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listy: polską i niemiecko-żydowską. Po-
lacy uzyskali 14 mandatów, Niemcy 3, 
Żydom przypadł 1. Sukces wyborczy Po-
laków pozwolił na samodzielne decydo-
wanie o losach Wągrowca. 22 kwietnia 
odbyła się pierwsza sesja nowej Rady 
Miejskiej, której głównym celem stało 
się przywrócenie miastu pierwotnego 
charakteru polskiego. Budynek Ra-
tusza przetrwał do 2 września 1939 
roku, kiedy został zbombardowany 
przez lotnictwo niemieckie. 

GROBOWIEC 
POWSTAŃCÓW  
/ GRÓB STANISŁAWA 
KULIŃSKIEGO  
– Cmentarz Farny, 
ul. Gnieźnieńska (z uwagi 
na odległość od centrum 
miasta – około 1,5 km 
– na Cmentarz Farny 
można podjechać 
samochodem)

Z inicjatywy wągrowieckiego To-
warzystwa Powstańców i Wojaków 
na cmentarzu farnym wybudowano, 
zaprojektowany przez Hieronima 
Grochowicza, trzynastometrowy grobo-
wiec z kamienia, w którym złożono zwło-
ki 17 powstańców. Uroczyste odsłonię-
cie pomnika odbyło się 16 czerwca 
1929 roku. Dziesięć lat później, po 
zajęciu miasta przez hitlerowców, zo-
stał on rozebrany. Drugi grobowiec 
postawiono po wojnie, postarali się 
o to weterani powstania; decyzję 
podjęto 28 lipca 1947 roku. Odsłonię-
cie nowego, znacznie skromniejszego 
pomnika nastąpiło 1 listopada 1948 
roku. Umieszczono na nim nazwiska 
29 powstańców poległych w wal-
kach. Nagrobek ma formę schod-
kowej ściany zwieńczonej orłem 
zrywającym się do lotu.

Na tym samym cmentarzu znajduje się grób, urodzonego 
w 1885 roku w Unisławiu, podpułkownika Stanisława Kuliń-
skiego, doktora medycyny i chirurgii. Wraz z żoną Marią i sy-
nem Olgierdem w 1913 roku przeniósł się on do Wągrowca. 
W czasie wojny pełnił funkcję lekarza w różnych jednostkach 
bojowych armii niemieckiej. Po zawieszeniu broni wrócił do 
Wągrowca i założył Towarzystwo Byłych Żołnierzy, którego 
celem było przygotowanie miasta do powstania. 30 grudnia 
1918 roku przewodził naradzie w Starej Strzelnicy. Brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1922 roku został dyrektorem 
Szpitala Powiatowego. Z jego inicjatywy wybudowano pomnik ku 
czci poległych powstańców. Otrzymał Krzyż Walecznych za męstwo 
i służbę sanitarno-medyczną. Zmarł 15 lipca 1938 roku. Na bu-
dynku Zespołu Szkół nr 2, którego jest patronem, mieści się 
poświęcona mu tablica pamiątkowa..

GMINA WĄGROWIEC

Powstanie nie mogłoby zakończyć się powodzeniem bez 
udziału ogółu polskich mieszkańców: zarówno Wągrowca, jak 
i okolicznych miejscowości. W każdej niemal wsi formowały się 
oddziały powstańcze, które utrzymywały stały kontakt z „centra-
lą” w Wągrowcu, kontrolowały w jej imieniu sytuację na miejscu, 
a w razie wezwania były gotowe do wymarszu i udziału w walkach. 
Pierwszym poległym powstańcem z powiatu wągrowieckiego 
był mieszkaniec Łęgowa, Michał Rajewicz. 7 stycznia 1919 
roku przybył on w dużej grupie powstańców do Budzynia, 
gdzie przygotowywano się do ataku na Chodzież. W pewnym mo-
mencie nadleciał niemiecki samolot, który przeprowadził ostrzał 
ludzi zgromadzonych na rynku. Niespełna dwudziestoletni Mi-
chał Rajewicz otrzymał śmiertelną ranę w głowę. Został pochowa-
ny na cmentarzu klasztornym (komunalnym) w Wągrowcu.

