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POWSTANIE POZNAŃSKIE 1848
KALENDRIUM OPISYWANYCH WYDARZEŃ

LUTY 1846
rozbicie polskiej konspiracji przygotowującej powstanie w Poznańskiem, aresz-
towania spiskowców
GRUDZIEŃ 1847
proces polskich spiskowców w Berlinie (proces berliński) i ogłoszenie wyroków
MARZEC 1848
wybuch rewolucji w Berlinie
20 MARCA 1848
lud Berlina uwalnia polskich skazańców z więzienia w Moabicie i wymusza na kró-
lu Fryderyku Wilhelmie IV ich ułaskawienie; na wieść o tym w Poznaniu zawiązuje
się Komitet Narodowy, co uważa się za symboliczny moment rozpoczęcia powstania
poznańskiego; w ciągu kilku następnych dni większość uwolnionych moabitczyków
przybywa do Poznania, by wziąć udział w tworzeniu polskiego wojska
28 MARCA 1848
do Poznania przybywa Ludwik Mierosławski i staje na czele Wydziału Wojennego
Komitetu Narodowego; zaczynają się tworzyć obozy wojsk polskich w miejscowo-
ściach bliskich granicy z Rosją
11 KWIETNIA 1848
w Jarosławcu k. Środy podpisana zostaje ugoda między Komitetem Narodowym
a reprezentującym króla Prus gen. Willisenem, znacznie ograniczająca liczbę obozów
i załóg wojska polskiego; rośnie agresja pruskich żołnierzy i ludności żydowskiej
wobec Polaków
29 KWIETNIA 1848
bitwa o Książ
30 KWIETNIA 1848
bitwa pod Miłosławiem
2 MAJA 1848
bitwa pod Sokołowem
7/8 MAJA 1848
bitwa pod Kcynią
9 MAJA 1848
pułkownik Brzeżański podpisuje kapitulację powstania we wsi Bardo pod Wrześnią
CZERWIEC 1848
w Berlinie powstaje Liga Polska, organizacja polityczno-kulturalna w Wielkopol-
sce i na Pomorzu w latach 1848-1856 głosząca idee solidaryzmu społecznego; do
Ligi Polskiej przystępują powstańcy



3

POSTACI HISTORYCZNE OBECNE W POWIEŚCI
UCZESTNICY OPISYWANYCH WYDARZEŃ

BABIŃSKI ANTONI
(1812-1847)
emisariusz Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w Paryżu, schwytany pod
Rogoźnem 9 stycznia 1847. Podczas aresztowania ranił śmiertelnie żandarma, za
co skazany został na śmierć przez rozstrzelanie, wyrok wykonano 1 lutego 1847.
Była to pierwsza i jedyna publiczna egzekucja, która wstrząsnęła Wielkopolską.
Pogrzeb skazańca stał się manifestacją polskości w Poznaniu.
BAJERSKI
oficer artylerii w obozie wojsk polskich w Nowym Mieście, walczyłw bitwie o Książ.
BERWIŃSKI RYSZARD
(1819-1879)
poeta, etnograf, publicysta, działacz polityczny. W 1845 został aresztowany za dzia-
łalność agitacyjną na terenie Galicji i osadzony w więzieniu w Wiśniczu, skąd na
wniosek władz pruskich został w 1847 przeniesiony do więzienia w Moabicie. Zwol-
niony w grudniu 1847 wrócił do Poznania. Podczas powstania 1848 został człon-
kiem Komitetu Narodowego w Poznaniu i jako członek 3-osobowej delegacji
ponownie wyruszył do Galicji szukać porozumienia z tamtejszymi polskimi dzia-
łaczami. 26 kwietnia 1848 uczestniczył w rozruchach przeciw Austriakom w Kra-
kowie. Po stłumieniu powstania poznańskiego działał w Lidze Polskiej, a w latach
1852-1854 był posłem do parlamentu pruskiego. W październiku 1854 wyruszył do
Francji, a następnie do Turcji, gdzie wziął udział w tworzeniu polskich legionów
do walki z Rosją w wojnie krymskiej. Po wojnie pozostał w wojsku tureckim i peł-
nił służbę na Bałkanach. Zmarł w Stambule.
BEURMANN CARL MORITZ VON
(1802-1870)
naczelny prezes Prowincji Poznańskiej w latach 1843-1850. Na okres jego rządów
przypadło rozbicie spisku w 1846 oraz stłumienie powstania polskiego w 1848. Fak-
tycznawładzaprowincjiprzeszławówczaswręcearmii.W1849zwalczałLigęPolską.
W 1850 uzyskałdymisję i wyjechałdo Halle, gdzie zostałkuratorem uniwersytetu.
BIAŁOSKÓRSKI FELIKS NAPOLEON
(1811-1883)
dowódca obozu wojsk polskich w Pleszewie, uczestnik bitwy pod Miłosławiem.
BLUMEN A.
generał pruski, dowódca zgrupowania w Środzie, dowodzący wojskami pruskimi
w bitwie pod Miłosławiem.
BLUMENTHAL LEONHARD VON
(1810-1900)
oficer huzarów, w marcu 1848 brał udział w tłumieniu zamieszek w Berlinie. Był Feliks Białoskórski

