
ZNOWU 

Spektakl pod patronatem 
Prezydenta i Rady Miasta Gniezna 

AMSIĘ , 
ARZYC ... 

Szanowni Państwo, 

W 90. ROCZN I CĘ 
LKOPOLSKIEGO 

dziewięćdziesiąt lat temu mieszkańcy naszego regionu stanęli do 
zbrojnego powstania przeciwko niemieckiemu zaborcy, który odmawiał 
Polakom prawa do współtworzenia odradzającej się ojczyzny Przez 
ponad dwa zimowe miesiące bohaterscy powstańcy przeciwstawia/i 
się przeważającym siłom militarnym wroga; nie szczędząc trudów 
ni krwi, mężni nadzieją - zwyciężyli. Za ich sprawą stało się wtedy 
możliwe dokonanie tego, co wydawało się niemożliwe. I właśnie oni, 
wielkopolscy bohaterowie sprzed lat, są dla nas niezłomnym wzorem 
patriotyzmu i najwyższego poświęcenia - zwłaszcza dziś, gdy chwieją 
się moralne autorytety 

Z okazji tej rocznicy mamy niepowtarzalną okazję uczestniczyć 
w wielu wydarzeniach kulturalnych, których animatorzy pragną 
przybliżyć nam tamte, burzliwe czasy i ich bohaterów. Korzystajmy 
z tej możliwośo~ bo poznając ich dzieje, dowiadujemy się więcej o nas 
samych. To opowieści o tych, dzięki którym możemy dziś cieszyć się 
wolnością - w tamtych latach tak upragnioną. Gdy poznamy ich losy 
-bohaterstwo i poświęcenie Pawła Cymsa, ks. Mateusza Zabłockiego 
i wielu innych- nazwy gnieźnieńskich ulic będą nam żywo przypominać 
o najwyższej ofierze, którą w latach 1918-1919 wielu Wielkopolan 
złożyło na ołtarzu Ojczyzny 
Powstańców wielkopolskich już nie ma wśród nas. Na zawsze 

jednak pozostanie pamięć o nich, o tym, czego dokonali dla naszego 
miasta, dla Wielkopolski i dla całego kraju. I właśnie w imię tej pamięci 
nie wolno nam zapomnieć, że za ojczyznę, której wolność kosztowała 
tyle krwi i cierpienia, dziś odpowiadamy my sami. A to oznacza nie 
tylko gotowość do jej obrony w chwili największej próby, ale też 
codzienną ofiarną pracę dla niej w czasach pokoju. Odpowiadamy 
za to, jaka jest Polska - i czym dla nas jest. Ta powinność została 
wpisana w testament bohaterów tamtych czasów - a my jesteśmy 
jego powiernikami! 

Prezydent Miasta Gniezna 
Jacek Kowalski 

Gniezno, 28 grudnia 2008 roku 



POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 
27 grudnia 1918 - 16 lutego 1919 

Powstanie wielkopolskie było zbrojnym wystąpieniem polskich 
mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu. 
Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do ojczyz
ny, która w tym czasie umacniała swą niepodległość. To ostat
ni etap „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy", a zarazem 
drugi - obok powstania wielkopolskiego 1806 roku - zwycięski 
zryw wolnościowy w dziejach Polski . 

Powstanie wybuchło w reakcji na de
monstracje Niemców, sprzeciwiających 
się wizycie w Poznaniu polskiego pianisty 
i działacza niepodległościowego IGNACE
GO JANA PADEREWSKIEGO. Powstańcy 
w krótkim czasie opanowali całą Wielko
polskę, z wyjątkiem jej północnych i połu
dniowo-wschodnich obrzeży. 

Formalnie zakończyło się 16 lutego 1919, rozejmem w Tre
wirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu 
z 11 listopada 1918, kończącego I wojnę światową. Jednakże 
jeszcze w marcu 1920 roku w wielu miejscach Wielkopolski do
chodziło do potyczek z Niemcami. 

