pod�
Verdun�otrzymał�Krzyż�Żelazny).�Aż�czterokrotnie�został�ranny.

Na�początku�1919�roku�Edmund�Kruppik�zameldował�się�do�
służby� powstańczej�w�Gnieźnie,� skąd� skierowano� go� do� stolicy�
Wielkopolski,�gdzie�miał�zająć�się�formowaniem�artylerii.�Został�
dowódcą�baterii,�a�w�kwietniu�1919�roku�awansował�do�stopnia�
porucznika.�Edmund�uczestniczył�m.�in.�w�zażartych�bojach�pod�
Ostrzeszowem.

31�stycznia�1920�r.�Kruppik�wraz�ze�swoją�jednostką�wyruszył�
do�starcia�z�bolszewikami.�Tutaj�nasz�bohater�okrył�się�prawdzi-
wą�sławą,�pokazując�pełnię�swoich�umiejętności.�Przede�wszyst-
kim�cechowała�go�niezwykła�odwaga.�Kruppik�stosował�taktykę,�
w�której� to� jego�bateria� rozpoczynała�walkę� jako�pierwsza.�Po-
zbawiona�wszelkich�osłon�była�wysuwana�przed�inne�jednostki,�



siejąc�nie� tylko�ogromne� straty�personalne�w� szeregach�wroga,�
ale�także�drastycznie�uderzając�w�jego�morale.�Dowódcy�trzeciej�
baterii�towarzyszyło�nawet�hasło�„Zawsze�naprzód!”,�które�stało�
się�później�zawołaniem�całej�jednostki.

Zwycięskie�walki� trwały�aż�do�16� lipca� 1920�r.,� gdy�oddział�
Kruppika,�zajmujący�się�osłanianiem�odwrotu�głównych�sił�spod�
Gieranonic,� doznał� znaczących� strat.� Przeżyło� tylko� kilku� żoł-
nierzy,� którzy� wraz� z� dowódcą� rozpoczęli� ciężki� nocny�marsz�
przez�bagna.�Kruppik�nie�pozwolił,�aby�pozostawić�kogokolwiek�
na�pobojowisku.�Ciężko�rannego� telefonistę�Skorupkę�niósł�na�
własnych�plecach� aż�do�momentu,� gdy�postrzelono� go�ponow-
nie�–� tym�razem�już�śmiertelnie.�Po�udanym�odwrocie,�Krup-
pika�oddelegowano�do�Leszna,�gdzie�powierzono�mu�misję�od-
budowy�baterii,�z�którą�chwilę�później�ruszył�na�front�w�okolice�
Biedrujska.

Po�powrocie�z�wojny,�naszego�bohatera�czekał�awans�na�sto-
pień� kapitana.� 23� października� 1920� r.� został� pierwszym� żoł-
nierzem� swojego� pułku,� który� otrzymał� order� Virtuti� Militari.�
Dziękowali�mu�przełożeni,�łącznie�z�samym�Józefem�Piłsudskim.��
Co� ciekawe,� Edmunda� Kruppika� można� odnaleźć� na� jednym�
z�dzieł�znanego�w�międzywojniu�malarza�batalistycznego�Stani-
sława�Bagińskiego.

W�1922�roku,�Kruppik�został�przeniesiony�w�stan�spoczynku.�
Za�postawę�w�czasie�wojny�przyznano�mu�na�własność�majątek�
w�Połajewie.�Po�jego�parcelacji�w�roku�1932�Kruppik�rezydował�
w�przez�rok�w�Henrykowie,�a�w�latach�1933-1937�r.�w�Krępej.�Po�
tym�czasie�nasz�bohater�zarządzał�majątkiem�Bagrowo,�należą-
cym�do�Fundacji�Kórnickiej.

W�okresie�międzywojennym�Edmund�był�bardzo�częstym�go-
ściem�w�Giżewie.�Wszystko�oczywiście�za�sprawą�jego�małżeństwa�
z�Mieczysławą�Przybyszewską,� do� którego�doszło�w� roku� 1934.�
Było� to� jego� drugie�małżeństwo� (po� śmierci� Stanisławy� Kluge,�
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z�którą�miał�dwóch�synów�–�Eugeniusza,�który�zmarł�wkrótce�po�
urodzeniu�oraz�Zbigniewa).�Kruppik�nie�ograniczał�się�tylko�do�
kurtuazyjnych�wizyt�u� teściów,�przebywał�w�Giżewie� tak�często�
jak�było�to�możliwe.�Szczególnie�cenił�sobie�towarzystwo�szwagra�
Zbigniewa�–�także�żołnierza.�W�1935�roku�Mieczysława�Przyby-
szewska�urodziła�syna�Jana,�który�pójdzie�w�ślady�wuja� i� także�
zostanie�oficerem�marynarki,�choć�już�handlowej.

Ziemiańską� sielankę� przerwał� wybuch� II� wojny� światowej.�
Już�na�jej�początku�Kruppik�nawiązał�kontakty�ze�środowiskiem�
konspiracyjnym.� Został� wojskowym� komendantem� Narodowej�
Organizacji�Bojowej�w�Środzie,�a�od�1941�r.�mianowano�go�na�do-
wódcę�plutonu�kadrowego�Inspektoratu�Rejonowego�w�Środzie,�
a�także�dowódcę�sztabu�formowanego�68�pułki�piechoty.�Biorąc�
pod�uwagę�niezwykle�ciężkie�warunki�dla�działań�w�Kraju�Warty,�
Kruppik�skupił�się�przede�wszystkim�na�szkoleniu�żołnierzy�i�gro-
madzeniu�broni�do�ewentualnego�powstania.