Ryszard Berwiński

Antoni Babiński
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dowódcą odwodu pruskiego w bitwie o Książ w stopniu podpułkownika. W latach
był 1856-1860 komendant regimentu huzarów śmierci w Gdańsku.
BOLEWSKA MARI.A
samarytanka w lazarecie śremskim, opiekowała się rannymi powstańcami 1848.
BRACHVOGEL EMIL
asesor, Niemiec mieszkający w Poznaniu, członek utworzonego 23 marca 1848
Niemieckiego Komitetu Narodowego, przedstawiciel umiarkowanego odłamu w Ko-
mitecie, tj. zwolennik porozumienia polsko-niemieckiego.
BRANDT AUGUST HEINRICH VON
(1789-1868)
generał, dowódca wojsk pruskich w bitwie o Książ w randze pułkownika. Urodził
się we wsi Łąkie (powiat grodziski, ok. 60 km od Poznania). Po studiach wstąpił
do polskiej armii, ponieważ był wówczas obywatelem Księstwa Warszawskiego. Jako
polski oficer brał udział w wojnach napoleońskich – walczył w Hiszpanii 1808
i podczas wojny Napoleona z Rosją 1812. Po utworzeniu w 1815 Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego pod panowaniem króla Prus wstąpił do pruskiej armii (1816).
Jako członek sztabu negocjował przejście polskiej armii do Prus po upadku po-
wstania listopadowego w 1831. W 1848 roku wybitnie skutecznie przyczynił się do
stłumienia powstania poznańskiego, dzięki czemu zyskał tak ogromną popular-
ność wśród rodaków, że został wybrany do Zgromadzenia Narodowego we Frank-
furcie w 1849. Karierę wojskową skończył w 1857 w randze generała piechoty.
BRUDZEWSKI ALEKSANDER
(1803-1858)
ziemianin, intendent generalny w sztabie głównym powstania poznańskiego 1848.
BRZEŻAŃSKI AUGUSTYN
(1789-1855)
pułkownik wojska polskiego. Uczestniczył w kampanii napoleońskiej 1807-1814,
gdzie dosłużył się stopnia kapitana. Brał udział w powstaniu listopadowym, podczas
którego awansował na pułkownika. Po upadku powstania przeszedł do Prus i po
odbyciu kary więzienia wrócił do pracy na roli w swoim majątku. W czasie powsta-
nia poznańskiego 1848 organizował powstańcze siły zbrojne powiatu średzkiego.
Brał udział w bitwie pod Miłosławiem, a pod Sokołowem dowodził kawalerią po-
wstańczą. Będąc zwolennikiem złożenia broni, z ramienia władz powstańczych pro-
wadził pertraktacje z pruskimi władzami wojskowymi i 9 maja 1848 podpisał
kapitulację w Bardzie. Aby uniknąć wzburzenia kosynierów, opuścił obóz i przez
pewien czas przebywał za granicą.
BRZOZOWSKI KAROL
(1821-1904)
polski inżynier, poeta, powstaniec poznański 1848 i styczniowy 1863. Był też bota-
nikiem, geologiem, geografem i etnologiem. Po upadku powstania styczniowego
wstąpił jako inżynier do służby tureckiej. Odegrał znaczącą rolę w wojnie rosyjsko-
-tureckiej (1877-1878). Po wojnie pełnił obowiązki wicekonsula hiszpańskiego w Syrii.
BUDZISZEWSKI JAN
pułkownik, pierwszy dowódca obozu wojsk polskich w Książu podczas powstania
poznańskiego 1848.
VON BURSKI
podporucznik jazdy pruskiej w bitwie o Książ. Przed rozpoczęciem bitwy główno-
dowodzący płk Brandt posłał Burskiego do Floriana Dąbrowskiego z żądaniem
poddania obozu bez walki.

August Cieszkowski

Karol Brzozowski

Augustyn Brzeżański
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CEDROWSKI
stary oficer polski, który wspólnie z mieszczanami stęszewskimi 30 kwietnia 1848
koło Konarzewa napadł na oddział 120 landwerzystów prowadzony przez dwóch
oficerów pruskich. Napad zakończył się sukcesem głównie dlatego, że landwerzy-
ści byli w większości Polakami.
CIESZKOWSKI AUGUST
(1814-1894)
polski ziemianin, hrabia, ekonomista, działacz i myśliciel społeczny i polityczny, fi-
lozof mesjanistyczny, jeden z założycieli Ligi Polskiej, współtwórca i prezes Po-
znańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W powstanie poznańskie nie angażował
się bezpośrednio. W 1848 był autorem odezwy do parlamentów świata nawołują-
cej do powszechnego porozumienia.
COLOMB FRIEDRICH AUGUST PETER VON
(1775-1854)
generał kawalerii, dowódca V korpusu armii pruskiej w Poznaniu, oddany królo-
wi, wróg rewolucji 1848 i zdeklarowany wróg Polaków. Po stłumieniu powstania
poznańskiego 1848 Colomb i generał Ernst von → Pfuel sprawowali faktyczną
władzę w prowincji poznańskiej, usuwając w cień nadburmistrza → Beurmanna.
CUKROWICZ HIPOLIT
inżynier obozowy w Książu podczas powstania 1848, uczestnik bitwy o Książ.
HUTTEN-CZAPSKI JÓZEF
żołnierz, powstaniec listopadowy, oficer jazdy w obozie wojsk polskich w Książu
podczas powstania 1848 w randze rotmistrza. Wziął udział w bitwie o Książ. W po-
wstaniu styczniowym 1863 uczestniczył w randze generała, potem jako ochotnik-
-szeregowiec armii francuskiej wziął udział w wojnie francusko-pruskiej 1870 roku,
kawaler orderu Virtuti Militari.
DĄBROWSKI BRONISŁAW
(1815-1880)
powstaniec, działacz niepodległościowy, syn generała Jana Henryka Dąbrowskie-
go. Osiadł w Winnogórze k. Miłosławia po ukończeniu studiów w Dreźnie i Lip-
sku oraz odbyciu w latach 1833–1837 służby wojskowej w artylerii gwardii pruskiej.
Sądzony i skazany w berlińskim procesie polskich spiskowców 1846, wraz z in-
nymi uwolniony przez lud berliński z Moabitu. Po wybuchu powstania poznań-
skiego 1848 został członkiem Wojennego Komitetu Narodowego w Poznaniu
i uczestniczył w organizowaniu sił zbrojnych. Jako oficer sztabowy brał udział
w bitwach pod Miłosławiem i Sokołowem. Organizował pomoc dla powstania
styczniowego w 1863.
DĄBROWSKI FLORIAN
(1798-1848)
polski oficer, uczestnik powstania listopadowego, w którym dowodził kompanią
5 pułku strzelców pieszych. Awansował w lutym na kapitana, a w lipcu na majora.
W lipcu 1831 otrzymał złoty krzyż Virtuti Militari za zasługi w obronie Warszawy.
Gdy powstanie upadło, przeszedł z korpusem generała Macieja Rybińskiego do
Prus, a w 1832 wyemigrował i osiadł we Francji. W 1846 wstąpił do Towarzystwa
Demokratycznego Polskiego. Wiosną 1848 wrócił do Polski i wstąpił do armii Wiel-
kiego Księstwa Poznańskiego. Początkowo od Ludwika Mierosławskiego otrzymał
nominację na dowódcę obozu powstańczego, który miał się formować w Mieścisku
k. Wągrowca, co nie zostało zrealizowane. 23 kwietnia 1848 major objął dowódz-
two obozu wojsk polskich w Książu. Dowodził bitwą o Książ. Zmarł 2 maja 1848
na skutek ran odniesionych podczas bitwy.

