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Dobosz Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 
pomnik ods³oniêty 19 grudnia 2013 r. w Zielonej Górze – 

„W ho³dzie dzieciom wszystkich wojen, powstañ i zrywów niepodlegloœciowych”



Szanowny Czytelniku,

100. rocznica Powstania Wielkopolskiego sk³ania do wspomnieñ i refleksji, zw³aszcza
jak w ci¹gu stu lat kszta³towa³ siê w spo³eczeñstwie polskim historyczny obraz czynu nie-
podleg³oœciowego Wielkopolan, a w szczególnoœci:

– stosunku rz¹dz¹cych w³adz w Polsce w minionych okresach do dziejów zwyciêskie-
go Powstania i jego uczestników,

– wp³ywu polityki i uwarunkowañ spo³ecznych na upamiêtnianie oraz popularyzowa-
nie wiedzy i tradycji powstañczej,

– organizacji obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego.
Te w³aœnie aspekty i znany wszystkim proces zapominania wraz z up³ywem czasu wie-

lu wydarzeñ, nie tylko historycznych, z minionych lat – zainspirowa³y nas do przypomnie-
nia i udokumentowania podejmowanych przez sto lat przedsiêwziêæ na rzecz upamiêtnie-
nia dziejów i tradycji Powstania Wielkopolskiego.

W ksi¹¿ce prezentujemy wiêc, jakie stanowisko w tej dziedzinie wykazywa³y w³adze
pañstwowe i samorz¹dowe w II Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej i w III Rzeczypospolitej – do setnej rocznicy obchodów Powstania Wielkopolskiego
w³¹cznie. Pokazujemy te¿, jak¹ rolê w tych¿e latach spe³niali sami powstañcy i ich zwi¹zki
kombatanckie oraz inne instytucje i stowarzyszenia spo³eczne.

Opracowania poszczególnych zagadnieñ oparte s¹ na dokumentach i materia³ach hi-
storycznych, a tak¿e osobistych prze¿yciach i spostrze¿eniach.

Najszerzej zaprezentowaliœmy przedsiêwziêcia realizowane niedawno, w III Rzeczy-
pospolitej. Jest to wynikiem mo¿liwoœci dotarcia do wielu materia³ów Ÿród³owych, a tak-
¿e konfrontowania z nasz¹ pamiêci¹.

Ponadto z tym okresem wi¹¿e siê rozwój licznych inicjatyw s³u¿¹cych przybli¿aniu spo-
³eczeñstwu historii Powstania Wielkopolskiego i jego materialnego upamiêtniania.

W opracowaniu przedstawiamy miêdzy innymi przeobra¿enia, jakie siê dokona³y
w stosunku do rangi obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego, opisujemy
wiêc jak one przebiegaj¹ obecnie w Poznaniu, Warszawie, w Bydgoszczy i Zielonej Gó-
rze, w Legnicy i Szczecinie.

Prezentujemy równie¿ dorobek ró¿nych form popularyzowania i upamiêtniania histo-
rii Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919. Jest on znaczny, zw³aszcza w dziedzinie:

– wydawnictw ksi¹¿kowych zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim,
– materialnego upamiêtniania Powstania i jego uczestników, tworzenia nowych po-

mników, obelisków, tablic pami¹tkowych itp.
– dzia³alnoœci wychowawczo – popularyzatorskiej wœród m³odzie¿y szkolnej pod ha-

s³em „Powstañcy Wielkopolscy wzorem dla m³odzie¿y”
– organizacji spotkañ integracyjnych z rodzinami uczestników Powstania Wielkopol-

skiego – „Spotkania pokoleñ”.
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Prezentujemy tak¿e ludzi i instytucje, którzy w sposób szczególny przyczynili siê do
popularyzacji Powstania Wielkopolskiego – laureatów Nagrody Honorowej TPPW „Do-
bosz Powstania Wielkopolskiego”.

Dorobek ostatnich lat jest dowodem pamiêci dla czynu powstañczego naszych przod-
ków, symbolicznym upominkiem dla nich z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania.

Drogi Czytelniku, jeœli znajdziesz w przedstawionych opisach, swoje nazwisko lub ko-
goœ z rodziny, b¹dŸ nazwê miejscowoœci w której mieszkasz – gratulujemy i cieszymy siê
z tego faktu.

Œwiadczy to bowiem, ¿e znajdujesz siê w krêgu ludzi zainteresowanych Powstaniem
Wielkopolskim. Byæ mo¿e nawet sam uczestniczy³eœ w jego upamiêtnianiu, masz swój
udzia³ w realizacji opisanego dorobku – upominku dla naszych powstañców. Tym wiêk-
sze uznanie dla Ciebie.

My, autorzy zebraliœmy fakty i je opisaliœmy. Niech niniejsze opracowanie dokumentu-
je wspólne dzia³ania nas wszystkich, a wyniesione doœwiadczenia daj¹ inspiracjê do dal-
szych dzia³añ.

Proponujemy tak¿e, aby oddzia³y kujawsko – pomorski i wielkopolski opracowa³y
w³asne monografie, uszczegó³awiaj¹ce ich inicjatywy i dorobek, tak jak uczyni³ to Oddzia³
Lubuski.

Jednoczeœnie dziêkujemy wszystkim, którzy wsparli nas w pozyskiwaniu materia³ów
Ÿród³owych wykorzystanych w niniejszej publikacji m. in. pracownikom Gabinetu Mar-
sza³ka Województwa Wielkopolskiego oraz dyrekcji „Press Service”.

autorzy:

Stefan Bar³óg
Zdzis³aw Koœciañski

Bogus³aw Polak
Micha³ Polak

Grzegorz Wojciechowski
Piotr Wojtczak

7



8

Uroczystoœæ odsloniêcia pierwszego w Polsce pomnika upamiêtniaj¹cego Powstanie Wielkopolskie 1918/19.
Pierwszy z lewej gen. Karol Stanis³aw Szubert, dowódca 14 dywizji piechoty

– Opalenica 14 maja 1922 r.
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Grzegorz Wojciechowski

Tradycje powstañcze w II Rzeczypospolitej 1919–1939 

Organizacje kombatanckie powstañców wielkopolskich 
Zwyciêskie Powstanie zawsze budzi³o dumê spo³eczeñstwa Wielkopolski. Dlatego

od pierwszych lat niepodleg³oœci pamiêæ o tym wydarzeniu by³a pielêgnowana w formie rocz-
nicowych obchodów, po³¹czonych czêsto z ods³anianiem pomników i tablic pami¹tkowych.
Dbano o mogi³y powstañcze, wznoszono okaza³e nagrobki poleg³ych powstañców, podejmo-
wano próby opisu dziejów walk. Te dzia³ania by³y podejmowane najczêœciej dziêki inicjatywom
organizacji spo³ecznych, wspartych przez lokalne w³adze samorz¹dowe. Centralne w³adze
pañstwa polskiego nie wykazywa³y wiêkszego zainteresowania uczczeniem Powstania Wielko-
polskiego. Szczególnie ta obojêtna postawa by³a widoczna od 1926 r., kiedy w³adzê w kraju
przej¹³ obóz zwolenników marsza³ka Pi³sudskiego. W centrum prowadzonej przez pañstwo
polityki historycznej znalaz³a siê wówczas tradycja walk Legionów Polskich, któr¹ uwa¿ano
za najwa¿niejsz¹ i decyduj¹c¹ w odzyskaniu niepodleg³oœci. Znaczenie innych nurtów walki nie-
podleg³oœciowej, w tym czynu powstañczego Wielkopolan, by³o traktowane drugorzêdnie.
Budzi³o to zrozumia³e rozgoryczenie nie tylko by³ych powstañców, ale tak¿e ogó³u spo³eczeñ-
stwa wielkopolskiego.

W Wielkopolsce ¿y³o w okresie II Rzeczypospolitej kilkadziesi¹t tysiêcy by³ych powstañ-
ców. W porównaniu do innych œrodowisk kombatanckich, np. hallerczyków, dowborczyków,
byli najliczniejsz¹ grup¹. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e chocia¿ okreœlenie kogoœ mianem kom-
batanta czy weterana, kojarzy siê z osob¹ w starszym wieku, to jednak wiêkszoœæ by³ych po-
wstañców by³a relatywnie m³oda. Wielu nale¿a³o do pokolenia trzydziesto – i czterdziestolat-
ków. Wspominana wy¿szej si³a liczebna, relatywna m³odoœæ, a tak¿e poczucie w³asnych zas³ug,
pamiêæ wspólnych walk by³y czynnikami, które sk³ania³y by³ych powstañców do podtrzymy-
wania dawnych wiêzi kole¿eñskich. Dlatego ³¹czyli siê oni w organizacje, które odegra³y olbrzy-
mi¹, a nawet, wiod¹c¹ rolê, w pielêgnowaniu pamiêci Powstania Wielkopolskie-
go 1918/1919. 

W latach 1919–1920 nie by³o jeszcze warunków do zak³adania organizacji kombatanc-
kich, poniewa¿ wiêkszoœæ uczestników Powstania Wielkopolskiego nadal s³u¿y³a w wojsku,
bior¹c udzia³ w dzia³aniach na innych frontach, g³ównie w walkach z Rosj¹ bolszewick¹. Dopie-
ro po ich zakoñczeniu nast¹pi³a demobilizacja znacznej iloœci ¿o³nierzy, którzy powróciwszy
do ¿ycia cywilnego, mieli mo¿liwoœæ rozpoczêcia pracy spo³ecznej. 

Z informacji Ÿród³owych wynika, ¿e jedn¹ z pierwszych organizacji by³ych powstañców
utworzono na zebraniu w sali Jarockiego przy ulicy Masztalarskiej w Poznaniu 23 czerw-
ca 1921 r. Nadano jej nazwê Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich, a funkcjê prezesa powie-
rzono Czes³awowi Wichrowskiemu. Do organizatorów Zwi¹zku nale¿eli znani dzia³acze nie-
podleg³oœciowi z okresu zaborów i Powstania: Bronis³aw Materne, Stanis³aw Rybka-Myrius,
Stanis³aw Nogaj, Wincenty Wierzejewski, Roman Wilkanowicz. W czerwcu 1921 r. w Byd-



goszczy utworzono dwie organizacje: Towarzystwo Zdemobilizowanych ¯o³nierzy oraz To-
warzystwo by³ych ̄ o³nierzy i Wojaków. W Œremie w pocz¹tkach 1922 r. grupa zdemobilizo-
wanych ¿o³nierzy utworzy³a Towarzystwo Powstañców i Hallerczyków, które postawi³o so-
bie za cel ufundowanie pomnika poleg³ym w czasie Powstania Wielkopolskiego i wojny pol-
sko-bolszewickiej. W podobnym celu powsta³o w kwietniu 1922 r. Towarzystwo Powstañ-
ców i Wojaków na £azarzu w Poznaniu. Dziêki jego staraniom 13 lipca 1924 r. na cmenta-
rzu górczyñskim w Poznaniu ods³oniêto pomnik poleg³ych powstañców, jeden z pierwszych
tego rodzaju monumentów w Wielkopolsce.

27 sierpnia 1921 r. za³o¿ono towarzystwo powstañcze w KoŸminie, 1 stycznia 1922 r.
w Opalenicy powsta³o Towarzystwo Uczestników Powstania Wielkopolskiego, a w kwiet-
niu 1922 r. Towarzystwo Powstañców i by³ych ¯o³nierzy Polskich w Miejskiej Górce. Zda-
rza³o siê, ¿e byli powstañcy wstêpowali do istniej¹cych jeszcze formalnie od czasów zaborów
niemieckich zwi¹zków wojackich (Kriegervereine) i przekszta³cali w polskie towarzystwa
kombatanckie. Przypadek taki mia³ miejsce w Sierakowie. 

W³adze wojskowe widzia³y w stowarzyszeniach by³ych powstañców znaczny potencja³.
Dlatego nalega³y na ich organizacyjne scalenie. Zgodnie z ¿yczeniem dowódcy Okrêgu Kor-
pusu VII, gen. Kazimierza Raszewskiego, pod koniec 1921 r., grupa by³ych powstañców
i dzia³aczy niepodleg³oœciowych rozpoczê³a przygotowania do po³¹czenia rozproszonych
organizacji w jednolity zwi¹zek. Wœród nich byli: Julian Lange, Zygmunt G³owacki, Bernard
Œliwiñski, Karol Rzepecki, Bronis³aw Œniegocki, Stanis³aw Rybka-Myrius, Stefan Szykowny,
Stefan Kroczyñski. Na zebraniu w lokalu „Pod Wiech¹” przy ulicy 27 Grudnia z okazji trze-
ciej rocznicy Powstania wybrali komitet organizacyjny zwi¹zku. Z jego inicjatywy przedsta-
wiciele 40 organizacji powstañczych (oko³o 90 osób) z terenu Wielkopolski oraz goœcie
z Pomorza i Œl¹ska, zebrali siê 14 maja 1922 r. w sali „Boulevard” przy Placu Nowomiej-
skim w Poznaniu. Zjazd wiêkszoœci¹ g³osów podj¹³ decyzjê o utworzeniu Zwi¹zku Towa-
rzystw Powstañców i Wojaków Dowództwa Okrêgu Korpusu VII (DOK VII).

Towarzystwa przystêpuj¹ce do Zwi¹zku zosta³y zobowi¹zane do przyjêcia jednolitego sta-
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Czes³aw Meissner – prezes
Zwi¹zku Towarzystw Uczestników

Powstania Wielkopolskiego

Zygmunt G³owacki – organizator
Zwi¹zku Towarzystw Powstañców
i Wojaków Dowództwa Okrêgu 

Korpusu VII (DOK VII)

Gen. Józef Dowbor-Muœnicki –
prezes Zarz¹du Generalnego

Zwi¹zku Towarzystw Powstañców
i Wojaków Ziem Zachodnich RP



tutu. Do organizacji mogli nale¿eæ wszyscy byli wojskowi. Powstañców wielkopolskich, uczest-
ników walk, wyró¿niano wprowadzeniem kategorii cz³onkowskiej: „powstañców broni”.
Oprócz nich do organizacji nale¿eli „powstañcy zas³ugi” (np. byli cz³onkowie rad ludowych)
i wojacy, czyli rezerwiœci, którzy nie mieli za sob¹ s³u¿by w szeregach powstañczych.

Zwi¹zek Towarzystw Powstañców i Wojaków DOK VII tworzy³ uniê z bliŸniaczymi zwi¹z-
kami na Pomorzu (Okrêg Korpusu VIII) i na Œl¹sku (Okrêg Korpusu V). Dla koordynacji dzia-
³alnoœci tych trzech organizacji powo³ano Centralny Zarz¹d Zwi¹zków Powstañców i Woja-
ków Ziem Zachodnich RP. W latach 1922-24 na jego czele sta³ Bernard Œliwiñski, a od 1924
roku by³y dowódca Wojsk Wielkopolskich, gen. broni Józef Dowbor-Muœnicki. W ramach unii
poszczególne zwi¹zki zachowa³y znaczn¹ autonomiê. Zwi¹zek Towarzystw Powstañców
i Wojaków DOK VII rozwija³ siê dynamicznie. W dwa lata po utworzeniu, na terenie Okrêgu
Korpusu VII posiada³ on ponad 150 towarzystw (kó³ terenowych). 

Jednak nie wszyscy weterani byli sk³onni przystêpowaæ do Zwi¹zku Towarzystw Powstañ-
ców i Wojaków. W pierwszej po³owie lat dwudziestych wokó³ by³ego prezesa Rady Ludowej
Czes³awa Meissnera skupi³o siê grono osób, które utworzy³y Towarzystwo Uczestników Po-
wstania Wielkopolskiego. Twórcy tej organizacji twierdzili, ¿e s¹ kontynuatorami tradycji Rady
Ludowej miasta Poznania, która w posiedzeniu likwidacyjnym zda³a im swoje agendy i upraw-
nienia.

Ruch organizacyjny weteranów Powstania by³ wiêc od pocz¹tku rozbity. Z czasem, co zo-
stanie wykazane w dalszym ci¹gu niniejszej pracy, te rozbicie pog³êbi³o siê. Jego przyczyny by-
³y polityczne. Czes³aw Meissner to jeden z liderów ruchu narodowego w Wielkopolsce. Po-
przez utworzenie odrêbnej organizacji weteranów, narodowcy zyskiwali ekspozyturê w œro-
dowisku kombatanckim. O politycznych intencjach utworzenia tej organizacji mog¹ œwiadczyæ
wypowiedzi Cz. Meissnera, który podkreœla³, ¿e organizacja weteranów powinna byæ
„na wskroœ przesi¹kniêta duchem narodowym”. Organizacja utworzona przez Cz. Meissnera
przyjmowa³a w swojej szeregi tylko by³ych powstañców, co znajdowa³o poparcie u tych wete-
ranów, którzy chcieli organizacji „czysto powstañczej”. 
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Bernard Œliwiñski – prezes
Zarz¹du Generalnego ZTPiW ZZ

RP, prezes Towarzystwa
Powstañców Wielkopolskich 

Stanis³aw Celichowski – prezes
Zwi¹zku Towarzystw

Powstañców i Wojaków DOK VII

Roman Wilkanowicz –
organizator Zwi¹zku

Powstañców Wielkopolskich



Pocz¹tki jej dzia³alnoœci mia³y miejsce
w drugiej po³owie 1921 r. Czes³aw Meis-
sner, Karol Rzepecki i Boles³aw Kliszyñski
zwo³ali zebranie Towarzystwa Uczestni-
ków Powstania Wielkopolskiego w Pozna-
niu. W nastêpnym roku przyst¹piono
do tworzenia bliŸniaczych towarzystw
w poszczególnych dzielnicach Poznania
i na prowincji. Wszystkie przyjê³y jednolity
statut, wed³ug którego celem towarzystw
by³o „pielêgnowanie pamiêci o Powstaniu,
zbieranie materia³ów historycznych, przy-
sposobienie wojskowe cz³onków i dbanie
o ich interesy materialne”. Towarzystwa za-
powiada³y „walkê z d¹¿eniami wywroto-
wych organizacji szkodliwych dla Polski
i stanie na stra¿y ¿ycia prywatnego cz³on-
ków, aby by³o ono takie, jak przystoi ideal-
nemu Polakowi-patriocie”. 

Towarzystwa pod egid¹ ruchu narodo-
wego tworzy³y Zwi¹zek Towarzystw
Uczestników Powstania Wielkopolskiego.
Siedziba Zarz¹du G³ównego mieœci³a siê
w Poznaniu. Zwi¹zek dzieli³ siê na 5 okrê-
gów, do których nale¿a³o w drugiej po³owie
lat dwudziestych oko³o 20 towarzystw. By-
³a to wiêc organizacja niewielka w porów-
naniu do Zwi¹zku Towarzystw Powstañ-
ców i Wojaków. Dlatego jej w³adze stara³y
siê pozyskaæ nowych cz³onków. Czes³aw
Meissner rozdawa³ Odznaki Pami¹tkowe
Rady Ludowej miasta Poznania, obiecywa³
starania o odznaczenie pañstwowe. Zwi¹-
zek Towarzystw Powstañców i Wojaków
przeciwstawia³ siê tej agitacji konkurencyj-
nej organizacji za pomoc¹ rozsy³anych
do kó³ terenowych okólników, w których
krytykowa³ metody stosowane przez Cze-
s³awa Meissnera.

Na jednoœæ ruchu powstañczego nega-
tywnie wp³ynê³y przemiany polityczne
po zamachu majowym 1926 r., kiedy roz-
poczê³y siê w Polsce rz¹dy sanacyjne. W³a-
dze pañstwowe wywar³y presjê na Zwi¹zek
Towarzystw Powstañców i Wojaków, aby
zlikwidowa³ Zarz¹d Generalny, na czele
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Legitymacja odznaki Powstañca Zas³ugi 
Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków 

Dowództwa Okrêgu Korpusu VII (DOK VII)

Odznaka pami¹tkowa Towarzystwa Powstañców 
i Wojaków, Powstañcowi Broni Wdziêczna

Wielkopolska, 1918/1919



którego sta³ gen. J. Dowbor-Muœnicki. III Zjazd Delegatów Zwi¹zku uleg³ tym naciskom i pod-
j¹³ decyzjê o likwidacji Zarz¹du Generalnego. Uchwa³ê uzasadniano: „Zarz¹d Generalny nie
spe³ni³ pok³adanych w nim nadziei, a dotychczasowy jego prezes inicjowa³, tolerowa³ i popiera³
ró¿ne d¹¿enia i enuncjacje polityczne”. Najprawdopodobniej by³a to zemsta za dzia³ania gene-
ra³a w dniach przewrotu majowego, kiedy to wspólnie z innymi politykami poznañskimi zaj¹³
zdecydowanie wrogie Pi³sudskiemu stanowisko.

Mimo tego ustêpstwa, jakim by³o odwo³anie genera³a J. Dowbor-Muœnickiego, w³adze
Zwi¹zku Towarzystwa Powstañców i Wojaków nie zamierza³y ca³kowicie podporz¹dkowaæ
siê poczynaniom w³adz sanacyjnych. Koœci¹ niezgody sta³a siê sprawa Zwi¹zku Strzeleckiego,
organizacji pi³sudczykowskiej, popieranej przez w³adze. Zwi¹zek Towarzystwa Powstañców
i Wojaków wspólnie z „Soko³em”, Zwi¹zkiem Podoficerów Rezerwy Ziem Zachodnich
i Zwi¹zkiem Harcerstwa Polskiego, rozpocz¹³ zwalczanie Zwi¹zku Strzeleckiego. Do ostrego
konfliktu dosz³o z powodu udzia³u Zwi¹zku Strzeleckiego w uroczystoœciach pañstwo-
wych 3 maja 1927 r. Wymienione organizacje zbojkotowa³y oficjalne uroczystoœci i urz¹dzi³y
je oddzielnie. Bojkot uroczystoœci trzeciomajowych zosta³ przez spo³eczeñstwo Wielkopolski
przyjêty z mieszanymi uczuciami. Nawet niektóre zarz¹dy terenowe Zwi¹zku Towarzystw Po-
wstañców i Wojaków by³y przeciwne bojkotowi, chocia¿ w powziêtych rezolucjach ostro wy-
powiada³y siê przeciwko „Strzelcowi”. 

Sprawa stosunku do Zwi¹zku Strzeleckiego sta³a siê bezpoœredni¹ przyczyn¹ roz³amu
w Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków. Do zwolenników wspó³pracy ze Zwi¹zkiem
Strzeleckim nale¿eli: Mieczys³aw Paluch, Jerzy Kwieciñski i Maciej Miel¿yñski. Gdy zjazd zwi¹z-
kowy 15 maja 1927 r. uchwali³ rezolucjê antystrzeleck¹, na znak protestu ostentacyjnie opu-
œcili salê obrad. Wkrótce na ³amach prasy opublikowali odezwê do powstañców i wojaków.
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Wezwali ich do opuszczenia szeregów Zwi¹zku podlegaj¹cego „partyjnemu terrorowi ende-
cji” i wstêpowania do nowej, „propañstwowej” organizacji o nazwie Wielkopolski Zwi¹zek
Powstañców i Wojaków.

Inicjatorzy roz³amu objêli w nowej organizacji czo³owe funkcje. Mieczys³aw Paluch zosta³
prezesem tymczasowego zarz¹du, Jerzy Kwieciñski sekretarzem. Praca organizacyjna napo-
tka³a jednak na du¿e trudnoœci z powodu niechêci Wielkopolan do organizacji sanacyjnych.
W lipcu 1927 r. Zwi¹zek posiada³ swe oddzia³y terenowe tylko w Zb¹szyniu, Grodzisku
i Wolsztynie. W Poznaniu na zebranie organizacyjne stawi³o siê zaledwie 15 osób, mimo ¿e ro-
zes³ano ponad 100 zaproszeñ. Paluch win¹ obarcza³ prasê endeck¹, która wed³ug niego „tu-
mani lud i przez to jest on ciemny”. Po kilku miesi¹cach, z powodu braku sukcesów organiza-
cyjnych, nieliczni roz³amowcy przy³¹czyli siê do Zwi¹zku Strzeleckiego, rezygnuj¹c z zak³ada-
nia nowej organizacji.

W tym czasie w szeregach Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków œciera³y siê dwie
tendencje. Czêœæ dzia³aczy uwa¿a³a, ze mimo krytycznego stosunku do rz¹dów pomajowych
Zwi¹zek jako organizacja wojskowo – wychowawcza powinien wspó³pracowaæ z armi¹ oraz
innymi organizacjami sanacyjnymi o podobnym profilu dzia³ania. Inni dzia³acze stali na stanowi-
sku bezwzglêdnie opozycyjnym, odrzucaj¹c wszelk¹ wspó³pracê. Zwolennicy wspó³pracy uzy-
skali pocz¹tkowo wiêkszoœæ, dziêki czemu dniu 19 listopada 1928 r., zapad³a decyzja o przy-
st¹pieniu Zwi¹zku do Federacji Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny, która skupia³a pro-
rz¹dowe organizacje by³ych wojskowych. Jednak krok ten spotka³ siê ze zdecydowan¹ kontr-
akcj¹ opozycjonistów. W maju 1929 r. wydali oœwiadczenie, w którym oskar¿yli Zarz¹d G³ów-
ny o manipulacje, oszustwa oraz pobieranie wysokich miesiêcznych subwencji od Federacji. Ak-
cja opozycji okaza³a siê skuteczna. Na kolejnym zjeŸdzie zwi¹zkowym 30 marca 1930 r. po-
zyska³a wiêkszoœæ delegatów, którzy uchwalili wyst¹pienie Zwi¹zku z Federacji oraz wybrali
nowy zarz¹d, sk³adaj¹cy siê w znacznej czêœci z dzia³aczy ruchu narodowego. Prezesem zosta³
Stanis³aw Celichowski, wiceprezesami: Karol Rzepecki, Tadeusz Majer, komendantem Broni-
s³aw Sikorski, sekretarzem Jerzy Kismanowski. Zjazd podj¹³ decyzjê o wspó³pracy z liderem
wielkopolskiej endecji Czes³awem Meissnerem i kierowanym przez niego Zwi¹zkiem Towa-
rzystw Uczestników Powstania Wielkopolskiego.

Oprócz Palucha i jego zwolenników w szeregach Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wo-
jaków pojawi³a siê kolejna grupa roz³amowców. 4 maja 1928 r. w mieszkaniu Mariana Janic-
kiego w Poznaniu spotkali siê: by³y sekretarz generalny Zwi¹zku Stanis³aw Rybka-Myrius, dr
W³odzimierz Lewandowski i kilku innych dzia³aczy kombatanckich. Na zebraniu poruszono
temat przenikniêcia do szeregów Zwi¹zku osób, które niewiele, ich zdaniem, mia³y wspólne-
go z Powstaniem Wielkopolskim. Zarzuty dotyczy³y przede wszystkim ówczesnego prezesa
Zarz¹du G³ównego Zygmunta G³owackiego. Kilka dni póŸniej Stanis³aw Rybka-Myrius wysto-
sowa³ list do Józefa Pi³sudskiego, w którym deklarowa³ mu pe³n¹ lojalnoœæ swojej grupy. Jed-
noczeœnie opublikowa³ szereg listów otwartych, w których krytykowa³ w³adze Zwi¹zku Towa-
rzystw Powstañców i Wojaków. Zaniepokojeni tymi dzia³aniami cz³onkowie Zarz¹du G³ów-
nego na czele z Bernardem Œliwiñskim przybyli do Rybki-Myriusa prosz¹c go bezskutecznie
„aby g³upstw nie robi³ i nie zak³ada³ nowego zwi¹zku”.

Roz³am jednak by³ ju¿ przes¹dzony. Na prze³omie maja i czerwca 1928 r. secesjoniœci
utworzyli Towarzystwo Powstañców Wielkopolskich, u¿ywaj¹ce równie¿ nazwy Zwi¹zku Po-
wstañców Wielkopolskich. 15 wrzeœnia 1928 r. uchwalono statut, który okreœla³ Towarzy-
stwo jako „narodowe i bezpartyjne”, stawiaj¹ce sobie za cel poparcie poczynañ w³adz wojsko-
wych. Towarzystwo realizowa³o wielokrotnie podnoszony postulat utworzenia „organizacji
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czysto powstañczej”. Jego cz³onkami mogli zostaæ tylko powstañcy wielkopolscy zweryfikowa-
ni przez odpowiedni¹ komisjê. Towarzystwa terenowe mia³y wchodziæ w sk³ad okrêgów pod-
leg³ych Zarz¹dowi G³ównemu w Poznaniu.

W drugiej po³owie 1928 r. Zwi¹zek rozwija³ siê. W paŸdzierniku posiada³ w Poznaniu oko-
³o 300 cz³onków. Powsta³y równie¿ ko³a w Pami¹tkowie, Lesznie. Kêpnie, Miêdzychodzie, Ja-
rocinie, Odolanowie i Bydgoszczy. Powo³ano Zarz¹d Wojewódzki na czele z Kazimierzem Je-
sionkiem. Ko³o Poznañ, które powsta³o jako pierwsze, przyjê³o nazwê Ko³a Macierzystego. Ze
wzglêdu na prosanacyjne nastawienie Zwi¹zku zosta³ on skrytykowany nie tylko przez konku-
rencyjne organizacje, ale równie¿ przez znaczn¹ czêœæ antyrz¹dowej prasy. Na przyk³ad „Orê-
downik” informacjê o powstaniu Zwi¹zku zatytu³owa³ znamiennie: „Nowa organizacja lub gra-
nie na nerwach spo³eczeñstwa wielkopolskiego”.

W listopadzie 1928 r. delegacja Towarzystwa Powstañców Wielkopolskich wziê³a udzia³
w uroczystoœciach 10-lecia Niepodleg³oœci w Warszawie. Pobyt w stolicy wykorzystano do œci-
œlejszego nawi¹zania wspó³pracy z w³adzami Federacji Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczy-
zny. Wyrazi³y one ¿yczenie, aby powstañcy wielkopolscy weszli w sk³ad Zwi¹zku by³ych
Uczestników Powstañ Narodowych. Zwi¹zek ten pod prezesur¹ gen. Stanis³awa Bu³ak-Ba³a-
chowicza dzia³a³ w centralnej i wschodniej Polsce. Brak Ÿróde³ uniemo¿liwia odpowiedŸ na py-
tanie, co sk³oni³o Wielkopolan do po³¹czenia siê z innymi niepodleg³oœciowcami, mino, ¿e
do tej pory wcielano w ¿ycie ideê organizacji „czysto powstañczej”. Mo¿na domyœlaæ siê, ¿e by-
³a to cena za poparcie Federacji i w³adz sanacyjnych, a to oznacza³o wymierne korzyœci w po-
staci dotacji pieniê¿nych. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e Towarzystwo Powstañców Wielkopol-
skich mimo rozwoju, pozostawa³o nadal niewielk¹ organizacj¹ w porównaniu do konkuren-
tów: Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków DOK VII i Zwi¹zku Towarzystw Uczest-
ników Powstania Wielkopolskiego. Po³¹czenie siê ze Zwi¹zkiem by³ych Uczestników Powstañ
Narodowych, stanowi³o przejœcie pod opiekuñcze skrzyd³a du¿ej, ogólnopolskiej organizacji,
ciesz¹cej siê poparciem w³adz. Powy¿szy pogl¹d zdaje siê potwierdzaæ teza Antoniego Wyso-
kiego, ¿e: „Dziêki dokonanej fuzji powstañcy wielkopolscy otrzymali szansê wejœcia w ¿ywy
kontakt z ¿yciem spo³eczno-politycznym stolicy”.

Formalnego w³¹czenia Towarzystwa (Zwi¹zku) Powstañców Wielkopolskich do Zwi¹zku
by³ych Uczestników Powstañ Narodowych dokonano na zebraniu w dniu 21 lutego 1929 r.
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Od tej pory ko³a terenowe dotychczasowego Towa-
rzystwa Powstañców Wielkopolskich podlega³y Zarz¹dowi Ziem Zachodnich Zwi¹zku by³ych
Uczestników Powstañ Narodowych.

