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OD AUTORA
W publikacji Kostrzyñski s³ownik biograficzny zawarte zosta³y informacje
o osobach lub grupach osób znanych i znacz¹cych w kilkusetletnich dziejach Kostrzyna i okolic, które ¿y³y i dzia³a³y do 1950 r. Wiele z tych postaci zdoby³o uznanie
daleko poza granicami ziemi kostrzyñskiej i odegra³o równie¿ wa¿n¹ rolê w dziejach
Wielkopolski, a nawet Polski. Spora czêœæ z tych osobistoœci zosta³a upamiêtniona
w nazwach ulic, czy parków nie tylko Kostrzyna, ale tak¿e innych miejscowoœci.
Inne postacie zosta³y patronami szkó³ lub hufca harcerzy, a jeszcze innych uczczono
ufundowaniem tablic pami¹tkowych na ich czeœæ. Znajduj¹ siê w tym gronie osoby
powszechnie szanowane jak ksiê¿a, lekarze, nauczyciele czy organizatorzy ¿ycia
spo³ecznego, ale tak¿e osoby ma³o znane, czy nawet zapomniane, które jednak
z uwagi na swój dorobek ¿yciowy, albo bohaterstwo zas³uguj¹ na to, aby byæ wzorem dla wspó³czesnego pokolenia kostrzyniaków. Pamiêæ o wydarzeniach i ludziach
z przesz³oœci to wa¿ny element naszej lokalnej tradycji historycznej, to powód do dumy
dla wielu rodzin, które nie zawsze znaj¹ biografiê swych bli¿szych i dalszych przodków. Tytu³ publikacji nawi¹zuje do zamieszczanych w latach dziewiêædziesi¹tych
w Kostrzyñskim ABC ¿yciorysów zas³u¿onych dla regionu osób.
W miarê mo¿liwoœci biogramy stara³em siê ilustrowaæ fotografiami, pochodz¹cymi
od miejscowych rodzin, a znajduj¹cymi siê w zbiorach Izby Muzealnej Ziemi
Kostrzyñskiej. Czêœæ rycin pochodzi z innych Ÿróde³. Ograniczone mo¿liwoœci,
tak jak to bywa w tego rodzaju publikacjach, wymog³y dokonanie koniecznego
wyboru spoœród osób godnych upamiêtnienia i przypomnienia. Przy pisaniu tej
pracy korzysta³em z bogatej literatury dotycz¹cej naszego regionu, a szczególnie
z Wielkopolskiego s³ownika biograficznego. Pomocne w redagowaniu sylwetek postaci
by³y tak¿e wspomnienia mieszkañców Kostrzyna i okolic m.in. Józefa Wadyñskiego,
Marty Nowotarskiej, Józefa Prêtkowskiego oraz opracowania Mariana Forszpaniaka.
Wykorzystywa³em tak¿e w³asne notatki, czynione przez szereg lat w archiwach
i bibliotekach naukowych a zw³aszcza w parafii i w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie.
Wszystkim, z których wiedzy i pomocy mog³em skorzystaæ, serdecznie dziêkujê.
Kazimierz Matysek
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Adolf Bniñski
1884-1942
Wawrzyniec Cha³upka
1913-1944
Józef Ciszewski
1919-1991
Domarat z Iwna
+1400
Bracia Drzewieccy
Boles³aw 1908-1945,
Mieczys³aw 1910-1942,
Czes³aw 1913-1943,
Tadeusz 1921-1939
Ewaryst Estkowski
1820-1856
Henryk Fischbach
1876-1942
Józef G³êbocki
1856-1903
Leonard Gorecki
1525-1582
Kazimierz Górski
1859-1943
Joanna Grudziñska
– ksiê¿na 1791-1831
Grzyma³a Hamlet
1351-1407
Wilhelm Hoberg
1861-1923
Jaros³aw z Iwna
– wojewoda +1343
Jaros³aw z Iwna
– rycerz +1423
Jolanta – ksiê¿na
1244-1304
Marceli Kube – doktor
1845-1940
Jan Latalski – abp
1463-1540







































Antoni Ludwiczak
1878-1942
Edmund Maækowiak
1903-1971
Antoni Markiewicz (1)
1841-1923
Antoni Markiewicz (2)
1869-1931
Józef M¹kowski
1861-1930
Ignacy Miel¿yñski
1871-1938
Józef Miel¿yñski
1824-1900
Ludwik Miklaszewski
1869-1931
Jan Nowotarski
1896-1939
Tadeusz Peik
1891-1950
Stanis³aw Powalisz
1898-1968
Ignacy Pr¹dzyñski
1792-1850
Józef Prêtkowski
1915-1945
Przec³aw z Gu³tów
+1378
Przemys³ I – ksi¹¿ê
1220-1257
Ignacy Raczyñski – abp
1741-1823
Karol Radoñski – bp
1883-1951
Walenty Rubiœ
1867-1922
Szczepan Rybak
1910-1945





































Antoni Sempo³owski
1847-1936
Stefan Skrzypczak
1890-1940
Albert Stein
1861-1925
Stefan Szymanowski
1874-1963
Roman Szymañski
1840-1908
Ludwik Œwierkowski
1887-1939
Piotr Œwierkowski
1838-1929
Zygfryd Œwierkowski
1882-1939
Roman Tomaszewski
1900-1939
Józef Wadyñski
1890-1940
Leon Waligóra
1914-1943
Piotr Walterbach
1833-1907
Paulina Wilkoñska
1809-1875
August Wilkoñski
1805-1852
Ignacy WoŸny
1907-1940
Micha³ WoŸny
1864-1924
Miko³aj Zalaszowski
1631-1703
Jan ¯uromski
1835-1914
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BNIÑSKI Adolf Rafa³ Jan (1884-1942), ziemianin, wojewoda poznañski. Pochodzi³
ze znanego rodu wielkopolskiego Bniñskich herbu £odzia, którego korzenie siêgaj¹
czasów piastowskich. Urodzi³ siê 21 sierpnia 1884 r. w Kosowie ko³o Gostynia jako
syn Karola i Emilii z Potworowskich. Po ukoñczeniu gimnazjum w Inowroc³awiu
odby³ studia rolnicze w Krakowie, Monachium i Halle. W 1909 r. obj¹³ administracjê
majêtnoœci Gu³towy, Biskupice, Nowojewo i Wys³awice, które po piêciu latach sta³y
siê jego w³asnoœci¹. By³ dzia³aczem kó³ek rolniczych. W 1914 r. poœlubi³ Mariê
Skórzewsk¹, z któr¹ mia³ dwie córki: Mariê Emiliê i Emiliê Jadwigê. W czasie
I wojny œwiatowej powo³any zosta³ do s³u¿by cywilnej. Przez 11 lat przewodniczy³
radzie nadzorczej Rolnika w Kostrzynie. W grudniu 1918 r. rz¹d polski powierzy³
mu stanowisko komisarza miasta £odzi. Rodzina Bniñskich wspiera³a d¹¿enia
niepodleg³oœciowe rodaków, przyczyniaj¹c siê do ufundowania sztandaru dla Dru¿yny
Skautów Koœciuszko w Kostrzynie w 1918 r., a tak¿e pomagaj¹c w utworzeniu
w grudniu tego¿ roku oddzia³u powstañczego z Gu³tów. W styczniu 1919 r. zosta³
starost¹ œredzkim. Trzy lata póŸniej mianowany zosta³ wojewod¹ poznañskim, pe³ni¹c
tê funkcjê do maja 1928 r. Rozwija³ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ w Towarzystwie Czytelni
Ludowych, Towarzystwie £¹cznoœci z Polakami na ObczyŸnie, by³ prezesem Akcji
Katolickiej. W 1926 r. kandydowa³ na prezydenta Rzeczypospolitej, a dwa lata póŸniej
goœci³ w Gu³towach prezydenta RP Ignacego Moœcickiego. By³ reprezentantem
obozu konserwatywnego w Polsce. W 1939 r. zosta³ wyw³aszczony przez Niemców i zamieszka³ w Poznaniu, gdzie w³¹czy³ siê do prac podziemnego ruchu oporu
w Wielkopolsce. Pe³ni³ powierzone mu przez premiera W³adys³awa Sikorskiego
w 1940 r. stanowisko delegata rz¹du dla ziem zachodnich wcielonych do Rzeszy.
W lipcu 1941 r. zosta³ aresztowany i osadzony w Forcie VII. W nocy z 7 na 8 lipca
1942 r. wydano na niego wyrok œmierci przez rozstrzelanie w lasach w okolicach
Stêszewa. Jego cia³o zosta³o unicestwione. Pamiêæ wielkiego patrioty i mê¿a stanu
uczczono nazywaj¹c jego imieniem jedn¹ z ulic Poznania i ods³aniaj¹c na jego czeœæ
spi¿ow¹ tablicê na gmachu Urzêdu Wojewódzkiego. W 1995 r. prezydent Rzeczypospolitej nada³ Adolfowi Bniñskiemu poœmiertnie Order Or³a Bia³ego, przekazany
Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, do którego zgodnie z wol¹
rodziny nale¿y obecnie odnowiony zespó³ pa³acowy w Gu³towach.
CHA£UPKA Wawrzyniec (1913 - 1944), ps. „Junak”, podoficer Wojska Polskiego
i Armii Krajowej. Urodzi³ siê w P³awcach w pow. œredzkim w rodzinie Leona, rolnika i Józefy z domu Napiera³a. Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³ w P³awcach. Nastêpnie
pracowa³ w gospodarstwie ojca. Po ukoñczeniu 18 lat otrzyma³ stypendium starosty
œredzkiego. W latach 1932-1933 kszta³ci³ siê na Uniwersytecie Ludowym prowadzonym przez ks. Antoniego Ludwiczaka w Dalkach pod Gnieznem. Nastêpnie
zosta³ powo³any do s³u¿by wojskowej. Po pó³rocznym przeszkoleniu w 69. pp
w GnieŸnie skierowano go do szko³y podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza
w Druji w pow. bras³awskim (woj. wileñskie). Po jej ukoñczeniu w stopniu plutonowego odbywa³ s³u¿bê w placówce KOP Druja. Nastêpnie wróci³ do P³awiec, gdzie
przez jakiœ czas kierowa³ szkoleniem m³odzie¿y w ramach Przysposobienia Woj-
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skowego. Krótko pracowa³ jako listonosz w Œmiglu pod Koœcianem, stamt¹d zosta³
zmobilizowany w sierpniu 1939 r. Pod Warszaw¹ dosta³ siê do niewoli niemieckiej.
W czasie transportu do obozu jenieckiego uciek³ z samochodu niedaleko Nekli. Po
powrocie do domu zatrudni³ siê jako robotnik leœny w lasach janowskich, bêd¹cych
w³asnoœci¹ hr. A. Bniñskiego. W konspiracji pe³ni³ funkcjê adiutanta por. Alfreda
Furmañskiego w Inspektoracie Rejonowym Œroda Wielkopolska. Aresztowany zosta³ we wrzeœniu 1943 r. po zrzucie broni i sprzêtu z samolotu brytyjskiego w lesie
pod Janowem i osadzony w forcie VII w Poznaniu. Uciek³ w czasie prac polowych
(23.10.1943 r.) i ostrzeg³ innych cz³onków organizacji (m.in. W³adys³awa Pietraszewskiego) o gro¿¹cym niebezpieczeñstwie. Ukrywa³ siê do kwietnia 1944 r. w stodole
w pobli¿u gajówki Janowo, zaopatrywany co tydzieñ w ¿ywnoœæ z domu. Po wykryciu kryjówki przez uczestników ob³awy niemieckiej, zosta³ zastrzelony 21 kwietnia
1944 r. na polu w czasie wycofywania siê ze stodo³y w kierunku lasu. Cia³o zosta³o
zabrane przez Niemców i pochowane w nieznanym miejscu. W 2008 r. w pobli¿u
miejsca jego œmierci, niedaleko kapliczki upamiêtniaj¹cej akcjê AK, ustawiono na
jego czeœæ kamieñ z okolicznoœciowym napisem, a w 2010 r. w Œrodzie ufundowano
pami¹tkow¹ tablicê. Cz³onkowie rodziny Cha³upków mieszkaj¹ dziœ w P³awcach,
Kórniku, Swarzêdzu i Kostrzynie.

CISZEWSKI Józef (1919-1991), pedagog, zas³u¿ony dzia³acz oœwiatowy. Urodzi³
siê 17 lutego 1919 r. w Siedlcu gmina Kostrzyn jako syn W³adys³awa Ciszewskiego, leœnika w maj¹tku Miel¿yñskich w Iwnie i Pelagii z domu Stachowiak. Rodzina
ta przenios³a siê póŸniej do Sokolnik Drz¹zgowskich. Uczêszcza³ do Publicznej
Szko³y Powszechnej w Siedlcu, a od 1930 r. w Drz¹zgowie. Dalsz¹ edukacjê, a¿ do
ukoñczenia w 1933 r. 7-klasowej Szko³y Powszechnej, odbywa³ w Kostrzynie. Tu
swoj¹ pilnoœci¹ i zdolnoœciami zwróci³ uwagê ówczesnego kierownika szko³y Jana
Nowotarskiego, który zaopiekowa³ siê osieroconym przez ojca uczniem, a nastêpnie
skierowa³ go dziêki pomocy Wydzia³u Powiatowego do dalszej nauki w gimnazjum
w Œrodzie. Po jego ukoñczeniu w 1938 r. zacz¹³ odbywaæ s³u¿bê wojskow¹ na Kursie
Podchor¹¿ych Rezerwy w GnieŸnie, który ukoñczy³ w lipcu 1939 r. w stopniu plutonowego – podchor¹¿ego. Stamt¹d zaci¹gniêty do wojska w szeregi Armii Poznañ,
wzi¹³ udzia³ w walkach kampanii wrzeœniowej, gdzie zosta³ ranny w bitwie nad Bzur¹.
Ze szpitala polowego w Kutnie przewieziono go jako jeñca do Oflagu XIII A w Hadamarze, potem do Oflagu VI F w Dorsten i ostatecznie do Oflagu VI B w Dössel.
W czasie pobytu w obozach jenieckich studiowa³ jêzyki obce, a przede wszystkim
jêzyk angielski. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych jeszcze w Niemczech podj¹³ pracê
w charakterze nauczyciela jêzyka angielskiego w Stowarzyszeniu M³odzie¿y YMCA
w Wielkiej Brytanii. Tam te¿ o¿eni³ siê w 1946 r. z Gertrud¹ Grzecznowsk¹ i tam
urodzi³a siê ich córka Barbara. Do Polski wróci³ w listopadzie 1946 r. i osiedli³ siê
w Poznaniu. W nastêpnych miesi¹cach podj¹³ studia na wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznañskiego, koñcz¹c je uzyskaniem stopnia magistra ekonomii.
Równoczeœnie podj¹³ pracê jako wyk³adowca jêzyka angielskiego w Narodowym
Instytucie Postêpu w Poznaniu, a nastêpnie jako lektor w szeregu instytucji takich

7
jak: Instytut Przemys³owo-Rzemieœlniczy w Poznaniu, Zak³ad Genetyki Roœlin PAN,
Instytut Zoologiczny PAN, Wy¿sza Szko³a Rolnicza, Instytut Jêzyków Obcych TWP.
Nastêpnie a¿ do przejœcia na emeryturê w listopadzie 1990 r. pracowa³ w Krajowej
Spó³dzielni Pracy „Oœwiata”. By³ pedagogiem cenionym przez kadrê poznañskich
uczelni wy¿szych. Uwa¿ano go za cz³owieka wielkiego serca, pe³nego ¿yczliwoœci
i skromnoœci. Kiedy dowiedzia³ siê, ¿e w 1968 r. w Kostrzynie pobudowany zosta³
pomnik pamiêci rozstrzelanych w tym mieœcie mieszkañców, w tym 7 nauczycieli
ogromnie ¿a³owa³, ¿e do tego dzie³a nie móg³ siê osobiœcie przyczyniæ. W nastêpnym
roku po rozmowach ze swoimi przyjació³mi z ³awy szkolnej Marianem Forszpaniakiem i Marianem Wolniewiczem postanowi³ ufundowaæ coroczne stypendium im.
Jana Nowotarskiego dla prymusa Szko³y Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego
w Kostrzynie. W ten sposób chcia³ sp³aciæ d³ug wobec swego opiekuna i dobroczyñcy.
Pierwsza uroczystoœæ wrêczenia nagrody stypendialnej ufundowanej przez Józefa
Ciszewskiego odby³a siê 14 czerwca 1969 r., a jej laureatk¹ zosta³a Teresa Przybylska.
W nastêpnych latach wielokrotnie osobiœcie wrêcza³ nagrody ich laureatom, a gdy
zdrowie mu nie dopisywa³o zastêpowa³ go Marian Forszpaniak. Zmar³ 1 kwietnia
1991 r. pozostawiaj¹c w ¿alu ¿onê Gertrudê, córki Barbarê (1946), Jadwigê (1947)
oraz synów Andrzeja (1949) i Jerzego (1950). Po jego œmierci grono nagrodzonych
zawi¹za³o Stowarzyszenie Stypendystów im. Józefa Ciszewskiego Nagrody im. Jana
Nowotarskiego, które z powodzeniem kontynuuje dzie³o swego patrona.
DOMARAT z Iwna herbu Grzyma³a (zm. 1400), kasztelan poznañski. Jedn¹
z najwa¿niejszych postaci okresu toczonej w XIV wieku wojny domowej w Wielkopolsce i okresu bezkrólewia by³ Domarat z Iwna, syn pochodz¹cego z Iwna Jaros³awa.
Od 1377 r. pe³ni³ on urz¹d starosty generalnego Wielkopolski, zaœ od 1381 r. by³
kasztelanem poznañskim. Domarat z Iwna udziela³ siê te¿ w dyplomacji, bêd¹c pos³em
arcybiskupa gnieŸnieñskiego do Awinionu. Starosta aktywnie wspiera³ politykê króla
Polski Ludwika Andegaweñskiego. W 1382 r. po œmierci króla Ludwika, ród Grzymalitów na czele z Domaratem opowiedzia³ siê za koronacj¹ na króla Polski Zygmunta
Luksemburczyka, ziêcia zmar³ego w³adcy. Jednoczeœnie istnia³o wówczas drugie silne
stronnictwo, które by³o niechêtne zarówno Luksemburczykowi, jak i Domaratowi.
By³ to wielkopolski ród Na³êczów. W obliczu antagonizmów miêdzy stronnikami
ró¿nych opcji dynastycznych w 1382 r. dosz³o w Wielkopolsce do wybuchu wojny
domowej miêdzy rycerskimi rodami Grzymalitów i Na³êczów. Wojna, w trakcie której
spalono wiele posiad³oœci wspomnianych rodów, zakoñczy³a siê w 1385 r., w rok po
koronacji Jadwigi, córki Ludwika Wêgierskiego, na króla Polski. Domarat z Iwna
odnalaz³ siê w nowych realiach, anga¿uj¹c siê w ogólnopolsk¹ politykê W³adys³awa
Jagie³³y. Wiadomo równie¿, ¿e monarcha Polski wspomaga³ finansowo Domarata,
którego dobra ziemskie w trakcie wojny domowej zosta³y najprawdopodobniej
spl¹drowane i spalone.
DRZEWIECCY – czterej bracia, którzy zginêli w latach 1939-1945. Najboleœniejsze
straty w okresie okupacji niemieckiej ponios³a kostrzyñska rodzina Antoniego
i Weroniki Drzewieckich, której czterech synów odda³o ¿ycie za Ojczyznê.
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D r z e w i e c k i Boles³aw (1908-1945), z zawodu kupiec b³awatnik, dzia³a³
w harcerstwie, Towarzystwie Gimnastycznym Sokó³ i Kole Œpiewackim.
W latach okupacji pe³ni³ funkcjê zastêpcy komendanta konspiracyjnej organizacji
AK w Kostrzynie. Aresztowany 3 maja 1944 r., osadzony zosta³ w Forcie VII, a potem
w ¯abikowie i obozie koncentracyjnym Gross Rosen, gdzie zmar³ 12 marca 1945 r.
D r z e w i e c k i Mieczys³aw (1910-1942), dzia³acz harcerski i sokoli.Od 1933 r. prowadzi³ sklep b³awatniczy w Jaœle, a w 1939 r. uczestniczy³ w kampanii wrzeœniowej.
Za przynale¿noœæ do Zwi¹zku Walki Zbrojnej zosta³ osadzony w obozie koncentracyjnym w Oœwiêcimiu, gdzie zmar³ 19 czerwca 1942 r.
D r z e w i e c k i Czes³aw (1913-1943), dzia³acz harcerski i sokoli. Zosta³
w 1939 r. pos¹dzony o rzekome pobicie Niemców i osadzony w wiêzieniu
we Wronkach, a nastêpnie w obozie koncentracyjnym w Mauthausen, gdzie poniós³
œmieræ 13 stycznia 1943 r.
D r z e w i e c k i Tadeusz (1921-1939), gimnazjalista, dru¿ynowy Dru¿yny Harcerskiej im. Tadeusza Koœciuszki w Kostrzynie. Aresztowany 16 wrzeœnia 1939 r.
i okrutnie zmaltretowany za odmowê odpiêcia krzy¿a harcerskiego z marynarki, zosta³
wraz z kolumn¹ innych wiêŸniów wyprowadzony w drogê do Poznania.W czasie
przemarszu zosta³ zastrzelony niedaleko szosy przed Ska³owem.