26 grudnia 1918 +Wieczorem przyjeżdża do Poznania Igna
cy Jan Paderewski; światowej sławy pianista był także wielkim 
orędownikiem sprawy polskiej na arenie międzynarodowej . 
W Poznaniu postanowił się zatrzymać, jadąc z Gdańska do 
Warszawy, gdzie miał objąć ważne stanowisko państwowe. 
Niemcy usiłowali go zatrzymać, najpierw jeszcze w pociągu, 
później na poznańskim dworcu. Determinacja Paderewskie
go i tysięcy Polaków, którzy przyszli na dworzec go powitać, 
sprawiły, że słynny pianista mógł wjechać do miasta. Po zmro
ku Niemcy wyłączyli światła na ulicach, by utrudnić huczne 
przywitanie. Wtedy w Poznaniu zapłonęły tysiące pochodni, 
a triumfalny przejazd Paderewskiego z dworca do hotelu 
„Bazar" stał się patriotyczną manifestacją . Jego przemówienie 
z hotelowego balkonu rzesze Polaków przyjęły owacyjnie. 

27 grudnia 1918 +W godzinach popołudniowych wybucha
ją w Poznaniu walki . Do centrum miasta nadciąga z koszar na 
Jeżycach 200 niemieckich żołnierzy z 6. pułku grenadierów. 
Niemcy zrywają sztandary alianckie, ustawiają dwa karabiny 
maszynowe przed budynkiem Prezydium Policji i rozpoczynają 
ostrzał „Bazaru", w którym gości Ignacy Jan Paderewski. Prze

chodnie w popłochu uciekają do domów. 
W czasie ataku ginie Franciszek Ratajczak. 
Polakom udaje się opanować Dworzec 
Główny, Pocztę oraz kilka redut systemu 
fortecznego Poznania. 

Walki rozpoczynają się również na pro
wincji. Jednym z pierwszych poległych jest 

JAN MERTKA, który padł pod Boczkowem. 

28-29grudnia1918 +W walkach o Poznań Polacy opanowu
ją m.in. Cytadelę, redutę Grollmanna (dziś rondo Kaponiera) 
i arsenał przy Wielkich Garbarach. Komisariat Naczelnej Rady 
Ludowej (N RL) - patriotycznej organizacji działającej w Wielko
polsce, na Pomorzu i Śląsku, która kierowała przejmowaniem 
od Niemców administracji na ziemiach polskich - mianuje tym-

, 
ZNOWU NAMSI JĘŁA MARZYC ... 

Katarzyna Adamczyk 
Katarzyna Czu bkówna 

Justyna Polkowska 
Magdalena Pomierska 

Iwona Sapa 
Jolanta Skawina 

Justyna Tomczak 
Agata Wojtaszak 

Bogdan Ferenc 
Marek Fludra 

Ewa Malicka 
inspicjent 

scenariusz i reżyseria 

aktorzy 

Edmund Kaczmarek - pianino 

Michał Frydrych 
Maciej Hązła 
Wojciech Kalinowski 
Paweł Klowan 
Grzegorz Krawczyk 
Andrzej Malicki 
Andrzej Marciniak 
Wojciech Siedlecki 
Piotr Urbaniak 
Leszek Wojtaszak 

Magdalema Pomierska 
sufler 

W spektaklu wykorzystano piosenki: 

Andrzej Malicki, Tomasz Szyma11ski 
scenografia Barbara Zachmoc 
muzyka Mariusz Matuszewski 
choreografia Juliusz Stańda 

Nietoperze (sł . Szerszeń, muz. F. Gordon); 
Szumiały mu echa kawiarni (sł. i muz. J. Boczkowski); 
Hej, dziewczynki, posłuchajcie; Marsylianka wielkopolska 
(sł. S. Rybka, muz. F. Nowowiejski); 
Rota (sł. M. Konopnicka, muz. F. Nowowiejski) 

asystent reżysera Magdalena Pomierska oraz fragmenty utworów I. J. Paderewskiego i F. Chopina 

Przez Wielkopolskę leci krzyk 
wolności, 

Pod Kąkolewo, pod Zbąszyń, 
pod Żnin. 
Zamilkły słowa, króluje czyn. 
łuny goreją u brzegów Noteci, 
A Orzeł Biały 
znów w gnieździe swym go5o~ 
Ponad Pałuki, ponad Kujawy leci. 
Roman Wilkanowicz 

UROCZYSTY SPEKTAKL Z OKAZJI 90. ROCZNICY 
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 

2.8 grud!1ia 2.008 
premiera prasowa I lutego 2.009 

sezon 2.008/2.009 

Nikt im iść nie kazał - poszli~ 

bo tak chcieli~ 

bo takie dziedzictwo wziął 
po dziadach wnuk. 
Nikt nie pytał o nic, 
a wszyscy wiedzieli~ 
za co idą walczyć, komu płacić -
że idą spłacić swej 
Ojczyźnie dfug. 
Edward Słoński 

czasowym naczelnym dowódcą powstania 
kpt. STANISŁAWA TACZAKA. 

