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WĄGROWIEC
„Czas odnaleziony”
Szlak turystyczny śladami 

uczestników ruchu oporu z lat 
1939-1945 w Wągrowcu

Opracowanie materiałów:  uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Powstańców Wielkopolskich: Iwet Anolue, Wirginia Cholewińska, 
Barbara Konowalska, Mateusz Pawlicki, Weronika Szłapka, Zuzanna 
Wróblewska; uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Kulińskie-
go: Izabela Herud, Dawid Kozubek; w warsztatach dodatkowo uczestni-
czyły Julia Kwapińska, Sandra Litkowiec oraz Julia Martynek (I LO);

Opiekunowie merytoryczni: Sebastian Chosiński (I Liceum Ogól-
nokształcące im. Powstańców Wielkopolskich), Danuta Chosińska 
(Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu) oraz 
Marcin Moeglich.

Zdjęcia archiwalne: zbiory prywatne Wiktora Matczyńskiego 
oraz Muzeum Regionalnego w Wągrowcu 

Zdjęcie - pierwsza strona: kadr z planu zdjęciowego do pro-
gramu o mało znanych faktach z najnowszej historii Wielkopolski 
„Zapomniane Historie” w reżyserii Zbysława Kaczmarka z TVP3 
Poznań o konspiracyjnej działalności harcerzy z wągrowieckich 
Szarych Szeregów. Na pierwszym planie Tomasz Kaczmarek, 
który wcielił się w rolę gestapowca śledzącego Feliksa Tylmana. 
Fot. Rafał Różak

Opracowanie graficzne i skład: Rafał Różak
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Działalność kon-
spiracyjną w Wągrow-
cu prowadzili przede 
wszystkim przedwojen-
ni harcerze, którzy zostali włączeni w konspi-
racyjne struktury Szarych Szeregów i Armii 
Krajowej. We wspomnieniach Kazimierza 
Wyrembka (pseudonim „Jadwiga”), członka 
obu organizacji, możemy odnaleźć fragment 
mówiący o działaniach, jakie w czasach okupacji podejmowali harcerze: 
„zebranie informacji o ruchach wojsk niemieckich, jakości i ilości produk-
cji, stosowanych represjach przez okupanta wobec ludności polskiej itp.”, 
„przeprowadzenie określonego sabotażu (uszkodzenie maszyny, rozrzucenie 
kolcy metalowych na szosie)”, „wykupywanie i gromadzenie w 1941 roku 
bandaży, gazy, waty, jodyny oraz baterii do latarek”.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (dawne Królewskie 
Gimnazjum Klasyczne i Liceum Humanistyczne) 

– ul. Klasztorna 17A

Po zajęciu miasta przez Niemców Liceum Humanistyczne zosta-
ło zamknięte, a budynek przeznaczono na potrzeby wojska. Dopiero 
w 1942 roku postanowiono umieścić w nim Deutsche Heimschule 
(szkołę ojczyźnianą) dla dziewcząt, które internat miały w pobliskich 
zabudowaniach poklasztornych. Na strychu szkoły złożono polski księ-
gozbiór, przeznaczony do zniszczenia. Aby go ocalić, wągrowieccy har-
cerze z Szarych Szeregów postanowili wynieść stamtąd książki. Do tego 
zadania przydzielono druha Wiktora Matczyńskiego, który po latach 
wspominał: „Mnie jako najmłodszego kajtka spuścili na linie do auli. 
Spakowałem książki do worków, które następnie wyniesiono jako gruz 
pochodzący z remontowanego wówczas dachu. Woźnica, który to wy-
woził, wiedział, co z tym zrobić”. 

Okupantowi sprzeciwiano się także, organizując tajne nauczanie. Ro-
dzice często zapraszali nauczycieli na prywatne lekcje dla swoich dzieci. 