Przy łekneńskim rynku (dziś noszącym nazwę: Plac Powstań-
ców Wielkopolskich) na fasadzie jednego z domów przytwier-
dzona jest tablica pamiątkowa poświęcona miejscowym po-
wstańcom i ich dowódcy – dawnemu właścicielowi tej posesji, 
komendantowi Antoniemu Czarneckiemu. 30 grudnia 1918 
roku powstańcy przejęli w Łeknie kontrolę nad strategicznymi 
obiektami: budynkiem policji (późniejsza poczta) i mleczarnią. 
W mleczarni zarekwirowano broń gromadzoną tutaj przez nie-
mieckich kolonistów. Łekneński oddział powstańczy, wsparty 
przez mieszkańców kilku pobliskich wsi, wyruszył w pierwszych 
dniach stycznia 1919 roku w kierunku Nakła, gdzie włączył się 
w walkę na froncie północnym. Kilka lat temu dwie łekneńskie 
ulice otrzymały „powstańczych” patronów: komendanta Anto-
niego Czarneckiego oraz Władysława Jantę-Połczyńskiego. Janta
-Połczyński był właścicielem pałacu w Redgoszczy, który w okre-

Ratusz przy ulicy Gnieźnieńskiej, 
zburzony w wyniku nalotu 
bombowego 2 września 1939 r.

Stanisław Kuliński – 
zdjęcie w mundurze 
wojsk wielkopolskich.

Powstanie wielkopolskie 1918/1919

WĄGROWIEC

Opracowanie materiałów:
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców 
Wielkopolskich: Iwet Anolue, Anna Białecka, Krzysztof Biegun, Wirginia 
Cholewińska, Dawid Kamiński, Zuzanna Latuszek, Katarzyna Nowakowska, 
Monika Pawłowska, Weronika Szłapka, Zuzanna Wróblewska; uczniowie 
Zespołu Szkół nr 2: Izabela Herud,  Dawid Kozubek.

Opiekunowie merytoryczni:
Sebastian Chosiński (I Liceum Ogólnokształcące), Danuta Chosińska 
(Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej), Marcin Moeglich (Muzeum 
Regionalne).

Zdjęcia: archiwalne ze zbiorów prywatnych i Muzeum Regionalnego 
w Wągrowcu oraz Rafał Różak (pierwsza strona).

Opracowanie graficzne: Rafał Różak

Antoni Czarnecki komendant oddziału 
powstańczego z Łekna.
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sie zaborów stanowił ważny w powiecie ośrodek krzewienia polskiej 
kultury. W styczniu 1919 roku dziedzic wraz z pracownikami majątku 
wspierał oddziały walczące o Chodzież. W tej samej grupie bojowej zna-
leźli się również mieszkańcy Rgielska, których poprowadził miejscowy 
nauczyciel Osmólski.

W pierwszych tygodniach powstania do kilku silniej zgermanizowa-
nych wsi wysyłano z Wągrowca konne patrole powstańcze. Ich zadaniem 
było doglądanie porządku i zapobieganie zbrojnym wystąpieniom ludności 
niemieckiej. Konfiskaty broni przeprowadzono między innymi w Rąbczynie 
i Kobylcu. Duży oddział, liczący kilkudziesięciu powstańców z kilku sąsiadują-
cych z sobą wsi, został utworzony w Żelicach. Punktem zbornym i oparciem 
dla formującej się grupy był dwór rodziny Nieżychowskich. Tablica upa-
miętniająca udział żeliczan w Powstaniu Wielkopolskim jest umieszczona 
przy wejściu do miejscowej szkoły. Na cmentarzu w pobliskich Potulicach 
złożono szczątki kilku powstańców poległych w krwawych bojach pod 
Radwankami prowadzonych w lutym 1919 roku. 

