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KANON WIELKOPOLSKIEJ NOWOCZESNOŚCI

W 2016 roku Biblioteka Raczyńskich przystąpiła do realizacji nowego projektu Kanon wielko-
polskiej nowoczesności poświęconego wielkopolskim ideom i wartościom. Ma on przede wszyst-
kim przypomnieć historię Wielkopolski i Poznania pod zaborem pruskim w latach 1815-1918. 
Jego celem jest także rozpoznanie i zrekonstruowanie kanonu wielkopolskich idei, wartości i cnót 
– normatywnego etosu, który formował się w okresie braku niepodległego państwa.
W projekcie skierowanym do szerokiego grona odbiorców, w którym udział we wszystkich wy-
darzeniach był bezpłatny, w 2016 roku Biblioteka zapraszała na popularnonaukowe wykłady 
oraz powiązane z nimi spacery edukacyjne po Poznaniu.

Od czerwca do listopada w Bibliotece Raczyńskich odbyły się następujące wykłady:
•  Wielkopolska bez Polski: pod zaborami, 14 czerwca, prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik
•  Polskość i niemieckość pod pruskim zaborem, 29 czerwca, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk
•  Filozofi a dziejów Augusta Cieszkowskiego na tle mesjanizmu wieszczów, 14 września, prof. UAM 

dr hab. Andrzej Wawrzynowicz
•  „Polak katolik”: katolicki i protestancki wymiar społeczeństwa wielkopolskiego doby zaborów, 5 paź-

dziernika, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk
•  Myśl narodowa w Wielkopolsce wobec myśli narodowej w innych dzielnicach, 26 października, 

prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynowicz
•  Poznań i poznaniacy w dobie zaborów, 10 listopada, prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

Ponadto od czerwca do października Karolina Dąbrowska, licencjonowany przewodnik miejski, 
oprowadzała wszystkich chętnych po XIX-wiecznym Poznaniu. Tematy spacerów brzmiały:
•  Wielkopolski etos. Śladami Edwarda Raczyńskiego, 18 czerwca
•  Praca organiczna – przedstawiciele i związane z nimi miejsca, 2 lipca
•  Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, 17 września
•  Dzielnica Zamkowa – rys historyczny, ideologiczny, architektura, 8 października
•  Śladami powstania wielkopolskiego, 29 października

Podsumowaniem działań realizowanych przez Bibliotekę Raczyńskich w ramach Kanonu wiel-
kopolskiej nowoczesności w 2016 roku jest prezentowana w Galerii Atanazego od listopada br. 
do stycznia 2017 roku wystawa „Poznań i Wielkopolska pod zaborem pruskim. 1815-1918”.

***

Kanon wielkopolskiej nowoczesności to pierwsza część trzyletniego projektu Kanon wielkopolski, 
obejmującego przedsięwzięcia naukowe, wydawnicze, edukacyjne i  popularnonaukowe. Za-
kończenie planowane jest na 2018 rok, w setną rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, 
dzięki któremu Wielkopolska, miejsce tworzenia się polskiej państwowości oraz rozwoju pracy 
organicznej, wróciła w granice odradzającej się Rzeczypospolitej.

Projekt Kanon wielkopolskiej nowoczesności otrzymał dofi nansowanie od Muzeum Historii Polski 
w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.
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Poznań nie zna kompromisów
– wszystko co robi, robi sumiennie, gruntownie i na czysto.
(Stanisław Przybyszewski)

ETOS WIELKOPOLSKIEJ NOWOCZESNOŚCI

Polacy z innych dzielnic, spotykając się z Poznańczykami, przykro bywają nieraz dotknięci ich poglądami na życie, 
ich odmiennymi wprost zasadami etycznymi, razi ich suchy realizm, twardość i nawet w pewnej mierze nielitości-
wość w pojmowaniu spraw życia. Tłumaczą to sobie zazwyczaj krótko, uważając wszystko za skutek zniemczenia, 
gdy tymczasem obok pewnego, znacznego, co prawda, wpływu kultury niemieckiej działała tu o wiele silniej zmiana 
typu życia, konieczność przystosowania się do warunków nieustannej walki.
(Roman Dmowski)

Nowoczesny Wielkopolanin zostaje ukształtowany przez całościowe, burzliwe przemiany wie-
ku XIX, okoliczności zewnętrzne oraz przez pracę świadomych elit świeckich i duchownych, bez 
jednakowoż czynnika głównego: wsparcia politycznego własnego niepodległego państwa, stojąc 
wiek cały w obliczu złowrogich zamysłów eksterminacyjnych niemieckiego okupanta.

