
Udział Nowokramszczan  
w Powstaniu Wielkopolskim

Podobno do podbabimojskich wsi, informacja o planowanym 
terminie wybuchu powstania w Poznaniu dotarła 20 grudnia 
1918 roku. Miał ją wśród członków towarzystwa gimnastyczne-
go „Sokół” ogłosić Teodor Spiralski, „Polen König” ze Starego 
Kramska. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wyruszyła 
pierwsza grupa ochotników. Z Nowego Kramska byli to Franci-

Franciszek Krysztofek
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durze sierżanta  szwadronu 
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Jan Krysztofek

Jan, Antoni oraz Franciszek Krysztofek  
(zbiory Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej)
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Nieznani powstańcy z nowego Kramska (za J. Oleksińskim)

Stanisław Nowak w mundurze  
żandarma (za J. Oleksińskim)
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Pilot Plut.  Łukasz Durka – pierwszy od lewej  
(zbiory Ks. R. Kulczyńskiego Sdb)

Nekrolog Łukasza Durki  
(Kurier Poznański 1919.05.27 r. 

14 nr 121)Pilot. Plut.  Łukasz Durka  
(zbiory M. Szymańskiego)
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szek Krysztofek (sierżant szwadronu żandarmerii polowej przy 
Dowództwie Głównym!!!), Stanisław Naroś, Paweł Piwecki, Wa-
cław Piwecki, Wojciech Piwecki, Łukasz Szefner. Koleją, przez 
Wolsztyn (stacje w Babimoście i Zbąszyniu obstawione były 
przez Grentzschutz) mieli udać się do Poznania, gdzie punkt 
zborny wyznaczono w mieszkaniu prywatnym, przy ulicy Wierz-
bięcice 47. Przedstawione powyżej informacje pochodzą ze spi-
sanych wspomnień Wojciecha Piwowskiego. Pamięć ludzka 
bywa jednak zawodna – nie wszystkie wydają się wiarygodny-
mi. Powstanie Wielkopolskie wybuchło spontanicznie, nie spo-
sób przewidzieć było konkretnego dnia ani godziny. Nie można 
wykluczyć, że wspomniani ochotnicy jako członkowie „Sokoła” 
zasilili szeregi Straży Ludowej.

Plut. Łukasz Durka z przyjacielem z eskadry, plut. Władysławem  
Filipiakiem (zbiory ks. R. Kulczyńskiego Sdb)
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Po wybuch insurekcji w szeregi powstańcze wstąpili ko-
lejni nowokramszczanie: Jan Benyskiewicz, Łukasz Durka 
(pilot plutonowy 2 eskadry wielkopolskiej!!!), Sylwester Dur-
ka, Walenty Durka, Franciszek Eckert, Szczepan Eckert, Woj-
ciech Eckert, Stanisław Kania, Wincenty Kania, Stanisław Ka-
myczek, Szczepan Kędzierzyński, Jan Konopnicki, Stanisław 
Kubacki, Franciszek Kubiak, Klejfas Kubiak, Karol Kubiak, 
Antoni Krysztofek, Jan Krysztofek, Paweł Krysztofek, Stani-
sław Machul, Teodor Machul, Bruno Modrzyk, Franciszek 
Muńko, Stanisław Muńko, Stanisław Nowak, Antoni Pikiołek, 
Leon Piwecki, Stanisław Piwecki (syn Feliksa), Stanisław Pi-
wecki (syn Michała), Stanisław Piwecki (syn Józefa), Sylwe-
ster Piwecki, Teodor Piwecki, Stanisław Przybyła, Jan Przy-
była, Józef Sikuciński, Jan Szefner, Adam Szeputa, Andrzej 
Szymański, Karol Szymański, Nikodem Szymański, Stanisław 
Szymański, Emil Szulszewski, Walenty Tomaszewski, Bruno  
Tomiak, Wincenty Tomiak, Tomasz Weiman.