Florian Dąbrowski

Bronisław Dąbrowski

August von Colomb
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DOBROGOJSKI
major, oficer sztabu w pułku poznańskiej piechoty liniowej podczas powstania po-
znańskiego 1848.
DOBRZYCKI MIKOŁAJ
(1793-1848)
weteran wojen napoleońskich, więzień stanu (1822-1828) za udział w sprzysiężeniu
Waleriana Łukasińskiego, uczestnik powstania listopadowego, organizator wojsk
powstańczych w 1848. Zginął 5 maja 1848 na moście w Obornikach podczas nie-
udanego ataku jego oddziału kosynierów na garnizon pruski.
DZIAŁYŃSKI TYTUS
(1796-1861)
polski arystokrata, działacz polityczny, mecenas sztuki, wydawca źródeł historycz-
nych. Powstaniec listopadowy, w latach 1841–1846 był posłem na sejm prowincjo-
nalny. W okresie powstania poznańskiego 1848 organizował jazdę w powiecie
poznańskim. Wycofał się z działań zbrojnych po ugodzie jarosławieckiej, ale nie
uniknął więzienia – spędził miesiąc w twierdzy poznańskiej.
DZIERŻANOWSKI
major, komendant placu w obozie wojsk polskich w Książu, poległ w bitwie o Książ.
ESMAN JÓZEF
(1814-1873)
młynarz, działacz demokratyczny i niepodległościowy w Wielkim Księstwie Po-
znańskim. Do 1842 działał aktywnie w Związku Plebejuszy. Brał udział w przygo-
towaniach do powstania w 1846, za co w 1847 był sądzony w procesie berlińskim,
został jednak uniewinniony. W 1848 wszedł do Komitetu Narodowego, kierujące-
go powstaniem. Po 1848 wycofał się z konspiracji.
FALĘCKI PIOTR
kapitan, oficer piechoty w obozie wojsk polskich w Książu, poległ w bitwie o Książ.
FLOETTER
pastor, który zbiegł z Książa w przededniu bitwy i przekazał Prusakom informa-
cje o organizacji tamtejszego obozu wojsk polskich.
FLOTWELL EDUARD HEINRICH VON
(1786-1865)
naczelny prezes Prowincji Poznańskiej w latach 1830-1841. Podjęta przez niego re-
organizacja pruskiej administracji prowincji wyeliminowała wpływy szlachty pol-
skiej, obsadziła stanowiska tylko zaufanymi Niemcami, a zarazem podniosła
sprawność całego aparatu. W latach 1833-1836 zlikwidował samorząd gminny
(wójtostwa) będący w rękach dziedziców, a na jego miejsce wprowadził komisarzy
w obwodach o charakterze administracyjno-policyjnym.
FRYDERYK WILHELM IV HOHENZOLLERN
(1795-1861)
król Prus w latach 1840-1861. Obejmując tron, uchodził za przeciwnika twardych
rządów i budził nadzieje na przeprowadzenie reform. Okazał się jednak ich prze-
ciwnikiem, sprzeciwiał się także wprowadzeniu w Prusach konstytucji. Stale nale-
gał naciskom swego szwagra, cara Rosji Mikołaja I. Wybuch rewolucji marcowej
1848 w Berlinie zmusił go do przeprowadzenia pierwszych w Prusach powszech-
nych wyborów parlamentarnych do Zgromadzenia Narodowego, które przyjęło
liberalną konstytucję. W listopadzie 1848 stanął na czele kontrrewolucji i wspiera-
ny przez armię stłumił skutecznie ruchy rewolucyjne. W grudniu 1848 rozpędził
też pierwszy pruski parlament.

