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ZACHODNZO - WIELKOPOLSKIE ECHA
KO~CIUSZKOWSKIEGOZR YWU

Zachodnie obrzeia Rzeczypospolitej naraione 'byly na bezpohredniq
konfrontacjq z Brandenburgiq od zarania jej dziej6w. Na co dzien nie byla to
konfrontacja zbrojna, ale przede wszystkim pokojowa, przebiega-jqca na
plaszczyinie cywilizacyjnej, gospodarczej, narodowoSciowej czy religijnej.
Jednak w ciqgu ostatnich wiek6w dwukrotnie Babimojszczyzna stala siq arenq
walk zbrojnych. W wieku XVIl niepodlegloSC Polski zostala zagrozona
poczyrianiami Szwedbw, w ramach tak zwanego w literaturze "Potopu".
Lennik Polski - Brandenburgia, miast wtqczyC siq do walki ze szwedzkim
najazdem, stanqla w rzqdzie jej sojusznik6w. Ziemie zachodniej Polski
sqsiadujqce z Brandenburgi% w tym i Babimojszczyzna, staty siq przedniiotem
wspolnych najazdbw, lupiestw i grabiezy zar6wno wojsk szwedzkich, jak i
brandenburskich. Na zachodnich rubieiqch wojna przeksztalcila siq - wedlug
Stanislawa Szczotki - z wojny o suwerennoSC w wojnq niemalze religijnq i
narodowoSciowg jako, i e uczestniczyli w niej z jednej strony Polacy katolicy, z drugiej Szwedzi i Brandenburczycy - protestanci. Z wiqkszq
zaciqtoSciq prowadzili Polacy walkq z Brandenburczykami. Zrodzita jq
odwieczna niechqk, kt6ra wynikata z ich "innoici", potqgujqca sic jeszcze
"innoiciq" wyznaniowq. Brandenburczycy w swoich poczynaniach byli
bezwzglqdni wobec spoleczenstwa, jak i wartoSci dla tego spoleczenstwa
cennycli. Odnosi siq to do postqpowania wobec wartoSci zwiqzanych z kultenl
katolickim, jak koScioly, klasztory i inne oznaki tej wiary. Podobne poczynania
cliarakteryzowaty postqpowanie wojsk brandenburskicli, jak i szwedzkich. Stqd
zbytnio dziwiC siq nie mozna, i e wlaSnie na Babimojszczyinie zrodzilo siq
hasto walki o suwerennoSC Polski, ktbre czynnie zadeklarowal owczesny
starosta babiniojski Krzysztof ~ e g o c k i . Jego wlainie dziatanie zrodzilo
powszechny og6lnopolski ruch narodowy w obronie Ojczyzny, ktdry
doprowadzil do spelnienia siq celu.
W climurnym, styczniowym dniu 1793r. trakteln od Sulechowa przez
Smolno, Chwalim, posuwat siq 600-osobowy oddzial wojsk pruskicli
dowodzony przez plk. Koehlera. Byl to przejaw realizacji zawartego w
poczqtkach stycznia 1793r. w Petersburgu traktatu rozbiorowego, na mocy
ktorego Prusom przypadly ziemie Wielkopolski.
Zgodnie z rozkazem dowodztwa polskich wojsk, graniczne oddziafy polskie
mialy opuSciC swe posterunki grupujqce sic w okolicach Lowicza. Jednakze

dowodzqcy oddzialem \v Kargowie kapitan Stefan Wiqckowski postanowil
bronid powier~onejmu placdwki. Stan osobowy polskiego posterunku wynnsij
zaledwie 60 osdb i stawial Polakbw tia przegranej p o ~ ~ c j i . ~ .
Wlozna zastanawiak sic jaka byta przyczyna decyzji Wiqckowskiego, htbra
dla losdw Rzeczypospolitej nie niogta 1nie6 iadnego znaczenia. Rozpaczliwa
obrona posterunku na rynku kargowskim zakonczyla sic jego fizycznq
li kwidacjq.