ESTKOWSKI Ewaryst (1820-1856), pedagog i dzia³acz oœwiatowy. Urodzi³ siê
26 paŸdziernika 1820 r. w Drz¹zgowie k/Kostrzyna jako syn Jana i Katarzyny. Ojciec by³ w³aœcicielem samodzielnego gospodarstwa rolnego, czyli przysió³ka Dêbina
Drz¹zgowska oraz administratorem maj¹tku Grudziñskich. Po trzech latach wraz
z rodzicami przeniós³ siê do Strzy¿ewa w pow. gnieŸnieñskim. Uczy³ siê w Krzepiszynie, a potem w Powidzu. Po ukoñczeniu Seminarium Nauczycielskiego
w Poznaniu obj¹³ w 1839 r. posadê szkoln¹ w Wojciechowie k/Œremu. W 1843 r.
przeniós³ siê do Mikstatu. Dokszta³ca³ siê i publikowa³ artyku³y o szko³ach elementarnych w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim, redagowa³ pierwsze w Poznaniu Pismo
dla Nauczycieli Ludu Wiejskiego. W 1848 r. wzi¹³ udzia³ w Wioœnie Ludów, pe³ni¹c
s³u¿bê komisarza okrêgowego na powiat wrzesiñski, a nastêpnie stan¹³ w szeregach
bojowych. Po upadku powstania pracowa³ z entuzjazmem w Lidze Polskiej. Jako
wyk³adowca Seminarium Nauczycielskiego w Poznaniu g³osi³ zasady demokratyczne
wierz¹c, ¿e w ludzie tkwi¹ pierwiastki kultury narodowej, które przez oœwiatê nale¿y
wyzwoliæ. Za³o¿y³ te¿ pierwsze w Polsce Towarzystwo Pedagogiczne (1848-1852)
w celu popierania wychowania m³odzie¿y we wsiach i miasteczkach ca³ego zaboru
pruskiego. Wysuwa³ postulaty stworzenia wychowankom wszechstronnych warunków
rozwoju, oparcia nauczania o samodzieln¹ pracê ucznia, uspo³ecznienia nauczycieli.
Wyda³ w 1850 r. Elementarzyk z³o¿ony wedle metody pisania i czytania, Nauki wiejskie tycz¹ce siê gminy, ¿ycia i stosunków wieœniaka, a tak¿e podrêcznik historii pt.:
Zbiorek rzeczy swojskich. W latach 1849-53 redagowa³ miesiêcznik pedagogiczny
Szko³a Polska, a od 1850 r. równie¿ dodatki do tego miesiêcznika Szkó³ka dla dzieci
oraz Szkó³ka dla m³odzie¿y. Wprowadzenie do programu nauki rzeczy ojczystych
zarówno z przyrody, geografii, jak i historii mia³o na celu rozbudziæ wœród dzieci
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mi³oœæ dla kraju i chêæ pracy dla niego. Wyda³ w 1850 r. ¯ywot cz³owieka poczciwego na wzór utworu Miko³aja Reja. W czasie podró¿y po Europie Zachodniej
Estkowski pozna³ Lelewela, Mickiewicza i Lenartowicza. Po powrocie podj¹³ pracê
w prywatnej szkole w Ostrowie k/Wielenia. Zmar³ 15 sierpnia 1856 r. w uzdrowisku Soden k/Frankfurtu nad Menem w Niemczech, gdzie przebywa³ na kuracji.
W 1928 r. ods³oniêto przed budynkiem szkolnym w Drz¹zgowie pomnik z kamienia
poœwiêcony Ewarystowi Estkowskiemu, zas³u¿onemu krzewicielowi polskiej myœli
pedagogicznej i wytrwa³emu bojownikowi o oœwiatê ludu polskiego. Jego imiê nosz¹
szko³y w Kostrzynie, w Poznaniu, Ostrowie, Pakoœci oraz Mikstacie, a tak¿e ulice
w wielu miastach Wielkopolski.
FISCHBACH Henryk (1876-1942), ksi¹dz, dzia³acz spo³eczny i narodowy. Urodzi³
siê 14 stycznia 1876 r. w K³ecku w pow. gnieŸnieñskim w wielodzietnej rodzinie
Wojciecha i Michaliny Fischbachów. Maturê zda³ w gimnazjum w Inowroc³awiu
w 1898 r., a nastêpnie podj¹³ studia w Seminarium Duchownym w Poznaniu, gdzie
zosta³ wyœwiêcony 15 grudnia 1901 r. Od 1 stycznia 1902 r. by³ wikariuszem przy
koœciele parafialnym œw. Jana Jerozolimskiego na Komandorii w Poznaniu. Przewodniczy³ wówczas polskim Towarzystwom Przemys³owców na G³ównej i ¯egrzu.
Po krótkim czasie wycofa³ siê, poniewa¿ nie chcia³ „poœwiêcaæ siê polskiej agitacji”.
Pod koniec 1907 r. zosta³ oskar¿ony przez parafian o niemoralne prowadzenie siê, co
spowodowa³o jego odwo³anie z tej parafii. Przeniesiony do Kostrzyna z pocz¹tkiem
1908 r. zosta³ proboszczem w parafii pw. œw. Piotra i Paw³a. W³¹czy³ siê tu aktywnie
do pracy spo³ecznej, dzia³aj¹c w zarz¹dzie Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej Rolnik
i zostaj¹c w 1909 r. dyrektorem Banku Ludowego. Z powodu s³abego zdrowia
czêsto wyje¿d¿a³ na leczenie „do wód”. Parafianie ¿alili siê, ¿e nie ma z tego powodu nauki i kazañ w koœciele. W listopadzie 1918 r. aktywnie dzia³a³ w utworzonej
w Kostrzynie Radzie Robotniczo-¯o³nierskiej. W styczniu 1919 r. wspó³organizowa³
wraz z Józefem Wadyñskim kompaniê, a potem pluton kostrzyñski, które wziê³y
udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim. Po odzyskaniu niepodleg³oœci by³ czynny
w Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich. Patronowa³ te¿ Towarzystwu Robotników
Katolickich. Jako proboszcz, gospodarz parafii w Kostrzynie przyczyni³ siê w 1926 r.
do wyremontowania koœcio³a i u³o¿enia nowej posadzki, a w 1932 r. powiêkszy³
cmentarz parafialny i pobudowa³ tam kaplicê oraz kostnicê. Wielu parafian mia³o
do niego pretensje o to, ¿e czêsto popada³ w konflikty i posiada³ sk³onnoœci do
nadu¿ywania alkoholu. Inni bronili go, maj¹c na uwadze zas³ugi po³o¿one w pierwszych dniach Powstania Wielkopolskiego. Na jego proœbê arcybiskup poznañski
Walenty Dymek z dniem 1 marca 1933 r. przeniós³ go na emeryturê po 25 latach
pracy w parafii kostrzyñskiej. Zamieszka³ w GnieŸnie w Domu Ksiê¿y Emerytów,
gdzie 6 paŸdziernika 1941 r. zosta³ aresztowany przez Niemców i umieszczony
w obozie koncentracyjnym w Dachau. Tam zosta³ zamêczony w komorze gazowej
26 czerwca 1942 r. Jego postaæ upamiêtnia tablica z piaskowca umieszczona na murze
koœcio³a w Kostrzynie.

10
G£ÊBOCKI Józef (1856-1903), ziemianin, pose³ do sejmu i parlamentu, publicysta.
Urodzony 17 marca 1856 r. w Czerlejnie w pow. œredzkim z Jana Nepomucena i Wiktorii z ¯órawskich, nauki pobiera³ w Gimnazjum œw. Marii Magdaleny w Poznaniu,
a w latach 1875-1880 poœwiêca³ siê na uniwersytecie we Wroc³awiu studiom historii i geografii. Nastêpnie osiad³ w ojczystym Czerlejnie, które potem sprzeda³
Polakowi, przenosz¹c siê do Kórnika, gdzie zacz¹³ ¿ywo uczestniczyæ w ¿yciu
spo³eczno-politycznym. Od 1893 r. by³ cz³onkiem sejmu pruskiego, a od 1898 r.
tak¿e parlamentu niemieckiego, dok¹d trafi³ dziêki poparciu udzielonemu mu przez
wyborców z okrêgu œredzko-œremskiego. Jako pose³ zyska³ sobie ogóln¹ sympatiê
u swoich, a szacunek u przeciwników, dla których by³ nie tylko wielce niewygodnym
polemist¹, ale czêstokroæ postrachem dla trafnoœci i œcis³oœci swoich wywodów,
a gryz¹cego sarkazmu. Za patriotyczn¹ postawê powierzono mu stanowisko sekretarza
Ko³a Polskiego. Od 1894 r. patronowa³ Towarzystwu Przemys³owemu w Kostrzynie,
skupiaj¹cemu miejscowych rzemieœlników, kupców i przedsiêbiorców. Po zgonie
Franciszka Dobrowolskiego w 1896 r. obj¹³ na czas krótki naczeln¹ redakcjê Dziennika Poznañskiego, publikowa³ tak¿e w Kurierze Poznañskim. Józef G³êbocki zmar³
28 listopada 1903 r. w Poznaniu, tkniêty parali¿em.
GORECKI Leonard herbu Sokala (ur. ok. 1525-30, zm. po 1582), pisarz, historyk i dzia³acz protestancki. By³ synem Jana, w³aœciciela wsi Sanniki i Kocia³kowej
Górki w okolicach Kostrzyna. Otrzyma³ nowoczesne humanistyczne wykszta³cenie,
jednak nie wiadomo gdzie. Wczeœnie zwi¹za³ siê z protestantyzmem. W latach 60tych XVI wieku bra³ ¿ywy udzia³ w ruchu ró¿nowierczym Wielkopolski, a zw³aszcza
Poznania, wi¹¿¹c siê z rodzin¹ Górków. Po osiedleniu siê jezuitów w Poznaniu
i otwarciu kolegium, podj¹³ w latach 1574-1579 ostr¹ i nie przebieraj¹c¹ w metodach
walkê z nimi. Doprowadzi³a ona do tumultów i chwilowego uwiêzienia Goreckiego. Znalaz³szy mecenasa w osobie kasztelana miêdzyrzeckiego A. Górki, rozwin¹³
³aciñsk¹ twórczoœæ literack¹. W 1568 r. og³osi³ mowê na zgon Jakuba Ostroroga,
przywódcy protestantów wielkopolskich. Zaj¹³ siê równie¿ histori¹: obok drobnego
utworku opisuj¹cego zatarg zbrojny pretendenta do hospodarstwa mo³dawskiego
w 1574 r. (Descriptio belli Iwoniae, 1578), opracowa³ w nie znanym bli¿ej czasie
ca³oœæ dziejów Polski (w 20 ksiêgach) do zgonu Zygmunta Augusta (nie og³oszone
drukiem i zaginione). Podj¹³ te¿ pisanie wspó³czesnej historii Polski.
GÓRSKI Kazimierz (1859-1943), mistrz piekarski, dzia³acz spo³eczno-narodowy.
Urodzi³ siê 30 stycznia 1859 r. w Borzejewie w pow. œredzkim jako syn Macieja
nauczyciela w tamtejszej szkole elementarnej (od 1849 r.). Matk¹ jego by³a Jadwiga
z domu Koperska. Ojciec oprócz pracy zawodowej z pasj¹ zajmowa³ siê pszczelarstwem, wstêpuj¹c 11 czerwca 1875 r. do dzia³aj¹cego w Kostrzynie Towarzystwa
Bartniczego na powiat œredzki. Kazimierz Górski wyuczywszy siê zawodu piekarza
osiad³ w Kostrzynie i o¿eni³ siê z Mari¹ z domu Pilaczyñska. Po kilkunastu latach
w 1894 r. pobudowa³ w tym mieœcie okaza³¹ kamienicê wraz z piekarni¹ przy ówczesnej ulicy Pobiedziskiej nr 1. W paŸdzierniku tego¿ roku nale¿a³ te¿ do grona
za³o¿ycieli Towarzystwa Przemys³owego w Kostrzynie, pe³ni¹c w nim funkcjê
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cz³onka zarz¹du i bibliotekarza. Do Towarzystwa nale¿eli miejscowi rzemieœlnicy,
kupcy i przemys³owcy, prowadz¹c równie¿ dzia³alnoœæ patriotyczn¹ i kulturaln¹,
organizuj¹c ró¿ne przedstawienia oraz obchody rocznic narodowych. W nastêpnych
latach 1904-1910 by³ prezesem tego Towarzystwa. Jednoczeœnie w tym okresie by³
cz³onkiem Rady Miejskiej miasta Kostrzyna. W³adze pruskie zalicza³y go do polskich
agitatorów politycznych czyli gorliwych patriotów. W czasach II Rzeczypospolitej
nadal prowadzi³ swój zak³ad i udziela³ siê spo³ecznie. W dowód uznania za d³ugoletni¹
pracê swemu gorliwemu cz³onkowi 8.12.1932 roku Towarzystwo Przemys³owe
w Kostrzynie ufundowa³o pami¹tkowy portret fotograficzny z dedykacj¹, który
przechowuje z pietyzmem jego wnuczka Krystyna Pucha³ka. W 1933 r. Kazimierz
Górski wydzier¿awi³ piekarniê mistrzowi piekarskiemu Janowi Banaszyñskiemu,
a sam zamieszka³ na piêtrze swej kamienicy. Piekarnia funkcjonowa³a do 1945 r.
Zachowa³y siê zbiorowe fotografie Towarzystwa Przemys³owego z 1904 r. oraz
wspólna z rodzin¹ Banaszyñskich z 1939 r., na których na honorowym miejscu
widnieje ten zas³u¿ony dla Kostrzyna obywatel. Doczekawszy siê póŸnego wieku
– 84 lat ¿ycia – zmar³ 20 czerwca 1943 r. w okupowanym przez Niemców Kostrzynie
i pochowany zosta³ na miejscowym cmentarzu parafialnym. Pozostawi³ po sobie syna
Tadeusza (ur.1896). Ostatnim w³aœcicielem kamienicy Górskich by³a córka Tadeusza,
Krystyna Pucha³ka, zamieszka³a w Poznaniu, która w 2004 r. sprzeda³a kamienicê
wraz z ogrodem ma³¿eñstwu El¿biecie i Grzegorzowi Wiœniewskim z Kostrzyna,
wspó³w³aœcicielom Fabryki Mebli „Wiza”.
GRUDZIÑSKA Joanna (1791-1831), ksiê¿na £owicka, ¿ona wielkiego ksiêcia
Konstantego. Pochodzi³a z okolic Kostrzyna. By³a najstarsz¹ córk¹ Antoniego hrabiego Grudziñskiego z Siedlca i jego ¿ony Marianny z Dorpowskich. Ojciec Joanny
by³ statecznym ziemianinem, panem na Wys³awicach, Drz¹zgowie, Siedlcu i innych
miejscowoœciach, a tak¿e szambelanem dworu królewskiego. Joanna oraz jej siostry
Józefa i Antonina spêdzi³y pogodne dzieciñstwo w Siedlcu i cichym Drz¹zgowie.
Pobyt w tej spokojnej wsi zawsze mile wspomina³y i chêtnie tu wraca³y. Po rozwodzie rodziców przenios³y siê do Warszawy, gdzie matka ich wysz³a ponownie za
m¹¿ za marsza³ka zamku, a one same otrzyma³y tu staranne wychowanie i zas³ynê³y
z g³êbokiej religijnoœci. Zdobne przymiotami serca i umys³u, cieszy³y siê powodzeniem w krêgach towarzyskich. Wielbicielem Joanny by³ m.in. m³ody oficer Ignacy
Pr¹dzyñski. Niespodziewanie jednak obdarzy³ j¹ uczuciem brat cara, ksi¹¿ê Konstanty,
naczelny wódz wojska Królestwa Polskiego, z którym w 1820 r. zawar³a ma³¿eñstwo
w dwóch obrz¹dkach: prawos³awnym i katolickim. Po œlubie otrzyma³a tytu³ ksiê¿nej
£owickiej. Po pocz¹tkowych problemach w ma³¿eñstwie nast¹pi³a harmonia. Joanna
zajmowa³a siê dzia³alnoœci¹ charytatywn¹, a najwiêksz¹ jej zas³ug¹ by³o to, ¿e potrafi³a
utemperowaæ gwa³towny charakter mê¿a, czyni¹c go „z dzikiego niedŸwiedzia cywilizowanym cz³owiekiem”. W czasie powstania listopadowego w 1830 r. ocali³a
¿ycie mê¿owi, którego chcieli uj¹æ w Belwederze spiskowcy i podchor¹¿owie. Choæ
by³a przeciwniczk¹ powstania, jednak u³atwi³a odejœcie Wojsk Polskich spod komendy wielkiego ksiêcia. W czasie dzia³añ wojennych para ksi¹¿êca przenios³a siê do
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Witebska, gdzie Konstanty zmar³ nagle na cholerê w czerwcu 1831 r. Jako wierna
¿ona towarzyszy³a zw³okom mê¿a w drodze do Petersburga. Osiad³a w Carskim Siole,
gdzie zmar³a w rocznicê wybuchu powstania 29 listopada 1831 r. Zosta³a pochowana w miejscowym koœciele katolickim. W 1929 r. po rewolucji bolszewickiej jej
szcz¹tki ekshumowano i przewieziono do Polski, gdzie spoczê³y w grobach rodziny
Ch³apowskich w R¹biniu ko³o Koœciana obok sióstr. Joanna Grudziñska, nazywana
przez bliskich ¯anet¹ przesz³a do historii jako postaæ tragiczna. Sta³a siê bohaterk¹
kilku powieœci oraz filmu fabularnego pt.: Ksiê¿na £owicka.
GRZYMA£A (Grzymko) Hamlet z Oleœnicy (1378 - 1407), kasztelan kostrzyñski.
Odgrywa³ rolê w ¿yciu politycznym Wielkopolski jako cz³onek rodu Grzymalitów
z Oleœnicy w Wielkopolsce. Dzia³alnoœæ jego by³a œciœle zwi¹zana z wypadkami
po œmierci Ludwika Wêgierskiego, gdy w Wielkopolsce wybuch³a wojna domowa
pomiêdzy rodami Grzymalitów a Na³êczów. Na³êczom sz³o o usuniêcie z urzêdu starosty wielkopolskiego, Domarata z Pierzchna, g³owy obozu Grzymalitów. Dzia³ania
wojenne ogranicza³y siê do ³upienia ziem przeciwnika. Z kroniki Janka z Czarnkowa
przebija aktywnoœæ Grzyma³y, który dziêki poparciu spokrewnionego z nim Domarata zosta³ kasztelanem kostrzyñskim; s¹ dane pozwalaj¹ce przyj¹æ, ¿e by³ ju¿ nim
w roku 1378. Po raz pierwszy wspomina o nim Janko w 1381 r., kiedy Grzyma³a razem
z Domaratem i jego stronnikami bra³ udzia³ w zajêciu arcybiskupiego grodu Uniejowa.
G³ówna dzia³alnoœæ Grzyma³y przypada jednak¿e na rok 1383. W odwet za zniszczenie
przez Na³êczów maj¹tków Domarata Grzymalici, a wœród nich Grzyma³a, ³upili dobra
przeciwników. Grzyma³a bra³ udzia³ w nierozstrzygniêtej walce obydwu obozów pod
Wronkami (15 II). W drugiej po³owie czerwca Grzyma³a i inni Grzymalici zajêli
arcybiskupi ¯nin, aby w ten sposób przeszkodziæ w opanowaniu tego¿ przez ksiêcia
Ziemowita mazowieckiego, którego popiera³ arcybiskup Bodzanta jako kandydata
na tron Polski. To zmusi³o arcybiskupa do zawarcia ugody z Grzymalitami. A¿eby
sparali¿owaæ dalsz¹ akcjê Bodzanty na rzecz Ziemowita, uda³ siê do niego Domarat
ze swoimi stronnikami, miêdzy którymi znajdowa³ siê Grzyma³a, i za¿¹da³ wydania
¯nina na dowód odst¹pienia od Ziemowita na rzecz sukcesji andegaweñskiej. Arcybiskup wyda³ zamek w rêce Grzyma³y jako zastaw. Wojna domowa w Wielkopolsce
toczy³a siê nadal, by³y to ju¿ jednak porachunki rodowe. Kres jej po³o¿y³y wojska
Zygmunta Luksemburczyka. Pogodzony z Zygmuntem arcybiskup z powrotem
opanowa³ ¯nin, odbieraj¹c zarz¹d Grzymale. Ostatni œlad po Grzymale w Ÿród³ach
pochodzi z 1407 roku.
HOBERG Wilhelm (1861-1923), ziemianin, dzia³acz gospodarczy i urzêdowy radca.