Przynale¿noœæ powstañców wielkopolskich do tego Zwi¹zku trwa³a tylko dwa lata. Na po-
cz¹tku lat trzydziestych wysz³o na jaw, ¿e Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku sprzedaje dyplomy cz³on-
kowskie osobom, które nie s¹ kombatantami. W tej sytuacji Zarz¹d Ziem Zachodnich w Po-
znaniu podj¹³ decyzjê o wyst¹pieniu ze Zwi¹zku i usamodzielnieniu siê. Uzyska³ na to zgodê Mi-
nisterstwa Spraw Wewnêtrznych i w³adz Federacji, które uzna³y dzia³alnoœæ Zwi¹zku by³ych
Uczestników Powstañ Narodowych za szkodliw¹. Formalne usamodzielnienie siê nast¹pi³o 10
kwietnia 1932 r. W miejsce Zarz¹du Ziem Zachodnich utworzono Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku
Weteranów Powstañ Narodowych RP 1914-1919, który cieszy³ siê wsparciem w³adz pañ-
stwowych. W tym czasie Zwi¹zek Towarzystw Powstañców i Wojaków zacz¹³ odczuwaæ
skutki swej decyzji o wyst¹pieniu z Federacji Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny. W³adze
pañstwowe stosowa³y wobec niego utrudnienia i szykany. Pod ró¿nymi pretekstami zakazywa-
³y urz¹dzania apeli okrêgowych, np. we Wrzeœni, lub uroczystych przemarszów przez miasto,
np. w W¹growcu.
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Skuteczn¹ broni¹ w³adz pañstwowych
w walce z opozycyjnymi organizacjami sta³o
siê prawo o stowarzyszeniach z 27
paŸdziernika 1932 r. Dawa³o ono admini-
stracji rz¹dowej mo¿liwoœæ ingerencji w ¿ycie
stowarzyszeñ, a nawet ich likwidacji. Na pod-
stawie nowej ustawy wojewoda odmówi³
wymaganej prawem ponownej rejestracji to-
warzystwom powstañców i wojaków oraz
towarzystwom uczestników powstania wiel-
kopolskiego. Zosta³y uznane za „organizacje
nieodpowiadaj¹ce wzglêdom po¿ytku spo-
³ecznego”. Towarzystwa, które nie uzyska³y
rejestracji mog³y odt¹d jedynie dzia³aæ jako
tak zwane stowarzyszenia zwyk³e, czyli lokal-
ne, bez prawa ³¹czenia siê w Zwi¹zek, który
tym samym prawnie przesta³ istnieæ. Pocz¹t-
kowo z odmown¹ decyzj¹ pogodzi³o siê zale-

dwie 39 towarzystw. Wiêkszoœæ z nich (113) wnios³o odwo³anie do Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych. 

Starania o rejestracjê zakoñczy³y siê niepowodzeniem. Wszystkie otrzyma³y decyzjê od-
mown¹, z wyj¹tkiem dwóch stowarzyszeñ powstañczych w Poznaniu. By³o to Towarzystwo
Uczestników Powstania Wielkopolskiego im. I. Paderewskiego oraz Towarzystwo Powstañ-
ców i Wojaków im. Franciszka Ratajczaka. Mimo rejestracji, dzia³alnoœæ obydwu stowarzyszeñ
zosta³a przez w³adze ograniczona do obszaru miasta Poznania.

Po likwidacji Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków oraz Zwi¹zku Towarzystw
Uczestników Powstania Wielkopolskiego, nast¹pi³ kryzys w towarzystwach terenowych. Po-
zbawione wsparcia central zwi¹zkowych traci³y na znaczeniu. Ich cz³onkowie zmêczeni d³ugim
wyczekiwaniem na rejestracjê przechodzili do organizacji powstañczych wspieranych przez
w³adze. Z powodu utraty cz³onków czêœæ towarzystw dokona³a samolikwidacji lub ich dzia³al-
noœæ po prostu zamar³a. ¯ywotnoœæ zachowa³y tylko niektóre organizacje, np. Towarzystwo
Powstañców i Wojaków im. F. Ratajczaka w Poznaniu. Jego prezesem honorowym by³ Stani-
s³aw Celichowski. Towarzystwem kierowa³ Jan Olejniczak, by³y d³ugoletni prezes I Okrêgu
Zwi¹zku w Poznaniu. Dziêki tym dzia³aczom, Towarzystwo Powstañców i Wojaków im. F.
Ratajczaka pe³ni³o rolê nieformalnej centrali wobec istniej¹cych jeszcze w terenie towarzystw.
Poprzez „wizyty kole¿eñskie”, udzia³ we wspólnych uroczystoœciach, zawodach strzeleckich
itp. starano siê utrzymaæ dawne wiêzi. Na przyk³ad tylko we wrzeœniu i paŸdzierniku 1936 r.
Towarzystwo bra³o udzia³ w ods³oniêciu pomnika poleg³ych powstañców w S³upi, przeniesie-
niu zw³ok czterech powstañców kompanii bukowskiej do nowego grobowca, zawodach strze-
leckich w Kórniku.

Lata trzydzieste to okres rozwoju Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych. Pocz¹tko-
wo jego prezesem by³ pierwszy dowódca Powstania Wielkopolskiego gen. Stanis³aw Taczak.
W 1935 r. z powodu stanu zdrowia zg³osi³ rezygnacjê. W latach 1935-37 na czele Zwi¹zku
sta³ senator z listy sanacyjnego Bezpartyjnego Bloku Wspierania Rz¹du, wicestarosta krajowy
dr Z. G³owacki.

Zwi¹zek Weteranów Powstañ Narodowych korzysta³ z upadku dotychczasowych organi-
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zacji kombatanckich. Wiêkszoœæ by³ych powstañców przechodzi³a w jego szeregi. W 1932 r.
posiada³ 73 ko³a na terenie Wielkopolski. Po dwóch latach skupia³ ju¿ 14 tys. cz³onków zorga-
nizowanych w 172 ko³ach w Wielkopolsce, Pomorzu i na Œl¹sku. W 1936 roku istnia³o
ju¿ 269 kó³ zwi¹zkowych. Znajdowa³y siê one nie tylko na terenie Wielkopolski, Pomorza i Œl¹-
ska, ale tak¿e w Krakowie, Zakopanem, Nieœwie¿u, Brzeœciu nad Bugiem. Organizacja liczy³a
ok. 23 tys. cz³onków. 

Szybki rozwój organizacyjny Zwi¹zek Weteranów zawdziêcza³ atrakcyjnemu programo-
wi spo³ecznemu. Przypada³ on na lata kryzysu ekonomicznego, którego skutki kombatanci do-
tkliwie odczuwali. Zwi¹zek obiecywa³ pracê, zapomogi, zasi³ki. W miarê mo¿liwoœci stara³ siê
ich udzielaæ. Wiele uwagi poœwiêca³ staraniom o ustawê sejmow¹, dziêki której wiêcej bezro-
botnych kombatantów mog³o znaleŸæ pracê. Du¿¹ rolê w jego rozwoju odegra³o wsparcie ze
strony administracji rz¹dowej. W³adze upatrywa³y w Zwi¹zku Weteranów jedn¹ z wa¿niej-
szych organizacji ugruntowuj¹cych wp³ywy sanacji w spo³eczeñstwie. W drugiej po³owie 1934
r. poleci³y starostom, aby w zwi¹zku z narastaj¹c¹ aktywnoœci¹ Wydzia³ów M³odych Stronnic-
twa Narodowego popierali rozwój i dzia³alnoœæ Zwi¹zku Strzeleckiego, Zwi¹zku Rezerwistów
i Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych. Z kolei sam Zwi¹zek zapewnia³ sobie przychyl-
noœæ w³adz deklaracjami lojalnoœci i manifestowaniem przywi¹zania do ideologii obozu rz¹do-
wego, np. nadaniem cz³onkowstwa honorowego J. Pi³sudskiemu, z okazji 15 rocznicy Powsta-
nia Wielkopolskiego w 1933 roku.

W po³owie lat trzydziestych zasz³y tak¿e zmiany w œrodowisku cz³onków by³ego Zwi¹zku
Towarzystw Powstañców i Wojaków i Zwi¹zku Towarzystw Uczestników Powstania Wielko-
polskiego. Bezskuteczne starania o rejestracjê zniechêci³y wielu z nich do dotychczasowych li-
derów – Stanis³awa Celichowskiego i Czes³awa Meissnera. 9 stycznia 1935 r. Towarzystwo
Powstañców i Wojaków na Je¿ycach uchwali³o przyst¹pienie do Federacji. Wkrótce podobne
decyzje podjê³y towarzystwa na Wildzie i £azarzu. Uzasadniaj¹c uchwa³y o przyst¹pieniu
do Federacji towarzystwa pisa³y do wojewody poznañskiego: „Towarzystwo uchwali³o dziœ
wyrzec siê swojej rozpolitykowanej w³adzy i przyst¹piæ do wielkiej rodziny wojskowej, jak¹ jest
Federacja Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny”. 

Przedstawiciele nowo wybranych zarz¹dów wymienionych towarzystw podczas spotkania
z wojewod¹ 22 stycznia 1935 r. z³o¿yli deklaracjê lojalnoœci, uzyskuj¹c wzamian obietnicê po-
myœlnego za³atwienia wniosków o rejestracjê. 13 lutego 1935 r. powo³ali wspólny Komitet In-
formacyjny Towarzystw Powstañców i Wojaków. Przewodnicz¹cym zosta³ Józef Tylczyñski.
Towarzystwa nale¿¹ce do Komitetu w kwietniu 1935 r. z³o¿y³y w Urzêdzie Wojewódzkim
nowe wnioski o rejestracjê. W tym samym czasie akces do Komitetu zaczê³y sk³adaæ organiza-
cje powstañcze z terenu powiatu gostyñskiego (Gostyñ, Pêpowo, Domachowo i Poniec) oraz
ostrowskiego.

W tym samym czasie dzia³acze Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego
na Wildzie, na czele ze Stanis³awem Kordyl¹, utworzyli Komitet Powstañców Wielkopolskich
i z³o¿yli wniosek o rejestracjê nowej organizacji o nazwie Zwi¹zek Powstañców Wielkopol-
skich. W³adze Federacji nie ¿yczy³y sobie dwóch nowych organizacji i dlatego podjê³y siê me-
diacji miêdzy obydwoma komitetami. Zakoñczy³y siê one powodzeniem. 25 sierpnia 1935 r.
komitety po³¹czy³y siê tworz¹c Komisjê Porozumiewawcz¹ Towarzystw Powstañczych. Opra-
cowa³a ona nowy statut i ustali³a, ¿e nowa organizacja bêdzie nosiæ nazwê – Towarzystwo Po-
wstañców Wielkopolskich. Decyzja o utworzeniu Towarzystwa zapad³a 11 wrzeœnia 1935 r.,
a ju¿ 11 paŸdziernika nast¹pi³a jego rejestracja w Urzêdzie Wojewódzkim w Poznaniu. Preze-
sem zosta³ Stanis³aw Kordyla, a wiceprezesem Józef Tylczyñski.
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Towarzystwo Powstañców Wielkopolskich dzia³a³o jedynie na terenie województwa po-
znañskiego. Posiada³o prost¹ strukturê organizacyjn¹, pozbawion¹ szczebli poœrednich. Ko³a
terenowe podlega³y bezpoœrednio Zarz¹dowi G³ównemu w Poznaniu. Cz³onkami Towarzy-
stwa mogli byæ wy³¹cznie powstañcy wielkopolscy, co odró¿nia³o je od Zwi¹zku Weteranów,
który przyjmowa³ w swe szeregi wszystkich by³ych bojowników o niepodleg³oœæ.

Towarzystwo istnia³o w latach 1935-37. Pod wzglêdem liczebnoœci nigdy nie dorówna-
³o Zwi¹zkowi Weteranów. W 1936 r. liczy³o 4442 cz³onków, skupionych w 17 ko³ach.
Rok póŸniej posiada³o 22 ko³a, w tym 9 na terenie Poznania. Pierwszy zjazd Towarzystwa
odby³ siê 8 marca 1936 r. w Poznaniu. Funkcjê prezesa powierzono wówczas Janowi K¹ko-
lewskiemu. Na II ZjeŸdzie, 28 lutego 1937 r., prezesem zosta³ Bernard Œliwiñski, by³y do-
wódca frontu po³udniowo – zachodniego Powstania Wielkopolskiego zwanego Grup¹ Lesz-
no.

W miarê wzrostu liczby organizacji weteranów Powstania, coraz czêœciej mówiono o po-
trzebie ich zjednoczenia, okreœlanego tak¿e jako konsolidacja stowarzyszeñ powstañczych.
O wadach rozbicia jednoœci ruchu mówiono czêsto, ale niewiele z tego wynika³o. Trudno by³o
prze³amaæ nie tylko ró¿nice polityczne, ale równie¿ osobiste ambicje poszczególnych dzia³aczy
zwi¹zkowych. Dlatego a¿ do wybuchu wojny nie dosz³o do pe³nej konsolidacji organizacji we-
teranów. Uda³o siê tego dokonaæ tylko czêœciowo. 

Z inicjatyw¹ zjednoczenia organizacji kombatanckich wyst¹pi³ Zwi¹zek Weteranów Po-
wstañ Narodowych. 15 paŸdziernika 1935 r. z inicjatywy prezesa tego Zwi¹zku, Z. G³owac-
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kiego, ukonstytuowa³ siê Miêdzyzwi¹zkowy Komitet Porozumiewawczy Zwi¹zków i Zrze-
szeñ Powstañców i Bojowców Niepodleg³oœciowych. Jego celem by³o przygotowanie zjedno-
czenia organizacji skupiaj¹cych weteranów. Do Komitetu obok ZWPN wesz³y nastêpuj¹ce or-
ganizacje: Towarzystwo Powstañców Wielkopolskich, Zrzeszenie b. Bojowców Niepodleg³o-
œciowych Ziem Zachodnich, Stowarzyszenie Niepodleg³oœciowców w Niemczech oraz Sekcja
Powstañców i Niepodleg³oœciowców Zwi¹zku Inwalidów Wojennych. Kontakt z Komitetem
nawi¹za³o tak¿e Towarzystwo Powstañców i Wojaków im. F. Ratajczaka. Propozycjê wspó³-
pracy odrzuci³o zdecydowanie tylko Towarzystwo Uczestników Powstania Wielkopolskiego
im. I. Paderewskiego.

Wkrótce z pertraktacji zjednoczeniowych wycofa³a siê wiêkszoœæ wymienionych organiza-
cji, natomiast Zwi¹zek Weteranów Powstañ Narodowych i Towarzystwo Powstañców Wiel-
kopolskich 6 lutego 1936 r. podjê³y wspóln¹ uchwa³ê o utworzeniu miêdzyzwi¹zkowej Komi-
sji Weryfikacyjnej. Zatwierdzi³y wzór przysz³ego munduru zwi¹zkowego. Zarz¹dy g³ówne
obydwu zwi¹zków podjê³y decyzjê o œcis³ej wspó³pracy. 12 stycznia 1937 r. na posiedzeniu
Komitetu Porozumiewawczego podjêto uchwa³ê o zjednoczeniu obydwu organizacji w najbli¿-
szej przysz³oœci. Zadecydowano, ¿e organizacja otrzyma nazwê – Zwi¹zek Powstañców
Wielkopolskich. Formaln¹ decyzjê o zjednoczeniu podjê³y zjazdy Zwi¹zku Weteranów
Powstañ Narodowych i Towarzystwa Powstañców Wielkopolskich w listopadzie i grud-
niu 1937 r. 4 stycznia 1938 r. wojewoda poznañski zarejestrowa³ statut Zwi¹zku Powstañ-
ców Wielkopolskich.
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Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich by³ w latach 1938 – 1939 najsilniejsz¹ organizacj¹
by³ych powstañców. Podzia³ terytorialny Zwi¹zku opiera³ siê na podziale przyjêtym w Zwi¹z-
ku Weteranów. Istnia³y nadal trzy podstawowe okrêgi: Poznañski, Pomorski i Œl¹ski. Najwiêk-
szy z nich, Poznañski liczy³ 214 kó³ i 15196 cz³onków (1939). Jego granice zosta³y dostosowa-
ne do nowego podzia³u terytorialnego kraju wed³ug reformy administracyjnej z 1938 r. Na Po-
morzu Zwi¹zek posiada³ 49 kó³ (3367 cz³onków), a Okrêg Œl¹ski liczy³ 18 kó³ (1010 cz³on-
ków) (dane z 1939 r.).

Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich rozpocz¹³ równie¿ organizowanie nowych kó³
na innych terenach Polski, a nawet poza jej granicami. Ju¿ Zwi¹zek Weteranów posiada³ kilka
tzw. kó³ detaszowanych w centralnych i wschodnich rejonach Polski. Po utworzeniu ZPW
utworzono ko³o w Warszawie, które otrzyma³o status reprezentanta œrodowiska powstañ-
czego w stolicy. 26 lutego 1939 r. zosta³ utworzony Okrêg Warszawski licz¹cy 11 kó³ i 848
cz³onków. Nale¿a³y do niego ko³a w centralnej i wschodniej Polsce.

Wœród polskich emigrantów zarobkowych we Francji utworzenie organizacji by³ych po-
wstañców zainicjowa³ w 1937 r. Ludwik ¯ak. W krótkim czasie powsta³o kilka kó³ Zwi¹zku
Weteranów Powstañ Narodowych. Utworzy³y one nieformalnie Okrêg Francuski, poniewa¿
Zwi¹zek nie mia³ w statucie zapisanego prawa do dzia³ania poza granicami kraju. Z chwil¹
utworzenia Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich okrêg zosta³ prawnie zalegalizowany. W je-
go ramach dzia³a³o 8 kó³ wœród polskiej emigracji zarobkowej na terenie pó³nocnych departa-
mentów. Nie uda³o siê natomiast Zwi¹zkowi rozwin¹æ szerszej dzia³alnoœci na terenie Belgii. Je-
dyne ko³o istniej¹ce w Liege liczy³o 19 cz³onków.
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Pierwszym prezesem Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich zosta³ ge-
nera³ w st. spocz. Kazimierz Raszewski. Wkrótce jednak poda³ siê do dymisji. Jej przyczyn¹ by³
skandal, który wywo³a³y wydane drukiem jego wspomnienia, a dok³adniej okres s³u¿by w ar-
mii niemieckiej, który wspomina³ bardzo pozytywnie. Komisarycznym prezesem zosta³ Ber-
nard Œliwiñski, jednak i on wkrótce zrezygnowa³ z dzia³alnoœci w Zwi¹zku wskutek przyczyn
osobistych. Przez krótki czas, do zjazdu walnego, funkcjê prezesa pe³ni³ Franciszek Szyszka,
a od 5 maja 1939 roku, a¿ do wybuchu wojny Zdzis³aw Or³owski.

Ruch kombatancki powstañców wielkopolskich nie by³ jednak w pe³ni zjednoczony. Po-
za szeregami Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich pozostawa³y nadal towarzystwa powstañ-
ców i wojaków oraz uczestników powstania wielkopolskiego. Wiosn¹ 1939 r. ówczesny pre-
zes ZPW Zdzis³aw Or³owski nawi¹za³ rozmowy ze Stanis³awem Celichowskim, Czes³awem
Meissnerem i Stanis³awem Thielem w sprawie zjednoczenia. Rozmówcy Z. Or³owskiego za¿¹-
dali przyst¹pienia Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich do Towarzystwa Uczestników Po-
wstania Wielkopolskiego. Takie ¿¹danie to oczywisty nonsens. Trudno wyobraziæ sobie, aby
kilkudziesiêciotysiêczny Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich, który mia³ struktury na terenie
kraju i poza jego granicami, podporz¹dkowa³ siê niewielkiej, lokalnej, dzia³aj¹cej tylko w Pozna-
niu organizacji. Kolejnymi warunkami zjednoczenia by³o przyjêcie przez ca³¹ organizacjê „ide-
ologii narodowej” i mianowanie Stanis³awa Thiela jej prezesem. Nic dziwnego, ¿e te ¿¹dania zo-
sta³y z miejsca odrzucone.

Obchody rocznic Powstania 
Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ s³u¿¹cych pielêgnowaniu pamiêci o Powstaniu by³y ob-

chody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Mobilizowa³y zwi¹zki kombatanckie, in-
ne organizacje spo³eczne, np. Soko³a, harcerstwo, czêsto równie¿ w³adze samorz¹dowe.

Po raz pierwszy obchody rocznicowe odby³y siê ju¿ w 1919 r. Panowa³y wówczas specy-
ficzne warunki spo³eczno – polityczne. Sytuacja m³odego pañstwa polskiego by³a ci¹gle nieusta-
bilizowana. Co prawda zachodnia granica w Wielkopolsce i na Pomorzu zosta³a ju¿ okreœlo-
na przez traktat wersalski, ale ci¹gle by³ nierozstrzygniêty los Górnego Œl¹ska, Warmii, Mazur
i Powiœla, gdzie mia³y odbyæ siê plebiscyty. Wielk¹ niewiadom¹ stanowi³a sytuacja na wscho-
dzie. Trwa³¹ wojna z Rosj¹ bolszewick¹, tli³y siê konflikty z Litw¹ i Ukraiñcami. Te konflikty,
chocia¿ doœæ odleg³e terytorialnie, absorbowa³y uwagê opinii publicznej Wielkopolski, a wiele
rodzin dotyka³y osobiœcie. W szeregach wojsk polskich na wschodzie walczy³y przecie¿ dzie-
si¹tki tysiêcy Wielkopolan, maj¹cych wczeœniej za sob¹ s³u¿bê w szeregach powstañczych.
W tym czasie nie istnia³y jeszcze zwi¹zki kombatanckie, dlatego ciê¿ar organizacji spada³ g³ów-
nie na w³adze samorz¹dowe, przy aktywnej wspó³pracy wojska.

Obchodzona w 1919 r. pierwsza rocznica by³a równie¿ szczególna ze wzglêdu na udzia³
goœci najwy¿szej rangi. Przed po³udniem, 27 grudnia 1919 r. do miasta przyby³ poci¹giem Igna-
cy Jan Paderewski, a w dniu nastêpnym by³ obecny Naczelnik Pañstwa Józef Pi³sudski. Podob-
nie jak rok wczeœniej, Paderewskiego wita³y t³umy na dworcu i ulicach. Równie¿ wzorem roku
poprzedniego, Paderewski przemówi³ krótko do zebranych t³umów z okna „Bazaru”. Przy-
pomnia³ wydarzenia roku poprzedniego i nawi¹za³ do odbudowy gospodarczej kraju. Wyra-
zi³ nadziejê, ¿e „Wielkopolska, która tyle okaza³a ju¿ tê¿yzny i w tej walce (gospodarczej) oka-
¿e siê niespo¿yt¹ i stanie siê wzorem dla ca³ej Polski”. 

Z udzia³em Paderewskiego odby³o siê nabo¿eñstwo w kolegiacie, bankiet w hotelu „Ba-
zar”, na którym mia³y miejsce przemówienia Paderewskiego, majora H. B. Rawlingsa i wice-
prezydenta Lwowa, Leopolda Stahla, który dziêkowa³ Wielkopolanom za pomoc w walce
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z Ukraiñcami. Wieczorem wielkiej Sali Ogrodu Zoologicznego wrêczono oko³o 700 osobom
Krzy¿e Walecznoœci i Krzy¿e Zas³ugi Obywatelskiej, w tym m. in. I. Paderewskiemu, H. B.
Rawlingsowi, W. Korfantemu. Po tej uroczystoœci Paderewski by³ jeszcze w Teatrze Wielkim,
a o godz. 23.00 uda³ siê do Warszawy. 

Józef Pi³sudski przyby³ do Poznania nazajutrz, tj. 28 grudnia 1919 r. w towarzystwie pre-
miera Leopolda Skulskiego. Naczelnik Pañstwa wzi¹³ udzia³ w mszy na Placu Wolnoœci i przy-
j¹³ defiladê wojskow¹. O godzinie 18.00 w Zamku zosta³ wydany uroczysty obiad w trakcie
którego g³os zabrali: W³adys³aw Seyda, prezydent Poznania Jarogniew Drwêski, marsza³ek
Tr¹mpczyñski, Czes³aw Meissner, przyby³y z Lwowa ksi¹dz Dobiecki, premier Skulski i sam Pi³-
sudski, który podkreœla³, ¿e wybuch Powstania bardzo polepszy³ po³o¿enie m³odego pañstwa
polskiego, zagro¿onego przez Niemcy. Naczelnik wyrazi³ wdziêcznoœæ Wielkopolanom: „Do-
zna³em wówczas (tj. z chwil¹ wybuchu Powstania) wielkiej ulgi, ¿e dot¹d po roku ¿ywe uczu-
cie wdziêcznoœci mnie ogarnia, gdy myœlê o jej sprawcach. A s¹dzê, ¿e wraz ze mn¹, ulgi tej do-
zna³a i wdziêcznoœæ podziela ca³a Polska”. Mimo tych s³ów, bardzo pochlebnych pod adresem
Wielkopolan, prasa poznañska oglêdnie ocenia³a wizytê Pi³sudskiego, podczas gdy z entuzja-
zmem wypowiada³a siê o Paderewskim. Kolejny raz Pi³sudski by³ na trzeciej rocznicy wybuchu
Powstania w 1921 r. Wzi¹³ udzia³ w mszy œwiêtej w farze poznañskiej, a nastêpnie dekorowa³
odznaczeniami by³ych powstañców wielkopolskich na dziedziñcu zamkowym.

Na kolejnych obchodach rocznicowych nie by³o ju¿ tak wysokich rang¹ goœci z Warszawy.
Jednak spo³eczeñstwo wielkopolskie nie ogl¹daj¹c siê na obojêtnoœæ tak zwanych czynników
rz¹dowych, czci³o pamiêæ zwyciêskiego Powstania w³asnymi si³ami. Starano siê przy tym, aby
obchody wypada³y jak najbardziej okazale, szczególnie w czasie okr¹g³ych rocznic wybuchu
Powstania: pi¹tej w 1923 roku, dziesi¹tej w 1928 roku, piêtnastej w 1933 roku i dwudziestej
w 1938 roku.

W 1923 r. z okazji pi¹tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Starym Rynku
w Poznaniu, przed rzêsiœcie oœwietlonym ratuszem, w obecnoœci t³umnie zgromadzonych
mieszkañców miasta Poznania, zgromadzi³y siê towarzystwa powstañcze oraz inne organiza-
cje spo³eczne, jak oficerowie rezerwy, bractwa strzeleckie, sokoli, harcerze, hallerczycy i do-
wborczycy. Zebrani wys³uchali przemówieñ prezydenta miasta, Cyryla Ratajskiego i by³ego
prezesa Rady Ludowej miasta Poznania Czes³awa Meissnera. „Kurier Poznañski” podkreœla³,
¿e „mimo mrozu rynek by³ zalany publicznoœci¹”. W salach Wielkopolskiego Muzeum Woj-
skowego zaprezentowano obraz Leona Wróblewskiego apoteozuj¹cy Powstanie Wielkopol-
skie. Wed³ug „Kuriera Poznañskiego” przedstawia³ on „wielkopolskiego powstañca, opieraj¹-
cego twardo stopê na trupie powalonego Prusaka. W rêku trzyma on sztandar narodowy.
Obok le¿¹ rozbite emblematy cesarstwa niemieckiego. W dali, w blaskach wschodz¹cego s³oñ-
ca wolnoœci, rysuj¹ siê linie poznañskiego ratusza. Ca³oœæ robi imponuj¹ce wra¿enie”. Rocznica
Powstania zaowocowa³a tak¿e publikacj¹ wspomnieñ na ³amach prasy i pierwszymi monogra-
fiami, m. in. autorstwa Karola Rzepeckiego.

Piêæ lat póŸniej, w 1928 r. obchodom powstañczym nadano jeszcze bardziej imponuj¹cy
przebieg. Prasa podawa³a, ¿e ca³a Wielkopolska tonê³a w powodzi flag narodowych, a uroczy-
ste akademie gromadzi³y t³umy publicznoœci. W Poznaniu, gmachy publiczne z tej okazji by³y
iluminowane reflektorami. Na Placu Wolnoœci odprawiono mszê, po czym pierwszy dowód-
ca Powstania genera³ Stanis³aw Taczak przyj¹³ symboliczny raport powstañczy. Wa¿nym mo-
mentem uroczystoœci by³o ods³oniêcie dwóch tablic pami¹tkowych: ku czci Ignacego Paderew-
skiego na œcianie „Bazaru” i ku czci Franciszka Ratajczaka u zbiegu ulic Ratajczaka i 27 Grud-
nia. Organizacje kombatanckie wraz z innymi stowarzyszeniami spo³ecznymi bra³y udzia³ w de-
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filadzie przed Zamkiem, a nastêpnie w uro-
czystoœci nadania szabli honorowej by³emu
dowódcy Stra¿y Ludowej Julianowi Langemu
w Hali Reprezentacyjnej Targów Poznañ-
skich. Wieczorem w Auli Uniwersyteckiej
odby³a siê wielka akademia. Ponadto odby³o
siê wiele uroczystoœci towarzysz¹cych, zor-
ganizowanych przez zwi¹zki powstañcze.
Na cmentarzu górczyñskim, gdzie znajdowa³
siê ods³oniêty w 1924 r., pomnik poleg³ych
powstañców, dorocznym zwyczajem sk³ada-
no kwiaty, natomiast Zwi¹zek by³ych Uczest-
ników Powstañ Narodowych uczci³ grudnio-
we œwiêto poœwiêceniem sztandaru.

Zorganizowanie uroczystoœci na tak du¿¹
skalê by³o mo¿liwe miêdzy innymi dziêki
wspó³pracy wszystkich organizacji komba-
tanckich, niezale¿nie od ich oblicza politycz-
nego. Ich przedstawiciele zasiadali i wspó³pra-
cowali zgodnie zarówno w Wojewódzkim
jak i Lokalnym Komitecie Obchodów 10-lecia
Powstania Wielkopolskiego. Prasa poznañ-
ska podkreœla³a, ¿e „Komitet Lokalny po³¹-
czy³ siê z Wojewódzkim, który chc¹c nadaæ
obchodowi cechy œwiêta pañstwowego zgru-
powa³ wokó³ siebie przedstawicieli wszyst-
kich stanów. Dziesiêciolecie Powstania Wielkopolskiego obchodzi, wiêc spo³eczeñstwo nasze
pod znakiem zgody i radoœci”.

Niestety w kolejnych latach wœród braci powstañczej coraz bardziej przejawia³y siê podzia-
³y na tle politycznym. Doprowadzi³y one do istnienia wielu zwi¹zków powstañczych. Jedne
z nich wyraŸnie sympatyzowa³y z ruchem narodowym (endecj¹), inne zaœ opowiada³y siê
po stronie rz¹dz¹cego wówczas Polsk¹ obozu pi³sudczykowskiego (sanacyjnego). Organizacje
kombatanckie sympatyzuj¹ce z ruchem narodowym skupia³y siê w Legionie Wielkopolskim,
zaœ zwi¹zki wspierane przez sanacjê tworzy³y Federacjê Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczy-
zny. W nastêpnych latach obchody rocznicowe osobno organizowa³y zwi¹zki nale¿¹ce do Fe-
deracji, a osobno Legionu Wielkopolskiego. Powodem tego stanu rzeczy by³a zaostrzaj¹ca siê
walka polityczna. Bardzo smutne, ale niestety znamienne dla ówczesnych nastrojów, jest
oœwiadczenie Legionu Wielkopolskiego, który potêpi³ I Okrêg Towarzystw Powstañców i Wo-
jaków za udzia³ w akademii zorganizowanej 27 grudnia 1932 r. przez „sanacyjne organizacje
by³ych wojskowych”.

Z powodów politycznych odrêbnie przebiega³y urz¹dzone z wielkim rozmachem w 1933 r.
uroczystoœci 15-lecia Powstania. Organizacje skupione w Legionie Wielkopolskim zorganizo-
wa³y w Sali Ogrodu Zoologicznego akademiê. Nadano jej szczególnie uroczysty charakter ze
wzglêdu na obecnoœæ delegacji dowborczyków w historycznych mundurach i z historycznym
sztandarem. Jednym z nielicznych akcentów wspólnych obchodów by³y uroczystoœci na Placu
Wolnoœci w Poznaniu, gdzie zapalono wielkie ognisko oraz z³o¿enie wieñców przed Pomni-
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kiem Wdziêcznoœci. Dorocznym zwyczajem
sk³adano wi¹zanki na cmentarzu górczyñ-
skim oraz w innych miejscach upamiêtniaj¹-
cych Powstanie. Odby³ siê równie¿ prze-
marsz organizacji kombatanckich przez mia-
sto i akademia w auli uniwersyteckiej.

Ostatnie w okresie II Rzeczypospolitej ob-
chody rocznicowe odby³y siê w 20. rocznicê
Powstania w 1938 r. Wielk¹ aktywnoœci¹
w ich organizacji wykaza³ siê Zwi¹zek Po-
wstañców Wielkopolskich. W³adze tej orga-
nizacji postanowi³y zorganizowaæ wielki zjazd
powstañców i niepodleg³oœciowców Wielko-
polski, Pomorza i Œl¹ska. Planowano, ¿e
na uroczystoœci w Poznaniu przybêdzie po-
nad 10 tysiêcy osób, a ponadto specjalne
sztafety: rowerzystów (ok. 1 tys. osób)
i motocyklistów (ok. 100 osób). W czasie
uroczystoœci zamierzano nadaæ cz³onko-
stwo honorowe marsza³kowi Edwardowi
Rydzowi - Œmig³emu, który jednak do Po-
znania nie przyby³. 