Zgon polityczny Rzeczypospolitej u schyłku XVIII stulecia zbiega się z momentem osiowym roz-
woju naszej cywilizacji – projektem ustrojowym roku 1789: wolności – równości – solidarności, 
niemającym od tej pory realnej i niezdegenerowanej alternatywy. Formują się wyznaczniki świata 
nowoczesnego – epoka przemysłowa, z nową formą gospodarowania i nowym podmiotem hi-
storycznym – mieszczaństwem w miejsce szlachty, literacko znana z sugestywnej Ziemi obiecanej; 
jedno po drugim osiągnięcia naukowe i przełomy technologiczne; słabnięcie religii jako spoiwa 
społecznego; przebudzenie świadomości i tożsamości narodowej wywołane wojnami napoleoń-
skimi, tworzenie jednolitych państw narodowych (zjednoczenie Włoch czy Niemiec, bunty i po-
wstania niepodległościowe w innych regionach).

Wielkopolanie, mierząc się z brutalnym naciskiem niemczyzny wysuwają na czoło społe-
czeństwa jednostki najbardziej aktywne, zahartowane i przytomne. Budują i utrzymują własne 
(1) zasoby materialne, ziemię, fabryki, sklepy, kapitał oraz (2) zasoby niematerialne, w postaci 
tkanki większych i całkiem maleńkich organizacji, stowarzyszeń, klubów, zwanych naszym języ-
kiem „społeczeństwem obywatelskim”, a także mniej uchwytnego „etosu”, wyobrażenia dobrze 
urządzonego społeczeństwa, uformowanego obywatela i człowieka, zespołu wartości i norm, po-
żądanego typu zachowań i działań, a także osobowych cnót. O ile ze wschodnimi i centralnymi 
rejonami Rzeczypospolitej kojarzymy postać księdza-męczennika gnanego na Sybir, to w Wiel-
kopolsce w najlepszej pamięci zapisali się kapłani-społecznicy, „księgowi”, jak ksiądz Piotr Waw-
rzyniak przez samych Niemców zwany „ministrem fi nansów nieistniejącego państwa polskiego”; 
jeśli w pierwszym przypadku myślimy o zachowaniach heroicznych i ofi erze życia, to w Poznań-
skiem przeważają działania praktyczne, skierowane na podniesienie gospodarcze i społeczne, 
z nieodzownymi nowoczesnymi cnotami, jak obowiązkowość, rzetelność, oszczędność i dotrzy-
mywanie umów.

Byśmy nie pozwolili sobie wmówić, a skorych do wmawiania nie brakuje, jakoby wyłącznie 
wpływ niemiecki i konieczność oporu ukształtowała mieszkańców naszych ziem, krótkie świadec-
two z epoki o pierwszorzędnym poziomie rozwoju gospodarczego przed rozbiorami:

Jaka taka wieś w województwie poznańskim o dwudziestu gospodarzach, tyle dziedzicowi przy-
nosi intraty [dochodu] … co dwie takie w Rawskiem, Łęczyckiem, a trzy takież na Litwie i na Ukrainie 
… Bo w Poznańskiem miasta gęsto fabrykantami majętnymi napełnione biorą do ręki wszystkie 
produkta, na które się tylko rolnicy zdobyć mogą, co ich zachęca, że takie produkta rozmnażają 
wielorako.
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Wielkopolska, wyraźniej niż inne dzielnice Rzeczypospolitej, rozwija się poprzez typowy dla 
epoki nowoczesnej trojaki program i proces:

(1)  Demokratyczny, włączenia wszystkich grup społecznych, mieszczan, chłopów, kobiet w obręb 
aktywnej narodowo i społecznie wspólnoty politycznej; nikt nie odpoczywa od obowiązków oby-
watelskich na trybunach ani na ławce rezerwowych.