Urodzi³ siê 22 grudnia 1861 r. w Liesborn – Göttingen w Westfalii, gdzie jego rodzina
posiada³a 600 ha maj¹tek rolny wraz z gorzelni¹. W 1887 r. przyby³ z Niemiec do
Wielkopolski i jako doœwiadczony rolnik – przedsiêbiorca zosta³ dzier¿awc¹ dóbr
rz¹dowych w Strumianach na wschód od Kostrzyna, zostaj¹c jednoczeœnie radc¹
urzêdowym. Dziêki wsparciu rz¹du niemieckiego i korzystnym kredytom na inwestycje, móg³ pozwoliæ sobie na kupno 451 ha maj¹tku ziemskiego w Gwiazdowie
pod Kostrzynem, nale¿¹cego wczeœniej do starosty Tschuschke’go ze Œrody. W ci¹gu
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17 lat zainwestowa³ w swój maj¹tek kwotê 400 tysiêcy marek. Po zmeliorowaniu nabytych gruntów i rozwiniêciu uprawy ziemniaków pobudowa³ gorzelniê, produkuj¹c¹
112 tys. litrów spirytusu rocznie, z której odpady umo¿liwi³y mu utrzymanie du¿ego
stada byd³a i coroczne nawo¿enie organiczne jednej trzeciej pól. Dalsza rozbudowa
gospodarstwa objê³a stajniê na 60 koni, oborê dla 120 krów, spichrze zbo¿owe,
wodoci¹g i studniê g³êbinow¹, trzy polowe stodo³y, kolejkê polow¹ o d³ugoœci 4 km,
czworaki dla robotników rolnych i szereg innych obiektów gospodarczych. Wilhelm
Hoberg pe³ni³ ró¿ne funkcje publiczne: by³ królewskim nadkomisarzem obwodowym
w Kostrzynie oraz zastêpc¹ patrona królewskiej rejencji w Poznaniu. Jako niemiecki
katolik udziela³ siê w kostrzyñskiej parafii œw. Piotra i Paw³a, w której w 1901 r. wszed³
w sk³ad dozoru koœcielnego. By³ równie¿ cz³onkiem Rady Nadzorczej Mleczarni
Kostrzyñskiej. Ten sumienny i pracowity przedsiêbiorca rolny zmar³ nagle 8 grudnia
1923 r. w Gwiazdowie. Jego nagrobek na kostrzyñskim cmentarzu parafialnym zdobi
prawie dwumetrowy g³az z inskrypcj¹ w jêzyku niemieckim. Po œmierci w³aœciciela
dobra rycerskie Gwiazdowo przejête zosta³y przez córkê i ziêcia Hansa Coelle, a po
1945 r. upañstwowione.
JAROS£AW z Iwna herbu Grzyma³a (zm. po 1343), wojewoda poznañski. Ju¿
przed 1319 r. nale¿a³o do niego Iwno. W 1329 r. spieszy³ w gronie rycerstwa wielkopolskiego na pomoc obleganemu przez Krzy¿aków miastu i grodowi w Brzeœciu
Kujawskim. W czasie wyprawy lipcowej Zakonu na Wielkopolskê w 1331 r., podczas
której spalone zosta³y m.in. miasta Kostrzyn i Pobiedziska, walczy³ prawdopodobnie
pod Pyzdrami, a nastêpnie œciga³ oddzia³y wroga id¹ce na Gniezno. Nale¿a³ do tej
czêœci armii £okietka, która pod wodz¹ króla sz³a w pogoñ za Krzy¿akami, gdy we
wrzeœniu 1331 r. powtórzyli wyprawê na Wielkopolskê i Kujawy. Jako kasztelan
poznañski œwiadkowa³ na dokumencie przed³u¿enia pokoju z Zakonem 15 maja
1334 r. W 1335 r. Kazimierz Wielki powierzy³ Jaros³awowi z Iwna oraz wojewodzie
poznañskiemu Miko³ajowi z Biechowa i kanclerzowi Ottonowi z Mstyczowa prowadzenie rokowañ w sprawie sojuszu z Wittelsbachami i ma³¿eñstwa córki El¿biety
z Ludwikiem Brandenburskim. W 1339 r. zeznawa³ jako œwiadek na procesie
polsko-krzy¿ackim w Warszawie w sprawie zajêcia Kujaw przez Zakon i najazdu na
Wielkopolskê w 1331 r. W 1340 r. otrzyma³ urz¹d wojewody poznañskiego. Ostatni raz wyst¹pi³ publicznie jako jeden z gwarantów pokoju kaliskiego z Zakonem
w 1343 r. By³ pierwszym z Grzymalitów, który swój ród wprowadzi³ za Kazimierza
Wielkiego na arenê polityczn¹.
JAROS£AW z Iwna herbu Grzyma³a (zm. 1423), rycerz i dyplomata polski.
Prawdopodobnie by³ synem Mroczka z Iwna k/Kostrzyna, bratanka arcybiskupa
gnieŸnieñskiego Janusza Suchywilka i brata Domarata z Iwna. M³odoœæ Jaros³awa nie
jest znana; zapewne na prze³omie stuleci przebywa³ w Hiszpanii, gdzie ws³awi³ siê
w bojach z Saracenami. Latem 1406 r. jako powa¿any rycerz otrzyma³ urz¹d chor¹¿ego
poznañskiego. Przed wielk¹ wojn¹ z Krzy¿akami (1410) najpewniej pos³owa³ od
W³adys³awa Jagie³³y na dwory duñski, francuski i angielski. Jaros³aw w imieniu
króla podarowa³ Henrykowi IV cztery ogiery. Jego zabiegi mia³y – wed³ug relacji
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krzy¿ackich – zachwiaæ prokrzy¿ackimi sympatiami króla Anglii. W lipcu 1410 r.
dosta³ siê pod Z³otowem do niewoli krzy¿ackiej. Nied³ugo potem wielki mistrz Zakonu proponowa³ jego wymianê za znajduj¹cego siê w rêkach polskich wójta Nowej
Marchii. W 1415 r. Jaros³aw otrzyma³ wysoki i intratny urz¹d podkomorzego kaliskiego – by³ te¿ ju¿ wówczas starost¹ nakielskim. W 1419 r. bêd¹c jednym z g³ównych
twórców antykrzy¿ackiego przymierza Polski z krajam i unii kalmarskiej, uk³ada³
preliminaria traktatu z królem duñskim Erykiem. Jaros³aw by³ przedstawicielem
ostatniej mo¿nej generacji wp³ywowego w XIV w. rodu Grzymalitów, którzy mieli
swoje posiad³oœci równie¿ w okolicach Kostrzyna: w Iwnie, Gu³towach, Siedlcu,
BrzeŸnie i Pr¹dnie (obecnie Promnie). Zmar³ 1423 r.
JOLANTA dawniej Jolenta (1244-1303 lub 1304), ksiê¿na i patronka Wielkopolski. To jedna z najwybitniejszych polskich ksiê¿nych i ¿ona zas³u¿onego
w³adcy wielkopolskiego ksiêcia Boles³awa Pobo¿nego. Urodzi³a siê ok. 1244 r.
w Ostrzychomiu na Wêgrzech. Wczesne dzieciñstwo spêdzi³a na dworze rodziców:
Beli IV króla wêgierskiego z rodu Arpadów i królowej Marii. Od siódmego roku
¿ycia wychowywa³a siê w Krakowie pod opiek¹ swej starszej siostry Kingi (Kunegundy), ¿ony ksiêcia Boles³awa Wstydliwego. Starania o jej rêkê podj¹³ ksi¹¿ê
kalisko-gnieŸnieñski Boles³aw, któremu zosta³a poœlubiona ze wzglêdów politycznych
w wieku 12 lat. Na dwór kaliski przyby³a jednak dopiero w 1258 r., po ukoñczeniu
14 lat i uzyskaniu pe³noletnoœci. Jako ksiê¿na Wielkopolski, odwiedzaj¹c i hojnie obdarzaj¹c koœcio³y, nie zapomina³a o szpitalach – przytu³kach dla chorych
i opuszczonych, których w okresie czêsto wówczas toczonych walk nie brakowa³o.
Podczas podró¿y z pewnoœci¹ zatrzyma³a siê w Kostrzynie – mieœcie, które wraz
z przyleg³oœciami stanowi³o od dawna uposa¿enie ¿on ksi¹¿¹t Wielkopolski. W czasie
wypraw wojennych ksiêcia, choroby, oczekiwania na bliskie urodzenie potomka,
ksiê¿na – jak siê przypuszcza – musia³a przebywaæ we w³oœciach w³asnych w Kostrzynie lub innych posiad³oœciach ksi¹¿êcych. Jako troskliwa matka wychowa³a nie
tylko w³asne córki: El¿bietê, Jadwigê i Annê, ale tak¿e osierocone dzieci Przemys³a I.
30 kwietnia 1277 r. przebywa³a wraz z ksiêciem Boles³awem w Kleszczewie niedaleko Kostrzyna, gdzie ksi¹¿ê na proœbê swej ma³¿onki Jolanty wystawi³ dokument,
w którym oznajmia, ¿e przy³¹cza do opola kostrzyñskiego wieœ Krerowo z opola
gieckiego w zamian za wieœ Górkê z opola kostrzyñskiego, co potwierdzone zosta³o
pieczêciami ksiêcia i ksiê¿nej z napisem na pieczêci „Ducissa Poloniae”. Oko³o
1276 r. nak³oni³a swego mê¿a do zapocz¹tkowania fundacji klasztoru klarysek
w GnieŸnie, którego budowê doprowadzi³ do koñca ksi¹¿ê Przemys³ II w 1284 r. Po
œmierci w 1279 r. Boles³awa Pobo¿nego Jolanta wyrzek³a siê w³adzy ksi¹¿êcej na
rzecz bratanka mê¿a – Przemys³a II. W 1284 r. przenios³a siê do nowo pobudowanego klasztoru w GnieŸnie, gdzie pêdzi³a ¿ycie zakonne pe³ne umartwieñ, tak jak
inne siostry. Szczególne nabo¿eñstwo mia³a do ubiczowanego Chrystusa, w dowód
³aski doznaj¹c Jego widzenia. W dniu 24 kwietnia 1298 r. na proœbê Jolanty jej ziêæ
ksi¹¿ê kaliski W³adys³aw £okietek przekaza³ bêd¹ce w jej rozporz¹dzaniu dobra
kostrzyñskie na w³asnoœæ klasztorowi œw. Klary. W sk³ad tych dóbr wchodzi³y: mia-
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sto Kostrzyn wraz z wsi¹ Kostrzyn na prawie polskim i rolami, które dla ksiê¿nych
polskich niegdyœ uprawiano, tak¿e prawo patronatu koœcio³a wraz z wsi¹ Wybiartowo
(obecnie Libartowo) ze zrêbem Duba do tego koœcio³a nale¿¹cymi oraz wsie Stroniany
i Siedlec. W nekrologu l¹dzkim zosta³a zapisana data dzienna œmierci b³. Jolanty 16
lub 17 czerwca. Na podstawie dokumentu prepozyta gnieŸnieñskiego Miko³aja nale¿y
przyj¹æ, ¿e Jolanta zmar³a najwczeœniej 16 lub 17 czerwca po 1303 r. Pochowana
zosta³a w koœciele gnieŸnieñskich franciszkanów, tu¿ obok nie istniej¹cego ju¿ dziœ
budynku klasztornego klarysek. Grób jej zas³yn¹³ wkrótce licznymi cudami i sta³
siê miejscem wielu pielgrzymek. Kult uchodz¹cej za œwiêt¹ Jolanty nie ogranicza³
siê do Gniezna. W farze w Kostrzynie znajduje siê otoczony czci¹ jej obraz kultowy
z ok.1620 r. Rozpoczêty w 1775 r. proces beatyfikacyjny zakoñczy³ siê w 1827 r.
og³oszeniem przez papie¿a Leona XII Jolanty b³ogos³awion¹. W 1892 r. doczesne
szcz¹tki b³. Jolanty umieszczono w z³otniczej roboty relikwiarzu ze spi¿u w kaplicy
koœcio³a franciszkanów w GnieŸnie. Obecnie wspomnienie liturgiczne w koœciele katolickim obchodzone jest 15 czerwca. Jolanta jest patronk¹ archidiecezji gnieŸnieñskiej
i Wielkopolski oraz chrzeœcijañskich matek.
W dniu 30 czerwca 2001r. arcybiskup metropolita poznañski Juliusz Paetz wyda³
dekret o utworzeniu nowej parafii w Kostrzynie pw. b³. Jolanty, wyznaczaj¹c na jej
proboszcza ks. mgra Romana Gajewskiego.
KUBE Marceli (1845-1940), tajny radca zdrowia. Doktor Marceli Kube urodzi³ siê
31 maja 1845 r. w Bodzewie w pow. rawickim z ojca Józefa i matki Karoliny z domu
Prubisz. Od 1870 do 1940 r. pracowa³ jako lekarz w Kostrzynie. Prowadzi³ gabinet
lekarski przy ul. Poznañskiej 29, a póŸniej przy ul. Dworcowej 7. Cieszy³ siê s³aw¹
dobrego lekarza, znanego daleko poza najbli¿sz¹ okolic¹. Do chorych z odleglejszych
miejscowoœci doje¿d¿a³ powózk¹. Lubiany przez wszystkich s³u¿y³ troskliwie kilku
pokoleniom kostrzynian rad¹ i pomoc¹, ciesz¹c siê mianem niestrudzonego i ofiarnego
lekarza. Wielokrotnie przeprowadza³ udane zabiegi chirurgiczne we w³asnym gabinecie, jak i w mieszkaniach pacjentów. Udziela³ siê w pracy spo³ecznej, by³ d³ugoletnim
cz³onkiem Magistratu w Kostrzynie oraz Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk.
27 kwietnia 1930 r. z okazji szeœædziesiêciolecia jego pracy w Kostrzynie w³adze
miasta nada³y mu podczas specjalnej uroczystoœci dyplom honorowego obywatela
Kostrzyna. W tym samym roku odby³o siê na Uniwersytecie Poznañskim odnowienie
dyplomu doktora medycyny nadanego jubilatowi. Jego charakterystyczna sylwetka
szczup³ego pana z brod¹ i niewysokiego wzrostu utrwali³a siê w pamiêci mieszkañców
Kostrzyna. Zmar³ 22 listopada 1940 r. w Kostrzynie i pochowany zosta³ na miejscowym cmentarzu parafialnym w grobowcu rodzinnym, gdzie spoczywa te¿ jego ¿ona
Maria z domu Sempo³owska i córka Halina zmar³a w 1901 r.
K u b e Józef, syn Marcelego i jego drugiej ¿ony Marii urodzi³ siê w 1874 r.
w Kostrzynie i zmar³ 20 lutego 1922 r. w Kostrzynie. By³ podobnie jak ojciec cenionym
lekarzem, mia³ nawet zamiar za³o¿yæ w Kostrzynie szpital w podarowanym mu przez
hrabiego Miel¿yñskiego z Iwna stylowym pa³acyku w Kostrzynie. By³ cz³onkiem
PTPN. Zdoby³ s³awê dobrego chirurga i lekarza internisty.
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LATALSKI Jan herbu Prawdzic (1463-1540), biskup poznañski i arcybiskup
gnieŸnieñski. Pochodzi³ z rodziny Latalskich, wywodz¹cej siê z Latalic pod Pobiedziskami. By³ synem kasztelana gnieŸnieñskiego. Dzia³alnoœæ publiczn¹ rozpocz¹³
jako notariusz w konsystorzu poznañskim. W 1489 r. otrzyma³ plebaniê w Chojnie
i altariê kostrzyñsk¹. Jako sekretarz królewski pe³ni³ szereg funkcji dyplomatycznych, nagradzany za nie licznymi nadaniami koœcielnymi m.in. w latach 15041507 posiada³ plebaniê w Kostrzynie, z której ust¹pi³ dla Stanis³awa Latalskiego.
W 1525 r. dziêki poparciu królowej Bony zosta³ mianowany przez papie¿a biskupem
poznañskim. Rz¹dy w diecezji sprawowa³ osobiœcie, a jego dwór by³ oœrodkiem kultury.
W 1536 r. przeniesiony zosta³ na biskupstwo w Krakowie, a w 1537 r. po otrzymaniu
arcybiskupstwa w GnieŸnie, przeniós³ siê do stolicy prymasowskiej. Zmar³ 28 sierpnia 1540 r. w Skierniewicach, a pochowany zosta³ w katedrze gnieŸnieñskiej. By³
mê¿em m¹drym i energicznym, zas³u¿onym szczególnie dla diecezji poznañskiej.
LUDWICZAK Antoni (1878-1942), ksi¹dz, wybitny dzia³acz spo³eczno-oœwiatowy. Dzieje ks. A. Ludwiczaka wpisane s¹ w najchlubniejszy nurt historii
Wielkopolski i kraju. Urodzi³ siê 15 maja 1878 r. w Kostrzynie jako syn drogomistrza Jana i Salomei z Pawelów. Ukoñczy³ szko³ê ludow¹ w Poznaniu, a nastêpnie
Gimnazjum œw. Marii Magdaleny w Poznaniu, gdzie by³ cz³onkiem tajnego kó³ka
samokszta³ceniowo-patriotycznego. W 1900 r. wst¹pi³ do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Wyœwiêcony w 1903 r., by³ kolejno wikarym w Lubaszu, Buku,
Ostrzeszowie i Ostrowie, a od 1912 r. proboszczem w Pniewach. Ju¿ w Lubaszu
podj¹³ pracê spo³eczno-oœwiatow¹, zw³aszcza wœród m³odzie¿y. W 1906 r. zwi¹za³
siê z dzia³alnoœci¹ Ligi Polskiej, a póŸniej Narodowej Demokracji. Od 1908 r.
dzia³a³ w Towarzystwie Czytelni Ludowych, a od 1912 r. jako sekretarz generalny
TCL i kontroler bibliotek. Za³o¿y³ gazetkê Przyjaciel M³odzie¿y (1910), pisywa³
w Przegl¹dzie Oœwiatowym, Przegl¹dzie Koœcielnym, Robotniku, wydawa³ popularne
broszury, pocztówki i telegramy patriotyczne. Organizowa³ kursy dla bibliotekarzy.
Jako dzia³acz TCL zajmowa³ siê tak¿e stowarzyszeniami polonijnymi w Niemczech,
jak równie¿ prac¹ w Stra¿y i Towarzystwie Demokratyczno-Narodowym. W 1918 r.
nale¿a³ do tajnego Komitetu Obywatelskiego, z którego wy³oni³y siê rady ludowe.
Ludwiczak za³o¿y³ Radê Ludow¹ w Pniewach, która by³a wspó³organizatork¹
Powstania Wielkopolskiego na tym terenie. Jako delegat powiatu szamotulskiego bra³
udzia³ w Polskim Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu w dniach od 3 do 5 grudnia 1918 r.
W 1919 r. zosta³ pos³em na Sejm Ustawodawczy. Bra³ udzia³ w akcji plebiscytowej
na Warmii, Mazurach (1920) i Górnym Œl¹sku (1920/21). Utrzymywa³ kontakty
z Serbo³u¿yczanami. W 1921 r. wycofa³ siê z pracy politycznej i w TCL, a zaj¹³ siê
gorliwie za³o¿onym przez siebie Uniwersytetem Ludowym w Dalkach k/Gniezna,
gdzie w okresie jesienno-zimowym organizowane by³y zajêcia dla m³odych rolników
i dziewcz¹t wiejskich. Podobne uniwersytety za³o¿y³ póŸniej w pomorskim Zagórzu
oraz w Odolanowie. Od lipca 1938 r. zosta³ administratorem parafii w Che³mcach
pow. inowroc³awski, gdzie gorliwie wykonywa³ swoje obowi¹zki. Aresztowany
przez Gestapo w listopadzie 1939 r., przebywa³ w obozach koncentracyjnych w Stutt
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-hofie, Sachsenhausen, Dachau, gdzie wiêziono polskich ksiê¿y, a potem w Hartcheim
k/Linzu, gdzie zgin¹³ 17 czerwca 1942 r. Jego pamiêæ uczczono tablic¹ w katedrze
poznañskiej, tablicami pami¹tkowymi na œcianach koœcio³ów w Kostrzynie i Lubaszu
oraz na budynku uniwersytetu w Dalkach pod Gnieznem. Jedna z ulic Gniezna nosi
jego imiê. W 1996 r. wydany zosta³ medal pami¹tkowy pt.: „Mistrz i uczeñ”, na którym
pokazano sylwetki A. Ludwiczaka i jego ucznia Stanis³awa Miko³ajczyka. Biografiê
pt.: Ks. Antoni Ludwiczak 1878-1942 opracowa³a i wyda³a Barbara D¹browska.
MAÆKOWIAK Edmund (1903-1971), pedagog, dyrygent chórów, dzia³acz
œpiewaczy, kompozytor. Urodzi³ siê 15 paŸdziernika 1903 r. w Gu³towach
k/Kostrzyna jako syn rolnika Macieja i Franciszki z Dropików. Po ukoñczeniu
szko³y powszechnej w rodzinnej wsi i Seminarium Nauczycielskiego w RogoŸnie,
studiowa³ pedagogikê w Pañstwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu.
Nastêpnie uzyska³ dyplom nauczyciela muzyki szkó³ œrednich. Uczy³ kolejno
w Szkole Miejskiej w Poznaniu, w Seminarium Nauczycielskim w Czarnkowie,
a od 1932 r. w jedynym polskim gimnazjum na terenie Trzeciej Rzeszy w Bytomiu,
gdzie wraz z chórem organizowa³ koncerty dla œrodowisk polonijnych. W 1939 r.
wróci³ do Poznania. Podczas okupacji pracowa³ w urzêdzie opieki spo³ecznej i bra³
udzia³ w tajnym nauczaniu. Od 1945 r. uczy³ muzyki w Liceum Pedagogicznym,
a w 1947 r. rozpocz¹³ pracê w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Muzycznej, zostaj¹c od
1950 r. dziekanem wydzia³u pedagogicznego, a w latach 1961-1967 jej rektorem.
Wybitny pedagog, jeden z czo³owych teoretyków wychowania muzycznego w Polsce,
czynny by³ tak¿e jako dyrygent chórów i dzia³acz spo³eczny. Od 1959 r. by³ dyrektorem artystycznym Zjednoczenia Polskich Zespo³ów Œpiewaczych i Instrumentalnych,
a od 1969 r. jego prezesem. Dzia³a³ równie¿ w Towarzystwie Muzycznym im.
Henryka Wieniawskiego. Wyda³ przewodnik metodyczny do nauki œpiewu w szkole
ogólnokszta³c¹cej, skomponowa³ oko³o 60 pieœni chóralnych. By³ dwukrotnie ¿onaty.
Zmar³ w Poznaniu 30 marca 1971 r.
MARKIEWICZ Antoni (1) (1841-1923) mistrz piekarski, fabrykant pierników.