Fryderyk Wilhelm IV

Tytus Działyński

Eduard von Flotwell
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GARCZYŃSKI JÓZEF BONAWENTURA
(1805-1861)
zawodowy oficer wojsk Królestwa Polskiego, uczestnik powstania listopadowego,
gdzie odznaczony został złotym krzyżem Virtuti Militari. Brał udział w spisku 1846,
był sądzony w procesie berlińskim i osadzony wraz z innymi w więzieniu w Moabi-
cie. Podczas powstania poznańskiego 1848 współzałożyciel i członek Wydziału Wo-
jennego Komitetu Narodowego. Jako dowódca obozu wojsk polskich w Nowym
Mieście, położonego najbliżej Książa, nie udzielił wsparcia obrońcom miasta.
Uczestnik bitwy pod Miłosławiem.
GLOGIERÓWNA
samarytanka w lazarecie śremskim, opiekowała się rannymi powstańcami 1848.
GOŚLINOWSKI
kapitan, dowódca strzelców w obozie wojsk polskich w Nowym Mieście podczas
powstania 1848. Brał udział w bitwie pod Miłosławiem.
GUTTRY ALEKSANDER
(1813-1891)
działacz polityczny, przedstawiciel liberalnego ziemiaństwa, uczestnik powstania listo-
padowego. W powstaniu poznańskim 1848 był adiutantem Ludwika Mierosławskie-
go. W latach 1861-1866 zasiadałw Izbie Deputowanych pruskiego Landtagu w Berlinie.
W powstaniu styczniowym z 1863 początkowo działał w Wielkopolsce, a następnie
był komisarzem Rządu Narodowego na Francję i Anglię.
HIRSCHFELD ALEKSANDER ADOLF VON
(1804-1858)
generał, głównodowodzący pruską armią w bitwie pod Sokołowem.
JABŁKOWSKI LUDWIK
pułkownik, organizator oddziału piechoty powstańczej w Poznaniu, walczył w bitwach
pod Miłosławiem i Sokołowem.
JAKIEWICZ SEWERYN
porucznik, oficer jazdy w obozie wojsk polskich w Książu, zginął podczas bitwy o Książ.
JAROCIŃSKI WALENTY
kapitan, oficer piechoty w obozie wojsk polskich w Książu, walczyłw bitwie o Książ.
KAMIŃSKI ANTONI
major, oficer jazdy w obozie wojsk polskich w Książu, zginął podczas bitwy o Książ.
KARCZEWSKI
oficer strzelców z Nowego Miasta, walczył w bitwie o Książ.
KIRKOR
major, komendant jazdy w obozie wojsk polskich w Pleszewie podczas powstania
poznańskiego 1848. Walczył w bitwie pod Miłosławiem.
KLUTOWSCY
bracia, mieszkańcy Książa sympatyzujący z Prusakami. (patrz: Weiss)
KOSIŃSKI WŁADYSŁAW
(1814-1887)
powstaniec, działacz polityczny i społeczny. Ukończył studia w Berlinie, w latach 1834-
-1839 służył w wojsku niemieckim, następnie osiadł w Targowej Górce pod Wrześnią.
Nawiązał współpracę z innymi działaczami i publikował w prasie artykuły, w których
opowiadałsięzaogólnopolskimpowstaniemjakojedynymśrodkiemwyzwoleniapol-
ski. Jako jeden z organizatorów powstania 1846 w Poznańskiem, po aresztowaniu za-
liczony został do głównych oskarżonych i skazany na ścięcie. Uwolniony dzięki Władysław Kosiński

Aleksander Guttry

Józef Bonawentura Garczyński
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rewolucjiberlińskiej1848wszedłwskładKomitetuNarodowegow Poznaniu.Organi-
zował oddział zbrojny w powiecie wrzesińskim, gdzie został szefem sztabu. W bitwie
podMiłosławiemodniósłciężkie rany.Powyleczeniu znalazł sięwszeregachLigiPol-
skiej, choć krytykował jej metody.
KOSZUTSKI HILARY
(1822-1896)
ksiądz, kapelan obozu wojsk polskich w Książu podczas powstania poznańskiego
1848. W 1847 roku rozpoczął studia w Berlinie. Podczas ferii wielkanocnych 1848
wybrał się do Wrocławia, by zwiedzić okoliczne seminaria, w czym przeszkodził
mu wybuch rewolucji. Udał się do Poznania, gdzie otrzymał przydział na kapela-
na w Książu. Po bitwie został osadzony na cztery miesiące w fortecy Winiary. Po
odbyciu kary został misjonarzem w Buku, po Wielkanocy 1849 otrzymał kanonię
na probostwie św. Wawrzyńca w Gnieźnie, a już w październiku tegoż roku został
przeniesiony do parafii Mielżyn, gdzie pozostał do końca życia.
KOŚCIELSKI WŁADYSŁAW
(1819-1895)
żołnierz, generał w wojsku tureckim, znany hodowca koni arabskich, kolekcjoner,
mecenas sztuki. Służył w armii pruskiej jako jednoroczny ochotnik we Wrocławiu
przed 1844. W 1846 został aresztowany i osadzony w Cytadeli poznańskiej, przesie-
dział w więzieniach półtora roku. Uwolniony przed procesem spiskowców w 1847,
uczestniczył w powstaniu poznańskim 1848. Walczył pod Trzemesznem 11 kwiet-
nia 1848 i być może jeszcze pod Środą (18 kwietnia 1848). W czerwcu 1848 udał się
do Berlina, gdzie współuczestniczył w organizowaniu Ligi Polskiej. W 1854 wstąpił do
armii tureckiej, by walczyć z Rosją w wojnie krymskiej. Awansowany na generała peł-
nił wysokie funkcje wojskowe w Turcji. W 1864 roku ulokował swoje oszczędności
w spółce budującej Kanał Sueski, co stało się fundamentem jego milionowej fortuny.
KROTOWSKI-KRAUTHOFER JAKUB
(1806-1852)
działacz polityczny, prawnik. W marcu 1848 został wybrany do poznańskiego Komi-
tetu Narodowego. Jako rzecznik pełnej niepodległości i walki ludowej nie spotkał
się z poparciem większości członków Komitetu. Po zmianie niemiecko brzmiącego
nazwiska Krauthofer na Krotowski osobiście agitował wśród ludu wielkopolskiego,
zorganizował własny oddział zbrojny i prowadził walkę z Niemcami. 3 maja 1848
ogłosił niepodległą Rzeczpospolitą Polską w Mosinie i Kórniku, usunął niemieckich
urzędników, mianował ich polskich odpowiedników, wydawał dokumenty z pieczę-
cią z orłem jagiellońskim i napisem Polska Powstająca. Po sześciu dniach, 9 maja
został uwięziony przez wojsko pruskie w Konarzewie. Wyszedł na wolność po amne-
stii już w październiku 1848. Do 1850 wygrał dwa procesy polityczne. W 1849 uzys-
kał mandat poselski do sejmu pruskiego. W Kole Polskim nadal reprezentował ra-
dykalne poglądy, domagał się jawności obrad Koła; złożył mandat po odrzuceniu
jego wniosku o potępienie rozbiorów i żądanie niepodległości.
KUSZEL MICHAŁ
pułkownik, podczas powstania 1848 oficer sztabu w obozie wojsk polskich w Ple-
szewie, komendant strzelców.
LANGE
kapitan, oficer strzelców w obozie wojsk polskich w Miłosławiu, uczestnik bitwy
pod Miłosławiem.
LIBELT KAROL
(1807-1875)
działacz społeczny i polityczny, filozof, prezes poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk. Od 1838 należał do komitetu współpracującego z Towarzystwem Demokratycz-Karol Libelt

