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                                           „Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek"  Grudzień 



 

„Swoje rzeczy wiedzieć jest obo-

wiązkiem”  informuje napis na 

dawniejszych numerach lokal-

nej Panoramy Kruszwickiej. Ile 

dziś z tego obowiązku nam zo-

stało? Czy potrafimy pielęgno-

wać przeszłość i o nią zadbać? 

Wiele świadectw historycznych 

na terenie naszej gminy ginie w 

pomroce zapomnienia. Jako 

Nadgoplańskie Towarzystwo 

Historyczne podjęliśmy trud 

przywrócenia wartości histo-

rycznej na określone, ważne 

miejsce. W tym celu powołali-

śmy również instrument praso-

wy czyli „Gazetę Nadgoplań-

ską” darmowy biuletyn naszego 

stowarzyszenia, który miejmy 

nadzieje dotrze do Państwa rąk. 

Chcemy budować okazałą prze-

szłość dawnej Kruszwicy i przy-

pominać to co przykrył kurz 

czasu.  Pierwszy numer „Gazety 

Nadgoplańskiej” przed Pań-

stwem. Do lektury tekstów tych, 

którzy tworzą nasze stowarzy-

szenie zapraszam serdecznie. 

Mam nadzieje, że będziecie 

nas Państwo czytać chętnie    

i z nami współpracować. 

 

Prezes Nadgoplańskiego  

Towarzystwa Historycznego 

 

Przemysław Bohonos 

Nadgoplańskie  

Towarzystwo Historyczne 

 

nthkruszwica@interia.pl 

 

Szukaj nas na 

Mojakruszwica.pl 

Okolice Kruszwicy.mixxxt 

Stowarzyszenie Nadgoplań-

skie Towarzystwo Historyczne 

powstało w maju 2014 roku. 

Siedzibą stowarzyszenia jest 

Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna w Kruszwicy. 

 

Organizacja jest jedyną na tere-

nie Kruszwicy podejmującą 

próby ratowania dziedzictwa 

lokalnego, a także działającą dla 

pamięci o przeszłości. Skupia 

wokół siebie w większości ludzi 

młodych, chętnych i otwartych 

na działanie. Decyzją pierwsze-

go walnego zgromadzenia  

funkcję prezesa zarządu przeka-

zano Przemysławowi Bohonos, 

wiceprezesa Dominikowi Roba-

kowskiemu, sekretarza Maciejo-

wi Wasielewskiemu, a skarbni-

ka Michałowi Dziedzinie. Od 28 

listopada funkcję wiceprezesa 

pełni Bartłomiej Grabowski. 

Stowarzyszenie podjęło próby 

ratowania wiatraka w Chrośnie, 

a także objęło opieką miejsce 

pamięci w Łagiewnikach oraz w 

Rusinowie gdzie prace będą 

jeszcze kontynuowane w okre-

sie wiosennym. W przeciągu 

kilku miesięcy nasze stowarzy-

szenie odwiedziła Władysława 

Jędrzejewska córka słynnego w 

Kruszwicy Henryka Makow-

skiego, a także Edmund Miko-

łajczak, regionalista, historyk 

zasłużony dla miasta Inowro-

cław. 

Informacje na temat organizacji 

można uzyskać odwiedzając 

stronę Okolice Kruszwicy.mixxt 

w zakładce Nadgoplań-

skie Towarzystwo Histo-

ryczne. Na tej samej stro-

nie internetowej można 

zapoznać się z wieloma 

tekstami o tematyce hi-

storycznej. Kontakt na-

wiązaliśmy również z 

Portalem Kujawskim 

gdzie publikowane są 

teksty Nadgoplańskiego 

Towarzystwa Historycz-

nego oraz nowym porta-

lem internetowym Moja-

Kruszwica.pl.  

 

Zapraszamy do  

współpracy  

z  

naszym  

stowarzyszeniem! 

Dawno, dawno 

temu... 

1096 rok-krwawa bi-

twa zdaniem Galla        

z bogatego ośrodka 

stała się pustkowiem. 

Miasto według Długo-

sza zostało oddane na 

łup wojskom. 

1409 rok- istnieją             

w Kruszwicy dwie ko-

legiaty św. Wita oraz 

św. Piotra.  

1564 rok– herb miasta 

przedstawia gruszę, a 

w roku 1582 owoc gru-

szy. 

1657 rok– w mieście 

pozostało pozostało 

tylko 8 mieszczan, na 

Grodztwie osiedli Ży-

dzi.  

1798 rok– tylko 13 

mieszczan zamieszkuje 

Kruszwicę. 

1928/1929 rok– Cu-

krownia kruszwicka 

osiągnęła szczyt rozwo-

ju. Sukces udało się 

uzyskać dzięki powięk-

szaniu powierzchni 

plantacji buraków cu-

krowych. 

16 stycznia 1935 rok 

decyzją władz szkol-

nych utworzona zosta-

ła druga szkoła, a  

miasto podzielono na 

dwa rejony szkolne. 



Ze słownika geograficznego 

Królestwa Polskiego  i innych 

krajów słowiańskich (t. XV, cz. 

1, s. 302) dowiemy się, że Paweł 

archidiakon kruszwicki między 

1233 a 1257 rokiem, nadaje ko-

ściołowi kruszwickiemu wieś 

Chełmce daną jego ojcu przez 

ks. Bolesława (Ulanow. Dok. 

Kujaw. 175, 6; 191, 17; 215, 

40). Na dok. z r. 1257 podpisał 

się: "Wenceslaus plebanus de 

Chelmiecz".  

 

Istniał więc już wtedy kościół 

parafialny. Plebana wspomina 

też akt z r. 1295. (K.W.n. 732). 

W roku 1557 wieś kościelna 

Chełmce płaci od 40 1/2 łan., 3 

zagr, 1 włócz., Chełmce małe od 

10 łan., 1 zagr. 

 Wieś Chełmce 

leży w Kujawach Zachod-

nich, w powiecie inowro-

cławskim, w gminie 

Kruszwica. Miejscowość 

jest siedzibą parafii rzym-

skokatolickiej pod wezwa-

niem św. Katarzyny Alek-

sandryjskiej. Oddalona jest 

12 km od Kruszwicy. Wieś 

położona jest na drodze 

wiodącej z Gniezna do 

Włocławka. 

 Krótkie zapiski 

kronikarskie, jak i nielicz-

nie zachowane dokumenty 

administracyjne sprzed 

kilku wieków, pozwalają z 

dużym prawdopodobień-

stwem wysunąć tezę, że 

parafia w Chełmcach jest 

jedną z najstarszych na 

Kujawach. Pierwsza 

wzmianka o tej wspólnocie 

parafialnej pochodzi bo-

wiem z 1257 roku. Źródła hi-

storyczne podają również, że 

już w XV wieku w Chełmcach 

stał kościół, który w ówcze-

snych dokumentach określany 

był mianem „wiekowego”. Ta 

„sędziwa” świątynia przetrwa-

ła wyjątkowo długo, gdyż jej 

rozbiórki dokonano dopiero w 

XIX wieku. Do czasu wybudo-

wania nowego kościoła wierni 

korzystali z niewielkiej, prowi-

zorycznej kaplicy, zbudowanej 

z materiałów pozostałych po 

rozbiórce drewnianej świątyni. 

Prace przy budowie murowa-

nego kościoła rozpoczęto w 

czerwcu 1842 roku, a zakoń-

czono w grudniu 1843. 

  Ze źródeł 

wynika więc, że Chełmce po-

czątkowo były własnością bi-

skupstwa włocławskiego, a 

dokładnie część wsi zwana 

Chełmce wielkie. Druga część 

należała do kapituły, Chełmce 

małe. W systemie organizacji 

kościelnej w XII wieku Kruszwi-

ca była stolicą biskupstwa ku-

jawskiego oraz aż do chwili 

obecnej jest stolicą dekanatu. Od 

XII wieku była stolicą archidia-

konatu, w skład którego w XVI 

wieku wchodziły dekanaty: byd-

goski (12 parafii), inowrocławski 

(24 parafie) i kruszwicki (12 

parafii) należące do diecezji wło-

cławskiej. 

 Wojna ze Szwedami w 

1655 roku poczyniła wielkie 

spustoszenie na całych Kuja-

wach. Zarazy i epidemie po woj-

nie zdziesiątkowały ludność 

Kruszwicy i okolic. Chełmce 

należały wówczas do dekanatu 

radziejowskiego. Po I rozbiorze 

Polski w 1772 roku obszar para-

fii wraz z całymi Kujawami Za-

chodnimi znalazł się w zaborze 

pruskim. Parafia w Chełmcach 

dołączyła do dekanatu 

kruszwickiego, aż do zmian 

politycznych związanych z 

Kongresem Wiedeńskim w 

1815 roku. Parafia w 

Chełmcach pod zaborem 

pruskim utraciła związek 

organizacyjny z biskup-

stwem włocławskim              

i          w roku 1821 znalazła 

się w granicach archidiece-

zji gnieźnieńskiej. Tak też 

pozostało do dziś. Okres 

pruskich rządów na zie-

miach polskich to przede 

wszystkim walka z germań-

skim okupantem i procesem 

wynaradawiania. Zgodnie        

z pruską polityką 

„Kulturkampfu” na Kujawy 

przybyli osadnicy niemiec-

cy. Wszystkie ważniejsze 

urzędy i placówki publiczne 

były obsadzone przez Niem-

ców.  



 W parafii pw. św. Katarzyny 

w Chełmcach żywe są wciąż tradycje 

pracy organicznej, która w minionych 

wiekach służyła kształtowaniu postaw 

patriotycznych i społecznych. Już w 

XVI wieku działała w Chełmcach 

szkoła parafialna, a pracujący w niej 

nauczyciel był wynagradzany z do-

chodów kościelnych. Również w 

okresie rozbiorów, kiedy parafia zna-

lazła się w granicach zaboru pruskie-

go, tutejszy proboszcz, ks. Kasper 

Kaczmarek, inicjował różne formy 

pracy organicznej. Mimo stosowania 

przez zaborcę różnych form ucisku i 

walki z przejawami polskości, ks. 

Kaczmarek podejmował szereg śmia-

łych, a czasami wręcz ryzykownych 

inicjatyw, by jego wierni nie zatracili 

swojej narodowej tożsamości. Był nie 

tylko duszpasterzem, katechetą i wy-

chowawcą, ale też jednym z założy-

cieli Banku Spółdzielczego w Krusz-

wicy. Ze względu na położenie w 

pasie granicznym zaboru pruskiego i 

rosyjskiego miejscowa ludność brała 

czynny udział w akcjach przemycania 

broni, żywności oraz powstańców w 

okresie powstania styczniowego 1863 

i wielkopolskiego 1918/1919. H. Łada 

(Z historii nadgoplańskich kółek rol-

niczych, Kruszwica 1982) wspomina, 

że w 1880 roku istniała wieś nad Je-

ziorem Gopłem w powiecie inowro-

cławskim, posiadająca 49 domów, 

543 mieszkańców- 53 ewangelików, 

475 katolików, 15 Żydów i 164 anal-

fabetów. Kościół parafialny należący 

do dekanatu kruszwickiego. Poczta 

gościniec- 4 km, stacja kolejowa Ino-

wrocław- 23 km. Wykopano tu srebr-

ny naszyjnik, 12 brakteatów- monet z 

bardzo cienkiej blaszki opatrzonym 

stemplem odbitym tylko z jednej stro-

ny- połączonych łańcuszkiem z wize-

runkiem jednego z biskupów gnieź-

nieńskich.  Wraz z wybuchem I wojny 

światowej wzrosły nadzieje Polaków 

na odzyskanie niepodległości. Oko-

liczna ludność jako poddani Prus zo-

stała wcielona do przymusowej służby 

wojskowej. Wielu parafian poległo w 

wyniku działań wojennych, ale także z głodu 

i strasznej powojennej biedy. Wybuch po-

wstania wielkopolskiego w dniu 27 grudnia 

1918 roku zmobilizował do zbrojnych wy-

stąpień wielu ochotników. Oddziały strzeliń-

skich i kruszwickich powstańców rozbroiły 

niemieckie oddziały i w styczniu 1919 roku 

utworzyły Batalion Nadgoplański. W jego 

szeregach znalazło się wielu mieszkańców 

okolicznych wiosek, dając dowód patrio-

tycznej postawy. Wśród poległych żołnierzy 

byli również mieszkańcy Chełmc, Jan Kuja-

wa i Jan Gralak, obaj zginęli w 1919 roku, w 

wieku osiemnastu lat. Ich mogiła znajduje 

się na cmentarzu w Chełmcach. Grobem 

zajmują się dzieci z pobliskiej Szkoły Pod-

stawowej im. Armii Krajowej.Po odzyska-

niu niepodległości Kruszwica i okoliczne 

wioski znalazły się w obszarze administra-

cyjnym powiatu strzelińskiego, a od 1931 

roku powiatu mogileńskiego w wojewódz-

twie poznańskim.  

 W chwili obecnej gmina Kruszwica 

wraz z Chełmcami należy do powiatu ino-

wrocławskiego w województwie kujawsko-

pomorskim.  

Na Kujawach spłonęło wiele 

kościołów rzymskokatolic-

kich. Pożar dotknął również 

drewniany kościół w 

Chełmcach. Według Cz. 

Sikory, na jego miejscu zbu-

dowano nową świątynie, w 

1843 roku. 

 

 

W urzędach, w szkołach, 

kościołach i wielu innych 

miejscach publicznych obo-

wiązywał zakaz używania 

języka polskiego. W obronie 

języka i wiary strajkowały 

szkoły i uczniowie. Do po-

dobnych sprzeciwów wobec 

zaborców dochodziło w 

pobliskich Bachorcach, 

Pieckach, Woli Wapowskiej 

i Wróblach. 