Urodzi³ siê 23 maja 1841 r. w Kostrzynie jako syn rolnika Wojciecha i jego ¿ony
Franciszki z domu Wróblewska. Jak przekazuje tradycja rodzinna z powodu udzia³u
w powstaniu 1863 r. musia³ ukrywaæ siê i podj¹³ pracê w piekarni, gdzie wyuczy³
siê zawodu, a z czasem zda³ egzamin mistrzowski i otworzy³ w rodzinnym mieœcie
piekarniê u zbiegu ulic Dworcowej i Poznañskiej. W 1895 r. obok piekarni za³o¿y³
pierwsz¹ w tej miejscowoœci fabrykê, która funkcjonowa³a jako firma A. Markiewicz
Fabryka Pierników w Kostrzynie. W pierwszych latach jej istnienia fabrykê przej¹³
ziêæ za³o¿yciela Józef Krzy¿anowski, z zawodu piernikarz, który doprowadzi³ do jej
szybkiego rozwoju. Fabryka ta za swoje wyroby „najznakomitszej dobroci” zdobywa³a
z³ote i srebrne medale na wystawach w Poznaniu, GnieŸnie, Berlinie i Düsseldorfie.
Po 1905 r. rozbudowano obiekt i rozszerzono produkcjê o bogaty asortyment makaronów, uzyskuj¹c kolejne dowody uznania na targach w Krakowie i Lwowie. Wyroby firmy A. Markiewicz Fabryka Pierników i Makaronów dorównywa³y toruñskim
i berliñskim, a popularne by³y nie tylko w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim, ale tak¿e
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na pozosta³ych ziemiach polskich i w krajach oœciennych. Ta pierwsza polska fabryka
pierników po rozbudowie zatrudnia³a w sezonie ponad stu pracowników. Na pocz¹tku
XX w. fabrykê przekszta³cono w spó³kê, której Radzie Nadzorczej przewodniczy³
hr. Ignacy Miel¿yñski. Najlepszy okres powodzenia mia³a firma Markiewicza do
1914 r. Antoni Markiewicz by³ ¿onaty z Józef¹ z Pilaczyñskich (zm.1898), z któr¹
mia³ cztery córki: W³adys³awê, ¿onê Józefa Krzy¿anowskiego oraz Pelagiê, Teresê
i Mariê. W ostatnich latach ¿ycia zamieszkiwa³ u córki Pelagii Deutsch we Wronkach, gdzie zmar³ 29 wrzeœnia 1923 r. Pochowany zosta³ w grobowcu rodzinnym
na kostrzyñskim cmentarzu parafialnym z honorami wojskowymi, jak przysta³o na
weterana powstania styczniowego.
MARKIEWICZ Antoni (2) (1869-1931), mistrz malarski, dzia³acz spo³eczno-narodowy. Urodzi³ siê 1 stycznia 1869 r. w rodzinie rzemieœlniczej z ojca Wojciecha
mistrza szewskiego i matki Michaliny z domu Miklaszewska. Poza wykonywaniem
swego zawodu bra³ ¿ywy udzia³ w ¿yciu spo³eczno-narodowym. Dzia³a³ w Cechu
Wspólnym, Bractwie Strzeleckim, Towarzystwie Przemys³owym, Kole Œpiewackim,
Towarzystwie Gimnastycznym Sokó³, sprawowa³ tak¿e patronat nad Stowarzyszeniem
M³odzie¿y Polskiej. W m³odoœci wspó³organizowa³ wiece przeciwwyw³aszczeniowe,
troszczy³ siê o zachowanie polskiej komendy w Bractwie Strzeleckim. W 1904
r. pobudowa³ w³asn¹ kamienicê przy ulicy Dworcowej 9, na której do dziœ widnieje jego monogram AM. W 1916 r. w kostrzyñskim koœciele wspó³organizowa³
uroczystoœci z okazji œmierci Henryka Sienkiewicza. W listopadzie 1918 r. przyczyni³
siê do zorganizowania w Kostrzynie Stra¿y Obywatelskiej i wszed³ w sk³ad Rady
Robotniczo-¯olnierskiej. Sprawowa³ z jej ramienia nadzór nad niemieckim burmistrzem. Ufundowa³ te¿ sztandar z bia³ym or³em dla powstañców z Kostrzyna. Jego trzej
synowie: Edmund, Alojzy i Maksymilian brali udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim.
Po odzyskaniu wolnoœci przez Polskê w 1919 r. spolszczy³ nazwy niemieckie na budynkach urzêdowych na terenie stacji kolejowych pomiêdzy Poznaniem a Wrzeœni¹,
wykonuj¹c tê pracê na w³asny koszt. By³ dzieckiem Kostrzyna. Swemu miastu rodzinnemu poœwiêci³ przesz³o pó³ wieku pracy spo³ecznej, pe³ni¹c m.in. funkcjê radnego,
jak i przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. By³ te¿ cz³onkiem Sejmiku Powiatowego
w Œrodzie. Od 1931 r. zasiada³ w zarz¹dzie Zwi¹zku Towarzystw Przemys³owych
i Rzemieœlniczych na Wielkopolskê w Poznaniu. Zmar³ 30 grudnia 1931 r. Jego uroczysty pogrzeb by³ dowodem uznania dla zas³ug i gorliwej s³u¿by dla spo³ecznoœci
kostrzyñskiej. ¯on¹ Antoniego Markiewicza by³a niemiecka katoliczka Lina z domu
Preuss, z któr¹ mia³ czterech synów.
M¥KOWSKI Józef (1861-1930), znakomity aptekarz, polski patriota. Syn ziemi
wielkopolskiej, Józef Antoni M¹kowski urodzi³ siê 11 czerwca 1861 r. w Ostrowie
w rodzinie ziemiañskiej Micha³a i Michaliny z Klemczyñskich. Po ukoñczeniu studiów
medycznych na uniwersytecie we Wroc³awiu w 1891 r. z tytu³em magistra farmacji podejmowa³ praktykê w ró¿nych aptekach Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego. Zamieszkiwa³ w Poznaniu w kamienicy przy ul. Ratajczaka 18. W 1893 r. zatrudniony zosta³
w aptece Stêczniewskiego w Kostrzynie, mieszcz¹cej siê w Rynku pod nr 6. PóŸniej

21
kupi³ ten obiekt od wdowy po zmar³ym w³aœcicielu. W 1894 r. nale¿a³ do za³o¿ycieli
Towarzystwa Przemys³owego w Kostrzynie, bêd¹c jego pierwszym prezesem.
W 1905 r. przyczyni³ siê do utworzenia w Kostrzynie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,
zostaj¹c przewodnicz¹cym jej zarz¹du. Udziela³ siê te¿ aktywnie w dzia³alnoœci
miejscowego Banku Ludowego, a od 1906 r. w radzie nadzorczej Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej Rolnik. W 1910 r. figurowa³ na sporz¹dzonej przez policjê prusk¹
liœcie polskich agitatorów w powiecie œredzkim. W jego aptece na widocznym miejscu
wisia³y zawsze symbole narodowe: Bia³y Orze³ w koronie oraz litewska Pogoñ. By³
cz³owiekiem o pogodnym usposobieniu, który lubi³ podró¿owaæ. Odwiedzi³ m.in.
Wystawê Œwiatow¹ w Konstantynopolu. Darzy³ przyjaŸni¹ kostrzyñskich lekarzy
– doktorów Kubego i Jagielskiego, a tak¿e swego szwagra Marcina Bieñkowskiego.
Nale¿a³ równie¿ do Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, prowadz¹c jego
filiê powiatow¹ z siedzib¹ w Kostrzynie. W listopadzie 1918 r. aktywnie w³¹czy³
siê do dzia³alnoœci niepodleg³oœciowej na terenie Kostrzyna. 11 listopada zwo³a³
na Rynku zebranie mieszkañców Kostrzyna, podczas którego powo³ano Stra¿
Obywatelsk¹ i Stra¿ Bezpieczeñstwa. Na zebraniu Rady Robotniczo-¯o³nierskiej
zosta³ wybrany jej przewodnicz¹cym. 24 listopada 1918 r. wybrano go jako delegata
Kostrzyna na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. 28 grudnia zwo³a³ wiec, celem
wys³ania powstañców na pomoc Poznaniowi. Na pocz¹tku 1919 r. zosta³ cz³onkiem
Magistratu, a póŸniej Rady Miejskiej w Kostrzynie. W 1919 r. wraz ze szwagrem
profesorem Bronis³awem Stelmachowskim by³ jednym z organizatorów tworz¹cego
siê Uniwersytetu Poznañskiego. W 1924 r. za³o¿y³ w Poznaniu na Staro³êce filiê
apteki kostrzyñskiej. W 1929 r. by³ prezesem Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie. Zmar³ 18 maja 1930 r. w Poznaniu, a pochowany zosta³
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Kostrzynie. Jego aptekê w 1938 r. przej¹³
po ukoñczeniu studiów syn Lech. Z pierwsz¹ ¿on¹ Zofi¹ ze Stelmachowskich mia³
syna Ksawerego i córkê Mariê, a z drug¹ ¿on¹ Helen¹ z Czajkowskich dwóch synów:
Lecha i Zbigniewa.
MIEL¯YÑSKI Ignacy (1871-1938), hrabia, podpu³kownik Wojska Polskiego.
Urodzi³ siê w Poznaniu jako syn hrabiostwa Karola i Emilii Miel¿yñskich w³aœcicieli
maj¹tku Chobienice. Ju¿ w m³odoœci wykazywa³ du¿e poczucie narodowe, nazywaj¹c
rozbiory Polski – w czasie pobytu w szkole kadetów w DreŸnie – czynem haniebnym.
Mimo patriotycznej postawy zdoby³ stopieñ oficerski, a potem ukoñczy³ szko³y jazdy
w Hanowerze i Wiedniu oraz odby³ studia rolnicze. W 1901 r. poœlubi³ sw¹ stryjeczn¹
siostrê Sewerynê Miel¿yñsk¹ i wszed³ w posiadanie Iwna. Po kilku latach naby³
po bracie Macieju Chobienice. Jako dziedzic wielkiej fortuny wykupywa³ ziemie
z r¹k niemieckich i udziela³ siê w ¿yciu spo³ecznym. Zgodnie z tradycj¹ swego rodu
dzia³a³ w Radzie Nadzorczej Bazaru oraz w wielu radach nadzorczych w Kostrzynie
i Poznaniu. Rozwin¹³ w Iwnie hodowlê koni pó³krwi, a w 1916 r. zakupi³ stado pe³nej
krwi angielskiej, daj¹c pocz¹tek stajni wyœcigowej. Cieszy³ siê opini¹ œwietnego
organizatora polowañ, a tak¿e konkursów psów myœliwskich (1909-1910). W czasie
I wojny œwiatowej walczy³ w mundurze niemieckim na froncie wschodnim i za-
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chodnim. Na wieœæ o wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 zg³osi³ siê
ochoczo do powstañców, zostaj¹c dowódc¹ odcinka na froncie pó³nocnym pod £abiszynem. W lipcu 1919 r. walcz¹c na froncie zachodnim, przyczyni³ siê do odebrania
Niemcom Zb¹szynia. W paŸdzierniku 1919 r. wzi¹³ udzia³ w I Powstaniu Śl¹skim.
PóŸniej uczestniczy³ w pracach komisji wytyczaj¹cej zachodnie granice Polski.
W 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej rotmistrz Ignacy Miel¿yñski zorganizowa³ i wyposa¿y³ w konie 215. Ochotniczy Pu³k Jazdy Wielkopolskiej, na czele
którego odniós³ zwyciêstwo pod Brodnic¹. Po uzupe³nieniu si³ pu³k odby³ zwyciêsk¹
kampaniê na froncie bia³oruskim, dochodz¹c do Miñska. Za swe czyny w Powstaniu
Wielkopolskim i wojnie w 1920 r. Ignacy Miel¿yñski odznaczony zosta³ krzy¿em
Virtuti Militari oraz trzykrotnie Krzy¿em Walecznych, a nastêpnie awansowany do
stopnia podpu³kownika. Jego pu³k w 1921 r. przemianowany zosta³ za zas³ugi bojowe
na 26. Pu³k U³anów im. hetmana Jana Karola Chodkiewicza. W czasach II Rzeczypospolitej Iwno by³o drug¹ co do wielkoœci stadnin¹ w Wielkopolsce, dostarcza³o
rocznie ok. 50 koni dla wojska, jak równie¿ otrzymywa³o nagrody na wystawach
hodowlanych oraz za œwietne konie wyœcigowe. W 1932 r. u Miel¿yñskich goœci³ na
polowaniu sam Jan Kiepura, a w1937 r. zatrzyma³a siê tu w podró¿y poœlubnej m³oda królewska para z Holandii – królewna Julianna i ksi¹¿ê Bernard Lippe Biesterfeld.
W ostatnich latach ¿ycia, mimo k³opotów materialnych, hrabia zachowywa³ pogodê
ducha, chêtnie grywa³ w bryd¿a. Jeszcze 6 stycznia 1938 r. bra³ udzia³ w ods³oniêciu
pomnika Powstañców Wielkopolskich w Kostrzynie, a ju¿ kilka dni póŸniej
11 stycznia 1938 r. zmar³ w Poznaniu. Pochowany zosta³ w Iwnie. Pogrzeb pu³kownika
odby³ siê zgodnie z dawn¹ tradycj¹ wojskow¹ z udzia³em kompanii 15. Pu³ku U³anów
z Poznania oraz delegacji 26. Pu³ku U³anów z Baranowicz. W 2001 r. przed pa³acem
w Iwnie ustawiono granitowy g³az, upamiêtniaj¹cy zas³ugi Ignacego Miel¿yñskiego.
Od 30 lat w Iwnie spotykaj¹ siê rodziny wojskowe 26. Pu³ku U³anów, by oddaæ ho³d
jego twórcy i przypomnieæ tradycje przodków.
MIEL¯YÑSKI Józef herbu Nowina (1824-1900), ziemianin, polski dzia³acz
spo³eczny. Pochodzi³ z zas³u¿onej na polu dzia³alnoœci narodowej rodziny. Urodzi³ siê
17 marca 1824 r. By³ synem znanego dzia³acza spo³ecznego Macieja Józefa Franciszka
Miel¿yñskiego, któremu ¿ona Konstancja wnios³a w posagu Chobienice i urodzi³a
dziewiêcioro dzieci. Po otrzymaniu gruntownego wykszta³cenia w Poznaniu, a potem
na uniwersytecie w Berlinie, zosta³ zarz¹dc¹, a póŸniej w³aœcicielem dóbr ziemskich
Iwno, które przekaza³a mu babka Franciszka. PóŸniej sta³ siê równie¿ spadkobierc¹
fortuny swego bezdzietnego stryja Seweryna Miel¿yñskiego z Mi³os³awia. Na terenie Iwna mia³ dobrze rozwiniêt¹ hodowlê owiec. Pod koniec XIX w. pobudowa³
w tej wsi cegielniê i inne obiekty gospodarcze. Od 1863 r. by³ cz³onkiem pruskiej
Izby Panów, gdzie w ramach Ko³a Polskiego broni³ interesów polskiej spo³ecznoœci
i koœcio³a katolickiego. By³ jednym z filarów Bazaru, wspieraj¹cego inne polskie
instytucje. By³ te¿ prezesem Towarzystwa Naukowej Pomocy w Poznaniu oraz
wspó³twórc¹ muzeum przy Poznañskim Towarzystwie Przyjació³ Nauk. W 1868 r.
ufundowa³ krzy¿ przydro¿ny w Kostrzynie przy wylocie ulicy Poznañskiej. Kiedy
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zmar³ 12 sierpnia 1900 r., kondukt pogrzebowy z Iwna do grobów rodzinnych
w WoŸnikach k/Grodziska przeje¿d¿a³ przez Kostrzyn, gdzie zmar³ego ¿egna³y t³umy
mieszkañców miasteczka. Hrabia Józef Miel¿yñski by³ mê¿em zasad niez³omnych
i wielkiej odwagi cywilnej. Jego pamiêci poœwiêcona jest marmurowa tablica
w prezbiterium koœcio³a iwieñskiego. Z ma³¿eñstwa z Emili¹ Bniñsk¹ mia³ cztery córki: Mariê, Izabelê, Konstancjê i najm³odsz¹ Sewerynê, która odziedziczy³a
Iwno, a potem wysz³a za m¹¿ za swego kuzyna Ignacego hrabiego Miel¿yñskiego.
MIKLASZEWSKI Ludwik (1869-1931), mistrz krawiecki, dzia³acz rzemieœlniczy,
pose³ do sejmu. Urodzi³ siê 17 sierpnia 1869 r. w Kostrzynie. By³ synem Tomasza,
krawca i Marianny z Kwiatkowskich. Od m³odoœci pracowa³ spo³ecznie wœród
m³odzie¿y rzemieœlniczej. Powo³any do pruskiej s³u¿by wojskowej w Kilonii
dzia³a³ tajnie, a po ukoñczeniu s³u¿by jawnie, wœród tamtejszej Polonii. Uda³ siê
nastêpnie na kilka lat do Berlina, gdzie doskonali³ siê w fachu krawieckim oraz by³
cz³onkiem organizacji polonijnych. W roku 1900 wróci³ do Poznania i za³o¿y³ jedn¹
z najwiêkszych w Wielkopolsce firm krawieckich (Pracowniê Ubiorów Mêskich
i Sk³ad Sukna). Jednoczeœnie pracowa³ w organizacjach rzemieœlniczych. Kierowa³
Towarzystwem M³odych Przemys³owców, które obdarzy³o go potem honorow¹
prezesur¹. Przez wiele lat by³ starszym Wolnego Cechu Krawieckiego, a w Izbie
Rzemieœlniczej sta³ siê przywódc¹ polskich rzemieœlników. W latach 1911-1918 by³
jedynym polskim cz³onkiem zarz¹du Izby. W okresie Powstania Wielkopolskiego
zosta³ z ramienia Naczelnej Rady Ludowej komisarzem Izby Rzemieœlniczej i dziêki
niemu szybko zosta³a ona przejêta przez Polaków. W Polsce niepodleg³ej by³ m.in.
pierwszym polskim burmistrzem Kostrzyna, cz³onkiem Rady Nadzorczej Banku
Przemys³owców oraz cz³onkiem prezydium Naczelnej Rady Rzemios³a Polskiego
w Warszawie i cz³onkiem jej komisji rewizyjnej. W 1919 r. za³o¿y³ w Poznaniu
spó³dzielniê krawieck¹, a w rodzinnym Kostrzynie Kasê Oszczêdnoœci i wchodzi³ do
jej zarz¹du. By³ tak¿e przewodnicz¹cym Zjednoczenia Zwi¹zku Cechów Samodzielnych Rzemieœlniczych, z którego ust¹pi³ w roku 1928, kiedy organizacja ta popar³a
podczas wyborów do parlamentu prosanacyjn¹ Katolick¹ Uniê Ziem Zachodnich.
Pogl¹dy polityczne Miklaszewskiego ulega³y ewolucji. Pocz¹tkowo by³ pod wp³ywem
konserwatystów i zosta³ wybrany wiceprezesem utworzonego w 1910 r. Zwi¹zku
Narodowego. W niepodleg³ej Polsce nale¿a³ do Zwi¹zku Ludowo-Narodowego.
W 1928 r. zosta³ wybrany z jego listy pos³em na sejm z okrêgu wyborczego 34: miasto
Poznañ. W 1931 r. podpisa³ siê pod zbiorowym protestem spo³eczeñstwa wielkopolskiego przeciwko sprawie brzeskiej. Zmar³ po krótkiej chorobie 23 lipca 1931 r.
w Poznaniu. Pochowany zosta³ na cmentarzu w Kostrzynie. Z ¿on¹ Stefani¹ Rutkowsk¹ (zmar³¹ w 1947 r.) mia³ 5 synów: W³odzimierza (poleg³ego w 1919 r. Powstaniu Wielkopolskim), Lecha, Zygmunta, Wincentego, Aleksandra oraz 2 córki:
Kazimierê Rubiœ i Halinê Stypczyñsk¹. Jego nazwisko nosi ulica w Kostrzynie.
NOWOTARSKI Jan (1896-1939), pedagog, dzia³acz spo³eczno-kulturalny. Urodzi³ siê
9 sierpnia 1896 r. w Posadzie Górnej k/Rymanowa w pow. sanockim w woj. rzeszowskim
w rodzinie ch³opskiej jako syn Andrzeja i Katarzyny z domu Wojtanowska. Do szko³y
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powszechnej uczêszcza³ w Rymanowie. W 1914 r. rozpocz¹³ naukê w Pañstwowym
Seminarium Nauczycielskim w Kroœnie, przerwan¹ w maju 1915 r. powo³aniem
do armii austriackiej. Podczas I wojny œwiatowej dosta³ siê do niewoli rosyjskiej,
w której przebywa³ od 1 wrzeœnia 1917 r. do 31 wrzeœnia 1921 r. Po zakoñczeniu
wojny zda³ egzamin dojrza³oœci 1 czerwca 1922 r. w kroœnieñskim seminarium.
Pracê zawodow¹ podj¹³ w 1923 r. w Szkole Æwiczeñ przy Seminarium Nauczycielskim w Tarnowskich Górach. Egzamin kwalifikacyjny zda³ 20 czerwca w 1925 r.
w Katowicach, a w 1928 r. ukoñczy³ Wy¿szy Kurs Nauczycielski. Od sierpnia 1927 r.
przez 3 lata pracowa³ jako kierownik Szko³y Powszechnej w Krzykosach w pow.
