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„Bohaterowie Niepodległej”: ppłk Kazimierz
Zenkteler

Seria broszur „Bohaterowie Niepodległej”
przedstawia postacie, które uczestniczyły w
zmaganiach o niepodległość
Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz o
granice Polski Odrodzonej w latach
1918–1921.

Jej celem jest upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego
czasu, jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości Polski.

W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart podręczników
najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, których nazwiska, dziś
często zapomniane, warto przypomnieć – m.in. żołnierzy Legionów Polskich, Armii
Błękitnej, wojny polsko-bolszewickiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej,
powstańców wielkopolskich i śląskich oraz innych polskich formacji wojskowych,
uczestniczących w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Ppłk Kazimierz Zenkteler urodził się 24 stycznia 1884 r. w Wojnowicach w powiecie
nowotomyskim, w rodzinie kupca Edwarda i Joanny z Szyfterów. W publikacji przybliżone
zostały jego losy w czasie I wojny światowej oraz jego akcja niepodległościowa w 1918 roku
w zachodniej Wielkopolsce. Z osobą Zenktelera od 1 stycznia 1919 r. powiązały swoje
działania grupy powstańcze w Buku, Grodzisku, Opalenicy, Rostarzewie, Rakoniewicach,
Wielichowie, Przemęcie, Witkowie Polskim i Kamieńcu. Był on autorem akcji powstańczej
oddziałów z Wielichowa, Kościana, Wilkowa Polskiego, Stęszewa, Wielkich Łęk, Kamieńca,
Obry, Rakoniewic i Grodziska, które opanowały Wolsztyn. W ręce dowodzonych wtedy
przez niego powstańców wpadła broń z dużą ilością amunicji oraz całkowite wyposażenie
szpitala. Zenkteler organizował front zachodni powstania wielkopolskiego, objął Okręg
Wojskowy, równocześnie pełnił obowiązki dowódcy 155 Pułku Piechoty (l Pułku
Rezerwowego), został dowódcą grupy zachodniej frontu wielkopolskiego.

Z kolei w styczniu 1920 r. dowodzone przez niego oddziały uczestniczyły w rewindykacji
ziem zachodniej Wielkopolski. Podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. dowodził 7
Rezerwową Wielkopolską Brygadą Piechoty, a następnie 23 Dywizją Piechoty. W czasie
powstań śląskich wspierał materiałami wojennymi POW Górnego Śląska. W czerwcu 1921
roku polskie czynniki rządowe wyznaczyły go tam dowódcą armii powstańczej. Zadaniem
jego miało być utrzymanie w ryzach armii powstańczej do chwili, gdy zapadną decyzje o
likwidacji powstania i podziale Górnego Śląska. Po likwidacji powstania przeszedł z
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powrotem do Wojska Polskiego.

Pod koniec 1921 roku przeniesiony został do rezerwy. Osiadł na roli w Mieściskach. Był
członkiem honorowym wielu towarzystw, m.in. Towarzystwa Powstańców i Wojaków w
Lwówku Wielkopolskim, wchodził w skład grupy byłych dowódców powstania, którzy
powzięli decyzję o utworzeniu Centralnego Komitetu do Badań nad Historią Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919.

Ppłk Kazimierz Zenkteler był represjonowany przez Niemców. W grudniu 1939 roku został
przez nich deportowany do Generalnego Gubernatorstwa – do Jędrzejowa. Zmarł 22
stycznia 1955 roku w całkowitym zapomnieniu.

Autorem broszury jest dr Zdzisław Kościański.