Uiystqpienie S. Wieckowskiego traktowaC mozna wylqcznie na zasadzie
symbolu, tym bardziej, ze gdyby nie relacja francuskiego dyplomaty,
obserwujqcego zdarzenie, nie pozostal-oby ono w SwiadomoSci potomnych. I
gdyby nie dociekliwoSC poznanskiego historyka, Kazimierza Jarochowskiego,
kt6ry podal tenie opis do wiadomoSci og6lowi. Chcial-bym jednak zwrocik
uwagq, ze wystqpienie S. Wiqckowskiego nastzpilo po 11 rozbiorze Polshi, a
zatem w podobnych okolicznoSciach, w jakich wystqpil Tadeusz KoSciuszho w
Krahowie.
Nle zamierzam, rzecz jasna, czynik zmian w dotychczasowym traktowaniu
Powstania KoSciuszkowskiego, a jedynie fakt odnotowuje.
Powstanie KoSciuszkowskie proklamowane zostalo w marcu 1794 roku w
Krakowie. Okolicznojlci wykazaly, i e termin wybuchu nie by1 sprzyjajqcy. A
okolicznoSci te byly nastqpujqce: wojska zaborcze w 1793 roku wkroczyly na
terytorium Rzeczypospolitej, zag polskie byly zdezorganizowane. Nadto nalezy
wziqk pod uwagq zly nastroj panujqcy w polskim spol-eczeristwie, a dobry
bvojsk zaborczych po zaanekowaniu ziem polskich, itp.
Polska literatura l~istoryczna oddaje przede wszystkim wielkoSC czjnu
koSciuszkowskiego, przeciwstawiajqc go dokonanym z premedytacjq zaborom.
I w takiej relacji problem traktujqc, naleiy siq z tq literatura, solidaryzowad.
Gorzej jest, jezeli spojrzymy na powstatlie racjonalnie. Gdy porbwnamy sily
zbrojne stojqcych naprzeciw sieble stron, gdy uzmyslowimy sobie skalq
frustracji polskiego zolnierza po 11 rozbiorze, gdy uwzglqdnimy liche
uzbrojenie i zaopatrzenie polskich oddziatbw, to zdamy sobie sprawe ze stanu
powSciqgliwoSci wobec faktu ogloszenia powstania ze strony niektbrych
osobistoSci, sfer spolecznych i region6w.
W Wielkopolsce istniala SwiadomojlC zagrozenia paristwa ze strony Prus.
Na wieSC o wybuchu powstania, spoleczelistwo dawalo wyraz swej ofiarnoici
na "rzecz wcvny". WSr6d ofiarodawc6w znalezli siq w'roScianie wsi Mochy,
skladajq6 40 zl; strzelec Szymon Staszewski z tej wsi ofiarowal 4 karabiny i 40
zl. na ich reperacjq; klasztor cystersdw w Obrze 2000 zl-.; przeor tegoi
klasztoru zl-. 200; wreszcie wloicianie wsi Siedlec zl. 68. Poza pieniqdz~nii
broniq ofiarowywano zloto i klejnoty. Z powiatu KoScian (w sklad kt6rego

por. A . K r a u s h a r, Kcrtu.~frqfikcu.gowskcr, Rocmik PTPN, t.27: 1900 oraz K. J
a r o c h o w s k i,Opowiaduniu histoivczne, Seria nowa, Poman 1884.
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wchodzily w tym czasie Babimost i Wolsztyn) i wschowskiego ofiary z'roiyiy
lqcznie 72 osoby i instytucje2.
Jest znamienne, ze Rada Obywatelska Ksiqstwa Litewskiego w odezwie do
mieszkancow Litwy wCaSnie Wielkopolskq podawala jako przyklad do
nailadowania, gloszqc: '>owstaia Wielkopolska potarguwszy te iaricuchy, '
ktbrerni dotqd przez Brandenburgiq do podlegioSci ciqiona byta113.