œredzkim. W 1927 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Mart¹ z domu Dyl¹¿anka, z któr¹
mia³ 4 dzieci: synów Wac³awa, Adama i Kazimierza oraz córkê Teresê. W latach 19281930 r. by³ organizatorem i dyrygentem orkiestry dêtej w Krzykosach . Od 1 wrzeœnia
1930 r. do 31 sierpnia 1939 r. by³ kierownikiem Szko³y Powszechnej w Kostrzynie,
kieruj¹c jednoczeœnie Publiczn¹ Dokszta³caj¹c¹ Szko³¹ Zawodow¹. Przez 5 lat by³
cz³onkiem Rady Miejskiej w Kostrzynie, a od 1931 r. dyrygentem miejscowego Ko³a
Œpiewackiego, które doprowadzi³ do wysokiego poziomu i wielu osi¹gniêæ artystycznych. Aktywnie udziela³ siê w pracy spo³ecznej. By³ cz³onkiem zarz¹du Towarzystwa
Czytelni Ludowych, pracowa³ w Polskim Zwi¹zku Zachodnim, Towarzystwie Budowy Szkó³, Kole Przyjació³ Harcerstwa i w Kole Zwi¹zku Powstañców. Kierowa³
te¿ Podogniskiem Metodycznym w Kostrzynie do nauki œpiewu w szko³ach obwodu
œredzkiego. W trybie zaocznym ukoñczy³ w 1939 r. Pañstwowe Konserwatorium
Muzyczne w Poznaniu. W pierwszych dniach wrzeœnia 1939 r. wraz z rodzinami
urzêdników samorz¹dowych ewakuowa³ siê z bliskimi w okolice Czerniejewa. Po
powrocie do Kostrzyna, zajêtego ju¿ przez w³adze niemieckie, by³ czêsto szykanowany
i zmuszany do codziennego meldowania siê w Magistracie oraz u miejscowej nauczycielki niemieckiej Margarety Nahtigal. Aresztowany 18 paŸdziernika 1939 r. zosta³
zatrzymany w miejscowym areszcie. Interwencja ¿ony nie odnios³a ¿adnego skutku.
Podczas rozprawy przed s¹dem doraŸnym w Domu Katolickim w dniu 20 paŸdziernika
zosta³ skazany na karê œmierci i tego samego dnia w godzinach popo³udniowych,
w gronie 28 obywateli miasta Kostrzyna i okolic, rozstrzelany na kostrzyñskim Rynku.
Po wojnie pochowany zosta³ w kwaterze pomordowanych na cmentarzu parafialnym.
W 1968 r. jego nazwisko znalaz³o siê na wzniesionym w Kostrzynie pomniku walki
i mêczeñstwa. W uznaniu jego zas³ug dla dobra miasta jedn¹ z ulic Kostrzyna w 1956 r.
nazwano jego imieniem. W 1969 r. jego wychowanek Józef Ciszewski ufundowa³
nagrodê stypendialn¹ im. Jana Nowotarskiego dla prymusa Szko³y Podstawowej
w Kostrzynie, która odt¹d jest corocznie przyznawana najlepszym uczniom. Pamiêæ
o wzorowym nauczycielu i oddanym spo³eczniku przetrwa³a wœród kostrzynian do dziœ.
PEIK Tadeusz (1891-1950), ksi¹dz, profesor, mêczennik za wiarê. Urodzi³ siê
12 wrzeœnia 1891 r. w RogoŸnie z ojca W³adys³awa, mistrza rzeŸnickiego i matki
Leokadii z domu Iwiñska. Na chrzcie otrzyma³ imiê Juda Tadeusz. W swym rodzinnym miasteczku ukoñczy³ gimnazjum. W 1911 r. podj¹³ studia w Seminarium
Duchownym w Poznaniu, przerwane wybuchem wojny œwiatowej. Jako szeregowiec
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– podobnie jak tysi¹ce Polaków z Wielkopolski – musia³ przywdziaæ mundur niemieckiego ¿o³nierza. Wkrótce uda³o mu siê wróciæ na teren Seminarium Duchownego
w Poznaniu, aby w charakterze sanitariusza odbywaæ s³u¿bê wojskow¹ w szpitalu
i równoczeœnie studiowaæ. W roku 1917 r. wyjecha³ do Münster w Westfalii, aby tam
na uniwersytecie kontynuowaæ studia teologiczne. 5 czerwca 1919 r. w niepodleg³ej
ju¿ Polsce otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k kardyna³a Edmunda Dalbora. Przez
rok by³ wikariuszem w Gostyniu, nastêpnie przez trzy lata w parafii œw. Marcina
w Poznaniu. W latach 1923-1931 by³ wyk³adowc¹ w Seminarium Nauczycielskim
w Lesznie, gdzie zas³yn¹³ jako wzorowy pedagog – profesor. Potem wróci³ znów
do pracy duszpasterskiej, obejmuj¹c na siedem lat parafiê NMP w Sierakowie. Czas
okupacji przetrwa³ szczêœliwie jako proboszcz parafii w ¯oniu ko³o Margonina.
Po wojnie otrzyma³ w administracjê parafiê œw. Miko³aja i Floriana w Chodzie¿y.
Stamt¹d przeszed³ do Kostrzyna, gdzie od 1 paŸdziernika 1946 r. pe³ni³ obowi¹zki
duszpasterskie. W ci¹gu trzech lat zarz¹dzania parafi¹ kostrzyñsk¹ zyska³ sobie szacunek wiernych jak i uznanie prze³o¿onych, jako cz³owiek ¿yczliwy bliŸnim i oddany
ca³ym sercem swej parafii. Pod jego opiekuñczymi skrzyd³ami rozwinê³o siê bujnie
¿ycie religijnie, prê¿nie dzia³a³y liczne stowarzyszenia: Katolickie Stowarzyszenie
M³odzie¿y Mêskiej i ¯eñskiej, Ko³o Matek Ró¿añcowych, Towarzystwo Robotników Katolickich, „Caritas”, Krucjata Eucharystyczna i inne. Jako mi³oœnik muzyki
koœcielnej ksi¹dz proboszcz szczególn¹ opiek¹ otacza³ Chór Koœcielny. Troszczy³
siê tak¿e o Ko³o Ministrantów, które wówczas skupia³o oko³o 40 ch³opców. Z jego
inicjatywy odnowiono i przebudowano zakrystiê zabytkowego koœcio³a, powiêkszono
balkon chóru wewn¹trz œwi¹tyni, a tak¿e postawiono przy koœciele od strony
ul. Œredzkiej now¹ figurê Matki Boskiej w miejsce zburzonej przez okupantów. Bra³
¿ywy udzia³ w ¿yciu publicznym parafii. Uczestniczy³ w uroczystoœciach szkolnych,
w poœwiêceniu sztandarów Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich i wznowionego
sztandaru Ko³a Œpiewackiego, a tak¿e w dorocznych do¿ynkach. Na kostrzyñskim
Rynku wita³ wizytatora parafii biskupa Franciszka Jedwabskiego. 18 listopada 1949 r.
zosta³ bezprawnie aresztowany pod pretekstem „nietolerancji religijnej” przez
funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu,
z których kilku pochodzi³o z Kostrzyna. Przez pó³ roku przetrzymywano go bez
wyroku s¹du w wiêzieniu, gdzie by³ katowany fizycznie i psychicznie. Nie odnios³y
skutku zbierane przez parafian kostrzyñskich podpisy w intencji uwolnienia swego
proboszcza. Zmar³ w szpitalu UB w Poznaniu 25 maja 1950 r. Konduktowi ¿a³obnemu
w drodze na cmentarz parafialny przewodzi³ arcybiskup Walenty Dymek w towarzystwie licznych ksiê¿y i t³umnie zgromadzonych parafian kostrzyñskich. Przez wiele lat
o tragicznym losie ksiêdza Tadeusza Peika – ofiary systemu stalinowskiego – g³oœno
siê nie mówi³o. Jednak pamiêæ o gorliwym duszpasterzu i prawym Polaku pozosta³a
¿ywa wœród kostrzyñskich parafian do dziœ. Na jego odnowionym grobowcu czêsto
widaæ œwie¿e kwiaty lub zapalone znicze. W maju 1990 r. w 40 rocznicê mêczeñskiej
œmierci tego kap³ana staraniem ksiêdza proboszcza Lecha Ludwiczaka na murze
koœcio³a w Kostrzynie umieszczona zosta³a marmurowa tablica, upamiêtniaj¹ca
ksiêdza Tadeusza Peika. W 1996 r. Rada Miejska w Kostrzynie przemianowa³a ulicê
Krótk¹ na ulicê Ksiêdza prof. Tadeusza Peika.
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POWALISZ Stanis³aw (1898-1968), malarz, witra¿ysta o mocnej pozycji w witra¿ownictwie polskim. Urodzi³ siê 7 kwietnia 1898 r. w Kostrzynie jako syn Marii
Micha³owskiej. Po przeniesieniu siê matki do Poznania i wyjœciu przez ni¹ za m¹¿
za krawca Augustyna Powalisza, zosta³ w 1905 r. przysposobiony przez ojczyma
i zmieni³ nazwisko na Stanis³aw Powalisz. Od najm³odszych lat dzia³a³ aktywnie
w harcerstwie, by³ dru¿ynowym 5. Poznañskiego Hufca Harcerzy im. ks. Józefa
Poniatowskiego, dla którego w póŸniejszym czasie wykona³ projekt sztandaru. W 1918 r.
zosta³ zaprzysiê¿ony w tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego.
Uzdolniony plastycznie w latach 1925-1927 kszta³ci³ siê w Pañstwowej Szkole Sztuk
Zdobniczych w Poznaniu, a nastêpnie studiowa³ dwukrotnie w Pary¿u. Po powrocie
bra³ udzia³ z powodzeniem w licznych wystawach malarstwa, a z czasem jednak
poœwiêci³ siê wy³¹cznie witra¿ownictwu. Za witra¿ Chrystus na krzy¿u otrzyma³ z³oty
medal, a za projekt witra¿u Jadwiga i Jagie³³o srebrny medal na wystawie w Bydgoszczy. Tworzy³ portrety, kompozycje figuralne, krajobrazy oraz kartony witra¿owe.
Wykonywa³ tak¿e plakaty i ekslibrisy. W 1936 r. otworzy³ w³asn¹ pracowniê, gdzie
skonstruowa³ specjalny piec do wypalania szk³a. Jesieni¹ 1939 r. po wybuchu wojny
nale¿a³ do grona organizatorów konspiracyjnej Komendy Chor¹gwi Wielkopolskiej
ZHP. Poznañscy harcerze kolportowali sabota¿owe ulotki wœród Niemców, podpisywane inicja³ami SS. By³ wspó³autorem kryptonimu Szare Szeregi, odnosz¹cego siê
do konspiracyjnego harcerstwa. Wysiedlony do GG, do koñca wojny przebywa³ na
Podlasiu. W 1945 r. powróciwszy do Poznania, rozwin¹³ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹, bêd¹c czêsto nagradzany za swoje dokonania. W jego pracowni powstawa³y
witra¿e zdobi¹ce koœcio³y w Chorzowie (1937), Wronkach (1946), Ksi¹¿u (1948),
na Uniwersytecie Poznañskim (1934) i w kilku innych koœcio³ach. Godny uwagi
jest jego witra¿ w romañskim oknie, nawi¹zuj¹cy do witra¿y œredniowiecznych
w koœciele œw. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu. Zaprojektowa³ tak¿e witra¿e do
prezbiterium katedry poznañskiej, a tak¿e do koœcio³ów œw. Wojciecha i Bo¿ego Cia³a.
Jego prace mo¿na podziwiaæ tak¿e w Izbie Rzemieœlniczej i MTP w Poznaniu. Zmar³
19 sierpnia 1968 r. w Poznaniu. Mia³ cztery córki, z których Maria, a obecnie jej syn
prowadz¹ pracowniê witra¿y na Rynku Œródeckim w Poznaniu. Dziêki wspó³pracy
z Mari¹ Powalisz-Bardoñsk¹ urz¹dzona zosta³a te¿ w 1992 r. w M-G Oœrodku Kultury
w Kostrzynie wystawa prac i projektów witra¿y Stanis³awa Powalisza z okazji œwiêta
regionalnego Kurdesza Kasztelañskiego.
PR¥DZYÑSKI Ignacy (1792-1850), genera³ wojsk polskich, in¿ynier i wybitny
strateg wojskowy. Pochodzi³ z rodziny Pr¹dzyñskich herbu Grzyma³a, wywodz¹cych
siê z Pr¹dna (Promna). Urodzi³ siê 20 lipca 1792 r. w Sannikach pod Kostrzynem
jako syn Stanis³awa i Marianny z Bronikowskich. Za udzia³ ojca Stanis³awa w powstaniu koœciuszkowskim Prusacy zburzyli jego maj¹tek, a matka wraz z dzieæmi
musia³a ukrywaæ siê w lesie u gajowego. Pierwsze nauki Ignacy pobiera³ w patriotycznej atmosferze domu rodzinnego, a póŸniej przez 6 lat pod opiek¹ prywatnego
wychowawcy w DreŸnie. W czasie wojen napoleoñskich ojciec zabra³ go do Poznania
i odda³ do gimnazjum. Jako 15-letni ochotnik Ignacy Pr¹dzyñski wst¹pi³ do pu³ku
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piechoty wielkopolskiej. PóŸniej ukoñczy³ Szko³ê Aplikacyjn¹ Artylerii i In¿ynierów
w Warszawie, awansuj¹c na porucznika. Bra³ udzia³ w kampanii napoleoñskiej
w 1812-1814 r. jako kapitan saperów i adiutant gen. D¹browskiego. Uczestniczy³
w walkach ko³o Bobrujska, w bitwie pod Borys³awem i przeprawie przez Berezynê.
Ciê¿ko chory przebywa³ w szpitalu w Wilnie, by w 1813 r. stan¹æ u boku ksiêcia Józefa
Poniatowskiego. Odznaczony zosta³ krzy¿em Virtuti Militari. Pod Lipskiem otrzyma³
nominacjê na szefa szwadronu, a za postawê w tej bitwie – krzy¿ Legii Honorowej.
Od 1815 r. s³u¿y³ w Armii Królestwa Polskiego, gdzie pracowa³ przy wytyczaniu
granicy Królestwa z Wielkopolsk¹. Za³o¿y³ wœród oficerów tajn¹ organizacjê Zwi¹zek
Prawdziwych Polaków, a póŸniej Towarzystwo Patriotyczne. W 1823 r. projektowa³
i nadzorowa³ prace przy budowie Kana³u Augustowskiego. W 1826 r. zosta³ uwiêziony
na 3 lata za dzia³alnoœæ spiskow¹. W powstaniu listopadowym pe³ni³ funkcjê generalnego kwatermistrza. Po pobycie w Zamoœciu powo³any do sztabu naczelnego
wodza, bra³ udzia³ w bitwie pod Grochowem i by³ twórc¹ planu wiosennej kampanii
w 1831 r. Jako genera³ brygady ws³awi³ siê 10 kwietnia 1831 r. w bitwie pod Iganiami.
Po upadku powstania znalaz³ siê jako jeniec w Rosji, gdzie na polecenie cara opisa³
wojnê polsko-rosyjsk¹. Uwolniony wróci³ do kraju, osiadaj¹c w maj¹tku w Galicji,
a póŸniej w Krakowie, gdzie napisa³ dzie³o swego ¿ycia – trzytomowe Pamiêtniki
oraz pracê pod tytu³em Czterej ostatni wodzowie polscy przed s¹dem historii. W 1850 r.
dla ratowania zdrowia wyjecha³ na wyspê Helgoland na Morzu Pó³nocnym, gdzie
zamar³ 4 sierpnia z dala od swoich i tam zosta³ pochowany na nieistniej¹cym dziœ
cmentarzu. Z ¿on¹ Emili¹ z Rutkowskich mia³ trzy córki i syna.
Nazwisko genera³a Ignacego Pr¹dzyñskiego zosta³o utrwalone w nazwach 12 miast
polskich. Jego imiê otrzyma³y szko³y w Augustowie, Siedlcach i Bia³obrzegach oraz
hufce ZHP w Augustowie i Kostrzynie. W 1993 r. ziemia z miejsca pochowania
Pr¹dzyñskiego zosta³a z³o¿ona w krypcie zas³u¿onych na Wzgórzu œw. Wojciecha w Poznaniu. 3 maja 2001 r. ods³oniêto na murze parku w Sannikach tablicê,
upamiêtniaj¹c¹ urodzonego w tej wsi bohatera. Inna tablica na jego czeœæ znajduje
siê te¿ przy grobowcu rodziców w koœciele w Jarz¹bkowie k/Wrzeœni. Jego imiê
nosi³ te¿ statek ¯eglugi Augustowskiej oraz statek Polskiej ¯eglugi Morskiej MS
Genera³ Pr¹dzyñski. Wiele pami¹tek zwi¹zanych z postaci¹ genera³a znajduje siê
w Izbie Muzealnej Ziemi Kostrzyñskiej. W 2010 r. minê³a 160 rocznica jego œmierci.
PRÊTKOWSKI Józef (1915-1945), bohaterski lotnik z Kostrzyna. Urodzi³ siê
15 wrzeœnia 1915 r. w Kostrzynie jako syn cieœli Stanis³awa i jego ¿ony Jadwigi
z domu Górka. Tu ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ i zawodow¹. Jako m³odzieniec wst¹pi³
do Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y Mêskiej. Æwiczy³ te¿ w oddzia³ach
Przysposobienia Wojskowego i wzi¹³ udzia³ w obozach junackich w Rozewiu i Pleszewie. W paŸdzierniku 1936 r. Józef Prêtkowski powo³any zosta³ do czynnej s³u¿by
wojskowej w 69. Pu³ku Piechoty w GnieŸnie. Po ukoñczeniu szko³y podoficerskiej
w 1937 r. przeniesiony zosta³ do Korpusu Ochrony Pogranicza w miejscowoœci
G³êbokie Wileñskie i przydzielony do plutonu ciê¿kich karabinów maszynowych.
We wrzeœniu 1938 r. znalaz³ siê w 5. Pu³ku Lotniczym w Lidzie w dawnym woje-
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wództwie nowogródzkim. Naukê pilota¿u ukoñczy³ w czerwcu 1939 r. w jednostce
szkolnej w Pohulance pod Wilnem. Udzia³ w wojnie obronnej zakoñczy³ 17 wrzeœnia
1939 r., uchodz¹c z Polski na £otwê przed wkraczaj¹cymi wojskami sowieckimi.
Podczas nieudanej ucieczki z £otwy po zajêciu jej przez ZSRR w sierpniu 1940 r.
uwiêziony zosta³ przez Rosjan i zes³any na Sybir. Tam, w ciê¿kim ³agrze cierpia³ g³ód i skrajn¹ nêdzê, kiedy nieoczekiwana wiadomoœæ o tworzeniu siê Armii
Polskiej wyrwa³a go z kazamat bolszewickich 1 listopada 1941 r. Wraz z polskimi
oddzia³ami przeby³ dalek¹ drogê z Ko³tubanki z ZSRR (grudzieñ 1941 r.) przez Iran,
Irak do Palestyny. W czasie transportowania drog¹ morsk¹ przez Atlantyk do Anglii
okrêt, na którym p³yn¹³, zosta³ uszkodzony przez Niemców i ton¹³, ale nasz bohater
szczêœliwie zosta³ uratowany. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii 1 kwietnia 1942 r.
s³u¿y³ w Polskich Si³ach Powietrznych, wchodz¹cych w sk³ad RAF-u. Przeszed³
liczne kursy szkoleniowe w Blackpool, Hucknall i Brighton. W 1943 r. przez Lizbonê
nawi¹za³ kontakt listowny z matk¹, siostr¹ i narzeczon¹ Walentyn¹ Kopczyñsk¹
w Kostrzynie, przesy³aj¹c im drobne paczki. Po inwazji w Normandii od pocz¹tku
1945 r. pe³ni³ s³u¿bê w Polskim Dywizjonie Myœliwskim 317. „Wileñskim”, dowodzonym przez pilota Mariana Che³meckiego, który stacjonowa³ miêdzy holenderskimi
miejscowoœciami Gilze i Rijen na wschód od Bredy. Jako plutonowy pilot numer
osobisty P-704629 Józef Prêtkowski odby³ miêdzy 22 lutego 1945 r. a 12 kwietnia
1945 r. 31 lotów bojowych, uczestnicz¹c w atakowaniu celów naziemnych na terenie
okupowanej przez Niemców Holandii. Startowa³ po raz ostatni 12 kwietnia 1945 r.
lec¹c Supermarine „Spitfire” ML 421. Podczas tego lotu zosta³ trafiony nad Schagen
(50 km na pó³noc od Amsterdamu) przez niemieck¹ artyleriê przeciwlotnicz¹. Spad³
ok. 12 km dalej ko³o miejscowoœci Twisk w pobli¿u Abbekerk na terenie okupowanej przez Niemców Holandii. Dokumenty osobiste pilota uratowali przed Niemcami
mieszkañcy pobliskich miejscowoœci. Pilot pochowany zosta³ na cmentarzu w Abbekerk na pó³noc od Amsterdamu. Józef Prêtkowski by³ ostatnim pilotem alianckim
poleg³ym na froncie zachodnim podczas II wojny œwiatowej. W 1962 r. jego prochy
przeniesiono na Cmentarz Ofiar Wojennych w Bredzie. Odznaczony zosta³ przez
dowództwo polskie Polow¹ Odznak¹ Pilota, a poœmiertnie – Krzy¿em Walecznych.
Posiada³ te¿ trzy odznaczenia brytyjskie. W 1990 r. jedna z ulic Kostrzyna nazwana
zosta³a imieniem Józefa Prêtkowskiego. 9 maja 1997 r. w czasie pobytu delegacji
holenderskiej z Abbekerk w Kostrzynie ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ na jego
czeœæ na budynku przy ulicy nosz¹cej jego imiê. Pamiêtaj¹ o nim mieszkañcy wspomnianej miejscowoœci w Holandii, gdzie w szkole znajduje siê tablica pami¹tkowa.
