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Nie gin¹ marnie bohaterów dzie³a,
Popió³ ich œwiêty bo ma iskrê z nieba.
Na ka¿dym polskich mêczenników grobie
Jest myœl – Jeszcze Polska nie zginê³a...

     W³adys³aw Syrokomla

Jednym z najciekawszych zak¹tków  Wielkopolski jest le¿¹ca w œrodko-
wo-wschodniej czêœci tej krainy ziemia kostrzyñska, obejmuj¹ca nie tylko
gminê Kostrzyn ale tak¿e szereg pobliskich miejscowoœci. Przez ten obszar
o bogatych tradycjach historycznych od dawien dawna przebiega³y wa¿ne
szlaki komunikacyjne i trakty pocztowe. Dziœ nawi¹zuje do nich turystyczny
Szlak Piastowski, biegn¹cy z Poznania przez Kostrzyn w kierunku Gniezna
i Kruszwicy, a tak¿e droga krajowa Poznañ-Warszawa. G³ównym oœrodkiem
ziemi kostrzyñskiej jest sêdziwy ponad 800-letni gród Kostrzyn, niegdyœ sie-
dziba kasztelanii. Jest to miasto o bardzo starej metryce historycznej, które
ju¿ w 1251 roku jako jedno z pierwszych w Wielkopolsce otrzyma³o prawa
miejskie z nadania ksiêcia Przemys³a I. Nie omija³y tej ziemi najazdy Krzy-
¿aków i Szwedów, a¿ wreszcie znalaz³a siê pod pruskim zaborem. Spo³eczeñ-
stwo Kostrzyna i okolicznych wsi wielokrotnie dawa³o dowody patriotyzmu,
uczestnicz¹c we wszystkich powstaniach narodowych od insurekcji koœciusz-
kowskiej 1794 roku, a¿ po Powstanie Wielkopolskie 1918-1919r. Ciê¿k¹ prób¹
dla Kostrzyna i okolic by³y lata okupacji hitlerowskiej 1939-1945.

Wdziêczni rodacy z trosk¹ i pietyzmem podchodz¹  tu do dziedzictwa
przesz³oœci, co znajduje wyraz w odnawianiu i konserwacji zabytkowych
koœcio³ów, pa³aców, dworków czy kamienic oraz w trosce o miejsca histo-
ryczne. Barwne dzieje tej ziemi znalaz³y odbicie w licznych pomnikach,
napisach i tablicach pami¹tkowych oraz nazwach ulic czy szkó³ poœwiêco-
nych ludziom i wydarzeniom. Szczególn¹ opiek¹ otaczane s¹ miejsca pamiêci
narodowej zwi¹zane z martyrologi¹ narodu polskiego. Oprócz uczczenia na-
szych przodków s¹ one œwiadectwem podtrzymywania tradycji i przyczyniaj¹
siê do integracji wspólnoty gminnej wokó³ w³asnej historii. W tych miejscach
w Kostrzynie, Janowie, Iwnie, Czerlejnie odbywaj¹ siê coroczne uroczystoœci
patriotyczne, organizowane przez w³adze samorz¹dowe, instytucje kultury sto-
warzyszenia czy szko³y z okazji rocznic i œwi¹t narodowych 3 Maja oraz Œwiêta
Niepodleg³oœci. Bior¹ w nich udzia³ nie tylko mieszkañcy tej ziemi, weterani w
m³odzie¿, ale tak¿e kompanie honorowe Wojska Polskiego oraz liczni goœcie.
Gromadzeniem pami¹tek z przesz³oœci Kostrzyna i okolic oraz upowszechnia-
niem wiedzy o regionie zajmuje siê, utworzona w Miejsko-Gminnym Oœrodku
Kultury a obecnie maj¹ca swoj¹ siedzibê w Bibliotece Publicznej, Izba Muze-
alna Ziemi Kostrzyñskiej.
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MIASTO KOSTRZYN
Ulica Cmentarna
1. Cmentarz parafialny w Kostrzynie, poœwiêcony w 1891 roku, jest usytu-

owany przy ulicy Cmentarnej tu¿ za pó³nocn¹ obwodnic¹ miasta.
Obsadzony starymi lipami, dêbami i jesionami stanowi miejsce godne
spoczywaj¹cych tu parafian. Wejœcie na cmentarz prowadzi przez ¿elazn¹
bramê od strony wschodniej. Na przeciwleg³ej, zachodniej stronie cmen-
tarza znajduje siê kwatera bohaterów, w której spoczywaj¹ polegli i zmarli
w latach póŸniejszych powstañcy wielkopolscy  oraz mieszkañcy
Kostrzyna i okolic pomordowani w 1939 roku.  Poœrodku kwatery stoi
wysoki kamienny krzy¿ pochodz¹cy z 1901r., a na jego podstawie
widnieje tablica z br¹zu projektu Mariana Banasiewicza. W lewym rogu
tablicy stylizowany orze³ obejmuje skrzyd³ami napis:

Powstañcom
Wielkopolskim

1918-1919
Pomordowanym

przez hitlerowców
1939-1945

U podnó¿a krzy¿a znajduje siê granitowa tablica z 35 nazwiskami ofiar
1939 roku, a po jej bokach stoj¹ metalowe znicze. W kwaterze usytu-
owane s¹ nagrobki 4 osób pomordowanych we wrzeœniu 1939r., 28 osób
rozstrzelanych w paŸdzierniku 1939r. oraz 3 zabitych w Wêgierskiem
4  listopada 1939r. mieszkañców Kostrzyna i okolic a tak¿e jednej osoby
zastrzelonej  w 1943r. Pe³na lista pomordowanych w i tu   pochowanych
osób zosta³a umieszczona tak¿e na pomniku  na kostrzyñskim Rynku.
(str. 6.)

2. W przedniej czêœci kwatery bohaterów znajduje siê odtworzony po zbu-
rzeniu przez Niemców pomnik i zbiorowa mogi³a 6 poleg³ych  powstañ-
ców wielkopolskich: W³adys³awa Ma³eckiego, Stanis³awa Drza¿d¿yñ-
skiego, Franciszka Nowaka, W³odzimierza Miklaszewskiego
(kawalera Krzy¿a Virtuti Militari), Józefa Szymanowskiego oraz
Piotra Prêtkowskiego,  nad któr¹ góruje betonowy krzy¿ w kszta³cie
Krzy¿a Walecznych z mosiê¿nym or³em w koronie i napisem:

Polegli na polu chwa³y
1919 – 1920

Na trzech granitowych p³ytach przykrywaj¹cych groby wyryto Krzy¿
Virtuti Militari, odznakê Wojsk  Wielkopolskich oraz Wielkopolski Krzy¿
Powstañczy.

3. Ponadto w najstarszej czêœci cmentarza po lewej stronie g³ównej alei
znajduje siê  wykonany ze sztucznego kamienia okaza³y nagrobek
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powstañców wielkopolskich, dwóch braci: por. Leona Buœko (kawalera
Krzy¿a Virtuti Militari) i kapr. Zygfryda Buœko, którzy oddali ¿ycie
za Ojczyznê w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Kilkadziesi¹t
grobów zmar³ych powstañców wielkopolskich jest rozproszonych po
ca³ym cmentarzu.

4. W najstarszej czêœci cmentarza zachowa³y siê groby 3 powstañców stycz-
niowych z 1863 roku.: weterana Wincentego Kowalskiego spoczywaj¹-
cego w grobie rodzinnym, Teofila Dogi oraz tablica na grobie rodzinnym
upamiêtniaj¹ca Jana Jelitê - ¯uromskiego.

5. Po lewej stronie kaplicy cmentarnej skromny nagrobek z metalowym krzy-
¿em i owaln¹ tabliczk¹ g³osi, ¿e w mogile spoczywaj¹ polegli we wrze-
œniu 1939 roku Franciszek Degórski i Leon Pi¹tek – dwaj policjanci
oraz siostry zakonne o nieznanych nazwiskach. By³y to ofiary zbombar-
dowanego przez lotnictwo niemieckie poci¹gu ewakuacyjnego pod Wrze-
œni¹. Na niektórych grobach rodzinnych s¹ te¿ zamocowane tabliczki
informuj¹ce o ofiarach II wojny œwiatowej: Edmundzie Rubisiu powstañ-
cu wielkopolskim zamordowanym w 1941 roku w Mathausen, Leonie
Waligórze  dowódcy oddzia³u AK, który zgin¹³ w walce z Niemcami
w 1943 roku pod ¯yrardowem, W³adys³awie Szymanowskim zastêpcy
dowódcy placówki AK w Kostrzynie zamordowanym w 1945 roku
w ¯abikowie oraz Stefanie Skrzypczaku przedwojennym burmistrzu
Kostrzyna, by³ym legioniœcie (a nie powstañcu wielkopolskim jak napi-
sano), który zosta³ zamordowany 1940 roku w Forcie VII w Poznaniu.