12 czerwca 1794r. zostala ogloszona proklamacja o przystqpieniu
Wielkopolski do powstania kosciuszkowskiego. Jak to wynika z badan Jana
Wqsickiego, powstaniem zostaly objqte r6wniei zachodtiie czeSci
Wielkopolski, choC niewiele jest danych Swiadczqcych o objqciu tych terendw
regularnymi dzialaniami.
W ogdlnych zarysacli planowano objpcie Wielkopolski dzialaniami, ale o
ich faktycznytn zasiqgu trudno coi blizszego powiedziek. Plan przewidywal
ewentualnoSC angaiowania w walkq przebywajqcycli na terytoriach polskicli
wojsk pruskicli. Dopdki wojska pruskie (do 5-6 wrzeSnia 1894) oblegaly
Warszawq, w Wielkopolsce tworzyly siq - rzec trzeba - do66 przypadkowe
oddzialy chlopskie, ktdre bez konkretnej przewodniej mySli dzialaly w
zachodtiiej czqici Wielkopolski - w okolicach KoSciana, Leszna, Moch,
Lwowka, Grodziska, Rawicza, Brojec, Rakoniewic, Wolsztyna, Babimostu,
Miqdzyrzecza i Pszczewa. W wielu wsiach stwierdzono r6wniei ich pobyt i
dzialalnosk, jak choCby w G6rnej Kuinicy (Hammer) w Wolsztyhskieni, wsi
olenderskiej, w ktorej jako jedynej wielkopolskiej wsi nastagi'ro odczytanie
Uniwersalu Polanieckiego ~ o ~ c i u s z kJeSli
i ~ . dodad, i e Jan Henryk Dqbrowski
i Jdzef Wybicki nie zdobyli siq na ogloszenie uniwersalu nawet w czasie
wielkopolskiej kampanii, gdyz problem spoteczny by! jednyni z trudniejszycli
: do rozwiqzania, to uzmyslowimy
sobie zloionoSk wydarzenia. W jakimS
momencie dzialania przybraly formq ruchu spolecznego, czego wiqkszoik
:
szlachty chciala uniknqk, stqd ta zgola sensacyjna wiadomoik o ogloszeniu
I
VreSci uniwersalu w Kuinicy.
!1 Formy dziaiania powstania w zachodniej Wielkopolsce byty. dock6 naleiy.
doSC zastanawiajqce. Ze wzglqdu na to. ze w tej czqSci Wielkopolski nie bylo
addzialdw pruskicli, poza posterunkami policyjnynii, oddzialy powstahcze
sialy trwogq wSrod miejscowej administracji i owej policji. Wedlug doniesien
"Sudpreussische Zeitung" obawiano sip przede wszystkim zagroienia
integralnogci pa~istwa, zachowania
zwiqzku
Prus
Poludniowych
(Wielkopolski) z Prusami wtaiciwymi i moiliwoici rozsrerzenia sip ruchu na
i
5 sqsiednie prowincje pruskie ( ~ l q s k . Nowa Marchia, Pomorze).
Zainteresowanie Berlina rozwijajqcym siq w Wielkopolsce ruchem byjy

!

''
FI

j

Aktu Powstuniu KoSci~~szkowskiego,
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wzniagane wlainie przez doniesienia prasobe zamieszczane na tamach
Siidpreussische Zeitung. W czqici byly one nieprawdziwe, przesadzone, w
czqici zawieraly ziarno prawdy. Skonfrontowanie dzii doniesien prasowych z
rzeczywistoSciq nie jest w pelni mozliwe.