Listy, fotografie i inne pami¹tki osobiste pilota, przekazane rodzinie i burmistrzowi
Kostrzyna podczas ich pobytu w Holandii, znajduj¹ siê w zbiorach Izby Muzealnej
Ziemi Kostrzyñskiej.
PRZEC£AW z Gu³tów herbu Grzyma³a (zm. ok. 1378), starosta generalny Wielkopolski, wojewoda kaliski. Nale¿a³ do tej generacji swego rodu, która za Kazimierza Wielkiego pojawi³a siê na arenie politycznej i zaczê³a odgrywaæ powa¿niejsz¹
rolê. Karierê rozpocz¹³ w 1348 r. od urzêdu kasztelana poznañskiego, jednoczeœnie
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w latach 1348-1349 (1350?) by³ starost¹ kaliskim. Kazimierz Wielki pozbawi³ go
tego ostatniego urzêdu, podobnie jak Macieja Borkowica starostwa poznañskiego,
i mianowa³ na ich miejsce jednego starostê generalnego Wielkopolski – Wierzbiêtê
z Paniewic. Posuniêcie to doprowadzi³o do zawi¹zania konfederacji w sierpniu 1352 r.
pod kierownictwem obu usuniêtych z urzêdów mo¿now³adców. Konfederaci nie
wystêpowali przeciw królowi, lecz w obronie szlachty przed nadu¿ywaniem w³adzy
przez starostê. Mimo aktywnego – jak siê wydaje – udzia³u w konfederacji Przec³aw
zosta³ w 1359 r. starost¹ koœciañskim, a w 1360 r. otrzyma³ urz¹d wojewody kaliskiego. Odt¹d a¿ do 1370 r. przebywa³ bardzo czêsto w otoczeniu króla jako œwiadek
ró¿nych akcji prawnych. Zyska³ te¿ du¿e zaufanie Kazimierza Wielkiego, gdy¿
popiera³ jego plany sukcesyjne. W 1369 r. król przyzna³ mu urz¹d starosty generalnego Wielkopolski po Wierzbiêcie z Paniewic. Utrzyma³ siê na nim krótko, gdy¿ po
wst¹pieniu na tron Ludwika Wêgierskiego musia³ odst¹piæ urz¹d Ottonowi z Pilicy
(1371). Przec³aw bra³ w 1372 r. udzia³ w s¹dzie nad Janem z Czarnkowa. By³ jednym z trzech przewodnicz¹cych s¹du restytucyjnego, ustanowionego przez królow¹
regentkê El¿bietê w celu rewindykacji dóbr zabranych przez Kazimierza Wielkiego
rycerstwu, miastom i klasztorom. Gdy Grzymalita Janusz Suchywilk zosta³ w 1374 r.
arcybiskupem gnieŸnieñskim, Przec³aw towarzyszy³ mu czêsto i reprezentowa³ jako
senior interesy jego i ca³ego rodu. ¯y³ jeszcze latem 1378 r., zmar³ zapewne nied³ugo
potem.
PRZEMYS£ I (ok. 1220-1257), ksi¹¿ê wielkopolski z dynastii Piastów, zwany
te¿ Przemys³awem. By³ synem ksiêcia W³adys³awa Odonica. Od 1239 r. wraz
z bratem Boles³awem Pobo¿nym rz¹dzi³ dzielnic¹ poznañsk¹, a od 1243 r. równie¿
kalisk¹ (zasiêg ich rz¹dów kilkakrotnie siê zmienia³). Popiera³ rozwój osadnictwa
i handlu, lokuj¹c na prawie niemieckim miasta i wsie, co przyczyni³o siê do ekonomicznego rozwoju Wielkopolski. Pierwszym miastem przez niego lokowanym by³
Kostrzyn, któremu Przemys³ I nada³ prawa miejskie 11 listopada 1251 r. na zamku
w Pobiedziskach. Z tej racji tradycja nazywa³a Kostrzyn grodem Przemys³awa lub
Przemka. W 1253 r. z r¹k ksiêcia Przemys³a I i jego brata Boles³awa przywileje miejskie otrzyma³y Poznañ i Œrem. Zmar³ 4 czerwca 1257 r. Pochowany zosta³ w katedrze
poznañskiej. Osieroconymi przez niego czterema córkami i synem Przemys³em II
opiekowa³a siê ksiê¿na Jolanta. W 1956 r. jedn¹ z ulic Kostrzyna nazwano na jego
czeœæ ulic¹ Przemys³awa.
RACZYÑSKI Ignacy (1741-1823), prymas Polski. Pochodzi³ z arystokratycznego
rodu Raczyñskich. Syn Antoniego herbu Na³êcz i Katarzyny Szygowskiej. Urodzony
w Barcinie. Kszta³ci³ siê u jezuitów w Bydgoszczy i Krakowie, a potem studiowa³
w Mediolanie. W 1770 r. przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Po kasacie zakonu w 1773 r.
przebywa³ w Wiedniu i Pradze. Wróciwszy do kraju, obj¹³ plebaniê w Brodnicy oraz
Kostrzynie, gdzie zosta³ wprowadzony na urz¹d w 1776 r. W tym samym roku zosta³
mianowany kanonikiem katedry poznañskiej. Przez kilka lat podró¿owa³ po Europie,
poznaj¹c Italiê, Szwajcariê i Francjê. PóŸniej jako scholastyk sprawowa³ nadzór nad
szko³ami w diecezji poznañskiej. W czasie nieobecnoœci w parafii sprawowa³ rz¹dy
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przez pe³nomocnika – komendarza. W latach 1787-1793 osobiœcie sprawowa³ urz¹d
proboszcza w Kostrzynie. Powodowany ruin¹ drewnianego koœció³ka pw. œw. Ducha
(przy ulicy Poznañskiej) i tym, ¿e parafianie, zamiast s³uchaæ pouczeñ proboszcza
w koœciele farnym, cisnêli siê do koœció³ka szpitalnego, przyczyni³ siê do jego rozbiórki i przejêcia sprzêtów oraz dochodów przez parafiê. W dowód wdziêcznoœci
dla ksieni klasztoru klarysek w GnieŸnie Zofii Kraszkowskiej, która odrestaurowa³a
koœció³ par. œw. Piotra i Paw³a w Kostrzynie – jako pasterz miejsca – umieœci³ w 1791 r.
na jej czeœæ nad g³ównym wejœciem do koœcio³a tablicê z piaskowca. W sierpniu
1793 r. otrzyma³ od króla pruskiego nominacjê na biskupa poznañskiego, ale jego
ingres do katedry odby³ siê dopiero w 1796 r. W 1805 r. zosta³ mianowany ksiêciem
arcybiskupem gnieŸnieñskim. Urz¹d ten obj¹³ jednak dopiero w 1807 r. ju¿ w czasach
Ksiêstwa Warszawskiego, otrzymuj¹c jednoczeœnie tytu³ prymasa Polski. Prowadzi³
w tym czasie ostry spór z w³adzami Ksiêstwa w obronie koœcio³a i religii katolickiej.
W czasie pobytu Napoleona w Poznaniu – 30 listopada 1806 r. – odprawi³ w farze
uroczyst¹ sumê, w której uczestniczy³ cesarz Francuzów. W 1819 r. zda³ rz¹dy arcybiskupie i uda³ siê do Rzymu. Po powrocie osiad³ w diecezji przemyskiej. Zmar³
w Przemyœlu 20 stycznia 1823 r. W 1854 r. jego prochy przeniesiono do koœcio³a
w Obrzycku, gdzie staraniem potomków rodu Raczyñskich wystawiono mu naturalnej
wielkoœci pomnik ze spi¿u, na cokole którego napisano m.in., ¿e ... „by³ plebanem
w Kostrzynie”.
RADOÑSKI Karol (1883-1951), biskup poznañski i w³oc³awski. Pochodzi³ z patriotycznej rodziny Radoñskich. Urodzi³ siê 7 paŸdziernika 1883 r. w maj¹tku rodzinnym
Kocia³kowa Górka k/Kostrzyna, le¿¹cym w parafii Pobiedziska. Ukoñczy³ w 1903 r.
Gimnazjum œw. Marii Magdaleny w Poznaniu, a nastêpnie podj¹³ studia historyczne na uniwersytetach w Heidelbergu, Berlinie i Monachium. W latach 1905-1909
kszta³ci³ siê w Seminariach Duchownych w Poznaniu i GnieŸnie. Wyœwiêcony zosta³
na kap³ana 14 lutego 1909 r., po czym podj¹³ pracê w parafiach Czerniejewo oraz
œw. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu. W 1921 r. powierzono mu parafiê Serca Jezusowego i œw. Floriana na Je¿ycach. By³ te¿ redaktorem naczelnym wydawanego
w Poznaniu Przewodnika Katolickiego oraz sêdzi¹ prosynodalnym. Sakrê biskupi¹
otrzyma³ w 1927 r. z r¹k prymasa Augusta Hlonda, zostaj¹c biskupem pomocniczym archidiecezji poznañskiej, a rok póŸniej wikariuszem generalnym. Dwa
lata póŸniej obj¹³ stolicê biskupi¹ we W³oc³awku. W styczniu 1938 r. przewodniczy³ uroczystoœciom pogrzebowym zaprzyjaŸnionego z nim Ignacego hrabiego
Miel¿yñskiego w Iwnie. W czasie II wojny œwiatowej by³ kapelanem Armii Polskiej
gen. Andersa oraz cz³onkiem emigracyjnej Rady Narodowej w Londynie. Po powrocie do kraju jako opiekun i bliski przyjaciel ks. Stefana Wyszyñskiego razem
z kardyna³em Hlondem nadawa³ mu sakrê biskupi¹ 12 maja 1946 r. W 1947 r.
wyda³ nak³adem Ksiêgarni œw. Wojciecha w Poznaniu encyklopediê hagiograficzn¹
pt.: Œwiêci i b³ogos³awieni Koœcio³a Katolickiego. Zmar³ 16 marca 1951 r.
RUBIŒ Walenty (1867-1922), kupiec, dzia³acz spo³eczny i narodowy. Urodzony w 1867 r. w Poznaniu jako syn mistrza obuwniczego Józefa i jego ma³¿onki
Korduli. ¯onaty z Mariann¹ z domu Fuchs. W latach dziewiêædziesi¹tych XIX w.
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prowadzi³ w Kostrzynie restauracjê i handel korzeni. Aktywny cz³onek Towarzystwa
Œpiewackiego, a w 1905 r. wspó³za³o¿yciel Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i dowódca
sekcji obs³ugi sikawek. W 1906 r. nale¿a³ do za³o¿onej przez Polaków Spó³dzielni
Rolniczo-Handlowej Rolnik, w której by³ cz³onkiem trzyosobowego zarz¹du.
W latach 1908-1910 wchodzi³ w sk³ad Magistratu miasta Kostrzyna. Przez 10 lat
by³ cz³onkiem komisji rewizyjnej Rolnika. W listopadzie 1918 r., kiedy odradza³a
siê Polska, w czasie zebrania na kostrzyñskim Rynku wybrany zosta³ komendantem
80-osobowej Stra¿y Obywatelskiej. Po Powstaniu Wielkopolskim w latach 1920-1922 by³ prezesem zarz¹du OSP w Kostrzynie. Zmar³ 27 maja 1922 r. w Kostrzynie
i tu zosta³ pochowany. Mia³ kilkoro dzieci, synów: Leonarda, Stanis³awa, Edmunda
(powstañca wielkopolskiego, zamêczonego w Mauthausen), Eryka i Józefa oraz córki:
Jadwigê i Florentynê.
RYBAK Szczepan (1908-1945), ps. „Je¿”, ¿o³nierz Armii Krajowej, leœnik. Urodzi³
siê 6 grudnia 1908 r. w Weso³ej pod Kêpnem jako syn leœnika Stanis³awa i Rozalii
z domu B³aszczyk. Po wyuczeniu siê zawodu leœnika, pracowa³ jako gajowy w lasach maj¹tku Siemianice. W 1935 r. obj¹³ posadê gajowego w leœniczówce Janowo
k/Kostrzyna w dobrach hrabiego Adolfa Bniñskiego. We wrzeœniu 1939 r. bra³ udzia³
w walkach nad Bzur¹ i w obronie Warszawy, gdzie by³ ranny. W latach okupacji
zosta³ ponownie zatrudniony w leœniczówce Janowo, gdzie za namow¹ plutonowego Wawrzyñca Cha³upki w³¹czy³ siê do grupy konspiracyjnej. W 1942 r. zosta³
kwatermistrzem obwodu AK Œroda Wielkopolska. W 1943 r. organizowa³ placówkê
odbioru zrzutów lotniczych „Proso 2”. Awansowany do stopnia sier¿anta w nocy
z 14 na 15 wrzeœnia 1943 r. bra³ udzia³ w przejêciu zrzutu broni i sprzêtu, dokonanego
przez brytyjsk¹ za³ogê. Kierowa³ zbieraniem materia³ów zrzutowych i zacieraniem
œladów operacji. Uda³o mu siê zbiec przed akcj¹ poœcigow¹ i przez pó³ roku ukrywa³
siê w najbli¿szej okolicy. Aresztowany w kwietniu 1944 r. przez Gestapo, osadzony
zosta³ w ¯abikowie, gdzie wyrokiem policyjnego s¹du doraŸnego skazano go na karê
œmierci. Rozstrzelany zosta³ 19 stycznia 1945 r. Akcjê przejêcia zrzutu przez AK
w Janowie upamiêtnia postawiona w 1983 r. kapliczka z pami¹tkow¹ tablic¹. Z ¿on¹
Janin¹ z domu Sobczak mia³ dwóch synów: Januarego i Bogdana, którzy mieszkaj¹
obecnie w Gu³towach
SEMPO£OWSKI Antoni (1847-1936), hodowca roœlin, spo³ecznik. Urodzony
17 maja 1847 r. w Siekierkach Ma³ych jako syn w³aœciciela maj¹tku Ludwika
i Pauliny z Brykczyñskich. Pochodzi³ z zakorzenionej w okolicach Kostrzyna rodziny Sempo³owskich. Do szkó³ œrednich uczêszcza³ w Trzemesznie i Poznaniu,
i tutaj w 1866 r. z³o¿y³ maturê w szkole realnej. Przez 4 lata odbywa³ praktyki
w gospodarstwach rolnych w Wielkopolsce. Od 1870 r. studiowa³ nauki przyrodnicze
i rolnicze w Halle i Lipsku, gdzie w 1874 r. uzyska³ doktorat za pracê Przyczynek do
poznania budowy ³upiny nasiennej. W latach 1874-1876 by³ profesorem rolnictwa
oraz kierownikiem pola doœwiadczalnego w Wy¿szej Szkole Rolniczej im. Haliny
w ¯abikowie pod Poznaniem, nazwanej tak dla upamiêtnienia zmar³ej ¿ony Augusta Cieszkowskiego. Po likwidacji tej placówki przez rz¹d pruski, kierowa³ nowo
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utworzon¹ Stacj¹ Oceny Nasion. W 1880 r. przeniós³ siê do Warszawy, gdzie przy
Muzeum Przemys³u i Rolnictwa zorganizowa³ Stacjê Oceny Nasion, któr¹ kierowa³
przez 14 lat. PóŸniej prowadzi³ stacjê doœwiadczaln¹ w Sobieszynie, wprowadzaj¹c
nowoczesne metody badawcze. Uzyska³ nowe odmiany pszenicy, ¿yta, owsa
i ³ubinu. Jako autorytet w dziedzinie hodowli roœlin i nasiennictwa opublikowa³ 500
artyku³ów. W 1918 r. przeniós³ siê do Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego
w Pu³awach. Za swoje osi¹gniêcia otrzyma³ tytu³ profesora honorowego SGGW.
Zmar³ w Milanówku 21 stycznia 1936 r. Odznaczony zosta³ Krzy¿em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.
SKRZYPCZAK Stefan (1890-1940), burmistrz kostrzyñski. Urodzi³ siê 26 sierpnia 1890 r. w Nowym Mieœcie w Wielkopolsce. W latach m³odzieñczych wst¹pi³ do
Legionów Polskich, a po odzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê w 1918 r. s³u¿y³
w Wojsku Polskim, dochodz¹c do stopnia kapitana. W 1933 r. bêd¹c oficerem rezerwy, zosta³ wybrany burmistrzem miasta Kostrzyna. W ci¹gu siedmiu lat swojej
dzia³alnoœci przyczyni³ siê m.in. do przebudowy dawnego budynku elektrowni na
siedzibê magistratu, wyposa¿enia elektrowni miejskiej w nowe urz¹dzenia, pobudowania baraku dla rodzin bezrobotnych oraz urz¹dzenia targowiska miejskiego przy
obecnej ul. Braci Drzewieckich. W 1936 r. jako prezes OSP zainicjowa³ i wspomóg³
budowê nowej stra¿nicy przy ul. Poznañskiej 23. Za jego czasów w 1938 r. rozpoczêto
budowê parku miejskiego u zbiegu ulic Dworcowej i Warszawskiej. W uznaniu zas³ug
otrzyma³ Medal Pami¹tkowy za wojnê 1918-1921 r., Medal 10-lecia Niepodleg³oœci
oraz Srebrny Krzy¿ Zas³ugi. Po wybuchu wojny na pocz¹tku wrzeœnia 1939 r. kierowa³
ewakuacj¹ urzêdów i mieszkañców Kostrzyna. 26 wrzeœnia zosta³ brutalnie zabrany
z domu przez uzbrojonych hitlerowców i wywieziony do Poznania. Tam osadzono
go w forcie Grolman, a póŸniej w wiêzieniu przy ul. M³yñskiej. 9 stycznia 1940 r.
stan¹³ przed s¹dem pod zarzutem znêcania siê nad Niemcami przechodz¹cymi przez
Kostrzyn 3 wrzeœnia 1939 r. Mimo uniewinnienia zosta³ przetransportowany do Fortu
VII, gdzie prze¿ywa³ ciê¿kie chwile. Tam dostarcza³a mu ¿ywnoœæ i bieliznê jego
¿ona Kazimiera, która od wspó³wiêŸnia Ignacego Fierlika dowiedzia³a siê, ¿e m¹¿
Stefan Skrzypczak miêdzy 26 stycznia z 5 lutego 1940 r. zosta³ zabrany noc¹ z celi
w bieliŸnie i wyprowadzony na œmieræ. Nazwisko jego zosta³o umieszczone na
grobowcu ¿ony na kostrzyñskim cmentarzu parafialnym. Stefan i Kazimiera Skrzypczakowie byli ma³¿eñstwem bezdzietnym.
STABLEWSKI Erazm (1802-1870), dzia³acz gospodarczy i polityczny. Urodzi³ siê 2 czerwca 1802 r. w Trzeku k/Kostrzyna w rodzinie Kajetana i Rozalii
z Korytowskich. Ukoñczy³ Gimnazjum œw. Marii Magdaleny w Poznaniu. Studiowa³
na uniwersytecie w Berlinie, z którego zosta³ usuniêty za przynale¿noœæ do tajnego
towarzystwa Polonia, a potem studiowa³ w Getyndze. Poœlubi³ Melaniê Wilkoñsk¹,
w³aœcicielkê maj¹tków D³oñ i Smolice w pow. Rawickim. Nale¿a³ do grupy ziemian, realizuj¹cych program pracy organicznej. Dzia³a³ w Kasynie Gostyñskim oraz
w Bazarze i Lidze Polskiej w Poznaniu. Za³o¿y³ jedn¹ z pierwszych cukrowni
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w Wielkopolsce. By³ 3-krotnie wybierany do sejmu pruskiego, a póŸniej do parlamentu, gdzie wystêpowa³ w obronie praw ludnoœci polskiej na Górnym Œl¹sku. Zmar³
w 1870 r. w swej posiad³oœci Wilkowo k/Leszna.
STEIN Albert (1861-1925), burmistrz kostrzyñski. Na prze³omie XIX i XX w.,
kiedy Wielkopolska wchodzi³a w sk³ad zaboru pruskiego, burmistrzem miasta
Kostrzyna by³ Niemiec Albert Stein. Zapisa³ siê on w historii tego grodu jako
dobry gospodarz, przychylny dla Polaków, którzy stanowili wówczas wiêkszoœæ
mieszkañców tej miejscowoœci. Urodzi³ siê w 1861 r. w Murzynowie Borowem
w pow. œredzkim jako syn drogomistrza Ernsta Steina i jego ma³¿onki Karoliny
z domu Roesner. Jego ¿on¹ by³a Maria z domu Kosmowska, z któr¹ mia³ czworo
dzieci m.in. córkê Helenê, z mê¿a Kawecka. W 1876 r. osiad³ w Kostrzynie, gdzie
pozna³ m.in. znanego dzia³acza patriotycznego Piotra Œwierkowskiego. Od 1879 r.
pe³ni³ przez osiem lat funkcjê sekretarza miejskiego. Pod koniec czerwca 1887 r.
zosta³ wybrany burmistrzem Kostrzyna, a nastêpnie zatwierdzony na ten urz¹d przez
rejencjê, móg³ rozpocz¹æ urzêdowanie. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ordynacj¹ ogniow¹
dla miasta Kostrzyna jako burmistrz dowodzi³ jednoczeœnie obowi¹zkowym korpusem
stra¿y ogniowej. W czasie kolejnych wyborów do organów samorz¹dowych zabiega³
o poparcie Polaków. Na tym stanowisku pracowa³ a¿ do emerytury do 1912 r. Za jego
kadencji Kostrzyn uzyska³ po³¹czenie kolejowe z Poznaniem i Wrzeœni¹, rozpoczê³o
siê uprzemys³owienie miasta: powsta³a mleczarnia, m³yn, fabryka pierników i makaronów, tartak, a tak¿e elektrownia miejska. W tym okresie trwa³a te¿ walka o polskoœæ
Kostrzyna w szkolnictwie i ¿yciu publicznym. W 1905 r. przy wsparciu burmistrza
powo³ano do ¿ycia Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Kostrzynie. W tym samym roku Rada
Miejska wysunê³a projekt pobudowania na Rynku w Kostrzynie budynku ratusza,
który jednak nie zosta³ zrealizowany. Po odzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê
A. Stein jako emerytowany burmistrz przyj¹³ obywatelstwo polskie i doczekawszy
siê sêdziwego wieku, zmar³ w Kostrzynie 5 listopada 1925 r. Spocz¹³ na miejscowym
cmentarzu ewangelickim przy szosie do Poznania.
