
Rajd rowerowy 12.11.2022r z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. 

Rajdem rowerowym, w dzień po oficjalnym święcie, uczciliśmy 104 rocznicę 
odzyskania niepodległości. Tym razem wspominaliśmy powstańców 
wielkopolskich pochodzących z ziemi wrzesińskiej: Kazimierza Urbańskiego i 

generała Kazimierza Grudzielskiego. 

W grupie szesnastu osób spotkaliśmy się o godz. 1000  na parkingu przy 
cmentarzu parafialnym.  Na tle muralu zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i 
podeszliśmy do znajdującego się na cmentarzu Pomnika Powstańców 
Wielkopolskich. Zapalenie znicza upamiętniliśmy fotografią, by następnie 

przez chwilę zatrzymać się przy grobie rodzinnym Kazimierza Urbańskiego. 
Tu spotkaliśmy się z panem  Maciejem Serdeckim (wnuk pana Kazimierza) 
oraz panią Elżbietą Waszak (rodzina pana Kazimierza). Pan Maciej ciekawie 
przedstawił historię życia swojego dziadka, a zwłaszcza okres jego udziału w 
powstaniu wielkopolskim (od 28.12.1918 r. aż do zwolnienia go, jako inwalidę 

wojennego, we wrześniu 1919 r.) 

Kazimierz Urbański mieszkał we Wrześni przy ul. Daszyńskiego 8, zmarł 26 
grudnia 1971 r. 

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Niepodległości, Medalem 
Polska Swemu Obrońcy. Po miłej i ciekawej rozmowie z rodziną Powstańca 
pożegnaliśmy się, by kontynuować świętowanie w nieco innej, sportowej 

formule.  
Było ciepło, bezwietrznie, więc postanowiliśmy podjechać do Gozdowa, gdzie 

w rodzinnym grobowcu jest pochowany Generał Kazimierz Grudzielski. 
Po drodze zatrzymaliśmy się przy domu na Opieszynie, gdzie w 1918 roku 
mieszkał ppłk Kazimierz Grudzielski, późniejszy dowódca północnego frontu 
powstania wielkopolskiego 1918-1919 i generał dywizji (tablica informacyjna 

wmurowana w chodnik u zbiegu ulicy Harcerskiej i Opieszyna). 
Następnie podjechaliśmy na ulicę Koszarową, gdzie w 1918 r. były jeszcze 
koszary pruskie (dzisiaj w jednym z budynków znajduje się Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni). To tutaj 28 
grudnia 1918 r. powstańcy wielkopolscy z Kompanii Wrzesińskiej zajęli 
budynki żołnierskie i wyzwolili Wrześnię spod pruskiego panowania (tablica 
informacyjna na budynku szkoły). W Gozdowie zapaliliśmy znicz przy 
grobowcu rodziny Grudzielskich, gdzie 4 kwietnia 1921r spoczął generał 

Kazimierz Grudzielski. 
Na krótki odpoczynek zatrzymaliśmy się na parkingu Wiejskiego Domu 
Kultury przy muralu poświęconym pamięci Generała. Pogoda wciąż nam 
sprzyjała, więc podjechaliśmy do wsi Sołeczno, która od 1860 r. była w rękach 
Grudzielskich. Ostatnim właścicielem wsi był Tadeusz Grudzielski - brat 
Generała Kazimierza Grudzielskiego. Pałacu dzisiaj już nie ma, został 

rozebrany w latach 70. 



Zatrzymaliśmy się w XIX-wiecznym zabytkowym parku, pozostającym - 
niestety - 
w bardzo złym stanie. Ucieszyła nas informacja, że plan  odnowy na lata 
2015-2020. „(...) uwzględnia pozyskanie z ANR przez gminę zabytkowego 
parku w Sołecznie. Teren ten mógłby być wizytówką wsi i służyć wszystkim 

mieszkańcom oraz przyjezdnym jako teren rekreacyjno-turystyczny”. 
Nasze „świętowanie” zakończyliśmy tuż po godzinie 1300. Do Wrześni 
wróciliśmy zadowoleni ze wspólnie spędzonego czasu - patriotycznie i 
turystycznie.  
A pokonaliśmy trasę, dla jednych - długą, dla drugich - niedługą, liczącą 21 
kilometrów. 

 
(tekst i zdjęcia Maria Stępniak) 