Hilary Koszutski

Jakub Krotowski-Krauthofer
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nym Polskim (tzw. Komitet Libelta), zajmującego się przygotowaniami powstania w
Wielkopolsce. Był wyznaczony na reprezentanta Poznania w przyszłym Rządzie Na-
rodowym. Aresztowany przez władze pruskie i postawiony przed sądem, został w pro-
cesie berlińskim skazany na 20 lat twierdzy. Uwolniony przez wydarzenia rewolucji
1848 powrócił do Poznania i został członkiem Komitetu Narodowego. Początkowo był
zwolennikiem porozumienia z Prusami i wojny z Rosją, ale widząc fiasko tej opcji, po-
parł tzw. wojnę ludową. Po niepowodzeniu walki zbrojnej działał w Lidze Polskiej
(1848-1850) oraz reprezentował Poznańskie w parlamencie we Frankfurcie. W 1849 zo-
stał wybrany do parlamentu pruskiego i kierował Kołem Polskim, ale wkrótce złożył
mandat i skoncentrował się na pracy wydawniczej i publicystycznej w „Dzienniku Polskim”.
LUBOWIECKI
podporucznik, żołnierz w obozie wojsk polskich w Książu, zginął w bitwie o Książ.
LUETTICHAU
graf pruski, na czas powstania przybył z Królestwa Polskiego. Był dowódcą jazdy
pruskiej podczas bitwy o Książ. Po rozbiciu powstania pojawiły się w Poznańskiem
pruskie bandy rabunkowe, które znęcały się nad polską ludnością. Luettichau był
przywódcą jednej z najokrutniejszych. Podobnie jak niejaki Treskow.
ŁAKIŃSKA MELANIA
samarytanka w lazarecie śremskim, opiekowała się rannymi powstańcami 1848.
MARCINKOWSKI KAROL
(1800-1846)
lekarz, działacz polityczny i społeczny. Brał udział w powstaniu listopadowym jako
członek kawalerii, później lekarz sztabowy. Po kapitulacji w 1831 internowany w Pru-
sach Wschodnich, skąd uciekł do Wielkiej Brytanii, a później do Francji. W 1834 po-
wrócił do kraju, jednak został schwytany i skazany na pobyt w twierdzy w Świdnicy.
Został zwolniony w 1837 na skutek starań mieszkańców i władz Poznania, by walczyć
z epidemią cholery. W Poznaniu zajmował się pracą lekarską i działalnością społecz-
ną. Zainicjował spółkę „Bazar” skupiającą postępowych ziemian i mieszczan i był jej
dyrektorem. W 1841 stanął na czele zarządu Towarzystwa Naukowej Pomocy.
MATECKI TEODOR TEOFIL
(1810-1886)
lekarz, działacz społeczny, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towa-
rzystwa Naukowej Pomocy dla Młodzieży, spółki „Bazar”, inicjator wystawienia pomni-
ka Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wziął udział w powstaniu listopadowym, podczas
którego został wyróżniony odznaczeniem za dzielność. Przez władze pruskie został
ukarany karą 3 miesięcy więzienia za udział w powstaniu. Stopień doktora medycyny
uzyskał w 1837, następnie odbył staż w Berlinie. W 1838 osiadł w Poznaniu. W 1846
aresztowany za udział w polskim spisku, w procesie berlińskim skazany na 6 lat twier-
dzy, uwolniony z Moabitu wraz innymi skazańcami przez lud Berlina. Podczas powsta-
nia 1848 mianowany przez Wydział Wojenny Komitetu Narodowego szefem sanitariatu
wojskowego zorganizował sieć szpitali i lazaretów. Największy szpital na 120 łóżek po-
wstał w Śremie. Podczas walk leczył i koordynował pomoc medyczną dla rannych.
MIELŻYŃSKI MACIEJ
(1799-1870)
ziemianin, działacz polityczny i społeczny. W młodości byłwięziony za udziałw Związ-
ku Kosynierów, ostatecznie uniewinniony. Wziął udział w powstaniu listopadowym
w oddziale jazdy poznańskiej. Przez krótki czas po upadku powstania przebywał na
emigracji; po powrocie trafił na 9 miesięcy do pruskiego więzienia, otrzymał tak-
że karę wysokiej grzywny. Porzucił działalność narodową na rzecz gospodarczej.
Nie prowadził aktywnej działalności politycznej w okresie powstania 1848, ale