SZYMANOWSKI Stefan (1874-1963), mistrz szewski, dzia³acz spo³ecznonarodowy. Pochodzi³ z rodziny o patriotycznych tradycjach, by³ synem powstañca
styczniowego. Urodzi³ siê 30 lipca 1874 r. w Prusinowie k/Kórnika jako syn Wojciecha i Katarzyny z domu Podgórska. Po wyuczeniu siê zawodu i zdaniu egzaminu
mistrzowskiego, otworzy³ zak³ad szewski w Kostrzynie. Od najm³odszych lat dzia³a³
aktywnie w kostrzyñskich organizacjach spo³ecznych. W 1900 r. by³ cz³onkiem
za³o¿ycielem Towarzystwa Chóru Koœcielnego, w którym pe³ni³ funkcjê zastêpcy
sekretarza i przez krótki czas dyrygenta chóru. Potem przez wiele lat dzia³a³ w Kole
Œpiewackim, zostaj¹c w 1924 r. jego prezesem. Za jego czasów Ko³o w dalszym ci¹gu
pomyœlnie siê rozwija³o, bior¹c ¿ywy udzia³ w ¿yciu spo³eczno-kulturalnym miasta,
m.in. w 1928 r. w powitaniu w Kostrzynie kardyna³a Augusta Hlonda i prezydenta
RP Ignacego Moœcickiego. Nale¿a³ te¿ do Towarzystwa Przemys³owego. Wczeœnie
wst¹pi³ te¿ do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, pe³ni¹c m.in. w latach 1920-1927 funkcjê
sekretarza tego stowarzyszenia. W odrodzonej Polsce w 1919 r. wszed³ w sk³ad Rady
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Miejskiej. W 1920 r. pe³ni³ funkcjê skarbnika Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³.
Z ¿on¹ Józef¹ z domu Burchardt mia³ trzy córki: Leokadiê, Kazimier¹ i Jadwigê
oraz dwóch synów: Józefa (poleg³ego w Powstaniu Wielkopolskim) i W³adys³awa
(zastêpcê placówki AK w Kostrzynie, zamordowanego w obozie w ¯abikowie ). Za
swoje zas³ugi zosta³ odznaczony medalami m.in. z okazji 50-lecia Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Kostrzynie. Zmar³ 12 wrzeœnia 1963 r. w Kostrzynie i pochowany zosta³
w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym.
SZYMAÑSKI Roman (1840-1908), redaktor, dzia³acz polityczny i publicysta.
Urodzi³ siê 5 sierpnia 1840 r. w Kostrzynie z ojca Józefa, z zawodu farbiarza i matki Marii Koszczyñskiej, córki œredniozamo¿nego ziemianina. Ju¿ w czasie nauki
w Gimnazjum œw. Marii Magdaleny w Poznaniu pracowa³ spo³ecznie. Wspólnie
z grup¹ uczniów zorganizowa³ Ko³o „Marianów”, którego celem by³o pog³êbianie
wiedzy o literaturze i historii Polski. PóŸniej znalaz³ siê w szeregach Konspiracyjnego Towarzystwa Narodowego. Po ukoñczeniu gimnazjum wst¹pi³ do seminarium
duchownego, sk¹d wyruszy³ jako ochotnik w 1863 r. na powstanie styczniowe.
Walczy³ m.in. pod Now¹ Wsi¹ i Brdowem w oddziale bohaterskiego Francuza
Younga de Blankenheima. Po szczêœliwym powrocie z pola walki pod koniec 1863 r.
rozpocz¹³ studia historyczne na uniwersytecie we Wroc³awiu. Dodatkowo studiowa³
ekonomiê polityczn¹ w Berlinie. Tutaj by³ wspó³za³o¿ycielem polskiego Towarzystwa
Przemys³owego. Tytu³ doktora filozofii uzyska³ w Lipsku. Wróciwszy do Poznania,
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ dziennikarsk¹. Kierowa³ redakcj¹ tygodnika Sobótka, a póŸniej
pracowa³ w Dzienniku Poznañskim i publikowa³ artyku³y w Gazecie Toruñskiej.
Szymañski w swoich publikacjach reprezentowa³ kierunek liberalny. W 1870 r.
opublikowa³ pracê pt.: O si³ach moralnych w ustroju spo³ecznym, w której domaga³
siê podniesienia poziomu intelektualnego i materialnego spo³eczeñstwa. Wyda³ tak¿e
Poznañski elementarz szkolny. Winê za niski stan oœwiaty i gospodarczy Wielkopolski
przypisywa³ ziemiañstwu. ¯¹da³ poprawy sytuacji materialnej proletariatu, postuluj¹c
organizowanie spó³dzielczego systemu pracy. W 1871 r. powo³a³ do ¿ycia nowe pismo
Orêdownik, wychodz¹ce trzy razy w tygodniu. Reprezentowa³o ono interesy warstw
œrednich, propagowa³o solidaryzm narodowy bez zmiany istniej¹cych stosunków
spo³ecznych i powszechn¹ walkê z pruskim zaborc¹. Redakcja Orêdownika stawa³a
w obronie narodu polskiego i koœcio³a katolickiego. Z jej inicjatywy s³ano petycje
do w³adz i zwo³ywano wiece protestacyjne. Wokó³ Orêdownika skupi³a siê grupa
dzia³aczy ruchu mieszczañskiego zwanego ludowym. Agitacja pisma przynios³a
pewne rezultaty, wzrós³ udzia³ polskiej ludnoœci miejskiej w wyborach do rad miejskich, sejmu pruskiego i parlamentu Rzeszy. Przyczyni³ siê do za³o¿enia w Poznaniu
w 1872 r. Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Rêkodzielników. Z czasem zwolennicy Szymañskiego popadli w konflikt z ziemiañstwem i zbli¿yli siê do Narodowej
Demokracji. Roman Szymañski utrzymywa³ bliskie stosunki ze swoim rodzinnym
miastem, bêd¹c m.in. cz³onkiem Bractwa Strzeleckiego w Kostrzynie. Jego imiê nosi³o
te¿ stypendium dla uczniów kostrzyñskiego rzemios³a, ustanowione w 1909 r. przez
Cech Szewski. Zmar³ w Poznaniu 18 grudnia1908 r. i pochowany zosta³ na cmenta-
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rzu zas³u¿onych na Wzgórzu œw. Wojciecha. Do koñca by³ wierny swoim idea³om.
Od 1883 r. by³ ¿onaty z Helen¹ Wyczyñsk¹, córk¹ syndyka konsystorialnego. Mia³
z ni¹ piêcioro dzieci: Mariê (ur.1886), Jana (ur.1887), Kazimierê (ur.1889), Helenê
(ur.1891) i Antoniego (ur.1894). Syn Antoni by³ w okresie II Rzeczypospolitej dyplomat¹ polskim, ¿o³nierzem PSZ, a ju¿ na emigracji w Londynie zosta³ awansowany
do stopnia genera³a. Doktor Roman Szymañski patronuje nazwom ulic w Poznaniu,
Œrodzie i Kostrzynie, gdzie na jednym z budynków znajduje siê tablica ku jego czci.
ŒWIERKOWSKI Piotr (1839-1929), mistrz szewski, dzia³acz niepodleg³oœciowy.
Urodzi³ siê 29 czerwca 1839 r. w Kostrzynie jako syn cieœli Wojciecha i jego ¿ony
Wincenty z Koczorowskich. ¯onaty z Antonin¹ z domu Wierzcholska. Zas³u¿ony
dzia³acz spo³eczny, który w okresie po upadku powstania 1863 r. odda³ cenne us³ugi
sprawie narodowej. Wystêpowa³ przeciw wyw³aszczaniu Polaków z ziemi ojczystej
i wprowadzaniu jêzyka niemieckiego w urzêdach i szko³ach. Podczas panuj¹cych
w mieœcie epidemii czynnie wspomaga³ chorych. W 1872 r. w czasie Kulturkampfu
by³ inicjatorem wys³ania adresu do Bismarcka, w którym sprzeciwiano siê walce
z koœcio³em oraz ograniczaniu jêzyka polskiego w ¿yciu publicznym. Agitowa³ na
rzecz polskich pos³ów do sejmu pruskiego i parlamentu niemieckiego. Urz¹dza³
wiece polityczne i prowadzi³ dzia³alnoœæ oœwiatow¹ nad podniesieniem œwiadomoœci
narodowej ludu na wsi i ma³ych miasteczkach. W 1906 r. wystosowa³ petycjê na
³amach prasy polskiej do arcybiskupa Stablewskiego o pomoc dzieciom szkolnym
strajkuj¹cym w obronie jêzyka ojczystego. Wychowa³ w duchu patriotycznym trzech
synów i dwie córki. Zmar³ 2 stycznia 1929 r. i pochowany zosta³ na cmentarzu parafialnym w Kostrzynie.
Œ w i e r k o w s k i Zygmunt (1882--1939), syn Piotra, mistrz stolarski, dzia³acz
na niwie spo³eczno-narodowej. Pierwszy naczelnik za³o¿onego w 1913 r. w Kostrzynie Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego,
wieloletni cz³onek Magistratu miasta Kostrzyna oraz dozoru koœcielnego. Dzia³acz
Towarzystwa Czytelni Ludowych oraz Towarzystwa Powstañców i Wojaków. Rozstrzelany przez Niemców 20 paŸdziernika 1939 r. na kostrzyñskim Rynku.
Œ w i e r k o w s k i Ludwik (1887-1939), syn Piotra, prowadzi³ biuro pisania podañ,
dzia³acz spo³eczno-narodowy, wspó³organizator oddzia³ów Powstania Wielkopolskiego na terenie Kostrzyna i jego uczestnik. Walczy³ w wojnie polsko-bolszewickiej
w 1920 r. Anga¿owa³ siê w ¿ycie spo³eczne miasta, nale¿¹c do Ko³a Œpiewackiego,
Bractwa Kurkowego, Soko³a oraz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Przez dziesiêæ lat
by³ prezesem Towarzystwa Powstañców i Wojaków. Autor wspomnieñ o Powstaniu
Wielkopolskim. Rozstrzelany przez Niemców 20 paŸdziernika 1939 r. na kostrzyñskim Rynku.
TEMP£OWICZ Wiktor Robert (1865-1922), ksiêgarz i wydawca. Urodzi³ siê
19 grudnia 1865 r. w Kostrzynie jako syn Ksawery Têp³owicz (sic!). Praktykowa³
w ró¿nych ksiêgarniach krajowych i zagranicznych. W 1899 r. otworzy³ w Poznaniu
w Hotelu Francuskim, przy obecnej ul. Marcinkowskiego, w³asn¹ ksiêgarniê oraz
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firmê wydawnicz¹ pod nazw¹ Ksiêgarnia Polska W. Temp³owicz. Ksiêgarnia posiada³a
swoje przedstawicielstwa w Lipsku, Warszawie, Krakowie, Lwowie i Pary¿u. W jego
ksiêgarniach oferowano bogaty wybór ksi¹¿ek, a ponadto nak³adem wydawnictwa
ukazywa³y siê ksi¹¿ki popularne i powieœci. W 1910 r. w³adze pruskie wytoczy³y
ksiêgarzowi proces za rozpowszechnianie kalendarzy patriotycznych J. Chociszewskiego i je skonfiskowa³y. Zmar³ 3 listopada 1922 r. w Poznaniu. By³ ¿onaty
z Bronis³aw¹ Pawlick¹, z któr¹ mia³ syna Jana Henryka i córkê Janinê. Ksiêgarniê
spadkobiercy zlikwidowali w 1928 r.
TOMASZEWSKI Roman (1900-1939), mistrz blacharski, dzia³acz spo³eczny.
Urodzi³ siê 6 sierpnia 1900 r. w Kostrzynie jako syn mistrza blacharskiego Walentego
Tomaszewskiego i jego ¿ony Marianny z domu Radziejewska. Pochodzi³ z rodziny
rzemieœlniczej i sam wyuczy³ siê zawodu blacharsko-dekarskiego. By³ wychowany w
duchu patriotycznym. We wrzeœniu 1917 r. nale¿a³ do za³o¿ycieli Dru¿yny Skautów
Koœciuszko w Kostrzynie, a od stycznia 1919 r. by³ jej dru¿ynowym. Na pocz¹tku tego¿
roku wst¹pi³ do konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego,
zak³adaj¹c w Kostrzynie placówkê POW spoœród starszych harcerzy. Po wybuchu
Powstania Wielkopolskiego 6 stycznia 1919 r. wraz z grup¹ harcerzy kostrzyñskich
do³¹czy³ do organizowanej w Poznaniu w forcie Grolman 1. Kompanii Skautowej.
Wiosn¹ 1919 r. wraz z 1. Pu³kiem Strzelców Wielkopolskich bra³ udzia³ w walkach
na froncie lwowskim oraz na froncie bia³orusko-litewskim, gdzie zosta³ ranny pod
Bobrujskiem. W 1920 r. uczestniczy³ w wojnie polsko-bolszewiciej. Za zas³ugi
wojenne odznaczony zosta³ czterokrotnie Krzy¿em Walecznych, odznak¹ Rady
Ludowej Miasta Poznania, odznak¹ „Orlêta” i awansowany do stopnia sier¿anta. Od
1921 r. dzia³a³ aktywnie w Towarzystwie Gimnastycznym Sokó³, a w 1922 r. nale¿a³
do za³o¿ycieli Towarzystwa Powstañców i Wojaków. Przez wiele lat by³ cz³onkiem
Rady Miejskiej w Kostrzynie oraz Bractwa Kurkowego. W 1925 r. zda³ egzamin na
czeladnika blacharskiego, a potem zosta³ mistrzem. W 1930 r. jako prezes Soko³a
przyczyni³ siê do pobudowania sali widowiskowo-gimnastycznej Sokolnia, w której
re¿yserowa³ wiele przedstawieñ amatorskich. W uznaniu zas³ug dla ¿ycia spo³ecznego
odznaczony zosta³ odznak¹ Za Walecznoœæ Rady Ludowej Miasta Poznania
i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. W sierpniu 1939 r. zmobilizowany zosta³ do wojska, a po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych powróci³ do domu 30 paŸdziernika. Zaraz te¿ zosta³
wraz z dwoma innymi obywatelami Kostrzyna Janem Pacholskim i Stanis³awem
Janiszewskim aresztowany. 4 listopada 1939 r. wszyscy trzej zostali wywiezieni
do lasku we wsi Wêgierskie i tam bez wyroku s¹du rozstrzelani przez Hilfpolizei,
z³o¿on¹ z kostrzyñskich Niemców. Pozostawi³ po sobie ¿onê Ma³gorzatê z domu
Buœko i dwie córki: Mariê i Michalinê. Jego prochy zosta³y w 1945 r. przeniesione
do kwatery bohaterów na cmentarzu w Kostrzynie, a w miejscu œmierci postawiono
krzy¿ i pomnik pamiêci narodowej.
WADYÑSKI Józef (1891-1943), ziemianin, dzia³acz spo³eczny i patriota. Pochodzi³
z rodziny zamieszka³ej od wielu pokoleñ na ziemi kostrzyñskiej. Wpisy w ksiêgach
parafialnych dowodz¹, ¿e jej zwi¹zek z tymi terenami siêga co najmniej XVIII w.,
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a protoplast¹ tego rodu by³ Pawe³ Wadyñski, mieszczanin kostrzyñski. Jozef Wadyñski
urodzi³ siê 16 lutego 1891 r. w niewielkim maj¹tku ziemskim Andrzejewo jako syn
Aleksandra Wadyñskiego i Pelagii z domu Skalska. Duch patriotyczny towarzyszy³
mu od dzieciñstwa. Jego ojciec by³ uczestnikiem powstania 1863 r., a pamiêæ o tym
wydarzeniu pozostawa³a w domu ¿ywa. Ju¿ jako kilkunastoletni uczeñ poznañskiego
Gimnazjum im. Bergera dzia³a³ w tajnej organizacji patriotycznej. W 1914 r. ukoñczy³
studia rolnicze na uniwersytecie we Wroc³awiu. Jako obywatel Wielkiego Ksiêstwa
Poznañskiego wcielony zosta³ podczas I wojny œwiatowej do wojska pruskiego.
Skierowany zosta³ na kurs oficerski. Jednemu z uczestników szkolenia nie spodoba³o
siê to, ¿e Polak ma zostaæ oficerem. Wówczas Wadyñski w obecnoœci œwiadków
spoliczkowa³ go. Obydwu odes³ano wówczas do macierzystych jednostek. Kiedy
w listopadzie 1918 r. w Niemczech wybuch³a rewolucja, Józef Wadyñski nie powróci³
z urlopu do swej jednostki, lecz wraz z Józefem M¹kowskim i Antonim Markiewiczem
zorganizowa³ w Kostrzynie Radê Robotniczo-¯o³niersk¹. Zosta³ dowódc¹ oddzia³u
S³u¿by Bezpieczeñstwa, a po wybuchu Powstania Wielkopolskiego zorganizowa³
z ochotników najpierw kompaniê, a potem pluton kostrzyñski, z którym wyruszy³
na pole walki. Awansowa³ na podporucznika, a póŸniej porucznika. W 1920 r. bra³
udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej, walcz¹c w Polsce i na Bia³orusi z wojskami
Budionnego. Po powrocie do domu zajmowa³ siê nie tylko zarz¹dzaniem maj¹tkiem
Andrzejewo, ale zasiada³ te¿ w zarz¹dzie Spó³dzielni Rolnik w Kostrzynie oraz
w kostrzyñskiej Radzie Miejskiej. W 1922 r. wspólnie z Janem Forszpaniakiem za³o¿y³
Towarzystwo Uczestników Powstania 1918-1919 roku w Wielkopolsce. W 1925 r.
o¿eni³ siê z Mari¹ z domu Nitsche, która urodzi³a mu dzieci: Barbarê, Teresê, Jerzego
i Krystynê. W tym czasie sta³ siê te¿ w³aœcicielem pobliskiego folwarku Ignacewo,
który naby³ od swego krewnego Ignacego Wadyñskiego. Obydwa gospodarstwa by³y
prowadzone wzorowo w oparciu o wiedzê rolnicz¹ i nowoczesne maszyny. Jego dobrze prowadzone gospodarstwo odwiedzi³ swego czasu Wincenty Witos. W 1930 r.
Józef Wadyñski stan¹³ te¿ na czele Komitetu Budowy Sokolni w Kostrzynie. Dziêki
ofiarnoœci miejscowego spo³eczeñstwa sala gimnastyczna Soko³a zosta³a otwarta we
wrzeœniu 1930 r. z po¿ytkiem dla kostrzyñskiej m³odzie¿y i obywatelstwa. Po wybuchu wojny polsko-niemieckiej we wrzeœniu 1939 r. stan¹³ w szeregach Armii Poznañ.
Wraz z ni¹ walczy³ nad Bzur¹, pod Kutnem i w obronie Warszawy. 25 wrzeœnia dosta³
siê do niewoli. Wiêziony by³ w oflagach w Hadamarze, Neubrandenburgu i Dössel.
Stamt¹d wysy³a³ do rodziny i przyjació³ liczne listy, pe³ne dobrych rad i otuchy. Zmar³
nagle 7 kwietnia 1943 r. na zawa³ serca. Spocz¹³ na cmentarzu w miasteczku Dössel,
serdecznie ¿egnany przez towarzyszy niedoli, wœród których by³ Józef Ciszewski
z Kostrzyna i Jan Barczak z Józefowa k/BrzeŸna. Jego rodzina po powrocie z wygnania zasta³a rozparcelowany maj¹tek Andrzejewo, ale mog³a do 1949 r. gospodarzyæ
w Ignacewie, dopóki nie zosta³o ono przejête przez pañstwo.
WALIGÓRA Leon (1914-1943), znany harcerz, dowódca oddzia³u AK. Urodzi³
siê 28 czerwca 1914 r. z ojca Franciszka i matki Stanis³awy z zawodu po³o¿nej. Od
najm³odszych lat do chwili wst¹pienia do s³u¿by wojskowej w 1934 r. by³ cz³onkiem
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Dru¿yny Harcerzy im. Tadeusza Koœciuszki w Kostrzynie. W roku 1933 bra³ udzia³
jako pierwszy i jedyny kostrzyniak w Miêdzynarodowym Zlocie Harcerzy w Gödöllo na Wêgrzech. Po ukoñczeniu szko³y handlowej pracowa³ w miejscowej Kasie
Oszczêdnoœci. Jako ochotnik w 1934 r. wst¹pi³ do s³u¿by wojskowej i wcielony zosta³
do 68. Pu³ku Piechoty we Wrzeœni, sk¹d po przeszkoleniu skierowano go do szko³y
podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu. Po ukoñczeniu szko³y jako
podoficer dowodzi³ dru¿yn¹ w batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Podœwile”.