Nieznani z nazwisk powstańcy  
z Nowego Kramska (zbiory Towarzystwa  

Miłośników Ziemi Babimojskiej)



Nasza opowieść oparta jest na spisanych wspomnieniach trzech 
uczestników wydarzeń, a mianowicie strz. Wojciecha Piweckie-
go, por. Stanisława Siudy oraz ppor. Stanisława Tomiaka. Zaczy-
na się ona 24 stycznia 1919 r., kiedy to, jak donosił „Kurier Po-
znański”, Babimost i Kargowa prawie bez walki nasze oddziały 
zajęły.

Często jako motyw „wypadu” na Nowe Kramsko podawana 
jest chęć odbicia internowanej przez Niemców w pałacu (i real-
nego zagrożenia rozstrzelaniem) męskiej części mieszkańców 
wsi. Jednocześnie, nawet w poważnych pracach naukowych, po-
wtarzany jest krzywdzący sąd, że w szerszej perspektywie po-
wstania akcja ta była pozbawiona strategicznego sensu. Wydaje 
się, że w tym względzie racje ma Zdzisław Grot pisząc: „...celem 
głównym było zdobycie Zbąszynia. Pozycja, jaką osiągnęli po-

Artykuł H.J. Schmitza

Artykuł S. Tomiaka

Bitwa o (wypad na)  
Nowe Kramsko
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Nowokramski pomnik przed  
nałożeniem płyty z brązu

Plan bitwy zamieszczony w artykule S. Siudy
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Plan bitwy zamieszczony w książce 
W. Sautera. Błędnie przedstawiono atak 

powstańców drogą z Babimostu

wstańcy przez zdobycie Babimostu, stworzyła dogodne warunki. 
Zrozumieli to Niemcy. Zgromadziwszy znaczniejszą siłę, zaczęli 
30 stycznia podchodzić pod Babimost. Powstańcy odparli ich 
następnego dnia w brawurowym przeciwnatarciu, ale zagroże-
nie trwało w dalszym ciągu. Aby je zlikwidować, a przynajmniej 
osłabić, podjęto w nocy  z 2 na 3 lutego śmiałe uderzenie na 
Nowe Kramsko...”

Plan stworzono na naradzie, która odbyła się 2 lutego, około 
godziny 16, w babimojskiej restauracji Chudzickiego. Kierowa-
nie akcją powierzono dowódcy drużyny chobienickiej (to głów-
nie w jej szeregach znajdowali się nowokramszczanie), chorą-
żemu dawnej armii pruskiej – Józefowi Kudlińskiemu. Około 
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Tablica wystawiona ku pamięci  
poległych niemieckich ofice-

rów i podoficerów

godziny 23 na rynku, w celu wykonania tego zadania, wyznaczo-
no trzy drużyny. Każdej przydzielono  przewodnika znającego 
doskonale teren. 

Zadaniem pierwszej grupy w sile plutonu (28 ludzi, 1 lekki ka-
rabin maszynowy) było zajęcie pozycji obronnej, około 500 me-
trów na północ od Nowego Kramska. Miało to odciąć Niemcom 
drogę ucieczki. Druga, najliczniejsza z grup (89 ludzi) zająć mia-
ła pozycje na południe od wsi: na wysokości cmentarza rozsypać 
się w tyralierę, przeprowadzić główne uderzenie i oczyścić wieś 
z wojsk wroga. Trzecia w sile plutonu (29 ludzi) miała unieszko-
dliwić, ustawioną nieopodal Kolesina niemiecką baterię armat.

W Nowym Kramsku stacjonował niemiecki oddział w sile 
około 150 ludzi: w tym ułani z 3 (z Sulechowa) i 10 (z Fürsten-
walde) regimentu, piechurzy z 52 regimentu (Cottbus/Krosno 
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Współczesna tablica  
na nowokramskim pomniku

Odrzański) oraz ochotnicy z Grenzschutz.  Czterodziałową ba-
terię armat ustawiono na skraju lasu, na południe od Kolesina.