Maciej Mielżyński
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należał do Komitetu Narodowego i uczestniczył w deputacji do króla pruskiego
Fryderyka Wilhelma IV w sprawie reorganizacji Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
MIELŻYŃSKI SEWERYN
(1804-1872)
ziemianin, działacz narodowy. W powstaniu listopadowym służył w oddziale jazdy po-
znańskiej. Na emigracji znalazł się w szeregach Towarzystwa Demokratycznego Pol-
skiego. Wrócił w Poznańskie w 1842 i objął m.in. dobra w Miłosławiu. Poparł pracę
organiczną Karola Marcinkowskiego, ale w rewolucyjnych latach 1848-1849 i 1863-
-1864 popierał polską walkę zbrojną. Podczas powstania poznańskiego 1848 wszedł
w skład Wydziału Wojennego Komitetu Narodowego i finansowo wspierał organiza-
cję oddziałów polskiego wojska. Uczestniczył w pracach Ligi Polskiej 1848-1850.
MIEROSŁAWSKI LUDWIK
(1814-1878)
generał,pisarz ipoeta,działaczpolitycznyiniepodległościowy,organizatorspisku1846.
Wskutek denuncjacji hrabiego Ponińskiego aresztowany przez pruską policję. W pro-
cesie berlińskim skazany na śmierć. Uwolniony dzięki rewolucji berlińskiej powrócił
doPolski iprzystąpiłdoorganizacjipowstania.Zostałnaczelnymwodzemorganizowa-
nego natychmiast w Wielkim Księstwie Poznańskim wojska polskiego i dowódcą po-
wstania1848.Dowodziłm.in.wzwycięskiejpotyczcepodMiłosławiemiSokołowem.Po
kapitulacjipowstaniaMierosławskiponowniedostałsiędoniewolipruskiej, zktórejzo-
stał uwolniony dzięki zabiegom swego szwagra Wincentego Mazurkiewicza. Do 1863
przebywałnaemigracji.W lutym1863przybyłdoPolski, by zostaćdyktatorempowsta-
nia styczniowego. Po dwóch przegranych starciach pod Krzywosądzem i Nową Wsią
(Kujawy) i konflikcie z Marianem Langiewiczem postanowił złożyć dyktaturę i zdecy-
dowałsięnapowrótdoParyża, skądrozprzestrzeniał informacjeofatalnymzorganizo-
waniu powstania w Polsce. Wycofał się z polityki po wojnie francusko-pruskiej.
MITTELSTAEDT JAN
(1819-1890)
ziemianin z powiatu inowrocławskiego, w powstaniu poznańskim 1848 zorgani-
zował własnym kosztem oddział około 100 kosynierów, który od 27 kwietnia sta-
cjonował w Solcu Wlkp. niedaleko Książa i Nowego Miasta. Wraz ze swym
oddziałem walczył w bitwach pod Miłosławiem i Sokołowem. Po tych zwycię-
stwach był zwolennikiem prowadzenia dalszej walki, jednak większość sztabu
zdecydowała o kapitulacji powstania.
MLICKA SABINA
samarytanka w lazarecie śremskim, opiekowała się rannymi powstańcami 1848.
MORACZEWSKI JĘDRZEJ
(1802-1855)
historyk, publicysta, działacz społeczny. W 1829 ukończył prawo na Uniwersytecie
Warszawskim. Pozostał po studiach w Warszawie i pracował w sądownictwie oraz
w redakcji „Powszechnego Dziennika Krajowego”. Po wybuchu powstania listopa-
dowego jako agent Rządu Narodowego pełnił misję dyplomatyczną w Lipsku oraz
jeździł po zakup broni do miast niemieckich. W walce dosłużył się rangi poruczni-
ka. W 1841 osiadł w Poznaniu i zajął się pracą organiczną, m.in. był współtwórcą
spółki „Bazar”. Podczas powstania 1848 wszedł w skład Komitetu Narodowego.
MYCIELSKI STANISŁAW
komendant placu w obozie wojsk polskich w Książu podczas powstania poznań-
skiego 1848, uczestnik bitwy o Książ.
OBORSKI LUDWIK
pułkownik, oficer sztabu powstania poznańskiego 1848, uczestnik bitwy pod Miłosławiem.Jedrzej Moraczewski