Na terenie Wągrowca wyróżnili się przede wszystkim Felicjan Teske, 
Antoni Widziński i Teodor Kiczka. Znamienny jest zwłaszcza los tego 
ostatniego. Urodził się 22 listopada 1909 roku w niemieckim Recklinghau-
sen. W Wągrowcu ukończył Seminarium Nauczycielskie; pracował w miej-
scowej szkole podstawowej. Ze wspomnień Kiczki można dowiedzieć się, że 
udzielał on lekcji dwóm chłopcom oraz że było to bardzo ryzykowne, ponie-
waż w tym samym domu mieszkały także rodziny niemieckie. Przyjmowano 
go więc jako krewnego. Lekcje odbywały się cztery razy w tygodniu i obej-
mowały przedmioty z I i V klasy. 5 kwietnia 1943 roku został aresztowany 
(wraz z Teskem i Widzińskim) przez gestapo. Dowodami rzeczowymi były 
znalezione podczas rewizji podręczniki i powielacze. Niemcy uznali to za 
przestępstwo polityczne i osadzili Kiczkę w więzieniu w Gnieźnie, a póź-
niej w obozach w Inowrocławiu, Mauthausen, Buchenwaldzie i Mittel-
bau-Dora koło Nordhausen. Po wojnie wrócił do Polski, uczył w szkole 
podstawowej w Jabłonowie, tam też zmarł 4 czerwca 1991 roku. 

PRZEDWOJENNY RATUSZ – ul. Gnieźnieńska 13

Od pierwszych godzin wojny Wągrowiec został objęty działaniami 
lotnictwa niemieckiego. 2 września 1939 roku około godziny piętnastej 
miasto przeżyło największy nalot przeprowadzony przez sześć bombow-
ców Luftwaffe. Pociski spadły między innymi na ratusz, w wyniku cze-
go pod gruzami zawalonej części budynku zginął burmistrz Szymon 
Wachowiak oraz pięciu innych pracowników magistratu. Po wojnie 
gmachu nie odbudowano. Na ścianie nowo powstałej w tym miejscu 
kamienicy wmurowano pamiątkową tablicę.

GROBOWIEC GŁOGOWSKICH (mauzoleum / kaplica) 
– Cmentarz Starofarny, ul. Gnieźnieńska

Grobowiec ufundował Adam Głogowski (zmarły w 1910 roku) jako 
mauzoleum dla siebie i swojej żony. Wybudowano go w 1912 roku, a trzy 

lata później pochowano tam fundatora wraz z Walentyną Głogowską. 
W czasie okupacji przy grobowcu składali przysięgę członkowie or-
ganizacji podziemnej Polska Niepodległa (pod względem wojskowym 
została ona w 1942 roku podporządkowana Armii Krajowej). Jednym 
z nich był Kazimierz Wyrembek. Po dwóch latach działalności w sierp-
niu 1944 roku wraz z innymi harcerzami został aresztowany i przewie-
ziony do siedziby gestapo w Poznaniu, a następnie do obozu w Żabikowie. 
Stamtąd 31 października 1944 roku – przez Wrocław, Brno i Wiedeń – trafił 
do obozu koncentracyjnego w Mauthausen (na terenie Austrii). W poło-
wie lutego 1945 roku znalazł się w podobozie Gusen II, gdzie doczekał 
wyzwolenia przez wojska amerykańskie 5 maja 1945 roku.

GRÓB NIEZNANEGO HARCERZA / PROCHY 
POMORDOWANYCH w OBOZACH KONCENTRACYJNYCH 
– Cmentarz Nowofarny, ul. Gnieźnieńska

W lesie niedaleko Durowa można natknąć się na mogiłę z tabliczką 
„Harcerz nieznany 1939”. Harcmistrz Franciszek Grajkowski wspomi-
nał, że w latach 40. XX wieku doprowadził do ekshumacji znajdujących 
się tam zwłok, które przeniesiono na cmentarz nowofarny. Na znajdu-
jącym się nagrobku widnieje dzisiaj napis: „Tu spoczywają nieznany Żoł-
nierz W.P. i Harcerz polegli w 1939 r.”. „Czy to był harcerz, to ja nie wiem. 
Było tam więcej ciał, bo sam je odkopywałem w 1945 roku” – mówił 
po latach Wiktor Matczyński. Z jego relacji wynika też, że znaleziono 
tam ciała trzech osób, że czaszki, które odkopano, nie miały śladów po 
kulach. Nie udało się ustalić personaliów, dlatego napisano „nieznany 
harcerz”, zapewne z tego powodu, że przed wojną znajdowała się tam 
harcerska polana.

