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W 1918 roku miałem niespełna 16 lat. Mieszkałem w Swarzędzu, miasteczku położonym o 13 km na wschód od Poznania, 
słynącym już wówczas ze znakomitych rzemieślników – stolarzy i tapicerów. liczyło ono niecałe 3500 mieszkańców: 
Niemców, Polaków i Żydów. 

Nacje te przez wieki żyły obok siebie w przyjaźni i bez większych konfliktów. jednak później pozycja Niemców – wszak 
Swarzędz należał do zaboru pruskiego – bardzo wzrosła.

bawiliśmy się ze sobą bez względu 
na pochodzenie, dbaliśmy o język 
polski i polskie tradycje.  

Ale nie wszystko było tak radosne i dobre. Rządzili Niemcy i oni wszelkimi metodami starali się nas – Polaków – sobie podporządko-
wać. Jak wtedy, gdy byłem jeszcze mały, w pierwszej klasie, a w szkole kazano nam uczyć się religii i modlić się po niemiecku. Po nie-
miecku mówić o Bogu i do Boga! Niesłychane!. Zaprotestowaliśmy milcząco. Rodzice nas poparli. Było ciężko, nie raz dostaliśmy trzcin-
ką po palcach… Bardzo bolało. Ale udało się. Po latach upamietniła te wydarzenia tablica umieszczona przy Kościele św. Marcina .

należałem wtedy do polskiej drużyny skautów, organizacji młodych 
chłopców i dziewcząt, którą po latach nazwano harcerstwem. Razem 
bawiliśmy się, organizowaliśmy wyprawy do lasu, letnie obozy pod 
namiotami. Śpiewaliśmy polskie pieśni, poznawaliśmy historię
Polski, której od ponad 100 lat nie było na mapie Europy,...

... a która wcześniej była potęgą 
gromiącą najeźdzców - krzyża-
ków, Szwedów, kozaków, Turków...

To były piękne czasy…, 
beztroskie...
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Nasi rodzice,dorośli, zrzeszali się w organizacjach, gdzie kultywowano narodowe 
tradycje, mowę ojczystą, historię. Śpiewaliśmy w chórach, słuchaliśmy o dziejach 
Polski, gdy była wolna i potężna. 

Jak poznasz wuja, to będziesz inaczej mówił. 
On jest wspaniały. Zawsze jak przyjeżdża do 
nas bierze mnie na ręce i wyrzuca wysoko do 
góry. Wtedy czuję się jakbym latał! 

Nikt się chyba wtedy nie spodziewał, że Chór 
św. Cecylii przetrwa aż 100 lat!

Moim najlepszym przyjacielem był o dwa 
lata starszy ode mnie Józek kunert. 
Ja – leoś – urodziłem się w roku 1903.

Mój wujek Staszek – opowiadałem józkowi 
– jest marynarzem! Pływa na wielkim, stalo-
wym pancerniku. Pokazywał mi zdjęcia.

A mój ojciec pracuje na 
lotnisku – odpowiedział mi 
józek – Obiecał mnie kiedyś 
zabrać samolotem w górę! To 
musi być uczucie – latać jak 
ptak, A nie pływać jak ryba. 
Twój wuj niech uważa, by go 
rekiny nie zjadły, ha, ha…
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i tak potrafiliśmy spierać się przez wiele godzin, 
co jest lepsze, samolot czy okręt.
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To był już koniec wojny. 
Co będzie dalej?

11 listopada 1918 roku to była znamienna data w historii europy i polski. 
Podpisano wtedy kapitulację Niemiec w wagonie kolejowym w Compiegne. 
dzień  wcześniej do Warszawy dotarł Józef Piłsudski zwolniony z więzienia 
w Magdeburgu. 

Po 123 latach niewoli 
Polska powróciła 
wreszcie na mapę Europy.

`
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Jako dziecko mama często wysyłała mnie do sklepu drogeryjnego na rynku. Prowadził go miły 
pan z wąsem ze swoją żoną. To Tadeusz Staniewski, który sprowadził się do Swarzędza wiele 
lat temu. Zawsze mogłem liczyć na jakąś niespodziankę od niego. 

Potem okazało się, że ten miły pan to nie lada konspirator. 
Pod pozorem prowadzenia sklepu drogeryjnego ukrywał się człowiek 
działający z całych sił na rzecz niepodległości. To do niego pierwszego 
udał się wuj Stanisław, jak tylko powrócił z wojny…
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Tak mi się cały czas wydawało, że pan Tadeusz, to nie jest ot taki sobie 
zwykły kupiec. Kiedyś powiedziałem o tym Józkowi.
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Rada utworzyła z ochotników Straż Obywatelską, która pomagała pilnować porządku w mieście i powoli przejmowała funkcje 
niemieckiej policji. Strażą dowodził Władysław Napieralski. Miał pod sobą 80 ludzi, niektórych prosto po powrocie z frontu.  
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Początkowo starano się nie drażnić Niemców... Jednak po cichu przekazywano 
sobie najnowsze wieści i mobilizowano do przygotowania czynnego udziału w 
przejęciu władzy. Najważniejsze było zdobywanie broni i jej przechowywanie. 

Jeden z magazynów znajdował się 
w domu Żyda Katza, drugi w siedzibie 
Straży obywatelskiej (potem Ludowej) 
u pani Nowakowskiej przy Rynku 8.

Niemieccy policjanci nie stawiali juŻ praktycznie 
żadnego oporu. Zdawali sobie sprawę, że ich 
władza się kończy. Broń konfiskowano też 
niemieckim wojskowym i osadnikom.

Dla mnie i dla Józka zima była okresem beztroski. Mimo, iż myśleliśmy i rozmawialiśmy 
o sprawach poważnych, dobry humor i chęć zabawy nas nie opuszczały. Podświadomie 
jednak zdawaliśmy sobie sprawę, że to ostatnia taka nasza ,,dziecięca” zima.
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Tadeusz Staniewski był osobą tak już poważaną, że wybrany został delegatem 
do Sejmu Dzielnicowego, jaki zebrał się w Poznaniu na początku grudnia 1918 roku. 

Boże Narodzenie 1918 roku miało charakter wyjątkowy. Zgromadziliśmy 
się w porze wigilii całą rodziną. z życzeniami przyszli też do nas wuj 
Staszek, pan Tadeusz, Józek, bliscy znajomi ojca i mamy. Panowała 
radosna i podniosła atmosfera, wyczuwało się nadchodzące wielkie 
wydarzenia... 

...I faktycznie one zaraz nadeszły.
Wuj Stanisław nie traktował mnie już jak dziecko...

ale obok wielkiej polityki toczyło się też zwykłe rodzinne życie. 
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Nocą 28 grudnia Tadeusz Staniewski przejął 
kierowanie Radą Ludową i zdecydował 
o obsadzeniu ważniejszych budynków 
w Swarzędzu oddziałami Straży ludowej.

zajęto też pocztę, z której pani 
Mikołajewska połączyła się 
telefonicznie z Poznaniem.