(2)  Narodowy, rozbudzenia, uformowania i uczynienia podstawą działania tożsamości i dumy na-
rodowej, przez procesy wychowania i kształtowania jednostek zgodnie z wartościami wspól-
notowymi. Program demokratyczno-narodowy to budowa społeczeństwa wszechstanowego, 
równych obywateli, nie tylko szlachty. Tożsamość narodowa, stabilizująca procesy moderni-
zacyjne, to spoiwo jedności społecznej, ale także możliwość ogarnięcia niepewności człowieka 
wyrwanego z zacisznej wspólnoty wiejskiej i opanowania dezorientacji metafi zycznej wynikają-
cej z podważenia przez naukę i technikę niewzruszonej przez stulecia wizji świata.

(3)  Niepodległościowy, bo nowoczesny naród dąży do wytworzenia własnego państwa, w któ-
rym odnajdzie samego siebie, a nie wroga, z jakim należy walczyć; odzyskanie państwo-
wości to zatem także odzyskanie patriotyzmu jako zaufania do państwa będącego moją 
rzeczywistością.

Bez zaboru pruskiego nie ma Polski naprawdę niepodległej. »Głupia Polska bez Poznania« 
– jak mówiono po drugim rozbiorze. 
(Roman Dmowski)

Niekwestionowane przywództwo i kierownictwo polityczne społeczeństwa Wielkopolski, oręż-
nego powstania 1918 roku, a potem oporu po przewrocie 1926 roku obejmuje obóz narodo-
wo-demokratyczny. W trakcie I wojny światowej wskrzesiciel Ojczyzny Roman Dmowski sytuuje 
Polskę w obozie antyniemieckich aliantów, przekonuje ich do odbudowy niepodległego państwa 
i włączenia do niego, wbrew władzom ustanowionym przez Niemców w Warszawie, ziem zaboru 
pruskiego.

Wielkopolanie walczyli we wszystkich polskich powstaniach, na wszystkich ziemiach polskich – 
na Wołyniu, na Litwie i Żmudzi, w Koronie, nieśli główny ciężar odparcia najazdu moskiewskiego 
w 1920 roku, takoż zjednoczenia Małopolski Wschodniej z Macierzą; po powstaniu wielkopol-
skim mógł Bohdan Hulewicz powiedzieć, że prócz pióra księgowego w dłoni, mamy i lwa spar-
tańskiego w sercu:

Pokpiwali sobie z nas, Poznańczyków, i Słowacki, i Norwid, a Kazimierz Brodziński nazwał Wielkopolskę 
Beocją. Po nim złośliwie i bezkrytycznie powtarzano to porównanie, że to niby jej obywatele o niczym 
innym nie myślą, jak tylko o jedzeniu, piciu, przyodziewku, o sprawach materialnych, gospodarce, bogace-
niu się. Po roku 1918 mamy prawo odrzucić te krzywdzące epitety, a jeżeli już chcemy stwarzać analogie, 
porównując poszczególne dzielnice Polski z krainami starej Grecji, to Wielkopolska jest raczej Spartą: twar-
da, nieustępliwa, patriotyczna, zdolna do ofi ar, do walki na śmierć i życie. Równie ofi arna jak Warszawa, 
tylko roztropniejsza... Determinacja połączona z rozwagą dała nam zwycięstwo!

W tej pracy wielkopolskiej przez dużą część wieku XIX nieustępliwie, pośród innych, stoi Biblio-
teka Raczyńskich. Wedle słów Stanisława Przybyszewskiego, jej pierwszy dyrektor Józef Łukasze-
wicz do chwili ostatniej pryncypialny:

Tak gorący i zapalony czciciel czystości języka, że ponoć na łożu śmierci podczas spowiedzi popra-
wiał językowe błędy spowiednika.

