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Losy powstańców
wielkopolskich podczas
drugiej wojny światowej
Bogumił Rudawski

We wrześniu 1939 roku rozpoczęła się okupacja niemiecka w
Wielkopolsce. Na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 8 października 1939
roku całe przedwojenne województwo poznańskie wraz z dużą częścią
województwa łódzkiego oraz częścią województw pomorskiego i
warszawskiego zostało jako Okręg Rzeszy Kraj Warty bezpośrednio
wcielone do Rzeszy Niemieckiej. W zamierzeniach Niemców okręg ten,
traktowany jako „poligon doświadczalny” narodowego socjalizmu, miał się
stać wzorcowym okręgiem Rzeszy. Założenie to stało u podstaw polityki
germanizacji Kraju Warty, realizowanej według
ideologicznych i rasistowskich przesłanek.
Polacy zaklasyfikowani jako niższa rasa ludzi
byli poddanymi rasy panującej, czyli Niemców.
Z tego względu stali się ofiarą brutalnej polityki
eksterminacji, a ponadto przewidziano wobec
nich szerokie spektrum różnych praktyk dyskryminacyjnych, które miały
całkowicie wykluczyć Polaków z jakichkolwiek form życia politycznego i
społecznego. Powstańcy wielkopolscy, wśród których znalazło się wiele
osób zasłużonych dla rozwoju niepodległej Polski, byli jednym z celów
antypolskiej polityki władz niemieckich.



Wojenne losy powstańców ułożyły się różnie, często tragicznie. Wielu z
nich zostało zgładzonych przez władze okupacyjne, zarówno niemieckie,
jak i sowieckie, stając się ofiarami celowych działań eksterminacyjnych.
Inni stawiali opór, organizując się w pracę konspiracyjną. Jeszcze inni
walczyli na różnych frontach wojny. Jednak szczególnie w pamięci
społecznej zapisała się polityka eksterminacji wymierzona w powstańców.
Ginęli oni za sam fakt uczestnictwa w powstaniu wielkopolskim oraz za – i
należy to szczególnie podkreślić – swoją późniejszą aktywność w życiu
politycznym, społecznym i gospodarczym międzywojennej Polski.
Niejednokrotnie powstańcza przeszłość była dodatkowym, okrutnym
brzemieniem, które niejako „uzupełniało” kwalifikację powstańców jako
„wrogów” państwa niemieckiego. Okrutny paradoks polegał na tym, iż
wśród uczestników walk powstańczych znalazło się wielu prawdziwych
patriotów, którzy z zaangażowaniem uczestniczyli w odbudowie
państwowości polskiej po 1918 roku. Zresztą, to samo poczucie
patriotycznego obowiązku kazało im też stawić czynny opór niemieckiemu
najeźdźcy.

Oczywiście nie sposób omówić tutaj szczegółowo losów powstańców w
latach 1939-1945. Scharakteryzowane zostaną historie wybranych osób,
które, z jednej strony, mają być biograficzną egzemplifikacją całej
powstańczej generacji, a z drugiej, opisem bezwzględności i okrucieństwa
władz okupacyjnych.

Fala terroru, która we wrześniu 1939 roku ogarnęła całą Wielkopolskę
miała różne przyczyny, a egzekucje przeprowadzane na uczestnikach
wielkopolskiego zrywu niepodległościowego stanowiły element szerszej
antypolskiej polityki władz niemieckich oraz były aktem zemsty. Jednym z
najważniejszych celów Niemców po wkroczeniu na terytorium
Rzeczypospolitej było bowiem złamanie oporu społeczeństwa polskiego
przez fizyczne unicestwienie wszystkich tych, którzy mogli organizować
taki opór. Osoby te, uznane przez okupanta za „element przywódczy” i
„wrogie elementy antyniemieckie” należało unieszkodliwić, aby zapobiec
powstaniu jakichkolwiek komórek propolskiej aktywności. Z tego powodu
przeprowadzono w pierwszych miesiącach okupacji szereg akcji o
charakterze prewencyjnym, w ramach których odbyły się egzekucje
„polskiej inteligencji, szlachty, duchowieństwa, generalnie wszystkich



elementów, które mogą być uznane za nosicieli narodowego oporu”, jak to
ujął Reinhard Heydrich, szef policji bezpieczeństwa i Służby
Bezpieczeństwa SS (SD). Stosowane w dokumentach przez władze
niemieckie pojęcia „inteligencji”, „warstwy przewodzącej”, „radyklanych
polskich elementów”, „kół przywódczych”, „partyzantów” itd. były dość
nieprecyzyjne, a zarazem na tyle pojemne, iż pozwalały funkcjonariuszom
niemieckim na przydzielanie do nich wszystkich Polaków, uznanych
arbitralnie za stwarzających niebezpieczeństwo. Do „kół przywódczych”
zakwalifikowano przede wszystkim członków organizacji politycznych i
społecznych, charakteryzujących się dużą aktywnością patriotyczną i
zawodową. Ofiarami terroru niemieckiego stali się zatem działacze
Polskiego Związku Zachodniego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”,
Związku Strzeleckiego, Stronnictwa Narodowego oraz członkowie Związku
Powstańców Wielkopolskich i Związku Powstańców Śląskich. Mordowani
byli duchowni, nauczyciele, urzędnicy, adwokaci, właścicieli ziemscy czy
też przedsiębiorcy. Niewątpliwie działania te miały charakter ludobójczy.
Przyszłe ofiary wskazywane były przez miejscową ludność niemiecką.
Zostały także ujęte na specjalnych listach gończych, w które byli
zaopatrzeni wkraczający do Polski Niemcy. Miejscowa ludność niemiecka,
spośród której część została zrekrutowana przez paramilitarne oddziały
Selbstschutzu była szczególnie niebezpieczna, ponieważ dobrze znała
realia społeczne i polityczne, w których działali Polacy.

Zadanie przeprowadzenia likwidacji „elementów wrogich Rzeszy”
powierzone zostało kilku instytucjom. Jednakże najbardziej zbrodniczą
aktywnością na tym polu wykazały się specjalne grupy (Einsatzgruppe) i
oddziały operacyjne (Einsatzkommando), funkcjonujące równolegle w
strukturach policji niemieckiej i Wehrmachtu. Grupy operacyjne,
formowane w większości przed rozpoczęciem działań militarnych
przeciwko Polsce, posuwały się za wkraczającymi na teren
Rzeczypospolitej armiami i rozprzestrzeniały się na opanowanym terenie.
Za akcje likwidacyjne na terenie Wielkopolski odpowiedzialna była grupa
operacyjna VI (Einsatzgruppe VI, EG VI) dowodzona przez SS-Oberführera
Ericha Naumanna. Składała się ona z trzech oddziałów operacyjnych,
oznaczonych numerami 11, 14 i 15. Do Poznania EG VI wkroczyła 12
września i w ciągu niecałych następnych dwóch tygodni objęła cały teren



operacyjny, pokrywający się mniej więcej z przedwojennym województwem
poznańskim. Akcja wymordowania polskiej warstwy przywódczej
opatrzona została kryptonimem „Tannenberg” i prowadzona była według
wytycznych, wspomnianego już, Reinharda Heydricha. Tylko w
publicznych egzekucjach, które miały miejsce w dniach 20, 21 oraz 23
października 1939 roku w 14 wielkopolskich miejscowościach, zginęło
ponad 240 Polaków. Niemały odsetek ofiar stanowili uczestnicy powstania
wielkopolskiego.

21 października 1939 roku, w drugi dzień
masowych rozstrzeliwań, wczesnym porankiem
przybył do Leszna specjalny oddział operacyjny
nr 14 dowodzony przez SS-Sturmbannführera
Gerharda Flescha. Jak wiadomo, jednostka ta
wchodziła w skład VI grupy operacyjnej. Z

funkcjonariuszy oddziału utworzono sąd doraźny, przed którym postawiono
grupę ok. 50 aresztowanych wcześniej osób. Na świadków procesu
wytypowano miejscowych Niemców, znanych ze swojego antypolskiego
nastawienia. Oskarżeni pozbawieni byli możliwości obrony, a proces
sprowadzał się w zasadzie do sprawdzenia personaliów podsądnych. Po
krótkiej naradzie sędziów ogłoszono w stosunku do 20 osób wyrok śmierci.
Jeszcze tego samego dnia, zaraz po zamknięciu procesu, o godz. 10.45
Niemcy dokonali rozstrzelania skazanych osób. Wśród ofiar znalazło się
kilku byłych powstańców wielkopolskich. Schemat ten powtórzył się też w
innych miejscowościach.

W egzekucji w Lesznie zginął m.in. Wacław Kęsicki, który brał czynny
udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku wągrowieckim i
leszczyńskim, a następnie uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po
powrocie z frontu związany był m.in. z 55. Pułkiem Piechoty w Lesznie. Był
prezesem Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1. Pułku Strzelców
Wielkopolskich oraz sekretarzem miejscowego Koła Powstańców i
Wojaków. Kęsicki, na dzień przed śmiercią, zdążył pożegnać się z rodziną,
notując na skrawku papieru: „Moi drodzy. W ostatniej chwili dążę, by się z
wami wszystkimi pożegnać. Trudno, takie jest nasze przeznaczenie,
chociaż nikomu nic złego nie uczyniłem. Nie rozpaczajcie i nie szemrajcie
na wolę Boską, bo mógłby Was ten sam los spotkać. Zostańcie z Bogiem.



Pozdrówcie moich braci i niech oni też nie szemrają”. Obok Kęsickiego
zginął również Bronisław Kotlarski, także były powstaniec oraz znany
działacz polityczny i gospodarczy. Był jednym z założycieli Banku
Ludowego w Lesznie, a także brał udział w walkach z bolszewikami. W
okresie międzywojennym prowadził w Lesznie sklep bławatny oraz działał
w Zrzeszeniu Samodzielnych Kupców Chrześcijańskich. Zmobilizowany w
sierpniu 1939 roku, uczestniczył w kampanii wrześniowej. Obok nich
rozstrzelano jeszcze kolejnych siedmiu byłych powstańców oraz aktywnych
politycznie i społecznie mieszkańców Leszna. W pozostałych egzekucjach
też ginęli uczestnicy powstania. Przykładowo w Śremie 20 października
1939 roku zamordowany został przemysłowiec i działacz polityczny
Franciszek Malinowski. Powstańcem był także rozstrzelany w tej samej
egzekucji wiceburmistrz Śremu Antoni Muślewski. Tego samego dnia w
Kórniku zgładzono m.in. Alfonsa Ellmanna, który jako młody chłopak brał
udział w walkach powstańczych w Poznaniu, a później był prezesem
kórnickiego Koła Powstańców Wielkopolskich. Powstańczą przeszłość
miały za sobą również niektóre ofiary egzekucji dokonanej w Gostyniu 21
października 1939 roku. Dwa dni później wśród 15 ofiar rozstrzelanych w
Śmiglu znalazło się też kolejnych sześciu byłych powstańców.

Należy zastanowić się, na ile powstańcza przeszłość determinowała losy
ofiar październikowego terroru. Jak się wydaje, miała one duże znacznie,
niekoniecznie jednak była zawsze czynnikiem decydującym. Ważniejsze
było, o czym już wspomniano, uczestnictwo w aktualnym życiu polityczno-
społecznym lub też walkach polsko-niemieckich we wrześniu 1939 roku, a
fakt udziału w powstaniu wielkopolskim był dodatkowym – choć nadal
poważnym – dowodem obciążającym. Przypuszczać zatem należy, iż
Edward Potworowski zginął w egzekucji w Gostyniu, ponieważ był przede
wszystkim właścicielem ziemskim oraz prezesem Powiatowego
Towarzystwa Kółek Rolniczych. Jego tragicznego losu dopełnił aktywny
udział w powstaniu, kiedy to był powiatowym komendantem Straży
Ludowej oraz kwatermistrzem w sztabie „Grupy Leszno”. Z kolei
Władysław Pioch stanął przed plutonem egzekucyjnym, ponieważ
sprawował w chwili wybuchu wojny funkcję burmistrza Śmigla, a w latach
1918-1919 brał udział w walkach powstańczych oraz współorganizował w
mieście i okolicach polską administrację. Powstańcem wielkopolskim był



również Maksymilian Stachowiak, wieloletni burmistrz Śmigla, którzy też
został wówczas zamordowany.  

Powstańcy ginęli też w innych licznych egzekucjach. Przykładowo 30
września 1939 roku w Śmiglu rozstrzelany został Stanisław Bock, radny
gminny i powiatowy. W tej samej egzekucji zginął Ignacy Cieśla, śmigielski
działacz społeczny, powstaniec wielkopolski. Przez członków Selbstschutzu
zamordowany został z kolei ks. Konrad Pomorski, proboszcz w Rogoźnie,
który już w okresie zaboru pruskiego był wybitnym działaczem
niepodległościowym. W latach 1918-1919 czynnie uczestniczył w walkach
przeciwko Niemcom, a w niepodległej Polsce prowadził działalność
społeczną. Został on zamordowany
prawdopodobnie pod koniec 1939 roku. W tym
samym roku, 14 października, na podwórzu
więzienia w Inowrocławiu rozstrzelany został
inny duchowny – ks. Mateusz Zabłocki. Ks.
Zabłocki był zasłużoną postacią polskich walk
niepodległościowych. Brał ochotniczo udział w powstaniu wielkopolskim,
walcząc na froncie północnym. Był również powstańczym kapelanem. We
wrześniu 1939 roku ks. Zabłocki stanął na czele straży obywatelskiej w
Gnieźnie oraz pełnił funkcję komendanta obrony miasta. 10 września
został ciężko ranny, gdy samochód, w którym się znajdował, został
obrzucony granatami. Przewieziony został do szpitala, gdzie zajął się nim
niemiecki lekarz. 12 października 1939 roku Zabłocki, przebywając jeszcze
w szpitalu, został aresztowany przez Gestapo. Trafił do więzienia w
Inowrocławiu, gdzie postawiono go przed sądem specjalnym. Zabłockiego
skazano na dwukrotną śmierć za „udział w partyzantce i podburzanie do
dywersji”, czyli zarówno za uczestnictwo w powstaniu wielkopolskim, jak i
zorganizowanie cywilnej obrony Gniezna.

Wstrząsające świadectwo z mordu przeprowadzonego na powstańcach
pozostawił Stanisław Lose, który ocalał z masowej egzekucji na terenie
kirkutu w Szubinie. Na początku września 1939 roku Lose pełnił obowiązki
komendanta obrony Barcina. Po aresztowaniu osadzony został w obozie w
Szubinie. Stamtąd 30 października 1939 roku wraz z grupą dziewięciu
innych Polaków został przeprowadzony na cmentarz żydowski w Szubinie.
Lose znalazł się w pierwszej grupie osób, które miały zostać rozstrzelane.



Kazano mu wskoczyć do przygotowanego wcześniej dołu, po czym Niemcy
oddali strzały. Lose upadł i stracił przytomność. Gdy się ocknął, leżały na
nim ciała dwóch innych zamordowanych. Udając martwego, słyszał, jak
grabarze dobili błagające o litość dwie osoby. „Potem – jak relacjonuje
Lose – Niemcy przysypali leżących na dole Polaków warstwą ziemi
grubości 25-30 cm. Zaznaczam, że w dole, na mnie leżały zwłoki dwóch
zamordowanych Polaków. Ja uniknąłem całkowitego zasypania piaskiem, a
szczególności zasypania głowy, gdyż moja głowa leżała chroniona pod
ukośno podkopaną ścianą dołu (…). Słyszałem następnie echa kroków
oddalających się grabarzy, stuk żelaznej furtki cmentarnej… Po pewnym
czasie wyzwoliłem się spod ciężaru leżących na mnie dwóch zwłok i piasku
i wyciągnąłem nogi, ukląkłem i wstałem. Starałem się zarzucić ślady mego
powstania z grobu…”. Lose przeżył wojnę. W 1942 roku wstąpił do Armii
Krajowej i był jej aktywnym członkiem na terenie Mazowsza.

Miejscem kaźni elit polskich, w tym powstańców, był też Fort VII w
Poznaniu, pierwszy obóz koncentracyjny na okupowanych ziemiach
polskich. Wśród kilku tysięcy osób tam zamordowanych znalazł się m.in.
ziemianin Konstanty Chłapowski. W czasie powstania wielkopolskiego był
on komendantem wojskowym Pniew oraz organizatorem i dowódcą
batalionu pniewskiego. Po odzyskaniu niepodległości zaangażował się w
działalność społeczną i gospodarczą. Został rozstrzelany 29 listopada 1939
roku w Dąbrówce k. Poznania. W tym samym czasie zginął również
więziony w Forcie VII artysta malarz i uczestnik powstania Stanisław
Smogulecki. W kwietniu 1940 roku w Forcie VII zmarła na skutek
wycieńczenia Aleksandra Bukowiecka z Dzierżykraj-Morawskich. Od
jesieni 1918 roku organizowała ona rady ludowe i oddziały powstańcze w
okolicach Krzywinia i Cichowa. Finansowała również zakup broni i
amunicji oraz zaopatrywała powstańców w żywność, a w okresie
międzywojennym działa w związkach powstańczych. Niewątpliwie
głównym powodem jej aresztowania i osadzenia w obozie była działalność
powstańcza.

Osobny, niemniej tragiczny rozdział historii, stanowią powstańcy
wielkopolscy, którzy osadzeni zostali w specjalnych obozach NKWD i
zginęli w Związku Sowieckim. Według ustaleń Janiny Pańczakowej oraz
Małgorzaty Cichoń przez NKWD zamordowanych zostało ok. 250 osób,



które walczyły w powstaniu. Na przykład Jan Meisner podczas kampanii
wrześniowej dowodził obroną Włodzimierza Wołyńskiego, a następnie
dostał się do sowieckiej niewoli i trafił do obozu w Starobielsku. Wiosną
1940 roku został zastrzelony w Charkowie. Meissner był z pochodzenia
poznaniakiem. W sierpniu 1914 roku dostał powołanie do armii
niemieckiej, w której walczył m.in. na froncie zachodnim. W okresie
powstania wielkopolskiego brał on udział w walkach powstańczych w
Poznaniu, podczas których zajmował się przede wszystkim sprawami
taboru i zagadnieniami mobilizacyjnymi. Jak wielu powstańców
uczestniczył również w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Z wojskiem był
związany również w następnych latach. Za liczne zasługi otrzymał kilka
odznaczeń państwowych. Warto zauważyć, iż spośród wszystkich
zamordowanych przez sowietów powstańców, co najmniej 31 osób było
Kawalerami Orderu Krzyża Wojskowego – Virtuti Militari.

Wielu powstańców wielkopolskich znalazło się także wśród organizatorów
struktur wielkopolskiego podziemia niepodległościowego. Przytoczyć
można kilka przykładów patriotycznej i propaństwowej działalności byłych
powstańców. Wskazać należy przede wszystkim na Tajną Organizację
Narodową (TON), jedną z kilkudziesięciu organizacji konspiracyjnych
działających w okupowanej Wielkopolsce. Do założycieli tej
zorganizowanej w Gnieźnie grupy należeli – obok oficerów i podoficerów
Wojska Polskiego – również byli powstańcy wielkopolscy: Franciszek
Gawrych oraz Maksymilian Sikorski. Ten drugi powołany został w 1914
roku do armii niemieckiej. Wkrótce po demobilizacji w grudniu 1918 roku
wstąpił 16 stycznia 1919 roku do oddziałów powstańczych w Miejskiej
Górce. Później brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Następnie
pracował m.in. w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej.
W 1935 roku przeszedł w stan spoczynku. W 1940 roku objął dowództwo
nad założoną pod koniec 1939 roku Tajną Organizacją Narodową. W 1940
roku TON stał się dużą grupą konspiracyjną, do której należało ok. 200



członków na terenie powiatów gnieźnieńskiego,
wrzesińskiego, konińskiego, mogileńskiego i
poznańskiego. Mimo iż organizacja była dobrze
zakonspirowana, latem 1941 roku rozpoczęły
się aresztowania. W czerwcu 1942 roku
Gestapo pochwyciło ukrywającego się