 

Bardzo interesującą i nieco-

dzienną inicjatywą są odby-

wające się każdego roku w 

uroczystość Wniebowzięcia 

NMP (15 sierpnia) 

„imieniny Marii”. W tym 

dniu wszystkie Marie z 

Chełmc i okolic zbierają się 

najpierw na uroczystej Mszy 

św., a następnie wspólnie 

organizują piknik.  

 

 

 



 W okresie międzywojennym w 

budynku dzisiejszej plebanii działała 

Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego. W tej 

małej placówce edukacyjno-

wychowawczej młodzi ludzie uczyli się 

gotowania, szycia i nowoczesnego pro-

wadzenia gospodarstwa rolnego. W 

1938 r. do Chełmc przybył ks. Antoni 

Ludwiczak, założyciel Towarzystwa 

Czytelni Ludowych. Jego rozległe dzia-

łania (był m.in. posłem na Sejm RP, 

organizował biblioteki na Warmii i Ma-

zurach, był założycielem pierwszego 

Uniwersytetu Ludowego TCL-u w Dal-

kach) przerwał wybuch II wojny świato-

wej. Dnia 2 listopada 1939 roku został 

aresztowany przez gestapo, a następnie 

był więziony w Inowrocławiu, Świeciu, 

Górnej Grupie i Gdańsku. Jego droga 

męki i cierpienia wiodła później przez 

obozy koncentracyjne w: Stutthofie, 

Sachsenahausen i Dachau. 17 czerwca 

1942 r. został zamordowany w komorze 

gazowej w Hartheim koło Linzu. 

 Następny proboszcz, Konrad 

Wilhelmi pochodził z Mogilna. Parafie 

w Chełmcach objął w 1945 roku, był 

również proboszczem w parafii p.w. 

Ścięcia św. Jana Chrzciciela od 1945 do 

1947 roku. Zmarł w lutym 1980 roku. 

Jako duszpasterz w Chełmcach zajmo-

wał się odnową życia parafii po wojnie. 

Rozpoczął pisanie na nowo ksiąg zgo-

nów i ślubów, poprzednie zostały spalo-

ne. Prowadził również zapiski życia 

parafialnego. Do ciekawostek w czasie 

sprawowanie obowiązków proboszcza 

księdza Wlhelmiego, należy organizo-

wanie uroczystych Mszy I komunijnych 

dla dzieci, po których wszystkie dzieci 

wraz z rodzinami, wspólnie świętowali 

na placu przykościelnym. 

W 1979 roku do parafii św. Katarzyny 

przybył ksiądz Bronisław Haniewicz, 

który po śmierci księdza Wilhelmiego w 

1980 roku został proboszczem tejże 

parafii.  

 Od trzydziestu lat funkcję pro-

boszcza parafii p.w. św. Katarzyny w 

Chełmcach pełni ks. Bronisław Hanie-

wicz. Jest to jego pierwsza samodzielna 

placówka duszpasterska. Przez trzydzie-

ści lat stworzył pewne lokalne tradycje. 

Jedna z nich związana jest z okresem 

poprzedzającym bezpośrednio święta 

Bożego Narodzenia, kiedy odprawiana 

jest przez tydzień w parafialnym koście-

le nowenna, a na jej zakończenie wierni 

odpalają świece od światełka betlejem-

skiego i rozchodzą się do domów. Zapa-

lone świece stawiają później w swoich 

oknach. Z kolei w okresie Świąt Wiel-

kanocnych odbywa się w Chełmcach 

konkurs na palmę wielkanocną, a w 

nieodległym Tarnówku organizowane 

są corocznie plenery rzeźbiarskie, które 

zaczynają się i kończą uroczystą Mszą 

św. sprawowaną w kościele parafial-

nym.  

Bardzo interesującą i niecodzienną ini-

cjatywą są odbywające się każdego roku 

w uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 

sierpnia) „imieniny Marii”. W tym dniu 

wszystkie Marie z Chełmc i okolic zbie-

rają się najpierw na uroczystej Mszy 

św., a następnie wspólnie organizują 

piknik.  

 Zaangażowanie parafian i ich 

współpraca z miejscowym duszpaste-

rzem potrzebna była też podczas remon-

tów. W ostatnich latach dzięki wspólne-

mu wysiłkowi wyremontowano kościel-

ną wieżę, organy oraz plebanię. Do 

dawnej świetności został także przywró-

cony wystrój ołtarza głównego. Dużym 

wysiłkiem finansowym były dla wier-

nych prace porządkowe cmentarza, a 

alejki wyłożono kostkę brukową. Odre-

staurowano sześć witraży w nawie 

głównej. Także chodnik koło kościoła 

został położony z pomocą wiernych. 

Darem od dzieci pierwszo-komunijnych 

jest przepiękny ołtarz polowy, który stoi 

przy murze kościelnym, nieopodal par-

kingu. Z inicjatywy parafian, został 

również odnowiony Krzyż Misyjny, 

również umiejscowiony przy murze 

kościelnym. Z inicjatywy proboszcza 

Haniewicza powstało Parafialne Towa-

rzystwo Wspierania Powołań Kapłań-

skich oraz Parafialne Koło Różańcowe 

Matek. 

 Zwyczaj grzebania zmarłych 

przy kościele jest znany od pierwszych 

wieków chrześcijaństwa. W średniowie-

czu upowszechniła się ta tradycja. Od 

XIV wieku papież Pius ograniczył jed-

nak ten zwyczaj, zabraniając grzebania 

bez zgody władzy duchowej i kolatora. 

W 1917 roku Kodeks Prawa Kanonicz-

nego jednoznacznie określił przepisy 

grzebania zmarłych na cmentarzach 

oraz zabronił grzebania w kościele poza 

określonymi wyjątkami. Takie przepisy 

utworzył nowy kodeks z roku 1983.  

 Cmentarz parafialny w Chełm-

cach od początku jest związany z istnie-

niem kościoła. Do najstarszych grobów 

na cmentarzu parafialnym w Chełmcach 

należy grób rodziny Kozłowskich. Po-

chodzi on z pierwszej połowy XVI wie-

ku. Oznaczony jest herbem, prawdopo-

dobnie Jastrzębiec. Złoty krzyż, w złotej 

podkowie, w niebieskim polu. Z każdej 

strony herbu, wyryte są również skrzy-

dła, lub płaszcz. Na górze, hełm rycer-

ski z Jastrzębiem (pierwotnie mógł trzy-

mać w szponach gałąź, jednak dziś nie 

widać już tego symbolu tak dokładnie). 

U podstawy dwa dzwony. Tarcza zosta-

ła odmalowana, jednak reszta herbu jest 

popielata. Grobowiec zdobi również 

wielki krzyż, zdobiony liśćmi winogron, 

liną, kotwicą i wieńcem, wszystko wy-

ryte w kamieniu. Pod krzyżem znajduje 

się metalowa, pordzewiała tablica, na 

które wykuto napis „Grób Kozłowskich 

z Tarnówka”. Drugi napis, współczesny, 

znajduje się na kamieniu, pod herbem 

„Groby Kozłowskich”. Krzyż ma uby-

tek, w postaci połowy belki, wystaje w 

tym miejscu metalowy pręt. Do cieka-

wych mogił w Chełmcach należy rów-

nież grób powstańców wielkopolskich. 

Na tablicy napisano „W walkach o wol-

ność ojczyzny polegli” ś.p. Jan Kujawa 

1901-1919, Jan Gralak 1901-1919 

„Wieczny odpoczynek racz im dać Pa-

nie”, a na koniec oczywiście „Cześć ich 

pamięci!”. Niestety nie wiele wiemy o 

losach tych bohaterów, tak jak i o za-

mordowanym 1939 roku przez hitlerow-

ców Ludwiku Kaczmarku, który rów-

nież spoczywa w tej części cmentarza. 

Także historia Mariana Kubiaka stoi 

pod znakiem zapytania. Zastanawia 

napis na jego grobie „Zginął śmiercią 

bohaterską” w 1946 roku „w walce z 

bandytyzmem”. Kim był śp. Marian 

Kubiak? Obok grobu ks. Wlhelmiego, 

znajduje się grób jego matki Teresy, z 

Smorowskich, niestety napisy na grobie 

ukrył czas, więc nie wszystko da się 

odczytać. Prawdopodobna data urodzin 

to 1877 rok, nie potrafię odczytać daty 

śmierci, wydaje się, że widnieje tam 

data 1914, w każdym razie to bardzo 

stary grób. Ładnie zachował się grobo-

wiec rodziny Karczewskich, gdzie spo-

czął między innymi ś.p. Wiktor Kar-

czewski kapitan obser., który zginął w 

Pucku śmiercią lotnika. Szkoda że nie 

zachowała się mogiła Burzyńskiego, 

drugiego z lotników, urodzonego w  

Chełmcach.  

 Na samym środku cmentarza 

stał Krzyż, który podczas prac remonto-

wych, gdy robotnicy kładli kostkę bru-

kową przesunięto ze ścieżki, delikatnie 

w prawą stronę. 

 Natomiast w miejscu, gdzie 

niegdyś stał drewniany kościół, teraz 

stoi figura Matki Bożej, na murowanym 

piedestale. Odremontowano również 

drogę do kościoła ze środków gminy. 

Nowa droga brukowa zastąpiła żużlową. 

Droga ta nie należy do administracji 

kościelnej, ponieważ w czasach PRLu, 

ziemie te zostały kościołowi zabrane i 

upaństwowione .Wokół kościoła znaj-

dują się cztery figurki gipsowe, kaplicz-

ki. Pierwsza przedstawia mnich z dziec-

kiem na rękach, prawdopodobnie św. 

Antoni z Padwy. W drugiej Matka Bo-

ska.  



Trzecia przedstawia kapłana w komży, 

ale figurka jest dość zniszczona i nie 

jestem w stanie rozpoznać tej postaci. 

Ostatnia kapliczka przedstawia kapłana 

z dzieckiem na rękach. 

 Jeśli chodzi o sprzęt liturgicz-

ny, to właśnie z Chełmc pochodzi zabyt-

kowa monstrancja, która znajduje się w 

Muzeum Diecezjalnym w Gnieźnie. 

Ciekawostkom są szaty liturgiczne, 

wśród których znajdują się zabytkowe 

ornaty, przed soborowe, a także zaku-

piony niedawno ornat z wizerunkiem 

patronki kościoła św. Katarzyny. Część 

wyposażenia w kościele, pochodzi z 

XIX i XX wieku. 

 Kapliczki, krzyże i figurki są 

nieodłącznym elementem krajobrazu 

wiejskiej parafii. Spotkać je można przy 

szkole, figura przedstawiająca Jezusa 

Chrystusa, a także na polu państwa Gro-

smanów figurka Matki Boskiej. Obok 

gospodarstwa państwa Kempskich, 

drewniany krzyż. 

 W drewnianej świątyni znajdo-

wały się trzy ołtarze. W głównym ołta-

rzu był obraz Matki Boskiej z dzieciąt-

kiem, a na zasłonie widniało wyobraże-

nie św. Katarzyny patronki kościoła. 

Ołtarze boczne umieszczono w nawie 

głównej. Świątynia została rozebrana na 

początku XIX wieku. Ksiądz Benon 

Pawlikowski razem z parafianami wysta-

wił niewielką kaplicę, która służyła w celu 

kultu religijnego, aż do zbudowania nowe-

go kościoła z cegły. Prace budowlane roz-

poczęto 16 czerwca 1842 roku, a ukoń-

czono w grudniu następnego roku. Począt-

kowo w kościele znajdował się tylko je-

den ołtarz z obrazem Pana Jezusa.  

 Pierwszym proboszczem parafii 

w Chełmcach został Wacław w 1257 ro-

ku, a od 1273 roku był nim Jan. Między  

1325 a 1327 Lambert. Benon Pawlikowski 

pełnił służbę od 1816 do 1831. Od 1874 

do 1888 była ona pozbawiona duszpaste-

rza. Ksiądz Czesław Pałkowski przejął 

parafie od 1931 do 1938 roku, w tym też 

roku parafię przejął ksiądz Ludwiczak. Po 

wojnie do parafii przybył ksiądz Wilhel-

mi, który do 1976 roku pełnił funkcję pro-

boszcza, a następnie jako rezydent miesz-

kał w parafii. W 1976 roku do parafii 

przybył ksiądz Haniewicz, który wypeł-

niał obowiązki proboszcza, a od 1980 

roku, po śmierci proboszcza Wilhelmiego 

został mianowany proboszczem. 

 Historia parafii ma jeszcze wiele 

luk. Mam nadzieje, że wkrótce uda się 

zapełnić te puste karty historii. Za pomoc 

w zebraniu materiałów dziękuje księdzu 

Bronisławowi Haniewiczowi. 

 

 

 Zakończono realizację projek-

tu  "Wykonanie ekspozycji multimedial-

nej pn. "Skarby Kruszwicy" na potrzeby 

promocji lokalnego dziedzictwa kulturo-

wego i historycznego". 

 To jedna z pierwszych takich 

ekspozycji, której celem było ukaza-

nie  w przestrzeni internetowej skarbów 

Kruszwicy. 

Co ciekawe prezentacja multimedialna 

składa się z interaktywnych fotografii 

obrotowych 360 stopni na bazie skano-

wania fotooptycznego 2/3D . Prezenta-

cja zawiera 40 obiektów zabytkowych 

pochodzących z  Kruszwicy. 

Przy realizacji projektu zadbano aby 

zabytki posiadały  prawdziwy wygląd z 

uwzględnieniem rzeczywistych kolorów. 