Jednym z najbardziej zasłużonych dowódców oddziałów powstańczych 
z powiatu wągrowieckiego był kapitan Maksymilian Bartsch z Bartodziej. 
W czasie Powstania Wielkopolskiego Bartsch zasłynął między innymi z bra-
wurowej akcji, której celem było zniszczenie mostu na Noteci pod Biało-
śliwiem. Po zakończeniu powstania zasłużył się w walkach na froncie wojny 
polsko-bolszewickiej. W 1938 roku został wybrany posłem na Sejm. Obec-
nie kpt. Bartsch jest patronem jednego z bartodziejskich osiedli.

Osoby dysponujące informacjami na temat Powstańców Wielkopolskich 
z Wągrowca i Gminy Wągrowiec oraz przebiegu powstania w tej okolicy, 
prosimy o kontakt na adres mailowy: powstanie.wagrowiec@gmail.com Wydano ze środków budżetu Gminy Wągrowiec.



Dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego i większości Wielkopolski 
zabory trwały dwa lata dłużej niż dla tych, którzy żyli na Mazowszu 
czy w Małopolsce. Władze pruskie zainstalowały się na tych terenach 
w 1793 roku, zmieniając wkrótce polską nazwę miasta na niemiecką – 
Wongrowitz. Na przełomie lat 1806/1807 – w wyniku dywersji pod-
jętej na rozkaz Napoleona Bonapartego przez generała Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego – Wielkopolska (w tym również Wągrowiec) 
zrzuciła zależność od Prus, by niebawem – oficjalnie w lipcu 1807 roku 
– znaleźć się w granicach Księstwa Warszawskiego. Po klęsce wypra-
wy Napoleona na Moskwę Księstwo znalazło się w rękach rosyjskich, a od 
1815 roku (czyli po Kongresie Wiedeńskim) weszło w skład podległego 
Prusom Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Trzydzieści jeden lat póź-
niej po kolejnym nieudanym zrywie narodowowyzwoleńczym utraciło 
sporą część autonomii, a po Wiośnie Ludów w 1848 roku stało się 
integralną częścią Królestwa Prus jako Prowincja Poznańska. I chociaż 
w drugiej połowie XIX wieku, w dużej mierze dzięki pruskim inwesty-
cjom, Wągrowiec przeżywał niespotykany wcześniej rozwój (powstały 
budynki administracji państwowej, szkoły, okazałe kamienice) – duch 
patriotyczny w społeczeństwie nie wygasł. Podtrzymywa-
li go chociażby działający w konspiracyjnym Towarzystwie 
Tomasza Zana (tak zwana „Czerwona Róża”) polscy ucznio-
wie pruskiego Królewskiego Gimnazjum Klasycznego, któ-
rzy w tajemnicy czcili ważne dla Polaków rocznice: 3 maja 
(uchwalenie konstytucji) czy 29 listopada (wybuch powstania 
1830 roku). Latem 1914 roku także wielu mieszkańców powiatu 
wągrowieckiego ubranych w niemieckie mundury wysłano na 
fronty pierwszej wojny światowej; ci, którzy przeżyli, wracali 
do domów jesienią cztery lata później – w teorii pokonani, 
ale wcale nie zmartwieni tym faktem. Dostrzegając niepowta-
rzalną szansę na odzyskanie wolnej Ojczyzny, bez wahania przyłą-
czali się do powstania, które wybuchło w Poznaniu 27 grud-
nia 1918 roku (w związku z wizytą Jana Ignacego Paderew-
skiego) i szybko rozlało na całą Wielkopolskę. W Wągrowcu 
do zbrojnego wystąpienia mieszkańców doszło 30 grudnia.

OBELISK Z OKAZJI 60. ROCZNICY POWSTANIA  
– ul. Kościuszki 15 (przy budynku Starostwa Powiatowego)

Pamięć o zwycięskim powstaniu wielkopolskim, które przyczyniło 
się do odzyskania przez Polskę obszarów stanowiących w X wieku ko-
lebkę państwowości, nigdy w Wągrowcu nie zagasła. Nawet w czasach 

„Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy; 
bo w niej jego wszystko się dobre zamyka”

ks. Piotr Skarga

w której udział wzięli między innymi: landrat (starosta) Hilary Ewert 
-Krzemieniewski, dowódca oddziału niemieckiego przybyłego do mia-
sta trzy dni wcześniej z Gniezna major Elsner oraz naczelnik miejscowej 
Straży Ludowej Franciszek Czerwiński. Postanowiono podpisać porozu-
mienie, na podstawie któ-
rego Niemcy mieli opuścić 
miasto z bronią w ręku, ale 
prawdziwym celem spo-
tkania było prawdopodob-
nie pozbawienie oddziału 
stacjonującego w budynku 
Gimnazjum dowódcy, by 
powstańcy łatwiej mogli 
go rozbroić.

STARA STRZELNICA (obecnie DZIENNY DOM SENIORA)  
– ul. Powstańców Wielkopolskich 30

W tym samym czasie w oddalonym od Rynku o kilkaset metrów bu-
dynku Starej Strzelnicy odbyły się dwie narady, podczas których ustalo-
no plan działania i wydano rozkazy. Prowadzili je kapitan Stanisław 
Kuliński oraz doktor Stanisław Bobkowski. Ustalono, że Leonard Gar-
czyński ze swoimi ludźmi obsadzi lokal Kajkowskiego („Bristol”), Kazimierz 
Bonowski i Kazimierz Polcyn zajmą dworzec kolejowy (brali w tym udział 
również Stefan Wierzejewski i Wacław Zjawiński), a Wacław Biedrzyński 
i Józef Bonowski pocztę. Jan Knach i jego harcerze dostali zadanie za-
bezpieczenia koni i wozów na podwórzu hotelu „Metropol” w Rynku. 
Najważniejszą sprawą było jednak rozbrojenie oddziału niemieckiego 

stacjonującego na 
terenie Gimna-
zjum. Dowódcą 
tej grupy, o czym 
z d e c y d o w a ł 
przypadek, zo-
stał Ignacy We-
gner z Łosińca, 
który rowerem 
przyjechał tego 
dnia do Wą-
growca. 

KRÓLEWSKIE GIMNAZJUM KLASYCZNE  
(obecne I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE) – ul. Klasztorna 17

Po naradzie w Starej Strzelnicy dowo-
dzeni przez Ignacego Wegnera 
uzbrojeni powstańcy, których 
liczba nie przekraczała czterdzie-
stu, ulicami Strzelecką (obecnie 
Powstańców Wielkopolskich) 
i Klasztorną dotarli do budyn-
ku Gimnazjum. Tam zaatakowali 
zakwaterowanych w sali gimna-
stycznej żołnierzy niemieckich, 
którzy byli tak zaskoczeni, że nie 
stawili większego oporu. Dzięki 
sprawnie przeprowadzonej akcji 
wrogi oddział został rozbrojony 
i unieszkodliwiony. Niezwłocz-

nie doniesiono o tym fakcie 
oficerom niemieckim, którzy 
wciąż pertraktowali w hotelu 
„Bristol”. Dalsze rozmowy, ze 
względu na zaistniałą sytuację, 
zostały przerwane. Wkrótce 
cały oddział majora Elsnera odjechał pociągiem w kierunku Piły. 

Zrozumiałe wydaje się więc, że pierw-
szy pomnik ku czci powstańców stanął 
nieopodal dawnego Gimnazjum, na pla-
cu między ulicami Klasztorną a Opacką. 
Uroczystość odsłonięcia miała miejsce 
25 lipca 1926 roku. Wykonano go z gra-
nitu w kształcie ostrosłupa o podstawie 
trójkąta. Podstawową jego część sta-
nowiły trzy kartusze na każdej ze ścian. 
Na frontowym widniał napis: „Bohate-
rom powiatu wągrowieckiego pole-
głym w powstaniu wielkopolskim”. Na 
dwóch pozostałych umieszczono nazwi-
ska 30 powstańców, którzy oddali swe 
życie za wolność. Pomnik przetrwał do 
1939 roku; został zburzony natychmiast 
po wkroczeniu Niemców.

KOŚCIÓŁ FARNY (św. Jakuba Apostoła) – ul. Klasztorna 16

W wyniku działań podjętych 30 grudnia miasto znala-
zło się w rękach polskich. 5 stycznia 1919 roku  po mszy 
świętej odbyło się uroczyste zaprzysiężenie wągrowiec-
kich powstańców. Ślubowano na sztandar Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, a słowa przysięgi w imieniu po-
wstańców złożył pełniący od trzech dni funkcję szefa Po-
wiatowej Komendy Wojskowej w Wągrowcu podporucznik 
Tadeusz Goetzendorf-Grabowski. Następnie uczestnicy 
uroczystości przeszli na Rynek, gdzie Ignacy Wegner po-
prowadził defiladę.

         POMNIK CESARZA WILHELMA I  
          – ul. Cysterska 22 (plac przy Urzędzie Gminy)

Mimo dramatycznych wydarzeń, miasto świętowało na-
dejście nowego 1919 roku. W Sylwestra miała odbyć się tra-
dycyjna iluminacja. Tego samego dnia grupa Polaków zdjęła 
z cokołu stojący przy zbiegu ulic Cysterskiej i Poznańskiej 
posąg cesarza niemieckiego Wilhelma I Hohenzollerna 

i przewiozła go na Rynek. Tam pomalowano go kredą i obrzucano 
jabłkami. Władysław Wierzbiński w swoich wspomnieniach napisał: 
„Gdy przyszedłem na Rynek, zauważyłem, że stojący posąg Wilhelma 
I ma powrósło na głowie uplecione ze słomy, a w ręce ma długi krzywy 

kij, do którego przywiązany został sznur, a na koń-
cu sznura wi-
siał śledź wyję-
ty z beczki. Lu-
dzie sobie boki 
zrywali ze śmie-
chu”. W ten 
sposób odre-
agowano lata 
prześladowań, 
upokarzając to, 
co jednoznacz-
nie kojarzyło 
się z polityką 
g e r m a n i z a -
cyjną władz 
pruskich. Miej-
scowi Niemcy 
z bojaźni nie 
reagowali.

ZAPRZYSIĘŻENIE BATALIONU WĄGROWIECKIEGO  
– Rynek  

10 lutego 1919 roku przyjechał pociągiem do Wągrowca dowódca 
Armii Wielkopolskiej generał Józef Dowbor-Muśnicki. Powitano go 
na dworcu, po czym odbył się przemarsz na Rynek, gdzie miały miejsce 
główne uroczystości. Obok figury św. Wawrzyńca zbudowano ołtarz; żoł-
nierze trzech kompanii utworzyli czworobok. Po mszy świętej przemówił 
gen. Dowbor-Muśnicki. Następnie podpułkownik Kazimierz Grudzielski, 
a po nim reszta żołnierzy złożyli przysięgę: „W obliczu Boga wszechmogą-
cego w Trójcy Świętej Jedynego ślubuję, że Polsce, ojczyźnie mojej i spra-
wie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju 
Ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę, 
że Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom 
i przełożonym swoim, mianowanym przez tenże Komisariat, zawsze 
i wszędzie posłusznym będę, jak to przystoi na mężnego i prawego 
żołnierza – Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnier-
ską ustanowioną przez polską zwierzchność państwową”. Uroczystość 
zakończyła się defiladą.

PRZEDWOJENNY RATUSZ – ul. Gnieźnieńska 13

Mimo przejęcia kontroli nad Wągrowcem przez Polaków, we wła-
dzach miejskich pozostał stary aparat pruski. 13 stycznia 1919 roku 
z inicjatywy Antoniego Mroczkiewicza odbyło się spotkanie, podczas 
którego powołano do życia Miejską Radę Ludową. Miesiąc później 
Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu wydał rozporządzenie 
dotyczące nowych wyborów do rad miejskich w terminie do 25 marca. 
W Wągrowcu przeprowadzono je 23 marca. Na wynik miały duży wpływ 
kobiety, które po raz pierwszy brały udział w wyborach. Wystawiono dwie 
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komunistycznych starano się upamiętniać je, z jednej strony nadając 
szkołom średnim odpowiednich patronów (Powstańcy Wielkopolscy, 
Stanisław Kuliński), z drugiej – wznosząc pomniki. W grudniu 1978 
roku, w sześćdziesiątą rocznicę niepodległościowego zrywu, ufundo-
wano obelisk przy ulicy Kościuszki. Po jego lewej stronie umieszczono 
trzy medaliony ocalałe z przedwojennego, zniszczonego przez hitle-
rowców pomnika. Znajdują się na nich nazwiska poległych powstań-
ców. Naprzeciw umieszczono natomiast znicz osadzony na podstawie 
w kształcie trzech powstańczych karabinów.

DWORZEC PKP – Plac Dworcowy 2

Od czasu powstania linii łączącej Wągrowiec z Poznaniem koleje kur-
sowały regularnie; Niemcy przywiązywali dużą wagę do punktualnego 
rozkładu jazdy. Tym większe było zaskoczenie, kiedy w piątek 27 grudnia 
1918 roku do Wągrowca nie dotarł żaden pociąg z tego kierunku. Przyje-
chał natomiast skład wojskowy z Gniezna, co wywołało wśród wągrowczan 
duży niepokój. Komunikacja została wznowiona następnego dnia po południu 
i wtedy właśnie mieszkańcy dowiedzieli się o wybuchu powstania w stolicy 
Wielkopolski. Wielu chciało dostać się do Poznania, by uzyskać dodatkowe 
informacje, lecz było to niemożliwe (nie sprzedawano biletów, na dodatek 
konduktorzy starannie pilnowali, aby każdy wysiadł z pociągu przed sta-
cją końcową). Z kolei Polacy umieścili na dworcu swoich zaufanych, którzy 
mieli kontrolować urzędników i na bieżąco powiadamiać o ewentualnych 
transportach wojsk niemieckich.

Na tym dworcu 10 
lutego 1919 roku od-
było się również powi-
tanie generała Józefa 
Dowbor-Muśnickiego, 
który przybył do Wą-
growca na uroczystość 
złożenia przysięgi przez 
wągrowiecki bata-
lion powstańczy.

DAWNY HOTEL 

„BRISTOL” – Rynek

Wieść o wybuchu powstania zelektryzowała mieszkańców, którzy 
postanowili podjąć działania. W niedzielę 30 grudnia rano w należącym 
do Mieczysława Kajkowskiego hotelu „Bristol” odbyła się konferencja, 

Budynek hotelu „Bristol” Mieczysława Kajkowskiego, 
przy wągrowieckim rynku (ze zbiorów prywatnych).

Stara Strzelnica przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich w Wągrowcu (ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).

Ignacy Wegner w mundurze 
4.  pułku strzelców wielkopolskich 
(ze zbiorów prywatnych).

Generał Józef Dowbor-Muśnicki na dworcu 
kolejowym w Wągrowcu (podczas swojej kolejnej 
wizyty w tym mieście, 16 października 1919 r.).

Pomnik cesarza Wilhelma I przy zbiegu 
ulic Cysterskiej i Poznańskiej (ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).

Pomnik Poległych Bohaterów przy ul. 
Klasztornej z 1926 r., zburzony na początku 
okupacji niemieckiej w 1939 r. (ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).

Przysięga batalionu powstańczego na rynku 
w Wągrowcu, 10 lutego 1919 roku (ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).
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