Przedsiêwziêcie wymaga³o znacznych
œrodków finansowych, szacownych na oko-
³o 10800 z³otych. Wyasygnowanie takiej

kwoty przekracza³o mo¿liwoœci Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich, tote¿ zwróci³ siê on
do wielu instytucji z proœb¹ o dotacje. Zorganizowa³ równie¿ w celu zdobycia funduszów kon-
cert wokalno-muzyczny w auli uniwersyteckiej. Zarzucono natomiast projekt urz¹dzenia lote-
rii powstañczej z powodu zbyt wysokich op³at skarbowych. Staraniem Zwi¹zku kolej urucho-
mi³a kilka dodatkowych poci¹gów z Rawicza, Bydgoszczy, Kêpna i Jarocina do Poznania. Mia-
³y one przywieŸæ uczestników uroczystoœci. Wszystkim przyznano 80% zni¿kê. Przygotowa-
no 1000 miejsc noclegowych na terenie Poznania.

Podjête znacznym nak³adem si³ i œrodków uroczystoœci wypad³y okazale. Prasa opisywa³a
miasto ton¹ce w powodzi flag narodowych. Czo³owe gazety poznañskie zamieszcza³y okolicz-
noœciowe artyku³y przypominaj¹ce wydarzenia sprzed dwudziestu lat. Protektorat nad uroczy-
stoœciami obj¹³ marsza³ek Edward Rydz-Œmig³y reprezentowany przez genera³a Edmunda
Knoll-Kownackiego. Uroczystoœci trwa³y dwa dni. W drugi dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
(26 grudnia) odby³ siê wielki zjazd powstañczy zorganizowany przez Zwi¹zek Powstañców
Wielkopolskich. Po mszy przed Hal¹ Targow¹, kolumna powstañców uda³a siê uroczystym
pochodem przez miasto do ratusza, gdzie na rêce tymczasowego prezydenta miasta Tadeusza
Rugego z³o¿ono urny z ziemi¹ z pobojowisk francuskich, przeznaczone na planowany Grób
Nieznanego Powstañca w Poznaniu. Uroczystoœci powstañcze obejmowa³y równie¿ defiladê
przed Pomnikiem Wdziêcznoœci, zebranie kole¿eñskie w Sali Ogrodu Zoologicznego i trady-
cyjny „œwi¹teczny op³atek” w sali Heyduckiego. Nazajutrz uroczystoœci rozpoczê³a msza w fa-
rze, odprawiona przez biskupa Dymka, po której odby³a siê akademia w ratuszu, gdzie prezes
Zwi¹zku Powstañców Œl¹skich Rudolf Kornke wrêczy³ miastu Poznaniowi Krzy¿ na Œl¹skiej
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Wstêdze Zas³ugi. Miasto otrzyma³o równie¿ odznakê wrzesiñskiego pu³ku piechoty. Po po³u-
dniu, zwyczajem lat poprzednich, odby³a siê manifestacja na Placu Wolnoœci, sk¹d po zapaleniu
ogniska kolumna z³o¿ona z wojska i organizacji spo³ecznych przesz³a pod Pomnik Wdziêczno-
œci celem z³o¿enia wieñców. Ponadto delegacje organizacji powstañczych i Soko³a z³o¿y³y wieñ-
ce na wszystkich cmentarzach poznañskich gdzie znajdowa³y siê groby powstañców wielkopol-
skich. Uroczystoœci zakoñczy³a akademia w auli uniwersyteckiej. Uroczystoœæ uœwietnia³y do-
datkowo ró¿ne imprezy towarzysz¹ce, jak na przyk³ad zawody strzeleckie na strzelnicy po-
znañskiego Bractwa Kurkowego „o godnoœæ zwyciêzcy 27 grudnia”. W ³azarskiej siedzibie
Stronnictwa Narodowego Celestyn Rydlewski wyg³osi³ referat okolicznoœciowy. Prasa poznañ-
ska publikowa³a liczne wspomnienia osób zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ niepodleg³oœciowa,
m. in. Henryka Œniegockiego, Stanis³awa Celichowskiego. Wœród goœci spoza Wielkopolski by-
li obecni: wojewoda wileñski, powstaniec wielkopolski, Ludwik Bociañski, pose³ Stanis³aw JóŸ-
wiak, p³k. Kazimierz Glabisz, pp³k Jan Karczmarek i pp³k Józef £ukomski. Na uroczystoœci nie
przyby³ marsza³ek Edward Rydz – Œmig³y, chocia¿ zaszczyci³ obchody swoim honorowym pa-
tronatem. Nie powtórzy³a siê sytuacja z 1919 r. kiedy Poznañ goœci³ najwiêksze postacie pol-
skiej polityki: Ignacego Paderewskiego, Józefa Pi³sudskiego, premiera Leopolda Skulskiego i kil-
ku jeszcze przedstawicieli Rady Ministrów.

Wzorem Poznania równie¿ w innych miastach, miasteczkach a nawet wiêkszych wioskach
wielkopolskich odbywa³y siê obchody rocznicy wybuchu powstania. Organizacje kombatanc-
kie wystêpowa³y czêsto w charakterze g³ównych organizatorów. Ich staraniem urz¹dzano aka-
demie, defilady, ods³aniano pomniki i tablice pami¹tkowe. Na przyk³ad w Opalenicy pierwsze
obchody zorganizowano ju¿ 27 grudnia 1919 r., a staraniem miejscowego Towarzystwa
Uczestników Powstania Wielkopolskiego postawiono pierwszy w Polsce pomników powstañ-
czych. Bywa³y przypadki oryginalnych pomys³ów urozmaicenia programu uroczystoœci. We
wspomnianej Opalenicy 3 paŸdziernika 1920 r. wystawiono sztukê ludow¹ „Gór¹ nasi”,
w której „…znane melodie wpleciono w treœæ swojsk¹ i blisk¹ sercom naszym, bo opart¹
na wypadkach Powstania”. Z okazji 10 rocznicy wybuchu Powstania równie¿ w Opalenicy wy-
stawiono tzw. „¿ywy obraz” pt. „Pogrom Niemca przez Wielkopolskê”. W 1934 r., z okazji
rocznicy wyzwolenia Inowroc³awia miejscowe organizacje kombatanckie i przysposobienia
wojskowego urz¹dzi³y æwiczenia, które wiernie odtwarza³y przebieg walk o miasto w stycz-
niu 1919 roku.

Tradycja powstañcza a legionowo – peowiacka 
Zwi¹zki kombatanckie weteranów Powstania d¹¿y³y do przybli¿enia wielkopolskich trady-

cji niepodleg³oœciowych innym dzielnicom Polski, a tak¿e rz¹dz¹cemu obozowi pi³sudczykow-
skiemu, który wyraŸnie faworyzowa³ tradycje legionowo-peowiackie. Starano siê wiêc zainte-
resowaæ obchodami naczelne w³adze pañstwowe, zwracaj¹c siê w 1928 r. do Prezydenta RP
o przyjêcie honorowego protektoratu nad uroczystoœciami 10-lecia wybuchu Powstania i za-
praszaj¹c na obchody rocznicowe w 1935 roku marsza³ka Edwarda Rydza-Œmig³ego. 

Zwi¹zki kombatanckie czyni³y starania, aby z czynem powstañczym Wielkopolan zapo-
znaæ mieszkañców stolicy Polski. Po raz pierwszy spo³eczeñstwo Warszawy zobaczy³o po-
wstañców wielkopolskich w czasie wielkiej parady zorganizowanej na Placu Saskim z okazji 10
rocznicy niepodleg³oœci. Znaczna grupa powstañców maszerowa³a wówczas w kolumnie Fe-
deracji Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny, zaœ Zwi¹zek by³ych Uczestników Powstañ
Narodowych na rêce Józefa Pi³sudskiego oraz Ignacego Moœcickiego z³o¿y³ adresy ho³downi-
cze. W nastêpnych latach równie¿ podejmowano próby organizowania uroczystoœci powstañ-
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czych w Warszawie. Przez d³u¿szy czas koñczy³y siê one niepowodzeniem. Zwi¹zek Wetera-
nów Powstañ Narodowych bezskutecznie próbowa³ uzyskaæ zgodê Ministerstwa Spraw Woj-
skowych na wystawienie warty powstañczej przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza w dniu 27
grudnia. Sytuacja zmieni³a siê z chwil¹ zjednoczenia organizacji powstañczych i utworzenia
Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich, który posiada³ swoje ko³o zwi¹zkowe na terenie War-
szawy. Dziêki jego zabiegom, w rocznicê Powstania Styczniowego, 22 stycznia 1939 r. odby-
³y siê po raz pierwszy w Warszawie uroczystoœci rocznicowe wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego. Po nabo¿eñstwie w koœciele garnizonowym powstañcy z³o¿yli wieniec na Grobie Nie-
znanego ¯o³nierza i zaci¹gnêli wartê honorow¹. Pochód Wielkopolan przemaszerowa³ przez
miasto, oddaj¹c przed Belwederem ho³d pamiêci Józefa Pi³sudskiego, po czym przeszed³
pod mieszkanie marsza³ka Edwarda Rydza-Œmig³ego na ulicy Klonowej, gdzie marsza³ek wy-
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g³osi³ krótkie przemówienie. Podczas akademii w sto³ecznym ratuszu przemawia³ miêdzy in-
nymi wojewoda wileñski, Ludwik Bociañski. Podkreœli³ znaczenie faktu pierwszego obchodu
Powstania Wielkopolskiego w Warszawie: „Dumni z dokonanego o w³asnych si³ach czynu,
na który z takim utêsknieniem oczekiwa³ Komendant Pi³sudski, obchodzimy dziœ rocznicê
naszego od wieków zwyciêskiego zmagania siê ze œwiatem germañskim po raz pierwszy w sto-
licy Polski, naszej dumnej Warszawie”. Tygodnik „G³os Powstañca Wielkopolskiego” zadowo-
leniem stwierdza³, ¿e „Tê otaczaj¹c¹ czyny i zas³ugi Wielkopolan 20-letni¹ ciszê przerwa³y
wreszcie niedzielne powstañcze uroczystoœci”. Równie¿ prasa endecka dostrzega³a znaczenie
faktu pierwszych uroczystoœci powstañczych w Warszawie. Zwraca³a jednoczeœnie uwagê
na pomijany przez prasê sanacyjn¹ moment uroczystoœci warszawskich, jaki stanowi³o z³o¿e-
nie przez delegacjê Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich wieñca na grobie Romana Dmow-
skiego.

Zwi¹zek Weteranów Powstañ Narodowych, a póŸniej jego kontynuator – Zwi¹zek Po-
wstañców Wielkopolskich, wzi¹³ równie¿ udzia³ w budowie Kopca Józefa Pi³sudskiego na So-
wiñcu w Krakowie. Mia³a na nim znaleŸæ siê ziemia ze wszystkich pobojowisk z czasów walk
o niepodleg³oœæ. W latach 1934-35 staraniem Zwi¹zku Weteranów dokonano uroczystego
pobrania ziemi z 36 pól bitewnych z Wielkopolski. Urny z ziemi¹ przewieziono do Muzeum
Wielkopolskiego w Poznaniu, a nastêpnie uroczyœcie przekazano do Krakowa. W ten sposób
Wielkopolanie starali siê podkreœliæ znaczenie swojego czynu w ca³okszta³cie wysi³ków prowa-
dz¹cych do odbudowy pañstwa polskiego.

Uroczystoœci pogrzebowe, pomniki i tablice pami¹tkowe 
Pamiêæ o Powstaniu utrwalano nie tylko z okazji rocznicowych obchodów. Charakter pa-

triotycznych uroczystoœci nadawano pogrzebom zas³u¿onych dowódców powstañczych i sze-
regowych powstañców. Szerokim echem w Wielkopolsce odbi³y siê w 1937 r. uroczystoœci
pogrzebowe ku czci Stanis³awa Rybki-Myriusa, jednego z organizatorów Powstania i dzia³acza
wielu organizacji kombatanckich. Prasa donosi³a o uroczystym pogrzebie 8 powstañców
w Wielichowie, których zw³oki wczeœniej spoczywa³y pod Kargow¹ na terenie Niemiec, sk¹d
uda³o siê je ekshumowaæ. Podobny charakter mia³a uroczystoœæ ekshumacji zw³ok powstañ-
ców pochowanych w Sulechowie, po³o¿onym wówczas na terenie Niemiec i uroczyste
przeniesienie ich na cmentarz w Zb¹szyniu. Uroczystoœci przeniesienia zw³ok powstañców
do nowych grobowców mia³y miejsce tak¿e w sierpniu 1935 r. w Œrodzie Wielkopolskiej
i paŸdzierniku 1936 r. w S³upi ko³o Stêszewa, dok¹d przewieziono zw³oki pochowanych
w okolicach Zb¹szynia.

Szczególnie czêsto urz¹dzano uroczystoœci z okazji ods³oniêcia pomników i tablic pa-
mi¹tkowych. Wiele towarzystw i kó³ powstañczych mia³o ambicjê aby staæ siê fundatorem
pomnika lub chocia¿by skromnej tablicy upamiêtniaj¹cej lokalne wydarzenia lat 1918-19.
Ju¿ od pierwszych lat niepodleg³oœci poszczególne organizacje powstañcze wykazywa³y siê
pod tym wzglêdem znaczn¹ aktywnoœci¹. W 1922 r. z inicjatywy nowo za³o¿onych towa-
rzystw powstañców i wojaków ods³oniêto pomniki w Swarzêdzu, Opalenicy i Kcyni oraz
tablice pami¹tkowe w koœciele garnizonowym w Poznaniu. Niektóre uroczystoœci ods³o-
niêcia po³¹czono ze zjazdami organizacji kombatanckich. 24 wrzeœnia 1922 r. w Paterku
kolo Nak³a odby³ siê zlot towarzystw powstañczych z Bydgoszczy, Mroczy, Szubina, Kcy-
ni, Jarocina, Nak³a, Anielina, Inowroc³awia oraz towarzystw hallerczyków z Bydgoszczy
i Nak³a z okazji ods³oniêcia pomnika upamiêtniaj¹cego boje toczone na froncie pó³nocnym
Powstania Wielkopolskiego.
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W Poznaniu pierwszym pomnikiem upamiêtniaj¹cym poleg³ych w Powstaniu by³ obelisk ku
czci poleg³ych na cmentarzu górczyñskim. Powsta³ on z inicjatywy Towarzystwa Powstañców
i Wojaków £azarz-Górczyn im I. Andrzejewskiego. W celu zdobycia funduszy potrzebnych
na budowê pomnika, Towarzystwo organizowa³o szereg imprez dochodowych, jak na przy-
k³ad koncert w ogrodzie zoologicznym we wrzeœniu 1922 r., zabawê ludow¹ i loteriê. Uroczy-
ste poœwiêcenie kamienia wêgielnego w obecnoœci przedstawicieli w³adz wojewódzkich i Do-
wództwa Okrêgu Korpusu VII na czele z genera³em Kazimierzem Raszewskim mia³o miej-
sce 1 stycznia 1923 r., zaœ uroczystoœæ ods³oniêcia 13 lipca 1924 r. Od tej pory pomnik
na cmentarzu górczyñskim sta³ siê miejscem wielu rocznicowych uroczystoœci Powstania Wiel-
kopolskiego. 

Magistrat poznañski wspomaga³ opiekuj¹ce siê pomnikiem Towarzystwo Powstañców
i Wojaków subwencjami w granicach 300 do 600 z³otych rocznie.  Z du¿ym rozmachem zor-
ganizowano 9 sierpnia 1925 r. uroczystoœci ods³oniêcia Grobu Nieznanego Powstañca w Byd-
goszczy. Obecny by³ g³ównodowodz¹cy Powstania Wielkopolskiego gen. Józef Dowbor-Mu-
œnicki i pu³kownik armii amerykañskiej Miller, prezes Miêdzynarodowego Stowarzyszenia
Kombatantów (FIDAC). Przy grobie, zlokalizowanym na Placu Bernardyñskim, a¿ do wybu-
chu wojny odbywa³y siê nie tylko uroczystoœci powstañcze, ale równie¿ hallerowskie, ponie-
wa¿ z³o¿ono w nim urnê z ziemi¹ pobran¹ na cmentarzu St. Hillaire ko³o Reims, miejscu spo-
czynku ¿o³nierzy polskich poleg³ych w czasie walk w Szampanii. 

Myœl budowy podobnego grobu w Poznaniu nie zosta³a nigdy zrealizowana, mimo ¿e ju¿
w 1925 roku w krêgach dzia³aczy Zwi¹zku Inwalidów Wojennych pojawi³y siê projekt posta-
wienia grobu na miejscu dawnego pomnika Bismarcka, zaœ w drugiej po³owie lat trzydziestych
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Zwi¹zek Weteranów Powstañ Narodowych i Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich bezsku-
tecznie próbowa³y zrealizowaæ projekt lokalizacji grobu na Placu Wolnoœci.

Brak powstañczego monumentu w centrum Poznania czêœciowo rekompensowa³y tablice
pami¹tkowe. W 1928 r. staraniem organizacji powstañczych ods³oniêto dwie tablice: na „Ba-
zarze” ku czci I. Paderewskiego oraz u zbiegu ulic 27 Grudnia i Ratajczaka. Korzystaj¹c z przy-
chylnoœci w³adz koœcielnych dzia³acze Towarzystwa Powstañców i Wojaków im. Franciszka
Ratajczaka ufundowali w kolegiacie poznañskiej tablicê ku czci poleg³ych i zmar³ych ju¿ po za-
koñczeniu Powstania cz³onków Towarzystwa. Uroczystoœci wmurowania tablicy w kolegiacie,
zakoñczy³y siê akademi¹ w Pa³acu Dzia³yñskich. 

Podobna tablica zosta³a ods³oniêta z inicjatywy Towarzystwa Uczestników Powstania
Wielkopolskiego im. Ignacego Paderewskiego przy koœciele œw. Marcina. Wed³ug „Powstañca
Wielkopolskiego” organizacje powstañcze pozostaj¹ce pod orbicie wp³ywów ruchu narodo-
wego by³y fundatorami oko³o 120 pomników i tablic pami¹tkowych. Redakcja „Powstañca”
podkreœla³a, ¿e: „Nie maj¹ takich pomników te towarzystwa, które obecnie powstaj¹, nie zwi¹-
zane ¿adnym symbolicznym znakiem z duszami oraz pamiêci¹ o naszych poleg³ych druhach-
-powstañcach”.

Powstañcy armi¹ rezerwow¹ 
Popularn¹ formê aktywnoœci zwi¹zków kombatanckich stanowi³y apele zwi¹zkowe. Orga-

nizowano je od pierwszej po³owy lat dwudziestych. By³y pomyœlane jako æwiczenia wojskowe
organizowane przez Zwi¹zek Towarzystw Powstañców i Wojaków. Odbywa³y siê na szcze-
blu okrêgu, który obejmowa³ jeden lub kilka powiatów. Organizowano tak¿e apel zwi¹zkowy,
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w którym uczestniczy³y towarzystwa z terenu ca³ego Okrêgu Korpusu. Apele powstañcze
sk³ada³y siê z dwóch czêœci: uroczystego otwarcia oraz æwiczeñ wojskowych. Czêsto zdarza³o
siê, ¿e program otwarcia rozbudowywano na tyle szeroko, ¿e w³aœciwie przekszta³ca³ siê on
w odrêbn¹ uroczystoœæ. Dla przyk³adu mo¿na podaæ przebieg apelu powstañczego towa-
rzystw powstañców i wojaków z rejonu W¹grówca w dniu 15 sierpnia 1928 r. Obejmowa³ on
uroczyste nabo¿eñstwo, przemarsz pod pomnik poleg³ych powstañców, z³o¿enie wieñca,
przemarsz na cmentarz, przemówienie przedstawiciela w³adz samorz¹dowych, defiladê
na rynku, dekoracjê zas³u¿onych cz³onków odznak¹ zwi¹zkow¹, wspólny obiad ¿o³nierski
w strzelnicy i zawody wojskowo-sportowe, obejmuj¹ce nastêpuj¹ce konkurencje: strzelanie,
marsz na 10 km z karabinem i ³adownic¹, wyœcigi kolarskie na dystansie 10 km, p³ywanie
w umundurowaniu i z karabinem.

Apele powstañcze, odbywane zazwyczaj w okresie wiosenno-letnim, ewentualnie wczesn¹
jesieni¹, by³y wielkimi, lokalnymi uroczystoœciami patriotycznymi. Bra³o w nich udzia³ ca³e miej-
scowe spo³eczeñstwo, reprezentowane przez organizacje spo³eczne, zawodowe, cechy, brac-
twa strzeleckie i inne. Szczególn¹ rolê odgrywa³y apele powstañcze w miejscowoœciach przy-
granicznych, przekszta³caj¹c siê czêsto, szczególnie w drugiej po³owie lat trzydziestych, w wiel-
kie antyniemieckie manifestacje. Jeden z wielu takich apeli odby³ siê w Koœcianie 1 sierpnia 1937
r. Do apelu stanê³o ponad 1600 by³ych uczestników walk o niepodleg³oœæ z terenów kilku s¹-
siednich powiatów. Z Poznania przyby³a specjalna sztafeta cyklistów. Obecnych by³o ponad 50
sztandarów powstañczych, nie licz¹c innych organizacji spo³ecznych. Przybywaj¹cych
na Dworcu PKP wita³a orkiestra Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y Mêskiej. Zbiórka
wszystkich uczestników odby³a siê w Sokolni, po czym olbrzymi pochód uda³ siê na rynek,
gdzie wzniesiono o³tarz polowy, przy którym mszê odprawi³ ks. proboszcz Bednarkiewicz.
Przemawia³ miêdzy innymi by³y dowódca Grupy „Leszno” Bernard Œliwiñski. Uroczystoœci za-
koñczy³y siê zawodami strzeleckimi i zabaw¹ taneczn¹. Prasa wielkopolska szeroko donosi³a
o koœciañskich uroczystoœciach, podkreœlaj¹c przy tym ich patriotyczn¹ wymowê.

Zdarza³o siê, ¿e na terenie jednego powiatu, a nawet tej samej miejscowoœci, odbywa³y siê
dwa apele, organizowane przez konkuruj¹ce ze sob¹ organizacje powstañcze. Dzia³o siê tak
przede wszystkim na obszarach po³udniowo-zachodniej Wielkopolski, gdzie w drugiej po³owie
lat trzydziestych, oprócz Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych, o¿ywion¹ dzia³alnoœæ
rozwija³o kierowane przez Bernarda Œliwiñskiego Towarzystwo Powstañców Wielkopolskich.
Starano siê rozmachem i sprawnoœci¹ organizacyjn¹ zaæmiæ konkurentów. Delegat powiatowy
Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych w Koœcianie podkreœla³, ¿e apel organizowany
w Œmiglu nie mo¿e pod ¿adnym pozorem wypaœæ gorzej ni¿ podobna impreza zorganizowa-
na przez Towarzystwo Powstañców Wielkopolskich w Koœcianie.

Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich zaplanowa³ zorganizowanie w Poznaniu
w dniach 26 sierpnia – 3 wrzeœnia 1939 r. „Tygodnia Powstañca Wielkopolskiego”. W ra-
mach obchodów „Tygodnia” planowano capstrzyk, uroczyst¹ akademiê w kinie „S³oñce”,
koncerty chórów i orkiestr w Parku Wilsona, zbiórkê uliczn¹ na dozbrojenie armii. Wiêkszoœæ
imprez nie odby³a siê jednak z powodu wybuchu wojny.

¯ycie spo³eczne w œrodowisku weteranów 
Uroczyœcie œwiêtowano nadawanie sztandarów kó³ zwi¹zkowych. Czêsto przy tej okazji

zwracano siê do w³adz z proœb¹ o wsparcie finansowe, nie zawsze z pomyœlnym wynikiem. Ma-
gistrat Poznania odmówi³ wsparcia uroczystoœci poœwiêcenia sztandaru Ko³a Poznañ -Wilda,
Ko³a 4 Kompanii Marynarzy-Powstañców. Decyzjê t³umaczono ciê¿k¹ sytuacj¹ finansow¹ ka-
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sy miejskiej. Towarzystwo by³ych ¿o³nierzy 68 Pu³ku Piechoty (dawn. 10 Pu³ku Strzelców
Wielkopolskich) w 1933 r. na uroczystoœæ poœwiêcenia sztandaru otrzyma³o 30 z³.

Niektóre organizacje uroczyœcie obchodzi³y rocznicê swego istnienia  (5, 10 i 15-lecia). Na-
le¿a³y do nich przede wszystkim towarzystwa powstañców i wojaków oraz towarzystwa
uczestników powstania wielkopolskiego. Organizacje te, w drugiej po³owie lat trzydziestych,
wykorzystywa³y rocznicowe obchody swego istnienia dla podkreœlenia faktu, ¿e s¹ najstarszy-
mi organizacjami powstañczymi w Wielkopolsce, a przez to jedynymi uprawnionymi do repre-
zentowania spo³ecznoœci weteranów Powstania Wielkopolskiego. Starano siê w ten sposób
poderwaæ presti¿, konkurencyjnych, sanacyjnych organizacji powstañczych. Szczególnie uro-
czyst¹ oprawê nadano obchodom 15-lecia Towarzystwa Powstañców i Wojaków im. Francisz-
ka Ratajczaka w Poznaniu w 1936 r. (za³. 1921). Od tej pory wymienione towarzystwo, u¿y-
wa³o swej nazwy z dodatkowym okreœleniem: „najstarsze towarzystwo powstañcze”. Uroczy-
stoœci rocznic istnienia organizacji powstañczych wykorzystywano równie¿ jako pretekst
do zwo³ywania nieformalnych zjazdów rozwi¹zanych przez w³adze w 1933 r. Zwi¹zku Towa-
rzystw Powstañców i Wojaków oraz Zwi¹zku Towarzystw Uczestników Powstania Wielko-
polskiego. Taki zjazd odby³ siê miêdzy innymi latem 1938 roku w Janowcu Wielkopolskim
z okazji 15-lecia istnienia tamtejszego Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego.
W zjeŸdzie bra³ udzia³ by³y prezes Zwi¹zku dr C. Meissner i by³y komendant Zwi¹zku por. rez.
Podgórski.

Uroczystoœci powstañcze odby³y siê równie¿ z okazji otwarcia i poœwiêcenia ró¿nych
obiektów, jak na przyk³ad siedziby Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Weteranów Powstañ Naro-
dowych przy Placu Wolnoœci 11 w 1934 r., pierwszego w Wielkopolsce Domu Powstañca
Wielkopolskiego w Œremie w lipcu 1939 r., ogródków dzia³kowych dla 50 bezrobotnych po-
wstañców w Pleszewie 25 czerwca 1939 r. W tej ostatniej uroczystoœci bra³ udzia³ by³y po-
wstaniec wielkopolski i wojewoda poznañski Ludwik Bociañski.

Propagowaniu tradycji powstañczych s³u¿y³y równie¿ wycieczki. 22 maja 1938 r. organiza-
cje kombatanckie urz¹dzi³y wycieczkê do Kalisza, w zwi¹zku z przy³¹czeniem tego miasta
do województwa poznañskiego. Jako cel wycieczki podano nawi¹zanie kontaktów miêdzy œro-
dowiskiem kombatanckim Poznania i Kalisza. Niew¹tpliwie chodzi³o o zdobycie wp³ywów
na nowych terenach województwa poznañskiego, poniewa¿ organizatorami by³y zwi¹zki po-
wstañcze ulegaj¹ce wp³ywom narodowej demokracji. O celach wycieczki œwiadczy³o miêdzy
innymi przemówienie prezesa Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego im.
Ignacego Jana Paderewskiego, Jana Kocha, który wzywa³ do zak³adania na nowych terenach
województwa poznañskiego Legionu Ziem Zachodnich RP. By³a to unia stowarzyszeñ wojsko-
wo – wychowawczych, które by³y pod wp³ywami narodowej demokracji. W zamierzeniu
twórców mia³o stanowiæ przeciwwagê dla sanacyjnej Federacji Polskich Zwi¹zków Obroñców
Ojczyzny. Powstañcy wielkopolscy uczestniczyli równie¿ w uroczystoœciach przyjêcia w Pozna-
niu w 1927 r. wycieczki Stowarzyszenia Weteranów by³ej Armii Polskiej z Ameryki i wyciecz-
ki kombatantów francuskich w 1933 r.

Pamiêæ wa¿nych postaci i wydarzeñ historycznych 
W œrodowisku weteranów Powstania wielkim szacunkiem cieszy³ siê Ignacy Paderewski.

Jego imiê przybiera³y liczne towarzystwa powstañcze, m. in. w Poznaniu, Buku, Szamotu³ach.
Podobizny Paderewskiego umieszczano na sztandarach zwi¹zkowych. Zapraszano go na licz-
ne uroczystoœci, jak na przyk³ad poœwiêcenie sztandaru w Sadkach (1929), ods³oniêcie tablicy
pami¹tkowej przy koœciele œw. Marcina (1933), z³o¿enie 9 poleg³ych powstañców we wspól-

31



nym grobowcu na œredzkim cmentarzu  (1935). Nadawano mu godnoœæ cz³onka honorowe-
go, np. Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego Poznañ – Wilda. Szczególnie
wielkiej czci Ignacy Paderewski doznawa³ w szeregach Towarzystwa Uczestników Powstania
Wielkopolskiego Dzielnica III Zamek, na czele którego sta³ Jan Koch. Towarzystwo te, przy-
bra³o imiê Paderewskiego jeszcze w latach dwudziestych i w 1928 r. ufundowa³o tablicê
na œcianie „Bazaru”. Z okazji 75 rocznicy jego urodzin, 6 listopada 1935 r. w auli uniwersytec-
kiej zorganizowa³o uroczyst¹ akademiê. Towarzystwo próbowa³o równie¿ zorganizowaæ wy-
stawê pami¹tek historycznych zwi¹zanych z ¿yciem i twórczoœci¹ jubilata. Dziêki poparciu Cy-
ryla Ratajskiego uzyska³o zgodê Paderewskiego na objêcie honorowego protektoratu nad pla-
nowan¹ budow¹ „Domu Powstañca Wielkopolskiego”. W 1928 r. Towarzystwo otrzyma³o
od Paderewskiego dotacjê w wysokoœci 3 tys. z³otych, któr¹ wykorzysta³o do za³o¿enia Fun-
duszu Zapomogowego dla Wdów i Sierot im. Ignacego Paderewskiego. Dziêki wysokiemu
oprocentowaniu powy¿szej kwoty, z³o¿onej w Banku miasta Poznania, w latach 1928-31
na rzecz zapomóg wyp³acono prawie 1400 z³otych. 

Popularn¹ postaci¹ w szeregach by³ych powstañców by³ Roman Dmowski. Widziano
w nim g³ównego architekta niepodleg³ej Polski. Jego zas³ugi dla Polski ustawicznie przypomina-
no na ³amach prasy kombatanckiej i podczas licznych przemówieñ na uroczystoœciach komba-
tanckich. Polityczn¹ m¹droœæ i zas³ugi Dmowskiego przeciwstawiano „nieprzemyœlanym czy-
nom legionistów w 1914 roku, które skoñczy³yby siê totaln¹ klêsk¹, gdyby jej nie uratowa³a
inicjatywa narodowych demokratów skupionych w Naczelnym Komitecie Narodowym”.

Wiêkszoœæ zjazdów Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków oraz Zwi¹zku Towa-
rzystw Uczestników Powstania Wielkopolskiego koñczy³a siê uchwaleniem depesz ho³downi-
czych do Dmowskiego. Silnym echem odbi³a siê w szeregach powstañczych œmieræ twórcy
i przywódcy obozu narodowego. Ku jego czci odby³y siê liczne, uroczyste zebrania towarzystw
powstañczych, zaœ „Powstaniec Wielkopolski” zamieœci³ liczne artyku³y dotycz¹ce myœli poli-
tycznej i dzia³alnoœci Romana Dmowskiego.

Niektóre towarzystwa powstañcze przybiera³y równie¿ imiê by³ego dowódcy Powstania
Wielkopolskiego genera³a Józefa Dowbor-Muœnickiego. Jedna z najstarszych organizacji po-
wstañczych, Towarzystwo Powstañców i Wojaków w Miejskiej Górce pow. Rawicz, ju¿ 16
kwietnia 1922 przybra³o jego imiê, za zgod¹ genera³a, który udzieli³ towarzystwu swojego ho-
norowego patronatu.