Dr Jarema Jakubowski
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WYBÓR OBIEKTÓW PREZENTOWANYCH NA WYSTAWIE

Wystawa „Poznań i Wielkopolska pod zaborem pruskim. 1815-1918” ma przybliżyć dzieje mia-
sta i regionu w tym okresie dziejów. Ze względu na długi, ponad stuletni zakres czasowy, który 
ekspozycja obejmuje, skupia się ona przede wszystkim na najważniejszych momentach w historii 
„najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”, jak bywa nazywany okres zaborów w Wielkopolsce. 
Chronologicznej narracji towarzyszą eksponowane w gablotach oryginalne dokumenty, rę-
kopisy, fotografi e i druki pochodzące ze zbiorów specjalnych i naukowych Biblioteki Raczyń-
skich. Materiały te stanowią świadectwo epoki, w której żyli Edward Raczyński, Karol Marcinkow-
ski, Hipolit Cegielski, Karol Libelt, Emilia Sczaniecka, ks. Piotr Wawrzyniak i wielu, wielu innych. 
To owi organicznicy, społecznicy, spółdzielcy, bankowcy, fi lozofowie w czasach zaborów budowa-
li społeczeństwo nowoczesne, ale oparte na tradycji. To dzięki ich pracy i wysiłkowi społeczeń-
stwa wielkopolskiego powstanie 1918-1919 roku zakończyło się sukcesem.

Decyzje kongresu wiedeńskiego sprawi-
ły, że na ponad sto lat część Wielkopolski 
znalazła się pod zaborem pruskim. Utwo-
rzone w 1815 r. Wielkie Księstwo Poznań-
skie obejmowało obszar o powierzchni blisko 
30 tys. km2 i liczyło prawie 800 tys. mieszkań-
ców (narodowości przede wszystkim polskiej, 
niemieckiej i żydowskiej). Administracyjnie 
składało się z dwóch rejencji – poznańskiej 
i bydgoskiej. Te dzieliły się na powiaty, któ-
rych w 1819 r. było 26, a po reformie admini-
stracyjnej z 1886 r. – aż 40.

W następstwie reform uwłaszczeniowych dotychczasowa szlachta 
wielkopolska przekształciła się w ziemiaństwo, zmuszone do przej-
ścia na nowoczesne metody gospodarowania w swych majątkach. 
Przykładem takiego nowoczesnego ziemianina, XIX-wiecznego 
farmera, był gen. Dezydery Chłapowski (1788-1879), którego ro-
dzinny majątek w Turwi uważany był za jeden z najlepiej gospo-
darowanych w Poznańskiem. W 1821 r. założono Towarzystwo 
Kredytowe Ziemskie na Wielkie Księstwo Poznańskie, które 
udzielało na korzystnych warunkach pożyczek dla zadłużonych 
właścicieli ziemskich. 

Mapa Wielkiego Księstwo Poznańskiego, 
utworzonego w 1815 r.

Pismo Dyrekcji Prowincjonalnej Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego z podpisem Józefa Kwileckiego (22 VII 1822) do Dyrekcji 
Generalnej Towarzystwa wraz z odpowiedzią Dyrekcji, 
podpisaną przez Dezyderego Chłapowskiego (31 VII 1822)
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Odgrywający wiodącą rolę w społeczności polskiej ziemianie skupili się w latach 1815-1830 na obro-
nie praw zapewniających swobodny rozwój narodowości. Wzrost aktywności ziemian nastąpił 
także w dziedzinie kultury, sztuki i nauki. Wielkim społecznikiem był Edward Raczyński 
(1786-1845), który w sercu swego rodzinnego Poznania ufundował pierwszą bibliotekę pu-
bliczną w Wielkopolsce. Jej otwarcie nastąpiło w maju 1829 r. Książnica, mimo licznych prób jej 
zniemczenia, przez cały czas trwania zaborów była ostoją kultury polskiej.