Mechanizm dzialania powstanc6w w zachodniej czeici Wielkopolski,
operujqcych w ramach powstania koiciuszkowskiego, by1 prosty. Oddzial
liczqcy 100 osbb, uzbrojony w kosy i piki, czesto uzupelniajqcy swoj Stan
osobowy o wcielanych don, nie moina powiedzieC, i e calkiem dobrowolnie, o
kolejnych mqzczyzn przebywajqcych na jarmarkach (tak siq dzialo na
jarmarkacll w Wolsztynie, Rakoniewicach, Brojcach), rozpoczynal dzialalnoik
insurekcyjnq od zdejmowania pruskich orlbw z urzqd6w, potem oglaszania
wybucliu powstania, czesto zaprzysiqzania riowycli wladz. Przede wszystkini
miasta byly obiektelil dzialania oddzial6w powstanczych. Obok tego staczano
potyczki z mniejszymi pruskimi oddzialami. Czesto przecinano drogi
pocztowe, zagarniano kasy rzqdowe. Te ostatnie fakty byly do46 powszechne a
wynikalo to z rdznych wzglqdbw, choCby z tego, ze w zachodniej
Wielkopolsce praktycznie nie stacjonowalo wojsko pruskie. Z uwagi na to, ze
przewaiajqcq czqid powstariczycli oddzial6w stanowili chlopi, powstanie w tej
czqici Wielkopolski mialo przede wszystkim charakter wojny partyzanckiej,
destrukcyjnej wobec aparatu wladzy, trudno by10 bowiem przewidziek
zachowania powstancow, ich ruchy, miejsce i czas wystqpienia. W ten spos6b
deklarowaly one swoje polityczne nastawienia, dezorganizujqc pruskie wladze
samorzqdowe, wprowadzajqc nastroj niepewnoSci, strachu. Praktycznie jednak
postqpowanie wladz pruskich przyczynilo siq do tego, ze na czolo dzialali
powstanczych wybijaly siq ich spoleczne aspekty. Wladze te staraly siq
przeciwstawiC interesy szlachty interesom chlopow, kt6re w Konstytucji 3
Maja mialy by6 chronione mocq niedoskonalego prawa. Same zaS
zapowiedzialy bardziej istotne zmiany w ich polozeniu. Wazne bylo dzialanie
Prus, jak i powstaticzych wladz wobec "olendrdw", kt6rzy w duzej swej czqici
zamieszkiwali zachodniq Wielkopolskq.
W pierwszym okresie Prusy zaj$y doiC stanowcze stanowisko wobec
powstania. Wladze wzywaly uczestnik6w ruchu do powrotu do miejsc
zamieszkania, zakazywaly opuszczania granic Prus Poludniowych, wzywaly do
skladnia broni, nakazywaly iledzenie podejrzanych os6b. Pod koniec nastqpilo
zlagodzenie stanowiska. Bylo to r6wniez zwiqzane ze zmianq osoby na
stanowisku ministra prowincji. Hoyma zastqpil wowczas Voss. Zlagodzenie
polityki wobec poszczegdlnych grup spolecznych mialo na celu odciqgniqcie
ich od powstania.
W poczqtkach wrzeinia 1794r. do Wielkopolski udaty siq wojska
Dqbrowskiego, ktorego sily liczyly wraz z brygadq Madalinskiego ok. 3000
ludzi i 1 1 armat. Po wkroczeniu do Wielkopolski liczba wojska podwoila siq.
Dla Wielkopolski wyprawa ta lniala bardziej propagandowy niz praktyczny
charakter.
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Spod Gniezna J.H. Dqbrowski wydal odezwe do mieszkanc6w
Wielkopolski, w ktbrej demaskowal okruciehstwa wojsk pruskich wobec
uczestnik6w powstania. Zwr6cil sie do Polak6w pod zaborami z apelem, aby
przylqczali siq do powstanczych szeregow. Skierowal rdwniez wezwanie do
mieszkancow obu brzegow Odry, dawnych Stowian, j u i od wiek6w przez
"brandenburski dom ujarzmionych", Trudno orzec, jaki wplyw mialy odezwy
J.H. Dqbrowskiego wzywajqce do uczestnictwa w powstaniu, jako ze
skierowal swoje kroki w strone polnocn% ku Kujawom, nie atakujqc wojsk
pruskich w Poznaniu.