29� lutego�1944�r.� został�aresztowany�wraz�z�synem�Zbignie-
wem.�Obaj�mimo� tortur�nie�wydali� swoich�kompanów�ani�pla-
nów�organizacji.�Edmund� trafił�do�posiadającego� złą� sławę�po-
znańskiego�Fortu�VII,�później�do�obozu�w�Żabikowie.�Ostatecznie�
zmarł�30�września�1944�roku�w�obozie�Gross�Rosen,�a�jego�syn�
wiosną�następnego�roku�w�Mauthausen.

Ciała�Edmunda�Kruppika�nigdy�nie�odnaleziono.�Pozostały�je-
dynie�fotografie�i�wspomnienia�szczęśliwych�chwil�nad�Gopłem.

o NIEPODLEGŁOŚĆ GoSPODARCZĄ  
• DZIEŁo HENRYKA MAKOWSKIEGo

Postać�Henryka�Makowskiego�funkcjonuje�w�naszej�świadomości�
w�sposób�specyficzny.�Wielu�z�nas�kojarzy�założyciela�kruszwic-
kiej�winiarni,�jednakże�ciężko�nam�powiedzieć�o�nim�coś�więcej.�



Ten�rodział�ma�na�celu�zaprezentowanie�niezwykłych� losów� tej�
tajemniczej�osoby.

Henryk�Makowski�przyszedł�na�świat�18�stycznia�1880�roku�
w�Łomaczyńcach�na�terenie�Besarabii.�Silnie�związał�się�z�Huma-
niem.�Tutaj�uczęszczał�do�szkoły�agronomicznej,�a�także�pracował�
dla�Biblioteki�Polskiej.�Silnie�zaangażował�się�także�w�polski�ruch�
niepodległościowy,�związał�się�z�PPS.�W�ramach�tej�partii�działał�
m.in.� jako�kurier,�przewożąc�„bibułę”�z�Królestwa�Polskiego�na�
Ziemie�Zabrane.�Makowski�następnie�rozpoczął�studia�w�Wyższej�
Szkole�Rolniczej�na�Krymie,�gdzie�specjalizował�się�w�technologii�
winiarskiej.�Po�zakończeniu�nauki�podjął�pracę�w�miejscowej�wy-
twórni�win�księżnej�Gagariny,�potem�został�zatrudniony�w�Miel-
nikowcach�na�Podolu.�W�latach�1915–1918�prowadził�winiarnię�
w�rumuńskich�Bendrach.

W� 1919� roku�Makowski� zamieszkał� w� Kruszwicy,� gdzie� rok�
później� założył� pierwszą� w� Polsce� wytwórnię� win� owocowych.�
Początki�były�skromne,�gdyż�zatrudnienie�sięgało�ośmiu�pracow-
ników,�a�roczna�produkcja�wynosiła�ok.�40000�litrów.�Na�szczę-
ście�Makowski� posiadał� wyjątkowy� talent� przedsiębiorczy.� Już�
w�marcu� 1922� roku� spłacił� zaciągnięty�w�Banku�Spółdzielczym�
kredyt�na�rozruch�interesu,�a�w�1928�roku�Kujawska�Wytwórnia�
Win�zatrudniała�ponad�80�osób�przy�produkcji�przekraczającej�
milion�litrów!�Podczas�trwania�owocowej�kampanii�przerabiano�
ponad� 100� wagonów� owoców.� Kruszwicka� winiarnia� posiada-
ła�własną�elektrownię,�potężne�prasy�hydrauliczne�oraz�szklane�
zbiorniki�na�0,5�mln�litrów�soku.�Zakład�zajmował�się�także�sa-
modzielnym�wytwarzaniem�skrzyń.

Kruszwicka�fabryka�produkowała�w�1928�roku�dwanaście�gatun-
ków�win�i�miodów�pitnych,�10�lat�później�już�trzydzieści,�rozszerza-
jąc�działalność�także�na�soki.�Najpopularniejszym�winem�była�Zło-
ta Reneta�powstająca�w�trzech�odmianach:�wytrawnej,�półsłodkiej�
i� słodkiej-deserowej.� Przebojem� okazał� się� także� szampan�Reine 
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des Reinettes�–�który�sprawił,�że�firma�przeszła�przez�wielki�kryzys�
gospodarczy� bez� większego� uszczerbku.� Produkty� Makowskiego�
cieszyły�się�swoją�popularnością�nie�tylko�ze�względu�na�przystęp-
ne� ceny,� ale� także� z� powodu�dobrej� jakości.� Podczas� poznańskiej�
Powszechnej�Wystawy�Krajowej�(PeWuKa)�w�1929�roku,�Kujawska�
Wytwórnia�Win�otrzymała�prestiżowy�wielki�medal�srebrny�targów.

Kruszwicka�fabryka�szybko�stała�się�potęgą�na�skalę�krajową�
i�rywalizowała�o�pierwsze�miejsce�w�swej�branży�z�lwowską�fabry-
ką�J.A.�Baczewskiego.�Makowski�założył�kolejne�zakłady�produk-
cyjne� swojego�przedsiębiorstwa�w�Krakowie� i�Krotoszynie�oraz�
hurtownie�w�Warszawie,�Poznaniu,�Krakowie,�Bydgoszczy,�Kow-
lu�i�Piotrkowie�Trybunalskim.