Rynek
1. W 1968 roku po zachodniej stronie Rynku w miejscu,  gdzie 20 paŸdzier-

nika 1939roku ¿andarmeria wojskowa Wehrmachtu rozstrzela³a 28 miesz-
kañców Kostrzyna i okolic stan¹³ pomnik wg projektu Anny Krzymañ-
skiej i Ryszarda Skupina. Ma kszta³t œciêtego prostopad³oœcianu, wokó³
którego umieszczone s¹ 4 tablice z   br¹zu, zwieñczone or³em z rozpo-
startymi skrzyd³ami a obok niego znajduj¹ siê –  herb Kostrzyna i symbol
miejsc pamiêci narodowej. Po jego bokach stoj¹ metalowe znicze.

      Tablica od strony po³udniowej zawiera napis:
Miejsce uœwiêcone krwi¹

mêczeñsk¹ obywateli
Kostrzyna  i okolicy

- 20 X  1939  -
Zostali tu rozstrzelani

przez hitlerowców
w publicznej egzekucji
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         Borchardt Czes³aw Nowotarski Jan
           Domañski Antoni Okarma Jan
          Draheim Edmund             Pacholski Antoni
           Gierula Marian Pi¹tek Florian
            Glabisz Ignacy Pielucha Franciszek
         Goæwiñski Konrad Sikorski W³adys³aw
          Haupa Kazimierz               Œwierkowski Zygmunt
        Kasprzyk Franciszek Œwierkowski Ludwik
         Kryœlak W³adys³aw Walkowiak Feliks
        Kubacki Wawrzyniec Widelicki Tadeusz
              Linke Gerard Winowicz Marian
       Mikietyñski Dionizy Wojtkowiak Kazimierz
        Namys³ Franciszek              Wróblewski Ignacy
                Nowak Jan ¯uromski Maksymilian

Tekst na tablicy od strony zachodniej brzmi:
Rozstrzelani i zamêczeni

1939-1943
Tadeusz Drzewiecki

Stanis³aw Grzeœ
Stanis³aw Janiszewski

Stanis³aw Matysek
Leon Pacholski

Roman Tomaszewski
Jan Szramkowski

Boles³aw Radoñski
Czeœæ ich pamiêci

Na tablicy od strony pó³nocnej znajduje siê napis:
Pamiêci kostrzyniaków

poleg³ych w walce
z okupantem hitlerowskim

oraz pomordowanych
w latach 1939-1945

2. Na wschodniej pierzei Rynku na kamienicy rodziny Sieiñskich  pod nr 2
wmurowana jest tablica z br¹zu wg projektu artysty rzeŸbiarza Mariana
Banasiewicza, na której umieszczono god³o Towarzystwa Powstañców
i Wojaków przedstawiaj¹ce czapkê powstañcz¹ z or³em i dwie
skrzy¿owane szable oraz tekst:
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W 65 rocznicê...
W tej kamienicy

w okresie Powstania
Wielkopolskiego 1918/19 r.

mieœci³o siê
Biuro Werbunkowe

oraz
odwach powstañczy

ochotników z Kostrzyna
Tablicê ods³oniêto 6 stycznia 1984 roku w 65-rocznicê wymarszu

kompanii kostrzyñskiej na Powstanie.
3. Na po³udniowej stronie Rynku u wylotu ulicy Koœcielnej rzemieœlnicy

kostrzyñscy ufundowali w 1980 roku stylow¹ BRAMÊ CECHOW¥
z herbem Kostrzyna na froncie i herbami dawnych i wspó³czesnych
rzemios³ na stronie przeciwnej: rzeŸników, szewców, kuœnierzy, malarzy,
murarzy i elektryków. Przypominaj¹ one, ¿e Kostrzyn przez wiele
wieków rzemios³em sta³. Bramê przekazano podczas Kurdesza
Kasztelañskiego.