W póŸniejszym czasie popularnoœæ postaci Dowbor-Muœnickiego w szeregach weteranów
nieco spad³a. Przyczyn¹ by³a miêdzy innymi postawa genera³a, nie odpowiadaj¹ca twórcom
nowych organizacji, opowiadaj¹cych siê po stronie sanacji. G³oœniej nieco o Dowbor-Muœnickim
sta³o siê dopiero po jego œmierci. Towarzystwa powstañcze wziê³y wówczas udzia³ w zorgani-
zowanej 13 marca 1938 r. przez Stowarzyszenie Dowborczyków akademii ¿a³obnej. Uroczy-
stoœæ ta, sta³a siê okazj¹ politycznej manifestacji takich organizacji jak: towarzystwa powstañców
i wojaków, towarzystwa uczestników powstania wielkopolskiego (tzw. meissnerowców),
Zwi¹zku Oficerów w stanie spoczynku, Zwi¹zku Podoficerów Rezerwy Ziem Zachodnich,
Zwi¹zku Hallerczyków, Ko³a PKU-istów, Soko³a, Konwentu „Lechia”, korporacji akademic-
kich Uniwersytetu Poznañskiego.

Organizacje kombatanckie pielêgnowa³y równie¿ pamiêæ dawniejszych walk niepodleg³o-
œciowych, szczególnie okresu Wiosny Ludów. Ju¿ od drugiej po³owy lat dwudziestych z inicja-
tywy Wielkopolskiego Zwi¹zku Powstañców i Strzelców organizowano coroczne tzw. marsze
powstañcze „Szlakiem Mieros³awskiego” na trasie walk 1848 r. (Mi³os³aw, Ksi¹¿, Œrem, Soko-
³owo). W 90. rocznicê wydarzeñ Wiosny Ludów, w 1938 r., Zwi¹zek Powstañców Wielko-
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polskich, wspólnie z Polskim Zwi¹zkiem Zachodnim zorganizowa³ szereg uroczystoœci roczni-
cowych. W Poznaniu odby³a siê uroczysta akademia, natomiast we Wrzeœni zjazd powstañ-
ców z powiatów wrzesiñskiego, gostyñskiego i koœciañskiego. Ponadto specjalne apele odby-
wa³y siê równie¿ w innych miejscowoœciach Wielkopolski, miêdzy innymi w Chodzie¿y, Krzyc-
ku Wielkim /pow. Leszno/, Kwilczu, Czarnkowie, Krotoszynie, Miejskiej Górce, Grodzisku.
Szeroko zakrojone obchody podnios³y bardzo presti¿ Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich
w oczach spo³eczeñstwa i przychylnie nastawi³y do niego du¿¹ czêœæ prowincjonalnego ducho-
wieñstwa, które dot¹d sympatyzowa³o ze zwi¹zkami powstañczymi dzia³aj¹cymi pod egid¹ ru-
chu narodowego. Obchody wp³ynê³y równie¿ na dalsz¹ integracjê œrodowiska powstañczego.
W wielu miejscowoœciach udzia³ w nich wziê³y towarzystwa powstañców i wojaków, zg³asza-
j¹c jednoczeœnie deklaracje przyst¹pienia do Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich.

W czasie wielu uroczystoœci akcentowano wiêzy ³¹cz¹ce ruchy niepodleg³oœciowe dzielnic
zachodnich: Wielkopolski, Pomorza i Œl¹ska. Ko³a Okrêgu Œl¹skiego Zwi¹zku Weteranów Po-
wstañ Narodowych bra³y gremialny udzia³ w rocznicowych obchodach powstañ œl¹skich,
np. 15 rocznicy wybuchu III Powstania Œl¹skiego w Katowicach. W czerwcu 1938 r. Zwi¹zek
Powstañców Wielkopolskich wspólnie ze Zwi¹zkiem Powstañców Œl¹skich zorganizowa³ rajd
motocyklowo-samochodowy na trasie Katowice – Poznañ w celu zamanifestowania solidarno-
œci powstañców obydwu dzielnic Powitanie uczestników rajdu odby³o siê na Placu Wolnoœci,
a nastêpnie mia³a miejsce wspólna defilada powstañców wielkopolskich i œl¹skich przed Pomni-
kiem Wdziêcznoœci.

Dzia³alnoœæ wydawnicza
Podtrzymywaniu pamiêci o Powstaniu s³u¿y³y tak¿e publikacje. By³y to najczêœciej wydawa-

ne przez organizacje kombatancki rocznicowe jednodniówki, albumy, rzadziej drukowane
sprawozdania z w³asnej dzia³alnoœci, w których przy okazji zamieszczano tak¿e teksty histo-
ryczne. Kilka pozycji wydano w Bydgoszczy: ksiêgê pami¹tkow¹ towarzystw powstañców
i wojaków, jednodniówkê z okazji ods³oniêcia Grobu Nieznanego Powstañca w Bydgoszczy
i jednodniówkê dla uczczenia piêciolecia istnienia Klubu Sportowego „Astoria” przy Towarzy-
stwie Powstañców i Wojaków „Macierz”. Towarzystwo Uczestników Powstania Wielko-
polskiego w Poznaniu wyda³o jednodniówkê dla uczczenia dziesi¹tej rocznicy wybuchu Po-
wstania .

Zwi¹zek Weteranów Powstañ Narodowych wyda³ w 1932 r. jednodniówkê, która po-
rusza³a nie tylko bie¿¹ce zagadnienia ruchu kombatanckiego, ale zawiera³a wspomnienia po-
wstañców. W 1934 roku, nak³adem tego Zwi¹zku, ukaza³ siê „Rocznik Weteranów” pod re-
dakcj¹ Tadeusza Samoliñskiego. W roku nastêpnym Ko³o Macierzyste Zwi¹zku Weteranów
Powstañ Narodowych w Poznaniu wyda³o jednodniówkê powstañcz¹. Ko³o Zwi¹zku
Powstañców w Kobylinie specjaln¹ jednodniówk¹ uczci³o uroczystoœci ods³oniêcia pomnika
Powstañców Wielkopolskich w dniu 22 maja 1938 r.

Szczególn¹ rolê odgrywa³a prasa kombatancka. Dociera³a ona nie tylko do weteranów, ale
równie¿ szerszych krêgów spo³eczeñstwa wielkopolskiego. Informowa³a o ¿yciu wewnêtrz-
nym organizacji, ale tak¿e kszta³towa³a œwiadomoœæ historyczn¹ spo³eczeñstwa wielkopolskie-
go. Na ³amach prasy zamieszczano liczne artyku³y zawieraj¹ce wspomnienia. Zdarza³y siê rów-
nie¿ recenzje publikacji o Powstaniu, pojawia³y siê polemiki historyczne. 

Pierwsze pismo powstañcze nosi³o nazwê „Wolnoœæ” i ukazywa³o siê nieregularnie w la-
tach 1922 – 1925. Redaktorem naczelnym by³ Stanis³aw Rybka – Myrius. W 1927 r. Zwi¹-
zek Towarzystw Powstañców i Wojaków próbowa³ wydawaæ dwutygodnik „Za Wolnoœæ”.
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„G³os Powstañca Wielkopolskiego”, tygodnik Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich 1938–1939 r.
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„Jutro”– organ Zwi¹zku Powstañ Narodowych RP 1914–18 r.



Po ukazaniu siê kilku numerów pismo upad³o z powodu braku prenumeratorów. W 1934 r.
zacz¹³ siê ukazywaæ „Zew Polski Zachodniej”, który póŸniej zmieni³ nazwê na „Has³o Pol-
ski Zachodniej”. W tym czasie by³ to jeden z nielicznych tygodników kombatanckich w Pol-
sce. Odegra³ on pewn¹ rolê w popularyzacji dziejów Powstania Wielkopolskiego. Pismo jed-
nak przesz³o w rêce prywatne i sta³o siê za bardzo upolitycznione. Pojawi³y siê w nim nawet
akcenty antysemickie, odnosz¹ce siê do niektórych zas³u¿onych powstañców. W tej sytuacji
Zwi¹zek Weteranów, zerwa³ z tygodnikiem wspó³pracê i w 1936 r. rozpocz¹³ wydawanie
w³asnego tytu³u prasowego pod nazw¹ „Jutro”. 

W 1938 r., po utworzeniu Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich, pismo zmieni³o na-
zwê na „G³os Powstañca Wielkopolskiego”. Naczelnym redaktorem by³ Adam Poszwiñ-
ski. Pismo u¿ycza³o swych ³amów historykom. Publikowali w nim m. in. Zdzis³aw Grot,
W³odzimierz Lewandowski. Chocia¿ opowiada³o siê za obozem rz¹dowym, to jednak do-
maga³o siê od w³adz pañstwowych, które wyraŸnie faworyzowa³y legionistów, wiêkszego
uznania dla powstañców wielkopolskich i pozosta³ych niepodleg³oœciowców ziem zachod-
nich. Równoleg³e, w latach 1936 – 1939 r. ukazywa³ siê dwutygodnik „Powstaniec Wiel-
kopolski” pod red. Jana Kocha. By³o to pismo prywatne, jednak za swój organ prasowy
uznawa³y go ró¿ne organizacje, pozostaj¹ce pod politycznym wp³ywem obozu narodowe-
go. By³o to Towarzystwo Uczestników Powstania Wielkopolskiego im. I. Paderewskiego,
Towarzystwo Powstañców i Wojaków im. F. Ratajczaka, Stowarzyszenie Dowborczyków,
Zwi¹zek Podoficerów Rezerwy Ziem Zachodnich. 

Podsumowanie 
Powy¿szy przegl¹d nie wyczerpuje ca³oœci problematyki. Autor ma jednak nadziejê, ¿e

pozwoli³ zorientowaæ siê Czytelnikowi, jak pielêgnowano tradycje Powstania Wielkopol-
skiego 1918 – 1919 w latach II Rzeczypospolitej. By³ to okres nie³atwy dla ca³ego spo³e-
czeñstwa polskiego, w tym równie¿ kombatantów. Ciê¿ka sytuacja ekonomiczna, proble-
my spo³eczne, ró¿nice polityczne, silnie rzutowa³y na wszystkie aspekty ¿ycia. Tym bardziej
nale¿y wyraziæ podziw dla spo³eczeñstwa, które nie da³o siê przyt³oczyæ problemami dnia
codziennego, ale znajdowa³o si³y do organizacji i uczestnictwa w obchodach powstañczych.
Wielkopolanie po raz kolejny wykazywali siê swoj¹ patriotyczn¹ i obywatelsk¹ postaw¹,
tak jak to robili wczeœniej, w czasach zaboru pruskiego. Niekiedy bola³o ich, ¿e w³adze
w Warszawie zbytnio zapatrzone w niew¹tpliwe zas³ugi legionistów, nie doceniaj¹ znacze-
nia Powstania Wielkopolskiego. To jednak nie os³abi³o obywatelskiej aktywnoœci w, zw³asz-
cza wœród weteranów Powstania. Ta aktywnoœæ przejawia³a siê dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹,
podejmowan¹ w ramach zwi¹zków kombatanckich. 

Nale¿y jedynie ¿a³owaæ, ¿e œrodowisko weteranów da³o siê wci¹gn¹æ w spory politycz-
ne, co doprowadzi³o do organizacyjnego rozbicia, którego nie uda³o siê do koñca prze³a-
maæ, a¿ do wybuchu II wojny œwiatowej. Tym niemniej dorobek tych organizacji w dziele
utrwalania patriotyzmu, by³ olbrzymi, o czym œwiadcz¹ istniej¹ce do dziœ tablice, pomniki
i nagrobki przez nie fundowane. Wiele z nich zniszczy³ okupant niemiecki w latach 1939-
1945 r. Po wojnie trzeba by³o je odbudowaæ. Nic jednak nie mog³o ju¿ wróciæ ¿ycia tym
powstañcom, którzy je oddali nie tylko za udzia³ w walkach 1918-1919 r., ale równie¿
za swoj¹ spo³eczn¹ aktywnoœæ i patriotyczn¹ postawê w czasach II Rzeczypospolitej. 

36



Wykaz wykorzystanych materia³ów

Archiwum Pañstwowe w Poznaniu – zespo³y akt: 
– Akta miasta Poznania 
– Akta miasta Œrody 
– S³u¿ba Bezpieczeñstwa SS (Sicheheitsdienst der SS)
– Towarzystwo Powstañców i Wojaków w Ostrowie 
– Urz¹d Wojewódzki Poznañski 
– Zwi¹zek Inwalidów Wojennych w Poznaniu 
– Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich 

Archiwum Akt Nowych w Warszawie – zespo³y akt
– Akta Ignacego Paderewskiego 
– Federacja Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny 

Archiwum Pañstwowe w Lesznie – zespó³ akt
– Starostwo Powiatowe w Œmiglu

Prasa: 
„Dziennik Poznañski”; „G³os owstañca Wielkopolskiego” ; „Goniec Wielkopolski”; „Junak” ; „Ku-

rier Poznañski” ; „Naród i Wojsko” ; „Nowy Kurier” ; „Orêdownik”; „Polska Zbrojna” ; „Wol-
noœæ”; „Powstaniec Wielkopolski” ; „Za Wolnoœæ” ; „¯o³nierz Wielkopolski”. 
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Dyplom nadawany przez Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich w 30. rocznicê wybuchu Powstania



Stefan Bar³óg

Pamiêæ i obchody rocznicowe 
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w latach PRL

Po zakoñczeniu II Wojny Œwiatowej, nawi¹zuj¹c do przedwojennych tradycji i dorobku
ruchu kombatanckiego, odtworzono w 1946 r. Zwi¹zek Powstañców Wielkopol-
skich 19181919. Pierwszego sierpnia 1946 r. Zarz¹d G³ówny przyj¹³ Tymczasowy Regu-
lamin Zwi¹zku. Prezesem Zwi¹zku zosta³ Kazimierz Lisiecki1. Zabrak³o niestety w Zwi¹z-
ku znanych i zas³u¿onych dzia³aczy z lat przedwojennych, wielu z nich zginê³o w czasie woj-
ny i okupacji hitlerowskiej, a jeszcze inni nie widzieli mo¿liwoœci dzia³ania w nowych uwa-
runkowaniach politycznych. Natomiast 8 paŸdziernika 1946 r. ukaza³ siê Regulamin we-
ryfikacyjny Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich 1918 19192, w którym zawarto miê-
dzy innymi nastêpuj¹ce sprawy:

– § 1 „Cz³onkiem Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich 1918/19 mo¿e byæ powstaniec,
który bra³ czynny udzia³ w powstaniu wielkopolskim do dnia 18 lutego na terenach Woje-
wództwa Poznañskiego. Natomiast powstañcy z terenów innych do dnia 21 sierpnia 1919 r.

– § 2 Dowodami stwierdzaj¹cymi udzia³ w powstaniu s¹:
a – ksi¹¿eczka wojskowa,
b – zaœwiadczenie z Referatu Historycznego D. O. K. VII Poznañ, 
c – zaœwiadczenie swego dowódcy, wzglêdnie zeznanie dwóch towarzyszy broni

pod przysiêg¹. O ile œwiadkowie zeznawaj¹ na piœmie, musz¹ ich podpisy ulec legalizacji przez
w³adze administracyjne lub notariusza.

– § 3 Dyplomy weryfikacyjne z okresu przedwojennego nie s¹ wystarczaj¹ce do weryfika-
cji, gdy¿ nie daj¹ rêkojmi, ¿e zachowanie siê kandydata podczas okupacji nie narusza³o godno-
œci powstañca.2

Dalsze paragrafy uszczegó³awiaj¹ procedurê weryfikacyjn¹.

Prezes Kazimierz Lisiecki nawi¹zuj¹c do Regulaminu Weryfikacyjnego w swoim „Apelu
do powstañców 191819 roku” stwierdzi³: „Z przykroœci¹ muszê podkreœliæ fakt, ¿e do przed-
wojennych organizacji powstañczych wkrad³ siê element i taki, który w³aœciwie nic wspólnego
z powstaniem nie mia³. Bywa³o tak, ¿e wystarcza³o paru œwiadków, których ³atwo by³o mo¿-
na sobie ró¿nymi sposobami pozyskaæ i na tym siê weryfikacja takiego cz³onka skoñczy³a. Dziœ
natomiast postanowiliœmy tych b³êdów unikaæ”.

Niestety, ¿yczenie Prezesa ówczesnego Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich nie spe³ni³o
siê, z tym problemem borykaj¹ siê do dziœ (rok 2018) historycy. 

¯ywot Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich by³ jednak¿e krótki. W 1948 r. utworzo-
ny zosta³ Zwi¹zek Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê, który wch³on¹³ wszystkie dotych-
czasowe stowarzyszenia kombatanckie.
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Mimo krótkiego czasu dzia³ania Zwi¹zek przyczyni³ siê do znacznego o¿ywienia œrodowi-
ska weteranów Powstania Wielkopolskiego. Podj¹³  tak¿e szereg godnych odnotowania
przedsiêwziêæ, miêdzy innymi staraniem Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich Krajowa Rada
Narodowa dekretem z 8 paŸdziernika 1946 r. ustanowi³a Wielkopolski Krzy¿ Powstañczy.
Zabrak³o jednak przepisów wykonawczych, st¹d ¿aden z powstañców tego Krzy¿a nie otrzy-
ma³.3

Ponadto 25 marca 1946 r. podczas zjazdu delegatów Kó³ ZPW z Wielkopolski, Pomorza
i Ziem Odzyskanych mia³o miejsce uroczyste poœwiêcenie odbudowanego Grobu Nieznanego
Powstañca w Bydgoszczy, zniszczonego przez hitlerowców. Zwi¹zek otrzyma³ w czasie Zjaz-
du równie¿ nowy sztandar. 

Inn¹ cenn¹ inicjatyw¹ by³o wydanie w 1947 r. „Rocznika dziejów Powstania Wielkopol-
skiego 191819” pod redakcj¹ Antoniego Cwojdziñskiego i dr Zdzis³awa Grota. Niestety, by³
to jedyny numer rocznika, w latach nastêpnych kolejnego ju¿ nie by³o.

Uroczyste, masowe obchody rocznicowe wybuchu Powstania Wielkopolskiego mia³y
w tym okresie miejsce tylko w latach 1946-1948. O pierwszej powojennej uroczystoœci Ma-
rian Olszewski w „Kronice Wielkopolski” napisa³: „Gdy po raz pierwszy w Polsce Ludowej ob-
chodzono rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego, „Wola Ludu” – organ Komitetu
Wojewódzkiego PPR w Poznaniu, wita³a tê rocznicê wieloszpaltowym artyku³em redakcyj-
nym, który podnosi³ historyczne znaczenie i masowy charakter czynu powstañczego oraz s³a-
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27 grudnia 1945 r., w 27. rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego, nad Poznaniem rozleg³ 
siê symboliczny, pierwszy powojenny hejna³ z poznañskiego ratusza 



wi³ bojowe przymioty powstañców wiel-
kopolskich. Zaœ „G³os Wielkopolski”
przyniós³ na pierwszych stronach obszer-
ne refleksje historyczne, szkice i wspo-
mnienia”4.

Refleksje historyczne niejednokrotnie
nawi¹zywa³y do idei powrotu Polski
na dawne ziemie piastowskie. Obchody
w tym¿e roku obejmowa³y miêdzy innymi: 
– uroczystoœæ wznowienia hejna³u ratu-
szowego w Sali Odrodzenia poznañskiego
Ratusza. Zagrany hejna³ by³ transmitowa-
ny przez Polskie Radio;
– przekazanie sztandaru i wrêczenie
„Krzy¿a Grunwaldu”4 Brygadzie In¿ynier-
sko-Saperskiej Wojska Polskiego za zas³u-
gi w rozminowaniu Poznania;
– defiladê Wojska Polskiego i powstañ-
ców;
– z³o¿enie wi¹zanek kwiatów na mogi³ach
powstañczych. 

Kolejn¹, 28 rocznicê wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego relacjonuje Antoni
Cwojdziñski we wspomnianym „Roczni-
ku…”5. „W 28 rocznicê wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego zorganizowa³ Zarz¹d

G³ówny (dot. Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich) uroczystoœci, które mia³y charakter im-
ponuj¹cej manifestacji. Ju¿ w przeddzieñ rocznicy odby³ siê na Placu Wolnoœci apel poleg³ych
i zmar³ych powstañców. Nastêpnego dnia odby³a siê uroczysta msza w Koœciele Farnym, pod-
nios³e kazanie wyg³osi³ ks. Proboszcz Jany, œpiewa³ chór „Harmonia”.

Po nabo¿eñstwie pod Ratuszem na Starym Rynku w Poznaniu prezes Zarz¹du G³ównego
ZPW wrêczy³ sztandary poszczególnym ko³om, które podczas okupacji zosta³y zbezczeszczo-
ne. Potem nast¹pi³a defilada prowadzona przez Komendanta Zarz¹du G³ównego Jana Skotar-
czaka... Po defiladzie odby³a siê uroczysta akademia, która zgromadzi³a rzesze spo³eczeñstwa,
delegatów kó³ oraz przedstawicieli w³adz i organizacji spo³ecznych... wstêpne przemówienie
wyg³osi³ prezes ZG ZPW Kazimierz Lisiecki, poczem Wojewoda Stefan Brzeziñski scharakte-
ryzowa³ powstanie, jako jedyne udane w naszych dziejach i typowo ludowe.

Po wojewodzie wyst¹pi³ Wiceminister Obrony Narodowej Genera³ Karol Œwierczewski
oraz Sekretarz Generalny PZZ (Polskiego Zwi¹zku Zachodniego – dop. autora) dr Czes³aw
Pilichowski. Referat o genezie i znaczeniu powstania wyg³osi³ Antoni Cwojdziñski. W czêœci ar-
tystycznej wystêpowa³a orkiestra wojskowa i chór „Harmonia”. Odœpiewaniem Roty zakoñ-
czono uroczystoœæ, która na wszystkich wywar³a podnios³e wra¿enie”.

Po akademii delegacje z³o¿y³y wieñce na grobie powstañców na Cmentarzu Górczyñskim.
W podobnej atmosferze odbywa³y siê uroczystoœci rocznicowe Powstania Wielkopolskiego
w roku 1947. Natomiast w obchodach 30. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
„Gazeta Poznañska” – nowy organ PZPR, informuje nastêpuj¹co: „Na placu naprzeciw gma-
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chu Uniwersytetu Poznañskiego zebra³y siê t³umy uczestników zbrojnego zrywu 1918 roku.
Na zbiórkê przyby³a równie¿ kompania honorowa Wojska Polskiego oraz uczniowie Gimna-
zjum Mechanicznego i Elektrycznego im. Powstañców Wielkopolskich z pocztem sztandaro-
wym i orkiestr¹ „ ... po czym zebrani w d³ugim pochodzie przemaszerowali na cmentarz
w Górczynie, gdzie przy blasku zapalonego znicza z³o¿ono wieñce na grobach poleg³ych po-
wstañców – Kornie chylimy czo³o u stóp Waszych mogi³” – powiedzia³ w tym uroczystym mo-
mencie prezes ZG Zwi¹zku tow. Dzia³oszyk. W godzinach popo³udniowych odby³a siê uro-
czysta akademia. Otworzy³ j¹ przedstawiciel Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Powstañców Wiel-
kopolskich z has³em „Za wolnoœæ i demokracjê”. W obszernym wyst¹pieniu Wojewoda Ste-
fan Brzeziñski miêdzy innymi powiedzia³: „Powstanie Wielkopolskie by³o punktem zwrotnym
w stosunkach polsko-niemieckich, by³o prze³omowym momentem, w którym powróciliœmy
do starej piastowskiej koncepcji Polski skierowanej obliczem na Zachód, ku Odrze i Nysie... Po-
wstanie Wielkopolskie jest wymownym dowodem, ¿e lud i jedynie lud nadaje w³aœciwy i naj-
lepszy kierunek biegowi spraw narodowych”6.

W czasie akademii wyst¹pi³ równie¿ w imieniu Marsza³ka Polski i Wojska p³k Talarczyk
i Wiceprezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich tow. Gierszal. W wy-
st¹pieniach akcentowany by³ charakter ludowy powstania. Powstanie Wielkopolskie rozpatry-
wane by³o w aspektach ideologicznych, o czym œwiadcz¹ równie¿ tytu³y, niektórych artyku³ów
prasowych np. „Lud Wielkopolski szed³ w³aœciw¹ drog¹”, „W 30. lecie Powstania Wielkopol-
skiego – niedokoñczonego czynu rewolucyjnego”.

O obchodach 30. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i wyzwolenia przez powstañców
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poszczególnych miejscowoœci mo¿na by³o przeczytaæ jeszcze na pocz¹tku 1949 roku, „Gaze-
ta Poznañska” informowa³a o uroczystoœciach w Buku, Chodzie¿y, Kórniku i ¯ninie.

Rok 1948 zamyka jednak¿e organizacjê oficjalnych i masowych uroczystoœci zwi¹zanych
z Powstaniem Wielkopolskim. Odt¹d te¿ dzia³alnoœæ na rzecz Powstañców Wielkopolskich
przejmuje Zwi¹zek Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê i jego Krajowa Komisja Weteranów
Powstania Wielkopolskiego z siedzib¹ w Poznaniu. W omawianym okresie prezesami ZBO-
WiD-u w Poznaniu byli:

1. Feliks Za³achowski – profesor, weteran Powstania Wielkopolskiego, wiêzieñ obozów
koncentracyjnych

2. Józef Matynia – b. wiêzieñ hitlerowskich obozów koncentracyjnych 
3. Wiktor Kalemba – b. ¿o³nierz wrzeœnia 1939, b. wiêzieñ hitlerowskich obozów koncen-

tracyjnych 
4. Henryk Mazur – b. ¿o³nierz Armii Krajowej 
5. Jan Konieczny – b. ¿o³nierz Armii Ludowej 
6. Marian Jakubowicz – b. wiêzieñ hitlerowskich obozów koncentracyjnych 
7. Tadeusz Œwit – b. ¿o³nierz Batalionów Ch³opskich
8. Janusz Rad³owski – pu³kownik WP, nawigator, uczestnik Ruchu Oporu
W latach istnienia Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego jej Przewod-

nicz¹cymi byli:
– Antoni Przysiuda
– Bernard £uczewski
– Micha³ Lorkiewicz

***
W latach 1949 – 1955 obchody rocznicowe wybuchu Powstania Wielkopolskiego zni-

kaj¹ z kalendarza uroczystoœci narodowych. Zmianê przynosi rok 1956. Zaistnia³a „odwil¿
polityczna” o¿ywia miêdzy innymi dzia³alnoœæ publiczn¹, przywraca pewne zasady i tradycje
spo³ecznego dzia³ania. Pojawiaj¹ siê te¿ nowe spojrzenia na historiê i tradycjê narodow¹. Obej-
muje to równie¿ dzieje Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

W³adze partyjne i pañstwowe PRL zmieniaj¹ stosunek do historii Powstania Wielkopolskie-
go i jego uczestników. Wzrasta zainteresowanie obchodami rocznicowymi Powstania Wielko-
polskiego oraz warunkami ¿ycia rodzin powstañczych. Odpowiedni¹ rangê nadano obcho-
dom 36 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

„Na zorganizowan¹ w Poznaniu akademiê centraln¹ przyby³ osobiœcie przewodnicz¹cy Ra-
dy Pañstwa, Aleksander Zawadzki. Przemawiaj¹c podczas tych uroczystoœci w imieniu najwy¿-
szych w³adz pañstwowych oœwiadczy³: Tegorocznym obchodom tej rocznicy uroczyœcie
stwierdzamy, ¿e Powstanie Wielkopolskie zalicza siê do chlubnych tradycji walk ludu polskie-
go o spo³eczne i narodowe tradycje7. 

W roku 1957 Rada Pañstwa w uznaniu dla powstañczego czynu niepodleg³oœciowe-
go 1918-1919 r. dekretem z dnia 1 lutego ustanawia Wielkopolski Krzy¿ Powstañczy. Po-
wy¿szy dekret zatwierdzony zosta³ na posiedzeniu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
w dniu 22 marca 1957 r. O zatwierdzenie dekretu w imieniu Komisji Spraw Wewnêtrznych
wyst¹pi³ pose³ Boles³aw Œlazak. Wyst¹pienie pos³a przyjête zosta³o oklaskami. Za wnioskiem
g³osowali wszyscy pos³owie, nikt nie by³ przeciwny, nikt siê nie wstrzyma³. Prowadz¹cy posie-
dzenie Sejmu Wicemarsza³ek Jerzy Jod³owski og³osi³: „Stwierdzam, ¿e Sejm dekret z dnia 1 lu-
tego 1957 r. o ustanowieniu Wielkopolskiego Krzy¿a Powstañczego, jednomyœlnie zatwier-
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dzi³”. By³ to rzeczywiœcie prze³om w stosunku ówczesnej w³adzy PRL do tradycji zwyciêskiego
Powstania i bohaterstwa jego uczestników.  Wielkopolski Krzy¿ Powstañczy nadawany by³
uczestnikom, którzy z broni¹ w rêku lub w inny sposób brali udzia³ w powstaniu, w walkach
przeciwko zaborcom niemieckim. Autorami projektu Krzy¿a byli poznañscy plastycy Jerzy
Drygas (kszta³t) i Eugeniusz Rosik (liternictwo).

Pierwsze Wielkopolskie Krzy¿e Powstañcze wrêczono podczas obchodów 39 rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Otrzyma³o je wtedy 4012 ¿yj¹cych powstañców a spo-
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œród nich miêdzy innymi Genera³ Stanis³aw Taczak – pierwszy dowódca Powstania Wielkopol-
skiego. Poœmiertnie Krzy¿em zosta³ odznaczony pierwszy poleg³y powstaniec Franciszek Ra-
tajczak. Liczba nadanych Wielkopolskich Krzy¿y Powstañczych z roku na rok wzrasta³a.
W koñcu lat siedemdziesi¹tych odznaczenie to posiada³o przesz³o 16 tysiêcy powstañców.

Œrodowisko weteranów Powstania Wielkopolskiego cieszy³o siê z roku na rok coraz wiêk-
szym zainteresowaniem w³adz PRL. Uaktywnia te¿ swoj¹ dzia³alnoœæ Krajowa Komisja Wete-
ranów Powstania Wielkopolskiego ZG ZBOWiD z siedzib¹ w Poznaniu (przy Zarz¹dzie Wiel-
kopolskim ZBOWiD). Wystêpuje z wieloma inicjatywami. Dziêki niej przyjête zosta³y nowe
zasady prawne przyznawania dodatków do emerytur i rent oraz wprowadzono zapomogi dla
powstañców i wdów po powstañcach oraz inne œwiadczenia socjalne. Ponadto Komisja zainspi-
rowa³a badania naukowe i wydawnictwa zwi¹zane z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919.

Pañstwo odznacza powstañców wysokimi orderami i mianuje ich na stopnie oficerskie. Jed-
nak najwiêksza satysfakcjê weterani powstania maj¹ z decyzji przywrócenia rocznicy obcho-
dów Powstania Wielkopolskiego do kalendarza obchodów uroczystoœci narodowych.

Niektórzy wspó³czeœni politycy, publicyœci, a tak¿e historycy interpretuj¹c zaistnia³e zmiany
uwa¿aj¹, ¿e zainteresowanie Powstaniem Wielkopolskim w omawianych latach ma wy³¹cznie
charakter instrumentalny, polityczny, ¿e decyzje zwi¹zane z honorowaniem uczestników po-
wstania i œwiadczeniami socjalnymi s³u¿y³y pozyskiwaniu tego œrodowiska przed wyborami lub
by³y podejmowane dla spo³ecznej akceptacji realizowanej w PRL polityki spo³eczno-gospodar-
czej. Oczywiœcie, ¿e podejmowane w tej dziedzinie decyzje mia³y charakter polityczny.

Dla ¿yj¹cych wówczas powstañców liczy³y siê jednak¿e fakty, ¿e zauwa¿one zosta³y przez
Pañstwo ich problemy ¿yciowe. Wiêkszoœæ z nich by³a usatysfakcjonowana z podjêtych decy-
zji, aczkolwiek nie wszystkie oczekiwania zosta³y spe³nione. 

Kolejna, czterdziesta rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego obchodzona by³a
przez ca³y kraj8. Przewodnicz¹cym spo³ecznego komitetu obchodów by³ prof. Alfons Klaf-
kowski – Rektor UAM. Uroczystoœci rocznicowe odby³y siê nie tylko w Poznaniu, odby³y
siê równie¿ poza Wielkopolsk¹: w Warszawie, Krakowie, Gdañsku, Bydgoszczy, Toruniu,
Gorzowie i w innych miastach7. Organizatorami uroczystoœci by³y Zarz¹dy Wojewódzkie
ZBOWiD. 