Seweryn Mielżyński
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PALACZ JAN
(1811-1891)
chłop, działacz niepodległościowy. Razem z bratem Maciejem należał do Związku
Plebejuszy. Brał udział w konspiracyjnych przygotowaniach do powstania 1846.
Po rozpoczęciu walk miał poprowadzić atak na poznańską Cytadelę. W wyniku
denuncjacji został aresztowany wraz z innymi działaczami i sądzony w procesie
berlińskim w 1847. W 1848 został uwolniony z więzienia wraz z innymi skazańca-
mi i przystąpił do powstania. Wszedł w skład Komitetu Narodowego, będąc z bra-
tem reprezentantem włościan. Po upadku powstania nie zaprzestał aktywności.
Został wybrany posłem do pruskiego Landtagu oraz współtworzył Ligę Polską.
Założył też Górczyńskie Towarzystwo Rolnicze.
PALACZ MACIEJ
(1806-1885)
wielkopolski chłop, polityk, działacz niepodległościowy, powstaniec listopadowy.
W  latach 1836-1846 sołtys wsi Górczyn. Aresztowany za udział w spisku 1846,
skazany w procesie berlińskim na dwa lata więzienia z zaliczeniem na poczet kary
okresu spędzonego w areszcie. Po wybuchu powstania poznańskiego 1848 stanął
na czele oddziału walczącego w okolicach Kórnika. Był współtwórcą Ligi Polskiej,
w której pełnił funkcję członka Dyrekcji Głównej. W latach 1849-1855 był posłem
do pruskiego parlamentu, gdzie działał w kole posłów polskich.
PFUEL ERNST HEINRICH ADOLF VON
(1779-1866)
pruski generał, komisarz królewski, następca → Willisena, który zaprowadzał
niemiecki porządek po stłumieniu powstania poznańskiego 1848 i wspólnie z ge-
nerałem → Colombem przejął faktyczną władzę nad Prowincją Poznańską.
PONIŃSKI STANISŁAW
szef sztabu powstania poznańskiego 1848, uczestnik bitwy pod Miłosławiem.
POTWOROWSKI GUSTAW
(1800-1860)
ziemianin, powstaniec listopadowy po 1831 skoncentrował się na działalności go-
spodarczej i społecznej w Wielkopolsce. W majątku Potworowskiego Gola k. Go-
stynia często spotykali się rzecznicy pracy organicznej. To środowisko zawiązało
spółkę budującą „Bazar” w Poznaniu (1838) i Towarzystwo Naukowej Pomocy dla
Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1841). Wielokrotnie sprawował
mandat posła na sejmy prowincjonalne (od 1843). W 1848 kierował Komitetem
Narodowym w Poznaniu. Był posłem pierwszego pruskiego parlamentu, a także
w kolejnych kadencjach sejmu pruskiego. Zdecydowanie występował w obronie
uprawnień Polaków, zarówno w mowach sejmowych, jak i publikacjach. Kierował
Kołem Polskim, a w latach 1848-1850 także Ligą Polską. Cieszył się dużym auto-
rytetem moralnym wśród ludności polskiej.
PRĄDZYŃSKI ANDRZEJ
major, komendant piechoty w obozie wojsk polskich w Pleszewie podczas powsta-
nia poznańskiego 1848, uczestnik bitwy pod Miłosławiem.
RACZYŃSKA BARBARA
wspomagała lazaret śremski, w którym leczono rannych powstańców 1848, naj-
prawdopodobniej żona Antoniego Raczyńskiego.
RACZYŃSKI ANTONI
(1804-1898)
komisarz powiatowy w Śremie podczas powstania 1848, wówczas dzierżawca ma-
jątku Nochowo pod Śremem. Gustaw Potworowski
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RACZYŃSKI EDWARD
(1786-1845)