4. Z okazji obchodów 1000-lecia Pañstwa Polskiego w 1966 roku posta-
wiony zosta³ na Rynku kamienny s³up Œwiatowida jako drogowskaz do
historycznej Lednicy. Odnowiono go w roku 2009 dziêki pomocy Lokal-
nej Grupy Dzia³ania Stowarzyszenia “Œwiatowid” z siedzib¹ £ubowie.

Ulica Œredzka
1. Nad g³ównym wejœciem do XVI-wiecznego koœcio³a farnego pw. œw. Pio-

tra i Paw³a zachowa³a siê tablica z piaskowca z 1791 roku upamiêtniaj¹-
ca jego odbudowê przez ksieniê klasztoru klarysek Zofiê Kraszkowsk¹.

2. Na pó³nocnej œcianie tego koœcio³a znajduj¹ siê tablice upamiêtniaj¹ce
pomordowanych w obozach hitlerowskich ksiê¿y: ks. Henryka
Fischbacha (1876-1942), b. proboszcza kostrzyñskiego i wspó³organi-
zatora oddzia³ów powstañczych zamordowanego w Dachau oraz
ks. Antoniego Ludwiczaka (1878-1942), dzia³acza oœwiatowego i twór-
cy Uniwersytetów Ludowych rodem z Kostrzyna, zamordowanego
w   obozie Hartheim k. Linzu. Na tej samej œcianie znajduje siê czarna,
marmurowa tablica na czeœæ zamêczonego w wiêzieniu Urzêdu Bezpie-
czeñstwa Publicznego ks. prof. Tadeusza Peika (1891-1950), probosz-
cza kostrzyñskiego w latach 1946-1950.

3. W pobliskiej drewnianej dzwonnicy koœcielnej z koñca XVIII wieku za-
chowa³ siê okaza³y dzwon z 1712 roku z  ³aciñskim napisem: Co wroga
rêka Szwedów zburzy³a, to szczodrobliwoœci¹ kostrzynian zosta³o  odbu-
dowane. W roku naprawy œwiata 1712.
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4. Na cmentarzu przykoœcielnym, na stoj¹cym od strony pó³nocnej odno-
wionym drewnianym krzy¿u misyjnym z datami 1939-1981 na ramio-
nach, umieszczono dwie niewielkie tablice mosiê¿ne upamiêtniaj¹ce
100-rocznicê strajku dzieci kostrzyñskich w obronie mowy ojczystej
w latach 1906-1907 oraz 50-rocznicê powitania w Kostrzynie przez
parafian i arcypasterzy poznañskich prymasa Polski Stefana
Wyszyñskiego 19 marca 1958 roku.

5. Inny drobny ale wymowny napis upamiêtniaj¹cy groŸn¹ epidemiê
wygrawerowano na zabytkowym relikwiarzu w koœciele kostrzyñskim:
Pami¹tka cholery r. 1866 przez ksiêdza Dziekana i Proboszcza
Szymañskiego.

6. Na budynku Gminnej Spó³dzielni pod nr 2 znajduje siê tablica upamiêt-
niaj¹ca za³o¿enie w 1905 roku Spó³dzielni Zaopatrzenia i Zbytu
,,Rolnik” w Kostrzynie, która odegra³a wa¿n¹ rolê w ¿yciu gospodar-
czym miasta i gminy szczególnie w okresie zaborów.

Ulica Dworcowa
1. Walka i mêczeñstwo kostrzynian w latach okupacji 1939-1945 zosta³y

te¿ godnie upamiêtnione  w miejscu s¹du nad Polakami w Domu
Katolickim przy ulicy Dworcowej. W 1946 roku staraniem parafian
umieszczono tu dêbow¹ tablicê w obramowaniu z ró¿owego piaskowca,
z or³em w koronie  na dolnej czêœci ramki o treœci nastêpuj¹cej:

19 + 39
20 X 1939

To dzieñ s¹du wspó³ziomków
skazanych i rozstrzelanych przez

hitlerowców w obronie Boga
i Ojczyzny

Czeœæ ich pamiêci           -              Wdziêczni rodacy
Borchardt Czes³aw                         Nowotarski Jan
Domañski Antoni                              Okarma Jan

Draheim Edmund                        Pacholski Antoni
Gierula Marian                              Pi¹tek Florian

    Glabisz Ignacy                          Pielucha Franciszek
  Goæwiñski Konrad                     Sikorski W³adys³aw