Młodzież z Wielkiego Księstwa Poznańskiego z braku miejscowego uniwersytetu udawała się 
na studia poza granice Księstwa, m.in. do Berlina. Tam zdobywała wiedzę, zawiązywała przyjaźnie 
i nierzadko angażowała się w działania konspiracyjne.

Przedstawiciele wielkopolskiego duchowieństwa także angażowali się w działalność niepod-
ległościową. Przykładem może być ks. Adam Loga (1800-1831), pochodzący z rodziny 
szlacheckiej nauczyciel religii w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, przyjaciel 
Karola Marcinkowskiego. W grudniu 1830 r. wyruszył do Królestwa Polskiego i wstą-
pił do pułku jazdy poznańskiej, by czynnie walczyć w powstaniu listopadowym. Zginął 
9 VII 1831 r. w bitwie pod Szawlami.

Gmach 
Biblioteki 

Raczyńskich 
według ryciny 

Juliusa von 
Minutoliego, 

ok. 1833 r.

Sztambuch z polskimi i niemieckimi sentencjami i wierszami, pisanymi w latach 20. XIX w. przez studentów 
uniwersytetów w Bonn i Berlinie. Zawiera m.in. wpisy Karola Marcinkowskiego (6 VII 1820) i Seweryna 
Mielżyńskiego (12 VII 1820)
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Z inicjatywy Karola Marcinkow-
skiego w 1838 r. utworzono 
spółkę akcyjną Bazar. Skupiała 
ona polskich ziemian, kupców, 
rzemieślników i inteligencję. 
W 1841 r. oddano do użytku 
gmach Bazaru. Znajdowały się 
w nim polskie sklepy i przedsię-
biorstwa, hotel, restauracja i Ka-
syno Polskie. W tym swoistym 
sercu polskości odbywały się także 
różnorodne zjazdy i zebrania to-
warzyskie i kulturalne.

W 1841 r. utworzono Towarzystwo Pomo-
cy Naukowej dla Młodzieży Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego. Fundowało ono 
stypendia dla niezamożnej młodzieży w celu 
zdobycia przez nich wykształcenia lub podnie-
sienia kwalifi kacji zawodowych. Członkowie 
Towarzystwa płacili składki, a w powiatach 
Księstwa specjalne komitety wyszukiwały 
zdolną młodzież, której należało pomóc.

Gmach Bazaru, 
ok. 1870 r.

Pierwsza dyrekcja Towarzystwa Pomocy 
Naukowej dla Młodzieży Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego (w: Ignacy Zielewicz, Żywot 

i zasługi doktora Karola Marcinkowskiego 
z okazji pięćdziesięcioletniego jubileuszu 

Towarzystwa Pomocy Naukowej, Poznań 1891)

Zaświadczam tu tylko, że Adaś w do-
brem zdrowiu, i że wybornego w nim 
podróży naszej towarzysza znalazłem.

(Karol Marcinkowski)

List Adama Logi 
do Teofi la Logi, 
z dopiskiem Karola 
Marcinkowskiego, 
16 VIII 1819
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„Dziennik Domowy, poświęcony życiu 
domowemu, familijnemu i towarzyskie-
mu, wychodzi raz na tydzień, w objętości 
jednego arkusza, do którego przydaną jest 
rycina mód paryskich wraz z opisem” – cza-
sopismo wydawane przez Napoleona 
Kamieńskiego ukazywało się w latach 
1840-1848. Dzięki redaktorom Jędrzejowi 
Moraczewskiemu i Karolowi Libeltowi jego 
główna dążność zwracała się ku wciągnięciu 
kobiet i dojrzalszej młodzieży w poważniej-
szą sferę czytelnictwa oraz pobudzenia ich 
do kształcenia się i zaznajamiania z bieżący-
mi kwestiami. 

W 1857 r. grono Wielkopolan (m.in. Kazimierz 
Szulc, ks. Franciszek Malinowski, Tytus Działyń-
ski, August Cieszkowski, Władysław Niegolewski, 
Roger Raczyński) założyło poznańskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk, które za swój cel, wobec 
braku polskiej uczelni wyższej w zaborze pruskim, 
obrało „przykładanie się do rozszerzania nauk 
i umiejętności w polskim języku.” 