W 1939 r. w stopniu plutonowego bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej. Pod koniec
roku 1939 po krótkim pobycie w niewoli niemieckiej wróci³ do Kostrzyna. Zatrudniony
zosta³ przez Niemców do przymusowych robót przy budowie szosy. Po rozmowach
z kolegami – harcerzami w wieczór sylwestrowy 1941 r. po¿egna³ siê, aby ju¿ dnia
nastêpnego udaæ siê przez zielon¹ granicê do Generalnego Gubernatorstwa, do
oddzia³ów partyzanckich. Szybko nawi¹za³ kontakt z podziemiem. Znalaz³ siê w oddziale Armii Krajowej w ¯yrardowie. Wkrótce zosta³ wyk³adowc¹ w podchor¹¿ówce
AK, a nastêpnie dowódc¹ 13. plutonu AK wyznaczonego do zadañ dywersyjnych.
Pod pseudonimem „Leon” zas³yn¹³ ze swoimi ludŸmi ze œmia³ych akcji, rozbrajaj¹c
okoliczne posterunki policji, bior¹c udzia³ w wypadzie na radiostacjê niemieck¹
oraz likwiduj¹c kilku ¿andarmów i konfidentów gestapo. Jego baz¹ wypadow¹ by³a
gajówka w Piotrowinie. W pocz¹tkach wrzeœnia 1943 r. – zapewne wskutek zdrady –
Gestapo wraz z ¿andarmeri¹ urz¹dzi³o niespodziewan¹ ob³awê na partyzantów.
Leon Waligóra zosta³ zastrzelony w trakcie ucieczki do lasu. Dwóch jego kolegów
szczêœliwie ukry³o siê i uratowa³o. Pamiêæ o bohaterskim dowódcy oddzia³u AK,
rodem z Poznañskiego, pozosta³a ¿ywa w sercach tych, którzy cenili ¿o³niersk¹
odwagê i patriotyzm. Imieniem Leona Waligóry nazwana zosta³a jedna z ulic w jego
rodzinnym mieœcie.
WALTERBACH Piotr (1833-1907), ksi¹dz, dzia³acz katolicki. Proboszcz
i dziekan kostrzyñski ks. Piotr Jakub Walterbach urodzi³ siê 24 kwietnia 1833 r.
w Ostrowie w ówczesnym pow. odolanowskim jako syn Jakuba i Marianny z domu
Geppert. Rodzina Walterbachów wywodzi³a siê z historycznego miasta niemieckiego
Koblencji. Egzamin dojrza³oœci zda³ w 1854 r. i w tym samym czasie otrzyma³ zgodê
arcybiskupa na przyjêcie do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po uzyskaniu
œwiêceñ kap³añskich w 1859 r. zosta³ wikariuszem w Wieleniu. Potem w latach
1864-1867 pe³ni³ funkcjê komendarza w parafii Wysocko pod Ostrowem.
Z pocz¹tkiem 1868 r. biskup spe³ni³ jego proœbê o przyznanie beneficjum w Kostrzynie, gdzie by³ proboszczem przez 39 lat. By³ sumiennym duszpasterzem i dobrym
gospodarzem parafii. Z inicjatywy ks. Piotra Walterbacha pobudowany zosta³ w 1871 r.
nowy budynek plebanii przy ul. Œredzkiej 6 oraz ogrodzony (1891 r.) i poœwiêcony
cmentarz parafialny przy drodze do Gwiazdowa, którego najstarsza czêœæ z lipowymi
alejami przetrwa³a do dziœ. Przeprowadzi³ remont koœcio³a parafialnego i dzwonnicy,
funduj¹c w 1874 r. nowy dzwon. Wykazywa³ du¿¹ wra¿liwoœæ na sprawy spo³eczne.
W 1887 r. protestowa³ przeciwko zgermanizowaniu nazwy miasta Kostrzyna na Kostschin, wysy³aj¹c w tej sprawie listy do w³adz duchownych i œwieckich. Ksi¹dz Piotr
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Walterbach patronowa³ za³o¿onemu w 1900 r. chórowi koœcielnemu w Kostrzynie,
do za³o¿enia którego przyczyni³ siê jego brat Jan – sekretarz chóru. W 1905 r. zosta³
dziekanem dekanatu kostrzyñskiego, obejmuj¹cego 14 parafii. W ostatnich miesi¹cach
jego ¿ycia w latach 1906 -1907 mia³ miejsce strajk dzieci szkolnych w obronie nauczania religii w jêzyku polskim. Ubolewa³ nad losem protestuj¹cej w obronie swych
praw dziatwy szkolnej, koñcz¹c list w tej sprawie do arcybiskupa Stablewskiego
s³owami „Bo¿e zlituj siê nad nami”. Zmar³ 22 lutego 1907 r. i pochowany zosta³
w grobowcu na cmentarzu parafialnym w Kostrzynie. Jego uroczysty pogrzeb
z udzia³em setek dzieci i licznego duchowieñstwa utrwalony zosta³ na zdjêciach,
wykonanych przez fotografa Szymona Furmanka z Wrzeœni. By³ proboszczem,
który najd³u¿ej z wszystkich ksiê¿y w XIX i XX w. sprawowa³ funkcjê, zachowuj¹c
wdziêczn¹ pamiêæ parafian. Potomkowie rodziny Walterbachów, zamieszkuj¹cy do
dziœ w Poznaniu, co roku odwiedzaj¹ jego grób na kostrzyñskim cmentarzu parafialnym. W okresie Kulturkampfu pod skrzyd³ami ks. Walterbacha dzia³a³ wikariusz
ks. W³adys³aw Enn, który w 1873 r. popad³ w konflikt z w³adzami pruskimi i zmuszony zosta³ do opuszczenia Kostrzyna.
WILKOÑSKA Cecylia Paulina Matylda (1809-1875), powieœciopisarka pamiêtnikarka. Urodzona 15 listopada 1809 r. w Swarzêdzu jako córka Fryderyka Laucza – rodem Sasa – dzier¿awcy dóbr rz¹dowych i Reginy z Zadolskich. W 1830 r.
przenios³a siê do zakupionego wczeœniej przez ojca maj¹tku w Siekierkach ko³o
Kostrzyna. W 1830 r. pozna³a w Poznaniu Augusta Wilkoñskiego, który ju¿ jako jej
narzeczony wyruszy³ na powstanie, gdzie zosta³ ranny w bitwie pod Grochowem.
W 1832 r. zosta³a ¿on¹ Augusta, z którym przez cztery lata przebywa³a w twierdzy
w G³ogowie, gdzie m¹¿ odsiadywa³ wyrok za udzia³ w powstaniu listopadowym i za
pojedynek z oficerem pruskim. Po uwolnieniu mê¿a i krótkim pobycie w Berlinie,
mieszka³a w Królestwie Polskim, we wsiach dzier¿awionych w okolicach Sandomierza. Pod koniec 1840 r. Wilkoñscy przenieœli siê do Warszawy, gdzie oddali siê pracy
literackiej. Tu szybko nawi¹zali kontakt z najwybitniejszymi literatami warszawskimi. W 1850 r. Wilkoñska przebywa³a za murami twierdzy w Zamoœciu, gdzie m¹¿
odsiadywa³ wyrok za przekonania polityczne. W 1851 r. Wilkoñskich zmuszono do
opuszczenia Warszawy. Zamieszkali wówczas w rodzinnej wsi Siekierki, w maj¹tku
zarz¹dzanym po œmierci ojca przez siostrê Anielê Radoñsk¹ i jej mê¿a Tadeusza.
Spêdzi³a tu piêtnaœcie p³odnych literacko lat. Wilkoñska zmar³a w Poznaniu 9 czerwca
1875 r., a pochowana zosta³a w grobowcu rodzinnym w Siekierkach. Jest autork¹
licznych powieœci, szkiców obyczajowych, komedii, które wydawa³a osobno b¹dŸ
zamieszcza³a w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych. Prowadzi³a bogat¹
korespondencjê z J. I. Kraszewskim, w której zawarte by³y liczne informacje o sytuacji
w okolicach Kostrzyna w okresie powstania 1863-1864 r. Do najlepszych utworów
Wilkoñskiej nale¿y zbiorek Wieœ i miasto (1841), w którym znalaz³o siê opowiadanie
Dwie mogi³y o tragicznej mi³oœci m³odej pary z Siekierek. Na tle dziejów Kostrzyna
i Swarzêdza toczy siê akcja powiastki Rutkê, rutkê bêdzie panna sia³a, zawartej
w II tomie Powieœci (1842). Wiele w¹tków obyczajowych z okolic Kostrzyna za-
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wiera powieœæ Wawrzyna (1851). Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê powieœci
Pani podkomorzyna (1857) i Obrazek poznañski (1857), w którym po raz pierwszy
w literaturze polskiej podjê³a problem sprzeda¿y ziemi obcym. Zawar³a tutaj te¿
interesuj¹cy opis podró¿y powozem z Gniezna przez Iwno, Kostrzyn, Swarzêdz do
Poznania. Za najciekawsz¹ pozycjê pamiêtnikarsk¹ uznane zosta³y Moje wspomnienia o ¿yciu towarzyskim w Warszawie, wydane w Poznaniu w 1871 r. Imiê Pauliny
i Augusta Wilkoñskich nosz¹ ulice w kilku miastach Wielkopolski oraz szko³a
w Siekierkach Wielkich.
WILKOÑSKI August (1805-1852), satyryk – humorysta, redaktor i wydawca. Urodzi³ siê 28 sierpnia 1805 r. we wsi K¹kolewo k/Leszna jako syn w³aœciciela maj¹tku,
Franciszka herbu Odrow¹¿ i Marianny z Borzêcickich. Po ukoñczeniu gimnazjum
w Poznaniu, studiowa³ w latach 1826-1828 na uniwersytecie we Wroc³awiu. Za udzia³
w powstaniu listopadowym (by³ ranny pod Iganiami) i zranienie w 1828 r. oficera
pruskiego w pojedynku, zosta³ skazany na 12 lat twierdzy. W 1832 r. poœlubi³ Paulinê
Lauczównê, córkê w³aœcicieli maj¹tku ziemskiego w Siekierkach, która zamieszka³a
z nim w twierdzy w G³ogowie. W 1836 r. zosta³ po usilnych staraniach u³askawiony
i przeniós³ siê do Królestwa Polskiego. Pocz¹tkowo dzier¿awi³ wieœ Garbatkê, nastêpnie
Tynicê w Sandomierskiem. W 1840 r. Wilkoñscy zamieszkali w Warszawie, gdzie
prowadzili salon literacki i odgrywali du¿¹ rolê w tamtejszym ¿yciu kulturalnym.
W ich salonie zawi¹zany zosta³ tzw. Cech G³upców, który skupia³ literatów
m³odszego pokolenia. Od 1841 do 1849 r. Wilkoñski wspó³pracowa³ z Bibliotek¹
Warszawsk¹, która dziêki jego felietonom i satyrycznym humoreskom zdoby³a liczn¹
poczytnoœæ. Próba stworzenia w³asnego organu z proponowanym tytu³em Upiór Literacki nie powiod³a siê, bowiem w³adze nie udzieli³y zezwolenia. Dopiero w 1845 r.
za³o¿y³ Dzwon Literacki (redagowa³ go do 1848). We wrzeœniu 1848 r. Wilkoñski
zosta³ aresztowany i oskar¿ony o utrzymywanie sta³ego kontaktu z emigrantami
oraz przynale¿noœæ do spisku socjalistycznego. W wiêzieniu przebywa³ do listopada
1849 r., po czym skazano go na rok twierdzy. Karê odby³ w Zamoœciu. Pod koniec
1850 r. powróci³ do Warszawy i zosta³ wspó³pracownikiem konserwatywnego Dziennika
Warszawskiego. W 1851 r. otrzyma³ nakaz natychmiastowego opuszczenia granic
Królestwa Polskiego. Wilkoñscy wyjechali wtedy do Karlovych Varów (Karlsbadu),
a póŸniej osiedlili siê w maj¹tku Siekierki k/Kostrzyna. Tam 4 lutego 1852 r. Wilkoñski
zmar³ bezdzietnie i zosta³ pochowany w grobowcu rodzinnym ¿ony przy koœciele
w Siekierkach Wielkich. Jako pisarz Wilkoñski debiutowa³ w 1841 r. na ³amach Biblioteki Warszawskiej opowiadaniem Wspomnienia szkolne, opisuj¹cym pobyt autora
w gimnazjum poznañskim. Popularnoœæ czytelnicz¹ zdoby³ g³ównie czterotomowym zbiorem opowiadañ, komedyjek, humoresek, felietonów i anegdot pt.:
Ramoty i ramotki literackie (Warszawa 1845-1947), póŸniej kilkakrotnie wznawianym.
Najbardziej znan¹ jest ramotka pt.: Napoleon i ¯ydki swarzêdzkie. Z dziennikarsk¹
pasj¹ chwytania na gor¹co aktualnoœci i z gawêdziarskim talentem przedstawi³ tam
w krzywym zwierciadle satyry s³abostki ówczesnego spo³eczeñstwa. Imiê Augusta
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Wilkoñskiego nosi³a Biesiada Humorystów w Kostrzynie, doroczna impreza satyryczna urz¹dzana przez 30 lat na zakoñczenie Kurdesza Kasztelañskiego. August
i Paulina Wilkoñscy s¹ te¿ patronami szko³y w Siekierkach Wielkich.
WOŹNY Ignacy (1907-1940), dzia³acz spo³eczny, oficer W.P. Przyszed³ na œwiat
12 kwietnia 1907 r. w Kostrzynie w patriotycznej rodzinie kupca b³awatnika Micha³a
WoŸnego i jego ¿ony Heleny z Sikorskich. Rodzina WoŸnych udziela³a siê spo³ecznie
w ruchu œpiewaczym i sportowym Kostrzyna. Ukoñczywszy szko³ê powszechn¹
w rodzinnym mieœcie, dalsz¹ naukê kontynuowa³ w Gimnazjum œw. Marii Magdaleny
w Poznaniu, a nastêpnie studiowa³ na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznañskiego.
Przez wiele lat by³ czynnym sportowcem w gnieŸdzie kostrzyñskiego Soko³a.
Pracowa³ w Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej Rolnik, a nastêpnie w Starostwie
Grodzkim w Poznaniu jako magister prawa. Pozostawa³ w stanie kawalerskim. Jako
oficer rezerwy Baonu Zapasowego 57. Pu³ku Piechoty 14. Wielkopolskiej Dywizji
w stopniu porucznika powo³any zosta³ do wojska w pierwszych dniach wrzeœnia
1939 r. Z Poznania zosta³ skierowany na Wo³yñ. Po agresji sowieckiej na Polskê
17 wrzeœnia 1939 r. dosta³ siê do niewoli i przebywa³ w obozie jenieckim w Kozielsku.
Stamt¹d wysy³a³ listy na adres matki Heleny WoŸnej w Kostrzynie. Pierwszy z nich
-pisany kopiowym o³ówkiem – wys³a³ 20 listopada 1939 r., a drugi – nie otrzymawszy odpowiedzi – 19 stycznia 1940 r. Donosi³, ¿e przebywa w ZSRR, jest zdrów i ¿e
w Kozielsku mrozy dochodz¹ do minus 43°C. Dopytywa³ siê o losy rodziny. Wraz
z innymi jeñcami przetransportowany zosta³ poci¹giem do stacji Gniezdowo ko³o
Smoleñska, a nastêpnie w kwietniu 1940 r. zamordowany przez NKWD w Katyniu.
Po odkryciu zbrodni stalinowskiej przez Niemców, jego cia³o w mundurze oficerskim
zosta³o zidentyfikowane w zbiorowej mogile.
WOŹNY Micha³ (1864-1924), kupiec, dzia³acz spo³eczno-narodowy. Urodzi³ siê
22 wrzeœnia 1864 r. w Kamieñcu w pow. koœciañskim jako syn rolnika Macieja
i jego ¿ony El¿biety z domu Gajdziñska. Przyby³ do Kostrzyna ze Œrody, otwieraj¹c
tu – wzorem swego œredzkiego kuzyna – sklep b³awatów, towarów krótkich i konfekcji. W 1905 r. rozbudowa³ kamienicê w Rynku nr 18 o okaza³¹ wie¿ê. W 1910 r.
wraz z gronem przyjació³ z Kostrzyna bra³ udzia³ w uroczystoœciach grunwaldzkich
z okazji 500-lecia s³ynnej bitwy. Odby³ te¿ wycieczkê w Tatry do Zakopanego, sk¹d
przes³a³ pozdrowienia do Kostrzyna. Od pocz¹tku pobytu w Kostrzynie udziela³ siê
w ¿yciu publicznym: w Towarzystwie Przemys³owym, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,
a przede wszystkim w Kole Œpiewackim za³o¿onym w 1900 r. Za jego prezesury
w latach 1913-1914 Ko³o znajdowa³o siê w najwiêkszym rozkwicie, odnosz¹c sukcesy
na zjazdach zwi¹zkowych, okrêgowych i wystêpach lokalnych. W pe³ni zas³ugiwa³
na miano organizatora ¿ycia spo³ecznego w naszym mieœcie w czasach zaborów. Po
pierwszej wojnie œwiatowej w latach 1919-1924 doprowadzi³ do odrodzenia pracy
Ko³a Œpiewackiego. W styczniu 1924 r. w uznaniu zas³ug po³o¿onych dla rozwoju
kostrzyñskiego Ko³a Œpiewackiego zosta³ przez walne zebranie uznany cz³onkiem
honorowym i honorowym prezesem Ko³a. Zmar³ w 17 lutego 1924 r. w Kostrzynie.
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Dziêki patriotycznemu wychowaniu w rodzinie wyroœli na dzielnych sportowców
i prawych Polaków jego synowie: Edmund, Ignacy, Czes³aw i Stanis³aw, a tak¿e
córka Kazimiera.
ZALASZOWSKI Miko³aj (1631-1703), archidiakon poznañski, rektor akademii, profesor. Wywodzi³ siê z rodziny niegdyœ mieszczañskiej, która uzyska³a
szlachectwo za czasów króla Zygmunta Augusta. Urodzi³ siê 17 sierpnia 1631 r.
jako syn Franciszka i Anny. Studiowa³ w Rzymie, Niemczech i Krakowie. W latach
1660-1969 zosta³ oddelegowany z Akademii Krakowskiej do Kolegium Lubrañskiego
w Poznaniu, gdzie zosta³ rektorem. Dziel¹c swój czas miêdzy dwoma szko³ami
wy¿szymi, od pocz¹tku pobytu w Poznaniu da³ siê poznaæ jako energiczny administrator i reorganizator uczelni. W 1669 r. otrzyma³ kanoniê katedraln¹ w Poznaniu,
osiadaj¹c tu na sta³e. Przed 1682 r. zosta³ proboszczem w Kostrzynie. Jak g³osi napis
na jego nagrobku w kaplicy œw. Krzy¿a w katedrze poznañskiej „koœció³ kostrzyñski
wzbogaci³ budowlami i czynszami przyozdobi³”, co by³o bardzo po¿ytecznym
dzia³aniem po zniszczeniach, jakich dozna³a ta œwi¹tynia w czasie najazdu szwedzkiego. Jako archidiakon i doktor praw od 1695 do 1696 r. przeprowadza³ wizytacjê
koœcio³ów archidiakonatu poznañskiego, w tym tak¿e koœcio³ów farnego i szpitalnego w Kostrzynie. Ulubionym jego zajêciem by³a praca naukowa. Studiowa³ ksiêgi
o treœci prawniczej i filozoficznej, wydaj¹c w latach 1699 -1702 przepojone mi³oœci¹
do ojczyzny swe g³ówne dzie³o Ius Regni Poloniae. Udziela³ siê tak¿e w pracy charytatywnej, przekazuj¹c dary na rzecz szpitali i koœcio³a, a tak¿e biednej ucz¹cej siê
m³odzie¿y. Zmar³ 21 wrzeœnia 1703 r., a pochowany zosta³ w katedrze poznañskiej,
gdzie znajduje siê rzeŸbione w bia³ym marmurze jego epitafium z popiersiem.
¯UROMSKI Jan herbu Jelita (1835-1914), podporucznik, weteran powstania
styczniowego. Urodzi³ siê w 1835 r. w Marszewie pow. Pleszew jako syn Antoniego
i Józefy z Borowskich. Zg³osi³ siê ochotniczo do udzia³u w powstaniu styczniowym, na które wyruszy³ 27 lutego 1863 r. z ¯abiczyna k/K³ecka wraz z oddzia³em
Garczyñskiego. Walczy³ w potyczkach pod Mieczownic¹, pod Ko³em i Ignacewem
w oddziale Edmunda Calliera. By³ czterokrotnie ranny. Zosta³ zatrzymany, gdy wybiera³ siê na kolejn¹ wyprawê i osadzony w wiêzieniach w GnieŸnie, a potem w Poznaniu. Po powstaniu osiad³ we Wronkach, a potem przeniós³ siê do Kostrzyna, gdzie
w 1887 r. zosta³ g³ównym maszynist¹ w nowo powsta³ej Mleczarni Kostrzyñskiej.
Jako podporucznik, weteran powstania styczniowego w 1913 r. wzi¹³ udzia³ w obchodach 50-lecia powstania w Poznaniu. By³ ¿onaty ze szlachciank¹ Weronik¹ z domu
Soko³owska, z któr¹ mia³ synów: Stefana, Leona, Józefa, Maksymiliana, Stanis³awa
oraz córki: Wiktoriê, Jadwigê, Anielê i Pelagiê. Zmar³ 22 marca 1914 r. w Kostrzynie i pochowany zosta³ na miejscowym cmentarzu parafialnym w grobie rodzinnym.
Syn L e o n wsławił się 1 maja 1919 r., wchodząc na szczyt wieży ratusza poznańskiego, by upiłować pruską koronę znad głowy polskiego orła.
Syn M a k s y m i l i a n – emerytowany policjant – został rozstrzelany na Rynku
w Kostrzynie 20 października 1939 r.