   Haupa Kazimierz                       Œwierkowski Zygmunt
 Kasprzyk Franciszek                    Œwierkowski Ludwik
 Kryœlak W³adys³aw                        Walkowiak Feliks
Kubacki Wawrzyniec                     Widelicki Tadeusz
     Linke Gerard                             Winowicz Marian
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 Mikityñski Deonizy                Wojtkowiak Kazimierz
Namys³ Franciszek                    Wróblewski Ignacy

         Nowak Jan                        ¯uromski Maksymilian

    S¹dzeni,  uwolnieni  a  jednak  zamordowani:  Janiszewski  Stanis³aw,
     Pacholski Leon.
2. Na budynku Urzêdu Miejskiego umieszczone zosta³y dwie tablice:

marmurowa w 1951 roku upamiêtniaj¹ca 700-lecie nadania Kostrzynowi
praw miejskich i mosiê¿na w 2001 roku dla uczczenia 750-lecia lokacji
Kostrzyna.

Ulica Powstañców Wielkopolskich
Pomnik  Powstañców Wielkopolskich przy ulicy o tej samej nazwie
pobudowany w 1978 roku ma formê obelisku kamiennego, na którym
umieszczono stylizowany metalowy Wielkopolski Krzy¿ Powstañczy oraz
miedzian¹  tablicê z trawionym napisem o treœci:

Bojownikom
o wolnoœæ i niepodleg³oœæ

1918 – 1919
ochotnikom z kompanii

      i plutonu kostrzyñskiego
 w 60 rocznicê

Powstania Wielkopolskiego
Spo³eczeñstwo Kostrzyna

- 1978  -
Obelisk znajduje siê na skwerze miêdzy ulicami Powstañców
Wielkopolskich i Œredzk¹, a jego fundatorem by³a Spó³dzielnia Kó³ek
Rolniczych w Kostrzynie.

Ulica Harcerska
Na rogu ulic Harcerskiej i Glinkowskiego w 2007 roku stan¹³ kamieñ
pami¹tkowy z okazji nadania ulicy imienia dru¿ynowego kostrzyñskich
harcerzy Józefa Glinkowskiego.

Ulica Piasta
1. Na budynku szko³y niewielka marmurowa tabliczka z napisem: Szko³a

Pomnik 1000 –lecia 1962,  przypomina datê jej pobudowania.
2. Na skwerze przed szko³¹, na skromnym obelisku znajduje siê tablica

metalowa upamiêtniaj¹ca patrona pobliskiej Szko³y Podstawowej,
zas³u¿onego pedagoga Ewarysta Estkowskiego (1820-1856).
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Ulica Szymañskiego
Na piêtrowym budynku na naro¿niku ulicy Szymañskiego i Dworcowej
widnieje tablica na czeœæ urodzonego w Kostrzynie dr Romana
Szymañskiego (1840-1908) zas³u¿onego w walce o polskoœæ polityka,
publicysty i dzia³acza narodowego na prze³omie XIX i XX wieku,
wieloletniego redaktora ,,Orêdownika”.

Ulica Poznañska
1.  Na gmachu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy przy ul. Poznañskiej 20

w 1987 roku wmurowano odlan¹ w br¹zie tablicê upamiêtniaj¹ca
patronkê Bibliteki Kazimierê I³³akowiczównê, poetkê, prozaika i t³uma-
cza od 1947 roku zwi¹zan¹ z Poznaniem.

2.  Na naro¿niku ulicy Poznañskiej i Prêtkowskiego umieszczono w 1995
roku staraniem Kostrzyñskiego Towarzystwa Regionalnego i Miejsko-
Gminnego Oœrodka  Kultury marmurow¹ tablicê na czeœæ patrona ulicy
plutonowego Józefa Prêtkowskiego (1915-1945) – bohaterskiego
lotnika polskiego rodem z  Kostrzyna, który zgin¹³ nad Holandi¹ pod
Abbekerk jako pilot 317 dywizjonu myœliwców Polskich Si³ Powietrz-
nych w sk³adzie RAF.

Ulica Warszawska
Na budynku odnowionego dworca kolejowego umieszczono mosiê¿n¹
tablicê dokumentuj¹c¹ modernizacjê stacji PKP Kostrzyn Wlkp.
w latach 1996-1997.