W „Dzienniku Domowym” 
zamieszczano kolorowe „ryciny 
mód paryskich wraz z opisem”.

W 1871 r. Seweryn Mielżyński 
przekazał Towarzystwu 
zakupiony przez siebie budynek, 
który następnie przebudowano 
i uroczyście otwarto w 1882 r. 
Znalazły się w nim m.in. cenne 
zbiory biblioteczne oraz muzealne.
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Pomnik Adama Mickiewicza, dłuta Władysława Oleszczyńskiego, ustawio-
no w 1859 r. w ogrodzie kościoła św. Marcina w Poznaniu. Był to pierw-
szy pomnik poety na ziemiach polskich. W 1904 r. wielkopolski rzeźbiarz, 
Władysław Marcinkowski, dokonał odlewu w brązie pierwotnego pomnika 
wykonanego w kamieniu, a balustradę ozdobił fi gurami dziewczynki i chłopca. 
Oryginalną rzeźbę Oleszczyńskiego ustawiono na dziedzińcu Poznańskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk.

Druga połowa XIX w. upłynęła na ziemiach polskich pod znakiem wzrastającej emancypacji 
kobiet. Wiodącym w tym względzie pozostawało Królestwo Polskie. W zaborze pruskim działalność 
niewiast była chętnie widzianą, ale przede wszystkim w różnych organizacjach społecznych i charyta-
tywnych (jak np. w założonym w 1853 r. w Poznaniu Towarzystwie Pań Miłosierdzia św. Wincentego 
á Paulo). Po upadku powstania styczniowego sytuacja się zmieniła i w latach 70. XIX w. zaczęły powsta-
wać i prężnie działać także organizacje kobiece o innym charakterze. W 1871 r. w Poznaniu powstało 
Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Dziewcząt Polskich, które wspierało edukację zawodową nie-
zamożnych młodych kobiet. Działało aż do 1939 r.

Przewodniczącą Towarzystwa Pomocy 
Naukowej dla Dziewcząt Polskich 
od momentu założenia aż do swej 
śmierci w 1887 r. była Bibianna 
Moraczewska (1811-1887). 
W pracach Towarzystwa czynnie 
udzielały się m.in. Waleria Motty, 
Apolonia Matecka, Anastazja 
Warnkówna, Franciszka Mielżyńska 
i Emilia Sczaniecka.
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Budowa Teatru Polskiego w Poznaniu została 
sfi nansowana ze składek społeczeństwa polskie-
go, czego świadectwem był napis „Naród Sobie” 
(znajdujący się na tyle kamienicy stojącej przed 
gmachem teatru). Oddany do użytku w 1875 r. 
teatr w czasie zaborów spełniał ważną rolę w zacho-
waniu polskości, na deskach teatru występowali znani 
artyści, m.in. Helena Modrzejewska.

Wzmagającej się polityce germanizacyjnej przeciwstawiali Polacy poczucie świadomości narodowej 
oraz wolę obrony swojej odrębności. Legalne formy walki, których główny nurt stanowiły prace orga-
niczne, osiągnęły nie tylko wysoki poziom organizacyjny, ale i objęły niemal wszystkie dziedziny życia. 
Sieć różnego typu stowarzyszeń polskich była niezwykle rozbudowana. Część z nich skierowała 
swoją działalność na podniesienie stanu ekonomicznego ludności (kółka rolnicze, spółdzielnie, banki ludo-
we), inne zaś koncentrowały się na szerzeniu polskiej oświaty i kultury (Towarzystwo Czytelni Ludowych, 
koła śpiewacze, towarzystwa gimnastyczne, młodzieżowe, kobiece). Najlepszym przykładem znakomitej 
polskiej organizacji był istniejący już od 1871 r. Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, zrze-
szający rozwijające się począwszy od lat 60. XIX w. spółdzielcze banki ludowe. Do 1891 r. kierował nim 
jako patron ks. Augustyn Szamarzewski, a po nim ks. Piotr Wawrzyniak, który w 1895 r. założył 
także Bank Związku Spółek Zarobkowych.