O godzinie 4.00 powstańcy zajęli pozycje wyjściowe, a w pół 
godziny później rozpoczął się atak. We skazanym miejscu armat 
nie zastano. Wobec tego grupa trzecia rozpoczęła przebijanie 
się wzdłuż brzegu jeziora Wojnowskiego w kierunku Nowego 
Kramska. Celny ogień z okien zabudowań Kolesina kosztował 
życie dwóch powstańców.  Według relacji świadków Niemcy 
widząc zbliżający się od zachodu oddział odziany w „kaiserow-
skie” mundury zaczęli wiwatować sądząc, że nadciąga odsiecz. 
Dopiero gdy zaczęli padać pierwsi ranni i zabici, i zabrzmiało 
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gromkie „Hura!!!” spostrzegli swój błąd. Rozpoczął się trudny bój 
o ufortyfikowany (od strony południowej i południowo-wschod-
niej, otoczony zasiekiem z drutu kolczastego) majątek. Bojem 
o Pałac dowodzić miał kpr. Wacław Piwecki.

Grupa druga postępowała zgodnie z założonym planem. Udało 
się jej w pełni wykorzystać efekt zaskoczenia. Żołnierze niemieccy 
stawiali jedynie krótkotrwały opór w budynku szkoły. Na plebani 
rozbito sztab, w kościele zlikwidowano ostatni bastion oporu.

Grupa pierwsza (podobno na skutek suto zakrapianej alko-
holem imprezy) nie obsadziła stanowiska na czas. W ten sposób 
pozostawiono Niemcom wolną drogę ucieczki.

Niemcy ponieśli duże straty. Poległo  trzech oficerów (lt. Adolf 
Dehne, Oblt. Joahim von Gladiss, lt. Fedor von Kleist), trzech pod-
oficerów oraz trzydziestu szeregowych. Wielu żołnierzy zostało 
rannych bądź dostało się do niewoli. Powstańcy zdobyli znaczną 
ilość sprzętu wojskowego – 7 ciężkich i 2 lekkie karabiny ma-
szynowe, ponad 40 karabinów ręcznych, 15 tys. sztuk amunicji, 
6 koni, kuchnię polową, wóz amunicyjny do ckm. Podobno w ple-
caku jednego z poległych żołnierzy Grenzschutz odkryto kielich 
zrabowany z kramskiego kościoła. 

Powstańcy stracili siedmiu żołnierzy (star. sierżant Błoch An-
toni oraz szeregowi Andrys Jan [na pomniku w Nowym Kram-
sku wymieniony mylnie jako Edward], Bogusławski Antoni, Ku-
biak Edward, Szymański Walenty, Śmiałek Franciszek, Wujec 
Stefan), a siedemnastu zostało rannych.

Powstańcy w Nowym Kramsku zagościli zaledwie kilka go-
dzin. Już przed południem, kontratakiem zostali wyparci ze 
wsi.  Co ciekawe w dniu następnym „Kurier Poznański” akcje tą 
przedstawiał zupełnie inaczej. Atakującego od północy na Babi-
most wroga odrzucono, w pościgu zaś dopędzono pod Nowym 
Kramskiem. Zdobyliśmy 7 kulomiotów i wóz z amunicją.

Niemcy planowali zemścić się na mieszkańcach wsi. Po-
wstrzymać miała ich tylko ogłoszona przez państwa koalicyjne 
amnestia. Rodzajem szykan względem polskiej „mniejszości” 
było przemianowanie w roku 1937 wsi na Kleistdorf (na cześć 
poległego Fedora von Kleista). 



Niniejsza broszura jest skrótowym przedstawieniem wyników 
uzyskanych w trakcie projektu pt. „Ku jedności i niepodległo-
ści – Nowe Kramsko 1919 powstańcza bitwa okiem archeologa”. 
Projekt został zrealizowany przez pracowników Muzeum Arche-
ologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świd-
nicy, dzięki mecenatowi Prezydenta Miasta Zielona Góra. Zało-
żonym celem było ukazanie Powstania Wielkopolskiego (w 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości i wybuchu powstania) nie 
w kategoriach „historii królów i generałów” a „mikrohistorii” – 
jego wpływu na konkretną wieś (Nowe Kramsko) i losy jej miesz-