Rodzi sie pytanie czy forme dziatania , w czasie powstania
oiciuszkowskiego w zachodniej czqSci Wielkopolski naleiy uznak za
gralnq czq.46 powstania? MySIq, i e mozna, chociaz skala wystzpien
ypruskicll i antyfeudalnycli nakazuje pewnq ostroknoid w rozpatrywaniu
go zagadnienia. Za udzial w powstaniu zostali ukarani: Andrzej Gorzenski,
szambelan ziemi wschowskiej (60 talarow grzywny), Onufiy Krzycki z
Siedlca, Maciej Antoni Kwilecki, starosta wschowski (4000 talarow),
Miqdzyrzecki, podsqdek wschowski (600 talarow), Felicjan Niegolewski,
stolnik wschowski, J6zef Niemojewski z Opalenicy (zaocznie skazany na
pozbawienie d6br i dozywotni pobyt w twierdzy), Stanislaw Prqdzynski, rejerit
wschowski, Faustyn Zakrzewski i Ignacy Radolinski, wlaSciciele wsi Gola w
powiecie babimojskim5. swiadczy to, obok odnotowanych w literaturze miejsc
niepokojow i star6 powstanczych, iz powstancza rzeczywistoik w zachodnich
czqiciach Wielkopolski faktycznie wystzqila. Jej skala jest raczej sprawq
umownq. Wprawdzie
cala Wielkopolska objeta zostala powstanczq
propagandg jednak same ruchy powstaricze nie nabraly takiego rozmachu, jaki
mial miejsce miedzy Krakowem i Warszawq.
Wybitny autorytet naukowy, poznanski historyk, Gerard Labuda tak ocenif
amo powstanie: "0 dos'wiadczeniacl7 kumpanii z roku 1 792 dlu kazdego
olnierza byio jasne, iz powstanie zbrojrze nie mu zanych szans powodzenia.
)fato forma protestu, ktdrego kosztu zapiucilo paristwo (..I. Co innego jest
czpistoiC yowstunia kos'ciuszkowskiego, a co innego legendu. Ze
rzeniami, ktdre sic dokonaly nie mu sensu yrowadzik dyskzrsji i uozwaiui.
y c h mozliwos'ci. Legendq kos'ciuszkowskq zyio wiele y okole~i,jest onu zywa
o dzii dzierijuko irddlo rlatchnieri i postaw. Ale nie tylko legendumi i mitami
e 2-ywiE sic rzarddr6.
Powyzsze slowa mogq by6 rozwazane w wielu kategoriach. Widze je przede
szystkim w kategorii dyskusji nad celowoiciq proklaniowania powstariia i
jego zwiqzku z 6wczesnym stanem panstwa polskiego. MySle, ze autor
sugeruje, i i blqdna decyzja zawsze rodzi niedobre skutki, w tym przypadku
Crczestnicy insuvekcji 1794r. w zabarze puuskirn, oprac. J . Muszyriska, " Racmik
Historyczny" XIIIi1937.
G. L a b u d a, Navdd i paristwo w dziejclch polskiej grunicy zzachndniej, w: W
cieniu przesz+osci,Warszawa 1986, s.30.
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najwyzszego rzedu, bo likwidacji panstwa. I w tej kategorii powinnihmy chyba
powstanie rozpatrywak, by nie rozszerzad dalej mitdw i legend. Ich okres juz
minql. Sqdzq, ze nadszedl czas na refleksje bardziej zobiektywizowanq.
Z przytoczonych przeze mnie danych wynika, ze do Wielkopolski,
szczegdlnie zachodniej, docierab zaledwie echa powstania Kohciuszki i
dzialania w niej byly podobne. Mozna zatem slowa G. Labudy potraktowak
jako usprawiedliwienie postawy wielkopolskiego spoleczenstwa, albo wrecz
jego pochwalq za przenikliwohd, umiejqtnoSk przewidywania i za politycznq
mqdrohd.