Bruliony listów ks. Piotra 
Wawrzyniaka (1849-1910)
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Michał Drzymała (1857-
-1937), polski chłop, w latach 
1904-1909 prowadził spór 
z władzami o pozwolenie 
na budowę domu na par-
celi zakupionej w powiecie 
wolsztyńskim we wsi Podgra-
dowice (od 1939 r. nazwanej 
Drzymałowo). „Wóz Drzy-
mały” stał się symbolem 
walki z germanizacją w za-
borze pruskim.

Wiosną 1888 r. Poznań spotkała wielka powódź. Pod wodą 
znalazło się Chwaliszewo, Śródka i Stare Miasto – komunikacja 
w tej części miasta odbywała się na łodziach. Prawie 800 budynków 
zostało zalanych. Ogromne straty materialne poniesione w wyniku 
powodzi zwróciły uwagę władz na konieczność regulacji Warty 
i likwidacji systemu fortów, które otaczały miasto i utrudniały mu 
możliwość rozwoju. Do przebudowy Poznania w nowoczesne 
miasto przystąpiono ostatecznie na początku XX wieku.

Kolejna powódź, z 1889 r.,
została uwieczniona 
na fotografi ach z atelier 
Emilii Mirskiej.
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Działalność mającą na celu ochronę tożsa-
mości narodowej kontynuowały Wielko-
polanki. W 1894 r. powstało w Poznaniu 
Towarzystwo Przyjaciół Wzajemnego 
Pouczania się i Opieki nad Dziećmi 
„Warta”, któremu przez wiele lat prze-
wodziła Aniela Tułodziecka. Towarzy-
stwo prowadziło pracę jawną (opieka nad 
ubogimi i upośledzonymi dziećmi) i tajną 
(kształcenie polskich kadr pedagogicz-
nych, tajne nauczanie), organizowało za-
jęcia pozalekcyjne, wycieczki, wystawiało 
sztuki teatralne. „Warta” działała także 
w dwudziestoleciu międzywojennym.

Wybuch „wielkiej wojny” latem 1914 r. sprawił, 
że państwa zaborcze znalazły się – po raz pierwszy 
od utraty niepodległości przez Polskę – w dwóch 
wrogich sobie obozach, co dawało Polakom na-
dzieję na korzystną zmianę sytuacji politycznej. 
Front wschodni I wojny światowej przebiegał 
przez ziemie polskie, a zmobilizowani Polacy 
zmuszeni byli walczyć przeciwko sobie w ar-
miach państw zaborczych. W szeregach armii 
niemieckiej znalazło się ok. 700 tys. Polaków, 
poddanych pruskich, obywateli Rzeszy niemiec-
kiej. Większość z nich pochodziła z Poznańskiego.

Stefan Pełczyński (po lewej)
w mundurze 17 Zapasowego 
Oddziału Taborów 
w Gdańsku-Wrzeszczu, 1916 r.



26 grudnia 1918 r. do Poznania 
przybył Ignacy Jan Paderew-
ski. Wieczorne, płomienne prze-
mówienie wygłoszone przez nie-
go z okien Bazaru podgrzało i tak 
już napiętą atmosferę w mieście. 
Polskie i niemieckie demon-
stracje następnego dnia do-
prowadziły do starć i wybuchu 
walk. Wieczorem 27 grudnia 
Polacy opanowali miasto wraz 
z dworcem kolejowym i pocz-
tą. W kolejnym dniach Niemcy 
wycofali się z Cytadeli i wkrótce 
całe miasto znalazło się w rękach 
polskich, co miało istotne zna-
czenie moralne dla dalszego roz-
woju powstania.