Hak klamry pasa

Wyniki badań  
archeologicznych pobojowiska 

pod Nowym Kramskiem
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Łuski do karabinu mauser

Pruska manierka wz. 1915-1917

Pruski guzik mundurowy  
wz. 1907-1910

Tarczka z monogramem  
cesarza Wilhelma II
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Krzyżyk z XIX wieku

kańców. Środkiem do osiągnięcia tego celu było odpowiednie 
uporządkowanie dostępnych danych źródłowych w ramach 
broszury i banerowej wystawy. Najsugestywniej (namacalnie) 
jednak przemawiają do odbiorcy przedmioty, związane z po-
wstańczą batalią o wieś, które zostały odkryte w trakcie prze-
prowadzonych przez nas archeologicznych badań poszukiwaw-
czych. Z drugiej strony należy pamiętać, że materiał źródłowy 
dotyczący Powstania Wielkopolskiego jest nieliczny, dlatego też 
każdą łuskę czy guzik traktować należy jak narodową relikwię. 

Badania terenowe skupiły się w miejscu ważnego epizodu 
walk – zdobycia przez oddział kpr. Wacława Piweckiego majątku 
w Nowym Kramsku. W pracach tych wspomogli nas wolontariu-
sze, członkowie Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej „Nadodrze”. Te-
ren okazał się niezmiernie trudny, porośnięty wyjątkowo gęstą 
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roślinnością, noszący liczne ślady współczesnych inwestycji – 
budowy boiska, kanalizacji, zmiany profilu skarpy.  

W trakcie przeprowadzonych 23-24 oraz 30 czerwca 2018 r. 
poszukiwań udało się odnaleźć kilka przedmiotów, które można 
łączyć z powstańczą bitwą. Większość z nich  odkryto około 60 
metrów na zachód od pałacu, wzdłuż rowu melioracyjnego (naj-
prawdopodobniej już w czasie walki dla atakujących powstań-
ców stanowił on przeszkodę).

Wśród odkrytych zabytków na szczególną uwagę zasługuje 
pięć łusek po nabojach do karabinu mauzer mod. 1898. Wypro-
dukowane je w latach 1917-1918. Sygnowane są oznaczeniami: 
„S67” (stop składający się w 67% z miedzi i 33% z cynku), „S” 
(Königliches Munitionsfabrik, Spandau), „MW” (Munition-
swerke, Schönebecke der Elbe), „8” oraz „9” (wyprodukowana 
w sierpniu i wrześniu).

Odkrycie nawet pojedynczej łuski, którą powiązać można 
z „powstańczym karabinem”, jest nie lada znaleziskiem. W trak-
cie walk nawet najdrobniejszy „materiał wojenny” był na cenę 
złota. W rozkazie dziennym  nr 7 Dowództwa Głównego (7 stycz-
nia 1919 r.) czytamy: „Z powodu wielkiego braku tulejek (gilz na-
bojowych) należy zbierać takowe i oddawać w magazynie broni 
i amunicji przy ul. Artyleryjskiej nr 2”.

Z powstańczą bitwą  ma także związek odkryty w trakcie ba-
dań mosiężny guzik pruski model 1907/10 (średnica 2,2 cm). 
Noszenie w trakcie powstania wręcz muzealnych elementów 
umundurowania nie były niczym nadzwyczajnym.

Największym, lecz najgorzej zachowanym zabytkiem jest de-
strukt pruskiej manierki – mod. 1915/17. Jest to typowy przykład 
tzw. „Ersatz” (z braku aluminium manierkę wytłaczano z blachy 
żelaznej). Pierwotnie mieściła 0,7 lita płynu.

Ze starciem można wiązać również wykonany ze stopu miedzi 
hak klamry pasa oraz blaszkę z wybitym monogramem cesarza 
Wilhelma II. Być może z szyi któregoś z powstańców zsunął się 
krzyż w typie tzw. liściaka. Na jednej z jego stron widnieje napis 
„pamiątka z Często” (w katalogu XIX-wiecznego kolekcjonera dewo-
cjonaliów Teofila Rwolińskiego typ ten występuje pod pozycją 847). 
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