W Wielkopolsce zostają wyzwolone: 
Kórnik, Grodzisk, Kłecko, Witkowo, Wieli
chowo i wiele innych miejscowości . 

W Gnieźnie powstańcy zajmują ważniej
sze gmachy publiczne oraz koszary piechoty 
i dragonów. Rozbrajają pociągi wojskowe, 
internują niektórych obywateli niemiec
kich . Wśród organizatorów tych wydarzeń są: Piotr Walczak, 
Zygmunt Kittel, Mariusz Wachtel. Jan Grabiński i Mieczysław 
Słabęcki . Wyzwolenie miasta nie oznacza jednak końca walki, 
bowiem powstanie dopiero nabiera rozmachu. 

30 grudnia 1918 + Polacy zdobywają koszary, stacjonującego 
w Poznaniu, 6. pułku grenadierów. Jeszcze tego samego dnia 
niemiecka jednostka opuszcza miasto. 

31 grudnia 1918 +Wolny Ostrów, Oborni
ki, Kościan, a nieco wcześniej m.in.: Śrem, 
Wągrowiec i Wronki . Początek polskiej 
ofensywy z Gniezna w kierunku Kujaw, 
pod dowództwem PAWŁA CYMSA. 

1-5 stycznia 1919 + Oswobodzenie wielu 
miejscowości, m.in.: Jarocina, Nakła, Mo
gilna, Strzelna, Krotoszyna, Kruszwicy, No
wego Tomyśla, Czarnkowa, Miejskiej Górki, 

Jutrosina, Rawicza i Wolsztyna. 

6stycznia1919 +Powstańcy zdobywają lotnisko na Ławicy, co 
oznacza kres działań wyzwoleńczych w Poznaniu. 
Wybuchają walki pod Czerskiem i Kościerzyną na Pomorzu 

(w Prusach Zachodnich) . 

7 stycznia 1919 + Niemcy zdobywają Chodzież, dzień wcze
śniej zajętą przez powstańców. 

8 stycznia 1919 + Powstańcom udaje się 
odbić Chodzież, odzyskują również Czarn
ków, zdobyty przez Niemców. Zwycię
stwo Polaków pod Ślesinem i wyzwolenie 
Sierakowa. 

Wodzem powstania NRL mianuje gen. 
JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO. 

10 stycznia 1919 +Walki w południowej Wielkopolsce - w re
jonie Leszna, pod Rydzyną i Kąkolewem, zdobycie przez po
wstańców Sarnowy. 

11 stycznia 1919 + Bój o Szubin kończy się zwycięstwem Po
laków. W ręce powstańców przechodzi nie tylko Szubin, ale 
też Żnin, Łabiszyn i Złotniki. Również w innych rejonach pół
nocnej Wielkopolski Polacy są bardzo aktywni. Na zachodzie 
natomiast niepowodzenie powstańców pod Zbąszyniem, na 
południu Polacy tracą Sarnową . 

12stycznia1919 +Walki w rejonie Leszna, pod Lipnem. 

13 stycznia 1919 + Powstańcy tracą Szamocin. 

16stycznia1919 +Walki w rejonie Międzychodu. 
Naczelnym wodzem powstania zostaje J. Dowbor-Muśnicki, 

przejmuje dowództwo mjr. S. Taczaka. 

22-25stycznia1919 +Wzmagają się walki na froncie północ
nym - Niemcy zajmują Potulice. Na południu powstańcy odno
szą sukces pod Robczyskiem k. Leszna. Skutecznie bronią 



Miejskiej Górki, zajmują Kargową i Babimost. 

28 stycznia - 3 lutego 1919 + Niemcy podejmują ofensywę 
na froncie północnym, w rejonie Bydgoszczy i Nakła. Ciężkie 

walki toczą się pod Rynarzewem. Powstań 
cy tracą Szubin, ale odbijają Rynarzewo 
i zwyciężają pod Kcynią . Szubin niebawem 
zostaje odzyskany. 