Sikorskiego. Trafił on do więzień w Szamotułach, Wronkach i Wrocławiu, a
5 września 1942 roku stanął przed Wyższym Sądem Krajowym w Poznaniu
(na sesji wyjazdowej we Wrocławiu), który skazał go na siedem lat
obostrzonego obozu karnego. Podstawą oskarżenia było „przygotowanie
zdrady stanu”, czyli właśnie działalność w konspiracji, która została
szeroko opisana w akcie oskarżenia oraz wyroku. Śledczy pominęli udział
Sikorskiego w powstaniu, jednakże podkreślili, iż „po wojnie opowiedział
się za Polską”, co z punktu widzenia władz niemieckich było również
poważnym zarzutem. Sikorski skierowany został do więzień na terenie
Niemiec, a na początku 1943 roku przewieziony do obozu Mauthausen-
Gusen, gdzie przebywał do oswobodzenia w maju 1945 roku. Po powrocie
do Gniezna był prezesem Związku b. Więźniów Politycznych Niemieckich
Obozów Koncentracyjnych i Więzień. Po zdekonspirowaniu na siedem lat
więzienia skazany został również Franciszek Gawrych. Przed Wyższym
Sądem Krajowym stanął także Edmund Roliński, inny ważny działacz TON.
Roliński od grudnia 1918 do lutego 1919 roku brał udział w powstaniu
wielkopolskim na terenie powiatu mogileńskiego. W 1939 roku
uczestniczył w wojnie obronnej Polski, a po przegranej kampanii powrócił
do Gniezna, gdzie szybko zaangażował się w działalność konspiracyjną.
Został aresztowany przez Gestapo w lipcu 1941 roku, a rok później – w
sierpniu 1942 – skazano go za „przygotowywanie zdrady stanu” na karę
śmierci. W październiku 1942 roku został ścięty w więzieniu przy ul.
Młyńskiej w Poznaniu.

Powstańczą przeszłość też miał za sobą Leon Kmiotek, komendant
Wojskowej Organizacji Ziem Zachodnich (WOZZ), największej organizacji
konspiracyjnej działającej na terenie Wielkopolski. Jej głównym celem było
przygotowanie powstania zbrojnego. Poza tym jej członkowie prowadzili
działalność społeczną, wywiadowczą, informacyjną (wydawnictwo pism)
oraz sabotażową. Wiosną 1940 roku grupa została rozbita, a wielu jej



członków zostało uwięzionych. Do więzienia trafił też Kmiotek. Podczas
pierwszej wojny światowej zmobilizowany został do armii niemieckiej i
skierowany na front wschodni. Z chwilą wybuchu powstania zaangażował
się w walki powstańcze w Czarnkowie i okolicach. W 1939 roku jako
żołnierz Armii „Poznań” brał udział w kampanii wrześniowej, a po
powrocie do Poznania założył Wielkopolską Organizację Wojskową, która
weszła później w skład WOZZ. Za tę działalność konspiracyjną został
skazany w czerwcu 1942 roku na karę śmierci, którą wykonano rok później
we Wrocławiu.

Osobnym, słabo dotychczas rozpoznanym rozdziałem powstańczych losów,
jest akces powstańców na niemiecką listę narodowościową. Powstańcy,
często urodzeni w czasach pruskich i służący w niemieckim wojsku, mieli
możliwość podpisania volkslisty. Niektórzy korzystali z niemieckiej
propozycji, inni zdecydowanie ją odrzucali.

Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć o zniszczeniach mogił
powstańców oraz pomników i tablic pamiątkowych upamiętniających ten
czyn zbrojny. Podczas okupacji większość tego typu kommemoratywnych
obiektów, które powstały w międzywojniu, została zdewastowana przez
Niemców. Powstanie wielkopolskie oraz pamięć o nim miały zostać
całkowicie wyrugowane z przestrzeni publicznej. Zniszczenia w tym
zakresie były ogromne. Zburzony został chociażby odsłonięty w Poznaniu
w 1927 roku pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich, którego ponowne
odsłonięcie nastąpiło dopiero w 1982 roku. Dewastacji uległ też pomnik
Dobosza Powstania Wielkopolskiego w Śremie, który odbudowano 20 lat
po wojnie. Można tu dodać, że większość zniszczonych wówczas przez
niemieckich okupantów pomników została zrekonstruowana po wojnie.

Mimo upływu kilku dekad od zakończenia drugiej wojny światowej,
poznanie dziejów powstańców wielkopolskich podczas okupacji pozostaje
ważnym postulatem badawczym. Już charakterystyka niektórych
przykładów wskazuje na kompleksowość problemu. Powstańcy ginęli za
swój patriotyzm, stawiali opór najeźdźcom, żyli w strachu, niektórzy
przystosowywali się do nowej rzeczywistości. Dalsze badania nad losami
uczestników powstania wielkopolskiego mogą przynieść wiele nowych
ustaleń.
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