Centralne obchody mia³y oczywiœcie miejsce w Poznaniu. W dniach 15 i 16 paŸdzierni-
ka 1958 r. odby³a siê w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencja na-
ukowa poœwiêcona Powstaniu Wielkopolskiemu 1918/19. Zorganizowa³y j¹ katedry histo-
ryczne UAM. W konferencji udzia³ wziêli pracownicy naukowi – historycy z uniwersytetów:
berliñskiego, lipskiego, toruñskiego oraz Wojskowego Biura Historycznego a tak¿e liczne gro-
no weteranów powstania i nauczycieli historii. Wyg³oszono cztery referaty: 

1. prof. dr Kazimierza Piwarskiego pt. „Stosunki polsko-niemieckie w latach 1918/19”.
2. prof. dr Ericha Paterny z Berlina pt.: „Sytuacja rewolucyjna w Niemczech w la-

tach 1918/19”.
3. prof. dr Zdzis³¹wa Grota pt. „G³ówne problemy wojskowe i organizacja powstania wiel-

kopolskiego”.
4. dr Stanis³awa Kubiaka pt.: „Rady robotnicze i ¿o³nierskie w Wielkopolsce na prze³omie

lat 1918/19”.
Pok³osiem konferencji by³y liczne publikacje i interesuj¹ce rozprawy naukowe, w tym

„Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” napisana przez zespó³ autorski w sk³adzie: Zdzi-
s³aw Grot, W³adys³aw Markiewicz, Tadeusz Piwarski i W³adys³aw Rogala, pod redakcj¹ K.
Piwarskiego. 
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Du¿e znaczenie mia³a te¿ pierwsza powojenna wystawa pami¹tek i ilustracja dziejów po-
wstania za pomoc¹ archiwaliów i muzealiów zorganizowana w Muzeum Narodowym w Po-
znaniu9. G³ówne imprezy rocznicowe odby³y siê 27 i 28 grudnia, na które przyby³y delegacje
ZBOWiD-u z ca³ego kraju oraz delegacja powstañców wielkopolskich z Francji. W uroczysto-
œciach uczestniczyli przedstawiciele w³adz centralnych, w tym miêdzy innymi:

– Gen. Janusz Zarzycki – wiceminister Obrony Narodowej;
– Kazimierz Banach – cz³onek Rady Pañstwa 
– Kazimierz Rusinek – wiceminister Kultury i Sztuki oraz w³adze województwa poznañ-

skiego.
¯yczenia dla powstañców przys³ali I Sekretarz KC PZPR W³adys³aw Gomu³ka, Przewod-

niczacy Rady Pañstwa Aleksander Zawadzki i Premier Józef Cyrankiewicz.
W czasie uroczystej akademii wrêczono powstañcom wysokie odznaczenia pañstwo-

we oraz Wielkopolskie Krzy¿e Powstañcze. Wœród odznaczonych Wielkopolskim Krzy-
¿em Powstañczym byli tak¿e powstañcy wielkopolscy z Francji: Kazimierz Kowalewski
i Franciszek Pachurka. Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania w uznaniu zas³ug dla
dzia³alnoœci popularyzowania historii powstania wielkopolskiego nada³o Krajowej Komisji
Weteranów Powstania Wielkopolskiego Zarz¹du G³ównego dzia³aj¹cej przy Zarz¹dzie
Okrêgowym w Poznaniu Honorow¹ Odznakê Miasta Poznania. W dniach uroczystoœci
rocznicowych w oknach mieszkañców Poznania powiewa³y bia³o-czerwone flagi a w witry-
nach sklepowych widnia³y okolicznoœciowe nalepki i plakaty. Tradycyjnie na mogi³ach po-
wstañczych i miejscach pamiêci narodowej zaci¹gniêto warty honorowe i z³o¿ono wi¹zan-
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ki kwiatów. W podobnej uroczystej atmosferze odby³y siê imprezy rocznicowe w wielu
miastach w kraju10.

W nastêpnych latach pojawia siê wiele inicjatyw na rzecz materialnego upamiêtnienia czy-
nu powstañczego. Poznañ daje przyk³ad wmurowaniem 28 grudnia 1963 r. aktu erekcyjne-
go pod rozpoczêt¹ budowê pomnika poœwiêconego powstañcom wielkopolskim. Honorowy
patronat nad budow¹ pomnika obj¹³ Minister Obrony Narodowej gen. broni Marian Spychal-
ski. Komitetowi Budowy Pomnika, licz¹cego 45 osób przewodniczy³ Franciszek Nowak. 

W sk³adzie Komitetu11 znaleŸli siê przedstawiciele organizacji partyjnych, instytucji pañ-
stwowych, samorz¹dowych, organizacji kombatanckich z powstañcami wielkopolskimi a tak-
¿e przedstawiciele organizacji m³odzie¿owych i mediów, a mianowicie: 

Maksymilian Bartz – Przewodnicz¹cy WKZZ, Zbigniew Bednarowicz – Prezes ZPAP, Be-
nedykt Sader – Komendant Wojewódzki MO, Jan Cieœliñski – Prezes SARP, Leon Dopiera³a
– Prezes Oddzia³u ZBOWiD w Lesznie, Stanis³aw Furga³ – Sekretarz KW PZPR, Ludwik Go-
molec – Przewodnicz¹cy Komisji Historycznej przy ZBOWiDzie, Henryk Jaworowski – po-
wstaniec wielkopolski, Zdzis³aw Kaczmarczyk – Przewodnicz¹cy WK FJN, Henryk Kêdziora
– I sekretarz  KD PZPR Poznañ Stare Miasto, Czes³aw Koñczal – I sekretarz KM PZPR Pozna-
nia, Alfona Klafkowski – Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Henryk Kadziela- Konser-
wator Miejski, W³adys³aw Kostuj – Dyrektor Naczelny HCP, Tadeusz Kraszewski – Prezes Po-
znañskiego Oddzia³u ZLP, Stanis³aw Kubiak – Dyrektor Rozg³oœni PR, Bart³omiej Kurka – Dy-
rektor CHWA, Jerzy Kusiak – Przewodnicz¹cy RN M Poznania, Tadeusz Kwaœniewski – Prze-
wodnicz¹cy WK SFOS, Bernard £uczewski – powstaniec wielkopolski, W³adys³aw Matuszew-
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ski – powstaniec wielkopolski, Weronika Mañczak – Przewodnicz¹ca OK FJN Poznañ Sta-
re Miasto, Henryk Mazur – Prezes Zarz¹du Okrêgu ZBOWiD w Poznaniu, Jan Miko³ajski
– Redaktor Naczelny „Gazety Poznañskiej”, Stanis³aw Nadolny – powstaniec wielkopolski,
Marian Olszewski – Kierownik Referatu Historii Partii KW PZPR, Stefan Olszewski – sekre-
tarz KW PZPR, Jan Olzuk – sekretarz KW PZPR, Jan Pawlak – I sekretarz KW ZMS, Hen-
ryk Powelski – cz³onek ZBOWiD, Antoni Przysiuda – Przewodnicz¹cy Krajowej Komnisji
Weteranów Powstania Wielkopolskiego, gen. Jan Maczkowski, Stanis³aw Smoliñski – Prze-
wodnicz¹cy PK FJN, mjr Józef Nobieraj, Marian Sokolnicki – Prezes Zarz¹du Okregowego
Zwi¹zku Inwalidów Wojennych, Franciszek Szczerbal- Przewodnicz¹cy Prezydium WRN-
FJN, Jan Szajek – Komendant Chorgwi Wielkopolskiej ZHP, Franciszek Szmidt – WKSC,
Jan Szydlak – I sekretarz KW PZPR w Poznaniu, Franciszek Tarzyñski – Przewodnicz¹cy
DRN Poznañ Stare-Miasto, Les³aw Tokarski – red. naczelny „G³osu Wielkopolskiego”, Sta-
nis³aw Walendowski – Przewodniczacy ZW ZMW, Zbigniew Wolkniewicz – przewodni-
cz¹cy MK SFOS, Józef Wroniak – Prezes WK ZSL, Jerzy Zasada – cz³onek Egzekutywy KW
PZPR. 

W 1965 roku – 19 listopada ods³oniêty zosta³ w Poznaniu okaza³y Pomnik Powstañców
Wielkopolskich 1918-1919, na który powstañcy czekali od lat miêdzywojennych. Autorem
projektu pomnika by³ artysta plastyk Alfred Wiœniewski. Pomnik sk³ada siê z kilku elementów:
z wysokiego, 17. metrowego czworoœcianu o lekko zbie¿nych œcianach, na których na wyso-
koœci 6 metrów umieszczone s¹ wypuk³e odlewy przedstawiaj¹ce na froncie or³a a z boków
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kompozycje figuralne dotycz¹ce dzieci wrzesiñskich, wóz Drzyma³y, Marcina Kasprzaka wœród
robotników i œmieræ Franciszka Ratajczaka; obok na oddzielnym cokole s¹ rzeŸby powstañców
odlane w br¹zie: oficera z szabl¹ i strzelca z karabinem. Przed Pomnikiem znajduje siê misa zni-
cza w kamiennej oprawie12. 

Przy ods³oniêciu Pomnika grupa weteranów po raz pierwszy wyst¹pi³a w mundurach po-
wstania wielkopolskiego, wed³ug wzoru zaprojektowanego przez samych powstañców. Kolor
i krój munduru zaakceptowa³a póŸniej Krajowa Komisja Weteranów Powstania Wielkopol-
skiego ZBOWiD-u.

W uroczystoœci ods³oniêcia Pomnika Powstañców Wielkopolskich udzia³ wziê³y w³adze
partyjne i administracyjne województwa i miasta Poznania, kombatanci z wielu województw,
wojsko, m³odzie¿, przedstawiciele zak³adów pracy, rzesze mieszkañców Poznania. Aktu od-
s³oniêcia Pomnika dokona³ Gen. Marian Spychalski.

W œlad za Poznaniem w innych miastach powstaj¹ nowe pomniki, odbudowywane s¹ te, któ-
re zniszczyli hitlerowcy. Ma to szczególne miejsce w Wielkopolsce i na Ziemi Kujawsko-Po-
morskiej np.: w Krotoszynie, Œremie i w Inowroc³awiu. Upowszechnia siê równie¿ nadawa-
nie ulicom i placom, instytucjom nazewnictwa zwi¹zanego z Powstaniem Wielkopolskim
np.: „Powstañców Wielkopolskich”, „Gen. Stanis³awa Taczaka”, „Gen. Józefa Dowbor-Mu-
œnickiego” itp.

Placówki szkolne za swoich patronów przyjmuj¹ Powstañców Wielkopolskich. Pierw-
szymi szko³ami, które przyjê³y imiê Powstañców Wielkopolskich by³y: Szko³a Podstawo-
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wa w Zieleniu k. Trzemeszna (1956 r.) Szko³a Podstawowa Nr 4 w GnieŸnie (1959 r.),
Szko³a Podstawowa w Mia³ach (1959 r.), Szko³a Podstawowa Nr 8 w Lesznie (1959 r.),
Szko³a Podstawowa w Osiecznej (1959 r.), Liceum Ogólnokszta³c¹ce w W¹growcu (1960
r.), Szko³a Podstawowa N r 16 w Poznaniu (1961 r.), Szko³a Podstawowa w K¹kolewie
(1961 r.), Szko³a Podstawowa Nr 75 w Poznaniu (1961 r.). W roku 1988 imiê bohate-
rów Powstania Wielkopolskiego posiada³y 52. szko³y ró¿nych typów, obecnie jest ich 105
w kraju.

W 1978 roku odby³ siê w Kaliszu pierwszy ogólnopolski zlot szkó³ nosz¹cych imiê Po-
wstañców Wielkopolskich 1918-1919, zespo³owe lub indywidualnego bohatera. Gospo-
darzem Zlotu by³a Szko³a Podstawowa w Kaliszu Nr 16 im. Powstañców Wielkopolskich.
Wtedy te¿ uczestnicz¹ce w zlocie szko³y utworzy³y Klub – Rodzinê Szkó³ im. Bohaterów
Powstania Wielkopolskiego. Obecnie Klub dzia³a przy Zarz¹dzie G³ównym TPPW, który
organizuje przy wspó³pracy z innymi szko³ami i lokalnymi w³adzami, b¹dŸ z towarzystwa-
mi spo³ecznymi kolejne zloty. Dot¹d odby³o siê dziewiêæ zlotów. Ostatni w 2018 r.
w GnieŸnie.

Natomiast 50. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego zosta³a zainaugurowa-
na w dwóch miastach, w Ostrowie Wielkopolskim 15 wrzeœnia 1968 roku z wielotysiêcz-
nym zgromadzeniem mieszkañców i manifestacj¹ polityczn¹ z udzia³em Sekretarza KC
PZPR Janem Szydlakiem oraz 6 paŸdziernika w Poznaniu. Imprezy te zwane „spotkaniem
trzech pokoleñ: powstania, wojny i wspó³czesnoœci” by³y poparciem dla dokonuj¹cych siê
przeobra¿eñ.

Spoœród innych przedsiêwziêæ poprzedzaj¹cych rocznicê wybuchu Powstania Wielko-
polskiego odnotowaæ nale¿y:13
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– sesjê naukow¹ w UAM poœwiêcon¹ problematyce historycznej powstania (7 grudnia);
– ods³oniêcie odremontowanego Pomnika poleg³ych pierwszych powstañców wielkopol-

skich na Cmentarzu Górczyñskim, wykonanego wed³ug projektu R. Skupina (19 grud-
nia);

– nadanie Wielkopolskiej Chor¹gwi imienia Powstañców Wielkopolskich 1918-1919 (19
grudnia);
Nadanie imienia Chor¹gwi Wielkopolskiej poprzedzone by³o roczn¹ akcj¹ edukacyjno-

-patriotyczn¹, zuchy i harcerze zdobywaj¹c specjaln¹ odznakê – „Powstañcze trefle” spo-
tykali siê z ¿yj¹cymi jeszcze wówczas powstañcami, poznawali wielkopolskie dzieje walk
o niepodleg³oœæ, obejmowali opiek¹ mogi³y powstañcze, organizowali biegi sprawnoœcio-
wo-obronne itp. oraz wykonywali symboliczne rozetki powstañcze – kokardy bia³o-czer-
wone.

Aktywnoœæ hufców i dru¿yn by³a du¿a. Wszystkie przedsiêwziêcia dostarcza³y m³odzie-
¿y wiedzy nie tylko o powstaniu ale tak¿e prze¿ycia patriotyczne, poczucie wiêzi z bohate-
rami tego¿ czynu, zw³aszcza kiedy okazywa³o siê, ¿e tymi bohaterami s¹ ich dziadkowie,
krewni lub s¹siedzi. „Gazeta Poznañska” z dnia 20 grudnia 1968 r. relacje z nadania imie-
nia Chor¹gwi Wielkopolskiej zaczê³a s³owami: „Dostojne mury Uniwersyteckiej Auli wy-
pe³ni³y siê wczoraj po brzegi m³odzie¿¹ w zielonych i szarych mundurkach. Wielkopolscy
harcerze prze¿ywali swój wielki dzieñ – œwiêto nadania Chor¹gwi Wielkopolskiej Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego imienia Powstañców Wielkopolskich”. Prze¿yciom m³odych ludzi
towarzyszy³o has³o „Z dum¹ i godnoœci¹ nosiæ bêdziemy imiê Powstañców Wielkopol-
skich”. By³a to uroczystoœæ, podczas której idea³y i tradycje ³¹czy³y wszystkich uczestni-
ków, w³adze, harcerzy i spo³eczeñstwo.
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G³ówn¹ czêœci¹ obchodów w dniu 27 grudnia by³a uroczysta akademia w hali Miêdzy-
narodowych Targów Poznañskich, na któr¹ przybyli uczestnicy Zlotu Weteranów Powsta-
nia Wielkopolskiego, mieszkañcy Poznania, wojsko i harcerze oraz przedstawiciele w³adzy
centralnej i wojewódzkiej: Przewodnicz¹cy Rady Pañstwa i Ogólnopolskiego Komitetu FJN
Gen. Marian Spychalski, Przewodnicz¹cy Wojewódzkiej Rady Narodowej Franciszek Szczer-
bal, I Sekretarz KW PZPR Kazimierz Barcikowski oraz inni. 

Na okolicznoœæ obchodów 50. lecia Powstania Wielkopolskiego w³adze oœwiatowe Po-
znania wyda³y specjalny okólnik, w którym zaleca³y udzia³ szkó³ w obchodach, zw³aszcza
przybli¿enie m³odzie¿y dziejów Powstania Wielkopolskiego na lekcjach jêzyka polskiego, hi-
storii, wychowania obywatelskiego i tak zwanych godzinach wychowawczych. Proponowa³y
tak¿e odwiedzanie przez m³odzie¿ szkoln¹ chorych powstañców. Ponadto Zarz¹d Okrêgo-
wy ZBOWiD w Poznaniu, Wydawnictwo Poznañskie i „G³os Wielkopolski” zorganizowa³y
konkurs na wspomnienia o Powstaniu Wielkopolskim. Wp³ynê³o 200 prac, najlepsze zosta-
³y opublikowane. Wydawnictwo Poznañskie wydrukowa³o ksi¹¿kê pt.: „Wspomnienia Po-
wstañców Wielkopolskich”. Wyboru dokonali i wstêpem opatrzyli Les³aw Tokarski i Jerzy
Zio³ek. Dokonano tak¿e w tym czasie wmurowania aktu erekcyjnego pod fundamenty przy-
sz³ego „Domu Weterana” przy ulicy Ugory (27 grudnia) oraz otwarcia wystawy w Muzeum
Narodowym, poœwiêconej dziejom Powstania Wielkopolskiego pt.: „Zbrojny czyn powstañ-
ców” (27 grudnia); „Poza aspektem oficjalnym, uroczystoœci mia³y równie¿ wymiar osobisty
i religijny”14.

W intencji ofiar powstania modlono siê w koœcio³ach ca³ej Wielkopolski”12. W omawia-
nym roku i póŸniejszych latach mia³y tak¿e miejsce pielgrzymki powstañców wielkopolskich
do Jasnogórskiej Hetmanki w Czêstochowie15 .

W obchodach 50.lecia znaczny wk³ad mia³y równie¿ œrodowiska twórcze. Franciszek
WoŸniak, skomponowa³ do libretta Stanis³awa Hebanowskiego kantate „ Na chwa³ê Bia³ego
Or³a”, która zosta³a wykonana na koncercie Filharmonii Poznañskiej dnia 8 grudnia. Wydaw-
nictwo Poznañskie z kolei wyda³o monografiê „Powstanie Wielkopolskie” pod redakcj¹ Z.
Grota oraz album, ikonograficzny zbiór muzealiów ilustruj¹cy dzieje powstania, autorstwa
Mariana Olszewskiego.

Rok 1971 przynosi powstañcom kolejne uznanie, awanse na stopnie oficerskie. Miano-
wanie na stopnie podporucznika otrzyma³o oko³o 12 tysiêcy uczestników Powstania Wiel-
kopolskiego 1918/19. Potem nast¹pi³y dalsze mianowania.

Szczególn¹ satysfakcjê daje powstañcom nadanie imienia „Powstaniec Wielkopolski” stat-
kowi pe³nomorskiemu Polskiej ¯eglugi Morskiej. Uroczystoœæ wodowania MS „Powstaniec
Wielkopolski” mia³a miejsce 26 czerwca 1974 r. a podniesienie bandery 18 listopada 1974
r. w Stoczni Szczeciñskiej. Matk¹ chrzestn¹ by³a Maria Olszewska z Poznania – sanitariusz-
ka w Powstaniu Wielkopolskim 19181919. Du¿e znaczenie mia³a dla powstañców formu-
³a chrztu statku: „P³yñ po morzach i oceanach oraz s³aw imiê stoczniowca, marynarza i po-
wstañca wielkopolskiego”.

Powstañcy byli dumni ze swego statku i dopóki p³ywa³ utrzymywali z jego kapitanami i za-
³og¹ serdeczne kontakty16. Pierwszym kapitanem Ms „Powstaniec Wielkopolski” by³a dama
P¯M – kapitan Danuta Kobyliñska-Walas. Przedstawiciele za³ogi uczestniczyli w uroczysto-
œciach zwi¹zanych z powstaniem wielkopolskim, spotykali siê z kombatantami i m³odzie¿¹
szkoln¹ na przyk³ad: w Lesznie, Kórniku, G¹dkach i oczywiœcie w samym Poznaniu. By³y te¿,
chocia¿ rzadkie z powodu terminów rejsów, odwiedziny przez poznaniaków za³ogi na stat-
ku. Ponadto Ms „Powstaniec Wielkopolski” posiada³ mini muzeum – ekspozycjê dotycz¹c¹
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powstania wielkopolskiego, w której za³oga zgromadzi³a sporo ksi¹¿ek i pami¹tek zwi¹za-
nych z powstañcami bêd¹cych darami Wielkopolan w czasie wspólnych spotkañ. 

O wiêzi z Poznaniem œwiadcz¹ równie¿ karty pocztowe przesy³ane przez kapitanów z ka¿-
dego portu do Gazety Poznañskiej z pozdrowieniami dla poznaniaków – mogli wiêc oni œledziæ
na bie¿¹co rejsy statku. Ms Powstaniec Wielkopolski przesta³ p³ywaæ w 2009 r., nie nadawa³
siê ju¿ do eksploatacji. Ostatnim kapitanem by³ kpt. ¿. w. Józef Gaw³owicz.

Od pocz¹tku lat 60. uwidacznia siê du¿a aktywnoœæ i inicjatywnoœæ Krajowej Komisji We-
teranów Powstania Wielkopolskiego przy Zarz¹dzie Wojewódzkim w Poznaniu, jak równie¿
samych powstañców w ¿yciu publicznym lokalnych œrodowisk. Komisja Historyczna kierowa-
na przez Ludwika Gomolca a nastêpnie Mariana Olszewskiego wspó³pracuj¹c na wielu p³asz-
czyznach z poznañskimi historykami, przyczyni³a siê do wydania szeregu publikacji zwi¹zanych
z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919. Trwa³y tak¿e dalsze prace badawcze nad histori¹
Powstania Wielkopolskiego. Autorami opracowañ s¹ znani poznañscy historycy: prof. Zdzi-
s³aw Grot, prof. Antoni Czubiñski, dr Ludwik Gomolec, doc. Marian Olszewski, prof. Kazi-
mierz Piwarski, prof. Benon Miœkiewicz i inni.

Wyj¹tkow¹ inicjatywê stanowi³y koœciañskie ogólnopolskie spotkania historyków po-
wstania wielkopolskiego. Inicjatorami spotkañ byli: ówczesny prezes Zwi¹zku Oddzia³u Po-
wiatowego ZBOWiD-u kpt. rez. Jan Witkowski, prof. Zdzis³aw Grot i prof. Bogus³aw Po-
lak (wówczas mgr). Dnia 2 lutego 1972 r. zapocz¹tkowano cykliczne konferencje poœwiê-
cone dziejom powstania i dalszym kierunkom badañ w tej dziedzinie. Do grona znanych ju¿
badaczy i autorów ksi¹¿ek historycznych o powstaniu wielkopolskim, oprócz wspomniane-
go wczeœniej Bogus³awa Polaka, który po œmierci Zdzis³awa Grota obejmuje przewodnictwo
do³¹cza grupa m³odych historyków wœród nich: Piotr Bauer, Marek Rezler, Tadeusz Waw-
rzyñski, Andrzej Weso³owski, Grzegorz £ukomski, Zdzis³aw Koœciañski.

G³ównymi organizatorami kolejnych spotkañ byli Bogus³aw Polak, Piotr Bauer i Marek
Rezler. Do 1975 r. konferencje odbywa³y siê w Koœcianie, nastêpne tak¿e w innych mia-
stach: Koszalinie, Lesznie, GnieŸnie. Spowodowane by³o to mo¿liwoœciami organizacyjnymi
koœciañskiego ZBOWiD-u, ze wzglêdu na zaistnia³¹ w 1975 r. reformê podzia³u administra-
cyjnego kraju. Obecnie w dalszym ci¹gu kontynuowane s¹ konferencje w Koœcianie, przy du-
¿ej wspó³pracy Urzêdu Miasta. Ostatnie seminarium odbyte w 2018 r. poœwiêcone by³o histo-
rykom powstania wielkopolskiego, ich ¿yciu i dorobku naukowemu. Konferencje, które popu-
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larnie by³y nazywane „Seminariami koœciañskimi” lub „Spotkaniami koœciañskimi” zaowoco-
wa³y wieloma opracowaniami.  

Przyk³adowo: 
– „Powstanie Wielkopolskie. Ÿród³a – stan badañ – postulaty badawcze. Materia³y z ogól-

nopolskiego seminarium historyków powstania wielkopolskiego”, pod red. Z. Grota,
Koœcian 1973;

– „Wielkopolska a Pomorze, Warmia, Mazury i Ziemia Z³otowska w dobie powstania
wielkopolskiego 1918-1919. Materia³y z II ogólnopolskiego seminarium…”, pod red. Z.
Grota i J. Witkowskiego;

– „Wielkopolska a powstania œl¹skie. Materia³y z III ogólnopolskiego seminarium”…,
pod red. B. Polaka;

– „Czyn zbrojny Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Materia³y z IV ogólnopolskiego
seminarium...,” pod red. B. Polaka17.

W sumie odby³o siê oko³o 20. konferencji, z tego z 10. opublikowano materia³y pokonfe-
rencyjne. Wyniki prezentowanych tam badañ by³y równie¿ wykorzystywane w odrêbnych
wydawnictwach. Ciekawym pomys³em Komisji Krajowej Weteranów Powstania Wielkopol-
skiego ZBOWiD-u, o praktycznym znaczeniu dla powstañców, by³o powo³anie w omawia-
nych latach spó³dzielczej wytwórni uszczelek do opakowañ lekarstw, produkowanych przez
poznañsk¹ „Polfê” i „Herbapol”. Spó³dzielnia dawa³a zatrudnienie kilkunastu powstañcom,
a uzyskane zyski by³y przekazywane na pomoc materialn¹ i zakup mundurów.

Obchody 60. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego poprzedzone zosta³y w czerw-
cu 1960 r. wspólnym posiedzeniem Prezydium Zarz¹du G³ównego ZBOWiD i Komisji Krajo-
wej Weteranów Powstania Wielkopolskiego ZBOWiD-u. Na tê okolicznoœæ przyby³ Minister
ds. Kombatantów gen. Mieczys³aw Grudzieñ. Na posiedzeniu omówiono program obchodów
a tak¿e realizacjê awansów weteranów na kolejne stopnie oficerskie, kwestie przyznawania od-
znaczeñ pañstwowych oraz problemy bytowo-socjalne powstañców.

Rozstrzygniêto równie¿ sprawê wzoru munduru weterana powstania wielkopolskiego.
Wzór munduru, który by³ najczêœciej noszony przez powstañców zosta³ ostatecznie zaakcep-
towany przez Zarz¹d G³ówny ZBOWiD-u18. Mundury szyte by³y cha³upniczo a nastêpnie ku-
powane przez samych powstañców. Niektóre osoby bêd¹ce w s³abszej sytuacji materialnej
otrzymywa³y na ten cel zapomogê. 

G³ówna uroczystoœæ obchodów 60. lecia powstania wielkopolskiego odby³a siê 18 grud-
nia 1968 r. w Teatrze Wielkim – Operze Poznañskiej, na któr¹ przyby³ I Sekretarz Komitetu
Centralnego PZPR Edward Gierek. Kulminacyjnym momentem imprezy by³o odznaczenie
Miasta Poznania Orderem Krzy¿a Grunwaldu I klasy przez Edwarda Gierka. To wyró¿nienie
zosta³o przyjête przez wielkopolskich powstañców oraz kombatantów II wojny Œwiatowej
i mieszkañców Poznania z du¿¹ satysfakcj¹. I Sekretarz KC PZPR w swoim wyst¹pieniu stwier-
dzi³: 

„... lud wielkopolski wielokroæ chwyta³ za orê¿ i bra³ udzia³ we wszystkich zrywach niepod-
leg³oœciowych Polaków... Zwyciêskim czynem zbrojnym przywrócili te¿ powstañcy wielko-
polscy zwi¹zek poznañskiego z Macierz¹... Zbrojny czyn ludu wielkopolskiego mia³ dla Pol-
ski donios³e znaczenie. Przywróci³ jej obszary dobrze zagospodarowane o wysokim pozio-
mie cywilizacyjnym i bogatej rdzennie polskiej kulturze... Poznaniacy wnieœli te¿ w ¿ycie na-
szego narodu cenne wartoœci, dobrej roboty i organizacji, umiejêtnoœci techniczne, nawyk
myœlenia kategoriami pañstwa, zaœ polsk¹ racjê stanu wzbogacili orientacj¹ polityczn¹, któ-
ra dostrzeg³a zagro¿enie ze strony hitlerowskich Niemiec”19.
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W Gorzowie Wielkopolskim, w tym¿e samym dniu, w uroczystej akademii poœwiêconej
powstañcom wielkopolskim uczestniczy³ Premier Piotr Jaroszewicz. Miasto z okazji 600. lecia
istnienia odznaczone zosta³o Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia.

Obchody rocznicowe przynios³y równie¿ nowe publikacje historyczne jak:
– A. Czubiñski, Z. Grot, B. Miœkiewicz „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”, Poznañ-

Warszawa 1978
– A. Czubiñski „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza, charakter, znaczenie”, Po-

znañ 1978 
– „Ÿród³a i materia³y do dziejów Powstania Wielkopolskiego i Wojsk Wielkopol-

skich 1918- 1919”. Katalog”, red. T. Jeziorowski, Poznañ 1978
Swój wk³ad w obchody 60. rocznicy wnieœli tak¿e literaci poznañscy. Ukaza³y siê ksi¹¿ki po-

ety Józefa Ratajczaka pt.: „Krople wrz¹cej krwi” oraz Eugeniusza Wachowiaka zbiór wierszy
„Powstañczym polem wiedzie œlad” i Ryszarda Daneckiego „Powstañcom Wielkopolskim
– Witaj Jasnoœci” do muzyki Barbary Zakrzewskiej – Nikiporczyk.

Kontynuowane by³y ponadto przedsiêwziêcia na rzecz upamiêtniania powstania tablicami
informacyjnymi w miejscach zwi¹zanych z przebiegiem zrywu niepodleg³oœciowego 1918-
1919 np.: na zaokr¹glonym naro¿niku hotelu „Bazar” umieszczono metalow¹ tablicê ku czci
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Ignacego Jana Paderewskiego (projekt Stanis³awa Jagmina), zaœ na œcianie hotelu „Royal” infor-
macjê, ¿e tu mieœci³ siê w pierwszych dniach sztab g³ówny Powstania Wielkopolskiego (projekt
Mariana Banasiewicza), a na budynku przy ulicy Garbary 28, ¿e mieœci³a siê tam w latach 1917-
1919 g³ówna kwatera skautowa i komenda Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego. 

Obchody 60. rocznicy zrywu niepodleg³oœciowego Wielkopolan obfitowa³y równie¿ wie-
loma artyku³ami historycznymi, publicystyk¹ dotycz¹c¹ znaczenia Powstania Wielkopolskiego
zarówno w gazetach centralnych jak i regionalnych. W poznañskim miesiêczniku „Nurt” wy-
drukowano m. innymi ciekawe refleksje historyczne Mariana Jakubowicza pt.: „Powstañcom
Wielkopolskim – szacunek i wdziêcznoœæ”. By³y równie¿ audycje radiowe i telewizyjne. Pro-
gram I TVP nada³ dyskusje na temat charakteru i przebiegu powstania wielkopolskiego, w któ-
rym uczestniczyli historycy, profesorowie Antoni Czubiñski, Zdzis³aw Grot, W³odzimierz Ko-
walewski i Benon Miœkiewicz.

Podobny charakter mia³y obchody rocznicowe wybuchu powstania wielkopolskiego w ro-
ku 1988. By³o wiele znacz¹cych i ciekawych przedsiêwziêæ. Przewodnicz¹cym Spo³ecznego Ko-
mitetu Organizacyjnego Obchodów 70. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego zosta³
Marian Jakubowicz – prezes Zarz¹du Wojewódzkiego ZBOWiD w Poznaniu, syn powstañca
wielkopolskiego. Wiceprzewodnicz¹cymi byli: Romuald Zysnarski – Wojewoda Poznañski, Mi-
ros³aw Kopiñski – Wiceprezydent Miasta Poznania, W³odzimierz Warchalewski – Komendant
Chor¹gwi Wielkopolskiej im. Powstañców Wielkopolskich 1918-1919 i pp³k. Jan Malinowski
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Spotkanie powstañców w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Poznaniu, z przedstawicielami w³adz
wojwódzkich i Poznania na zdjêciu m. in. Tadeusz Czwojdzak – przewodnicz¹cy WRN, Marian Król –

Wojewoda Wielkopolski i Prezydent Poznania – Andrzej Wituski



– cz³onek Prezydium ZW ZBOWiD w Poznaniu. Komitet liczy³ 51 osób, a wœród nich byli
przedstawiciele PZPR, ZSL, SD, PRON, Kuratorium Oœwiaty i Wychowania, wojska, Zarz¹-
dów Wojewódzkich ZBOWiD z Bydgoszczy, Gdañska, Gorzowa Wielkopolskiego, Kalisza,
Konina, Leszna, Szczecina, Torunia, Warszawy i Zielonej Góry, reprezentanci instytucji, przed-
siêbiorstw, oraz mediów, w tym redaktorzy „Za wolnoœæ i lud”. 