hrabia, żołnierz armii Księstwa Warszawskiego i uczestnik kampanii napoleoń-
skich, odznaczony orderem Virtuti Militari. Działacz polityczny i społeczny Wiel-
kiego Księstwa Poznańskiego. Fundator gmachu i zbiorów biblioteki publicznej
w Poznaniu. W 1841 został posłem na sejm prowincjonalny w Poznaniu. Opowia-
dał się za współpracą z Hohenzollernami przy zachowaniu polskości. Opracował
memoriał w sprawie używania języka polskiego przekazany królowi pruskiemu
Fryderykowi Wilhelmowi IV.
RADOŃSKI ANASTAZY
komisarz powiatowy w Środzie podczas powstania 1848, sygnatariusz ugody jaro-
sławieckiej.
ROSTKOWSCY – BRACIA: WITOLD, STANISŁAW, ALFONS
podporucznicy pułku poznańskiej piechoty liniowej stacjonujący w Miłosławiu pod-
czas powstania poznańskiego 1848, członkowie żołnierskiej delegacji do Poznania,
która nawoływała Komitet Narodowy do zerwania wszelkich negocjacji z Prusa-
kami i podjęcia walki. Później też owo „sprzysiężenie wojskowe” nawoływało do
odebrania Mierosławskiemu funkcji wodza. Z tym przybyli m.in. do → Floriana
Dąbrowskiego do Książa, ale ich oddalił.
RÓŻBICKI LEONARD
kapitan, oficer jazdy w obozie wojsk polskich w Książu podczas powstania 1848,
zginął podczas bitwy o Książ.
SCHREEB KOLBE VON
baron, członek zawiązanego w Poznaniu Komitetu Niemieckiego, przywódca frak-
cji nacjonalistycznej, w przeciwieństwie do → Brachvogla, który reprezentował
w Komitecie odłam umiarkowany, skłonny do częściowych ustępstw na rzecz Po-
laków. Komitet powstał na skutek odmowy polskiego Komitetu Narodowego wpro-
wadzenia doń reprezentacji niemieckiej. Frakcja nacjonalistyczna Kolbe von
Schreeba szybko zdobyła większość.
SCHWERIN-PUTZAR MAKSYMILIAN VON
(1804-1872)
hrabia, liberalizujący polityk niemiecki, minister wyznań i oświaty podczas Wiosny
Ludów 1848.
SCZANIECKA EMILIA
(1804-1896)
ziemianka, właścicielka Pakosławia, sanitariuszka i organizatorka opieki medycz-
nej nad rannymi i chorymi powstańcami z lat 1831, 1848, 1863. Całe życie prowa-
dziła działalność społeczną i charytatywną w kraju, a jednocześnie wspierała
działalność niepodległościowych kręgów polskiej emigracji popowstaniowej.
W 1870 swoje odziały w spółce „Bazar” przekazała na cele Towarzystwa Pomocy
Naukowej im. Karola Marcinkowskiego i wraz z Bibianną Moraczewską zorgani-
zowała Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Dziewcząt.
STEFAŃSKI WALENTY MACIEJ
(1813-1877)
księgarz, drukarz, działacz polityczny. Za udział w powstaniu listopadowym, pod-
czas którego otrzymał odznaczenie wojskowe za dzielność, ukarany więzieniem
i konfiskatą majątku, jednak jako nieletni został amnestionowany i skierowany do
służby wojskowej w Nadrenii. Po odbyciu służby powrócił do Poznania. W listo-
padzie 1845 aresztowany, po procesie w Berlinie zwolniony z braku dowodów, wziął
czynny udział w przygotowaniach i wydarzeniach powstania poznańskiego 1848,Walenty Stefański
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został członkiem Komitetu Narodowego. Po upadku powstania współtworzył Ligę
Polską w Berlinie.
SOKOLNICKI
oficer jazdy w obozie wojsk polskich w Książu podczas powstania 1848, uczestnik
bitwy o Książ, posłany przez szefa jazdy→ Śmitkowskiego do pułkownika→Brand-
ta z propozycją kapitulacji obozu.
STEINÄCKER KARL CHRISTIAN VON
generał, komendant Twierdzy Poznań w latach 1840-1850. Polacy uważali go za
zawziętego wroga, zwłaszcza gdy bezwzględnie tłumił ruch polski w latach 1846-
-1849. Natomiast Niemcy i Żydzi darzyli go wielką sympatią za stanowczość w tych
działaniach, nazywając go powszechnie Vater Steinäcker (ojciec Steinäcker).
SZUBERT
inżynier sztabu wojsk powstańczych 1848.
SZYSZŁOWICZ ALEKSANDER
podporucznik, oficer pułku poznańskiej piechoty liniowej podczas powstania po-
znańskiego 1848.
ŚMITKOWSKI LEON
(1801-1875)
działacz społeczny i narodowy, powstaniec listopadowy. W 1842 wrócił z emigra-
cji i kupił majątek Łęg pod Śremem. Został pierwszym dowódcą formowanego
w Książu obozu wojsk polskich w powstaniu poznańskim 1848, potem objął ko-
mendę nad jazdą. Uczestnik bitwy o Książ.
TERLECKI LEON
oficer jazdy w obozie wojsk polskich w Książu podczas powstania 1848, uczestnik
bitwy o Książ.
TRESKOW
(patrz: Luettichau)
VOIGST-RHETZ KONSTANTIN BERNHARD VON
(1809-1897)
oficer pruski, absolwent Akademii Wojskowej, od 1847 w sztabie generalnym prus-
kiej armii awansowany do rangi majora. Jako szef sztabu pułkownika→Brandta wy-
datnie się przyczyniłdo stłumienia powstania poznańskiego 1848. Brałudziałm.in. w
bitwie o Książ. Zaprzysięgły wróg Polaków, po powrocie do Berlina atakował na ła-
mach prasy negocjacje generała→Willisena. Jego dalsza błyskotliwa kariera woj-
skowa obejmowała dowództwo armii w wojnie austriacko-pruskiej i  wojnie
francusko-pruskiej. Dosłużył się rangi generała piechoty i zaszczytnych funkcji ad-
ministracyjnych.
WALIGÓRSKI JAN
podporucznik, żołnierz w obozie wojsk polskich w Książu podczas powstania 1848,
zginął w bitwie o Książ.
WARGOCKI
kapitan, oficer strzelców w obozie wojsk polskich w Nowym Mieście podczas po-
wstania 1848, zginął w bitwie o Książ.
WEISS
kowal z Książa, aresztowany 27 kwietnia 1848 na podstawie podejrzenia, że przygo-
towuje lance i wytwarza obosieczne noże, tj. uzbraja Niemców z Książa przeciwko
Polakom. Tego dnia aresztowano również braci→Klutowskich, oskarżonych o prze-
chowywanie tej broni. Wszyscy byli ponadto podejrzani o chęć podpalenia Książa. Leon Śmitkowski
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WĘCLEWSKI STANISŁAW
komendant artylerii w obozie wojsk polskich w Miłosławiu podczas powstania 1848,
uczestnik bitwy o Miłosław.
WIERZBIŃSKA LUDWIKA
samarytanka w lazarecie śremskim, opiekowała się rannymi powstańcami 1848.
WILLISEN WILHELM VON
(1790-1879)
generał pruski, w okresie powstania poznańskiego 1848 był mediatorem pomię-
dzy polskimi powstańcami a władzami pruskimi jako Królewski Cywilny Komi-
sarz dla Prowincji Poznańskiej. Doprowadził do ugody jarosławieckiej, której
postanowienia szybko zostały zerwane przez pruskich dowódców dążących do pa-
cyfikacji polskiego wojska.
WRONIECKI
major, dowódca batalionu powstańczego pułku poznańskiej piechoty liniowej pod-
czas powstania 1848.
ŻYCHLIŃSKI FRANCISZEK
rotmistrz, oficer jazdy w obozie wojsk polskich w Książu podczas powstania 1848,
uczestnik bitwy o Książ.
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