Odwiedzający stronę w tle usłyszą rów-

nież podkład dźwiękowy.   

Na stronie można również skorzystać z 

panoram okolic, mapy, a także galerii 

zdjęć. 

 

Ekspozycję nasi czytelnicy mogą od-

wiedzać na 

http://skarby.gminakruszwica.pl/ 

źródło: Strona Urzędu Miejskiego         

w Kruszwicy 

 

Źródło: MojaKruszwica.pl 

 

Źródła: 

Słownik geograficzny Królestwa 
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skich. 
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znań 1988. 

Historia parafii i kościoła pod we-

zwaniem ścięcia św. Jana Chrzci-

ciela w Piaskach, Piaski 2009. 
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1945-1980 (APC). 
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ca, Kruszwica 1980. 

Roczniki Archidiecezji Gnieźnień-

skiej i Poznańskiej 1919-1936. 

K. Śmigieł, Walka władz hitlerow-

skich z katolickim kultem religij-

nym na terenie archidiecezji gnieź-

nieńskiej w latach 1939-1945, Lu-

blin 1968. 

Katalog zabytków sztuki w Polsce, 

pod. Red. T. Chrzanowski, t. 11 

województwo bydgoskie, z. 8 po-

wiat inowrocławski, Warszawa 

1974. 





  

 Na terenie dawnej gminy Chełmce w 

czasie II wojny światowej okupant hitlerowski 

zamordował 8 Polaków: Ludwika Mazurkiewicza, 

Antoniego Jakubowskiego, Woźniaka, Andrzeja 

Pawłowskiego Jakuba Przybysza, Władysława 

Świderskiego, Józefa Świderskiego i Tadeusza 

Stawickiego.  

  

 8 marca 1940 roku mieszkającemu w 

Morgach Wincentemu Radajewiczowi zaginęła 

świnia. O kradzież żandarmeria niemiecka, która 

miała swój posterunek w Chełmcach posądziła 

Ludwika Mazurkiewicza, Józefa Klimeckiego, 

Stanisława Kobuna, Stożewskiego i Stanisława 

Kaczmarka. Bici i maltretowani Polacy mieli przy-

znać się do kradzieży, lecz żaden z nich się nie 

przyznał, gdyż to nie oni dopuścili się kradzieży. 

Nie wiadomo czy Pan Ludwik Mazurkiewicz  

 

ukradł świniaka (należy jednak w to wątpić) jed-

nakże miejscowi Niemcy Juliusz Ziegler i Ferdy 

nand Maeyer wskazali na niego.  

 Takim zeznaniem skierowali na niego 

wyrok śmierci.  

  

 10 marca 1940 roku o godzinie 10 żan-

darmi wyprowadzili pozostałych przesłuchiwa-

nych z posterunku. Nieśli ze sobą szpadel i kilof. 

Wraz z hitlerowcami kierowali się w kierunku 

kościoła parafialnego. Tam za cmentarzem znajdo-

wał się dół przy którym leżały zwłoki Mazurkie-

wicza. Polacy mieli go pogrzebać. Ludwik Mazur-

kiewicz został zamordowany przez strzał w tył 

głowy. Pozostali Polacy nie mogli nikomu opo-

wiadać o tej tragedii pod groźbą kary śmierci. Eks-

humacji zamordowanego dokonano w kwietniu 

1945 roku, pochowano go 29 kwietnia na cmenta-

rzu parafialnym w Chełmcach.  



 Innym Polakiem, który stracił 

życie w czasie wojny był Pan Andrzej Paw-

łowski z Rusinowa. Jego historia była jed-

nak inna. Był on posądzany przez Adolfa 

Parnego z Rusinowa, Juliusza Szulca z 

Gocanowa, Michała Lehmana Nitschego z 

Gocanowa i Ferdynanda Maeyera (tego 

samego, który zadenuncjował Mazurkiewi-

cza!) o działalność antyhitlerowską. Jak 

było naprawdę nie wiadomo, sądzić jednak 

należy, że miejscowi Niemcy mieli do nie-

go jakąś osobistą urazę. Pawłowski nie 

chciał trafić w ręce niemieckie dlatego 

ukrywał się przed oprawcami w stodole we 

własnym gospodarstwie. Tam w wyniku 

zimna zachorował. Zmarł 16 czerwca 1940 

roku. Jego rodzina chcąc ukryć ślady po-

chowała go w tej stodole na głębokości 1,5 

m. Jego ponowny pogrzeb odbył się 9 maja 

1945 roku- został pochowany w Chełm-

cach. 

    

    3 stycznia 1940 roku w Popowie żandar-

mi z Ostrówka zamordowali Antoniego 

Jakubowskiego z Kruszwicy, który praco-

wał jako rymarz w Ostrówku (rymarze zaj-

mowali się wytwarzaniem uprzęży dla ko-

ni, siodeł i innych przyrządów do jaz-

dy konnej).  Pan Jakubowski został 

posądzony przez Juliusza Szulca z 

Gocanowa o działalność antyhitlerow-

ską. Żandarmi Kaszyck i Kryger upro-

wadzili Jakubowskiego pod las mię-

dzy Popowem i Złotowem, a następnie 

zamordowali strzałem w tył głowy. 

Nakazali oni Piotrowi Kurkowskiemu, 

Janowi Krawczakowi i Alojzemu Kę-

pińskiemu ze Złotowa zakopanie 

zwłok. Później Niemcy oddali strzał 

ostrzegawczy, w razie wskazania 

gdzie został zamordowany Jakubowski 

oni także mieli pożegnać się z życiem. 

Po wojnie dokonano ekshumacji ś.p 

Antoni Jakubowski został ponownie 

pochowany 8 maja 1945 roku na 

cmentarzu parafialnym w Kruszwicy. 

    

   W 1941 roku w Rzeczycy (przy dro-

dze prowadzącej do Kobylnicy) został 

zamordowany pochodzący ze Świesza 

Polak o nazwisku Woźniak. Po wojnie 

jego ciało zostało ekshumowane. Nie 

wiadomo dokładnie gdzie został po-

nownie pochowany- z materiałów Mi-

licji w Chełmcach wskazane są dwa 

miejsca: cmentarz w Brześciu lub w 

Chełmcach. 

   4 października 1939 roku w Witowi-

cach zamordowano 4 Polaków: Jakuba 

Przybysza, Tadeusza Stawickiego, braci 

Józefa i Władysława Świderskich. Nie 

wiadomo jaki był powód mordu, jed-

nakże w materiałach milicyjnych wska-

zano na donos miejscowych Niemców 

w tym bliżej nie określonego Kaschubę. 

Przed śmiercią skazani osobiście wyko-

pali dla siebie mogiłę mieszczącą się na 

polu za kuźnią w Witowicach. Naoczni 

świadkowie wydarzenia Józef Durniat i 

Wincenty Legumina zeznali, że gdy 

zakopywali ciała ofiary nadal dawały 

znaki życia! Tylko Jakub Przybysz 

zmarł na miejscu w wyniku postrzału w 

tył głowy, pozostała trójka otrzymała 

strzały w piersi i brzuch. Po ekshumacji 

cała czwórka została ponownie pocho-

wana 23 kwietnia 1945 roku na cmenta-

rzu parafialnym w Ostrowie nad Go-

płem.  

 

20 września 2014 roku w Miejsko-

Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Kruszwicy odbyło się spotkanie z 

Panią Władysławą Jędrzejewską, 

ostatnią żyjącą córką Henryka Ma-

kowskiego- założyciela Kujawskiej 

Wytwórni Win. Pani Władysława 

opowiadała o latach młodości prze-

żytych w Kruszwicy, o swoim ojcu i 

rodzinie. Następnie opowiedziała o 

ciężkich latach II wojny światowej.  

 

Była bowiem członkinią AK, a w 

czasie Powstania Warszawskiego 

pomagała rannym jako sanitariuszka. 

Opowiedziała nam także o ciężkich 

latach przeżytych w powojennej 

Polsce.  

Nadgoplańskie Towarzystwo Histo-

ryczne chce jeszcze raz podziękować 

Pani Władysławie za to, że zgodziła 

się z nami spotkać i opowiedzieć o 

swoich niezwykłych przeżyciach. 

Było to bardzo wzruszające.  

 

 

Dziękujemy też wszystkim gościom,       

w tym Burmistrzowi Kruszwicy Pa-

nu Dariuszowi Witczakowi za przy-

bycie. 



 

Nadgoplańskie Towarzystwo 

Historyczne podjęło prace na 

terenie cmentarza ewangelic-

kiego w Rusinowie. Członko-

wie stowarzyszenia wraz z 

społecznikami rozpoczęli 

prace porządkowe 22 listopa-

da oraz kontynuowali je tak-

że w dniu dzisiejszym. 

Oprócz sprzątania odpadów 

udało się także odnaleźć dwa 

pomniki i uniemożliwić ich 

dalsze tzw. "zapadanie się " 

pod ziemię. Nadgoplańskie 

Towarzystwo Historyczne 

ma w planach dalsze prace na 

tym terenie  po okresie zimo-

wym. Stowarzyszenie dzię-

kuje Agencji Nieruchomości 

Rolnych za pozwolenie pro-

wadzenia prac na terenie 

cmentarza oraz mieszkańcom 

Rusinowa za ciepłe i serdecz-

ne przyjęcie członków naszej 

organizacji.  

W ostatnim czasie stowarzy-

szenie uzyskało również ofi-

cjalny patronat nad miejscem 

pamięci.24 października 

członkowie stowarzyszenia 

odbyli także wizytę na cmen-

tarzu ewangelickim w Kobyl-

nicy. Dzięki wizycie ustalone 

zostało, że na dawnym cmen-

tarzu znajduje się 6 grobów. 

Ciekawym znaleziskiem oka-

zała się tablica nagrobkowa 

GOTTLIEBA HULLERA 

zmarłego 21.IX.1939 roku. W 

chwili śmierci Pan ten miał 69 



To już 96 rocznica upamiętniająca Po-

wstanie Wielkopolskie, które wybuchło 

27 grudnia 1918 roku. W walkach o wy-

zwolenie brali udział Kruszwiczanie, a 

także ludność z okolicznych wiosek. Po-

wstały w Kruszwicy Szwadron i Batalion 

Nadgoplański, a także 2 Eskadra Wielko-

polska (samoloty wywiadowcze typu Hal-

berstat CI.II). Oddziały ruszyły na Ino-

wrocław, gdzie w wyniku bardzo krwa-

wych walk poległo wielu powstańców. 

Wyzwolenie spod panowania pruskiego w 

dniu 6 stycznia 1919 r. mieszkańcy Ino-

wrocławia i okolicznych miejscowości 

zawdzięczają podporucznikowi Pawłowi 

Cymsowi. Ten 24 letni były podporucznik 

pruskiej armii, gnieźnianin, po zwycię-

skiej batalii o Gniezno, w dniu 28 grudnia 

1918 r. na czele ochotników z Gniezna i 

Wrześni ruszył dalej w kierunku zachod-

nim, czyli na Kujawy. Z punktu widzenia 

strategicznego właśnie stolica Kujaw Za-

chodnich, a dokładnie rzecz ujmując sta-

cjonujący tam żołnierze 140 pułku pie-

choty stanowili poważne zagrożenie utra-

ty już wyzwolonych terenów. Dodatkowo 

dzięki połączeniom kolejowym i drogo-

wym ew. odsiecz wojsk pruskich mogła 

nastąpić właśnie przez Inowrocław z gar-

nizonów wojskowych w Bydgoszczy i 

Toruniu. Droga do Inowrocławia nie była 

zbyt długa, po drodze trzeba było jednak 

wyzwolić jeszcze Trzemeszno, Mogilno, 

Strzelno i Kruszwicę. Trzemeszno zostało 

zajęte dokładnie 1 stycznia 1919 r.  

 

Zapis walk powstańczych kruszwiczan 

znamy między innymi z zapisek kapitana 

Franciszka Nowickiego (Wspomnienie o 

Udziale Kruszwiczan w Powstaniu Wiel-

kopolskim 1919 r., osobny zapis w 

„Kruszwica Zarys Monograficzny 

1965”). 

 

Wieczorem 4 stycznia 1919 roku żoł-

nierze podporucznika Cymsa ruszają do 

Inowrocławia. Słabo uzbrojona, ale 

silnie zmotywowana grupka żołnierzy 

ruszyła wyzwolić Kujawy. Ochotnicy z 

okolic Kruszwicy i Strzelna przeszli 

przez Szymborze-Marulewy i od połu-

dniowo-wschodniej strony uderzyli na 

Inowrocław. Głównym celem oddziału 

było zdobycie gmachu Urzędu Poczto-

wego. W tej placówce mieściła się cen-

tralna sieć telefoniczna. Zdobycie pocz-

ty było kluczowym celem, gdyż ułatwi-

łoby to komunikację z okolicą, ze 

Strzelnem i Kruszwicą. Uprościłoby to 

przenoszenie posiłków między pozycja-

mi i przyspieszyło przepływ informacji 

o walce. Urząd był jednak dobrze strze-

żony przez świetnie uzbrojonych i zna-

komicie zaopatrzonych trzydziestu 

Niemców. Po długich i bezskutecznych 

atakach powstańców, nagle pojawiła się 

okazja do skutecznego zdobycia pocz-

ty. Jeden z powstańców dostał się na 

dach „Hotelu Kujawskiego” skąd cel-

nym ogniem, z lekkiego karabinu 

ostrzelał okna nieprzyjacielskiej wa-

rowni. Ukryci przed ostrzałem Niemcy 

na chwilę opuścili broń. Okazję wyko-

rzystali powstańcy wdzierając się do 

budynku i zabijając pięciu z obrońców, 

reszta Niemców wycofała się do koszar 

i Powiatowej Komendy Uzupełnień. Na 

gmachu pocztowym zwisł sztandar bia-

ło-czerwony. 