Program obchodów by³ bogaty i o du¿ym zasiêgu oddzia³ywania. Przedsiêwziêcia obejmo-
wa³y miêdzy innymi: 
– ekshumacjê, w dniu 30 listopada, prochów gen. Stanis³awa Taczaka – pierwszego do-

wódcy Powstania Wielkopolskiego, które zgodnie z jego ostatni¹ wol¹ sprowadzone
zosta³y do Poznania i spoczê³y na Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan. Ostatniej
drodze gen. Stanis³awa Taczaka towarzyszy³a asysta wojskowa- kompania honorowa
i Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych, najbli¿sza rodzina Genera³a, Prezy-
dent Miasta Poznania- Andrzej Wituski, Prezes ZW ZBOWiD Marian Jakubowicz,
Kapelan p³k. ks. Marian Sternik, dowództwa Garnizonu, Czes³aw Knoll – Sekretarz
Miejskiego Komitetu Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa i podkomendni Genera³a
na czele z pp³k. Micha³em Lorkiewiczem – przewodnicz¹cym Krajowej Komisji Wete-
ranów Powstania Wielkopolskiego oraz mieszkañcy Poznania, m³odzie¿ szkolna i har-
cerze20.

– spotkanie w dniu 22 grudnia Gen. Wojciecha Jaruzelskiego – Przewodnicz¹cego Rady
Pañstwa i Gen. Floriana Siwickiego – Ministra Obrony Narodowej z przedstawicielami
weteranów powstania wielkopolskiego oraz Spo³ecznego Komitetu Obchodów 70.
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Pogrzeb p³k Micha³a Lorkiewicza, przewodnicz¹cego Krajowej Komisji 
Weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 r.



Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W czasie pobytu w Warszawie we-
terani powstania i cz³onkowie Komitetu Spo³ecznego z³o¿yli wi¹zanki kwiatów
przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza oraz Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich
i Œl¹skich na Cmentarzu Pow¹zkowskim.

–Ogólnopolski Zlot Szkó³ nosz¹cych imiê Powstañców Wielkopolskich 1918 –1919
w dniach 9 –11 grudnia w Poznaniu. W Zlocie uczestniczy³o 207. przedstawicieli z 52.
szkó³. W czasie Zlotu Szko³a Podstawowa w W¹sowie otrzyma³a imiê gen. Stanis³a-
wa Taczaka.

– spotkanie 27 grudnia weteranów powstania wielkopolskiego w Sali Bia³ej Urzêdu Miej-
skiego w Poznaniu z Zastêpc¹ Przewodnicz¹cego Rady Pañstwa Kazimierzem Barci-
kowskim, oraz z przedstawicielami wojewódzkiej i miejskiej administracji pañstwowej,
partii politycznych i organizacji m³odzie¿owych. Wrêczono odznaczenia pañstwowe,
kombatanckie i pami¹tkowe oraz listy gratulacyjne miêdzy innymi od Henryka Jab³oñ-
skiego prezesa Rady Naczelnej ZBOWiD. Zarz¹d Wojewódzki ZBOWiD-u odzna-
czony zosta³ Krzy¿em Zas³ugi dla ZHP przez G³ówn¹ Kwaterê ZHP. W czasie odby-
wania przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich uroczystoœci oddano salut ar-
matni i przeprowadzono uroczyst¹ odprawê wart honorowych. Z³o¿ono równie¿
wieñce i wi¹zanki kwiatów. Imprezê zakoñczy³a defilada pododdzia³ów Wojska Pol-
skiego. Podobne uroczystoœci odby³y siê w Warszawie przed Grobem Nieznanego
¯o³nierza, w Bydgoszczy przed Grobem Nieznanego Powstañca i w innych miastach
wojewódzkich, w których przedstawiciele ZBOWiD-u uczestniczyli w pracach Spo-
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Spotkanie delegacji Powstañców Wielkopolskich i Komitetu Obchodów 70. Rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego z gen. Wojciechem Jaruzelskim



³ecznego Komitetu Obchodów 70. le-
cia Powstania Wielkopolskiego. 
Odbyto wiele konferencji, sympozjów,

spotkañ naukowych na temat dziejów Po-
wstania Wielkopolskiego w poszczególnych
miastach i œrodowiskach. Szczególne znacze-
nie mia³a konferencja historyków pt.: „Rola
Powstania Wielkopolskiego w odbudowie
pañstwa polskiego”. 

Ukaza³o siê równie¿ szereg nowych wy-
dawnictw poœwiêconych Powstaniu Wielko-
polskiemu 1918-1919 w tym: B. Polaka
„Genera³ Stanis³aw Taczak (1874 – 1960),
Koszalin 1988; P. Bauera „Genera³ Józef
Dowbor-Muœnicki 1867-1937”, Po-
znañ 1978; Z. Wygockiego „Gniezno i po-
wiat gnieŸnieñski”, Poznañ 1988.

Telewizja Polska zaprezentowa³a film pt.:
„Powrót do Polski” poœwiêcony Janowi
Ignacemu Paderewskiemu, a w grudniu w ki-
nie Apollo odby³a siê uroczysta premiera fil-
mu pt.: „Mêskie Sprawy” re¿yserii Jana Kida-
wy- B³oñskiego21.

Ods³oniêto w Wielkopolsce i w innych
województwach wiele tablic pami¹tkowych
i pomników. 

W roku poprzedzaj¹cym obchody 70. rocznicy wzniesiono pomnik na kwaterze Powstañ-
ców Wielkopolskich na Cmentarzu Junikowskim. W grudniu 1988 r. ods³oniêto w Poznaniu
tablicê pami¹tkow¹ na budynku przy ul. Czerwonej Armii (obecnie Œw. Marcin), w którym
urzêdowa³a Naczelna Rada Ludowa, na œcianie budynku Muzeum Narodowego zawis³a tabli-
ca poœwiêcona g³ównym dowódcom Powstania Wielkopolskiego genera³om Stanis³awowi Ta-
czakowi i Józefowi Dowbor-Muœnickiemu. Uchwa³¹ Rady Miasta Poznania z dnia 1 grud-
nia 1988 r. nadano dwom ulicom w Poznaniu nazwy dowódców powstania a mianowicie gen.
Stanis³awa Taczaka i gen. Józefa Dowbora-Muœnickiego. Inicjatorem nadania tych nazw ulicom
by³ Miejski Komitet Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, z jej przewodnicz¹cym Czes³awem
Knollem. Jednak¿e uchwa³a w tym czasie nie zosta³a zrealizowana. Do sprawy powrócono
po transformacji ustrojowej w 1992 r.

Natomiast tablice upamiêtniaj¹ce Powstanie Wielkopolskie zawis³y w: Granowie, Pnie-
wach, W¹sowie, Kuœlinie, Wielichowie, w Jankowie Przygodzkim, Jarocinie, Legowie gm. ̄ er-
ków, Miksztacie, Ostrowie Wielkopolskim, Koœcianie, Kargowej, Wolsztynie, Warszawie
– na budynku Szko³y Podstawowej Nr 263 nosz¹cej imiê Powstañców Wielkopolskich. No-
we pomniki powsta³y w Miêdzychodzie, RogoŸnie Wielkopolskim i Mia³ach22.

W roku 1989 – roku rozpoczêcia zmian ustrojowych w Polsce – odby³a siê przed Pomni-
kiem Powstañców Wielkopolskich Msza œw. Polowa, w czasie której – po 25 latach – pomnik
zosta³ poœwiêcony. Obchody w tym roku nie mia³y ju¿ takiego rozmachu i bogatego progra-
mu.
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Ekspozycja „Krzy¿y Wielkich Orderu Odrodzenia Polski” odznaczeñ genera³ów 
Stanis³awa Taczaka i Józefa Dowbor-Muœnickiego w poznañskim Muzeum Powstania Wielkopolskiego



Stefan Bar³óg

Kontynuacja pamiêci Powstania Wielkopolskiego
po 1989 roku, w III RP

Na pocz¹tku przemian ustrojowych w Polsce po 1989 r., nowo powo³anej w³adzy pañ-
stwowej i samorz¹dowej, zaanga¿owanej w tworzenie nowych zasad i instytucji ¿ycia spo³ecz-
no-politycznego i gospodarczego usz³a uwadze kolejna rocznica wybuchu zwyciêskiego Po-
wstania Wielkopolskiego 1918-1919, obchodzona dotychczas uroczyœcie, zw³aszcza w Po-
znaniu.

Formy uzewnêtrznienia pamiêci wobec wszelkich wydarzeñ, zw³aszcza historycznych, s¹
w sposób szczególny odbierane przez spo³eczeñstwo. Ich wizualne aspekty, jak i treœci s¹ inter-
pretowane i oceniane. Tymczasem poznaniacy zauwa¿yli brak tradycyjnej uroczystoœci.

Przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich 27 grudnia 1990 roku zabrak³o przedsta-
wicieli w³adz i kompanii honorowej Wojska Polskiego, orkiestry i pocztów sztandarowych.

Z okazji 72. rocznicy przed pomnikiem Powstañców Wielkopolskich spotka³a siê tylko
grupka kombatantów, z istniej¹cego jeszcze Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê
(ZBOWID), wraz z kilkoma powstañcami wielkopolskimi. By³a te¿ delegacja powsta³ego wów-
czas Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, niedawno zarejestrowanego
– 30.01.1989 r.

Z³o¿ono pod Pomnikiem Powstañców symboliczne wi¹zanki kwiatów i zapalono znicze.
Do tej grupy do³¹czy³a delegacja Urzêdu Miasta Poznania z now¹ przewodnicz¹ca Rady Miej-
skiej Jadwig¹ Rotnick¹, która równie¿ uhonorowa³a powstañców z³o¿eniem wieñca pod Po-
mnikiem.
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Wielkopolskich
w 1990 r.



Dopiero lata 1991-1992 przynios³y powrót i odpowiedni¹ organizacjê obchodów roczni-
cowych zwyciêskiego zrywu niepodleg³oœciowego Wielkopolan 1918-1919, pod Pomnikiem
Powstañców Wielkopolskich w Poznaniu i nie tylko. Do organizacji uroczystoœci w³¹czy³ siê

Zarz¹d G³ówny Towarzystwa
Pamiêci Powstania Wielkopol-
skiego, który nawi¹za³ kontakt
z Prezydentem Miasta Poznania
Wojciechem Szczêsnym Kacz-
markiem prezentuj¹c ideê swojej
dzia³alnoœci.

Wspomnieæ jednoczeœnie na-
le¿y, ¿e w tym okresie zakoñczy-
³a ju¿ pracê Krajowa Komisja We-
teranów Powstania Wielkopol-
skiego ZBOWiD. W sposób na-
turalny reprezentantem po-
wstañców i ich rodzin stawa³o siê
TPPW, w którego strukturach
organizacyjnych pojawi³a siê
znaczna iloœæ przedstawicieli ro-
dzin uczestników Powstania
Wielkopolskiego. Ponadto To-
warzystwo zainicjowa³o ju¿ wiele
przedsiêwziêæ na rzecz upo-
wszechnienia wiedzy i tradycji
zwi¹zanej z Powstaniem Wielko-
polskim, zw³aszcza wœród m³o-
dzie¿y oraz upamiêtnienia miejsc
walk powstañczych.

Tematykê powstañcz¹ podjê-
³y równie¿ inne stowarzyszenia,
miêdzy innymi Komenda Chor¹-
gwi ZHP i reaktywowane Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokó³”
(TG „Sokó³”).

Zarz¹d G³ówny Towarzy-
stwa Pamiêci Powstania Wielko-
polskiego i Komenda Chor¹gwi
Wielkopolskiej ZHP, przy wspar-
ciu Miêdzynarodowych Targów
Poznañskich, zorganizowali w sali
kominkowej Pa³acu Kultury
(Zamku) spotkanie rocznicowe
przy kawie. Uczestniczy³o oko-

³o 20 weteranów Powstania Wiel-
kopolskiego. 
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Informacje na ³amach „G³osu Wielkopolskiego” o obchodach
72. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 1990 r.
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„W ho³dzie uczestnikom walk o polskoœæ w regionie” wraz z ¿yczeniami dla weteranów od ZG TPPW
w 73. rocznicê  wybuchu Powstania Wielkopolskiego (G³os Wielkopolski, 27 grudnia 1991 r.)



By³y przemówienia i wspomnienia. Powstañcy otrzymali dyplomy z ¿yczeniami oraz ksi¹¿-
ki. Spotkanie urozmaici³ œpiewem Zespó³ Pa³acu Kultury „Skowronki”. Prezydent Poznania dla
prawid³owego zabezpieczenia organizacyjnego i koordynacji programowej przyj¹³ zasadê po-
wo³ywania Komitetów Organizacyjnych Obchodów Powstania Wielkopolskiego. Ponadto
w tym czasie, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Jadwiga Rotnicka, zwa¿ywszy na nie zrealizowa-
n¹ Uchwa³ê poprzedniej Rady dotycz¹c¹ nazwania ulic Poznania imionami dowódców Powsta-
nia Wielkopolskiego, podpisa³a now¹ Uchwa³ê nr LXVIII/354/92 z dnia 17 listopada 1992 r.
postanawiaj¹c¹ o przemianowaniu ówczesnej ulicy S. Chudoby na ulicê Gen. Stanis³awa Tacza-
ka a ulicy Bohaterów na ulicê Gen. Józefa Dowbor-Muœnickiego – pierwszych dowódców Po-
wstania Wielkopolskiego 1918-1919.

W kolejnych obchodach 74. rocznicy powstania, 27 grudnia 1992 roku, przed Pomni-
kiem Powstañców Wielkopolskich, pomimo z³ej pogody, udzia³ wziê³a liczna grupa uczestni-
ków, w tym delegacje stowarzyszeñ spo³ecznych ze sztandarami (które mok³y na deszczu),
delegacje zak³adów pracy i mieszkañcy oraz harcerze. W oprawie Wojska Polskiego odby³ siê
apel pamiêci, z³o¿ono pod Pomnikiem wieñce oraz wi¹zanki kwiatów.

Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Prezydent Poznania Wojciech Szczêsny Kaczma-
rek, w swoim wyst¹pieniu powiedzia³ miêdzy innymi: „Powstanie odby³o siê nie tylko w Pozna-
niu, ale i w innych regionach ówczesnej Wielkopolski, pozbawiona pomocy z zewn¹trz przez
okres powstania dzia³a³a jak oddzielne pañstwo, z w³asnym parlamentem, wojskiem i skar-
bem.” Nawi¹zywa³ do uchwa³y TPPW o potrzebie spopularyzowania w kraju znaczenia Po-
wstania Wielkopolskiego. W poznañskich uroczystoœciach rocznicowych wzi¹³ równie¿ udzia³
Leszek Moczulski – przewodnicz¹cy Konfederacji Polski Niepodleg³ej, w swoim przemówieniu
podkreœli³ sens walki Polaków o niepodleg³oœæ. 
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Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Poznaniu – Czes³aw Bernat ze sztandarem



WyraŸny prze³om w zainteresowaniu siê w³adz pañstwowych i samorz¹dowych popula-
ryzowaniem historii Powstania Wielkopolskiego oraz jego rocznicowymi obchodami nastêpu-
je w roku 1993, w trakcie 75. rocznicy wybuchu Powstania. Przed obchodami 75 rocznicy
przedstawiciele Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego – pre-
zes Stefan Bar³óg i przewodnicz¹cy G³ównej Komisji Rewizyjnej TPPW Czes³aw Knoll (pe³ni¹-
cy równie¿ funkcjê przewodnicz¹cego Miejskiego Komitetu Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñ-
stwa) spotkali siê z przewodnicz¹c¹ Rady Miasta Poznania Jadwig¹ Rotnick¹ i Prezydentem Po-
znania Wojciechem Szczêsnym Kaczmarkiem. Tematem spotkania by³a aktualna dzia³alnoœæ
TPPW w upowszechnianiu wiedzy i tradycji o Powstaniu Wielkopolskim oraz organizacja ob-
chodów 75. rocznicy Powstania.

Po wymianie pogl¹dów przyjêto wspólny program obchodów 75. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego. Jednoczeœnie powo³ano Spo³eczny Komitet Obchodów, w jego sk³ad we-
szli przedstawiciele Urzêdu Miejskiego, Zarz¹du G³ównego Towarzystwa (Stefan Bar³óg
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Sk³adanie wieñców pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich w 1993 r., 
w 75. rocznicê  wybuchu powstania



i Czes³aw Knoll) a tak¿e przedstawiciele innych organizacji w tym ZHP i Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokó³”. 

Patronat nad obchodami obj¹³ admira³ Piotr Ko³odziejczyk – Minister Obrony Narodo-
wej. Przed rocznic¹ wybuchu Powstania Wielkopolskiego z inicjatywy poznañskich pos³ów
Sejm RP przyj¹³ okolicznoœciow¹ Uchwa³ê oddaj¹c¹ ho³d i uznanie uczestnikom Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 roku.

G³ówna uroczystoœæ 75. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odby³a siê
w dniu 27 grudnia 1993 r. przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich. Poprzedzi³a j¹
Msza Œw. w Koœciele pw. Najœwiêtszego Zbawiciela przy ul Fredry odprawiona przez Metro-
politê Poznañskiego – arcybiskupa Jerzego Strobê poœwiêcona uczestnikom zrywu niepodle-
g³oœciowego Wielkopolan 1918-1919 roku. Na poznañskie uroczystoœci rocznicowe wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego przyby³ miêdzy innymi admira³ Piotr Ko³odziejczyk – Minister
Obrony Narodowej i Jerzy Milewski – szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego – sekretarz
stanu w kancelarii Prezydenta RP. W³adze Województwa reprezentowali Wojewoda Wiel-
kopolski – W³odzimierz £êcki, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej – Jadwiga Rotnicka i Prezydent
Poznania Wojciech Szczêsny Kaczmarek. Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
reprezentowa³ Stefan Bar³óg – prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa.

Ponadto, w uroczystoœci brali udzia³ przedstawiciele organizacji kombatanckich, Komendy
Chor¹gwi ZHP, TG „Sokó³” oraz innych stowarzyszeñ i instytucji. Przybyli te¿ doœæ licznie
mieszkañcy w tym m³odzie¿ szkolna. W uroczystoœci bra³a udzia³ asysta Wojska Polskiego, or-
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Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej w Poznaniu na ul. Wroc³awskiej, na budynku w którym marynarze –
powstañcy utworzyli w³asn¹ kompaniê – bosmana Adama Bia³oszyñskiego



kiestra oraz poczty sztandarowe kilkunastu organizacji spo³ecznych.  Po przemówieniach, miê-
dzy innymi Prezydenta Poznania – g³ównego organizatora uroczystoœci i Ministra Obrony Na-
rodowej odby³ siê apel poleg³ych, po którym z³o¿ono pod Pomnikiem Powstañców Wielko-
polskich wieñce i wi¹zanki kwiatów. Po uroczystoœci pod Pomnikiem odby³a siê uroczysta Se-
sja Rady Miasta Poznania zorganizowana w Teatrze Polskim, podczas której referat o znacze-
niu Powstania Wielkopolskiego wyg³osi³ prof. Lech Trzeciakowski, a grupa ¿yj¹cych powstañ-
ców otrzyma³a pami¹tkowe, okolicznoœciowe medale upamiêtniaj¹ce 75. rocznicê Powstania
Wielkopolskiego. Tê czêœæ obchodów zakoñczy³o spotkanie w³adz z uczestnikami Powstania
Wielkopolskiego w kawiarence teatralnej.

Ponadto w trakcie obchodów 75. rocznicy Powstania Wielkopolskiego Towarzystwo Pa-
miêci Powstania Wielkopolskiego wspólnie z Instytutem Historii UAM, przy wsparciu w³adz
Miasta Poznania zorganizowa³o w dniu 18 grudnia sesjê popularno-naukow¹ pt.: „Wk³ad Po-
wstania Wielkopolskiego w odzyskanie niepodleg³oœci pañstwa polskiego”.

Z inspiracji Towarzystwa zorganizowano równie¿ w Poznaniu kilka wystaw historycznych,
miêdzy innymi:
– „Powstanie Wielkopolskie w literaturze i poezji” – organizator Biblioteka im. Raczyñskich,
– „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” – organizator Wielkopolskie Muzeum Walk Nie-

podleg³oœciowych,
– „Powstanie Wielkopolskie – czasy i ludzie” – organizator Wielkopolski Klub Filatelistów Od-

dzia³ w Poznaniu,
– „Odznaki Wielkopolskie” – organizator Muzeum Narodowe- Muzeum Wojskowe.
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„Miejsca Pamiêci Powstania Wielkopolskiego”
Paw³a Andersa 

„Wielkopolski Powstaniec” Nr 1



Natomiast z inicjatywy Wydzia³u Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego wydano trzy pu-
blikacje:
– „Powstanie Wielkopolskie na tle walk o przetrwanie narodowe pod zaborem pruskim”

– prof. dr hab. Marcelego Kosmana;
– „Szlakiem Powstania Wielkopolskiego oraz „Miejsca Pamiêci Powstania Wielkopolskiego”

– Paw³a Andersa;
– Wydzia³ Kultury i Sztuki zorganizowa³ równie¿ w dniu 28 grudnia uroczysty spektakl w Te-

atrze Wielkim, z oper¹ Stanis³awa Moniuszki „Straszny Dwór” – dedykowany weteranom
Powstania Wielkopolskiego i ich rodzinom.
Odnotujmy tak¿e inne inicjatywy:

– Stowarzyszenie Marynistów Polskich Oddzia³ w Poznaniu, przy wspó³pracy z Urzêdem Mia-
sta Poznania, dowództwem Marynarki Wojennej i Zarz¹dem G³ównym TPPW przywró-
ci³o na ul. Wroc³awskiej 18 w Poznaniu tablicê upamiêtniaj¹c¹ udzia³ poznañskich maryna-
rzy – kompanii bosmana Adama Bia³oszyñskiego w Powstaniu Wielkopolskim, zlikwido-
wan¹ w czasie okupacji hitlerowskiej, a przechowan¹ i odnalezion¹ w roku 1992. Inicjato-
rem przedsiêwziêcia by³ dziennikarz Teofil Ró¿añski znany pasjonat problematyki maryni-
stycznej i zwi¹zków poznaniaków z morzem Ba³tyckim.

– Ministerstwo £¹cznoœci wyda³o w 1993 roku okolicznoœciow¹ kartê pocztow¹ oraz datow-
nik z wizerunkiem Gen. Stanis³awa Taczaka – pierwszego dowódcy Powstania Wielkopol-
skiego.

– Nadmieniæ równie¿ nale¿y, ¿e w tym¿e roku, w czasie obchodów rocznicowych I Powstania
Œl¹skiego w Mys³owicach, Premier Waldemar Pawlak poinformowa³ o podjêtej decyzji
przyznaj¹cej powstañcom Œl¹skim i Wielkopolskim jednorazowej pomocy finansowej.
Obchody 75. rocznicy Powstania Wielkopolskiego mia³y ju¿ szeroki wymiar, bogaty pro-

gram i cieszy³y siê uznaniem ¿yj¹cych powstañców i spo³eczeñstwa. Odby³y siê nie tylko w Po-
znaniu, lecz równie¿ w szeregu miastach województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomor-
skiego i lubuskiego oraz w Szczecinie. Odt¹d nast¹pi³ systematyczny wzrost upamiêtniania dzie-
jów Powstania Wielkopolskiego w miastach, gminach, przez które przebiega³o powstanie, do-
skonalono formy obchodów rocznicowych. By³o równie¿ wiele inicjatyw na rzecz materialne-
go upamiêtnienia tego¿ zrywu.

Przyjê³o siê równie¿, ¿e poznañskie uroczystoœci 27 grudnia maj¹ charakter centralnej im-
prezy upamiêtniaj¹cej zryw niepodleg³oœciowy Wielkopolan 1918-1919 roku. Patronat
nad poznañskimi obchodami, kolejnych rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego przyj-
mowa³y najwy¿sze osoby w pañstwie.

Do 1998 roku zgodnie z ustaleniami miêdzy Wojewod¹ Poznañskim a Prezydentem
Miasta Poznania, w sprawie organizacji imprez pañstwowych i narodowych, g³ównym
gospodarzem uroczystoœci rocznicowych wybuchu Powstania Wielkopolskiego by³ Pre-
zydent Poznania. Prezydent ka¿dorazowo powo³ywa³ Komitet Organizacyjny Obcho-
dów Powstania Wielkopolskiego. W sk³ad Komitetu wchodzili przedstawiciele Urzêdu
Miasta Poznania, Urzêdu Wojewódzkiego, Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopol-
skiego, Komendy Chor¹gwi Wielkopolskiej ZHP, Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kó³”, Zwi¹zków Kombatanckich, Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, Wielko-
polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr. Sk³ad Komitetu w zale¿noœci od potrzeb ulega³
zmianie.

Istotn¹ rolê w Komitecie spe³nia³o TPPW, reprezentuj¹ce ¿yj¹cych jeszcze powstañców
oraz rodziny uczestników Powstania Wielkopolskiego.
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W 1994 roku, 19 listopada odby³ siê I Krajowy Zjazd Towarzystwa Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego. Wybrano 31. osobowy Zarz¹d G³ówny, w którym znaleŸli siê przedstawi-
ciele Bydgoszczy, Szczecina, Warszawy i Zielonej Góry oraz oczywiœcie Poznania i miast Wiel-
kopolski. Prezesem TPPW wybrany zosta³ Stefan Bar³óg, wiceprezesami zostali Antoni Kut
i Stanis³aw Smoczyñski, sekretarzem zosta³ – Zygmunt Rutkowski a skarbnikiem – Zofia Czu-
ba³a. Przewodnicz¹cym G³ównej Komisji Rewizyjnej zosta³ Czes³aw Knoll.Wybory Zarz¹du
G³ównego TPPW potwierdzi³y krajowy charakter Towarzystwa. Na ZjeŸdzie przyjêto rów-
nie¿ g³ówne kierunki programowe na najbli¿sze lata.

Kontynuuj¹c kronikarsk¹ prezentacje œwiêtowania rocznic Powstania Wielkopolskiego
przypomnijmy obchody 76. rocznicy czynu niepodleg³oœciowego.

Przebiega³y one w oprawie Wojska Polskiego z wci¹gniêciem flagi na maszt, apelem pa-
miêci oraz z³o¿eniem wieñców i wi¹zanek kwiatów. Przemówienie okolicznoœciowe wyg³osi³
Prezydent Poznania Wojciech Szczêsny Kaczmarek. 

W dniu 28 grudnia, w Auli UAM, odby³ siê uroczysty koncert zatytu³owany „S³owicze
kolêdowanie” w wykonaniu Chóru Ch³opiêcego i Mêskiego pod dyrekcj¹ prof. Stefana Stu-
ligrosza, dedykowany przez Wojewodê Poznañskiego W³odzimierza £êckiego uczestni-
kom walk o niepodleg³oœæ – powstañcom wielkopolskim. Natomiast Komenda Chor¹gwi
Wielkopolskiej ZHP zorganizowa³a spotkanie weteranów powstania z instruktorami i m³o-
dzie¿¹ harcersk¹.

W roku 1995, w czasie 77. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, ho³d powstañ-
com tradycyjnie oddano pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich. W godzinach rannych
natomiast z³o¿ono wi¹zanki kwiatów na Cmentarzu Zas³u¿onych na mogile Gen. Stanis³awa
Taczaka i na mogile Gen. Józefa Dowbor-Muœnickiego na cmentarzu w Lusowie.
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Przekazanie przez ZG TPPW mundurów powstañczych jednostce lotniczej na £awicy, grudzieñ 1996 r.



Przed Pomnikiem Prezydent W. Szczêsny Kaczmarek zapowiedzia³ utworzenie w Pozna-
niu Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, w którym by³yby zgromadzone doku-
menty, materia³y i eksponaty, okolicznoœciowe apele, broñ, umundurowanie, odznaczenia
itp. oraz pami¹tki rodzin uczestników.

W nastêpnym dniu odby³ siê tradycyjnie ju¿ koncert dedykowany przez Wojewodê W.
£êckiego powstañcom i ich rodzinom.

W czasie obchodów rocznicowych ukaza³ siê pierwszy numer „Wielkopolskiego Po-
wstañca” – rocznika Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego,
czasopisma historycznooœwiatowego. Ukaza³y siê ju¿ 24. wydania.

Przed obchodami 78.  rocznicy Powstania Wielkopolskiego, w dniu 16 grudnia 1996 ro-
ku Zarz¹d G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego przyj¹³ ponadto Re-
gulamin Nagrody Honorowej „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” – statuetki przyznawa-
nej popularyzatorom dziejów Powstania Wielkopolskiego. Przyznawana jest: historykom,
naukowcom i regionalistom, literatom, poetom, plastykom, rzeŸbiarzom i innym popularyza-
torom.
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Cz³onkowie Zarz¹du G³ównego – prezes Stefan Bar³óg, Janusz Sa³ata i Zygmunt Rutkow-
ski, w czasie uroczystego apelu w Jednostce Wojskowej na £awicy, przekazali ¿o³nie-
rzom IV Korpusu Lotniczego historyczne mundury powstañcze ufundowane przez Wojewo-
dê Poznañskiego – W³odzimierza £êckiego.

W tych¿e mundurach ¿o³nierze z kompanii reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych pe³nili po-
tem wartê honorow¹ w czasie uroczystoœci powstañczych. Po raz pierwszy w mundurach po-
wstañczych wyst¹pili w roku 1996 – w 78 rocznicê.

W Auli Uniwersyteckiej, 29 grudnia, na zakoñczenie obchodów rocznicowych w Pozna-
niu odby³ siê uroczysty koncert. W czasie koncertu po raz pierwszy wrêczono Honorowe
Nagrody „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Otrzymali je:

– prof. dr hab. Antoni Czubiñski, historyk, badacz dziejów Powstania Wielkopolskiego;
– Gerard Górnicki, literat, autor powieœci zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim;
– Miêdzynarodowe Targi Poznañskie za popularyzowanie i szczególne wspieranie dzia-

³alnoœci TPPW.

W 78. rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego obchody rocznicowe rozszerzy³y
swój zakres, odby³y siê one nie tylko w Poznaniu ale miêdzy innymi w Bydgoszczy, Inowro-
c³awiu, Pile, Wolsztynie, Szczecinie i Zielonej Górze.

W Inowroc³awiu ho³d bohaterom Powstania z³o¿yli: pose³ na Sejm RP – Anna Bañkow-
ska, której dziadek Leon Klich by³ powstañcem wielkopolskim a tak¿e przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Boles³aw Szulc oraz wnuk powstañca – prezydent Inowroc³awia Marcin Wnuk.

W uroczystoœciach pod pomnikami upamiêtniaj¹cymi Powstanie Wielkopolskie 1918-
1919 uczestniczyli radni, kombatanci, przedstawiciele zak³adów pracy, organizacji spo³ecz-
nych, harcerze, m³odzie¿ szkolna, mieszkañcy. W Inowroc³awiu wartê honorow¹ zaci¹gnêli
¿o³nierze garnizonu inowroc³awskiego i harcerze.

Wspomnieæ równie¿ nale¿y, ¿e w trakcie obchodów 78. rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego Towarzystwo Mi³oœników Œremu i Klub TPPW zainicjowali spotkanie potomków
uczestników Powstania. Da³o to impuls do organizowania takowych spotkañ przez inne Ko-
³a TPPW.

W obchodach 79. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w roku 1997 w³adze centralne
reprezentowali – ministrowie Hanna Suchocka i Janusz Pa³ubicki, w³adze wojewódzkie i Po-
znania – Wojewoda Poznañski – Maciej Musia³, Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Poznania
– Jadwiga Rotnicka i Prezydent Poznania – Wojciech Szczêsny Kaczmarek.

Honorowymi uczestnikami uroczystoœci byli weterani Powstania Wielkopolskiego : Syl-
wester Grochowina, Andrzej Mazurek i Tadeusz Weso³owski. Okolicznoœciowe przemówie-
nie wyg³osili – Prezydent Poznania – Wojciech S. Kaczmarek i Prezes Zarz¹du G³ównego
TPPW – Stefan Bar³óg.

