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Czesław Ganowicz (1881-1938) – dr medycyny, prawnik, filozof, literat i działacz społeczny. Swoje 

utwory literackie, wydane w dwudziestoleciu międzywojennym, podpisywał nazwiskiem Ogonow-

Ganowicz. Twierdził, że wywodziło się ono z tradycji Ogonow-Ganowiczów, którzy „od kilku wieków 

osiadłszy na ziemi wielkopolskiej, stawali okoniem wrogom kraju”
1
. 

Urodził się 19 lipca 1881 w Gostyniu w Wielkopolsce. Był 

szóstym dzieckiem w rodzinie restauratora Karola Ganowicza i jego 

żony Cecylii z Kaczmarkiewiczów
2
. Cecylia zmarła 7 listopada 1884 

roku, tuż po urodzenie kolejnego syna. Czesław nie mógł pamiętać 

swojej matki. Znał ją jedynie z rodzinnych wspomnień i ze zdjęcia, 

które pozostało w pamiątkach rodzinnych do dnia dzisiejszego. Karol 

Ganowicz był zamożnym i szanowanym obywatelem miasta. Jego 

bratem był Franciszek Ganowicz, bogaty fabrykant z Poznania – 

właściciel dużej fabryki papierosów „Patria”.  

Rodzinę Ganowiczów stać było na gruntowne wykształcenie 

wybitnie uzdolnionego Czesława. Po ukończeniu szkoły podstawowej 

w Lesznie, kontynuował naukę w poznańskim Gimnazjum św. Marii 

Magdaleny. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1902 roku
3,4

. W tym 

czasie, ale także i później, często kontaktował się ze swoją najstarszą 

siostrą Władysławą Lompa z Ganowiczów, mieszkającą w Śremie. Jej 

syn, adwokat Witold Lompa, reprezentował Czesława Ganowicza 

przed sądem w latach trzydziestych.  

Czesław studiował prawo, psychologię, filozofię i medycynę na 

najlepszych uczelniach niemieckich: we Wrocławiu, Lipsku, 

Monachium i Dreźnie. Medycynę studiował w specjalności psychiatria 

i neurologia
5,6,7

. Dyplom lekarski otrzymał w Monachium w 1908 

roku, po obronie pracy dyplomowej poświęconej chorobom gardła
8
.  

Już jako uczeń szkolny i student brał czynny udział w pracy oświatowej i niepodległościowej działając w 

tajnych organizacjach młodzieżowych
9
. W Monachium nawiązał ścisły kontakt ze Stanisławem 

Przybyszewskim. Ich przyjaźń trwała w latach 1905-1910. Będąc w znacznie lepszej sytuacji finansowej, 

często wspomagał pisarza borykającego się w tym okresie z licznymi trudnościami. Latem 1910 roku 

spędził z Przybyszewskim i jego żoną kilka tygodni w hotelu w Kochel, towarzysząc im w licznych 

wprawach do Obersalzberg koło Berchtesgaden, nad jezioro Königsee i jezioro Starnberg. Cenił 

Przybyszewskiego dając temu wyraz w wielu artykułach do „Kuriera Poznańskiego"
10,11
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 Żoną Ganowicza została Janina Czesława Wentzel, córka Karola i Heleny ze Stabrowskich. Ślub 

odbył się 20 października 1908 roku w poznańskim kościele pw. Bożego Ciała
12,13

. Młodszą siostrą Janiny 

Ganowiczowej była Czesława - późniejsza żona Seweryna Juliana Ozdowskiego herbu Bończa (pobrali 

się 3 lata później od Ganowiczów). Ganowiczowie i Ozdowscy często spotykali się przy różnych 

uroczystościach rodzinnych, tym bardziej że obie rodziny miały posiadłości w Roszkowie koło Jarocina. 

Czesław i Janina Ganowiczowie do 1911 roku mieszkali w Monachium
14

. Po przeprowadzce do Poznania 

urodziło im się dwoje dzieci: Zbigniew Marian (1912) i Krystyna (1913). Córka była pilotką szybowcową 

– zdobywczynią rekordu Polski w 1935. Zbigniew Ganowicz ukończył studnia rolnicze na Uniwersytecie 

Poznańskim. W stopniu podporucznika kawalerii brał udział w kampanii wrześniowej. Służył w 15 

Poznańskim Pułku Ułanów. Poległ pod Młocinami 19 września 1939 roku. Został pochowany na 

cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie w kwaterze wojennej.  

Przez kilka miesięcy w 1912 roku Ganowicz pracował jako lekarz okrętowy. Zwiedził w tym czasie 

Kamerun i Wyspy Kanaryjskie oraz podróżował po Grecji, Turcji, Włoszech i Francji. W latach 1911-

1914 prowadził praktykę lekarską w Poznaniu
15

, a równolegle w Kudowie Zdroju, dojeżdżając tam na 

kilka miesięcy w latach 1912-1914
16,17

. Od 1915 był lekarzem w Międzychodzie. Tu dał się poznać jako 

sprawny i aktywny organizator życia społecznego i narodowego w trudnych warunkach wojennych. 

Zaangażował się m.in. w działalność tutejszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Po 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego był gorącym orędownikiem przyłączenia Międzychodu do Polski. 