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ECHOS DES KOSCIUSZKO-AUFSTANDES IM WESTLICHEN
TElL GROJPOLENS

lm Juhre 1793, also kurz nuch Unterzeichnung des Teilungsvevtrugs, kum es im
Bezirk Bubin~ostzum Kampf mit Waffengewalt zwischen einer preuJischen Abteilung,
die 600 Munn zuhlte, und die von Oberst Koehler kommandiert wurde, und mjischen
einer polnischen Abteilung in Kargowu, die Hauptmann Stefan Wigckowski
kommundierte. Die Abteilung von A'rrrgowu, die 60 Mann zuhlte, stand an verlorenen
Positionen. Obwohl sie sich verzweifelt wehrte, kam es zu ihrer physischen Liquidation.
Es ist schwer zu sugen, was fur einen Grund diese dramatische Entscheidung hutte. Sie
wzlrde dunn zum Symbol, dus der Poznane~, Historiker Kazimierz Jarochou,ski
verbreitet hat. Dieses Ereignis muJ3 eben in Kategorien der Symbole betruchtet
werden; man mz@ jedoch damuf aufmerksam werden, duJ dieser Aujritt unter
denselben Urnstunden wie der Aujlritt von Tadeusz Kos'ciuszko in Krakdw
stattgejiunden hut.
Der Kos'ciuszko-Aufstund wurde im Murz 1794 in Krakdw proklamiert. Am 12. Juni
1794 wurde der Akt uber den Beitritt GroJpolens zu dem Aufstund bekunntgegeben.
Aus den Forschungen von Jan IVqsicki geht hevvor, duJ der Aufstand sich auch ijber
die westlichen Teile GroJpolens erstreckte. Der Plan des Azdstandes hat vorgesehen,
du@ die preuJischen Truppen, welche auf den polnischen Gebieten stationierten, in den
Kampf engagiert werden muJten, indem man die Bauernubteilungen schzd Diese
Abteilungen stifteten Angst unter hiesiger Venvaltung und Polizei. In diesem Teil
GroJpolens b&nden sich sonst keine preuJischen Soldaten. Die Entwicklung dieser
Situation beunruhigte auch Berlin, wo mun sich vor Verbreitung der Bewegtlng in den
h'uchbarprovinzen,furchtete.
Hundlungsmechanismus der Aufs/undischen wur in diesem Teil GroJpolens ganz
einfuch. Eine Abteilung (ca. 100 Personen), mit Sensen und Piken bewafnet, begann
ihre az!fitundische Tutigkeit damit, duJ sie die preuJischen Adler in den /l'nztern
heruntergenommen hat, daJ sie sich die Re,gierungskassen ungeeignet hut und duJ
neiie Behiirden geschwort wurden. Man fuhrte Gefechte mit kleineren preuJischen
Abteilungen. Dieser Aufstund hatte eher Charakter eines Purtisanenkrieges, es war
jedoch ein integruler Teil des Kos'ciuszko-Aufstandes.
Der Poznaner Historiker Gerard Lubudu beurteilte so den Aujstund: "Nach den
Berichten der Kompanie aus dem Juhre 1792 wurde jedem Soldaten klar, daJ der
bewaflnete Aufitand keine Chancen hutte. Das war eine Form des Protestes, dessen
Kosten der Stuut bezuhlt hut ... Die Wirklichkeit des Kos'ciuszko- Aufstundes und die
Legende sind numlich etwus underes. Mit dieser Koiciuszko-Legende Iebten viele
Generationen. Als Quelle van Insr~irationen und Hultzlngen blieb sie bis heute
lebendig. Aber dus Volk kunn sich nicht nur mit Legenden und Mj~thenerniihren".