 

 

Należy zauważyć, że zanim kompania 

Cymsa dotarła do Kruszwicy, miej-

scowi zdążyli wyzwolić miasto. Mimo 

to rajd ppor Pawła Cymsa był impo-

nujący. Najpierw opanowali Gniezno, 

a potem w szybkim tempie dotarli do 

Inowrocławia, zbierając po drodze 

ochotników z wyzwolonych miast. 

Trzemeszna, Mogilna, Strzelna i 

oczywiście Kruszwicy. W Trzemie-

śnie zmobilizowano 60 ochotników 

pod wodzą Władysława Wleklińskie-

go. Kolejnym punktem było Mogilno, 

zanim jednak powstańcy dotarli pie-

szo do miasta, miejscowi powstańcy 

rozbroili już bez jednego wystrzału 

stacjonujący tam oddział niemiecki, 

który karnie ustawiony został na ryn-

ku aby poddać się do niewoli. Na cze-

le powstańców mogileńskich stali 

Stanisław Roloff, Władysław Splitta, 

Izydor Włodarek i Aleksander Jaku-

bowski. Następnym miastem, o które 

toczyły się walki było Strzelno, które 

ostatecznie wyzwolono wieczorem 2 

stycznia 1919 r. Atakiem dowodził 

sierż. Mieczysław Łabęcki, miasta 

bronił 45 osobowy oddział 

Grenzschutzu. W samym Strzelnie 

zgromadziło się ok. 50 powstańców, 

głównie członków „Sokoła”, którym 

przewodził Władysław Trzciński. 

Oddział niemiecki wycofując się w 

kierunku Kruszwicy zostawił broń i 

amunicję. W tym czasie z okolicznych 

miejscowości i wsi gromadzili się 

spontanicznie kolejni powstańcy byli 

oni jednak słabo uzbrojeni.  



Kolejnym miejscem ataku była Kruszwica 

oraz patrolowane pogranicza z Królestwem 

Polskim, gdzie według posiadanych przez 

powstańców informacji stacjonowało ok. 60 

oficerów i 371 żołnierzy. W tym czasie za-

skoczeni dynamicznie rozwijającym się na-

tarciem Polaków Niemcy rozpoczęli pertrak-

tacje z Naczelną Radą Ludową w Poznaniu 

oraz Radą Ludową w Inowrocławiu w celu 

uzyskania potrzebnego do zorganizowania 

przeciwnatarcia czasu. Apele kierowane 

przez Radę Ludową o zachowanie przez 

Polaków spokoju nie przyniosły żadnego 

efektu. Działania były prowadzone nadal, 

szczególnie na pograniczu, gdzie m.in. w 

Wójcinie miejscowi powstańcy zdobyli 

znaczne ilości broni i amunicji. Czas walki o 

Inowrocław zbliżał się nieuchronnie. W 

nocy z 2 na 3 stycznia 1919 r. powstańcy 

kruszwiccy pod wodzą Kazimierza Dratwiń-

skiego własnymi siłami wyzwolili miasto. 

Idący z odsieczą oddział niemiecki z Ino-

wrocławia został zatrzymany i rozbrojony 

przez innych powstańców otaczających to 

miasto. W następnym dniu, 4 stycznia 1919 

r. powstańcy ruszyli do zajęcia pozycji do 

ataku na Inowrocław. Zajęto Mątwy oraz 

rozdzielono planowany atak na dwie strony, 

od zachodu i od wschodu.  

W tym czasie w samym Inowrocławiu Tajny 

Komitet Obrony Inowrocławia również pro-

wadził działania o charakterze powstań-

czym. 2 stycznia 1919 r. na zebraniu mobili-

zacyjnym stawiło się około pięciuset słabo 

uzbrojonych ochotników. Przewodzili im 

Mieczysław Rogowski, Zdzisław Starkie-

wicz, Władysław Ziółkowski, Zygmunt 

Czapla, Franciszek Pruszewicz i Mieczy-

sław Ekert. Powstańców zorganizowano w 

oddziały bojowe oraz wysłano emisariuszy 

do zorganizowania mobilizacji w pobliskich 

wsiach. Przystąpiono też niezwłocznie do 

natarcia. Pierwszy atak przeprowadzono na 

pozycje niemieckie od strony ulicy Pade-

rewskiego, przez Rynek i ulicę Królowej 

Jadwigi. W ten sposób udało się dotrzeć aż 

do koszar przy ulicy Dworcowej. Po drodze 

powstańcy zdobyli gmach poczty oraz pró-

bowali opanować budynek magistratu. Nie-

stety słabo uzbrojeni musieli ulec przewadze 

liczebnej, ale przede wszystkim sile uzbroje-

nia żołnierzy pruskich. Na niekorzyść po-

wstańców prowadzone były w tym czasie 

rozmowy rozejmowe między delegacjami 

polską i niemiecką. Zawarto rozejm korzyst-

ny dla Niemców. Decyzjom tym nie podpo-

rządkował się jednak dowódca powstańców 

ppor. Paweł Cyms i na domiar tego wezwał 

telegraficznie na pomoc dowództwo 31 pp. z 

Włocławka. W odpowiedzi na pomoc po-

wstańcom stacjonujących u bram Inowrocła-

wia przybyły dwie kompanie wojska z Ra-

dziejowa, pod dowództwem kpt. Michała 

Zabdyra. Teoretyczny rozejm nie trwał dłu-

go. Sami Niemcy wywołali zamieszki, które 

w konsekwencji spowodowały przy-

spieszony atak oddziałów powstań-

czych. Atakowano z dwóch stron, grupa 

wschodnia, dowodzona przez kpt. Mi-

chała Zabdyra liczyła 400 żołnierzy i 

dysponowała 3 ciężkimi karabinami 

maszynowymi. Powstańcy uzbrojeni 

byli w karabiny, na każdy przypadało 

po 20 sztuk amunicji. Grupa zachodnia, 

dowodzona przez ppor. Mieczysława 

Słabęckiego, liczyła 420 powstańców 

uzbrojonych w karabiny, na każdy przy-

padało po 30 sztuk amunicji. Dodatko-

wo posiadano 3 ciężkie karabiny ma-

szynowe, 3 lekkie karabiny maszynowe 

oraz kilka granatów ręcznych. Ruchomą 

grupą operacyjną był szwadron kawale-

rii z Kruszwicy liczący 74 szable. W 

trakcie walk o miasto przybyli również 

powstańcy z Mogilna – 300 żołnierzy, 

oddział barciński – 50 ludzi i kompania 

pakoska w sile 100 powstańców. 

Celem grupy zachodniej było wtargnię-

cie do miasta ulicą Poznańską, zdobycie 

po drodze wszystkich strategicznych 

budynków oraz przerwanie połączenia 

drogowego i kolejowego do Torunia. 

Celem grupy zachodniej było zdobycie 

dworca kolejowego, przerwanie połą-

czenia z Bydgoszczą i atak na koszary. 

Całością operacji kierował ppor. Paweł 

Cyms, a szefem sztabu powstańczego 

stacjonującego w Rąbinie był Feliks 

Zieliński. Walki trwały od wczesnych 

godzin rannych 5 stycznia 1919 r. i były 

niezwykle zacięte, walczono praktycz-

nie o każdą ulicę, jednak Niemcy nie 

byli w stanie przeciwstawić się polskiej 

determinacji. Wieczorem obie strony 

wyczerpane ciągłym atakiem ograniczy-

ły się jedynie do obrony własnych pozy-

cji, przy czym Niemcy byli praktycznie 

okrążeni w budynku dworca kolejowe-

go i w koszarach. Pod wieczór okoliczni 

chłopi w liczbie około 10 tys. wypełnili 

miejskie ulice i miejscowi Niemcy po-

prosili o rozejm z obawy o własne ży-

cie. W godzinach wieczornych zawarto 

porozumienie, które przewidywało na-

tychmiastowe zawieszenie broni, wy-

mianę jeńców i opuszczenie przez woj-

sko niemieckie miasta na warunkach 

honorowych w ciągu 48 godzin. W po-

łudnie 6 stycznia 1919 r. powstańcze 

wojsko triumfalnie wkroczyło do śród-

mieścia. Inowrocław po długich latach 

niewoli znów był polski. Podczas walk 

o miasto poległo 47 powstańców, a 120 

odniosło rany.  

 

Następnego dnia wojsko pruskie dotarło 

pod Złotniki Kujawskie ustanawiając 

tym samym kolejną linię frontu. To w 

tym czasie polegli Jan Kujawa, a nie 

długo po nim Jan Gralak, a także kilku 

innych powstańców z parafii w 

Chełmcach, o których na razie mamy 

szczątkowe informacje, ale powoli 

odkrywamy ich historie. Wiemy, że do 

boju poszli również chłopcy z rodziny 

Mielcarków (trójka młodych żołnerzy, 

bracia: Kacper, Antoni i Jan), Stani-

sław Kempski i Antoni Kempski, Wła-

dysław Stanny, Michał Ksawer, Pio-

trowski z Chełmiczek, Senkowski z 

Kobylnicy, Franciszek Waszak, Józef 

Trzosek i Błaszak, a także wielu in-

nych. Z wywiadu z panią Jadwigą i 

Andrzejem Gralak dowiedziałem się, 

że stryj pana Andrzeja – Jan Gralak, 

który poległ w Inowrocławiu był wiel-

kim patriotą. Miłość do Ojczyzny za-

szczepili mu ojciec, również Jan wraz 

z matka Małgorzatą. Wychowany był 

w dyscyplinie wojskowej. Prawdopo-

dobnie również ojciec Jana był woj-

skowym, istnieją fotografie, które to 

potwierdzają (fotografia ojca Jana w 

mundurze wojskowym, przypuszczal-

nie pruskim). Jan miał liczne rodzeń-

stwo, możliwe, że było aż dwanaścior-

ga rodzeństwa, o czym mówi najmłod-

sza siostra powstańca. Ojciec pana 

Andrzeja, brat powstańca pojechał do 

Inowrocławia po ciała poległych Jana 

Kujawy i Jana Gralaka. Wiadomość o 

powstaniu do wsi Chełmce dotarła w 

nocy z 2 na 3 stycznia 1919 roku. Sy-

gnałem do zbiórki ochotników było 

podpalenie stogu w Łagiewnikach. 

Wybuch powstania nie był zaskocze-

niem dla mieszkańców. Już prędzej 

Gminne Rady Ludowe prowadziły 

potajemne przygotowania. Powstańcy 

rozbroili posterunek graniczny w 

Chełmcach (znajdował się przy torach 

kolejowych w kierunku na Radzie-

jów). Czy na posterunku znajdował się 

strażnik, tego nie wiemy. Niektórzy 

mieszkańcy potwierdzają, że na poste-

runku znajdował się jeden funkcjona-

riusz. Prawdopodobnie do rozbrojenia 

doszło jednak w okolicy poczty w 

Chełmcach, przy rynku, kiedy to od-

dział powstańców przechwycił żołnie-

rza niemieckiego podróżującego na 

rowerze. Skonfiskowano mu broń i 

rower. Powstańcy z Chełmc nie nosili 

mundurów, wyróżniali się czapką z 

rozetką. Dzień później 4 stycznia po-

wstańcy z okolic Chełmc stawili się w 

Kruszwicy, gdzie stacjonowali żołnie-

rze Cymsa. Ppor Paweł Cyms w wy-

zwolonym Inowrocławiu zorganizo-

wał 1 Pułk Grenadierów Kujawskich, 

którego został dowódcą i brał z nim 

udział w walkach o Bydgoszcz pod 

Złotnikami, Łabiszynem i Brzozą. 7 

lutego 1919 r. pułk przemianowano w 



5 Pułk Strzelców Wielkopolskich, a 

Paweł Cyms został awansowany do 

stopnia porucznika i mianowany do-

wódcą batalionu. Na bazie tego pułku 

uformowano później słynny 59 pułk 

piechoty zasłużony w walkach w woj-

nie z bolszewikami w 1920 r. 

Warto przypomnieć jeszcze historię 

lotnictwa polskiego, którego zalążek 

powstał w trakcie prowadzonych 

działań. Otóż również 6 stycznia 

1919 r. powstańcy wielkopolscy wy-

zwolili lotnisko wojskowe pod Po-

znaniem – w Ławicy. Zdobyte w ten 

sposób samoloty były używane przez 

Polaków w dalszych działaniach bo-

jowych. W miesiącu lutym i marcu 

1919 r. piloci 2 Eskadry Wielkopol-

skiej uzbrojeni w samoloty Halber-

stadt CL II (latające gniazda karabi-

nów maszynowych) wykonywały loty 

wywiadowcze przeciw Grenzschutso-

wi. Do tego celu zorganizowano lot-

nisko polowe w Kruszwicy, w miej-

scu dzisiejszych zakładów zbożo-

wych. Po tym jak przesunął się front 

eskadrę przerzucono na lotnisko w 

Bydgoszczy. Dalej druga eskadra 

została przemianowana na 13 eskadrę 

myśliwską i walczyła o nasze 

wschodnie granice. 