W tej sprawie współdziałał z Romanem Dmowskim. Oprócz działalności oficjalnej – wspólnie z grupa 

zaufanych współpracowników – zorganizował w Międzychodzie i okolicy siatkę wywiadowczą, której 

zadaniem było dostarczanie powstańcom informacji o sytuacji w miesicie i okolicach oraz o pozycji i 

ruchach wojsk niemieckich. Po jej zdemaskowaniu, która nastąpiła w wyniku zdrady jednego z członków, 

w miesicie i okolicznych wioskach Niemcy przeprowadzili falę aresztowań. Do wiezienia w 

Międzyrzeczu trafił dr Ganowicz, a obok niego prawie wszyscy współpracownicy
18

. W tym czasie 

Grenschutz kilkakrotnie splądrował mieszkanie dr. Ganowicza w Międzychodzie
19,20

.  

Międzyrzeckie wiezienie opuścił w ramach wymiany więźniów. Nie wrócił juz jednak do 

Międzychodu. Od listopada 1919 roku zamieszkał ponownie w Poznaniu, gdzie prowadził praktykę 

lekarską i brał udział w organizacji wydziału zdrowia Urzędu Wojewódzkiego (do 1923)
21

. W maju 1926 

przeniósł się do Gołubia, a od listopada 1927 roku otworzył praktykę w Inowrocławiu. Specjalizował się 

w chorobach serca i układu nerwowego. W terapii stosował z powodzeniem ług, solankę, borowinę i 

szczawy. Mieszkał początkowo przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4a (1923-133), a później 

Solankowej 68 (od 1933)
22

. W drugiej połowie lat trzydziestych Ganowiczowie większość czasu spędzali 

w swoim majątku w Roszkowie, z uwagi na ciężką i stale postępującą chorobę Czesława.  
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Bezkompromisowo i konsekwentnie zmierzał do znalezienia prawdy. Do końca życia pogłębiał 

swoją wiedzę filozoficzną. Pozostawił po sobie sporą spuściznę naukową i literacką. Napisał wiele 

artykułów publikowanych w „Filarecie”, „Ruchu Kulturalnym” i „Zecie”. Cechowała je wielka erudycja i 

znajomość tematu. Wiersze Ganowicza  publikował „Kurier Poznański”. Jego dziełem jest “Dola”, dramat 

w trzech aktach wystawiony w Teatrze Polskim w Poznaniu w 1913 roku
23

 i „Trylogia ludzkiego bytu”, 

wydana w Poznaniu w 1921 roku. Swoje poglądy filozoficzne, oparte na głębokiej wierze i etyce Kościoła 

Katolickiego,zawarł w „Wedach”. Dziełu temu poświęcał każdą wolna chwilę swojego życia. Wydał je 

nakładem własnym w latach 1925–1929 („Wedy”, „Szlakiem wieczności”, „Ewangelje”). Wykorzystując 

swoją rozległą wiedzę analizował twórczość innych autorów: „Twórczość Kasprowicza z punktu jego 

psychicznej ewolucji” (Dr. Czesław Ganowicz, „Trzy odczyty wygłoszone na walnych zebraniach 

"Ostoji" spółki wydawniczej w Poznaniu: 1917 i 1918”, Poznań 1918, s. 9-18). Sprawom żydowskim 

poświęcił broszurę pt. „Odwieczna walka na tle współczesnego zmagania się ducha chrześcijańskiego z 

duszą żydowską” (Cz. Ogonow-Ganowicz, „Poradnik Gospodarski”, 1923). 

Czesław Ganowicz był również aktywnym działaczem politycznym i społecznym. W swoich 

przekonaniach nawiązywał ściśle do prawicowo-konserwatywnych idei Romana Dmowskiego. W połowie 

lat trzydziestych był prezesem Koła Stronnictwa Narodowego w Inowrocławiu
24

. W 1933 kandydował w 

wyborach do Rady Miasta Inowrocławia, nie odniósł jednak sukcesu. Dwa lata później radną została jego 

żona. Od roku 1910 należał do PTPN
25

. Był także członkiem Sodalicji Mariańskiej. Na zebraniach tej 

organizacji wygłaszał liczne odczyty. W 1933 roku stanął przed sądem i został ukarany grzywną oraz 

miesiącem aresztu w zawieszeniu w procesie za obrazę rządu. Adwokatem Czesława był jego siostrzeniec 

Witold Lompa z Poznania
26,27,28

. 

Czesław Ganowicz zmarł 23 grudnia 1938 roku w Roszkowie koło Jarocina, w domu swojego 

szwagra. Został pochowany w grobowcu rodziny Ozdowskich na cmentarzu parafialnym w Jarocinie. 

Pogrzeb, który odbył się 27 grudnia 1938 roku, stał się lokalną manifestacją o charakterze narodowym. 

Żona przeżyła Czesława jedynie o 13 dni. Janina z Wentzlów Ganowiczowa zmarła w Roszkowie 5 

stycznia 1939 roku. Została pochowana obok męża
29,30,31

.  
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Dzieła 

 Czesław Ganowicz, Dola, dramat w trzech aktach, wyd. „Praca”, 1913.  

 Czesław Ogonow-Ganowicz, Trylogja ludzkiego bytu (Zgliszcze, Nurty, Zmierzch globu), Poznań, 

Drukarnia Uniwersytecka, 1921. 

 Czesław Ogonow-Ganowicz, Wedy (cz. 1): Wedy: Szlakiem wieczności (cz. 2), Wedy: Ewangelje (cz. 

3), wydane nakładem autora, 1925-1929. 
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