Makowski� dbał� o� bazę� surowcową.� Na� nieużywanym� do� tej�
pory�rolniczo�Potrzymiechu�założył�plantację�moreli,�śliw�i�krze-
wów� owocowych� (w� tym� amerykańskiego� agrestu).� Z� kolei� we�
Wróblach� znajdowały� się� sady� jabłoniowe� (wyhodowano� tu� na-
wet�nowe�odmiany� jabłek)�oraz�pasieka�ze�stu�pięćdziesięcioma��
ulami.�Przy�samej�winiarni�znajdowały�się�z�kolei�pola�z�winoro-
ślą�o�wysokich,�jak�na�środkowoeuropejski�klimat,�parametrach.�
Sady,�podobnie�jak�sam�zakład,�dawały�miejsce�pracy�miejscowej�
ludności.�Ciekawostką�jest�fakt,�że�w�ramach�wypłaty�otrzymywała�
ona�oprócz�pieniędzy�także…�kilka�butelek�wina.�Poza�miłym�ge-
stem�była�to�dość�oryginalna�forma�promocji�własnych�wyrobów.

Warto�pamiętać,�że�Makowski�był�także�społecznikiem.�Trud-
no�wymienić�wszystkie�drobne� inicjatywy� jakie�podejmował�na�
rzecz� kruszwiczan.� To� on� był� jednym� z� inicjatorów� powstania�
wodociągów.�Makowski�angażował�się� także�w�politykę�–�m.in.�
był� radnym�powiatowym�w�Strzelnie.�Opowiedział� się� także�po�
stronie� BBWR,� a� także� działał� w� Związku� Obrony� Kresów� Za-
chodnich.�W� 1928�nasz� bohater� stał� się� inicjatorem�powstania�
Związku�Zawodowego�Wytwórców�Win�Owocowych,�wybrano�go�
na�przewodniczącego.



W� 1939� roku� fabryka� została� przejęta� przez� Niemców.�Ma-
kowski� pracował� w� niej� do� 1942� roku� jako� kierownik� produk-
cji.� Zatrudnienie� w� jego� fabryce� chroniło� przed� przesiedlenia-
mi,�a�nawet�gorszym� losem�–�przynajmniej� jedna�osoba�dzięki�
zatrudnieniu� w� winiarni� uniknęła� obozu� koncentracyjnego.��
W� 1942� roku�Makowskiego� zwolniono,� więc� udał� się� do�War-
szawy,� gdzie� znalazł� dla� siebie�miejsce�w� fabryce� soków� (daw-
nej�winiarni).�W�stolicy�los�także�nie�oszczędzał�kruszwiczanina.�
Makowscy�stracili�wszystkie�swoje�ruchomości�w�czasie�powsta-
nia� warszawskiego,� w� którym� rodzina� pana�Henryka� aktywnie�
uczestniczyła.� Jego� dzieci� były� członkami� Armii� Krajowej,� syn�
Stanisław�to� jeden�z�bohaterów�francuskiego�ruchu�oporu.�Gdy�
wojna�się�skończyła,�bohater�naszej�opowieści�wrócił�do�Krusz-
wicy�i�ponownie�uruchomił�fabrykę.

Niestety,� okrutny� los� ponownie� spotkał� naszego� kruszwic-
kiego�przemysłowca.�Jako�„wróg�ludu”�został�aresztowany�przez�
Urząd� Bezpieczeństwa.� Został� osadzony� w� bydgoskim� areszcie.��
9�października�1945�roku,�w�więziennej�celi,�umiera�twórca�krusz-
wickiej�winiarni.�Śmierć�ta�owiana�jest�do�dziś�tajemnicą,�której�
pewnie�nigdy�nie�poznamy…�Henryk�Makowski�jest�dziś�pocho-
wany�na�kruszwickim�cmentarzu.�Spoczywa�tam�razem�ze�swoją�
żoną.� Zaraz� obok�możemy� zobaczyć� grób�matki� pana�Henryka,�
jego�dwóch�synów�i�zięcia.�Jest�to�także�symboliczna�mogiła�syna�
Stanisława�i�córki�Marii.
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Ocenzurowany list Sylwestra Chwalisza z obozu z Gusen



CZĘŚĆ III 
PRACE NAGRODZoNE  
W III EDYCJI KONKuRSU  
HISTORIA Z MoJEGO  
PoDWÓRKA

MóJ PRADZIADEK – BOHATER
I miejsce: Maciej Szłyk, SP nr 1 im. Jana Kasprowicza 
w Kruszwicy

Mój�pradziadek�Franciszek�Typański�to�dziadek�mojej�mamy�od�
strony�ojca.�Pochodził�z�rodu,�który�miał�niezwykłą�historię.�Ty-
pańscy�byli�szlachtą,�mieli�niewielki�majątek�na�Mazowszu�i�jak�
przyszło� na� prawdziwych� patriotów� w� 1831� roku� wzięli� udział�
w�powstaniu�listopadowym.�Konsekwencją�tego�była�konfiskata�
majątku�i�groźba�zsyłki�na�Sybir.�Dwaj�bracia,�w�tym�Jakub,�mu-
sieli�uciekać.�Jakub�udał�się�do�Lubini�Małej�w�zaborze�pruskim,�
gdzie�poznał�i�poślubił�Juliannę.�Byli�to�dziadkowie�mojego�pra-
dziadka�Franciszka.