Ulica 3 Maja
W czasie obchodów 40-lecia Stronnictwa Demokratycznego w 1987 roku
nadano ulicy Nowej nazwê 3 Maja i ustawiono u zbiegu tej ulicy z ulic¹
Grunwaldzk¹ obelisk pami¹tkowy z tablic¹ na czeœæ Konstytucji
3 Majowej z 1791 roku.

CZERLEJNO
1. Niedaleko koœcio³a parafialnego pw. NMP Wniebowziêtej w zachodniej

czêœci, przy drodze do Trzeka znajduje siê monumentalny obelisk
powstañców wielkopolskich. Ufundowa³a go rodzina ówczesnych w³a-
œcicieli maj¹tku Stabrowskich w 1928 roku, a jego restauracji dokonano
w 1984 roku z okazji 110-lecia miejscowego Kó³ka Rolniczego. Na
pomniku w kszta³cie ostros³upa umieszczono od strony wschodniej
p³askorzeŸbê Matki Boskiej Czêstochowskiej, a od zachodu or³a w koro-
nie, pod nim tablicê ze sztucznego kamienia z nastêpuj¹cym tekstem:
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Na pami¹tkê
dziesiêciolecia

oswobodzenia Polski
w ho³dzie

powstañcom poleg³ym
za wolnoœæ ojczyzny

1918-1919
        a tak¿e napis poœwiêcony ofiarom II wojny œwiatowej

2. Na cmentarzu parafialnym przy drodze do Klon po lewej stronie od wej-
œcia znajduje siê nagrobek poleg³ego pod Szubinem 11 stycznia 1919
roku powstañca wielkopolskiego Bernarda Koz³owskiego z 10 pu³ku
strzelców wielkopolskich. Osobn¹ tablic¹ upamiêtniono powstañca
wielkopolskiego Stanis³awa Utratê (1897-1919), który zgin¹³ pod
Stêszewem.

DRZ¥ZGOWO
1.  Przy polnej drodze do Gu³tów obok budynku dawnej szko³y w 1928 roku

nauczycielstwo wielkopolskie wznios³o pomnik z kamienia polnego na
czeœæ urodzonego w tej wsi Ewarysta Estkowskiego. Na tablicy
z ró¿owego marmuru umieszczono tekst:

Ewarystowi Estkowskiemu
urodzonemu 26 X 1820r.

w Drz¹zgowie
zas³u¿onemu krzewicielowi

polskiej myœli pedagogicznej
wytrwa³emu bojownikowi

w walce o oœwiatê
ludu polskiego

Nauczycielstwo Okrêgu
Szkolnego Poznañskiego

Gruntowny remont pomnika wykonano z inicjatywy w³adz Kostrzyna,
a jego ponownego ods³oniêcia i poœwiêcenia dokonano 23 listopada 2006
roku.

GU£TOWY
1. Na cmentarzu przy koœciele parafialnym pw. œw. Kazimierza znajduje

siê symboliczny  nagrobek Adolfa hrabiego Bniñskiego (1884-1942),
by³ego wojewody wielkopolskiego, delegata rz¹du RP dla ziem wcielo-
nych do Rzeszy, wiêŸnia Fortu VII w Poznaniu, zamordowanego przez
hitlerowcóww1942 roku.
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2. Na cmentarzu parafialnym przy drodze do Siedlca w œrodku cmentarza
znajduje siê nagrobek powstañca wielkopolskiego Wincentego Galanta
(1899-1919) z Gu³tów, rannego pod Szubinem ¿o³nierza 1. poznañskiej
kompanii powstañczej a zmar³ego 4 lutego 1919 roku w lazarecie
w Kcyni.

IWNO
1. W Iwnie w kaplicy grobowej Miel¿yñskich przy miejscowym koœciele

pw. NMP Szkaplerznej spoczywaj¹ prochy jednego z dowódców powstañ-
czych hrabiego Ignacego Miel¿yñskiego (1870-1938) oraz jego ¿ony
hrabiny Seweryny Miel¿yñskiej, organizatorki s³u¿b sanitarnych
w powstaniu. Upamiêtnia ich skromna marmurowa tablica. W tej¿e
kaplicy zbudowanej w 1938 roku znajduj¹ siê te¿ pami¹tki u³añskie.
W 1980 roku ods³oniêto tu mosiê¿n¹ tablicê ze znakiem pu³kowym
z wygrawerowanym tekstem:

1920         -         1980
Na wieczn¹ chwa³ê i pamiêæ
¿o³nierzom 26 pu³ku u³anów

im. hetmana  Karola Chodkiewicza
poleg³ym w obronie Ojczyzny

pomordowanym i zmar³ym
w 60 rocznicê utworzenia pu³ku

Koledzy i Rodziny

Ignacy Miel¿yñski by³ w 1920r. organizatorem i pierwszym dowódc¹
1. Ochotniczego Pu³ku Jazdy Wielkopolskiej nr 215, a póŸniej 26 pu³ku
u³anów wielkopolskich, który w czasie wojny polsko-bolszewickiej
zosta³ wyposa¿ony w du¿ej czêœci w konie z iwieñskiej stadniny.

2. Przed pa³acem twórcy znanej  Stadniny Koni, w³aœciciela maj¹tku Iwno
oraz znakomitego rolnika i patrioty postawiono w 2000 roku g³az
z napisem z mosiê¿nych liter:

Pamiêci
Pp³k. Ignacego

Hr. Miel¿yñskiego

3. Na cmentarzu wiejskim w Iwnie przy drodze do Wiktorowa znajduj¹ siê
nagrobki dwóch zas³u¿onych oficerów Powstania Wielkopolskiego - p³k
Zygmunta Studziñskiego (1883-1956) oraz porucznika Ludomira
Frezera (1893-1959), którzy w latach powojennych pe³nili te¿ funkcje
dyrektorów iwieñskiej Stadniny Koni.
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4. Na rozwidleniu dróg z Kostrzyna do Gniezna i Wrzeœni ustawiono
okaza³y g³az z  tablic¹ z br¹zu z or³em piastowskim na czeœæ budowni-
czych drogi szybkiego ruchu Poznañ – Wrzeœnia w 1974 roku.

SANNIKI
W tej wsi po prawej stronie drogi z Kostrzyna do Gniezna na murowa-
nym ogrodzeniu parku podworskiego w 2001 roku ods³oniêto tablicê upa-
miêtniaj¹c¹ urodzonego tu g³ównego kwatermistrza powstania listopado-
wego, zwyciêzcê spod Igañ oraz budowniczego Kana³u Augustowskiego
genera³a Ignacego Pr¹dzyñskiego z jego portretem i z nastêpuj¹c¹
inskrypcj¹:

20 VII 1792
4 VIII 1850

Pamiêci
Ignacego Pr¹dzyñskiego
Genera³a Wojsk Polskich

rodem z Sannik
Mosiê¿n¹ tablicê  projektowa³ artysta plastyk Józef Stasiñski a ufundo-
wa³o Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

SIEDLEC
1.  Na cmentarzu parafialnym przy drodze do Siedleczka tu¿ za bram¹

usytuowany jest nagrobek 18-letniego powstañca wielkopolskiego
Ludwika Wachacza z BrzeŸna, poleg³ego pod Rynarzewem  w 1919.

2.  W koœciele parafialnym pw. œw. Miko³aja w Siedlcu widnieje tablica
poœwiêcona pamiêci ks. proboszcza Janusza Kaniewskiego,
zamordowanego w obozie hitlerowskim w Dachau.

SIEKIERKI WIELKIE
W kaplicy grobowej przy koœciele parafialnym pw. œw. Jadwigi znajduj¹
siê dwie tablice z bia³ego marmuru  upamiêtniaj¹ce  spoczywaj¹cych tu:
pisarza, humorystê autora “Ramot i ramotek” Augusta Wilkoñskiego
(1805-1852), uczestnika powstania listopadowego oraz jego ¿onê
powieœciopisarkê i pamiêtnikarkê Paulinê Wilkoñsk¹ (1809-1875),
którzy w tej wsi mieszkali i s¹ patronami miejscowej szko³y.