 

Z Kruszwicy nie zważając na dalsze 

rozkazy, ani prośby Rady Ludowej 

Inowrocławia Cyms poprowadził 

powstańców do boju zdobywając 

Inowrocław 6 stycznia. Dowództwo 

w Poznaniu pełne obaw o zbyt rozcią-

gnięte linie frontu poleciło Cymsowi 

zaprzestanie dalszych działań i przy-

stąpienie do zorganizowania z pospo-

litego ruszenia jednolitych sił zbroj-

nych. Oddziały Cymsa pozostały w 

Inowrocławiu by zorganizować tu 1 

Pułk Grenadierów Kujawskich. Z 

Strzelna i Kruszwicy powróciły do 

swoich miejscowości, aby zorganizo-

wać tzw. Batalion Nadgoplański. Do-

wódcą batalionu został ppor Zygmunt 

Prusinowski (dowodził siłami po-

wstańczymi w Kruszwicy), którego 

jednak około 15 stycznia odwołano 

do garnizonu inowrocławskiego. Jego 

następcą został ppor Kazimierz Dra-

twiński, oficer armii pruskiej, syn 

Polaka urzędnika pruskiego mieszka-

jący w Saksonii. Jego adiutantem 

mianowano Stanisława Miskiewicza. 

Dowódcami oddziałów zostali: 9 

Kompania Ignacy Nowak, 10 kompa-

nia Franciszek Nowicki, 11 kompania 

Józef Adamczewski, 12 Kompania 

Stanisław Pałczyński. Dowódcą kom-

pani karabinów maszynowych został 

Stanisław Molenda, a kawalerii Ar-

nold Benewitz. Jan Paprocki dowodził 

taborami, zaś oficerem gospodarczym i 

płatnikiem mianowano Aleksa Niklew-

skiego. Szefami kompanii mianowano 

Józefa Urbanka, Antoniego Nowaka, 

Jana Litwina, Stefana Trzeckiego, 

Franciszka Badynę i Jana Bociańskie-

go. Starsze roczniki pospolitego rusze-

nia m.in ojców rodzin zwolniono z 

oddziałów frontowych kierując ich do 

Straży Ludowej. Dla uzupełnienia skła-

dów młodszymi rocznikami utworzono 

Komendę Poborową, a prowadzenie 

rekrutacji powierzono Józefowi Mazu-

rowi. Ochotniczy pobór bardzo szybko 

uzupełnił brakujące stany osobowe w 

kompaniach. Wojsko zakwaterowano 

w hotelu pod Mysią Wieżą oraz bara-

kach należących do Cukrowni Krusz-

wica, przy ulicy Aleja Dworcowa. 

Ze źródeł wynika, że Batalion Nadgo-

plański otrzymał zadanie - ubezpiecze-

nie frontu na linii Opoki, Opoczki, Kle-

pary, Lipienko, Babolin Wielowieś. 

Polskie jednostki liczyły od kilkunastu 

do kilkudziesięciu żołnierzy pod do-

wództwem podoficerów. Uzbrojeni w 

karabiny bojowe, lekkie i ciężkie kara-

biny maszynowe i granaty ręczne. Ob-

sadzony odcinek stykał się na wscho-

dzie z Polską Organizacją Wojskową 

na terenie tzw Kongresówki (zabór 

rosyjski) i na zachodzie z oddziałami 

ppor Cymsa. Dowódcami odcinka byli 

na zmianę dowódcy Kompani. Zmiany 

dokonywano co 2-3 tygodnie. Oddziały 

na linię frontu dowożono kolejką Cu-

krowni Kruszwica, którą kierowali 

zawsze gotowi do jazdy w rejon frontu 

maszyniści to Walenty Grzeszkowiak, 

Aleksander Grocholski, Józef Szcze-

chowski. Oddział kawalerii urósł do 

szwadronu i otrzymał nazwę Szwadron 

Nadgoplański i w połowie stycznia 

przeniesiono go do dyspozycji ppor 

Cymsa w Inowrocławiu. W Kruszwicy 

pozostał pluton kawalerii do celów 

patrolowych i łącznościowych. W boju 

o Szubin 11 stycznia, który toczył się 

na całym odcinku frontu północnego 

oddział 120 żołnierzy Batalionu Nad-

goplańskiego pod dowództwem ppor 

Dratwińskiego poległo 18 Niemców, a 

74 jeńców trafiło do niewoli. Straty 

oddziału kruszwickiego to 1 zabity i 2 

rannych. Poległy Jan Dąbrowski został 

pochowany na kruszwickim cmentarzu. 

Po zajęciu Łabiszyna oddział powrócił 

do Kruszwicy.  

 

Pod koniec krótkie kalendarium: 16 

lutego został zawarty rozejm na prowa-

dzenie walk w Trewirze. Jednak co i 

rusz wybuchały potyczki między siłami 

powstańczymi, a Niemcami, którzy do 

końca starali się odzyskać jak najwięcej teryto-

rium przed zbliżającym się podpisaniem Trak-

tatu w Wersalu. 11 kwietnia Batalion Nadgo-

plański opuścił Kruszwicę do nowego miejsca 

postoju W "Białych Koszarach" w Inowrocła-

wiu, które zdobywał 3 miesiące przedtem. 

Nazwa Nadgoplański powoli zaczęła zanikać 

jednak jeszcze długi czas, 3 Batalion 5 pułku 

Strzelców Wielkopolskich otrzymywał uzupeł-

nienie ze swojego macierzystego rejonu służąc 

na froncie. 

28 czerwca 1919 roku nastąpiło podpisanie 

Traktatu Wersalskiego. Powstanie okazało się 

zwycięskie, tereny zdobyte przez powstańców 

oraz obszar Pomorza wraz z dostępem do Bał-

tyku zostały włączone w skład państwa pol-

skiego. Dnia 10 stycznia 1920 roku weszło w 

życie postanowienie układu. 

Powstańcy byli ludźmi „szczególnymi”. Na co 

dzień zajmowali się zwykłym rodzinnym ży-

ciem. Świadomie wypełniając rolę na tym od-

cinku życia. Czuli się odpowiedzialni nie tylko 

za rodzinę, ale również za Ojczyznę. Można 

iść i walczyć za kraj, bo taki był rozkaz, po-

trzeba szczególnej chwili. Można rzetelnie 

pracować i troszczyć się o rodzinę jedynie z 

powodu elementarnego poczucia obowiązku i 

odpowiedzialności, ale to co czyni człowieka 

„szczególnym” to obowiązek wobec Ojczyzny, 

patrzenie w przyszłość i podjęcie walki o to, 

aby była ona lepsza. 

Z niecierpliwością czekali mieszkańcy Krusz-

wicy i Strzelna, aby napaść i zgnieść siły nie-

mieckie. Walki rozpoczęte w Strzelnie dały 

głośne Echo, które dotarło do Kruszwicy. Wy-

wołało ogromne podniecenie i możliwość od-

ruchowej, nieskoordynowanej akcji. Cała 

Wielkopolska i Kujawy stanęły do walki. Po-

wstaniu zawdzięczamy to, że Wielkopolska 

znajduje się w granicach Polski. Jesteśmy 

dumni, że nasi przodkowie sami, bez pomocy 

sąsiadów wywalczyli wolność dla następnych 

pokoleń. Udane powstanie dało nam nadzieje, 

było motorem do dalszej walki, przykładem, 

że Polacy potrafią walczyć. Przekonali się o 

tym bolszewicy i hitlerowcy. 
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Pamiętnik Nikodema Trojanowskiego 

zachował się dzięki jego synowi ks. 

Janowi Trojanowskiemu. Wspomnienia 

zawarte w dzienniku zaczął pisać dość 

późno bo dopiero po ukończeniu 81. 

roku życia. Sporządzone zostały na pod-

stawie zebranych notatek, posiadanych 

dokumentów i dowodów oraz pamięci 

pamięci bohatera, które sięgają do lat 

dzieciństwa. Historia pana Nikodema 

jest niezwykła, brał on udział w wielu 

ważnych wydarzeniach, które na zawsze 

odmieniły losy naszej Ojczyzny. 

 

Nikodem Trojanowski urodził się w 

Lipowej Górze, w powiecie Chodzież 8 

XI 1898 roku. W kwietniu 1905 roku 

rozpoczął naukę w szkole ludowej w 

Sokulcu. Brał również udział w sław-

nym starjku szkolnym w obronie pol-

skiej mowy 1906-1907 r. W 1917 roku 

został przymusowo wcielony do wojska 

niemieckiego, brał udział w bitwie pod 

Verdun, gdzie został ranny w boju i stra-

cił lewe oko. 12 stycznia 1919 roku 

przystąpił do walczących oddziałów w 

Powstaniu Wielkopolskim. Uczestniczył 

również w wojnie z Rosją 1919-1920 r. 

Cztery lata przepracował w Urzędzie 

Pracy w Sokolcu i Szamocinie. Od 1 

października 1924 był pocztowcem w 

Strzelnie. Ożenił się z Martą Wesołow-

ską w 1926 roku w kościele parafialnym 

w Ostrowie. W 1930 roku przyszła na 

świat ich córka Barbara, trzy lata póź-

niej urodził się Jan, a po nim w 1936 r. 

trzecie dziecko Maria. Wybuch II Wojny 

Światowej znów rzucił go w wir walki. 

Walczył jako pocztowiec w kampanii 

wrześniowej. W listopadzie 1939 r. wrócił 

do Strzelna, gdzie czekała na niego przy-

kra niespodzianka. Niemcy odebrali mu 

dom. Od 1940-1945 r. pracował przymu-

sowo na poczcie w Strzelnie w warunkach 

okupacyjnych. Zmarł 28 maja 1996 roku 

we Wronkach w wieku 98 lat. Jego mogiła 

znajduje się przy ul. Kolejowej w Strzel-

nie. 

 

Do wojska niemieckiego został wcielony 

15 stycznia 1917 roku, miał wtedy zaled-

wie 17 lat. Został przydzielony do Infan-

toine Regiment 143 in Strasburg (143 pułk 

piechoty).  

 

„Pewnego razu mój kulomiot miał zadanie 

wysunąć się przed linię frontu na wzgórzu 

304. Niemcy nazwali ten odcinek Toter 

Mann hohe 305. Francuzi, kiedy nas wy-

śledzili, to natychmiast ostrzelalii miejsca 

obronne i w tej sytuacji nie mogliśmy się 

ruszyć z miejsca, tak przez dwie doby 

siedzieliśmy w głębokim dole. Korzysta-

jąc z chwili ciszy prędko wycofaliśmy się. 

Będą pod Verdun pod koniec jesiesi 

Niemcy za wszelką cenę chcieli poanować 

pozycję Francuzów i mieć w posiadaniu 

ten górzysty teren. Do zbrojnej akcji przy-

gotowywaliśmy się kilka dni. 9 listopada 

1917 r. wczesnym rankiem, przystąpiono 

do ataku. Po długich, ciężkich walkach 

poprzedzonych silnym ogniem artyleryj-

skim w południe zdobyli pierwszą pozycję 

francuską. Nie jestem w stanie opisać tego 

ataku, ponieważ walka toczyła się ze 

szczególnym okrucieństwem, obrzucano 

się ręcznymi granatami, a najbardziej prze-

rażające okazały się miotacze ognia, które 

wrzucano do schronów.” 

 

12 stycznia 1919 r. w niedzielę Nikodem 

dowiedział się o gołanickim oddziale, do 

którego można było się przyłączyć. Poże-

gnał się z rodziną i ruszył wspomóc po-

wstańców. O zmroku przybył do Jaktowic, 

gdzie zebrało się już kilku rekrutów. For-

manką dojechali do Gołańczy, tam komen-

dant skierował ich na strzelnicę Bractwa 

Kurkowego. Większość znała się z wojska 

pruskiego, część żołnierzy brała udział w 

bitwie pod Verdun. Wciągnięto ich na listę 

i przydzielono broń. Ruszyli w bój. Troja-

nowski brał udział w ataku na Chodzież-

Szamocin-Lipową Górę. Walka rozpoczęła 

się 15  stycznia rano i trwała do wieczora. 

W bitwie wzięły udział jednostki: Batalion 

Wągrowiecki, Kampania Gołaniecka i 

{Powstańcy z Margonina. Walczyli z prze-

rażającą pod względem liczebności i 

uzbrojenia wrogiem tj. regularne wojsko 

oraz dobrze wyposażonymi kolonistami 

niemieckimi. Następne dni to czas cięz-

kich bojów o Chodzież i Strzelno. 

 

„27 stycznia 1919 r. ogłoszono alarm, włą-

czono syreny, ale niebawem okazało się, 

że to nie do boju, tylko palił się młyn. Był 



to dzień urodzin kaisera króla Wilhelma, 

cesarza Niemiec. Przed rokiem obchodzo-

no ten dzień z wielką paradą, szczególnie 

w wojsku, wierzono mocno, że Niemcy 

wojnę wygrają, a dziś sytuacja była zgoła 

odmienna. Cesarz uciekł do Holandii, ru-

nęła jego potęga i Niemcy przegrali woj-

nę. Polska powstała tymczasem by żyć.” 

 

Po powstaniu nieszczęsna Polska pogrąży-

ła się w kolejną wojnę. Nikodem Troja-

nowski trafił na front wschodni. Już 8 

sierpnia 1919 r. wziął udział razem z III 

batalionem w ataku na rosyjskie pozycję. 

Po godzinie walk przerwano front i kom-

pania posunęła się naprzód z zamiarem 

zdobycia Mińska. Jednak natrafiono na 

silny opór nieprzyjaciela.  

 

„'W Miński nie było żadnego odpoczynku. 

Całą noc pełniłem straż. W południe na-

stępnego dnia opuściliśmy miasto i kilka 

kilometrów dalej zarządzono jednodniowy 

odpoczynek.” 

 

Trojanowski był ordynansem pułk. Sober-

skiego z Poznania, brał udział w walkach 

pod Bobruskiem. Polacy zdobyli miasto. 