Podczas walk o Szubin jednym z oddzia
łów powstańczych dowodził ks. MATEUSZ 
ZABŁOCKI. Wzięty do niewoli przez Niem
ców, zdołał powrócić do swego oddziału 

i dalej pełn~ posługę kapelana i żołnierza . 

4lutego1919 •Powstańcy docierają do przedmieść Rawicza, 
jednak zostają odparci. Bój w tym rejonie trwa również w ko
lejnych dniach. 

7 lutego 1919 + Ciężkie walki o Kolno, które przechodzi z rąk 
do rąk. Komisariat NRL mianuje 122 Polaków, podoficerów by
łej armii pruskiej, na stopień podporucznika. 

9 lutego 1919 + Na zachodzie, w rejonie Trzciela, powstańcy 
odpierają natarcie Niemców. 

10 lutego 1919 + Ponowne odparcie ataku niemieckiego pod 
Rawiczem. 

12lutego1919 +Zwycięskie natarcie Niemców, przy wsparciu 
pociągów pancernych, na Kargową i Babimost. Atak zostaje 
powstrzymany pod Kopanicą. 

16 lutego 1919 + W Trewirze przedłużony rozejm Niemiec 
z państwami Ententy, obejmujący również front wielkopol
ski. Tym samym armia powstańcza zostaje uznana za wojsko 
sprzymierzone. 

17 lutego 1919 • Mimo rozejmu pod Rynarzewem, nad Note
cią i pod Nową Wsią Zbąską zacięte walki. 

18lutego1919 + Pod Rynarzewem powstańcy zdobywają nie
miecki pociąg pancerny. 

Do końca lutego starcia zbrojne pod Margoninem, Bydgoszczą, 
Chodzieżą, Nakłem, Kępnem, Krotoszynem i Ostrzeszowem. 

24 kwietnia 1919 + Nadal powiększa się liczebność armii po
wstańczej : Komisariat NRL powołuje pod broń roczniki 1891-
-1894i1901. 

6 czerwca 1919 • Starcia w rejonie Bydgoszczy. 

18 czerwca 1919 •Walki pod Rynarzewem. 

28 czerwca 1919 + Niemcy podpisują traktat wersalski, któ
rego mocą do Polski powraca prawie cała Wielkopolska. Czyn 
zbrojny Wielkopolan kończy się sukcesem. 

li półrocze 1919 + Mimo podpisania traktatu pokojowego, na 
froncie wielkopolskim dochodzi jeszcze do starć zbrojnych, 
prowokowanych przez Niemców. 

10 stycznia 1920 +W życie wchodzi traktat wersalski, zgod
nie z którym armia powstańcza ma przejąć Pomorze oraz te 
miejscowości Wielkopolski, które dotąd pozostawały w rękach 
Niemców, m.in. Leszno i Rawicz. 

13stycznia1920 •Dowództwo frontu wielkopolskiego wydaje 
rozkaz przejmowania przez Polaków terytoriów zajmowanych 
dotąd przez Niemców. Te działania zaczynają się 17 stycznia. 

8 marca 1920 + Likwidacja frontu wielkopolskiego - faktyczny 
koniec powstania wielkopolskiego. 

dyrektor naczelny i artystyczny 
Tomasz Szymański 

z-ca dyrektora 
ds. ekonomiczno-administracyjnych 

Elżbieta Stamm 
kierownik literacki 

Małgorzata Urbaniak 
kierownik muzyczny 

Mariusz Matuszewski 

Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie 

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

w repertuarze 
Tomasz Szymański 

Rapsod o Świętym Wojciechu 
Sofokles 

Antygona 
Aleksander Fredro 

Zemsta 
Adam Mickiewicz 

Pan Tadeusz 
Laurence Boswell 

Piękna i Bestia 
Aldo Nicolaj 

Była„. dziewiąta 

Stanisław Wyspiański 

Wesele 
Roman Brandstaetter 

Ja jestem Żyd z „Wesela" 
Michael Cooney 

Z rączki do rączki 
Sławomir Mrożek 

Zabawa 
Andrzej Malicki 

O księżniczce z zamku gnieźnieńskiego 
Karol Dickens 

Wigilijna opowieść 

w przygotowaniu 
Grigorij Gorin 

Dyl Sowizdrzał 

bilety, informacje: 
Dział Marketingu i Organizacji Widowni 
Teatr im. A. Fredry, ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno 
tel.0614261615 
bilety@teatr.gn iezno. pl 

redakcja i opracowanie graficzne programu: Małgorzata Urbaniak 
W programie wykorzystano: 
reprodukcje obrazów Leona Prauzińskiego 
ilustrujących sceny z powstania wielkopolskiego 

przygotowanie wydawnicze: 
ARS NOVA, Poznań, ul. Grunwaldzka 17 
e-mail: biuro@arsnova.com.pl 

druk: 
JM STEFKO, Komorniki, ul. Platynowa 19 



Szliśmy ulicami Gniezna, 
a orkiestra grała już Is kiego marsza ... 