WÊGIERSKIE
W zagajniku ok. 1 km za wsi¹ Wêgierskie na trasie Kostrzyn-Œroda hitle-
rowcy rozstrzelali jesieni¹ 1939 roku trzech mieszkañców Kostrzyna,
o czym przypomina krzy¿ z ¿elaza oraz symboliczny  betonowy nagrobek
w miejscu zbrodni a na nim napis o treœci:
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W tym miejscu 4.11.1939 rozstrzelani
zostali przez hitlerowców mieszkañcy Kostrzyna

Roman Tomaszewski
Stanis³aw Janiszewski

Leon Pacholski

Czeœæ ich pamiêci !
JEZIERCE

Na terenie Leœnictwa Jezierce, nad jeziorem Ula stan¹³ okaza³y g³az
z pami¹tkow¹ tablic¹ z okazji 100-lecia skautingu i 90-lecia harcerstwa
w Kostrzynie. Ods³oniêto i poœwiêcono go w 2008 r. w rocznicê
odnowienia Przyrzeczenia w czasie zlotu ,,Jezierce 101”.

JANOWO
Przy trakcie leœnym prowadz¹cym z Wêgierskiego w gminie Kostrzyn do
leœniczówki Janowo, w gminie Dominowo mia³ miejsce zrzut broni dla
Armii Krajowej w ramach operacji ,,Riposta”. Wydarzenie to zosta³o  upa-
miêtnione w 1983 roku wzniesieniem piêknego pomnika – kapliczki
wg projektu Jana Kasiñskiego. W górnej czêœci pomnika pod zadasze-
niem znajduje siê drewniana rzeŸba Chrystusa frasobliwego d³uta
Henryka Olejniczaka a w dolnej partii tablica odlana w br¹zie wg projektu
Mariana Banasiewicza, na której umieszczono znak Polski Walcz¹cej
i napis:

W pobli¿u
tego miejsca

w nocy z 14 na 15 wrzeœnia 1943 roku
samolot aliancki

dokona³ zrzutu broni
dla miejscowych oddzia³ów

ARMII KRAJOWEJ
W odwecie hitlerowcy aresztowali

oko³o  200 mieszkañców
pobliskich miejscowoœci

z których wielu
ponios³o œmieræ

W ho³dzie uczestnikom
akcji-Spo³eczeñstwo

miasta i okolic
Kostrzyna
wrzesieñ

1983



Murowany pomnik-kapliczkê ufundowano ze sk³adek spo³eczeñstwa
ziemi kostrzyñskiej i okolicznych gmin. W 2004 roku w 65 rocznicê
wybuchu II wojny œwiatowej, obok kapliczki zosta³ zbudowany
kamienny kr¹g pamiêci  ruchu oporu i walki Wielkopolan (1939- 1945)
w ho³dzie bohaterom i wydarzeniom konspiracyjnym, które  mia³y
miejsce w latach okupacji na obszarze Wielkopolski. Kr¹g sk³ada siê
z centralnego g³azu i 12 kamieni usytuowanych obok niego z odpowiedni-
mi napisami. PóŸniej przy œcie¿ce prowadz¹cej do krêgu ustawiono jesz-
cze dwa kamienie: jeden dla uczczenia leœników wielkopolskich a drugi
postawiony w 2008 roku dla upamiêtnienia Wawrzyñca Cha³upki – uczest-
nika zrzutu, który po ucieczce z wiêzienia w ¯abikowie ukrywa³ siê
i podczas ob³awy zosta³ zastrzelony przez Niemców na pobliskim polu
w kwietniu 1944 roku.

Opisane na poprzednich stronach miejsca historyczne ziemi kostrzyñ-
skiej wraz z zestawem fotografii przedstawiaj¹cych wspomniane obiekty
s¹ ark¹ przymierza miêdzy dawnymi a nowymi czasy. W kamieniu czy
spi¿u utrwalone zosta³y wa¿ne wydarzenia i wybitni ludzie, którzy pozo-
stawili trwa³y œlad w pamiêci pokoleñ. Utrwalono na nich zarówno pracê
jak i walkê oraz mêczeñstwo spo³eczeñstwa Kostrzyna i okolic. Dla obec-
nego i przysz³ych pokoleñ stanowiæ one bêd¹ prawdziw¹ lekcjê patrioty-
zmu przodków, którzy umi³owanie dla swej ziemi manifestowali ofiarn¹
prac¹ i poœwiêceniem. To o nich mo¿na powiedzieæ, ¿e urzeczywistniali
popularne dziœ has³o ,,Przez umi³owanie regionu, do mi³oœci Ojczyzny”.

K.M.
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Spis treœci:
- Wstêp
- Znaki historii w mieœcie Kostrzynie
- Znaki historii we wsiach w okolicy Kostrzyna
- Mapka gminy Kostrzyn
- Zakoñczenie
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