Kiedy wrócił do Lipowej Góry 22 stycznia 

1920 roku, przy bramie tryumfalnej stała 

panienka w białym stroju, ręce miała 

związane, co miało oznaczać kajdany nie-

woli. Witając żołnierzy prosiła o zerwanie 

kajdan, orkiestra zaczęła grać :Jeszcze 

Polska nie zginęła”, tak wspomina koniec 

wony polsko-bolszewickiej Nikodem Tro-

janowski. Zwolniony z Wojska Polskiego 

został 4 lipca 1920 r. Nie spodziewał się, 

jeszcze raz będzie musiał stanąć w obronie 

Polski. 

 

„Okupant stawał się coraz bardziej okrut-

ny, niszczył wszystko, co miało charakter 

narodowy lub wyznaniowy. Niszczono 

biblioteki, polskie książki znajdujące się w 

wywłaszczonych domach, palono różne 

dokumenty archiwalne i kroniki. Nawet 

posunięto się do tego, że pewnej nocy 

przy końcu października 1939 r. połama-

no, zniszczono, porąbano wszystkie krzy-

że, figury i napisy polskie. Tak zniszczono 

figurę św. Wojciecha na placu przed ko-

ściołem. Zdewastowano też cmentarz i 

powywracano nagrobki.” 

 

Zaczęły się wywózki Polaków do Nie-

miec, do pracy na roli. Początkowo brano 

młodzież, ale niekiedy i dorosłych. Unika-

jąc wywózki Nikodem zgłosił się do pracy 

w tartaku w Miradzu. Po powrocie z kam-

panii wrześniowej Trojanowski ukrył 

sztandar Powstańców i Wojaków z Lipo-

wej Góry. Nie przekazał go okupantowi, 

ukrył pod belką na strychu pod podłogą, a 

drzewiec na belką pod dachem.  

 

Fragmenty z życia pana Trojanow-

skiego, które opisuje w tej publikacji 

mam nadzieje, że choć trochę przybli-

żą nam jego postać. Znajomi i rodzina 

opisują go jako człowieka skromnego, 

pogodnego, życzliwego, o świetnej 

pamięci.  

 

 

W końcu pamiętnik o jego losach 

powstał bardzo późno, po 80 roku 

życia bohatera. Bojowe ścieżki trwały 

przez niemal połowę życia pana Niko-

dema. O swojej służbie dla Polski 

mówił niewiele, walkę i pracę trakto-

wał jak zwyczajny część życia. 

Przejść przez życie tak, jak to zrobił 

pan Nikodem Trojanowski to wielka 

sprawa, patriota zasługuje na słowa 

uznania. Oto okruchy życia ostatniego 

powstańca na tych terenach. 

  

 

K. Chudziński, Moje wspomnienia, 

Nikodem Trojanowski, Strzelno 1997, 

s. 39. 

 Ibidem, s. 50, 

 Ibidem, s. 55, 

 Ibidem, s. 78. 

 K. Chudziński, Wieści ze 

Strzelna, nr 7(11) z 30 maja 1994 r. 





Doniosłym znaczeniem dla Kruszwicy 

było nadanie jej 8 czerwca 1422 roku 

praw miejskich na prawie magdebur-

skim, przez króla Władysława Jagiełłę. 

Gwarantowały one miastu samorząd i 

doroczny, słynny w całej okolicy jar-

mark w dniu św. Klemensa (23 listopa-

da). Przed tym wydarzeniem Kruszwica 

była siedzibą kasztelanii i starostwa 

grodowego. Jednakże według różnych 

relacji miasto nasze miało już wcześniej 

nadane prawa miejskie. Nadał je podob-

no książę kujawski Kazimierz I w 

pierwszej połowie XIII wieku i miały 

one być rekompensatą dla Kruszwicy, 

za jej degradacje na rzecz Inowrocławia, 

który w 1231 roku wybrany został na 

stołeczną rezydencję księcia. Była to 

jednak nieudana lokacja, gdyż w 1271 

roku Kruszwica podczas buntu rycer-

stwa kujawskiego została zajęta i spalo-

na przez księcia wielkopolskiego Bole-

sława Pobożnego. Pamięć o tej lokacji 

musiała zaginąć, bo nic nie wspomina o 

niej Jagiełło, lokując miasto właśnie w 

1422 roku. Niestety nadanie praw miej-

skich przez Jagiełłę niewiele przyczyni-

ło się do rozwoju gospodarczego Krusz-

wicy, gdyż miasto w tym okresie wege-

towało. Lokacja ta zamykała tylko okres 

istnienia tamtejszej osady targowej na 

prawie polskim, sięgającej zamierzchłych 

czasów. W 1460 roku król Kazimierz Jagiel-

lończyk w dniu 10 września, uwolnił miesz-

kańców Kruszwicy, przybywających na targi 

innych miast, od opłaty targowej. Natomiast 

dnia 21 maja 1501 roku w Toruniu król Jan 

Olbracht uwolnił pogorzelców Kruszwicy 

od różnych podatków na lat pięć, a w 1592 

roku Zygmunt III Waza ustanowił dla 

Kruszwicy cztery jarmarki. Wymienione 

wyżej dokumenty, obrazują zakres i charak-

ter działalności ówczesnych administratorów 

naszego miasta oraz poświadczają jego zna-

czenie. W wieku XVI Kruszwica była ma-

łym miasteczkiem o lokalnym znaczeniu. 

Zboże z dóbr kapituły odstawiano wówczas 

podwodami do Włocławka, Nieszawy lub 

Torunia. Wraz z koniunkturą na eksport 

zboża wzrosła zamożność urodzajnych tere-

nów Kruszwicy. Jednakże wysoko towarową 

gospodarka folwarczna hamowała wymianę 

towarowo-pieniężną między miastem a wsią, 

co niekorzystnie odbijało się na rozwoju 

Kruszwicy. W drugiej połowie XVI wieku 

starostwo kruszwickie znajdowało się w 

posiadaniu rodziny Oporowskich, a potem w 

dniu 29 sierpnia 1466 roku, król Kazimierz 

Jagiellończyk nadał je Piotrowi Oporow-

skiemu za 6.400 florenów i 1.435 grzywien 

polskich. W rękach tej rodziny utrzymało się 

ono do 1572 roku. W 1564 roku herb miasta 

kruszwicy przedstawiał drzewo gruszy, 

ale już w roku 1582 owoc gruszy. 

Obecnie jak powszechnie wiadomo 

używany jest herb z drzewem gruszy. 

Starostwo kruszwickie w latach 1600-

1628 podzielone było na dwie części i 

urzędowali tu jednocześnie dwaj staro-

stowie. Jeden z nich nie posiadał prawa 

jurysdykcji, a jego kompetencje były 

zwężone. Drugi natomiast posiadał 

połowę starostwa z Kruszwicą, miał 

jurysdykcję starościańską (sądy grodz-

kie, księgi grodzkie). Było to tzw. 

„półstarostwo”. Pierwszym starostą, 

który posiadał w swoim ręku całe sta-

rostwo kruszwickie był Jerzy Kucień-

ski (od 1 sierpnia 1631 roku). W dru-

giej połowie XVI wieku gród krusz-

wicki stał jeszcze wówczas w całej 

swej okazałości. Mieścił się w nim sąd 

grodzki, czyli sąd karny dla szlachty. 

Urząd starosty w tym okresie spełniał 

funkcje powiatu, który na terytorium 

Kujaw był podstawową jednostką są-

downictwa ziemskiego i grodzkiego. 

Większość powiatów była kontynuacją 

wcześniej wykształconych okręgów 

kasztelańskich. Powiat kruszwicki 

ustalił się między rokiem 1422 a 1471 i 

graniczył z powiatami gnieźnieńskim, 

inowrocławskim, radziejowskim i ko-



nińskim. Często jednak zmieniał swoje gra-

nice, kurczył się i rozciągał w zależności od 

aktualnej sytuacji politycznej. Na przykład u 

schyłku XIV wieku powiat kruszwicki liczył 

39 osad, a w drugiej połowie XV wieku 78 

osad, w tym 20 osad będących własnością 

Kościoła. W roku 1772 powiat kruszwicki 

był częścią składową województwa brzesko-

kujawskiego. Można sądzić, że istniało sa-

modzielne województwo kruszwickie (w 

latach 1558-1560 wojewodą kruszwickim 

był Mikołaj Sokołowski), ale się ono nie 

utrzymało. Pod koniec XVI wieku Kruszwi-

ca podupadła. Liczyła wówczas 90 miesz-

kańców. Wegetujące miasteczko w 1655 

roku przeszło pod 

okupację szwedz-

ką. Podczas tej 

okupacji Szwedzi 

wyniszczyli 

Kruszwicę, którą 

w 1657 roku spali-

li, odchodząc z 

tych terenów. Po 

„potopie szwedz-

kim” w 1661 roku, 

kiedy w mieście 

zostało tylko 8 mieszczan, postawiono wnio-

sek o zwolnieniu miasta od podatków, dla 

polepszenia jego sytuacji ekonomicznej. 

Tymczasem miasto to przeładowane podat-

kami popadało w dalszą ruinę i nie mogło 

już utrzymać wojska. W 1701 roku starosta 

Adam Lubstowski wystąpił z tego tytułu o 

zwolnienie starostwa od części podatków 

najmniej na lat 30, a w 1714 roku zażądano 

ustalenia tylko jednego podatku królewskie-

go lub kościelnego, gdyż ludność płacąca 

„dwa razy”, nie mogła temu podołać. W 

drugiej połowie XVII wieku zrujnowane 

miasto zaczęło się powoli odbudowywać. 

Napływali wówczas da Kruszwicy nowi 

mieszkańcy, być może z najbliższego zaple-

cza. Wielce uciążliwym dla mieszkańców 

Kruszwicy był brak mostów. Lecz kolejny 

proces odbudowy miasta został przerwany 

przez wojny i epidemie w pierwszej połowie 

XVIII wieku. Około 1709 roku w Kruszwi-

cy wybuchła epidemia, której ofiarą padli 

wszyscy mieszkańcy. Miasto na szczęście 

zostało ponownie osiedlone w drugiej poło-

wie XVIII wieku. Odbywały się tam wtedy 

sądy grodzkie. Kruszwiczanie poparli w 

1771 roku konfederację barską. W roku 

1772 Kruszwica zagarnięta została przez 

wojska Fryderyka II. W 1772 roku Kruszwi-

ca została włączona do ziem pruskich w 

trakcie pierwszego rozbioru.  5 kwietnia 

1772 roku starodawna Kruszwica została, 

podczas pierwszego rozbioru Polski, wcielo-

na do Prus wraz z całym okręgiem liczącym 

300 miejscowości oraz 167.542 tys. miesz-

kańców. Kruszwica była wówczas najmniej-

szym miastem zaboru pruskiego. Liczyła 

ona wówczas tylko 57 mieszkańców. 

Domów mieszkalnych było 14. 

Mieszkańcy utrzymywali się wów-

czas głównie z rolnictwa. Jednym 

słowem Kruszwica podobna była do 

małej wioski, była biednym osiedlem 

niezasługującym według opinii zabor-

cy na miano miasta. Prusacy wkro-

czyli do Kruszwicy we wrześniu 1772 

roku. Wywołało to wśród jej miesz-

kańców oburzenie i rozgoryczenie. 

Aby podnieść znaczenie Kruszwicy 

Prusacy ustanowili tu urząd powiato-

wy Kreisamt, do którego łącznie z 

Kruszwicą i Strzelnem należało 47 

miejsco-

wości. 

Urząd 

ten pod-

legał 

landrato-

wi w 

Inowro-

cławiu. 

Utworze-

nie urzę-

du pań-

stwowego w Kruszwicy miało dla 

miasta duże znaczenie ekonomiczne i 

rokowało mu lepszą przyszłość. No i 

w istocie tak było. Ustanowienie tego 

urzędu wiążącego administracyjnie z 

Kruszwicą znaczny okręg, pozytyw-

nie wpłynęło na gospodarkę miasta. 

Systematycznie rosła jego liczba 

mieszkańców. Spowodowane to było 

głównie napływem do Kruszwicy 

ludności niemieckiej. Wielu Kruszwi-

czan w tym czasie znalazło zatrudnie-

nie w odnowionym handlu oraz w 

dorocznych jarmarkach wykraczają-

cych poza rynek lokalny. Fryderyk II 

próbował osiedlić nad Gopłem Tata-

rów. Projekt ten jednak nie wypalił i 

Prusacy zrezygnowali z niego. Gdy 

tylko Kruszwica znalazła się w zabo-

rze pruskim, Prusacy przez swoich 

komisarzy, zaczęli z pedantyczną 

dokładnością przeprowadzać 

„inwentaryzację” zajętych obszarów, 

nie opuszczając nawet najmniejszej 

osady, czy tez pustkowia. Prusacy, 

wkraczając do miejscowości, zwoły-

wali zamieszkałą ją ludność, której 

obwieszczali rozporządzenie królew-

skie, usuwali polskie godła i umiesz-

czali zamiast nich czarnego orła. Pru-

scy komisarze spisywali osiadłą lud-

ność oraz stan jej majątku, stan do-

mów mieszkalnych i zabudowań go-

spodarczych, a także obszar uprawnej 

i odłogiem leżącej ziemi i ilość posia-

danego inwentarza. Tymczasem lud-

ność Kruszwicy musiała stosować się 

do zarządzeń pruskich. Czyniła to, jak 

wszyscy Polacy, bez entuzjazmu. Nie 

podobało się to namiestnikowi, czyli 

ekonomowi obwodu nadnoteckiego, 

Franciszkowi Baltazarowi Schoenberg-

Brenchenhoffowi, który tłumaczył kró-

lowi, że mieszkańcy Kujaw wprawdzie 

są posłuszni rozkazom, lecz nie uważa-

ją się jeszcze za poddanych pruskich. 