Grupa byłych więźniów, wśród których znalazł się wągrowczanin 
Stefan Trynka, postanowiła uczcić także śmierć setek tysięcy pomordo-
wanych we wszystkich obozach koncentracyjnych. Wykonali oni około 
dwustu kostek z kamienia, drewna oraz ze szkła. We wszystkich wydrą-
żono otwory, w których umieszczono prochy poległych. Następnie zo-
stały one zagipsowane, a ścianki opatrzono odpowiednią liczbą białych 
punktów, aby upodobnić małe urny do kostek używanych podczas gry. 
Tymi kostkami obdarowano stu pięćdziesięciu więźniów. Jedną z nich 
otrzymał Trynka. Złożono ją przy monumentalnym krzyżu w głównej alei 
cmentarza nowofarnego.

Hitlerowska okupacja Wągrowca zakończyła się w styczniu 1945 
roku, wraz z ofensywą zimową Armii Czerwonej. Od 20 stycznia trwa-
ła ewakuacja władz nazistowskich i ludności niemieckiej, która z cza-
sem przekształciła się w bezładną, paniczną ucieczkę. Trzy dni później 
do miasta wjechała kolumna czołgów radzieckich z 220 Samodzielnej 
Gatczyńskiej Brygady Pancernej, którą dowodził pułkownik Andriej 
Paszkow. Natychmiast po wyzwoleniu zabrano się do odbudowy miasta 
ze zniszczeń wojennych.

Kazimierz Wyrembek

Stefan_Guzek
Edmund Kaczorowski

Stanisław Rybicki

Bolesław Belter
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Wiktor Matczyński (trzeci od góry) 
podczas prac prowadzonych na 
dachu liceum.

Wiktor Matczyński

Durowo

Zadanie finansowane 
z budżetu 
Powiatu 
Wągrowieckiego

Realizacja projektu:



„Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei 
I przed narodem niosą oświaty kaganiec; 
A kiedy trzeba – na śmierć idą po kolei, 
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!...”

Juliusz Słowacki, „Testament mój”

W końcu grudnia 1918 roku miesz-
kańcy Wielkopolski chwycili za broń, aby 
wyzwolić swoją „małą ojczyznę” spod za-
boru pruskiego. Efektem ich zrywu nie-
podległościowego był zapis w traktacie 
wersalskim o włączeniu tych ziem w gra-
nice odradzającej się II Rzeczypospolitej. 
Wolną Polską cieszyli się jednak tylko 
przez dwie dekady. Po 1 września 
1939 roku Wągrowiec znalazł się 
praktycznie na pierwszej linii fron-
tu. Wojska hitlerowskie, a konkretnie 
1 batalion 12 pułku Grenzschutzu 
(do którego z czasem dołączyły 
dwa kolejne), wkroczyły do mia-
sta 6 września. Od pierwszych dni 
rozpoczęły się aresztowania i egze-
kucje (między innymi w lesie pod 
Bukowcem). Powiat wągrowiecki 
(Kreis Wongrowitz), stanowiący 
część rejencji inowrocławskiej 
(Regierungsbezirk Hohensalza), jak cały Kraj Warty (Warthegau) wcielono 
bezpośrednio do III Rzeszy. Założeniem okupantów było, że w przyszłości 
ziemie te zostaną całkowicie zgermanizowane, a mieszkańcy pochodzenia 
polskiego wysiedleni do Generalnego Gubernatorstwa (GG). Mimo znacznie 
trudniejszych warunków niż w GG, także w Wielkopolsce prowadzono dzia-
łalność konspiracyjną. Tworzeniem struktur Polskiego Państwa Podziemnego 
zajął się, mający „błogosławieństwo” generała Władysława Sikorskiego 
(od końca września 1939 roku premiera rządu na uchodźstwie), poznański 
ksiądz infułat Józef Prądzyński, a wspomagali go w tym były wojewoda 
poznański hrabia Adolf Bniński (pseudonim „Białoń”) oraz podpułkownik Ru-
dolf Ostrihansky, którego w marcu 1940 roku mianowano komendantem 
poznańskiego okręgu Związku Walki Zbrojnej (w przyszłości stał się on 
Armią Krajową). Obwód wągrowiecki podporządkowany został Gnieznu. 
W mieście powstały komórki Szarych Szeregów (zrzeszających młodzież 
harcerską), ZWZ oraz organizacji Polska Niepodległa i – mającej bliskie 