Urodził� się� on� 25� listopada� 1899� roku�w� Lubini�Małej� jako�
syn� Nepomucena� Typańskiego.� Jak� podaje� rodzinna� kronika,�
w�1916�roku�pradziadek�wyjechał�do�Westfalii�na�roboty�w�gór-
nictwie.� W� 1917� roku,� jak� wówczas� wielu� Polaków,� został� siłą�
wcielony�do�armii�pruskiej.�Wysłano�go�na�front�niemiecko-fran-
cuski.�Jego�syn,�a�mój�dziadek�Jacek,�opowiadał,�że�trafił�do�szpi-
tala.�Tam�dowiedział�się�o�powstaniu�na�ziemiach�polskich.�Wraz�
z� kolegami� uciekli� i� przyłączyli� się� do� powstańców� wielkopol-
skich.� Pradziadek�walczył�m.in.� pod�Rawiczem.�Po� zwycięskim�
powstaniu�wraz�z�wojskiem�wielkopolskim�wziął�udział�w�wojnie�
polsko-bolszewickiej.�Poczuł�się�żołnierzem�i�swoje�życie�związał�
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ze�służbą�ojczyźnie.�W�okresie�międzywojennym�służył�w�wojsku�
polskim�jako�żołnierz�zawodowy.�

Ułożył�też�sobie�życie�osobiste,�w�1924�roku�poślubił�Włady-
sławę�z�domu�Włodarczak.�Zamieszkali�w�Gnieźnie�i�wybudowali�
dom�przy�ul.�Żeromskiego.�Mieli�czworo�dzieci:�Czesław,�Maria�
i�Monika�urodzili�się�jeszcze�przed�II�wojną�światową,�mój�dzia-
dek�Jacek�urodził�się�w�1949�roku.

Dzięki�małżeństwu�z�Władysławą�pradziadek�odnalazł�swoją�
wielką�życiową�pasję�–�pszczelarstwo.�Jego�teść�był�pszczelarzem,�
a�ponieważ�żadne�z�jego�dzieci�nie�było�zainteresowane�kultywo-
waniem�rodzinnej�tradycji,�teść�przekazał�pasiekę�Franciszkowi.�
I�tak�pradziadek�został�pszczelarzem,�a�swą�pasją�„zaraził”�synów.�
Czesław�i�Jacek�też�byli�pszczelarzami.�Moja�mama�opowiadała�
mi�jak�latem�pracowała�w�pasiecie�jej�dziadka�(Franciszka)�i�ojca�
(Jacka),�pomagając�przy�produkcji�mleczka�pszczelego.�Dziś�już�
niestety�nie�ma�w�naszej�rodzinie�pszczelarzy.

Gdy�wybuchła� II�wojna� światowa�pradziadek� sierżant�Fran-
ciszek� Typański� służył� w� 69� Pułku� Piechoty,� który� wchodził�
w�skład�17�Wielkopolskiej�Dywizji�Piechoty,�będącej�częścią�Ar-
mii�„Poznań”�pod�dowództwem�gen.�Tadeusza�Kutrzeby.�Był�sze-
fem�2�kompanii�III�batalionu.�Historia�tego�pułku�i�jego�bojowy�
szlak�w�kampanii�wrześniowej�1939�roku�można�znaleźć�w�książ-
ce�„Gniezno� i�ziemia�gnieźnieńska.�Walka�o�wolność�narodową�
i� społeczną� 1918–1945”� pod� red.� Jerzego� Topolskiego� i� Bogu-
sława�Polaka.�Wymieniony�jest�w�tej�książce�także�mój�pradzia-
dek�(str.�320,�328,�445–446).�Wraz�z�69�Pułkiem�Piechoty�brał�
udział�w�kampanii�wrześniowej.�Przeszedł� szlak�bojowy�aż�pod�
samą�Warszawę.�W� książce� wyczytałem:�Gnieźnieński 69 Pułk 
Piechoty, podobnie jak pozostałe pułki macierzystej 17 Dywi-
zji Piechoty, nie dostąpił zaszczytu wystąpienia jako całość 
w obronie Warszawy. Dziesiątkowany w bohaterskich walkach 
od Łęczycy do Łomianek pozostawił za sobą dziesiątki najczę-



ściej bezimiennych żołnierskich mogił. Do Warszawy w różnych 
okolicznościach dotarli nieliczni żołnierze Pułku, których wcie-
lono następnie w szeregi 56 Pułku Piechoty. Pradziadek�należał�
do�tych,�którym�udało�się�przedostać�do�stolicy.�Tu�został�ranny.�
Kula�przeszyła�mu�lewą�rękę,�od�nadgarstka�aż�po�łokieć.�Już�ni-
gdy�nie�odzyskał�w�niej�pełnej�sprawności.� I� tak�zakończyła�się�
dla�niego�wrześniowa�walka�z�najeźdźcą.�

Wrócił� do� Gniezna.� Nadeszły� trudne� czasy� okupacji.� Piętro�
domu� dziadków� zajęli� Niemcy.� Dziadek� pracował� jako� palacz�
w�budynku�przedwojennego�Liceum�Ogólnokształcącego�im.�Bo-
lesława�Chrobrego�w�Gnieźnie.�Zajmował�się�też�pszczołami.�

Ale�mój�pradziadek�nigdy�nie�przestał�być� żołnierzem.�Działał�
w�podziemiu,�o�czym�jest�mowa�w�książce,�którą�wspomniałem.�Była�
to�Polska�Armia�Powstania.�Autorzy�książki�powołują�się�na�relację�
Franciszka�Typańskiego:�W sierpniu 1943 r. przybył do Gniezna 
wysłannik Polskiej Armii Powstania – przedstawiciel Komendy 
Głównej Wojciech Anders z propozycją utworzenia tu nowej Ko-
mendy Regionu. Po nawiązaniu kontaktu z kpt. Józefem Stawic-
kim został powołany Gnieźnieński Batalion PAP, złożony z byłych 
podoficerów zawodowych 69 pułku piechoty 17 DO nie zorganizo-
wanych dotąd w żadnej innej organizacji konspiracyjnej. 