List specjalny do uczestników zrywu niepodleg³oœciowego Wielkopolan 1918-1919 i ze-
branych na uroczystoœci uczestników, od Genera³a Franciszka Kamiñskiego – prezesa Zarz¹-
du G³ównego Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych, odczyta³ prezes
Zarz¹du Wojewódzkiego p³k. Janusz Rad³owski.

Wyst¹pi³ równie¿ spontanicznie, co czêsto Mu siê zdarza³o, powstaniec – Andrzej Mazu-
rek, deklamuj¹c znany wiersz Romana Wilkanowicza: „Nikt im nie kaza³ iœæ, a poszli. Bo tak
chcieli… Nikt o nic nie pyta³, a wszyscy wiedzieli o co id¹ walczyæ...”.

W dalszej czêœci uroczystoœci, w oprawie kompanii Wojska Polskiego, pocztów sztandaro-
wych odby³ siê apel pamiêci, zapalono znicze, z³o¿ono wieñce oraz wi¹zanki kwiatów.
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W uroczystoœci brali udzia³ równie¿ poznañscy parlamentarzyœci, radni Miasta Poznania,
harcerze, przedstawiciele zak³adów pracy, organizacji spo³ecznych i mieszkañcy.

Odby³ siê te¿ koncert dedykowany przez Wojewodê Poznañskiego uczestnikom walk
o niepodleg³oœæ w Teatrze Wielkim. Wystawiono „Verbum Nobile” i „Flis” Stanis³awa Mo-
niuszki w wykonaniu artystów poznañskiej Opery. Przed rozpoczêciem spektaklu wrêczo-
no kolejne Honorowe Nagrody TPPW „Dobosze Powstania Wielkopolskiego”.

Szczególne znaczenie mia³y obchody 80. i 85. rocznicy Powstania. Po raz pierwszy pa-
tronat nad obchodami rocznicowymi Powstania Wielkopolskiego w 1998 r. obj¹³ Prezy-
dent Rzeczypospolitej – Aleksander Kwaœniewski.

Realizuj¹c Uchwa³ê z 8 wrzeœnia 1997 roku Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego zwróci³ siê do Prezydenta RP o przyjêcie patronatu nad uroczysto-
œciami 80. rocznicy zwyciêskiego zrywu niepodleg³oœciowego Wielkopolan, a tak¿e z wnio-
skiem o poœmiertne odznaczenie g³ównodowodz¹cych powstaniem: Genera³a Stanis³awa
Taczaka i Genera³a Józefa Dowbor-Muœnickiego. OdpowiedŸ pozytywn¹ Towarzystwo
otrzyma³o 25 czerwca 1998 r.

Wyst¹pienie TPPW do Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego spotka³o siê z dez-
aprobat¹ ówczesnego Wojewody Poznañskiego Macieja Musia³a. Wynika³o to z Jego osobi-
stych pogl¹dów politycznych. Rzutowa³o to oczywiœcie na wspó³pracê Urzêdu Wojewódz-
kiego z TPPW. St¹d Zarz¹d Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego powo³a³ 10
stycznia 1998 r. „Spo³eczny Komitet Obchodów 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego”
przyjmuj¹c za has³o przewodnie dzia³añ „Wierni Tradycji Wielkopolskiej”. Przewodnicz¹-
cym Komitetu zosta³ dr Marian Król – syn Powstañca Wielkopolskiego, znany dzia³acz spo-
³eczny b. Wojewoda Poznañski, pose³ na Sejm RP. Zastêpc¹ przewodnicz¹cego zosta³ Sta-
nis³aw Smoczyñski – dyrektor MTP, a sekretarzem Romuald Zysnarski – b. Wicewojewo-
da Poznañski. Wszyscy byli cz³onkami Zarz¹du G³ównego TPPW.

12 lutego 1998 r. prezes Zarz¹du G³ównego TPPW Stefan Bar³óg i Przewodnicz¹-
cy Spo³ecznego Komitetu Obchodów 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego „Wier-
ni Tradycji Wielkopolskiej” dr Marian Król zwrócili siê z apelem do prezydentów miast,
burmistrzów i wójtów o godne uczczenie jubileuszowej rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego.
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W tekœcie apelu czytamy miêdzy innymi „Niech uroczyste obchody zwyciêskiego czynu
niepodleg³oœciowego bêd¹ naszym wspólnym dzie³em, potomków powstañców oraz sympa-
tyków i kontynuatorów wielkopolskich wartoœci i tradycji”.

Apel zosta³ upowszechniony w województwie Wielkopolskim i s¹siednich, oraz dotar³
do miejscowoœci zwi¹zanych z powstaniem.

Ponadto Prezes Zarz¹du G³ównego TPPW i Przewodnicz¹cy „Spo³ecznego Komitetu Ob-
chodów 80.rocznicy Powstania Wielkopolskiego” spotkali siê 27 paŸdziernika z Szefow¹ Kan-
celarii Prezydenta RP – minister Danut¹ Hübner. Tematem rozmów by³y realizowane przed-
siêwziêcia zwi¹zane z obchodami jubileuszowymi a zw³aszcza z uroczystoœciami w dniu 27
grudnia 1998 r. przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich oraz z odznaczeniami dla
g³ównodowodz¹cych powstaniem.

Centralne uroczystoœci 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego rozpoczê³y siê z³o¿eniem
wieñców i wi¹zanek kwiatów na grobach Gen. Stanis³awa Taczaka, Gen. Józefa Dowbor – Mu-
œnickiego, kwaterze powstañczej na cmentarzu junikowskim i na innych mogi³ach powstañ-
czych.

W godzinach rannych odby³a siê równie¿ Msza Œw. w koœciele farnym celebrowana przez
ks. arcybiskupa Juliusza Paetza. Przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich uroczystoœæ
przebiega³a zgodnie z ceremonia³em wojskowym, z udzia³em kompanii honorowej WP, war-
ty honorowej, przed Pomnikiem, ¿o³nierzy w mundurach powstañczych i harcerzy, by³a salwa
honorowa, z³o¿enie wieñcy i wi¹zanek kwiatów oraz apel poleg³ych. Poni¿ej jego fragment1:

Apel Poleg³ych
S³uchajcie mnie stoj¹cy tu wraz z nami Powstañcy Wielkopolscy,
bohaterowie walk o niepodleg³oœæ naszej Ojczyzny.
S³uchajcie w³adze Rzeczypospolitej oraz mieszkañcy grodu Przemys³awa i ca³ej Wielko-
polski.
S³uchajcie ¿o³nierze.
S£UCHAJCIE MNIE WSZYSCY
Bywaj¹ w dziejach narodu chwile szczególnie wa¿ne, które zapisuj¹ siê trwale w ludz-
kiej pamiêci. Takim prze³omowym momentem dla tej Ziemi by³ 27 grudnia 1918 roku,
dzieñ wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
S£UCHAJCIE MNIE
Stajemy oto dziœ, w dniu 80. rocznicy zrywu powstañczego przed Pomnikiem Powstañ-
ców Wielkopolskich, symbolem walki i poœwiêcenia dla Ojczyzny.
Stajemy zjednoczeni myœl¹ i wol¹ w przededniu restytucji Województwa Wielkopol-
skiego, by oddaæ ho³d znanym i bezimiennym bohaterom tej ziemi, którzy nie szczê-
dz¹c w³asnej krwi i ¿ycia potwierdzili, ¿e „Jeszcze Polska nie zginê³a”.
Stajemy do uroczystego apelu, pochylaj¹c g³owy w zadumie i skupieniu przed bojowni-
kami i dzia³aczami niepodleg³oœciowymi.
WAS WO£AM!
Stañcie do apelu wszyscy, którzy z niez³omn¹ wol¹ i uporem d¹¿yliœcie do odzyskania
niepodleg³oœci, którzy pokazaliœcie œwiatu, ¿e miejsce Wielkopolski, kolebki Pañstwa
Polskiego, jest w granicach Rzeczypospolitej.
Do apelu wzywam wszystkich ¿o³nierzy – Powstañców Wielkopolskich, którzy utoro-
wali drogê do niepodleg³oœci ojczyzny ...

W czasie tej uroczystoœci przemawia³ Wojewoda Poznañski Maciej Musia³ i minister Marek
Dukaczewski – reprezentuj¹cy Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego.
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Minister M. Dukaczewski w swojej mowie zacytowa³ s³owa z listu Prezydenta RP skierowa-
nego do wszystkich ¿yj¹cych powstañców i uczestników uroczystoœci: „… to dziêki Wam i Wa-
szym wspó³towarzyszom walki, dziœ najstarszym ¿o³nierzom Rzeczypospolitej, dziêki talentom
Waszych dowódców, zryw niepodleg³oœciowy zakoñczy³ siê zwyciêstwem decyduj¹cym
w sposób zasadniczy o uzyskaniu przez Wielkopolan wolnoœci ziem, stanowi¹cych kolebkê
pañstwowoœci polskiej”.

Po wyst¹pieniu Minister Marek Dukaczewski, dokona³ w imieniu Prezydenta RP Aleksan-
dra Kwaœniewskiego poœmiertnego odznaczenia, w sposób symboliczny, Krzy¿ami Wielkimi
Orderu Odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej G³ównodowodz¹cych Powstaniem Wielkopol-
skim: Gen. Stanis³awa Taczaka i Gen. Józefa Dowbor- Muœnickiego. Dla Dowbor-Muœnickiego
by³o to pierwsze polskie odznaczenie. Posiada³ ju¿ zagraniczne medale. Odznaczenia przeka-
za³ Marek Dukaczewski wnioskodawcom – Zarz¹dowi G³ównemu Towarzystwa Pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego.

W imprezie uczestniczyli, oprócz wspomnianego Marka Dukaczewskiego i Macieja Musia-
³a – Wojewody Poznañskiego, Hanna Suchocka, Jacek Taylor, Prezydent Poznania Ryszard
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Dr Marian Król 
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Dowbor Muœnickiemu –
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Grobelny, Stefan Miko³ajczak – Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego (pierwszy wybra-
ny marsza³ek nowej struktury samorz¹du wojewódzkiego), cz³onkowie ZG TPPW  oraz par-
lamentarzyœci poznañscy i radni Poznania, delegacje stowarzyszeñ spo³ecznych i kombatanc-
kich, harcerze oraz mieszkañcy Grodu Przemys³awa a przede wszystkim znaczna grupa wete-
ranów Powstania Wielkopolskiego.

Nastêpnie, po przejœciu do „Domu ¯o³nierza” (Dom Ligi Obrony Kraju w Poznaniu) od-
by³o siê spotkanie w³adz pañstwowych, samorz¹dowych, oraz Zarz¹du G³ównego TPPW
z powstañcami wielkopolskimi. Spotkanie zorganizowa³ Spo³eczny Komitet Obchodów 80.
rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Wieczorem w Teatrze Wielkim w Poznaniu odby³ siê
koncert pt. „Wigilie Polskie” dedykowany powstañcom wielkopolskim i ich rodzinom.

Przed koncertem z wyœwietlonego telebimu przemówi³ Premier Jerzy Buzek przekazu-
j¹c, t¹ form¹, pozdrowienia i uznanie dla czynu niepodleg³oœciowego Wielkopolan.

W tym samym dniu odby³y siê uroczystoœci w Bydgoszczy, Szczecinie, Zielonej Górze oraz
w wielu innych miejscowoœciach. W Bydgoszczy w uroczystoœciach wziêli udzia³ miêdzy inny-
mi Wojewoda Bydgoski Teresa Piotrowska, Dowódca Garnizonu Bydgoskiego Gen. Kazi-
mierz Wilczewski, w³adze Miasta i Zarz¹du Oddzia³u Towarzystwa Pamiêci Powstania Wiel-
kopolskiego.

G³ówna uroczystoœæ odby³a siê przed grobem Nieznanego Powstañca, z apelem pamiêci
i z³o¿eniem wieñcy oraz wi¹zanek kwiatów przez w³adze, TPPW i liczne organizacje spo³ecz-
ne i zak³ady pracy. Ponadto ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ na Gmachu Muzeum Tradycji Po-
morskiego Okrêgu Wojskowego.

Obchody rocznicowe 80. rocznicy obejmowa³y bogaty program i rozpoczê³y siê ju¿ w paŸ-
dzierniku 1998 roku. Oto najwa¿niejsze przedsiêwziêcia:
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Spotkanie w³adz pañstwowych,  samorz¹dowych i ZG TPPW  z weteranami Powstania Wielkopolskiego



– Wmurowanie w Zaniemyœlu aktu erekcyjnego pod odbudowê pomnika Powstañców Wiel-
kopolskich zburzonego przez Niemców w latach okupacji (10.10.1998 r.). Odbudowany
pomnik ods³oniêto 24 maja 1999 r.

– IV Ogólnopolski Zlot Szkó³ i Dru¿yn Harcerskich nosz¹cych imiê bohaterów Powstania
Wielkopolskiego (23-25. 10. 1998 r.) w Warszawie.

– Imiê bohaterów Powstania Wielkopolskiego otrzyma³y trzy nowe szko³y: Szko³a Podstawo-
wa w Miedzichowie imiê Powstañców Wielkopolskich i Szko³a Podstawowa w Lusowie
imiê Genera³a Dowbor-Muœnickiego oraz imiê Powstañców Wielkopolskich Zespó³ Szkó³
Rolniczych w Kotowie.

– Wrêczenie sztandaru Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (21
listopada 1998 r.). Uroczystoœæ odby³a siê na Placu Wolnoœci w Poznaniu w obecnoœci
w³adz Poznania z Prezydentem Wojciechem Szczêsnym Kaczmarkiem z przedstawicielem
Urzêdu Wojewódzkiego oraz Genera³em Pajewskim – Dowódc¹ Garnizonu Poznañskie-
go i z ks. kan. Czes³awem Grzelakiem reprezentuj¹cym Metropolitê Poznañskiego Juliusza
Paetza. Byli równie¿ jak zawsze aktywni powstañcy wielkopolscy: Andrzej Mazurek i Tade-
usz Weso³owski. W uroczystoœci ponadto udzia³ wziêli: Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk
Lotniczych, Kompania Honorowa WP, Szko³y Aspirantów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i OSP, Dru¿yna Sztandarowa Komendy Chor¹gwi Wlkp. im. Powstañców Wielkopolskich,
delegacje szkó³ i dru¿yn harcerskich nosz¹cych imiona Powstañców Wielkopolskich oraz
delegacje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”, „Bractwa Kurkowego”, innych stowa-
rzyszeñ i mieszkañcy Poznania. 

– Sesja popularno-naukowa w GnieŸnie nt. „GnieŸnieñscy bohaterowie Powstania Wielkopol-
skiego” (5.12.1998 r.).
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Uroczystoœci rocznicowe w Bydgoszczy w roku 1998
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IV Ogólnopolski Zlot Szkó³ im. Powstañców Wielkopolskich w Warszawie

Wrêczenie sztandaru Towarzystwu Pamiêci Powstania Wielkopolskiego - 21 listopada 1998 r.



– Sesja naukowa o udziale farmaceutów w Powstaniu Wielkopolskim zorganizowana przez
Komisjê Farmaceutyczn¹ Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk i sekcjê historyczn¹
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Czêœci¹ sesji by³a te¿ promocja ksi¹¿ki dr Jana
Majewskiego pt. „Zaopatrzenie medyczno-sanitarne w Powstaniu Wielkopolskim i udzia³
w nim farmaceutów” . Inicjatorem przedsiêwziêcia by³ prof. dr hab. Micha³ Umbreit
(17.12.1998 r.).

– 80. rocznica Polskiego Sejmu Dzielnicowego zorganizowana przez Wielkopolskie Towarzy-
stwo Kulturalne (5.12.1998 r.).

– Wrêczenie kolejnych Nagród Honorowych TPPW „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”
w Sali Bia³ej Urzêdu Miejskiego w Poznaniu.

– Koncert „W ho³dzie Powstañcom Wielkopolskim” w Auli Uniwersyteckiej. Organizatorzy:
Wielkopolski Oddzia³ Chórów i Orkiestr „Macierz”, Filharmonia Poznañska i w³adze Mia-
sta Poznania.

– Przyjazd Mistrza Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania. W przeddzieñ obchodów 80.
rocznicy Powstania odby³a siê zgodnie z historycznym wydarzeniem, pierwszy raz, rekon-
strukcja historyczna (impreza plenerowa) przyjazdu I. J. Paderewskiego do Poznania, Jego
powitania na Dworcu G³ównym i przejazdu ulicami Poznania do Hotelu „Bazar”. Organi-
zatorem by³ Poznañski Chór Nauczycieli pod dyrekcj¹ Ryszarda £uczaka, który póŸniej
wyst¹pi³ wraz z reprezentacyjn¹ Orkiestr¹ Wojsk Lotniczych w Auli Uniwersyteckiej.

– Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” zorganizowa³o w dniach 27-28 grudnia Zlot i Turniej
Sportowy. Uczestniczy³o 15 Gniazd. 

– Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego (29.12.1998 r.).
– „Poczta samochodowa” tras¹ walk Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku przekazy-
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Sesja naukowa Towarzystwa Farmaceutycznego nt. Udzia³u farmaceutów 
w Powstaniu Wielkopolskim (przemawia prof. dr hab. Micha³ Umbreit )
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Zlot poznañskiego
„Soko³a”

Inicjatorem i organizatorem
by³ prezes poznañskiego

„Soko³a” Czes³aw Bernat

Pierwsza inscenizacja
przyjazdu 

I. J. Paderewskiego
do Poznania – rok 1998

Poni¿ej:

Uroczystoœæ z okazji 80.
rocznicy zdobycia przez

powstañców lotniska
£awica (pok³on sztandaru

TPPW)



wa³a karty pocztowe poœwiêcone 80. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, wydane przez
Rejonowy Urz¹d Poczty w Poznaniu. Trasa wiod³a przez: W¹growiec, Gniezno, Kórnik,
Œrem, KoŸmin Wlkp., Koœcian, Rawicz, Wolsztyn, Grodzisk Wlkp.i Poznañ. W wymienio-
nych miejscowoœciach odbywa³y siê pokazy filatelistyczne dotycz¹ce dziejów powstania
oraz sprzeda¿ kart pocztowych. „Poczta...” przeby³a ponad 700 km. Organizatorami by-
li: WTK, Wielkopolski Klub Filatelistyczny, Ko³o TMMP – HCP i Dyrekcja Okrêgowa Pocz-
ty Polskiej.

– Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie poœwiêcona Powstaniu Wielkopolskiemu,
w dniu 5 stycznia 1999 r. Wolsztyn da³ przyk³ad innym radom miejskim.

– Impreza 80. rocznicy zdobycia przez powstañców Lotniska £awica (6.01.1999 r.). Z³o¿ono
wi¹zanki pod obeliskiem pami¹tkowym tego wydarzenia . W drugiej czêœci imprezy wmu-
rowano akt erekcyjny pod budowê na lotnisku nowego terminalu.

– Spotkanie pokoleñ (22.12.1999 r.) w Œremie z inicjatywy Towarzystwa Mi³oœników Œremu
(Mariana Dominiczaka) i Klubu TPPW (Henryki Sochy). Rodziny – dzieci i wnuki powstañ-
ców wspominali wartoœci i tradycje powstañców wielkopolskich.
Nie sposób wymieniæ wszystkie przedsiêwziêcia. By³o ich wiele. Koñcz¹c ten opis nale¿y

wspomnieæ uroczyste spotkanie 15 lutego 1999 r. (w przeddzieñ rocznicy podpisania w Tre-
wirze rozejmu pañstw Ententy z Niemcami obejmuj¹cego równie¿ front wielkopolski) Premie-
ra Jerzego Buzka z ¿yj¹cymi powstañcami wielkopolskimi i wrêczenie im szabli kawaleryjskich.
Spotkanie w Ratuszu Poznañskim zorganizowa³ Wojewoda Wielkopolski Maciej Musia³.

Ponadto, przekazanie przez ZG Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskie-
go 1918/1919 (depozytariusz odznaczeñ) Krzy¿y Wielkich Orderu Odrodzenia Rzeczypo-
spolitej Polskiej nadanych poœmiertnie z okazji 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego jego
g³ównodowodz¹cym Gen. Stanis³awowi Taczakowi i Gen. Józefowi Dowbor- Muœnickiemu
do Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Dokonano tego aktu 22 lutego 1999 roku.
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W omawianym okresie ukaza³o siê przesz³o 100 artyku³ów o obchodach 80. rocznicy Po-
wstania Wielkopolskiego 1918-1919, jego dziejach i znaczeniu dla Odrodzonej Ojczyzny. Naj-
wiêcej pisa³y gazety regionalne ale nie brakowa³o te¿ artyku³ów w gazetach centralnych.

Najwiêkszy udzia³ w opisach obchodów i historii powstania mia³y: „G³os Wielkopolski”,
„Gazeta Poznañska”, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Poznañski” a tak¿e „Express Poznañ-
ski”, „Gazeta Pomorska” i „Trybuna”. Ukontentowani byli zarówno organizatorzy uroczysto-
œci, jak i rodziny uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz mieszkañcy miejscowoœci zwi¹-
zanych z Powstaniem. Dziennikarze w sposób istotny wnieœli swój wk³ad w upowszechnianiu
i pog³êbianiu w spo³eczeñstwie wiedzy historycznej zwi¹zanej z Powstaniem Wielkopol-
skim 1918-1919. By³o to wa¿ne, zw³aszcza bior¹c pod uwagê posiadan¹ wiedzê i œwiadomoœæ
historyczn¹ w tej dziedzinie.

Wykaza³ to miêdzy innymi Kazimierz KoŸniewski – publicysta i pisarz, wrzucaj¹c do stanu
zadowolenia rodzin uczestników Powstania Wielkopolskiego przys³owiow¹ ³y¿kê, dziegciu
kwestionuj¹c w swojej wypowiedzi w „Trybunie” (z dnia 15.01. 1999 r.) sens i charakter zry-
wu niepodleg³oœciowego Wielkopolan. Postawi³ bowiem znak zapytania: „Czy Powstanie
Wielkopolskie 1918-1919 by³o powstaniem?”, „Czy by³a potrzeba zbrojnego wyst¹pienia?”
argumentuj¹c, ¿e nie by³o z kim walczyæ, bo Niemcy ju¿ sami oddawali broñ. Pisze dalej „Do-
brze, ¿e by³o – moralnie nam wtedy tak potrzebne – tylko, ¿e to ju¿ nie by³o…powstanie”.

Na tê wypowiedŸ zareagowa³ prezes Zarz¹du G³ównego TPPW Stefan Bar³óg, odniós³ siê
merytorycznie pisz¹c, miêdzy innymi, ¿e okupant jednak¿e nie by³ wcale tak s³aby, co uwidocz-
ni³o siê w walkach powstañczych. W Powstaniu straci³o ¿ycie oko³o 2 tys. uczestników a 5 – 6
tys. zosta³o rannych. Powstañcy wstrzymali napór – ataki wojsk niemieckich. Ponadto zgodzi³
siê on z K. KoŸniewskim, ¿e Powstanie Wielkopolskie by³o rzeczywiœcie inne, inaczej podjête
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Wrêczenie szabli kawaleryjskich przez Premiera Jerzego Buzka weteranom Powstania Wielkopolskiego,
na zdjêciu z szabl¹ por. Tadeusz Weso³owski
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Akt przekazania orderów nadanych poœmiertnie g³ównodowodz¹cym Powstania Wielkopolskiego do
Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu
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ni¿ Listopadowe, Styczniowe czy Warszawskie. „Zryw niepodleg³oœciowy Wielkopolan za-
koñczy³ siê sukcesem, bo by³ zaskoczeniem dla Niemców, a tak¿e zwyciêskiej Ententy. I to miê-
dzy innymi wp³ynê³o na powodzenie Powstania”. Polemista ostatecznie przyzna³ racjê S. Bar-
³ogowi, t³umacz¹c siê prawem publicysty do rozwa¿añ historycznych i stawiania pytañ. Na ko-
niec napisa³ jednak¿e: „Nie spodziewa³em siê jednak, ¿e tego rodzaju konstatacje mog¹ spro-
wokowaæ takie odruchy uczuciowe. I to po 80. latach. Skoro jednak sprowokowa³y – przepra-
szam”. Podobnie uczyni³a to Redakcja „Trybuny” przyznaj¹c racjê Towarzystwu Pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego. Ten szczególny przypadek uœwiadomi³ poznaniakom, organizato-
rom uroczystoœci, historykom, nauczycielom, dzia³aczom TPPW i innym, ¿e same uroczysto-
œci nie wystarcz¹, ¿e jest wiele do zrobienia w zakresie popularyzowania wiedzy o Powstaniu
Wielkopolskim 1918-1919 oraz podniesienia œwiadomoœci historycznej spo³eczeñstwa o jego
znaczeniu dla Odrodzonej Ojczyzny.

W dniu 24 kwietnia 1999 r. odby³ siê w „Domu ̄ o³nierza” w Poznaniu II Krajowy Zjazd
Delegatów Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Zjazd powo³a³
miêdzy innymi zespó³ prelegentów, z³o¿ony z pracowników naukowych, nauczycieli historii
i regionalistów dla zapewnienia odpowiedniego poziomu odczytów, wyk³adów i ró¿nych in-
nych form popularyzatorskich dla m³odzie¿y oraz uczestników wszelkich imprez rocznico-
wych. Zjazd zwróci³ siê równie¿ do w³adz oœwiatowych i nauczycieli o szersze uwzglêdnienie
tematyki Powstania Wielkopolskiego w nauczaniu historii i na innych zajêciach zwi¹zanych z re-
gionalizmem.

Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 odnotowa³o du¿y rozwój
organizacyjny. Utworzone zosta³y oddzia³y wojewódzkie TPPW: Kujawsko-Pomorskie z sie-
dzib¹ w Bydgoszczy (27.11.1999 r.), Lubuski z siedzib¹ w Zielonej Górze (24.02.2001 r.),
Wielkopolski z siedzib¹ w Poznaniu (19.5.2001 r.). Aktywnymi cz³onkami TPPW zostali
w tych latach parlamentarzyœci RP, a mianowicie Anna Bañkowska i Dorota Kempka z Byd-
goszczy, Krystyna £ybacka, Andrzej Aumiller, Stanis³aw Kalemba, Arkady Rados³aw Fiedler
z Poznania i Andrzej Brachmañski z Zielonej Góry.
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Centralne uroczystoœci rocznicowe w latach 1999- 2002 odbywa³y siê zwyczajowo w Po-
znaniu przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich. Obecne by³y w³adze wojewódzkie,
miasta Poznania i ZG TPPW. W 2001 roku przemówienia wyg³osili Prezydent Poznania Ry-
szard Grobelny i prezes ZG TPPW Stefan Bar³óg. Uczestniczy³ równie¿ minister Maciej Musia³
reprezentuj¹cy Premiera RP i Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Stefan Miko³ajczak,
nowy Wojewoda Wielkopolski Stanis³aw Tamm (powo³any po przywróceniu dawnych struk-
tur województwa wielkopolskiego) oraz dowódca Garnizonu Poznañskiego gen. Jan Krzysz-
tof Pajewski.

Uroczystoœci 83. rocznicy Powstania Wielkopolskiego rozpoczê³a rekonstrukcja histo-
ryczna „Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania”, przygotowana przez Poznañski
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Otwarcie Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu (grudzieñ 2001 r.)



Chór Nauczycieli pod dyrekcj¹ Ryszarda £uczaka. Po powitaniu Mistrza w holu Dworca G³ów-
nego w Poznaniu odby³ siê koncert pieœni patriotycznych i kolêd.

W tym¿e samym dniu odby³a siê uroczystoœæ w Lusowie: Msza œw. w intencji powstañców
i z³o¿enie wi¹zanek kwiatów na grobie Gen. Józefa Dowbor-Muœnickiego. Uczestnikami miê-
dzy innymi byli przedstawiciele w³adz wojewódzkich, Miasta Poznania, Gminy Tarnowo Pod-
górne i TPPW. Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ starosta Powiatu Poznañskiego.

W czasie obchodów 83. rocznicy Powstania Wielkopolskiego Marsza³ek Województwa
Wielkopolskiego wrêczy³ ¿yj¹cym powstañcom pierwsze Odznaki Honorowe: „Za zas³ugi dla
Województwa Wielkopolskiego”. Imprezy rocznicowe odby³y siê ju¿ tradycyjnie w wielu mia-
stach i gminach zachodniej Polski.

Wczeœniej, przed uroczystoœciami rocznicowymi (21 grudnia 2001 r.) mia³o miejsce wa¿-
ne dla poznaniaków wydarzenie, otwarcie d³ugo oczekiwanego Muzeum Powstania Wielko-
polskiego w Odwachu na Starym Rynku w Poznaniu. O utworzenie muzeum wnioskowa³o
Towarzystwo Powstania Wielkopolskiego w 1996 roku. Ówczesny prezydent Poznania Woj-
ciech Szczêsny Kaczmarek obieca³ to uczyniæ podczas przemówienia okolicznoœciowego
pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich. Towarzystwo musia³o ci¹gle przypominaæ pre-
zydentowi o tej obietnicy.

By³a wszak¿e Uchwa³a Rady Miasta z dnia 21 paŸdziernika 1997 r. o zorganizowaniu Wiel-
kopolskiego Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych, z Oddzia³ami Muzeum Powstania Wielko-
polskiego 1918-1919, Poznañskiego Czerwca 1956, historii fortyfikacji poznañskich i innymi.
Powsta³ nawet statut Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Niestety prace w tym zakresie zo-
sta³y zahamowane wraz ze zmian¹ Prezydenta Poznania.

Nowy Prezydent Ryszard Grobelny mia³ ju¿ jednak inn¹ koncepcjê zagospodarowania Od-
wachu, chcia³ przekazaæ historyczn¹ zabudowê w prywatne rêce.

Warto wspomnieæ, ¿e Gmach Odwachu zosta³ zbudowany w darze dla Poznania przez Ka-
zimierza Raczyñskiego w 1787 roku. Od 1919 r. odbywa³y siê tam apele Stra¿y Ludowej, st¹d
wysy³ano patrole dy¿uruj¹ce. Po wybuchu powstania Odwach podporz¹dkowany by³ Komen-
dzie Miasta a nastêpnie do 1939 roku pozosta³ w dyspozycji Wojska Polskiego dla S³u¿b Gar-
nizonu (warta, patrole, areszt, oficer inspekcyjny). W okresie II Rzeczypospolitej codziennie
o godz. 12:30 przy Gmachu odbywa³a siê zmiana warty. 

Ostatecznie jednak¿e Prezydenta przekona³y merytoryczne uwagi i apele wielu poznania-
ków, w tym historyków, literatów, dzia³aczy „Solidarnoœci” z HCP, dziennikarzy i innych osób.
By³o to cenne wsparcie dla inicjatywy TPPW.

W dniu otwarcia Muzeum Powstania jeden z poznañskich dziennikarzy swój artyku³ zaty-
tu³owa³; „Walka o Muzeum Powstania Wielkopolskiego trwa³a d³u¿ej ni¿ samo powstanie”.

W otwarciu Muzeum uczestniczy³ Prezydent Poznania Ryszard Grobelny i Prezes ZG To-
warzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego. Obydwaj wyg³osili przemówienia nawi¹zuj¹-
ce do historii i tradycji Poznania.

Od 2000 roku uroczystoœci o charakterze wojewódzkim odbywa³y siê w Bydgoszczy
i Zielonej Górze, z udzia³em w³adz wojewódzkich i miejskich oraz w innych miejscowoœciach.

W 2002 roku organizacjê obchodów rocznic Powstania Wielkopolskiego przej¹³ Marsza-
³ek Stefan Miko³ajczak i Jego Urz¹d. Uroczystoœci poprzedzone zosta³y kolejn¹ edycj¹ wrêcze-
nia Nagród Honorowych TPPW „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Inicjatywa ta sta³a siê
ju¿ sta³ym elementem obchodów.

G³ówne obchody 84. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczêto Msz¹ œw.
w Farze celebrowan¹ przez Metropolitê Poznañskiego ks. arcybiskupa Stanis³awa G¹deckie-
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go. Nastêpnie w oprawie wojskowej odby³ siê przed Pomnikiem Powstañców uroczysty apel.
Okolicznoœciowe przemówienia wyg³osili: Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Stefan
Miko³ajczak i Prezes Zarz¹du G³ównego TPPW Stefan Bar³óg. Z³o¿ono wieñce i wi¹zanki
kwiatów.

W uroczystoœci udzia³ wziêli miêdzy innymi: wicepremier RP Marek Pol, Minister Edukacji
Narodowej i Sportu Krystyna £ybacka, Wojewoda Wielkopolski Andrzej Nowakowski, Pre-
zydent Poznania Ryszard Grobelny, Starosta Powiatu Poznañskiego Jan Grabkowski, parla-
mentarzyœci RP i radni poznañscy.