Wybuch walk w Poznaniu był sygnałem do rozpoczęcia powstania i akcji opanowywania prowincji. 
Do połowy stycznia 1919 r. udało się wyzwolić z rąk niemieckich większość Wielkopolski. Ukształto-
wała się, podlegająca Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej, Armia Wielkopolska.
Ponieważ Wielkopolanie nie mogli liczyć na pomoc odradzającego się państwa polskiego, za pośrednictwem 
Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu podjęli akcję dyplomatyczną wśród zwycięskich państw koalicji. 
Zakończyła się ona sukcesem – podpisaniem 16 lutego 1919 r. w Trewirze rozejmu, w którym zasięg frontu 
powstańczego uznano za linię demarkacyjną między polskimi a niemieckimi wojskami.
Oczekując na decyzję paryskiej konferencji pokojowej, Komisariat Naczelnej Rady Ludowej przekształcił 
się w lokalny rząd, co faktycznie oznaczało likwidację władzy niemieckiej w Wielkopolsce, choć formalnie 
nadal była ona prowincją Niemiec. Kończący konferencję traktat wersalski z 8 czerwca 1919 r. przyznał 
ostatecznie większą część Wielkopolski, w tym tereny zajęte przez powstańców, Polsce. Powstanie 
wielkopolskie zakończyło się sukcesem.

Legitymacja członka Straży Ludowej w Poznaniu 
z podpisem komendanta Juliana Lange 
(15 III 1919)

Wręczenie sztandaru I Pułku Strzelców Wielkopolskich 
podczas mszy na pl. Wilhelmowskim 
(26 I 1919)

Telegram patriotyczny z 1933 r. upamiętniający przyjazd I.J. Paderewskiego do Poznania 
i wybuch powstania wielkopolskiego



Biblioteka Raczyńskich została otwarta 5 maja 1829 roku. To najstarsza z istniejących publiczna książ-
nica w Polsce. Jej fundator, Edward hrabia Raczyński, zadbał nie tylko o posesję i fi nanse przeznaczo-
ne na budowę gmachu, ale też o księgozbiór, pracowników i środki utrzymania. Siedziba Biblioteki 
Raczyńskich przy pl. Wolności w Poznaniu, której fasada jest wzorowana na paryskim Luwrze, była 

pierwszym w Polsce budynkiem wzniesionym na cele biblioteczne.
Księgozbiór liczy dziś ponad 1,8 miliona woluminów. Najcenniejsze pod względem naukowym i za-
bytkowym są zbiory specjalne: rękopisy, starodruki, kartografi a, ikonografi a. Biblioteka Raczyńskich 
ma status biblioteki naukowej, a ze względu na wysoką rangę otrzymała drogą darowizn i fundacji 
spuścizny po polskich twórcach i kolekcjonerach. Tak powstały muzea i pracownie: Muzeum Lite-
rackie Henryka Sienkiewicza, Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, Mieszkanie-Pra-
cownia Kazimiery Iłłakowiczówny. Ze zbiorów książnicy korzysta blisko 90 tys. zarejestrowanych 
czytelników, odwiedzających nowy gmach Biblioteki i rozmieszczone na terenie całego Poznania 

liczne fi lie dla dzieci i dorosłych.
W głównym gmachu Biblioteki Raczyńskich (Al. Marcinkowskiego 23) znajdują się czytelnie (ogólna, 
multimedialna, czasopism, zbiorów specjalnych) oraz wypożyczalnie dla dorosłych (przystosowana 

także do obsługi osób niewidomych i niedowidzących) i dla dzieci.
***

W 2016 roku Biblioteka Raczyńskich przystąpiła do realizacji nowego projektu Kanon wiel-
kopolskiej nowoczesności poświęconego wielkopolskim ideom i wartościom. Ma on przede 
wszystkim przypomnieć historię Wielkopolski i Poznania pod zaborem pruskim w latach 1815-1918. 
Jego celem jest także rozpoznanie i zrekonstruowanie kanonu wielkopolskich idei, wartości i cnót – 

normatywnego etosu, który formował się w okresie braku niepodległego państwa.
Projekt Kanon wielkopolskiej nowoczesności otrzymał dofi nansowanie od Muzeum Historii 

Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Dofi nansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH


