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Wstęp:
Na terenie Regionu Kozła znajduje się wiele miejsc związanych z wyda-

rzeniami, które miały wpływ na rozwój Polski i utrwaliły się w świadomości 
mieszkańców tego regionu jako istotne dla ich tożsamości narodowej i kulturo-
wej. Jednym z takich wydarzeń było Powstanie Wielkopolskie w 1919 r., które 
swoim zasięgiem objęło wszystkie gminy wchodzące obecnie w skład Regio-
nu Kozła. Dla przypomnienia przebiegu zmagań powstańczych , jakie toczyły 
się na tych ziemiach w ramach frontu zachodniego Powstania Wielkopolskiego 
prezentujemy niniejszy folder ukazujący trasę przebiegu walk o przywrócenie 
tych ziem do polskiej macierzy.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu pod-
czas uroczystości związanych z przyjazdem Ignacego Paderewskiego. Zajścia 
poznańskie miały duże znaczenie dla dalszego przebiegu walk, które szybko 
rozprzestrzeniły się na teren całej Wielkopolski. W pierwszym okresie ukształ-
towały się trzy główne fronty powstańcze: północny, zachodni i południowy. 
Na froncie zachodnim  wydzielony został V okręg wojskowy pod dowództwem 
ppor. K. Zenktelera , który obejmował powiaty: Międzyrzecz , Nowy Tomyśl, 
Grodzisk Wlkp., Babimost, Śmigiel, Kościan, Wschowę i Leszno. W ramach tego 
okręgu ukształtował się  odcinek wolsztyński ,a  walki koncentrowały się wokół 

następujących miej-
scowości: Grodzisk 
Wielkopolski, Ra-
koniewice, Wolsz-
tyn, Kopanica, Kar-
gowa i Babimost. 
Odcinkiem tym do-
wodził ppor. Stani-
sław Siuda. Celem 
powstańców było 
osiągnięcie natu-
ralnej lin ii obrony 
wzdłuż Obry i jezior 
zbąszyńskich.

WOLSZTYN

Opanowanie linii Obry na zachodzie Wielkopolski było ważnym celem do-
wództwa powstańczego i dlatego skoordynowane ofensywy w kierunku Wolsz-
tyna i Zbąszynia podjęto niezwłocznie po oswobodzeniu środkowej części 
regionu. Powstańcy zostali podzieleni na dwie grupy nacierające przez Rosta-
rzewo i Gościeszyn. Oddział stacjonujący we wsi Obra miał za zadanie odcięcie 
Niemcom drogi odwrotu na zachód. Atak przeprowadzony 5 stycznia 1919 r. 
powiódł się i Polacy zdobyli tutaj znaczne ilości sprzętu oraz uzbrojenia. W 
1989 r. na ścianie wolsztyńskiej poczty ( ul. 5 Stycznia 4), gdzie miał siedzibę 
polski sztab, odsłonięto tablicę upamiętniającą dowódców powstańczych: Stani-
sława Siudę i Stanisława Tomiaka. Na budynku przy ul. 5 Stycznia 14 znajduje 
się tablica poświęcona pamięci poległego w tym miejscu pierwszego powstańca 
– Antoniego Przybylskiego   (faktycznie Franciszka Przybylskiego) z kompanii 

krzywińskiej. Na cmentarzu komunalnym przy ul. 
Lipowej w zbiorowej mogile spoczywają czterej 
polegli uczestnicy walk na froncie zachodnim

Działania powstańców w zachodniej części  Wielkopolski                                    
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SIEDLEC
Wieś, siedziba gminy w powiecie wolsztyńskim. Przed siedzibą Urzędu 

Gminy na ul. Zbąszyńskiej 17  stoi ufundowany przez miejscowe społeczeń-
stwo pomnik ku czci powstańców wielkopolskich ( odsłonięty 27 XII 1978 r.). 
Przy kościele parafialnym, po jego północnej stronie,  znajduje się mogiła Wa-
lentego Wojdorskiego poległego 13 II 1919 r. pod Kopanicą.

Siedlec: pomnik powstańca wlkp. 
Na cmentarzu przykościelnym                                             

Siedlec: Zespół szkół im. Powstańców Wlkp.

Siedlec: sztandar szkoły 
im. Powstańców Wlkp.                         

Siedlec: pomnik Powstańców Wlkp . przed 
Urzędem Gminy

KOPANICA
Duża wieś w gmi-

nie Siedlec, na pra-
wym brzegu Obry, 
dawniej miasto. Ko-
panica była ostatnią 
miejscowością przed 
linią Obry, do osią-
gnięcia której dążyli 
powstańcy, a o jej 
strategicznym zna-
czeniu decydowały 
przechodzące przez 
rzekę mosty: kolejowy i drogowy. W Kopanicy schronili się Niemcy wyparci z 
Wolsztyna, co groziło możliwością kontrataku. Powstańcy podjęli przeciwdzia-
łanie w dniu 6 I 1919 r. i opanowali stację kolejową oraz zabudowania od stro-
ny Wolsztyna, a następnie całe miasteczko. Obra była skuteczną linią obrony 
polskich powstańców, dzięki niej odparto nocne ataki Niemców w dniach 13/14 
oraz 16/17 lutego 1919 r. Do 1939 przebiegała na niej granica państwowa. Na 
miejscowym cmentarzu spoczywa Anna Sewohl, 17 letnia łączniczka, która 
zginęła  w pobliżu wsi w przypadkowym incydencie.

Kopanica: posterunek powstańczy – 1919 r.                                                                      Kopanica: most na kanale Obry – 1919 .                                                                      

 Kopanica 
1919 – działon 
powstańczy                                                                      

Grób Anny 
Sewohl na 
cmentarzu 

parafialnym w 
Kopanicy
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KARGOWA
Miasto  nad Obrzycą. Zostało zajęte przez powstańców 24 stycznia 1919 r. 

Po krwawych walkach 11 i 12 lutego nacierające silne oddziały niemieckie z 
kierunku Sulechowa wyparły powstańców na linię Obry. Kargowa powróciła 
do Polski dopiero w 1945 r. Na ścianie ratusza znajduje się tablica poświęcona 
pamięci powstańców wielkopolskich. Na skwerze przy pl. Berwińskiego usta-
wiono w lutym 2009 r. pamiątkowy kamień w hołdzie powstańcom.

NOWE KRAMSKO

Duża wieś w gminie Babimost w powiecie zielonogórskim. Była to najdalej 
wysunięta na zachód miejscowość opanowana przez powstańców, zdobyta trój-
skrzydłowym atakiem w nocy 2/3 lutego 1919 r. Wskutek kontrataku powstań-
cy byli zmuszeni do wycofania 
się.  Wieś w okresie międzywo-
jennym pozostawała w granicach 
Niemiec, mimo, że zamieszkiwali 
ją w większości Polacy.

W roku 1959 wystawiono na 
centralnym placu wsi głaz – po-
mnik, upamiętniający siedmiu po-
ległych uczestników walk.

Kargowa: pomnik ku czci powstańców 
wielkopolskich

Kargowa: tablica na ratuszu 

Nowe Kramsko: Pamiątkowa tablica poświęcona 
powstańcom wlkp

BABIMOST

Miasto w powiecie zielonogórskim nad Gniłą Obrą.  W okresie Powstania 
Wielkopolskiego wobec ofensywy polskiej Niemcy opuścili miasto  i znajdowało 
się ono w polskich rękach od 25 stycznia do 12 lutego 1919 r. Siły powstańcze 
liczyły 300 ludzi, którzy odpierali szereg ataków niemieckich, z których najpo-
ważniejszy miał miejsce 31 stycznia. Później jednak oddziały niemieckie wzmoc-
nione dwoma pociągami pancernymi wyparły powstańców na wschód, za linie 
Obry. Pomnik ku czci powstańców znajduje się na placu ich imienia, u zbiegu ulic 
Kargowskiej i Wolsztyńskiej. Na cmentarzu przy ul. Wolsztyńskiej spoczywa 10 
poległych w czasie walk o miasto i okolicę.

Babimost: 
zbiorowa mogiła 
powstańcza na 
cmentarzu

Babimost: kamień 
z tablicą poświę-

cony powstańcom 
wlkp
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CHOBIENICE
Wieś nad Szarką. W walkach powstańczych na froncie zachodnim brała 

udział kompania chobienicka, a sama wieś była ostrzeliwana pociskami arty-
leryjskimi. Na tutejszym cmentarzu, pod 
murem znajduje się zbiorowy grób 10 po-
ległych w lutym i marcu 1919 r.

NOWA WIEŚ ZBĄSKA
Wieś na lewym brzegu Obry, w sąsiedztwie przesmyku między Jez. Grójec-

kim i Jez. Zbąszyńskim.  Opanowanie przez Polaków ważnego strategicznie 
przejścia na drugą stronę rynny jeziornej mia-
ło duże znaczenie dla sytuacji w rejonie Zbą-
szynia. W końcowym okresie walk, w czasie 
ofensywy niemieckiej, powstańcy utracili w 
dniu 17 lutego 1919 r. uchwycony przyczółek. 
Niemcy zaatakowali z trzech stron siłami sied-
miokrotnie większymi i po krwawych zmaga-
niach, w których poległ polski dowódca por. 
Korneliusz Mann, odrzucili polski oddział na 
wschodni brzeg Obry. Powstańcom udało się 
jednak później wyprzeć Niemców za rzekę i 
utrzymać obronę na linii Obry. Na cmentarzu 
w północnej części wsi znajduje się wspólne 
miejsce wiecznego spoczynku 58 powstań-
ców poległych w walkach o tę okolicę.

GRÓJEC WIELKI
O tę niewielką wieś, położoną na przesmyku międzyjeziornym na prawym 

brzegu Obry, toczyły się zacięte walki. Powstańcom udało się ją opanować 18 
stycznia 1919 r. w czasie prowadzonej na zachód ofensywy. Niemcy po wzmoc-
nieniu swoich sił przystąpili do kontrataku i 12 lutego nie tylko wyparli Pola-
ków za Obrę, ale nawet uchwycili przyczółek na prawym brzegu rzeki i o mało 
co nie zdobyli Chobienic. Dopiero trzy dni później w krwawym starciu udało 
się odrzucić przeciwnika za rzekę. W lesie na południe od zabudowań ozna-
czono miejsce, w którym w czasie ostatniego starcia poległ 24 letni Wojciech 
Kubiak, szeregowiec kompanii chobienickiej.

Most na Obrze w Grójcu Wielkim ( stan obecny) Rzeka Obra w Grójcu Wielkim

Cmentarz parafialny w Chobienicach – 
zbiorowy grób powstańców

Budynek szkoły im. Ignacego Mielżyńskiego

Zbiorowy grób poległych powstańców 
w Nowej Wsi Zbąskiej

NĄDNIA
Wieś w gminie Zbąszyń. Miejsce wyjścia ataku powstańców na dworzec w 

Zbąszyniu. Pamiątkowy kamień postawiono we wrześniu 2007 r. w miejscu, 
gdzie zginęło dwóch powstańców o nieznanych nazwiskach z Podmokli Wiel-
kich. Z okazji 10-lecia odzyskania niepodległości w 1928 r. mieszkańcy Nądni 
zasadzili w tym 
miejscu pamiąt-
kową lipę, a pod 
jej korzeniami 
zakopano pojem-
nik, w którym 
jest dokument 
upamiętniający to 
wydarzenie.

Lipa upamiętniająca 
poległych powstańców

Pamiątkowy kamień w Nądni
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ZBĄSZYŃ
Miasto nad Obrą i Jez. Zbąszyńskim ( Błędno). Po północnej stronie stacji 

kolejowej w Zbąszyniu, przy parkanie zakładu wikliniarskiego, niewielkim po-
mnikiem uczczono miejsce śmierci Jacentego Janka (1881 – 1919),kolejarza 

z pobliskiej Przyprostyni. 
Pełniąc służbę tak pousta-
wiał wagony na stacji, 
aby ułatwić powstańcom 
zdobycie dworca. Niemcy 
ujęli go i 11 stycznia 1919 
r. rozstrzelali. Zbąszyń 
położony na trasie z Po-
znania do Berlina, mający 
także inne lokalne powią-
zania kolejowe, miał duże 
znaczenie dla sytuacji mi-
litarnej powstania. Pierw-
szy atak nastąpił w nocy 

4/5 stycznia 1919 
r., kiedy około 200 
powstańców z Opa-
lenicy i Chobienic 
pod dowództwem 
Edmunda Klemcza-
ka obeszło  miasto 
od północy i zaata-
kowało stację kole-
jową. Początkowo 
akcja miała pomyśl-
ny skutek, później 

jednak powstańcy 
zostali zmuszeni do 
odwrotu. W czasie 
kolejnego natarcia 
11 stycznia Polacy 
weszli do miasta, 
ale wkrótce zosta-
li wyparci. Dalsze 
walki toczyły się w 
okolicy, gdyż po-
wstańcom brakowa-

ło dostatecznych sił , które pozwoliłyby na decydujące starcie, a Niemcy nie 
chcieli opuszczać dogodnych pozycji na linii jezior. 

W nazwie jednej z głównych ulic Zbąszynia upamiętniono 17 stycznia 1920 
r. – datę objęcia miasta przez Polaków na mocy traktatu wersalskiego. Powro-
towi Zbąszynia do Macierzy poświęcona jest tablica wmurowana w siedem-
dziesiątą rocznicę tego faktu w ścianę starej szkoły w północnej pierzei Rynku. 
Pomnik ku czci powstańców i ofiar II wojny światowej wzniesiono w 1969 r. 
na pl. Wolności. Na tutejszym cmentarzu przy ul. Mostowej znajdują się dwie 
mogiły żołnierzy poległych podczas powstania.

Pomnik powstańców w Zbąszyniu Pamiątkowa tablica na budynku 
Muzeum Regionu Kozła 

Zbiorowe groby powstańców na cmentarzu miejskim
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CZERWONY DWÓR
We wsi znajdował się folwark, w którym schronili się powstańcy i 11 stycz-

nia 1919 r. Po nieudanym ataku na Zbąszyń prowadzili stąd obronę swoich 
pozycji. 

Dom Stzrelecki w Stefanowie, obecnie świetlica wiejska

STEFANOWO
Wieś w gminie Zbąszyń. W dniu 14 lutego 2006 r. odsłonięta została tablica 

upamiętniająca walczących w Powstaniu Wielkopolskim mieszkańców Stefano-
wa. Tablicę umieszczono na ścianie świetlicy wiejskiej, która w okresie przed-
wojennym została zbudowana (1933 r.) jako „Dom Strzelecki” im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Od 1924 działało w Stefanowie Towarzystwo Powstańców 
i Wojaków im. płk  hr. Ignacego Mielżyńskiego, które podjęło inicjatywę bu-
dowy pomnika  poległym powstańcom spoczywającym na cmentarzu w Nowej 
Wsi oraz tzw. „Domu Strzeleckiego”, jako hołdu wdzięczności za odzyskanie 
niepodległości.

ZAKRZEWO
Wieś w gminie Siedlec w po-

wiecie wolsztyńskim. Na cmenta-
rzu przykościelnym znajduje się 
zbiorowy grób pięciu powstańców 
poległych w lutym i marcu 1919 r. 
na froncie zachodnim. Mogiła ma 
betonowe obramienie i podłużny 
nagrobek betonowy zwieńczo-
ny krzyżem, z pięcioma tablicami 
pochowanych w tym miejscu po-
wstańców.

Zbiorowy grób powstańców w Zakrzewie

CHROŚNICA
Wieś w gminie Zbąszyń. Miejsce 

koncentracji oddziałów powstań-
czych do ataku na Zbąszyń. Na placu 
przykościelnym zlokalizowane jest 
lokalne miejsce pamięci, w którym 
umieszczono tablicę poświęconą 
ofiarom II wojny światowej z tej 
wioski. Obok z lewej strony wmuro-
wano tablicę oddającą hołd Powstań-
com Wielkopolskim 1918 – 1919 .

ŁOMNICA
Wieś w gminie Zbąszyń. Na murze miejscowej szkoły podstawowej odsło-

nięto 17 stycznia 2004 r. pamiątkową tablicę z nazwiskami poległych żołnierzy 
Kompanii Kórnickiej, która stacjonowała w tym budynku przed wyruszeniem 
do walk o Zbąszyń i do obrony Łomnicy. Szkoła nosi imię Powstańców Wielko-
polskich nadane jej 13 października 2005 r. Na cmentarzu parafialnym w Łom-
nicy w zbiorowej mogile pochowani są: Roman Chmielewski, Paweł Stanisław 
Grześkowiak, Andrzej Jagodziński i Franciszek Kreczmar. Pomnik ustawiono 
w 1934 r., a w 90 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego nagrobek od-
nowiono nawiązując do jego pierwotnej formy.

Pomnik powstańców na cmentarzu 
parafialnym w Chrośnicy

Łomnica: Tablica pamiątkowa przed 
budynkiem szkoły

Łomnica: pomnik poległych powstańców na cmen-
tarzu parafialnym
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MIEDZICHOWO
Gmina w powiecie nowotomyskim, w woj. Wielkopolskim.
W trakcie walk na odcinku lwóweckim jedną z bar¬dziej zaciekłych walk 

był bój o Miedzichowo (bój o Kupferhammer). 
W trakcie walk o tę miejscowość udział  wzięła grodziska kompania  aspi-

ranta oficerskiego Józefa Kopczyńskiego ( późniejsza 5 kompania II batalionu 
2 pułku strzelców wielkopolskich ) , która zajęła pozycje pod Mie¬dzichowem 
w nocy z 10 na 11 lutego 1919 roku.

Drugą grupę stanowiły oddziały pod dowództwem plut. Franciszka Kijew-
skiego , które szły w stronę Miedzichowa od strony Bobrówki i miały za zada-
nie  angażować siły przeciwnika w pierwszej kolejności.

Część kompanii pod J. Kopczyńskim i ppor. Stanisławem Napieralskim mia-
ła - pod osłoną lasu - podejść pod Miedzichowo, okrążyć wioskę z prawej stro-
ny i uderzyć niespodziewanie na wioskę od stro¬ny Trzciela. 

Brawurowy atak grupy Kopczyńskiego załamał się jednak w ogniu broni 
ręcznej, karabinów maszynowych i miotaczy min. Część powstańców nie mo-
gła sforsować przedpola. 

Mimo dużych strat atakujący frontalnie oddział Kopczyńskiego  posuwał się 
powoli do przodu, a lewe skrzydło z ppor. S. Napieralskim i plut. Franciszkiem 
Pogorzelczykiem na¬wet osiągnęło skraj wsi. Inni pozosta¬li jednak w lesie 
i prowadzili ogień. Śmierć ppor. Napieralskiego załamała jednak atakujących 
powstańców. 

Na polu chwały zginęło jedenastu powstańców, dziesięciu zostało rannych, 
a dziewiętna¬stu powstańców dostało się do niewoli.  W tej sytuacji Józef Kop-
czyński był zmuszony zarządzić odwrót. 

Pomimo tego niepowodzenia, w wyniku traktatu wersalskiego Miedzicho-
wo przypadło Polsce.

Przy ulicy Szkolnej znajduje się 
pomnik w formie kamienia z tablicą 
ku czci powstań¬ców walczących o 
Miedzichowo. Został on odsłonięty 
2 IX 1998 roku, a znajdu¬jącej się 
obok Szkole Podstawowej nadano 
wtedy imię Powstań¬ców Wielko-
polskich.

Opracowanie: dr Zdzisław Kościański, 
Korekta: Szczepan Sobczak

Druk: Foto Graf.  Wolsztyn ul. 5 Stycznia 64 tel. 693 566 700
e-mail: biuro@foto-graf.pl

Wydawca: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

66-120 Kargowa, ul. Rynek 16
Tel. 68 3525230, e-mail:biuro@lgdrk.pl

www.lgdrk.pl

Opracowano na podstawie: Anders P., Miejsca pamięci powstania wielkopolskiego, 
Poznań 2010 (wydanie III zaktualizowane); tegoż, Śladami Powstania Wielkopolskie-
go1918-1919.Poznań 2008; Z. Matuszewski, Upamiętnienie powstańców wielkopol-
skich w mieście i gminie Zbąszyń( dr. Zdzisławowi Kościańskiemu niestrudzonemu w 
propagatorowi historii Powstania Wielkopolskiego (w:) Internetowy Kantor Wydaw-
niczy Muzeum Regionalnego Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła w Zbąszyniu „Szkice 
Zbąszyńskie” luty 2010;  Trzeba było pójść... Powiat nowotomyski w Powstaniu Wielko-
polskim 1918-1919, pod red. Z. Kościańskiego i B. Wojcieszaka .Nowy Tomyśl 2010

Obelisk w Miedzichowie
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