W�skład�osobowy�utworzonego�batalionu�wchodziły�trzy�kom-
panie,�dowódcą�II�został�mój�pradziadek,�starszy�sierżant�Franci-
szek�Typański.�Celem�PAP�było�przygotowanie�do�walki,�a�przede�
wszystkim�gromadzenie�broni�i�amunicji.�Niemcy�wpadli�na�trop�
organizacji.�Wprowadzony�agent�zdekonspirował�wiele�jej�ogniw.�
Nie� udało� się� zdekonspirować� tylko� oddziału� gnieźnieńskiego.�
Gnieźnieński�Batalion�Polskiej�Armii�Powstania�działał�samodziel-
nie�aż�do�wyzwolenia�przez�Armię�Czerwoną�w�styczniu�1945�roku.�

Po�wojnie�władze� Polskiej� Rzeczpospolitej� Ludowej�wcieliły�
dziadka�w� szeregi� Ludowego�Wojska� Polskiego� z� racji� tego,� że�
przed�wojną�był�żołnierzem�zawodowym.�Nie�chciał�tego,�bo�nie�
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o�taką�Polskę�walczył� jaką�mieliśmy�po�1945�toku.�Wykorzystał�
inwalidztwo�wojenne�i�szybko�odszedł�ze�służby�na�rentę� inwa-
lidzką.�Od�władzy�ludowej�otrzymał�ordery�za�swe�zasługi,�ale�po-
dobno�nie�lubił�o�tym�rozmawiać.�Teraz�te�ordery�ma�jego�wnuk�
Roman� Typański,� który� również� jest� żołnierzem� zawodowym�
i�tak�jak�cała�nasza�rodzina�jest�dumny�z�pradziadka.

Po� wojnie� Franciszek� Typański� pracował� jako� magazynier�
w�którymś�z�gnieźnieńskich�sklepów�no�i�oczywiście�zajmował�się�
pszczołami.�Były�jego�pasją�do�końca�życia.�Jeszcze�jako�osiemn-
dziesięcioparolatek�jeździł�do�pasieki�i�był�niezwykle�energiczny.�
Aż�którejś� zimy� jego�pszczoły�nie�przetrwały.�Z�pradziadka�po-
dobno�uszło�życie,�podupadł�na�zdrowiu.�Stracił�swój�energiczny�
wojskowy�krok,�powłóczył� nogami.�Rodzina�wspomina,� że�mo-
mentalnie�się�postarzał.�Zmarł�7�lutego�1991�roku�w�wyniku�kom-
plikacji�po�złamanej�w�biodrze�nodze.�

Nie�znałem�osobiście�pradziadka,�urodziłem�się�wiele� lat�po�
jego�śmierci,�ale�cieszę�się,�że�mam�zaszczyt�być�potomkiem�tak�
niezwykłego�człowieka.

PRZEZ CIERPIENIE DO WOLNOŚCI... 
II miejsce: Julia Rosa, Gimnazjum nr 3  
im. Jana Pawła II w Bachorcach

Mój� tata� przeżył� swoje� dotychczasowe� życie� w� pokoju,� ciężko�
pracując,�ale�nie�dotknęły�go�sytuacje,�które�zagrażały�jego�egzy-
stencji.�Historia�dużo�gorzej�obeszła�się�z�jego�ojcem�i�dziadkiem.�
Niniejsza�praca�jest�próbą�rekonstrukcji�życia�mego�pradziadka�
Jana�Rosy�i�dziadka�Juliusza�Rosy.

Mój� pradziadek� Jan� Rosa� urodził� się� dnia� 17� stycznia� roku�
1883�w�Świętnikach.�Był� synem� Ignacego�Rosy� oraz�Agnieszki�
zd.�Konieczka.�Swą�edukację�rozpoczął�mając�siedem�lat�w�szkole�



powszechnej�w�Kruszwicy,� gdzie� uczęszczał� do� roku� 1893.�Na-
stępnie�chodził�do�szkoły�powszechnej�w�Pieckach,�którą�ukoń-
czył� w� 1896� roku.� Kolejnym�miejscem� nauki� było� gimnazjum�
w� Trzemesznie.� Tam� uczył� się� przez� trzy� lata,� jednak� z� braku�
środków�finansowych�musiał�powrócić�do�domu,�gdzie�pracował�
w�gospodarstwie�u�ojca.�Po�sześciu�latach�wrócił�do�nauki�w�szko-
le�rolniczej�znajdującej�się�w�Inowrocławiu.�Gdy�ją�ukończył,�da-
lej�pracował�na�roli�u�ojca.

W� 1913� roku�Jan�odziedziczył� ojcowiznę.�W� roku� 1920�oże-
nił� się� z� Kunegundą� Kudłak,� z� którą� miał� siedmioro� dzieci.�
W�1939�roku�po�wybuchu�II�wojny�światowej,� razem�z�rodziną�
został� wysiedlony� do� miejscowości� Szczeblotowo� i� zmuszony�
do�pracy�niewolniczej.�Cały�majątek�i�posiadłość�zajął�Niemiec.�
Ostatnim�miejscem� pracy� przymusowej� była� cukrownia� w�Do-
brem.�Potem�z�rodziną�wrócił�do�domu.�Zmarł,�pozostawiając�po�
sobie�własnoręcznie�napisany�testament�oraz�życiorys.

Mój�dziadek�Juliusz�Rosa�urodził�się�8�kwietnia�1926�w�Piec-
kach.�Mieszkał�razem�ze�swoimi�rodzicami�i�rodzeństwem�w�go-
spodarstwie.�W�dzieciństwie�chodził�do�pobliskiej�szkoły�we�Wró-
blach� i�Pieckach,�następnie�do�szkoły�rolniczej�w�Ostrowie�nad�
Gopłem.�Pomagał�swoim�rodzicom�w�prowadzeniu�gospodarstwa�
do�czasu�wybuchu�II�wojny�światowej.

Wtedy� razem� z� rodziną� został� wysiedlony� do� miejscowo-
ści� Szczeblotowo.� Został� tam� zmuszony� do� pracy� niewolniczej�
w�majątku�Niemca�Gwarda�Vitte.�Przebywał� tam�od� 1� stycznia�
1940�roku�do�14�kwietnia�1942�roku.�Następnie�przeniesiony�zo-
stał�do�majątku�Broniewo,�którego�właścicielem�był�Fogt�Olwes,�
również�w�charakterze�robotnika�rolnego.�Okres�pracy�w�tym�ma-
jątku�trwał�od�11�kwietnia�1942�roku�do�27�sierpnia�1943�roku.�Ko-
lejnym�miejscem�pracy�przymusowej�była�cukrownia�w�Dobrem�
i� był� to� czas� od�3�września� 1943�do�8�października� 1943� roku.�
Pracował�tam�w�warsztacie�mechanicznym�jako�pomoc�fizyczna.�
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W�dniu�8�października�1943�został�wywieziony�na�teren�III�Rze-
szy�do�Niemca�Fritza�Nielandta,�do�wsi�Voes�Mtzklemburg,�gdzie�
do� 5�maja� 1945� roku� pracował� przymusowo� w� gospodarstwie.�
Miał�szczęście,�gdyż�trafił�tam�na�dobrych�ludzi.

W� roku� 1945� wrócił� do� Polski,� pracował� w� odzyskanym� go-
spodarstwie�ojca,�które�po�kilku�latach�przejął.�W�1971�ożenił�się�
z�moją�babcią�Marianną�zd.�Grzybowską,�z�którą�miał�dwoje�dzieci.

Dokument tożsamości niewolnika niemieckiego  
Juliusza Rosy



Okazało� się,� że� prowadzenie� gospodarstwa� jest� jego� pasją.�
Wciąż� szukał�nowych� rozwiązań� i� ulepszeń.�Hodował�około� ty-
siąca� owiec� i� wciąż� rozbudowywał� swoje� gospodarstwo.� Efek-
tem�tych�starań�było�zdobycie�Złotej�Wiechy�w�1982�w�konkur-
sie� wojewódzkim� na� najlepszy� budynek� inwentarski.� Po� tym�
sukcesie�nie�spoczywał�na�laurach�i�pracował�jeszcze�wytrwalej.�
W�1984�zdobył�Złotą�Wiechę�w�ogólnopolskim�konkursie�za�no-
watorskie�rozwiązania.�Do�końca�swego�życia�ciężko�pracował�na�
roli,� a� swe�pasje� i� zamiłowania�przekazał�mojemu� tacie.�Zmarł�
w�1996�po�ciężkiej�chorobie.

Zarówno�pradziadek�Jan�jak�i�dziadek�Juliusz�są�dla�mnie�bo-
haterami.�To�dzielni,�wytrwali�i�silni�patrioci,�którzy�kochali�swój�
kraj�i�przekazali�tę�miłość�swoim�dzieciom.�Ciężko�pracowali,�aby�
go�odbudować�po�wojnie�i�pomimo�wielu�trudności,�poniżeń�ze�
strony�Niemców,�nigdy�nie�stracili�wiary�i�nadziei�na�lepsze�jutro.

KOŃ vS CIĄGNIK, CZYLI o TYM  
JAK WYGLĄDAŁA uPRAWA roLI 
KIEDYŚ I DZIŚ
III miejsce: Nikola Robakowska, Gimnazjum nr 3  
im. Jana Pawła II w Bachorcach

Dziś�w�XXI�w.�nie�dziwi�nikogo�fakt,�że�każde�gospodarstwo�rolne�
posiada� statystycznie� przynajmniej� jeden� ciągnik� i� co� dziesiąty�
własny�kombajn.�Wszystkim�dobrze�znane�są�brona,�pług�czy�ski-
ba.�W�nikim�nie�wzbudzają�większych�sensacji�takie�maszyny�jak:�
przyczepa�samozbierająca,�rozrzutnik,�cyklop…�czy�prasa,�która,�
jak�tylko�człowiek�nakaże,�potrafi�ze�sterty�słomy�„wyczarować”�
idealnie�zwiniętą�i�związaną�kostkę�bądź�belę�siana.