Rankiem 29 grudnia grupa około 50 
ochotników wyruszyła ze Swarzędza 
do Poznania po broń. Widzieliśmy  
z okna, jak szli pod wiatr.

niestety, tam wydano im tylko kilka bagnetów...
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Widzeliśmy jak bosman Kwaśniewski wychodzi za okno na gzyms ratusza, strąca 
niemieckiego orła i sztandar, a na ich miejsce mocuje naszą biało-czerwoną chorągiew. 
Krzyczymy z nim: Niech żyje Polska i koalicja! Swarzędz znów stał się polskim miastem...

To były niezapomniane i wzruszające chwile. potem zawsze wracałem do nich myślami 
i wiedziałem, że na mieszkańcach swarzędza zawsze można polegać w trudnych dla polski 
czasach.
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nie była to rozsądna wyprawa. dostaliśmy się w sam środek 
lotniczego bombardowania. uciekając zgubiliśmy jeden drugiego...
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Ale nie na długo zabawiliśmy obaj z Józkiem w domu. Na mszy ksiądz Mroczkowski wezwał 
do udziału w powstaniu i postanowiliśmy sie przyłączyć. Józek miał już 18 lat, ja niespełna 16.

Ksiądz mówił: – Pomoc powstaniu jest naszym obowiązkiem. Kto zdolny do noszenia broni niech się przyłączy do wojska, 
pozostali winni pomagać walczącym w sposób dla nich najskuteczniejszy - ofiarowując odzież, żywność, pracując dla 
żołnierzy na froncie. Jeśli chcemy, by ziemia wielkopolska była wolna i zjednoczyła się z resztą kraju - musimy zmobilizować 
się do pracy na rzecz powstania! odczytał też odezwę naczelnej rady ludowej w poznaniu.

rankiem 16 stycznia 1919 r. ksiądz mroczkowski odprawił specjalną mszę dla ochotników 
i ich rodzin. potem wszyscy pomaszerowaliśmy na rynek.
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Założyliśmy z Józkiem poniemieckie mundury. Ekwipunek mieliśmy skromny, a broni 
wcale. Ale entuzjazm do walki nas uskrzydlał. No i było nas tak wielu!

wszyscy Ochotnicy zgromadzili się na rynku i otrzymali sztandar Z ORŁEM od Tadeusza Staniewskiego. 
Uformowaliśmy kolumnę – na przodzie poczet sztandarowy z bosmanem Kwaśniewskim, dowódcą 
grupy, potem orkiestra kolejowego przysposobienia wojskowego, dalej władze miasta i rady ludowej, 
ks. Mroczkowski, potem my – ochotnicy. W tak uformowanej kolumnie posuwaliśmy się do przodu 
ku Poznaniowi. Orkiestra grała ,,Choć burza huczy wokół nas”. Po drodze dołączali do nas kolejni 
ochotnicy.

W Poznaniu z biura werbunkowego skierowano 
mnie na szkolenie do Cytadeli. Józek pojechał 
od razu na front.
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Przelewaliśmy krew za ojczyznę stawając dzielnie 
w boju. Zostałem ranny w nogę i odesłany na tyły.

Dowiedziałem się, że Józek kunert, mój najdroższy 
przyjaciel, poległ na froncie pod grójcem wielkim. 
Akurat w dniu kiedy podpisano rozejm w Trewirze.

zwyciężylismy! Ziemie wielkopolskie zjednoczyły się z resztą 
Polski. Jednak walka o niepodległość trwała jeszcze przez 
następne lata - po niemieckim przyszło nam odpierać atak 
bolszewików. armia powstańcza ruszyła na front wschodni.

Na pamiątkę wymarszu ochotników swarzędzkich, 
w listopadzie 2005 roku, mieszkańcy Swarzędza 
ufundowali mosiężną tablicę, która umieszczona została 
na froncie kamienicy przy Rynku 12, gdzie mieszkał 
Tadeusz Staniewski i gdzie mieściła się siedziba Rady 
Ludowej.

18 lutego 1919 r. pod zamościem koło szubina powstańcy zdobyli   
                                                          niemiecki pociąg pancerny.
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Po 20 latach Polska znów straciła niepodległość. We wrzesniu 1939 roku zaatakowano nas i od zachodu i od wschodu. 
Niemcy i Rosjanie dokonali IV rozbioru Polski. Na ziemie wielkopolskie Niemcy wkroczyli już po kilku dniach wojny. Zaczęły 
się represje, tym surowsze, bowiem Wielkopolskę włączono do III Rzeszy. Powstańcy wielkopolscy byli na nie szczególnie 
narażeni. Nigdy nie zapomniano im tego, że wystąpili przeciwko niemieckiej władzy. 

Ja sam przeżyłem. Nazywam się Leon Jarmuszkiewicz. Przeżyłem, by opowiedzieć 
wam tę historię... Nie zapomnijcie o nas. KONIEC

Aresztowano Tadeusza Staniewskiego, jego syna Leszka, 
Stanisława Kwaśniewskiego. Torturowano ich 
i umieszczono w obozach zagłady. wuja Kwaśniewskiego 
zakatowano na poznańskim forcie VII. Najstarszego syna 
Tadeusza Staniewskiego witolda rozstrzelano na rynku 
w Śremie. Jego samego zamęczono w obozie Buchenwald.

Powstańcy ze Swarzêdza walczyli na frontach 
powstania Wielkopolskiego m.in. pod Szubinem, 
Kopanicą, Grójcem Wielkim, Nową Wsią Zbąską.

to również dzięki nim tereny wielkopolski 
wyzwolone podczas powstania zostały 
włączone w skład II rzeczypospolitej.
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16 stycznia 1919 r. – po uroczystej mszy świętej grupa swarzędzan 
wymaszerowała w kolumnie pod dowództwem bosmana Stanisława 
Kwaśniewskiego do Poznania w celu przyłączenia się do wojsk powstańczych.

Oddział liczył w sumie 85 ochotników, z których część przyłączyła się już po 
wyjściu kolumny ze Swarzędza z okolicznych miejscowości.

Dla upamiętnienia tego faktu w listopadzie 2005 r. na froncie kamienicy 
Rynek 12 w Swarzędzu wmurowano uroczyście tablicę pamiątkową 
ufundowaną przez mieszkańców miasta i gminy.

projekt tablicy wykonał florian fiedler. 
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KALENDARIUM WYDARZEŃ 

Rok 1918

11 listopada - Niemcy skapitulowały, co oznaczało koniec I wojny światowej.

13 listopada – ogólne zebranie mieszkańców Swarzędza i powstanie Rady Robotniczo-Żołnierskiej (w jej skład 
wchodzą Polacy, Niemcy i Żydzi; podawana jest też data 21 listopada). 
Na początku listopada utworzono całą sieć rad robotników i żołnierzy w całej Wielkopolsce. Oprócz nich 
powstawały także komitety obywatelskie, które następnie zmieniły nazwę na rady ludowe. Były one wyrazicielami 
niepodległościowych dążeń ludności polskiej. Podobne organizacje tworzyli także Niemcy i Żydzi (w większości 
silnie zgermanizowani).

Listopad – powstanie Rady Żołnierskiej złożonej wyłącznie z Polaków, której biuro mieściło się na Rynku pod 
nr 12 w mieszkaniu Tadeusza Staniewskiego.

Druga połowa  listopada – Tadeusz Staniewski zorganizował Straż Obywatelską, na której czele stanął 
Władysław Napieralski. Do końca listopada straż liczyła 80 ludzi.

3 grudnia – Sejm Dzielnicowy rozpoczął obrady w Poznaniu, w budynku kina „Apollo” (przy ul. Piekary). 
Jednym z delegatów był Tadeusz Staniewski.

26 grudnia – do Poznania przyjeżdża Ignacy Jan Paderewski.

27 grudnia – wybuch walk w Poznaniu – początek Powstania Wielkopolskiego.

28 grudnia – Rozwiązano Radę Robotniczo-Żołnierską, na jej miejsce powołując Radę Ludową. Na jej czele 
stanął Tadeusz Staniewski. Wieczorem decyduje on o obsadzeniu ważniejszych budynków w Swarzędzu 
(m. in. dworzec, poczta) oddziałami Straży Ludowej (wcześniej nazywanej Strażą Obywatelską). 

– Polacy przywracają zerwaną wcześniej łączność telefoniczną z Poznaniem.

29 grudnia – Rano grupa kilkudziesięciu ochotników wyrusza do Poznania po broń. Otrzymując tylko bagnety, 
wracają w większości do Swarzędza. (Podawana jest też data 30 grudnia).

–  przed południem Tadeusz Staniewski w asyście dwóch członków Straży Ludowej komunikuje w ratuszu 
dotychczasowemu niemieckiemu burmistrzowi Swarzędza Brunonowi Glabischowi fakt przejęcia władzy 
w mieście. Niedługo później tego dnia Staniewski otrzymuje pismo z żandarmerii niemieckiej adresowane 
,,Do Prezydenta Republiki Swarzędzkiej”, w którym oddział ten poddaje się jurysdykcji polskiej.

–  w południe w siarczystym mrozie odbywa się wiec mieszkańców w ogrodzie przy restauracji Marco i hotelu 
Lewada. Przemawiający ogłaszają koniec wojny i zaborów, wzywają do wskrzeszenia niepodległej Polski.

–  pochód mieszkańców z ogrodu udaje się na rynek. Tam Tadeusz Staniewski przekazuje polski sztandar 
w ręce Stanisława Kwaśniewskiego. Ten umieszcza go nad wejściem do ratusza, strącając uprzednio godło 
i sztandar pruski. Polskie sztandary zawieszone zostają także na budynkach poczty i dworca kolejowego.

Rok 1919

12 stycznia – na niedzielnej mszy w kościele św. Marcina proboszcz Tadeusz Mroczkowski odczytuje odezwę 
Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, a w kazaniu wzywa swarzędzan do pomocy Powstaniu Wielkopolskiemu. 
Efektem jest uformowanie się w ciągu kilku dni kilkudziesięcioosobowego oddziału ochotników-powstańców.



16 stycznia – zebranie ochotników, uroczysta msza święta i wymarsz kolumny pod dowództwem Stanisława 
Kwaśniewskiego do powstania. Oddział liczył w sumie 85 ochotników, z których część przyłączyła się już 
po wyjściu kolumny ze Swarzędza z okolicznych miejsc. Na czele kroczył poczet sztandarowy z polską chorągwią 
z orłem w koronie, wręczoną na rynku oddziałowi przez Tadeusza Staniewskiego, za nim orkiestra Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego w Swarzędzu (grała ,,Choć burza huczy wokół nas…”), następnie władze Rady 
Ludowej i Straży Ludowej, a za nimi ochotnicy i ich rodziny.

–  z biura werbunkowego przy ul. Rycerskiej (obecnie Ratajczaka) w Poznaniu mieszczącego się w gmachu 
Biblioteki Wilhelma (obecnie Uniwersyteckiej) skierowano oddział do fortu Prittwitz i przydzielono do 
oddziałów szkoleniowych.

Styczeń-luty – Swarzędzanie walczą na frontach pod Wolsztynem, Grójcem Wielkim, Szubinem, 
Zbąszyniem. 

16 lutego – podpisanie zawieszenia broni w Trewirze; pod Grójcem Wielkim ginie Józef  Kunert.

28 czerwca – oficjalna ceremonia podpisania traktatu wersalskiego. Przyznał on Wielkopolskę (poza kilkoma 
skrawkami) Polsce. Tereny zajęte przez powstańców zostały włączone w skład państwa polskiego.
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Panorama swarzędzkiego rynku ok. 1920 r.

Panorama Swarzędza ok. 1920 r.

Pruska defilada wojskowa na swarzędzkim rynku ok. 1914 r.

W listopadzie i grudniu 1918 roku różnymi drogami dociera-
ły do Swarzędza informacje o narastających nastrojach na-

rodowo-niepodległościowych w Poznaniu. Finałem były wyda-
rzenia w mieście związane z przyjazdem Jana Ignacego Paderew-
skiego. Jego entuzjastyczne i masowe powitanie, demonstracje 
z polskimi sztandarami, patriotycznymi okrzykami i śpiewami. 
Ze Swarzędza, oddalonego od Poznania o około 13 kilometrów, 
spontanicznie wyruszyli ochotnicy na pomoc braciom walczą-
cym o oswobodzenie Poznania i Wielkopolski od zaborcy pru-
skiego, po 125 latach niewoli. 

Niektórzy ochotnicy byli zwiadowcami ówcześnie działającej 
Rady Robotniczo-Żołnierskiej i Straży Obywatelskiej. Wrócili do 
miasta i zdawali raporty o rozwijającej się w Poznaniu sytuacji 
powstańczej. Inni zostawali już w Poznaniu i włączali się do for-
mujących się oddziałów powstańczych.

Swarzędzcy ochotnicy udawali się do stolicy Wielkopolski in-
dywidualnie lub grupami, pieszo, na rowerach, furmankami lub 
koleją. Ubrani byli przeważnie w mundury, które zostały im po 
przymusowej służbie w armii pruskiej, na frontach I wojny świa-
towej lub w garnizonach pruskich, miedzy innymi w Poznaniu.

Każdy z ochotników zaopatrywany był w opaskę biało-czer-
woną, zakładana na rękaw munduru, i tzw. ,,wypis” – legitymację 
z Rady Robotniczo-Żołnierskiej i Straży Obywatelskiej. Te dwie 
organizacje rodzącej się władzy polskiej działały w Swarzędzu 
do 28 grudnia 1918 r. w budynku nr 12 przy ul. Rynkowej. Wte-
dy to powołano na ich miejsce Radę Ludową i Straż Ludową. 
29 grudnia 1918 r. (podaje się też datę 30 grudnia) wyruszył ze 

Ochotnicy ze Swarzędza 
w Powstaniu Wielkopolskim

Florian Fiedler

Swarzędza pierwszy ochotniczy oddział powstańczy liczący oko-
ło 40 mężczyzn, przeważnie byłych wojskowych, dla wsparcia 
powstania. W mieście skierowano ich do fortu Raucha na Śród-
ce. Po wstępnej służbie, ćwiczeniach i podziałach na jednostki, 
włączono ich m. in. do formowanego II Poznańskiego Batalionu 
Garnizonowego. Dokonano tego na podstawie rozkazu Naczel-
nej Rady Ludowej i Dowództwa Głównego w Poznaniu. 

Wśród ochotników swarzędzkich, jak informował ,,Głos 
Swarzędza” (po 16 latach) byli m.in.: Jan i Jakub Mikołajewscy, 
Franciszek Beger, J. Majchrzak, Władysław Piątek, trzech bra-
ci Stachowiaków, Jan Kurczewski, Andrzej Laskowski, Franci-
szek Schneider, Leon Arentowski, Władysław Bajon, Kazimierz 
Kasprowicz, Józef  Suchocki, Stanisław Chojnacki, Maksymilian 
Przywecki, dwóch Janków Andrzejewskich, trzech braci: Stani-
sław, Sylwester i Władysław Firlik, K. Łoza, J. i M. Krzywińscy, 
Franciszek Michalski, Stanisław Lutomski, dwóch braci Szaro-
letów, K. Szumski, W. Chęciński, Jan Przywecki, Józef  Kunert, 
Andrzej Przybyła, Stanisław Młyńczak, Leon Lasiewicz, Jan 
Fiedler i inni. Nie zachował się oryginalny spis tych ochotników.

Sądzić należy, że do tych pierwszych czterdziestu ochotników 
ze Swarzędza, dołączali inni.

Swarzędzanie włączeni zostali do jednostek przygotowywa-
nych do walki m. in. na froncie zachodnim.

12 lutego 1919 r. w składzie II Batalionu wysłano ich trans-
portem kolejowym do Wolsztyna. W sumie oddział liczył 1200 
powstańców i baterię armat. Stamtąd zaś trafili na odcinki frontu 
Kopanica-Grójec Wielki, w celu wzmocnienia walczących tam już 
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Szalupa z załogą SMS Hamburg (ósmy z lewej Stanisław Kaśniewski).
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Ogród restauracji „Marco” w Swarzędzu ok. 1910 r. Widok na wieżę wodociągową i rzeźnię w Swarzędzu ok. 1911 r.

Swarzędzki ratusz ok. 1914 r.

Panorama Swarzędza ok. 1920 r.

oddziałów powstańczych zdziesiątkowanych w krwawych bojach 
toczonych z regularną armią niemiecką. Ta ostatnia dysponowała 
doskonałym uzbrojeniem, pociskami gazowymi, wspomaganiem 
lotniczym i pociągami pancernymi.

Nie zachowały się spisy biorących udział w tych krwawych 
starciach na poszczególnych odcinkach frontu. Tereny walk nad 
Obrą nieraz po kilka razy przechodziły z rąk do rąk.

Zdzisław Kościański i Zenon Wartel w swoim opracowaniu 
podali, że wśród poległych na froncie zachodnim pod Grójcem 
Wielkim był jeden, a pod Nową Wsią Zbąską – ośmiu powstań-
ców swarzędzkich.

Zupełnie inny charakter miał drugi oddział w składzie kom-
panii, który 16 stycznia 1919 r. wyruszył do Poznania. Ochot-
nicy zostali spisani przez drugie biuro werbunkowe działające 
w Swarzędzu przy ul. Rynkowej w domu należącym do Romana 
Frankowskiego. 

Byli wśród nich m. in.: Stanisław Kwaśniewski, Roman Fran-
kowski, Ignacy Obarski, Stefan Kirchoff, trzech braci Schmidtów, 
W. Kempa, Edmund Zaporowski, Franciszek Chałupka, Antoni 
Maćkowiak i wielu innych. I w tym przypadku nie zachował się 
tez oryginalny spis ochotników kompanii swarzędzkiej.

W styczniu 1919 r. w Swarzędzu panowała już inna atmosfera 
zrywu wolnościowego. Po sukcesach powstańczych w Poznaniu, 
trudnych i krwawych walkach na froncie zachodnim i północno-
-wschodnim, zaistniała potrzeba dalszego wsparcia frontowych 
oddziałów. Były potrzebne nowe jednostki ochotników oraz po-
moc materialna ze strony polskiego społeczeństwa. Komisariat 
Rady Ludowej i Straży Ludowej w Swarzędzu, kierując się roz-
porządzeniem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Pozna-
niu z 9 stycznia 1919 r., wydał następujące obwieszczenie, które 
rozwieszono w mieście:

,,…1. Celem podtrzymywania ogólnego porządku wzywamy 
wszystkich bez różnicy narodowości do bezwarunkowego pod-
porządkowania się pod nasze rozkazy (w Swarzędzu mieszkały 
wtedy trzy narodowości: Polacy, Niemcy i Żydzi).

2. Wszelkie pisma oraz osobiste zapytania będą w tym języku 
załatwiane, w jakim stawiane zostały (dotąd obowiązywał język 
niemiecki).

3. Do podejmowania rewizji domowych są uprawnieni tylko 
ci żołnierze (z patroli – przypisek FF)), którzy biało-czerwoną 
przepaskę z pieczęcią Rady Ludowej maja i mogą się pisemnie 
ostemplowaną legitymacją powyższej władzy wykazać.

4. Do noszenia broni są tylko te osoby uprawnione, które są 
w posiadaniu Rady Ludowej.

5. Polowania zbiorowe oraz polowania zwykłe są bez zezwo-
lenia Rady Ludowej zakazane.

6. Zwraca się uwagę na to, że do każdej podróży do Poznania 
potrzebny jest ,,wykaz” (pismo z Rady Ludowej – przypisek FF), 
przy czym te ,,wykazy” ważność mają, które od Rady Ludowej 
wystawione zostały.

Pod tym obwieszczeniem podpisał się ks. Tadeusz Mrocz-
kowski – członek Rady Ludowej.

12 stycznia 1919 r. tenże ks. Proboszcz kościoła parafialne-
go pw. św. Marcina w Swarzędzu, w niedzielę na uroczystej mszy 
świętej, w kazaniu wygłoszonym z ambony, wezwał mieszkań-
ców miasta i okolicy do pomocy dla Powstania Wielkopolskie-
go.

W uniesieniu patriotycznym panującym w mieście i okoli-
cy, w ciągu kilku dni do Komisariatu Rady Ludowej i jej biura 
werbunkowego zgłosiła się kilkudziesięciu ochotników. Wszyscy 
zadeklarowali się, by pójść ochotniczo do powstania i walczyć 
o wolność Polski.

16 stycznia od godzin porannych ochotnicy zbierali się przed 
drugim punktem werbunkowym Straży Ludowej przy ul. Rynko-
wej. Stamtąd w sformowanej kolumnie marszowej udali się do 
koscioła parafialnego na mszę. Nabożeństwo z udziałem ochot-
ników, członków ich rodzin, władz Rady Ludowej i Straży Ludo-
wej i parafian odprawił ks. Tadeusz Mroczkowski. 

W trakcie mszy ks. Proboszcz wygłosił kazanie religijno-pa-
triotyczne, w którym nawoływał i mobilizował Swarzędza do 
udziału w powstaniu. Mówił m.in.: ,,… Idziemy do boju. Nie 
dopuśćmy, by ziemie nasze były niemieckie. Kto żywy i zdrowy 
niech idzie do boju …”.
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Powstańcy wielkopolscy (zdjęcia archiwalne).

Msza w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Swarzędzu (zdjęcie powojenne). Obok zdjęcie ołtarza tego kościoła ok. 1920 r.
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Powstańcy wielkopolscy (rekonstrukcja, Cytadela, 2006 r.). Obok 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich 1919 r. (zdjęcie archiwalne).

Powstańcy wielkopolscy (zdjęcia archiwalne).

Powstańcy i obecni w kościele wierni przyjęli komunię i otrzy-
mali błogosławieństwo celebransa. Z kościoła, już w liczniejszej 
kolumnie marszowej, ochotnicy przeszli ulicami św. Marcina, 
Zamkową i Rynkową przed budynek nr 12. Tam, w mieszkaniu 
Tadeusza Staniewskiego, głównego organizatora ruchu powstań-
czego w Swarzędzu, miała siedzibę Rada Ludowa.

Przed budynkiem było już 65 ochotników. Wśród nich ci, 
którzy już walczyli na frontach I wojny światowej, byli wcieleni 
do garnizonów armii pruskiej oraz ochotnicy – cywile. Na do-
wódców Komisariat Rady Ludowej wyznaczył marynarza Stani-
sława Kwaśniewskiego, Romana Frankowskiego oraz sierżanta 
Stefana Kirchoffa. Uformowała się kolumna w następującym 
składzie:

– poczet sztandarowy z dużą chorągwią, na której z jednej 
strony był kolor biały i czerwony, na drugiej na czerwonym tle 
widniał biały orzeł wykonany w aplikacji z koroną. Na szczycie 
drzewca związano pąk kwiatów i ziół. Od nich zwisały biało-
-czerwone szarfy. Ową chorągiew ufundowały obywatelki miasta: 
Helena Brodowska, Maria Schleichertowa, Apolonia Frankowska 
i Stefania Nowakowska.

Był to pierwszy pokaz polskiego sztandaru z białym orłem 
w koronie od 125 lat.

Za pocztem sztandarowym, który stanowili Kwaśniewski, 
Frankowski i Kirchoff, stanęła kilkunastoosobowa orkiestra Ko-
lejowego Przysposobienia Wojskowego ze Swarzędza. Za orkie-
strą, a przed kompanią, ustawili się członkowie Komisariatu Ra-
dy Ludowej i Straży Ludowej na czele z Tadeuszem Staniewskim, 
ks. Tadeuszem Mroczkowskim, Władysławem Napieralskim, 
Stanisławem Mikołajewskim i innymi. Następnie cała kompa-
nia, w mundurach, jakie kto miał po służbie w armii pruskiej. 
Marsz rozpoczęła orkiestra utworem ,,Choć burza huczy wokół 
nas …”. Pieśń podjęli maszerujący licznie mieszkańcy towarzy-
szący kompanii. Szli obecnymi ulicami Rynkową, Piaski i Piłsud-
skiego w kierunku Poznania. 

Wszyscy zatrzymali się przed zabudowaniami mleczarni. 
Tam swarzędzkich ochotników pożegnali członkowie Rady Lu-
dowej i Straży Ludowej oraz ks. Tadeusz Mroczkowski, któ-
ry ponownie wygłosił – teraz już krótkie – kazanie pożegnalne 
i pobłogosławił ochotników na szczęśliwą drogę walki o wol-
ność Ojczyzny.
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Sztandar powstańców wielkopolskich ze Swarzędza (rekonstrukcja). Projekt 
wykonał Florian Fiedler. Sztandar ufundowali: Andrzej Bystry i Cech Stolarzy 
Swarzędzkich

Sztandar powstaczej straży ludowej ze Swarzędza.

 W kompanii, która marszem ruszyła do Poznania byli we-
terani – żołnierze i młodzi cywile. Najstarszym był 50-letni Sta-
nisław Sobański, a najmłodszym 16-latek Leon Jarmuszkiewicz. 
Przy mleczarni kompania liczyła już 85 ochotników. Sądzić na-
leży, że w trakcie przemarszu od kościoła do mleczarni dołączyli 
nowi …

16 stycznia w godzinach popołudniowych swarzędzka kom-
pania zameldowała się w biurze oficera werbunkowego przy 
ul. Rycerskiej (dzisiaj Ratajczaka – przypisek FF). O tym fakcie 
pisał styczniowy ,,Kurier Poznański: ,,… 16 stycznia (1919 r.) 
w południe przybył do Poznania pod kwaterę oficera werbunko-
wego w gmachu Biblioteki Wilhelma przy ul. Rycerskiej oddział 
85 ochotników ze Swarzędza, ze sztandarem, celem zapisania się 
w szeregi Wojska Polskiego. Wszyscy ochotnicy odznaczali się 
dziarska postawą i oświadczyli, że Swarzędz przyśle jeszcze licz-
nych zuchów …”

Zapisanych skierowano do fortu Prittwitz. Tam tych ochotni-
ków, którzy mieli doświadczenie wojskowe rozdzielono do two-
rzonych jednostek powstańczych przeznaczonych do walk na 
frontach zachodnim lub północno-wschodnim. Młodych, niedo-
świadczonych ochotników-cywilów przydzielono do tworzonych 
jednostek szkolnych na Cytadeli, np. Leona Jarmuszkiewicza do 
2 kompanii wartowniczej pod dowództwem kaprala Nowaka. Po 
przeszkoleniu rozdzielono ich (32) do kompanii tworzącego się 
I Batalionu I Pułku Strzelców Wielkopolskich. W lutym 1919 r. 
batalion został zaprzysiężony na Placu Wolności. W marcu tego 
roku Jarmuszkiewicz został wraz z jednostką wysłany na front, 
gdzie raniono go w nogę. Po wyleczeniu, na przełomie czerwca 
i lipca, wraz z pułkiem skierowano go do zabezpieczenia granicy 
polsko-niemieckiej w rejonie Leszna. Wraz z nim znalazł się tam 
Bronisław Westerski – artylerzysta.

Bardzo skąpe są informacje o swarzędzkich ochotnikach 
walczących na odcinkach frontu północno-wschodniego w re-
jonach Szubina i Rynarzewa. Nie zachowały się też spisy tych, 
którzy tam walczyli. Przypuszczać należy, że około 20 stycznia 
1919 r. znaleźli się oni w składzie VIII kompanii poznańskiej 

Tą pieśń śpiewali ochotnicy ze Swarzędza wyruszający do powstania.
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Skaut w pełnym umundurowaniu (pozuje Hubert Klorek, rekonstrukcja, 2006 r.). Powstańcy wielkopolscy (rekonstrukcja, Cytadela, 2006 r.) – pierwszy od prawej 
Grzegorz Okoński, drugi Michał Różyński.

Polska załoga wojskowa 
na podpoznańskim lotnisku 
Ławica, 1919 r.

i III plutonu szturmowego w rejonie Szubina. Pluton ten miał 
w swoim składzie marynarzy, którymi dowodził marynarz po służ-
bie na okręcie ,,Hamburg”. Opis ten pasuje do Stanisława Kwa-
śniewskiego, który służył na tej jednostce. Marynarze brali udział 
w zdobyciu pociągu pancernego pod Zamościem koło Szubina 
w dniu 18 lutego 1919 r.

Na odcinku walk pod miejscowością Rudy bohaterstwem wy-
różnił się sanitariusz Ignacy Obarski, który pod ostrzałem wy-
niósł z okopów rannego Romana Frankowskiego, Udzielił on 
również pomocy sanitarnej innym rannym.

Swarzędzanie brali również udział w walkach na odcinkach 
frontu północno-wschodniego, nie szczędząc ni zdrowia, ni ży-
cia. Wielu z nich powróciło do domów z ranami i utratą zdro-
wia do końca życia. Jednak wespół z innymi powstańcami przy-
czynili się do oswobodzenia terenów północno-wschodniej 
Wielkopolski i ustanowieniu tam granicy polskiej. Ochotnicy 
swarzędzcy wyruszali ,,na pomoc Braciom w Poznaniu” z mia-
sta oddalonego zaledwie o 13 km od stolicy Wielkopolski. Swa-
rzędz w 1910 r. liczył 3298 mieszkańców, w tym 1927 Polaków, 
1371 Niemców, 161 Żydów. Wśród ochotników-powstańców 
byli rzemieślnicy oraz robotnicy zatrudnieni przeważnie w rze-
miośle i rolnictwie.

Nie było wśród nich żadnego oficera, bowiem w armii pru-
skiej Polacy, mimo iż byli wcielani do wojska przymusowo i wal-

czyli na frontach, niezwykle rzadko awansowali do stopnia ofi-
cerskiego.

Jak jednak wynika ze szczątkowych danych, w walkach na 
frontach zachodnim i północno-wschodnim brało udział około 
130 ochotników, zaś około 50 służyło na miejscu w Straży Oby-
watelskiej, a następnie w Straży Ludowej.

W sumie było więc to około 180 mężczyzn. Jak na 3298 
mieszkańców Swarzędza, w tym 1927 Polaków (mężczyzn, ko-
biet i dzieci), znaczna ich liczba wzięła bezpośredni udział w Po-
wstaniu Wielkopolskim.

Od 1793 r., tj. od II rozbioru Polski, swarzędzanie przez 125 
lat, z dziada-pradziada, w atmosferze pielęgnowanego patrioty-
zmu, przygotowywali się – w rodzinach, organizacjach kościel-
nych, szkołach, organizacjach cechowych, bractwie kurkowym, 
,,Sokole”, skautingu – do momentu, kiedy będzie można chwycić 
za broń i wyzwolić ojczyznę spod zaboru pruskiego.

Dlatego to poszli do Poznania ,,… na pomoc Braciom w wal-
ce o wolność ojczyzny!”

Florian Fiedler

Autor jest regionalistą, dokumentalistą dziejów Swarzędza, 
prezesem Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskie-
go 1918/1919 w Swarzędzu. Bibliografia w zbiorach autora.
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Ratusz w Swarzędzu, w którym 
urzędował pierwszy polski 
burmistrz Tadeusz Staniewski 
w 1919 r. i w latach 
1929 –1939 r. 
(zdjęcie sprzed 1914 r.)

Tadeusz Staniewski
Tadeusz Staniewski urodził się w 1873 roku w Kiełczewie, 

małej miejscowości pod Kościanem. Ojciec, Stanisław (1850-
-1875) był nauczycielem (który przez pewien czas studiował na 
Uniwersytecie Berlińskim), matka zaś, Stanisława (1851-1938) 
pochodziła z rodziny Juraszów i była siostrą Antoniego Stani-
sława Jurasza (1847-1923), wybitnego laryngologa polskiego.

Ukończył Gimnazjum Fryderyka Wilhelma w Poznaniu. 
Nie posiadał wyższego wykształcenia, być może rozpoczął 
studia ekonomiczne na jednym z uniwersytetów niemieckich. 
Przebywał bowiem przez pewien czas u swego wuja w Heidel-
bergu. Sam jednak w jednym z nielicznych archiwalnych do-
kumentów podaje tylko wykształcenie gimnazjalne. W latach 
1896-1898 odbył praktykę w aptece Zygmunta Grochowiaka w 
Miłosławiu, zakończoną egzaminem przed fachową komisją. 

Tadeusz Staniewski przybył do Swarzędza prawdopodobnie 
około roku 1898

W Swarzędzu prowadził początkowo sklep drogeryjny – 
źródło utrzymania, który odsprzedał w późniejszych latach Al-
binowi Gramse’mu, swarzędzkiemu aptekarzowi. 

Upadek Niemiec w wyniku klęsk militarnych w I wojnie 
światowej, wybuch 9 listopada 1918 r. rewolucji w Berlinie 
przyniósł nową sytuację polityczną dla Polaków żyjących w za-
borze pruskim.

Wypadki rozwijały się w tempie lawinowym, także w Swa-
rzędzu. W dniu 13 listopada 1918 r. powołano Radę Robotni-
czo-Żołnierską pod przewodnictwem Tadeusza Staniewskiego, 
a w jego mieszkaniu (Rynek 12) utworzono biuro Rady. W listo-
padzie 1918 r powstała też Straż Obywatelska

Tadeusz Staniewski musiał być mocno znany ze swej dzia-
łalności i postawy patriotycznej, bo choć był tutaj osobą napły-
wową i nie był wcześniej w wojsku (za wyjątkiem kilkumiesięcz-
nej służby w tzw. Ersatz-Bataillons w Krotoszynie, od listopada 
1916 do lutego 1917 r.), to jednak w listopadzie 1918 roku wła-
śnie z ramienia swarzędzkiej Rady Robotniczej i Żołnierskiej 
został wybrany delegatem do Sejmu Dzielnicowego. Odtąd je-
go kariera  polityczna rozwijała się błyskawicznie.

Wśród delegatów do Sejmu Dzielnicowego, który zebrał się 
w dniach 3-5 grudnia 1918 roku w Poznaniu, był Tadeusz Sta-
niewski ze Swarzędza, reprezentujący mieszkańców tego pod-
poznańskiego miasteczka.

W grudniu 1918 roku powołano w Swarzędzu Straż Ludo-
wą i Radę Ludową, której pierwszym przewodniczącym został 
również T. Staniewski, a w lutym 1919 r. mianowano go dodat-
kowo komisarzem obwodowym.
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Tadeusz Staniewski z pierwszą żoną Franciszką Czajkowską oraz z synem 
Witoldem (fot. z ok. 1903 r.).



Był osobą, która przejęła władzę w Swarzędzu z rąk ostat-
niego, niemieckiego burmistrza miasta, Brunona Glabischa. 
W styczniu 1919 roku, już jako polski burmistrz żegnał oddział 
ochotników udających się do Powstania. Na Rynku w Swarzędzu, 
w miejscu, skąd oddział pod dowództwem Stanisława Kwaśniew-
skiego wyruszał do Poznania, żegnany przez władze miasta, w li-
stopadzie 2005 roku została wmurowana pamiątkowa tablica.

Nie był jedynym burmistrzem miasta w dwudziestole-
ciu między wojnami. W latach 1919-1929 było aż pięciu bur-
mistrzów, ale pełnili oni krótkie, najczęściej jednoroczne 
kadencje. T. Staniewski (choć mianowanie otrzymał na lat 
12), był burmistrzem przez 10 lat, nieprzerwanie od 1929 do 
wybuchu wojny w 1939 roku oraz wcześniej - w roku 1919. 
W latach 1920-1929 był przewodniczącym Rady Miejskiej oraz 
radnym.

W działalność społeczną włączała się także mocno żona bur-
mistrza, Halina Staniewska, która otaczała szczególną opieką tzw. 
ochronkę dla biednych dzieci, udzielała się w Stowarzyszeniu Mi-
łośników św. Wincentego de Paulo przy Parafii św. Marcina oraz 
prezesowała Katolickiemu Kołu Polek. Na początku wojny 1939 
r. organizowała wydawanie darmowych obiadów dla dzieci po-
zbawionych opieki oraz rodzin, których ojcowie dostali się do 
niemieckiej niewoli. 

Działalność dla miasta, a wcześniej manifestowany gorą-
cy patriotyzm, przypłacił Tadeusz Staniewski życiem. Areszto-
wany po wejściu Niemców do Swarzędza, znalazł się najpierw 
w osławionej siedzibie gestapo w Poznaniu (tzw. „Domu Żoł-
nierza”), później w Forcie VII, skąd wywieziono go, już w bar-
dzo złym stanie zdrowotnym, po licznych okrutnych przesłu-
chaniach, szykanach i znęcaniu (miał wtedy 67 lat), do obo-
zu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Dotarł tam w sierp-
niu 1940 roku i po kilku dniach znalazł się na „bloku śmierci”, 
gdzie zmarł 25 sierpnia 1940 roku. Symboliczny grób z przysła-
nymi żonie przez Niemców prochami znajduje się na cmenta-
rzu parafialnym przy kościele św. Marcina w Swarzędzu.

Po zakończeniu wojny w 1945 roku osoba T. Staniewskiego 
została całkowicie zapomniana.

Dopiero po 1989 roku Rada Miasta nadała jednej z ulic swa-
rzędzkich jego imię, a od listopada 2005 roku przypomina go 
także wspomniana tablica powstańcza w Rynku. Pojawiły się 
także artykuły w lokalnych gazetach wspominające przy innych 
okazjach nazwisko pierwszego burmistrza.

Tadeusz Staniewski był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego mał-
żeństwa z Franciszką Czajkowską miał czworo dzieci (Witold, Ire-
na, Halina, Bożena), z drugiego z Haliną Szulczewską – dwóch sy-
nów (Leszek, Andrzej). Najstarszy syn, Witold (ur. 1901), ukończył 
prawo, po zrobieniu aplikacji, został sędzią, najpierw w Międzycho-
dzie, później był kierownikiem sądu w Śremie. Wraz z wejściem 
Niemców do Śremu został wzięty jako zakładnik, a potem wraz 
z 19 innymi zakładnikami rozstrzelany na Rynku w Śremie w paź-
dzierniku 1939 roku, o czym przypomina wmurowana tam tablica.

Drugi syn, Leszek (ur. 1918 r.), został w lutym 1940 roku 
aresztowany w Swarzędzu, przeszedł „Dom Żołnierza”, Fort 
VII, gdzie spotkał się ze swoim ojcem, a także był świadkiem 
śmierci bosmana Stanisława Kwaśniewskiego, dowódcy swa-
rzędzkiego oddziału w Powstaniu Wielkopolskim. S. Kwaśniew-
skiemu Niemcy nigdy nie zapomnieli powstańczej historii, oraz 
tego, że w 1918 r. z Ratusza swarzędzkiego zerwał flagę niemiec-
ką i zawiesił polską oraz brał udział w rozbrajaniu niemieckich 
policjantów. Leszek wraz z ojcem znalazł się w tym samym trans-
porcie do Buchenwaldu, później przeniesiony do Ravensbruck, 
doczekał się wyzwolenia i w 1945 roku wrócił do Swarzędza.

Trzeci syn, Andrzej (ur. 1925 r.) przeżył wraz z matką oku-
pację w Swarzędzu, szykany powojenne, tu też pracował i zmarł 
w 1977 roku.

Obecnie żyje tylko syn Leszek i jego rodzina oraz potomko-
wie pozostałych dzieci: córek Ireny, Haliny oraz syna Andrzeja. 
Syn Witold, śremski sędzia, nie założył rodziny.

Anna M. Szafran

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 ro
dz

in
y 

Ta
de

us
za

 S
ta

ni
ew

sk
ieg

o

Tadeusz Staniewski z rodziną przed ratuszem w Swarzędzu (stoi pierwszy od prawej). Obok niego Roman Olszewski, mąż jego córki Ireny (następna z prawej), dalej stoi cór-
ka Maria Halina, przed nią jej córka Zofia, pierwszy od lewej (z szablą w ręku) syn Andrzej, trzeci od lewej Witold Staniewski, najstarszy syn. Zdjęcie wykonane w 1938 r.
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Urodził się 30 marca 1885 roku we Lwówku, powiat No-
wy Tomyśl. Z zawodu był stolarzem. Powołany do armii nie-
mieckiej ukończył w niej służbę w 1909 roku najprawdopodob-
niej w stopniu starszego marynarza (takim stopniem podpisany 
jest na zdjęciu z 1908 r. w szalupie pancernika SMS Hamburg). 
15 lipca 1909 r. wziął w Swarzędzu ślub z Jadwigą Nowakowską 
(ur. 1885 r.). Wspólnie zamieszkali na ulicy Dworcowej w Swa-
rzędzu. Najprawdopodobniej jego żona zmarła i Kwaśniewski 
ożenił się po raz drugi. Z drugiego związku przyszły na świat 
w latach 1928-1930 trzy córki: Joanna, Halina i Wanda. Przed 
rokiem 1918 pracował w Swarzędzu jako stolarz. Nie są znane 
jego losy przed listopadem 1918 r. Być może został zmobili-
zowany w 1914 r. wobec wybuchu wojny i służył w marynar-
ce wojennej, a kiedy armia niemiecka rozpadała się na skutek 
klęski w 1918 r. oraz wybuchu rewolucji w Niemczech opuścił 

okręt i wrócił do Swarzędza. Tutaj współorganizował oddzia-
ły wojskowe ochotników swarzędzkich oraz wziął bezpośredni 
udział w walkach powstańczych najprawdopodobniej także pod 
Zamościem koło Szubina, gdzie powstańczy oddział marynarzy 
18 lutego 1919 r. zdobył niemiecki pociąg pancerny. W doku-
mentach odnotowano, iż służył w wojsku polskim od 14 stycz-
nia 1919 do 15 lipca 1920 r.. Brał udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej 1920 r. Okres międzywojenny spędził w Swarzędzu. 
Aresztowany przez hitlerowców na początku II wojny świato-
wej został bestialsko zamęczony w forcie VII w Poznaniu. Nie-
miecki akt zgonu podaje datę 21 kwietnia 1940 r. Świadkiem 
śmierci Stanisława Kwaśniewskiego był syn burmistrza Swarzę-
dza Tadeusza Staniewskiego Leszek.

(na podst. materiałów zgromadzonych przez Floriana Fiedlera)

Stanisław Kwaśniewski 

Stanisław Kwaśniewski (w środku). Zdjęcie z okresu międzywojennego.
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Leon Jarmuszkiewicz
Urodzony 10 lutego 1903 r. w Swarzędzu. Uczeń stolar-

ski. Jako 16-latek zaciągnął się do jednostek Powstania Wiel-
kopolskiego, wymaszerowując z grupą ochotników ze Swa-
rzędza 16 stycznia 1919 r. Skierowany na szkolenia na Cyta-
delę służył w 3 kompanii porucznika Korneliusza Manna. 
Złożył przysięgę wojskową w lutym 1919 r. i ruszył na front 
w składzie 1. batalionu 1. pułku strzelców wielkopolskich. 
W marcu 1919 r. ranny w nogę. Po rekonwalescencji skiero-
wany do oddziałów zabezpieczających granice pod Lesz-

nem. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej pod Bobruj-
skiem. Uniknął aresztowania podczas II wojny światowej. 
Pracował po wojnie w Swarzędzkich Fabrykach Mebli. Napi-
sał wspomnienia z okresu Powstania Wielkopolskiego. Zmarł 
14 września 1986 r.

(na podst. materiałów zgromadzonych przez Floriana Fiedlera)

Leon Jarmuszkiewicz jest pierwowzorem postaci Leosia

Leon Jarmuszkiewicz (zdjęcie z 1919 r.). Leon Jarmuszkiewicz w ostatnim okresie życia.
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Objął probostwo kościoła św. Marcina w Swarzędzu w lu-
tym 1918 roku po śmierci poprzedniego kapłana księdza To-
masza Nejczyka, wielkiego społecznika i patrioty. Godnie kon-
tynuował tradycje pracy społecznej i patriotycznej swego po-
przednika do końca pobytu w Swarzędzu, czyli do roku 1930. 
Jesienią 1918 r. uczestniczył w tajnych spotkaniach w miesz-
kaniu Tadeusza Staniewskiego na Rynku 12. Został członkiem 
utworzonej w listopadzie tego roku Rady Robotniczo-Żołnier-
skiej, przemianowanej 28 grudnia 1918 r. na Radę Ludową. Po-
wołany został na członka Komitetu Wykonawczego Rady Lu-
dowej i jako taki podpisał obwieszczenie o przejęciu władzy 
wykonawczej nad miastem i obwodem swarzędzkim. Przema-
wiał na wiecu zorganizowanym w ogrodzie restauracji Marco i 
hotelu Lewada. Na niedzielnej mszy świętej 12 stycznia 1919 r. 
odczytał odezwę Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu wzywa-
jąca do bezpośredniej i pośredniej pomocy powstańcom, jedno-
cześnie sam gorąco nawoływał do udzielenia wszelkiej pomo-
cy powstaniu, zarówno w formie bezpośredniego zaciągu do 
wojsk powstańczych, jak i w formie datków pieniężnych, daro-
wizn żywności i odzieży, pomocy w naprawianiu umundurowa-

nia i sprzętu wojskowego. Skutkiem tego było uformowanie się 
16 stycznia 1919 r. kilkudziesięcioosobowego oddziału ochotni-
ków swarzędzkich, dla których w godzinach porannych ksiądz 
Mroczkowski odprawił specjalna mszę świętą. Potem uczestni-
czył w uroczystości nadania oddziałowi sztandaru polskiego z 
orłem w koronie przez Tadeusza Staniewskiego i maszerował w 
uformowanej do drogi kolumnie aż do mleczarni swarzędzkiej, 
gdzie jeszcze raz krótko przemówił do ochotników, pożegnał 
ich i pobłogosławił. W latach odradzania się niepodległej Polski 
włączył się czynnie w organizowanie polskiej administracji w 
Swarzędzu, formowanie służb ochrony i bezpieczeństwa, straży 
pożarnej,  tworzenie organizacji społecznych, gospodarczych 
(m. in. cechu stolarzy, spółdzielni) i sportowych. W Swarzędzu 
powstał Klub Sportowy „Unia”, a podwaliny pod jego istnienie 
położyło Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” oraz Stowarzy-
szenie Młodzieży Polskiej, (późniejsze Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej) powołane przez ks. probosz-
cza Tadeusza Mroczkowskiego.

(na podst. materiałów zgromadzonych przez Floriana Fiedlera)

Ksiądz Tadeusz Mroczkowski

Urodzony 23 lutego 1901 w Swarzędzu. Uczeń  rzeźnicki. Za-
ciągnął się jako ochotnik do wojsk Powstania Wielkopolskiego 
16 stycznia 1919 r. Zginął 16 lutego 1919 r. pod Grójcem 
Wielkim (tego samego dnia podpisano traktak pokojowy w 

Trewirze). Ciało sprowadzono do Swarzędza i tam pochowa-
no (nagrobek na zdjęciu). 
(na podst. materiałów zgromadzonych przez Floriana Fiedlera)
Józef  Kunert jest pierwowzorem postaci Józka

Józef  Kunert
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