powiązania z ruchem narodowym i księdzem Prądzyńskim – Ojczyzna (która 
została później podporządkowana ZWZ/AK). Prowadzono także tajne na-
uczanie. Cena, jaką wągrowczanie zapłacili za opór wobec hitlerowskiego 
najeźdźcy, była wysoka: setki pomordowanych w masowych egzekucjach 
i obozach koncentracyjnych, uwięzionych i torturowanych, wywiezionych 
na roboty w głąb Rzeszy. Okupacja trwała pięć lat i cztery miesiące – jej 
kres nastąpił w styczniu 1945 roku.

GROBOWIEC RODZINY KEGLÓW 
– Durowo (las naprzeciwko siedziby Nadleśnictwa Durowo)

Na leśnej polanie w lesie durowskim stoi grobowiec rodziny Kegel. 
Na murowanym architrawie, wspierającym się na czterech kolumnach, 
można odczytać słowa z wiersza Adama Asnyka: „Nie depczcie przeszłości 
ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść”. Ta przestroga dla potom-
nych to także swoisty testament rodowy ozdabiający miejsce pochówku 
osób, które przysłużyły się nie tylko miastu na Pałukach, ale i Polsce. Nic 
więc dziwnego, że gdy jesienią 1940 roku zaczął rodzić się w Wągrow-
cu – wywodzący się ze Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) – harcerski ruch 
oporu, właśnie w tym miejscu zorganizowano konspiracyjne spotkanie, 
podczas którego złożyli przysięgę pierwsi członkowie wągrowieckich 
Szarych Szeregów. Po latach tak wspominał je Stefan Baranowski, jeden 
z uczestników: „[Feliks] Tylman spotkał się z wybranymi i zaufanymi kil-
koma harcerzami naszej drużyny w lesie durowskim koło grobowca rodziny 
Keglów, gdzie po krótkim naświetleniu aktualnej wtedy sytuacji, wskazując 
na konieczność kontynuowania walki i oporu przeciwko okupantowi hitle-
rowskiemu, uroczyście nas zaprzysiągł”. W sekretnej zbiórce, według 
różnych relacji, poza Tylmanem i Baranowskim mieli uczestniczyć jeszcze: 
Bolesław Belter, Stefan Liszewski, Wincenty Matuszczak, Florian Musielak, 
Stanisław Rybicki, Sabina Wesoła oraz Kazimierz Wyrembek.

27 września 2015 roku miała tu miejsce uroczystość odsłonięcia pa-
miątkowej tablicy, na której napisano między innymi: „W hołdzie har-
cerzom, uczestnikom konspiracyjnej walki o wolną Polskę z niemieckim 
okupantem w latach 1939-1945. Cześć ich pamięci! – Mieszkańcy 
Wągrowca”.