Gospodarstwa� dwudziestego� pierwszego� wieku� są� obec-
nie�w�większości� bardzo�dobrze� zmodernizowane.�Wszystkiego�
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w� większości� (na� dużych� gospodarstwach)� pilnują� komputery�
i�maszyny,�które�w�wielu�czynnościach�wyręczają�człowieka�lub�
ułatwiają�mu�bardzo�pracę.�Taśmociągi�podają�paszę�zwierzętom�
hodowlanym,�która�z�kolei�przechowywana�jest�w�ogromnych�bi-
nach�(coś�na�wzór�wielkiej�metalowej�puszki).�Krowy�także�są�do-
jone�i�obsługiwane�przez�maszyny.�A�dojrzałe,�złociste�łany�zbóż�
młócone�są�przez�kombajny.

Ale�czy�zastanawiał�się�ktoś�z�was�jak�mogło�wyglądać�to�60�lat�
temu?�Jak�wtedy�wyglądało�to�samo�gospodarstwo,�które�obecnie�
jest� takie,� jak�opis�powyżej?�Na� te� i� inne�pytania�postaram�się�
wam�opowiedzieć�w�mojej�pracy.

Wszyscy� dobrze� wiemy,� że� prawdziwą� skarbnicą� wiedzy�
o�przeszłości�są�jej�świadkowie�–�starsze�osoby:�sąsiedzi,�dziad-
kowie,�ale�i�rodzice.�A�to�krótka�opowieść�o�tym,�jak�to�było�na�
„czarno-białym”�gospodarstwie�na�podstawie�opisów�i�opowieści�
doświadczonych�już�życiowo�ludzi.

Standardowe�gospodarstwo�w�owych�czasach�posiadało�nie-
zbyt�dużą�ilość�ziemi,�podstawę�stanowiło�kilka�krów�i�świń,�koń�
oraz�parę�sztuk�kur�i�kaczek.�Należy�podkreślić,�że�kiedyś�ludzie�
w�pracę�na�roli�wkładali�dużo�serca,�wysiłku�i�pracy�przy�użyciu�
zwierząt�i�„raczkujących”�wtedy�maszyn�rolniczych,�ponieważ�go-
spodarstwa�były�wtedy�tym,�co�pozwalało�przetrwać�i�żyć�człowie-
kowi.�Można�rzec,�że�człowiek�podporządkowywał�się�cały�pracy�
na�roli.�W�gospodarstwach�pracowały�całe�rodziny:�dziadkowie,�
ojcowie,� kobiety� i� dzieci.� Każdy�miał� wiele� obowiązków,� które�
musiał�wykonać.�Budzono�się�skoro�świt,�z�pierwszym�donośnym�
krzykiem�koguta�na�podwórku.

Gdy� tylko� słońce� pokazało� się� na� horyzoncie,� młodzież� wy-
prowadzała�krowy�na�pastwiska,�które�w�ciągu�dnia�2�lub�3�razy�
przekołkowywano� w� inne�miejsce� z� jeszcze� niezjedzoną� trawą.�
Rolnicy�w�porze�siania�najpierw�zbierali�kamienie�z�pól,�ziemie�
spulchniali�a�następnie�siali,�ale�przy�pomocy�własnych�rąk.�Sły-



szałam,�że�podobnież�najlepiej�wzrastało�zboże,�gdy�siało�się�ziar-
na� z� czegoś�w� rodzaju� sakwy/torby,� zrobionej� �wcześniej� z�wy-
leżanego� i� używanego� prześcieradła.� Naturalnym� nawozem� na�
owe�czasy�był�niezawodny�aż�do�teraz�obornik.�Była�to�też�bardzo�
żmudna�praca.�Wywożono�go�na�pole� i�rozrzucano�bez�pomocy�
dzisiejszych�maszyn.� A� i� praca� nad� zwierzętami� była�męcząca,�
bo�np.� krowy�doiło� się� ręcznie,� co� sprawiało,� że� rodzina�kładła�
się�spać�nawet�o�24:00.�Najlepszy�moim�zdaniem�był�czas�żniw�
i�wykopków,�ponieważ�wtedy�zjeżdżała�się�cała�rodzina�na�jedno�
gospodarstwo,�aby�sobie�pomagać.

Żniwa�były�bardzo�wyczerpujące�dla�wszystkich�pracujących�
na�roli.�Dojrzałe�łany�zbóż�cięto�sierpami�lub�kosami�a�następni�
wiązano�w�sztygi,�znoszono�do�stodół�i�specjalnymi�narzędziami�
tłuczono� kłosy,� aby� obleciały� z� ziaren.�Moja�mama�mile�wspo-
mina� też� czas�wykopu� buraków� cukrowych�na� polach.�Wszyst-
ko�polegało�na�tym,�że�jedna�osoba�szła�przodem�i�czymś�ostrym�
ścinała�liście�następnie�kobiety�szły�wyrywały�buraki�i�odrzucały,�
co�kawałek�na�kupki,�które�potem�kolejne�osoby�wrzucały�na�tak�
zwane�klotki�a�następnie�zawożono�je�do�silosów�w�oborach�przy�
stodołach.�Mama�nie�może�zapomnieć�jak�z�bratem�bawili�się�na�
usypywanych�z�liści�buraczanych�wielkich�kopcach.�Narzędzia�za�
czasów�moich�dziadków�były�wykonywane�z�drewna�(a�w�więk-
szości� miały� drewniane� konstrukcje)� i� gdzieniegdzie� metalowe�
części,� które� zaprzężone� były� zawsze�w�niezawodne� konie.�Do-
piero�później�pojawiły�się�pierwsze�maszyny.�Ale�w�wiosce�istnia-
ło�coś�takiego�jak�baza�i�tam�znajdowały�się�maszyny�po�jednym�
ciągniku,�kombajnie�itp.�A�jedna�lub�dwie�osoby,�które�przeszły�
szkolenie� np.� młóciły� wszystkie� pola� sąsiadom� w� całej� wiosce�
jednym�kombajnem,�który�należał�do�całej�wioski.�Każda�starsza�
osoba�najlepiej�i�tak�wspomina�biesiady�rodzinne,�które�urządza-
ne�były�na�koniec�każdych�żniw.�Zabijano�kilka�dorodnych�kur,�
kaczek�lub�wieprzka�i�biesiadowano�do�późnego�zmroku.