Toteż król pruski Fryderyk II kazał 

sobie złożyć homagium. 22 kwietnia 

1775 roku podpisał on w Berlinie kon-

wokacyjny patent do wszystkich sta-

nów, obywateli dotychczasowych po-

wiatów nad Notecią. Natomiast miesiąc 

później naznaczono składanie hołdu, 

które odbyło się w kościele św. Miko-

łaja w Inowrocławiu. Z powiatu ino-

wrocławskiego, do którego Kruszwica 

należała, przysięgało 327 przedstawi-

cieli miast i wsi, 11 zakonników, 40 

plebanów i 29 delegatów wiejskich 

wyznania protestanckiego. Jak już 

wcześniej wspomniałem, zaludnienie 

Kruszwicy w chwili wcielenia miasta 

do Prus, wyglądało niekorzystnie. Jed-

nak z biegiem lat Kruszwica zaczęła 

się poszerzać. W 1788 roku w Krusz-

wicy było już 79 mieszkańców. Tym-

czasem w 1793 roku nastąpił drugi 

rozbiór Polski, który wzmocnił jeszcze 

bardziej żywioł germański na zajętych 

ziemiach polskich. Jednocześnie jed-

nak przyczynił się do scementowania 

ludności polskiej. Przejawiło się to 

przede wszystkim w czasie Insurekcji 

Kościuszkowskiej. Kruszwiczanie 

wspólnie z innymi mieszkańcami Ku-

jaw wzięli udział w Powstaniu Ko-

ściuszkowskim w 1794 roku. Po zaję-

ciu miasta w 1772 roku władze pruskie 

wyznaczyły do pełnienia funkcji urzęd-

niczych swoich oddanych ludzi. Bur-

mistrzami miasta wybierano z reguły 

Niemców. Praca ich, w pierwszych 

latach zaboru, nie była łatwą, gdyż 

urzędowanie odbywało się w obecności 

tłumacza. Do pomocy burmistrzowi 

służyli ławnicy, biorący udział przy 

wydawaniu decyzji kolegialnych np. 

ustanawianiu budżetu miasta. Ławnika-

mi byli również Polacy, którzy bronili 

interesów ludności polskiej. Zmiany na 

stanowiskach burmistrzów były dość 

częste. Zajmując orężnie nasze ziemie 

Prusacy postanowili jak najszybciej 

wynarodowić Polaków. Na szczęście 

celu tego nie osiągnięto.  

 

Pod rządami pruskimi Kruszwica była 

do 1918 roku tj. do wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego, podczas którego 

Kruszwiczanie sami wywalczyli sobie 

wolność. 



Obok politycznego podziału Kruszwicy 

między poszczególne krajowe partie 

warto zwrócić uwagę na to co działo się 

w obszarze kultury. 

 

Kruszwiczanie bardzo chętnie uczestni-

czyli po okresie zaborów w dopiero roz-

kwitającym życiu kulturalnym.  

 

W samej Kruszwicy działało wiele organi-

zacji wiejskich ( o czym w mniejszych 

publikacjach książkowych informował 

Henryk Łada) i miejskich spośród, któ-

rych wymienić można choćby Nadgoplań-

skie Towarzystwo Śpiewu. Nie była to 

wcale mała organizacja bowiem liczyła 

około 60 członków, a jednym z ważniej-

szych momentów jej istnienia był urzą-

dzony w 1929 roku „Wieczór Pieśni Lu-

dowej”. W samej Kruszwicy w półtora 

roku później odbył się zjazd XIX Okręgu 

Wielkopolskiego Związku Kół Śpiewa-

czych z Poznania, połączony ze „Świętem 

Pieśni”. W zjeździe brały udział liczne 

chóry kujawskie „Halka” Mątwy, 

„Moniuszko” Sławsko W,. czy „Lutnia” 

z Jaksic. 

 

Do roku 1931  istniało także w Kruszwi-

cy Nadgoplańskie Towarzystwo Upięk-

szania Miasta Kruszwica, powstałe w 

lipcu 1920 jako organizacja przekształco-

na z Verschonerungs-Verein. Za swój 

obowiązek organizacja wyznaczyła sobie 

opiekę plantów i parku miejskiego, dbało 

także o estetyczny wygląd podnóża My-

siej Wieży. Co ciekawe zwracało również 

uwagę na wygląd wystaw sklepowych 

czy reklam domagając się od właścicieli 

zachowania określonej estetyki. W 1931 

roku organizacja przestała istnieć.  

 

Osobnymi ośrodkami wiodącymi krusz-

wicką kulturę były kruszwicka Biblioteka 

Miejska oraz kino „Ziemowit”. W sa-

mym kinie wystawiane były sztuki tea-

tralne przez m.in. Teatr Popularny z Byd-

goszczy i Warszawską Operę Objazdo-

wą. 

 

Zwieńczeniem Kruszwicy jako kolebki 

państwa polskiego miało być muzeum, 

którego szansę  Kruszwica traciła dwu-

krotnie. Najpierw w latach 30-tych, a 

następnie w okresie PRL. W 1936 roku 

bowiem uchwałą Magistratu postano-

wiono założyć Muzeum Regionalne do 

którego eksponaty miało zgromadzić 

Kółko Włościańskie. Na kilka miesięcy 

przed wybuchem II wojny światowej 

Rada Miejska podjęła uchwałę o sfinan-

sowaniu sprawy zorganizowania Mu-

zeum Regionalnego. Jednak wojna prze-

kreśliła tego typu plany jak się okazało 

na zawsze.  

 

Więcej o organizacjach kulturalnych na 

terenie Kruszwicy w numerze 2. 

 

Opracowanie na podstawie  

Monografii Kruszwickiej 

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne 

to organizacja powołana w celu propago-

wania historii regionu nadgoplańskiego, 

jego kultury materialnej i niematerialnej. 

Na nasze cykliczne spotkania chcemy 

zapraszać osoby związane z gminą, któ-

rych dorobek warto zachować dla następ-

nych pokoleń. NTH to także stowarzy-

szenie, które stawia sobie za cel dbanie o 

zabytki, pomniki przyrody i miejsca pa-

mięci, których mnóstwo można odnaleźć 

w naszej okolicy. Nie zapominamy o 

najmłodszych mieszkańcach. Chcemy 

poprzez organizowanie konkursów roz-

powszechniać wiedzę o interesujących 

osobach z naszego regionu, a także o 

wydarzeniach, które miały tu miejsce. 

Bardzo ważnym punktem naszej działal-

ności jest dbanie o dziedzictwo kulturowe 

nie tylko miasta Kruszwica, ale także 

okolicznych miejscowości. Zapraszamy 

więc do współpracy osoby, które są 

zafascynowane historią bądź kulturą 

swojej małej ojczyzny. W naszym sto-

warzyszeniu może aktywnie działać 

każdy. Jeśli więc masz ochotę zrobić 

coś dobrego dla swej okolicy zaprasza-

my do współpracy. 

 

Kontakt:nthkruszwica@interia.pl 



 









Niewątpliwie Powstanie Wielkopolskie 

1918/1919 jest jedynym udanym polskim 

powstaniem w dziejach naszego narodu. 

W pracy mej chciałbym przedstawić w 

jaki okolicznościach doszło do wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego i jaką rolę 

odegrała w nim Polska Organizacja Woj-

skowa zaboru pruskiego (POW z. p.). Jak 

wiemy 10 listopada 1918 roku do War-

szawy przybył z więzienia w Magdebur-

gu Józef Piłsudski, a 11 listopada Rada 

Regencyjna w Warszawie przekazała 

naczelne dowództwo wojsk polskich. W 

międzyczasie na ziemiach polskich utwo-

rzono różne ośrodki władzy, które uznały 

zwierzchnictwo Józefa Piłsudskiego. 

Były nimi rząd lubelski i Polska Komisja 

Likwidacyjne w Krakowie. W tym czasie 

na terenach Wielkopolski władzę spra-

wował Komisariat Naczelnej Rady Ludo-

wej istniejący od 14 listopada 1918 roku. 

Jednakże Komisariat Naczelnej Rady 

Ludowej (NRL) z rezerwą odniósł się do 

Józefa Piłsudskie i do utworzonego 

wówczas w Warszawie rządu Jędrzeja 

Moraczewskiego. Za swoje zwierzchnic-

two i przedstawicielstwo na arenie mię-

dzynarodowej uznawał on Komitet Naro-

dowy Polski w Paryżu. Powszechnie 

wiadomo było, że kwestia zachodnich 

granic Polski zależy tylko i wyłącznie od 

decyzji wielkich mocarstw mającej za-

paść na konferencji pokojowej. Niemcy 

natomiast pomimo przegranej wojny 

miały jeszcze potencjał militarny, z któ-

rym Polska nie mogła się mierzyć. Nie-

zależnie od decyzji konferencji pokojo-

wej na terenach Wielkopolski, Kujaw i 

Pomorza zaczęto już wcześniej tworzyć 

różne organizacje paramilitarne. Wśród 

tych paramilitarnych oddziałów na uwa-

gę zasługują tu członkowie Polskiej Or-

ganizacji Wojskowej zaboru pruskiego, 

którzy mieli swój ogromny wkład w 

przygotowaniu i rozpoczęcie powstania.  

Niestety zamiary pokojowego przejęcia 

władzy nad terenami zaboru pruskiego z 

rąk niemieckich okazały się nierealne. W 

dniu 26 grudnia do Poznania przyjechał 

Ignacy Paderewski. Przyjazd ten wywołał 

entuzjazm wśród ludności polskiej, co z 

kolei doprowadziło do kontrakcji nie-

mieckich obywateli i w rezultacie do 

starć zbrojnych. Miały one miejsce naj-

pierw w Poznaniu a potem na terenie 

całej Wielkopolski i Kujaw. Po oddaniu 

pierwszych strzałów pod hotelem Bazar, 

gdzie rezydował Paderewski wypadki 

potoczyły się błyskawicznie. Powstańcy 

opanowali szereg strategicznych miejsc, 

urzędów i obiektów w Poznaniu. Było to 

możliwe dzięki wywiadowi prowadzone-

mu wcześniej przez członków POW z. p. 

Jedynie POW z. p. znało dokładne siły i 

rozlokowanie nieprzyjaciela. Poza tym na 

długo przed wybuchem powstania człon-

kowie tej organizacji zbierali i gromadzili 

broń tak bardzo potrzebną do prowadze-

nia stać zbrojnych. Z braku fachowego 

dowództwa, POW z. p. przejęła kierow-

nictwo całego ruchu zbrojnego. Tymcza-

sem polityczni przywódcy Naczelnej 

Rady Ludowej w Poznaniu agitowali 

wśród ludności polskiej by przerwano 

walki. Spowodowało to ostry konflikt 

pomiędzy Komisariatem NRL i wyko-

nawcą jej polityki Janem Maciaszkiem, a 

przywódcami POW z. p. Maciaszek 

zmierzał do podporządkowania sobie 

wszystkich polskich oddziałów zbrojnych 

i zaniechania wszelkich akcji zaczepnych 

wobec Niemców. Natomiast członkowie 

POW z. p. chcieli kontynuować walkę i 

odmówili uznania zwierzchnictwa Ma-

ciaszka. W dniu 28 grudnia wieczorem 

odbyła się słynna konferencja przywód-

ców polskiego ruchu powstańczego z 

przedstawicielami Naczelnej Rady Ludo-

wej. Przedstawiciele NRL usiłowali 

przekonać zwolenników czynu zbrojnego 

o konieczności przerwania walk i czeka-

nia na decyzje konferencji pokojowej. 

Wówczas na sale wtargnął Roman Wil-

kanowicz z grupa uzbrojonych peowia-

ków i próbował grozić politykom. W 

takiej sytuacji Wojciech Korfanty uznał, 

że przed terrorem bagnetów obradować 

nie będzie. Konflikt na szczęście załago-

dzono. Wilkanowicz opuścił salę a Kor-

fanty obiecał, że będzie współdziałać z 

ruchem zbrojnym. Postanowiono powie-

rzyć obowiązki prezydenta policji Karo-

lowi Rzepeckiemu i kontynuować działa-

nia zbrojne. Jednocześnie przywódcy 

NRL szukali możliwości podporządko-

wania sobie POW z. p. Maciaszek nie 

miał odpowiedniego autorytetu w kołach 

wojskowych. Dlatego też wybór padł na 

Stanisława Taczaka, który 28 grudnia 

znalazł się przypadkiem w Poznaniu gdy 

przejeżdżał z Berlina do Warszawy. W 

tym czasie pracował on w Sztabie Gene-

ralnym Wojska Polskiego, lecz stanął na 

czele Komendy Głównej Wojsk Po-

wstańczych. Tymczasem Komenda POW 

z. p. powyznaczała dowódców w po-

szczególnych miastach i co mniejszych 

garnizonach, w których działali członko-

wie POW z. p. Komendantem okręgo-

wym POW z. p. w Kościanie został skaut 

Janusz Czaplicki. Samodzielne plutony i 

kompanie POW z. p. powstały w Krzy-

winiu, Śmiglu, Gostyniu, Czempiniu, i 

innych ośrodkach. W powiecie nowoto-

myskim Polacy utworzyli legalne oddzia-

ły Straży Ludowej i nielegalne oddziały 

zbrojne podporządkowane POW z. p. z 

Janem Skrzydlewskim na czele.  