W śnieżny pył grudniowy ostrzyliśmy bagnety, 
nie palił naszych lic już żaden srom czy wstyd, 
gdzieś tylko z oczu matki spłynęło kilka fez. .. 
Trzeba było pójść- i zwalczyć wrogów kres, 
nie czekać innych chwil. 
I poznał wróg ten swój daremny trud -
bo „polski my naród, polski ród. .. ". 

Hilary Majkowski 

Pamiętam powstanie jako chłopiec; nie miałem jeszcze 
ukończonych 10 lat. Mieszkałem w Gnieźnie. W czasie 
I wojny światowej chodziłem do niemieckiej szkoły. Z tam
tych czasów pamiętam. że nieraz dostałem trzciną po 
łapach za polską mowę. Mieliśmy nauczyciela, niejakiego 
Szneidera. Ten najwięcej uważał na nas w czasie przerw. 
Gdy tylko usłyszał polską mowę, bił trzciną gdzie popadnie 
tego, który mówił po polsku. Trzcina panowała w każdej 
klasie. Czasem udało się nam ją przechować lub wyrzucić 
przez okno. Ciekawe, że nikt z nas nie żalił się we własnym 
domu na takie postępowanie nauczyciela. Wydawało się 
nam, że kara musi być - obojętnie za co się ją otrzymywa
ło . Jednak nienawidziliśmy wszystkiego co niemieckie. 

Nie pamiętam dokładnie dnia, ale było to w tym cza
sie, kiedy chodziły już pogłoski, że niedługo będzie Polska. 
Szedłem ulicą w Gnieźnie. W pewnej chwili zauważyłem, 
jak jeden mężczyzna z opaską na rękawie zatrzymał nie
mieckiego żołnierza i odpiął mu pas, odciął naramienniki 
i rzucił je na ziemię . W tym czasie zatrzymało się kilku prze
chodniów i usłyszałem rozmowę , że już się zaczęło i .. .]. 
Jako chłopiec, nie zdawałem sobie sprawy, co to wszystko 
znaczy. 

Najbardziej zainteresował mnie mężczyzna, który roz
brajał niemieckiego żołnierza . Podbiegłem do niego; wła-

śnie rozbrajał drugiego. Widząc, że ma już dwa pasy, po
wiedziałem: - Proszę pana, ja będę pomagał nosić te pasy. 
- Zamiast odpowiedzi podał mi je 1i dalej szedłem razem 
z nim. Szliśmy tak ulicą Chrobrego, przez Rynek, ulicą Dą 

brówki, obok kawiarni „Esplanada", znowu Chrobrego, do 
koszar. Przy koszarach odebrano mi pasy, a guziki i nara
mienniki pozwolono zatrzymać. 

Kolejne trzy dni były niespokojne, bo pod Zdziechową 
toczyły się walki. Matka przygotowała nas wszystkich do 
podróży (w domu było nas siedmioro). Chodziły słuchy, że 
będziemy musieli uciekać . Dlatego nie kładliśmy się spać , 

ale ubrani, zaopatrzeni w żywność i odzież, spakowaną 
do szkolnych toreb - czekaliśmy, wystraszeni. Każdy z nas 
dostał w zawiniątku kilka złotych i jeszcze dla pewności po 
kilkanaście dobrych cygar, aby dać je żołnierzowi, gdyby 
chciał nam zrobić krzywdę . Dokąd mieliśmy pójść? Tego 
nikt z nas nie wiedział . 

Wieczorami i w nocy było słychać nawoływania : „Po
lacy, do broni, pod Zdziechową krew się leje!". Słyszeliśmy 
huki i wystrzały. Po k1ilku dniach wszystko ucichło. Może już 
było po walce? Nie wiedz ieliśmy, kto wygrał. 