DEUTSCHE HEIMSCHULE 
(dawne Liceum Pedagogiczne, obecny Zespół Szkół nr 2) 
– ul. Kościuszki 49

W latach 1920-1939 w bu-
dynku tym funkcjonowało 
Seminarium Nauczycielskie, 
które następnie zostało prze-
kształcone w Liceum Peda-
gogiczne. Wybuch II wojny 
światowej przerwał działal-
ność szkoły, w której po zajęciu 
miasta przez hitlerowców za-
kwaterowano żołnierzy 2  re-
jonu ochrony pogranicza 

generała Fritza Buchsa. Później, do połowy 1942 roku, stacjonowała 
tutaj 223 Dywizja Piechoty. W tym czasie, zgodnie z poleceniem Adol-
fa Hitlera, sprowadzony z Afryki Południowo-Zachodniej doktor Wun-
derlich, rozpoczął przygotowania do utworzenia w budynku Deutsche 
Heimschule. Miała to być szkoła ojczyźniana, zapewniająca odpowied-
nie wychowanie niemieckiej młodzieży. Oficjalne otwarcie, na które 
przybył namiestnik Kraju Warty Arthur Greiser, nastąpiło 20 paździer-
nika 1942 roku. W inauguracyjnym wystąpieniu powiedział: „Tutaj każ-
dy chłopiec zostanie wychowany na porządnego mężczyznę, a każda 
dziewczynka na kobietę w najlepszym znaczeniu tego słowa”. Od tej 
pory budynek dawnego Liceum Pedagogicznego stał się miejscem nauki 
dla chłopców jako Deutsche Heimschule Eichenbrück I; dziewczęta na-
tomiast umieszczono w gmachu Gimnazjum i Liceum Humanistycznego 
przy obecnej ulicy Klasztornej. Wkrótce po otwarciu placówki nastąpiła 
zmiana dyrektora: miejsce Wunderlicha zajął członek SS Karl Jessen. 

Głównym zadaniem szkoły było krzewienie w młodych ludziach idei na-
zistowskich. W związku z bliskością frontu 18 stycznia 1945 roku szkołę 
rozwiązano. W ciągu paru lat okupacji zniszczono wszystko, co świad-
czyło o polskości szkoły: archiwum, bibliotekę (liczącą 10 tysięcy wolu-
minów), organy w sali muzycznej, żyrandole w auli, popiersie marszałka 
Józefa Piłsudskiego oraz ołtarz. Przetrwało jedynie 5 map konturowych, 
które do dzisiaj zdobią szkolne korytarze.

SĄD i WIĘZIENIE, SIEDZIBA LANDRATA 
– ul. Kościuszki 15 i 18

We wrześniu 1939 roku kontrolę nad miastem, przemianowa-
nym na Wongrowitz, przejęły najpierw niemieckie władze wojsko-
we, a następnie cywilne. Na urząd landrata (starosty) powołano 
członka NSDAP i SS, doktora prawa Heinza Müllera-Hoppenwortha. 
Piastował on swój urząd w siedzibie przedwojennych władz powiatu 
przy ulicy Kościuszki. Wkrótce nazwę tej ulicy zmieniono na Weiner-
straße, a jeszcze później na Adolf-Hitler-Straße. Müllera-Hoppen-
wortha odwołano wiosną 1942 roku (za nieudolność bądź przestęp-
stwa finansowe) i karnie wysłano na front wschodni, gdzie zginął nie-
spełna dwa miesiące później. Zastąpił go, urzędujący do 1945 roku, 
Paul-Friedrich Nebelung.

Naprzeciw landratury znajdował się sąd, a na jego tyłach więzienie, 
do którego w latach okupacji trafiło wielu polskich mieszkańców po-
wiatu. Aresztowanym można było zostać nie tylko za działalność na 
szkodę III Rzeszy, ale także za mówienie w języku ojczystym na ulicy, 
nieprzestrzeganie godziny policyjnej, nieukłonienie się Niemcowi. 
Więźniowie byli szykanowani, maltretowani, mordowani. Najjaskraw-
szym przykładem okrucieństwa hitlerowców jest masowa egzekucja 
dokonana 8 grudnia 1939 roku, kiedy to w głębi lasu, w miejscowo-
ści Bukowiec rozstrzelano 107 mężczyzn. Według raportu Arthura 
Greisera wągrowieckie więzienie często było przepełnione. Jednym 
z osadzonych w nim był Jan Owoc (ofiara egzekucji z 8 grudnia). 
O tym, co przeszedł, opowiadała po wojnie jego żona: „Bito go i kato-

wano w niemożliwy sposób. Więźniów żywiono bardzo słabo. Spali na 
słomie. Dokuczały im straszne wszy oraz nocne i dzienne apele. Pod ko-
niec listopada wypuścili męża z więzienia. Wrócił z trudem wieczorem 
do domu. Był bardzo słaby i zbity, zupełnie bez sił. Trochę go obmyłam 
i kazałam mu się położyć do łóżka. Nie mógł leżeć na plecach. Całe plecy 
od szyi aż do dołu miał zbite, pokaleczone i spuchnięte. Na ciele była 
jedna rana i skorupa. Na drugi dzień gestapo przyszło po niego. Zabrali 
go z powrotem do więzienia”.

DOM FELIKSA TYLMANA – ul. Piaskowa 3

Początki zorganizowanego ruchu oporu w mieście wiążą się z oso-
bą harcmistrza Feliksa Tylmana. Urodził się on 7 maja 1908 roku 
w Wągrowcu. Z zawodu był ślusarzem. Jako trzynastolatek wstąpił do 

Związku Harcerstwa Polskiego. W swoim rodzinnym mieście był dru-
żynowym V Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Króla Władysława IV. 
W latach 30. odbył służbę wojskową. W 1939 roku, jako żołnierz Bata-
lionu Obrony Narodowej „Wągrowiec”, wziął udział w wojnie obronnej 
Polski. Wzięty do niewoli, uciekł i w październiku 1939 roku w tajemni-
cy wrócił do Wągrowca. Wkrótce nawiązał współpracę z konspirantami 
z Gniezna, wśród których do czołowych postaci należał Ludwik Gruszka, 
kolega Tylmana i były harcerz Drużyny Żeglarskiej. W styczniu 1941 
roku Tylman przeniósł się do Poznania i zaczął pracę w Wytwórni Tło-
ków Pierścieni i Sworzni  Tłokowych „Erge-Motor” przy ulicy Mylnej 38. 
W tym czasie należał już do Związku Walki Zbrojnej (AK) i został włączo-
ny w działania Ekspozytury Wywiadowczej Wojskowej Służby Kobiet, 
w ramach której pod pseudonimem „Michalski” zbierał informacje do-
tyczące przemysłu zbrojeniowego w Poznaniu. 29 kwietnia 1943 roku, 
gdy szedł z kolejnym meldunkiem do mieszkania Stanisławy Kostenckiej
-Plocker, zorientował się, że gestapo urządziło w nim „kocioł”; podczas 
próby ucieczki został zastrzelony. W ramach szeroko zakrojonej akcji 
przeciwko Ekspozyturze WSK do początku czerwca 1943 roku areszto-
wano w sumie ponad czterdzieści osób; na czas śledztwa wiele z nich 
umieszczono w poznańskiej siedzibie gestapo (dawnym Domu Żołnie-
rza), a potem przewieziono do więzienia w Forcie VII.

Na cześć Feliksa Tylmana jedna z wągrowieckich ulic (w dzielnicy 
Straszewo) otrzymała jego imię.

EICHENBRÜCK ZAMIAST WONGROWITZ – Rynek 

Początki Wągrowca związane są z zakonem cystersów, który pod ko-
niec XIV wieku przeniósł tu swoją siedzibę z pobliskiego Łekna. Na prze-
strzeni lat, w wyniku dziejowych zawirowań, Wągrowiec zmieniał swoją 
nazwę. W czasie zaborów przechrzczono go na Wongrowitz; podobnie 

stało się we wrześniu 1939 roku. Jednak i ta nazwa nazbyt kojarzyła 
się okupantom z polskością, dlatego też postanowiono zastąpić ją inną. 
20 kwietnia 1942 roku na płycie Rynku odbyła się uroczystość, podczas 
której Wongrowitz oficjalnie przemianowano na Eichenbrück (pewne 
próby czyniono już wcześniej), co oznacza Dębowy Most. Miastu na-
dano przy okazji także nowy herb, na którym widnieje czerwony most 
z dębem. Wydarzenie to było prezentem urodzinowym dla Adolfa Hitlera. 
Zmiany te popierało wielu miejscowych Niemców. Negatywną rolę odegrał 
w tym procesie pisarz Erhard Wittek (publikujący także pod pseudoni-
mem Fritz Steuben), który urodził się 3 grudnia 1898 roku w Wągrowcu. 
Jego działalność została doceniona nawet przez Arthura Greisera, który 
w 1942 roku z okazji „Dnia Wolności” przyznał mu Nagrodę imienia 
Carla von Clausewitza oraz nazwał jego imieniem bibliotekę miejską. 

SZKOLENIE KONSPIRATORÓW (tak zwany „księży kacerek”) 
– zejście przy Alei Jana Pawła II w kierunku ul. Opackiej

W mieście oraz jego okolicach nie brakowało miejsc, w których kon-
spiratorzy mogli organizować tajne spotkania. Najczęściej wybierano 
w tym celu las durowski, rozlewiska nad Jeziorem Łęgowskim oraz tak 
zwany „księży kacerek” nad rzeką Wełną. Wągrowiec był stosunkowo 
niewielkim ośrodkiem, w którym trudno było prowadzić działania sabo-
tażowe na większą skalę. Nie było tutaj fabryk zbrojeniowych ani znacz-
niejszych zgrupowań wojsk niemieckich. Zadania harcerzy skupiały się 
więc w znacznej mierze na utrzymywaniu wśród ludności woli oporu. 
Kolportowano hasła nawołujące do opieszałości w wykonywaniu pracy 
dla Niemców (niemal wszystkie zakłady produkcyjne zostały w tym cza-
sie skonfiskowane Polakom i przeszły w ręce nowych właścicieli) i pro-
wadzono nasłuch radiowy w celu uzyskania wiarygodnych informacji 
dotyczących przebiegu wojny. 

Adolf Bniński ps. „Białoń” - aktywny 
działacz konspiracyjny w czasie drugiej 
wojny światowej. Wychowywał się 
m.in. w Czeszewie pod Gołańczą, gdzie 
jego rodzice mieli majątek do 1907 r. 
Aresztowany przez gestapo w lipcu 
1941 r. i po okrutnym śledztwie 
zamordowany niecały rok później.
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Szlak turystyczny śladami uczestników ruchu oporu z lat 1939-1945 w Wągrowcu                   

1

Namiestnik Kraju Warty i Gauleiter 
Arthur Greiser oraz inspektor szkół 
ojczyźnianych SS-Obergruppenführer 
August Heiβmeyer przed wejściem 
do budynku Heimschule Eichenbrück. 
Za: Władysław Purczyński „Swastyka 
nad miastem. Okupacyjne dzieje 
Wągrowca 1939-1945”.
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Feliks Tylman w swoim warsztacie przy ul. Piaskowej 3

Uroczystość nazistowska na Rynku w Wągrowcu. 
Widokówka z ok. 1939-1942 roku.

Tablica upamiętniająca miejsce, w którym odbyło 
się zaprzysiężenie wągrowieckich harcerzy do 
podziemnej walki i oporu przeciw okupantowi 
hitlerowskiemu. Odsłonięta została uroczyście 
przez hm. Wiktora Matczyńskiego 27 września 2015 r.