73



Podsumowując� to,� choć� gospodarka�wciąż� się� rozwija� i�mo-
dernizuje�to�to,�co�było�kiedyś,�choć�było�pracą�ciężką�i�żmudną�
sprawiało�ludziom�największe�szczęście�i�będą�historie�te�wspo-
minać�do�grobowej�deski.�Czasem�w�całym�tym�biegu�ku�lepsze-
mu� i�przyszłości�powinniśmy� się� zatrzymać� i�po�gdybać�o� tym,�
co�było�kiedyś�i�zamiast�narzekać�docenić�to�wszystko,�co�mamy.

TRuDNE LoSY MOICH PRZoDKÓW
Wyróżnienie specjalne: Julia Chwalisz,  
Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Bachorcach

�
Losy�mojej�rodziny�w�okresie�II�wojny�światowej�były�tragiczne�
a�czasy�po�niej�bardzo�ciężkie.�Jednak�przetrwali,�zachowując�pa-
mięć�o�historii,�która�była�ich�udziałem.

Mój� pradziadek�Sylwester�Chwalisz� urodził� się� 30� listopada�
1897�roku.�Mieszkał�w�Chełmiczkach�wraz�ze�swoją�małżonką�Łu-
cją�Chwalisz�i�czworgiem�dzieci.�Prowadził�gospodarstwo�rolne,�
które�jako�najstarszy�syn�odziedziczył�po�swoim�ojcu.

1�września�1939�roku�wybuchła�II�wojna�światowa�–�gehen-
na�polskiego�narodu.�15�października�1939�roku�aresztowano�go�
jako�uczestnika� ruchu�oporu.�Po� zabraniu� z�domu�został�prze-
wieziony�do�Inowrocławia�do�siedziby�Gestapo.�Stamtąd�pod�za-
rzutem�„przestępstw�politycznych”�został�wywieziony�do�obozu�
koncentracyjnego;�w�tym�czasie�nie�udzielono�żadnych�informa-
cji�rodzinie.�Razem�z�dziadkiem�zabrano�jeszcze�kilku�mężczyzn�
ze�wsi.

Po� pewnym� czasie� z� obozu� zaczęły� nadchodzić� listy.� Pierw-
szy�nosi�datę�14�lipca�1940�r.�z�Dachau.�Obozowy�numer�dziad-
ka�to�9455�blok�11/2.�Następne�listy�mają�daty�10�września�1940��
i�22�września�1940�i�pochodzą�z�Gusen,�blok�19/13.�Listy�są�pi-
sane�odręcznie�w�języku�niemieckim.�Niektóre�z�nich�zawierają�



ślady�cenzury,�czyli�wycięte�fragmenty�tekstu.�Z�opowiadań�bab-
ci�wiemy,� że� dziadek� zmarł�w� swoje� imieniny� 31� grudnia� 1940�
roku.�Moja�prababcia�zwróciła�się�o�przysłanie�prochów�swojego�
męża,�które�potem�otrzymała�i�pochowała�je�na�cmentarzu�w�Ra-
dziejowie.

W�czasie�okupacji�gospodarstwo�przejęli�Niemcy,�a�babcia�do-
stała�nakaz�wyjazdu�do�Generalnej�Guberni.�W�tym�czasie�roz-
chorował�się� jej� syn� i� lekarz�zaświadczył�na�prośbę�babci,�że� to�
choroba�zakaźna.�Fakt�ten�spowodował,�że�babcia�z�dziećmi�zo-
stała�w�domu,�gdyż�Niemcy�bali�się�chorób�zakaźnych.

Po� zakończeniu�wojny�babcia� zajęła� się� zniszczonym�gospo-
darstwem.�Ze�względu�na�młody�wiek�swoich�synów�złożyła�proś-
bę�o�przyznanie�niemieckiej�siły�roboczej�do�pracy.�Mimo�trud-
nych�warunków�i�wielu�braków,�babcia�wychowała�czworo�dzieci,�
a�gospodarstwo�przetrwało�do�dzisiaj.

Jestem�bardzo�dumna�z�moich�przodków.�Staramy�się�pielę-
gnować�o�nich�pamięć�w�naszej�rodzinie�przechowując�dokumen-
ty�i�zdjęcia.�
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Książka składa się z trzech części. W pierwszej prezentu-
jemy propozycję szlaku miejskiego, który pozwala lepiej 
poznać miejsca związane z przebiegiem powstania wiel-
kopolskiego w Kruszwicy. Część druga stanowi kompi-
lację tekstów, których tematyka dotyka problemu odzy-
skania niepodległości. W krótkich szkicach prezentujemy 
postacie, które przyczyniły się do budowania tożsamości 
narodowej, dbały o poprawę bytu gospodarczego, a na-
wet stawały do bezpośredniej walki z zaborcami. Całość 
uzupełniają zwycięskie prace z III edycji konkursu „Historia 
z mojego podwórka”.
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