Nagle usłyszeliśmy orkiestrę . Wybiegłem z siostrą na 
ulicę .i zobaczyłem gromadę ludzi z orkiestrą . Krzyczeli : 
„Polska, Polska powstała! Niech żyje Paderewski!" . Przy

łączyłem się do tłumu, szliśmy ulicami Gniezna, 
a orkiestra grała już polskiego marsza. 

Następnego dnia matka nie pożałowała bia
łego prześcieradła i czerwonego płótna ze wsy
py. Szybko uszyła polski sztandar; wywiesiliśmy 
go w oknie. Po kilku dniach starsze siostry zrobi
ły orła. Bardzo mi się podobał. Umieściliśmy go 
w oknie, a ja biegałem na ulicę, żeby zobaczyć, 
jak wygląda . 

Hieronim Grabarski* 

*Fragment pracy nadesłanej na konkurs „Głosu Wiel
kopolskiego" i ZBOWID-u, ogłoszony w 50. rocznicę 
wybuchu powstania wielkopolskiego. 



Leon Prauziński urodził się w 1895 roku w Poznaniu. Działał 
w tajnej organizacji niepodległościowej im. T. Zana, był instruk
torem drużyn strzeleckich. W 1915 wcielony do wojska niemiec
kiego, walczył we Francji; na froncie został ranny. 

Wybuch powstania wielkopolskiego zastał go w Poznaniu; 
uczestniczył w walkach od ich początku do końca. W latach 
1921-1923, na podstawie rysunków i szkiców wykonanych 
w czasie powstania, namalował 12 obrazów olejnych, ukazują
cych sceny walk. Po tych dziełach, zniszczonych podczas oku
pacji przez Niemców, pozostały jedynie pocztówkowe repro
dukcje, wydane w okresie międzywojennym. 

PROGRAM 
OBCHODÓW 90. ROCZNICY 

POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 
28 grudnia 2008 

Organizatorem obchodów jest Rada Miasta Gniezna 
i Powiatu Gnieźnieńskiego 

we współpracy z Towarzystwem Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 

godz. 9:50 +Zbiórka pocztów sztandarowych 

godz.10:15 +Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej 

godz.11:40 +Przemarsz na cmentarz św. Piotra i Pawła 

godz.12:00 +Uroczystości na cmentarzu, 
składanie kwiatów 

pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 

godz. 13:30 + Uroczysta sesja Rady Miasta i Powiatu 
w Teatrze im. A. Fredry 

godz. 15:00 + Znowu nam się jęła marzyć„. 
widowisko teatralne przygotowane przez zespół 

Teatru im. A. Fredry 

Leon Prauziński malował i rysował od „za
wsze". Miał dwie miłości - konie i wojsko, 
które były tematem większości jego prac. 
W swym artyzmie nie znosił upiększeń, nie 
tolerował ckliwości. Malował więc konie - te 
piękne, zadbane, i te strudzone cięiką pracą. 
A żołnierz przezeń przedstawiany jest szorstki, 
zmęczony, w olbrzymich buciorach i pomiętym 
mundurze - lecz zawsze bardzo dumny Takie 
wojsko poznał, takim żołnierzem był. 

W latach 1923-1924 studiował na Wydziale Rolnym Uniwer
sytetu Poznańskiego. W 1927 ożenił się, po czym podjął studia na 
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Monachium; 
w 1928 otrzymał dyplom tej uczelni. Po powrocie do kraju dał się 
poznać jako ilustrator książek i czasopism (m.in. „Przewodnika 
Katolickiego" i „Kuriera Poznańskiego"). 

1 listopada 1939, po przyjeździe z Warszawy do Pozna
nia, został aresztowany przez gestapo. Więziony w Forcie VII, 
7 stycznia 1940, wraz z grupą poznańskich intelektualistów, zo
stał tam bestialsko zamordowany. 

Za udział w walkach o niepodległość pośmiertnie odznaczo
ny Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości. 

Barwy narodowe 

Biało-krwawy, 

Krwawo-biały, lniany 
Opatrunku, który zwiesz się: sztandar, 
Coś się z wielkim krwotokiem uporał! 
Wiatr rozwija ten dokument rany, 
Wznosi w górę bohaterski bandaż, 
Tę pamiątkę, 
Ten dług 
I ten morał. 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 