     Jeszcze wieczorem 27 grudnia 1918 



roku wieści o wydarzeniach  w Poznaniu 

dotarły do Gniezna. W gnieźnieńskich 

radach żołnierskich znajdowali się Pola-

cy współpracujący z POW z. p. Prawdo-

podobnie to oni spowodowali opuszcze-

nie Gniezna przez Niemców i zajęcie 

koszar przez Polaków. O POW z. p. w 

Gnieźnie wiemy tylko tyle, że była to 

organizacja ściśle zakonspirowana. Na-

wet ludzie z nią współpracujący niewiele 

o niej wiedzieli. Wielu działaczy z tere-

nu Ziemi Gnieźnieńskiej utrzymywało 

ścisły kontakt z konspiratorami poznań-

skimi. Organizatorami POW z. p. w 

Gnieźnie byli Stefan Engler, Józef En-

gler, Zygmunt Smelkowski, Stefan Żak, 

Józef Zieliński i Maksymilian Szczygiel-

ski. Niestety nie mamy zbyt dużo infor-

macji na temat POW z. p. w Gnieźnie. 

Wiemy jednak, że stanowiła ona trzon 

oddziałów powstańczych w tym mieście 

tuż po wybuchu walk. Nawet sam ko-

mendant miasta Zygmunt Kittel pomimo 

łączności z Poznaniem nie wiedział o 

POW z. p. w Gnieźnie. Nie wiedział też, 

że współdziałała ona z POW z. p. w Po-

znaniu, którą uważał za swą władzę 

zwierzchnią w sprawach przygotowań 

zbrojnych. Nie był też poinformowany o 

broni, jaka znajdowała się już w rękach 

współobywateli gnieźnieńskich. Po wy-

buchu powstania członkowie POW z. p. 

w Gnieźnie domagali się natychmiasto-

wego ataku na koszary. Kittel jednak ten 

plan odrzucił jako zbyt awanturniczy. 

Sytuacja w mieście była napięta, lecz 

brak było przywódcy i decyzji o podję-

cia walki. W tej sytuacji do Gniezna 28 

grudnia przybył samochodem z Poznania 

Piotr Walczak, który wygłosił przemó-

wienie, wzywając do chwycenia za broń 

i walki.     

     Obok Gniezna i Poznania jednym z 

najbardziej prężnych ośrodków w Księ-

stwie był Inowrocław. Działały tam licz-

ne polskie legalne i tajne organizacje. W 

1917 roku założono tam lokalną organi-

zację POW z. p.  

     W dniach 4-5 grudnia 1918 roku w 

Inowrocławiu doszło do demonstracji i 

starć ludności z wojskiem. Zginęło wów-

czas kilka osób. Inowrocław został prze-

kształcony w silny bastion wojskowy a 

protesty i demonstracje ludności polskiej 

były tłumione siłą. Mimo to konspirato-

rzy związani z POW z. p. nie zrezygno-

wali z próby opanowania miasta. Ko-

mendantem POW z. p. w Inowrocławiu 

był porucznik saperów Jerzy Kwieciński. 

Atak zaplanowano na 2 stycznia. W tym 

dniu przeprowadzono zbiórkę zaprzysię-

żonych żołnierzy POW z. p. na przed-

mieściu w rejonie strzelnicy. Zebrało się 

wówczas około 500 osób. Utworzono z 

nich trzy grupy. Na czele oddziałów 

stanęli: Mieczysław Rogowski, Zdzisław 

Starkiewicz i Feliks Nowak. Postanowiono 

opanować ratusz, pocztę, starostwo i ko-

szary. Kolumna Starkiewicza ruszyła w 

kierunku rynku w celu zdobycia poczty i 

Okręgowej Komendy Uzupełnień. Po-

wstańcom udało się rozbroić posterunki 

zewnętrzne przy poczcie. Rozgorzały wal-

ki o gmach poczty broniony przez pluton 

wojska. Gmach ten zdobyto po dłuższej 

walce. Oddział Rogowskiego uderzył na 

ratusz, lecz musiał się wycofać ze względy 

na silny kontratak rozwijany z koszar. Od-

dział Nowaka poszedł w kierunku dworca 

kolejowego, zdobył most na szosie do Pa-

kości, parowozownię i rozpoczął kilkugo-

dzinne walki o dworzec. Wszystkie od-

działy były słabo uzbrojone i poniosły 

straty w ludziach. Wobec wycofania obu 

pierwszych grup ze śródmieścia dalsze 

walki o dworzec stały się bezcelowe. Obie 

strony zajęły pozycję wyczekującą. Do-

wódca niemiecki nie czuł się chyba zbyt 

pewnie, skoro zgodził się na przerwanie 

walk bez ostatecznego zlikwidowania pol-

skiej siły zbrojnej. Oddziały POW z. p. nie 

zostały rozbrojone. Wycofały się i rozpro-

szyły po mieście. Natomiast przywódcy 

POW z. p. przygotowywali się do dalszej 

walki, szukając kontaktu z oddziałami 

Pawła Cymsa w celu skoordynowania 

swego wystąpienia z ruchem jego armii. 

Ostatecznie Inowrocław został przejęty 

przez oddziały polskie 6 stycznia 1918 

roku. Obowiązki polskiego Komendanta 

miasta Cyms powierzył porucznikowi Je-

rzemu Kwiecińskiemu z POW z. p. W 

toku walk o Inowrocław poległo 47 po-

wstańców i 14 żołnierzy niemieckich oraz 

6 przypadkowych osób. Rany odniosło 

około 120 osób.           

      W połowie stycznia 1919 roku Niemcy 

zgromadzili większe siły i przystąpili do 

kontrofensywy w Bydgoszczy i w rejonie 

Dolnego Śląska. Nie zdołali oni jednak 

przełamać powstańczych lini obrony. Ko-

misariat NRL podjął wówczas akcję dy-

plomatyczną za pośrednictwem KNP w 

Paryżu. Akcja ta doprowadziła do zawie-

szenia broni. Niemcy nie miały dość sił, by 

wznowić wojnę przeciw państwom Enten-

ty. Dnia 16 lutego 1919 roku przerwano 

walki i podpisano pokój w Trewirze nato-

miast linie frontu uznano za liniędemarka-

cyjną. Obszar wyzwolony znalazł się pod 

kontrolą NRL, jednak o jego losie zadecy-

dować miała konferencja pokojowa. An-

drzejewski twierdzi, że jeszcze w trakcie 

trwania powstania POW z. p. przeprowa-

dzała zabiegi na północy i południu w celu 

rozszerzenia powstania na Pomorze i Gór-

ny Śląsk. Niestety zabiegi te zostały stor-

pedowane przez dowództwo Komendy 

Głównej Wojsk Powstańczych i kierow-

nictwo NRL.  

      Znaczenie Powstania Wielkopol-

skiego 1918/1919 było ogromne. Nie 

tylko, dlatego, że przyśpieszyło wyzwo-

lenie Wielkopolski o przeszło rok, ale 

dlatego, że odsłoniło chwilową słabość 

Rzeszy Niemieckiej, na pozór wciąż 

jeszcze potężnej i groźnej, bo jeszcze 

nierozbrojonej. Swym, zdawałoby się 

szaleńczym zrywem, dokonanym wbrew 

woli politycznego kierownictwa i 

wbrew sztabowym kalkulacjom, po-

wstaniec poznański ujawnił jej rozkład i 

niemoc daleko pełniej, niż ujawniły to 

wypadki listopadowe w Warszawie i na 

zachodnim froncie.  

     Gdyby Wielkopolska nie chwyciła za 

broń, nie mogłaby wysłać grupy gen. 

Konarzewskiego pod Lwów, która tak 

walnie przyczyniła się do oswobodzenia 

Galicji Wschodniej. Nie sposób również 

powiedzieć, jak przebiegałaby nasza 

granica na Pomorzu i jak ułożyłyby się 

losy Górnego Śląska, gdyby zwycięski 

przebieg Powstania Wielkopolskiego 

1918/1919 nie zaimponował mocar-

stwom zachodnim i nie zachęcił Śląza-

ków do trzykrotnej próby wyzwolenia 

się spod jarzma pruskiego. Przede 

wszystkim jednak trzeba i można z ca-

łym obiektywizmem przypomnieć, że w 

razie biernego czekania na werdykt mo-

carstw, Poznańskie zostałoby, tak jak 

Pomorze, dopiero w styczniu 1920 roku 

wyzwolone i że tym samym niemożliwe 

byłoby wystawienie na czas owych pię-

ciu wielkich jednostek wielkopolskich, 

które podczas bitwy warszawskiej sta-

nowiły jedną czwarta całości sił pol-

skich. Jaki przebieg miałaby wtenczas ta 

decydująca o losach Polski bitwa?  

     Wreszcie jak wyglądałoby samo Po-

wstanie Wielkopolskie 1918/1919 gdy-

by nie Polska Organizacja Wojskowa 

zaboru pruskiego. W końcu to ona zaj-

mowała się zdobywaniem i gromadze-

niem broni, tak pomocnej w później-

szym rozwoju powstania. POW z. p. już 

od chwili stworzenia  dążyła do wybu-

chu powstania i wyzwolenia Wielkopol-

ski spod jarzma pruskiego. Przywódcy 

POW z. p. mieli na uwadze, w głównej 

mierze, dobro Wielkopolski i konse-

kwentnie dążyli do jej oswobodzenia.  

Poza tym to POW z. p. zawdzięczamy 

tylu wyszkolonych członków, którzy 

pózniej przejęli dowództwo w Poznaniu. 

W końcu POW z. p. chodziło w głównej 

mierze nie o liczbę lecz jakość swoich 

członków i w tym celu ich szkoliła, by 

mogli być oni pózniej kadrami dla nie-

podległościowego zrywu. To głównie 

członkowie POW z. p. zasilali kompanie 

SSiB, zajmujące później Poznań. Orga-

nizacja ta współdziałała także z Polską 

Organizacją Wojskową Józefa Piłsud-



skiego. Czyniła nawet plany w celu 

uwolnienia go z twierdzy  magdebur-

skiej. Miała też swój wkład w  ewakua-

cji wojsk niemieckich z Warszawy i 

całej Kongresówki. No i wreszcie wal-

nie uczestniczyła w Powstaniu Wielko-

polskim, gdzie jej komórki walczyły nie 

tylko w Poznaniu lecz także w Gnieźnie, 

Inowrocławiu i innych miastach Wiel-

kopolski. Zasługą POW z. p. w przygo-

towaniu Powstania Wielkopolskiego jest 

to, że w dniach jego wybuchu jej zorga-

nizowane i uzbrojone oddziały stanęły 

na posterunku tworząc właśnie kadry 

wojska powstańczego. POW z. p. rozda-

wała broń ludowi ze swoich konspira-

cyjnych składnic i w czasie poprzedzają-

cym powstanie skutecznie przeciwdzia-

łała ugodowej polityce Naczelnej Rady 

Ludowej.      

     Wypadki z 27 grudnia 1918 roku 

wykazały, że POW z. p., wśród ludu 

działająca i z tego ludu się wywodząca, 

najlepiej orientowała się w nastrojach 

ulicy poznańskiej. Dzięki temu rachuby 

przywódców ruchu zbrojnego całkowi-

cie sprawdziły się w dniach tego przeło-

mu.      

 

     Trzeba też stwierdzić, że gdyby nie 

POW z. p., to być może nie doszło by 

nawet do tegoż powstania. Kierownic-

two polityczne Wielkopolski po wyda-

rzeniach z 27 grudnia w Poznaniu pró-

bowało załagodzić sprawę i nie dopuścić 

do powstania. Tylko stanowczość POW 

z. p. i jej przywódców zmieniła tę postać 

rzeczy. Przyznał to zresztą sam Roman 

Dmowski, jako przedstawiciel ówcze-

snych pokojowych pertraktacji dyplo-

matycznych o Polskę. Świadczy to, że 

POW z. p. prąc do zbrojnego powstania 

spełniło w pełni swój obowiązek naro-

dowy.   

     W końcu w dniu 16 stycznia 1919 

roku po kpt. Stanisław Taczaku naczel-

ne dowództwo armii wielkopolskiej 

przejął  gen. Dowbor-Muśnicki. Zaczął 

on wtedy organizować tą armię wraz z 

ppłk. Julianem Stachiewiczem. Wów-

czas to licznie wstępowali do niej człon-

kowie POW z. p. z przekonaniem o dal-

szej ofiarnej służbie dla Ojczyzny. Nato-

miast dnia 27 stycznia 1919 roku POW 

z. p. została rozwiązana na specjalnym 

zebraniu. 

 

     Można powiedzieć, że POW z. p. 

skutecznie spełniła powierzone jej zada-

nia i w decydujących chwilach nie za-

wiodła społeczeństwa wielkopolskiego.  



25 października 2014 roku na specjalne 

zaproszenie Nadgoplańskiego Towarzy-

stwa Historycznego do Miejsko-

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stani-

sława Przybyszewskiego w Kruszwicy 

przybył Edmund Mikołajczaka, historyk, 

regionalista, pedagog, Honorowy Oby-

watel Miasta Inowrocławia, a także re-

daktor kilkudziesięciu prac naukowych i 

albumów  promujących kujawski gród. 

O godzinie 17:00 wygłosił wykład pod 

tytułem "Udział kruszwiczan i inowro-

cławian w Powstaniu Wielkopolskim". 

Zainteresowani mieli okazję podyskuto-

wać z zaproszonym gościem nie tylko o 

historii Powstania Wielkopolskiego, ale 

także o społeczności kruszwickiej pod 

zaborami. 

 

Nadgoplańskie Towarzystwo Historycz-

ne dziękuje Miejsko-Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Kruszwicy za pomoc w 

organizacji wykładu . 



 

22 listopada byliśmy obecni w Sławsku Wielkim podczas  odsłonięcia tablicy ku pamięci Marii Patyk  nauczycielki, hafciarki, ludowej 

twórczyni, miłośniczki folkloru kujawskiego.   

 