Po uroczystoœci pod Pomnikiem cz³onkowie Zarz¹du G³ównego TPPW spotkali siê
z przedstawicielami w³adz pañstwowych i samorz¹dowych w Hotelu „Royal” w budynku,
w którym mieœci³ siê pierwszy Sztab Powstania Wielkopolskiego. Wczeœniej z³o¿ono wi¹zanki
kwiatów przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ to wydarzenie. Przez kilkanaœcie lat odbywa³y siê tam
tradycyjne spotkania organizatorów uroczystoœci. W godzinach popo³udniowych z³o¿ono wi¹-
zanki kwiatów na grobach powstañców wielkopolskich, w tym na mogi³ach Gen. Stanis³awa
Taczaka i Gen. Józefa Dowbor Muœnickiego. Obchody zakoñczy³ uroczysty Koncert. Wi¹zan-
ki kwiatów z³o¿ono tak¿e 6 stycznia 2003 roku pod Pomnikiem Powstañców Lotników, zdo-
bywców £awicy. Uroczystoœci wojewódzkie odby³y siê w Bydgoszczy i Zielonej Górze.

W Oddziale Lubuskim uroczystoœci odby³y siê miêdzy innymi w Muzeum Martyrologii
Alianckich WiêŸniów w ¯aganiu, gdzie ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ z napisem: „W ¯aganiu,
w rejonie Zielonej Doliny znajdowa³ siê w latach 1918-1919 obóz jeniecki, w którym osadze-
ni byli przez w³adze niemieckie jeñcy, internowani uczestnicy Powstania Wielkopolskie-
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z lewej prezes Stefan Bar³óg – 2003 r.



go 1918-1919 w liczbie ponad 500
osób. Ich pamiêci poœwiêcona tablica
ods³oniêta w 84. rocznicê zwyciêskie-
go powstania”. W ods³oniêciu uczest-
niczy³y w³adze lokalne i fundatorzy
– Oddzia³ Lubuski TPPW.

W Bydgoszczy uczczono rocznicê
powstania tradycyjnie przed Pomni-
kiem Grobu Nieznanego Powstañca.

„Huczne obchody rocznicy Po-
wstania Wielkopolskiego” tak „Gaze-
ta Wyborcza” zatytu³owa³a artyku³
o programie 85. Rocznicy Powstania
Wielkopolskiego.

Patronat nad obchodami obj¹³
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Aleksander Kwaœniewski (po raz dru-
gi) . W sk³ad Komitetu Honorowego
weszli m. innymi: Marsza³ek Sejmu
– Marek Borowski, wiceprezes Rady
Ministrów – Marek Pol, Minister Edu-
kacji Narodowej i Sportu – Krystyna
£ybacka, Metropolita Poznañski ks.
arcybiskup Stanis³aw G¹decki, Metro-
polita GnieŸnieñski – ks. arcybiskup
Henryk Muszyñski, Marsza³ek Woje-
wództwa Lubuskiego – Andrzej Bo-
cheñski, Marsza³ek Województwa

Kujawsko – Pomorskiego – Waldemar Achramowicz, Marsza³ek Województwa Wielkopol-
skiego – Stefan Miko³ajczak, Wojewoda Wielkopolski – Andrzej Nowakowski, Prezydent
Miasta Poznania – Ryszard Grobelny, Prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego – Stefan Bar³óg. Obchodami kierowa³ Urz¹d Marsza³kowski i Zarz¹d
G³ówny TPPW.

Szefem sztabu organizacyjnego by³ p³k Jerzy Bare³kowski – zastêpca dyrektora Gabinetu
Marsza³ka. Program obchodów by³ bogaty. Prezes ZG TPPW zwróci³ siê do parlamentarzy-
stów województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego o podjêcie inicjatywy poselskiej
w sprawie przyjêcia okolicznoœciowej uchwa³y.

Uchwa³a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zosta³a podjêta 19 grudnia 2003 r. w 85. rocz-
nicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego w nastêpuj¹cym brzmieniu :

„Zwyciêskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 zajmuje w historii naszego narodu
szczególnie zaszczytne miejsce. Patriotyczny zryw Wielkopolan przeciwko zaborcy za-
koñczony zosta³ przy³¹czeniem Wielkopolski do odradzaj¹cej siê po 123 latach niewo-
li ojczyzny. Determinacja i mêstwo uczestników powstañczego zrywu przywróci³y tym
ziemiom ich odwieczn¹ narodow¹ przynale¿noœæ, by³y dowodem na ich polskoœæ i nie-
od³¹czne zwi¹zki z Macierz¹.
Powstañcy wielkopolscy pozostan¹ w naszej historii przyk³adem patriotyzmu, mi³oœci
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do ojczyzny i gotowoœci s³u¿enia jej w ka¿dej potrzebie.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
w 85. rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego oddaje jego uczestnikom nale¿n¹
im pamiêæ, ho³d i szacunek”.

Szczegó³owego opisu uroczystoœci, centralnej w Poznaniu i wojewódzkich w Bydgoszczy
i w Babimoœcie (lubuskie) dokona³ Zenon Cz.Wartel w opracowaniu „Kontynuatorzy Po-
wstañczych Tradycji” (2004 r.)

Oto jego relacja: Centralne obchody 85. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu
poprzedzi³a tradycyjna inscenizacja historyczno-plenerowa przygotowana przez Poznañski
Chór Nauczycieli im. I. J. Paderewskiego pod kierownictwem Ryszarda £uczaka. Z poci¹gu
na poznañskim Dworcu G³ównym wysiad³ siwy mê¿czyzna, który – jak 85 lat temu Ignacy Pa-
derewski – og³osi³: „Poznañczycy! Warszawa i Kraków ju¿ wolne!Wierzê, ¿e i Poznañ wkrót-
ce do³¹czy do wolnej Polski”. Witaj¹cy go t³um zgromadzonych poznaniaków i ¿o³nierzy skan-
dowa³: „Niech ¿yje wolna Polska” Impreza zgromadzi³a kilkuset widzów.

Program tradycyjnej uroczystoœci w Poznaniu, w dniu 27 grudnia 2003 r., by³ wielow¹tko-
wy. Ju¿ rankiem delegacje w³adz pañstwowych i samorz¹dowych Wielkopolski oraz Prezes
Zarz¹du G³ównego TPPW, z³o¿yli kwiaty na grobie pierwszego g³ównodowodz¹cego Powsta-
niem Wielkopolskim – gen. Stanis³awa Taczaka i w innych miejscach powstañczej pamiêci.

Znaczn¹ rzeszê mieszkañców przyci¹gnê³a uroczysta Msza œw. w poznañskiej farze, kon-
celebrowana w intencji – powstañców wielkopolskich i Ojczyzny – przez Metropolitê Poznañ-
skiego ks. abpa Stanis³awa G¹deckiego. Uroczysty przemarsz uczestników uroczystoœci pro-
wadzi³ z fary, przez centrum miasta, pod Pomnik Powstañców Wielkopolskich.

Pocz¹tek zgromadzenia obwieœci³a salwa z zabytkowej armaty poznañskiego Bractwa Kur-
kowego. Podczas uroczystego apelu, u stóp pomnika przemówienia wyg³osili: Marsza³ek Wo-
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jewództwa Wielkopolskiego – Stefan Miko³ajczak i prezes Towarzystwa Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego – Stefan Bar³óg. Marsza³ek Stefan Miko³ajczak o powstañcach 1918/1919
roku powiedzia³: „Bronili kraju ojczystego i ducha narodowego do ostatniej kropli krwi. Chcia-
³oby siê powiedzieæ, ¿e to ju¿ przesz³oœæ. Ale nie wolno nam o tym zapomnieæ. Powstañcy wiel-
kopolscy wnieœli w ¿ycie narodu bardzo cenne wartoœci: honor, patriotyzm i umi³owanie Oj-
czyzny”.

Wspominaj¹c czyn wielu tysiêcy powstañców, Stefan Bar³óg przypomnia³, ¿e „Jesteœmy im
winni nie tylko pamiêæ i wdziêcznoœæ, ale przede wszystkim wiernoœæ idea³om, którymi oni kie-
rowali siê w swoim ¿yciu i walce o wolnoœæ naszej Ojczyzny”.

Nastêpnie odczytany zosta³ okolicznoœciowy list od Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniew-
skiego. Podnios³a manifestacja, ju¿ podczas zapadaj¹cego zmroku, zakoñczy³a siê apelem pole-
g³ych oraz z³o¿eniem kwiatów pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich.

Uroczystoœæ odbywa³a siê w oprawie ceremonii wojskowej, z udzia³em kompanii honoro-
wej Wojska Polskiego oraz licznych pocztów sztandarowych.

Po raz pierwszy w uroczystej imprezie uczestniczy³y delegacje szkó³ nosz¹cych imiona bo-
haterów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 z ró¿nych stron kraju, w tym z Warszawy
i Inowroc³awia. Reprezentowa³y one 65 szkó³, które na spotkaniu w Domu ¯o³nierza w Po-
znaniu, otrzyma³y medale pami¹tkowe wybite z okazji 85. rocznicy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego. Odby³o siê równie¿ spotkanie cz³onków Zarz¹du TPPW z przedstawicielami
w³adz pañstwowych i samorz¹dowych. Miejscem spotkania by³ historyczny Hotel „Royal”,
w którym mieœci³o siê pierwsze g³ówne dowództwo Powstania Wielkopolskiego, z ówcze-
snym majorem Stanis³awem Taczakiem na czele. W spotkaniu wziêli m.in. udzia³: wicepremier
– Marek Pol, Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego – Stefan Miko³ajczak, wicewojewo-
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da wielkopolski – Waldemar Witkowski, zastêpca Prezydenta Miasta Poznania – Maciej Fran-
kiewicz.

Uroczystoœci w dniu 27 grudnia 2003 r. zakoñczy³ okolicznoœciowy koncert w Auli Uni-
wersyteckiej. Przed rozpoczêciem koncertu grupa przedstawicieli rodzin uczestników po-
wstania otrzyma³a medale pami¹tkowe z dedykacja od Marsza³ka Województwa Wielkopol-
skiego: „...w dowód pamiêci i uznania dla udzia³u Pani/Pana Ojca/Dziadka w zwyciêskim
czynie niepodleg³oœciowym Wielkopolan w latach 1918- 1919”. Spotkanie i pami¹tkowy me-
dal stanowi³y dla rodzin powstañców spor¹, lecz dobrze przyjêta niespodziankê. U wielu za-
proszonych, na twarzach pojawi³y siê oznaki du¿ego wzruszenia.

W ramach obchodów 85. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w dniu 28 grud-
nia 2003 r., w koœciele pw. Œw. Rodziny w Lusowie odprawiona zosta³a tak¿e Msza œw. w in-
tencji Ojczyzny i powstañców wielkopolskich, która by³a transmitowana przez TVP Polonia.
W czasie Mszy œw. homilie wyg³osi³ ksi¹dz arcybiskup Stanis³aw G¹decki, du¿o uwagi poœwiê-
caj¹c postaci genera³a Józefa Dowbor-Muœnickiego.

Organizatorem uroczystoœci w Lusowie byli proboszcz, ks. kanonik Ignacy Karge oraz Pre-
zes Towarzystwa Pamiêci J. Dowbor- Muœnickiego
w Lusowie, Józef Grajek.

Du¿o uwagi i sympatii zdoby³a sobie nowa insceniza-
cja plenerowa, która w dniach obchodów 85. rocznicy
odbywa³a siê na Starym Rynku w Poznaniu. Setki miesz-
kañców miasta z zainteresowaniem przygl¹da³y siê sy-
mulacji przejêcia przez powstañców wielkopolskich
w grudniu 1918 r. posterunku pruskiego wojska – Od-
wachu. Zapewne sk³oni³a wielu do bli¿szego zaintereso-
wania siê tym wydarzeniem.

Szczególnym elementem obchodów, by³a prapre-
miera filmu telewizyjnego Bogus³awa Wo³oszañskiego,
poœwiêconego Powstaniu Wielkopolskiemu pt.:
„Chwa³a Zwyciêzcom”, która odby³a siê w dniu 14
grudnia 2003 r. w poznañskim kinie „Muza”. Film po-
wsta³ z inicjatywy dyrektora Poznañskiego Oœrodka Te-
lewizyjnego, Jaros³awa Hasiñskiego, przy wsparciu fi-
nansowym Rady Miasta Poznania i Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego. Ekranizacja zo-
sta³a dobrze przyjêta przez publicznoœæ i spotka³a siê z uznaniem.

Zarz¹d Oddzia³u Kujawsko-Pomorskiego TPPW rozpocz¹³ oficjalne przygotowania
do uroczystych obchodów 85. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego ju¿ 9 czerwca 2003 ro-
ku. Powo³any zosta³ wówczas 51. osobowy wojewódzki Komitet Organizacyjny obchodów,
na którego czele stan¹³ Romuald Kosieniak, wojewoda kujawsko-pomorski. Cz³onkami Komi-
tetu zostali miêdzy innymi ks. abp. Henryk Józef Muszyñski – metropolita gnieŸnieñski, Doro-
ta Kempka – senator RP, matka chrzestna Sztandaru Oddzia³u TPPW w Bydgoszczy, Anna
Bieñkowska, Teresa Piotrowska, Barbara Hyla – Makowska – pos³anki na Sejm RP, gen. dyw.
Leszek Chyla – dowódca Pomorskiego Okrêgu Wojskowego, Konstanty Dombrowicz – pre-
zydent miasta Bydgoszczy, Felicja Gwinciñska- przewodnicz¹ca Rady Miasta Bydgoszczy, Arka-
diusz Horonziak – przewodnicz¹cy Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamiêci Walki i Mê-
czeñstwa, Bogdan Jagodziñski – prezes Okrêgowego Zarz¹du Kombatantów RP i by³ych
WiêŸniów Politycznych w Bydgoszczy, Maciej Obremski – przewodnicz¹cy Miejskiego Komi-
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tetu Ochrony Pamiêci Walki i Mêczeñstwa w Bydgoszczy, Józef Rogacki – ojciec chrzestny
sztandaru TPPW w Bydgoszczy, Marian Kadow – prezes Oddzia³u Kujawsko- Pomorskiego
Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Bydgoszczy oraz wielu sta-
rostów, burmistrzów i wójtów.

W dniu 8 wrzeœnia 2003 r. wicewojewoda kujawsko-pomorski, Arkadiusz Horenziak
zwróci³ siê do wszystkich starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, z proœb¹
o godne uczczenie 85. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Wicewojewo-
da apelowa³, aby w³adze samorz¹dowe inspirowa³y instytucje kulturalne, przede wszyst-
kim szko³y oraz popar³y wszelkie inicjatywy zwi¹zane z obchodami.

Wojewódzka uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca 85. rocznicê powstania odby³a siê 27 grud-
nia 2003 roku w Bydgoszczy. Najpierw w koœciele garnizonowym zosta³a odprawiona
Msza œw. w intencji powstañców i ich rodzin. Nastêpnie delegacje spotka³y siê przy pomni-
ku – Grobie Nieznanego Powstañca Wielkopolskiego. Tego dnia ods³oniêty zosta³ pami¹t-
kowy obelisk, który stan¹³ obok Grobu. Na tablicy umieszczonej na obelisku widnieje na-
pis:

„W ho³dzie dziadom i ojcom naszym, Powstañcom Wielkopolskim 1918/1919.
Z wyrazami czci i pamiêci – w 85. rocznicê Powstania Wielkopolskiego spo³eczeñstwo
województwa kujawsko – pomorskiego. Bydgoszcz, 27 grudnia 2003 r.”

Na p³ycie wyryte zosta³o tak¿e przes³anie: „bo tak chcieli, bo takie dziedzictwo wzi¹³
po dziadach wnuk, nikt nie pyta³ o nic, a wszyscy wiedzieli za co id¹ walczyæ, komu p³aciæ,
¿e id¹ sp³aciæ swej ojczyŸnie d³ug”. Ods³oniêcia p³yty pami¹tkowej dokonali: córka po-
wstañca wielkopolskiego, senator RP -Dorota Kempka, wojewoda Romuald Kosieniak, wi-
ceprezydent Bydgoszczy – Maciej Obremski oraz syn powstañca wielkopolskiego, prezes
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Zarz¹du Oddzia³u TPPW – Marian Kadow. Obelisk poœwiêci³ ks. pra³at, p³k Józef Kuba-
lewski. Podczas uroczystoœci wyg³oszono przemówienia, z³o¿ono wieñce i kwiaty oraz od-
by³ siê apel poleg³ych. Uœwietni³y j¹ kompania honorowa i orkiestra Pomorskiego Okrêgu
Wojskowego. W godzinach popo³udniowych delegacje kó³ TPPW z³o¿y³y wi¹zanki kwia-
tów oraz zapali³y znicze na grobach powstañców wielkopolskich.

Z inicjatywy Zarz¹du Lubuskiego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskie-
go 1918/1919 w Zielonej Górze oraz burmistrza Babimostu – in¿. Bernarda Radnego, wo-
jewódzkie obchody 85. Rocznicy wybuchu powstania odby³y siê w Babimoœcie.

Uroczystoœci w dniu 10 stycznia 2004 r. rozpoczê³y siê od Mszy œw. w Koœciele pw. œw.
Wawrzyñca. Okolicznoœciow¹ homiliê wyg³osi³ proboszcz w Babimoœcie ks. dr Edward Napie-
ra³a. Po Mszy œw., z udzia³em pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, szkó³ i jed-
nostek OSP, przed koœcio³em uformowa³ siê pochód kilkuset osób. Kolumna, prowadzona
przez orkiestrê z OSP w Babimoœcie, przesz³a na Plac Powstañców Wielkopolskich, pod obe-
lisk upamiêtniaj¹cy walkê Babimojszczan o woln¹ Ojczyznê. W uroczystoœci na placu uczestni-
czy³ oddzia³ Wojska Polskiego. Mimo du¿ego mrozu, zgromadzi³o siê wielu mieszkañców Ba-
bimostu oraz zaproszeni goœcie.

Do zebranych przemówi³ wiceprezes lubuskiego Zarz¹du TPPW, p³k rez. Zenon Brem-
bor. Mówca przypomnia³ przebieg walk na froncie zachodnim powstania, w tym na Ziemi Ba-
bimojskiej. Powstañców uczczono apelem poleg³ych, salw¹ honorow¹ oraz kwiatami, które
z³o¿y³y poszczególne delegacje. Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w miejscowym kinie
„Piast”. W holu kina zorganizowana zosta³a wystawa poœwiêcona wybitnym uczestnikom po-
wstania wielkopolskiego – Wojciechowi Piweckiemu oraz jego braciom – Wac³awowi i Paw-
³owi. Uczestników uroczystej akademii powita³ kierowany przez Jerzego Skrzypczaka zespó³
muzyczny „Kotkowiacy”, który wystapi³ z programem muzyki ludowej. Rodzime utwory mu-
zycy wykonywali m.in. na koŸle weselnym, instrumencie charakterystycznym dla regionu babi-
mojskiego. Akademiê rozpocz¹³ prezes Zarz¹du Oddzia³u Lubuskiego Towarzystwa Pamiêci
Powstania Wielkopolskiego – Jerzy Przybecki. O miêdzynarodowych aspektach Powstania
Wielkopolskiego mówi³ prof. dr hab. Wies³aw H³adkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wyst¹pili równie¿ Wojewoda Lubuski – Andrzej Korski oraz przedstawiciel Zarz¹du G³ówne-
go TPPW – Eligiusz Tomkowiak.

Podczas akademii obecny by³ Marsza³ek Lubuski – Andrzej Bocheñski i dyrektor Delegatu-
ry Kuratorium Oœwiaty – Jan Rewers.

85. rocznica Powstania Wielkopolskiego œwiêtowana by³a wieloma inicjatywami a miano-
wicie:
– konferencjami naukowymi, odczytami i prelekcjami w domach kultury, szko³ach i dru¿ynach

harcerskich;
– organizacj¹ wielu konkursów, zw³aszcza dla m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e wystawami i wy-

cieczkami szlakiem walk powstañczych;
– przyjêciem, przez osiem szkó³ (podstawowe i gimnazja) imion bohaterów Powstania Wiel-

kopolskiego;
– os³oniêciem tablic pami¹tkowych w kilkunastu miejscowoœciach; 
– nowymi wydawnictwami ZG TPPW – wydano miêdzy innymi „Katalog Ÿróde³ i materia³ów

dotycz¹cych Powstania Wielkopolskiego” prof. S. Sierpowskiego oraz regionalnymi doty-
cz¹cymi dziejów Powstania Wielkopolskiego. Szerzej inicjatywy w tej dziedzinie omawia in-
na czêœæ opracowania w niniejszej publikacji.

– Wrêczeniem kaset z filmem B. Wo³oszañskiego pt.: „Chwa³a Zwyciêzcom” przez dyrekto-
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ra Poznañskiego Oœrodka Telewizyjnego Jaros³awa Hasiñskiego, szko³om wielkopolskim.
Uroczyste przekazanie kaset mia³o miejsce w Szkole Podstawowej Nr 75 im. Powstañców
Wielkopolskich w Poznaniu, symbolicznie na rêce Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty
Apolinarego Koszlajdy . Film B. Wo³oszañskiego zosta³ równie¿ pokazany w programie
pierwszym telewizji w dniu 22 grudnia 2003 r., a nastêpnie na TVP Historia.
Natomiast zabrak³o w TVP, w g³ównych wydaniach wiadomoœci z dnia 27 grudnia odpo-

wiednich informacji z przebiegu centralnych uroczystoœci rocznicowych w Poznaniu. Oœwiad-
czenie w tej sprawie z³o¿y³ w Sejmie pose³ Stanis³aw Kalemba. Zareagowa³ równie¿ listem Za-
rz¹d G³ówny TPPW. OdpowiedŸ z wyjaœnieniem œwiadczy³a jedynie o braku znajomoœci hi-
storii.

Uroczystoœci kolejnych rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego by³y wzbogacane no-
wymi inicjatywami . Ugruntowa³a siê ranga uroczystoœci w Poznaniu, Bydgoszczy i Zielonej Gó-
rze. Obchody rocznicowe Powstania Wielkopolskiego w poszczególnych gminach i miejsco-
woœciach nawi¹zywa³y do przedwojennych tradycji.

Spoœród wielu wydarzeñ w latach 2004-2007 wymieniæ nale¿y nastêpuj¹ce:
– Oddzia³ Wielkopolskiego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych przyj¹³ za patrona Ge-

nera³a Stanis³awa Taczaka pierwszego dowódcê Powstania Wielkopolskiego
(04.05.2005 r.) Dlaczego taki wybór? Otó¿ Genera³ Stanis³aw Taczak po zakoñczeniu
s³u¿by wojskowej i przeniesieniu Go w 1930 r. w stan spoczynku powróci³ do Poznania
i obj¹³ prezesurê Okrêgowego Zwi¹zku Stra¿y Po¿arnych. By³ równie¿ wybrany do w³adz
centralnych ZSP i jako wiceprezes reprezentowa³ Polskê na kongresach miêdzynarodo-
wych, m. innymi w Pary¿u i Rzymie.
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Dyrektor poznañskiego Oœrodka TVP Jaros³aw Hasiñski przekazuje kasety z filmem 
B. Wo³oszañskiego „Chwa³a zwyciêzcom” wielkopolskim szko³om



– Burmistrz Ostrowa Wielkopolskiego uroczyœcie przekaza³ spo³eczeñstwu miasta Pomnik
Powstañców Wielkopolskich, który zosta³ przez syndyka Fabryki Wagonów w Ostrowie
Wlkp. wystawiony na sprzeda¿ (24.04.2004). Natomiast w Czarnkowie powsta³ nowy
pomnik poœwiêcony powstañcom.

– Rajd samochodowy szlakiem walk powstañczych z met¹ w Lusowie, zakoñczony z³o¿eniem
wi¹zanek kwiatów na grobie genera³a Józefa Dowbor - Mu-
œnickiego. Organizatorami byli: Towarzystwo Pamiêci Genera-
³a J.D-Muœnickiego i Stowarzyszenie Citroen Klub Poznañ
(26.12.2004 r.).

– Zmar³ we Wronkach por. Jan Rzepa – ostatni uczestnik Powsta-
nia Wielkopolskiego, prze¿y³ 105 lat. Pogrzeb odby³ siê 26
marca 2005 r. 

– 20 stycznia 2005 r. odby³a siê w Bydgoszczy du¿a uroczystoœæ,
z udzia³em w³adz pañstwowych, samorz¹dowych i Oddzia³u
Kujawsko-Pomorskiego TPPW poœwiêcona 85. rocznicy po-
wrotu Bydgoszczy do Macierzy.

– Oddzia³ Wojewódzki TPPW w Bydgoszczy zainicjowa³ co roczne „Spotkania u przyjació³”
– zjazdy szkó³ kujawsko-pomorskich nosz¹cych imiona bohaterów Powstania Wielkopol-
skiego. I Zjazd Szkó³ odby³ siê w ¯ninie (12.06.2005 r.).

– W Collegium Historicum UAM odby³a siê z inicjatywy prof. Stanis³awa Sierpowskiego kon-
ferencja poœwiêcona ¿yciu i twórczoœci naukowej wybitnego badacza dziejów Powstania
Wielkopolskiego Antoniego profesora Antoniego Czubiñskiego, pierwszego laureata Na-
grody Honorowej „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”.
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– Zarz¹d G³ówny TPPW rozpocz¹³ druk biogra-
mów powstañczych pt.: „Powstañcy Wielkopol-
scy – Biogramy uczestników Powstania Wielko-
polskiego 1918-1919” pod redakcj¹ prof. dr
hab. Bogus³awa Polaka. Przedsiêwziêcie cyklicz-
ne, w 2005 ukaza³ siê I tom.
– 10 paŸdziernika 2005 r. dokona³a siê zmiana
na stanowisku Marsza³ka Województwa Wiel-
kopolskiego. Po rezygnacji Stefana Miko³ajczaka
Marsza³kiem Województwa Wielkopolskiego
zosta³ Marek WoŸniak. Zosta³ on kontynuato-
rem dzie³a upamiêtniania historii Powstania Wiel-
kopolskiego i upowszechniania jego znaczenia
w kraju. Sprawy organizacyjne dotycz¹ce obcho-
dów rocznicowych przej¹³ Tomasz Grudziak
– wicedyrektor a nastêpnie dyrektor Gabinetu
Marsza³ka.
– Pod patronatem Marsza³ka Sejmu RP Marka
Jurka odby³a siê w siedzibie Sejmu konferencja
naukowa pt.: „Ignacy Jan Paderewski – m¹¿ sta-

nu. Jego idee i dokonania, z okazji 65 rocznicy je-
go œmierci”.Na zakoñczenie konferencji wyst¹pi³
Poznañski Chór Nauczycieli pod dyr. Ryszarda
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£uczaka. Organizatorami byli : Fundacja Odbudowy Demokracji im. I. J. Paderewskiego
i Wy¿sza Szko³a Handlu i Finansów Miêdzynarodowych im. Fryderyka Skarbka.

– 30 kwietnia 2007 r. zakoñczy³a siê akcja pod has³em „ Poznaj fascynuj¹c¹ historiê i bohate-
rów najd³u¿szej wojny nowoczesnej Europy” zorganizowana przez Niezale¿ne Zrzeszenie
Studentów Polskich pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Tadeusza Dziuby.
W ramach tego projektu odby³ siê równie¿ konkurs dla m³odzie¿y, na krótk¹ historiê ko-
miksow¹.

– W tym¿e czasie odby³o siê wiele ró¿nych konkursów adresowanych do m³odzie¿y szkolnej:
Konkurs Internetowy dotycz¹cy ró¿nych aspektów wiedzy o powstaniu wielkopolskim
zorganizowany przez ZG TPPW oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.: „ Powstanie
Wielkopolskie oczyma dziecka” zorganizowany przez Zarz¹d Oddzia³u Kujawsko-Pomor-
skiego TPPW pod patronatem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji Narodo-
wej.

– Ponadto 21 wrzeœnia 2007 r. odby³o siê niecodzienne wydarzenie – spotkanie laureatów
Nagrody Honorowej Zarz¹du G³ównego TPPW – „Dobosz Powstania Wielkopolskie-
go”, w Œremie, mieœcie w którym w parku miejskim znajduje siê pomnik z doboszem. Na-
grodê tê stanowi statuetka bêd¹ca miniatur¹ dobosza z tego w³aœnie pomnika. Laureaci
„Dobosza...” na zakoñczenie spotkania posadzili w parku miejskim pami¹tkowy d¹b imie-
niem „Dobosz”.
27 grudnia 2008 roku przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich w Poznaniu stali

patroni obchodów 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w osobach: Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski, Premier RP Donald Tusk, Prymas Polski ks.
kard. Józef Glemp oraz Marsza³kowie Sejmu i Senatu RP.
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Ponadto wœród goœci uroczystoœci byli tak¿e cz³onkowie Komitetu Honorowego powo³a-
nego przez Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Marka WoŸniaka i Wojewodê Wiel-
kopolskiego Piotra Florka w sk³adzie miêdzy innymi: przedstawiciele Rz¹du RP, Marsza³kowie
i Wojewodowie Województw Kujawsko – Pomorskiego i Lubuskiego, Metropolita Poznañski
ks. abp Stanis³aw G¹decki i Metropolita GnieŸnieñski ks. abp Henryk Muszyñski a tak¿e Prezes
Zarz¹du G³ównego TPPW Stefan Bar³óg. O randze obchodów 90. Rocznicy Powstania Wiel-
kopolskiego œwiadcz¹ patroni jak i sk³ad Komitetu Honorowego. Powo³any zaœ Komitet Orga-
nizacyjny zapewnia³ sprawny przebieg uroczystoœci, koordynacjê dzia³añ i w³aœciwy przep³yw
informacji. 

Uroczystoœci poznañskie w dniu 27 grudnia 2008 r. poprzedzi³o z³o¿enie wi¹zanek kwia-
tów na grobie pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego Stanis³awa Taczaka oraz
na mogi³ach powstañczych i w innych miejscach pamiêci zrywu niepodleg³oœciowe-
go 1918/1919. 

O godzinie 10:00 rozpoczê³y siê g³ówne uroczystoœci pod Pomnikiem Powstañców Wiel-
kopolskich, gdzie zebrali siê licznie mieszkañcy Poznania i zaproszeni goœcie, m³odzie¿ szkolna,
harcerska, kombatanci. Obok pomnika stanê³a warta honorowa, poczty sztandarowe, w tym
poczet sztandarowy Zarz¹du G³ównego TPPW. Stanê³a równie¿ Kompania Honorowa Woj-
ska Polskiego i Dru¿yna Sztandarowa Komendy Chor¹gwi Wlkp. ZHP im. Powstañców Wiel-
kopolskich. Po z³o¿eniu meldunku o gotowoœci do rozpoczêcia uroczystoœci gen. W³odzimie-
rzowi Usarkowi g³os zabra³ Marsza³ek Marek WoŸniak – g³ówny organizator uroczystoœci,
który powita³ zebranych, wœród nich dostojnych goœci: Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego,
Premiera RP Donalda Tuska, Wicemarsza³ka Senatu RP Marka Zieliñskiego i innych.

W swoim wyst¹pieniu Marsza³ek Marek WoŸniak przypomnia³ zgromadzonym dzieje Po-
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Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak wita goœci poznañskiej uroczystoœci 
Fot. UMWW

Wieniec przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich sk³ada Prezydent RP Lech Kaczyñski 
Fot. UMWW
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Premier RP Donald Tusk przemawia... Fot. UMWW

Inscenizacja historyczno – artystyczna na Placu Wolnoœci w Poznaniu Fot. UMWW



wstania Wielkopolskiego, mocno akcentuj¹c, ¿e Wielkopolanom wolnoœci nie podarowano.
Swoje miejsce w niepodleg³ej Polsce wywalczyli sami.

Po Marsza³ku g³os zabra³ Prezydent RP Lech Kaczyñski. Zwróci³ on uwagê na wartoœci czy-
nu niepodleg³oœciowego Wielkopolan, stwierdzaj¹c: „...nie wiem co by by³o, gdyby nie powsta-
nie (…) Wielkopolanie wolnoœæ wywalczyli sami” – nawi¹za³ tym samym do s³ów Marsza³ka
Województwa Wielkopolskiego. Kontynuowa³ dalej: „… to by³o zwyciêskie powstanie, po-
wstanie które by³o czêœci¹ pewnej tradycji...” . Wskaza³ równie¿ na wartoœci zrodzone w naj-
d³u¿szej wojnie w nowoczesnej Europie, na wartoœci pracy organicznej, które s¹ aktualne
i wspó³czeœnie.

W podobnym tonie przemawia³ nastêpnie Premier Donald Tusk, uzupe³niaj¹c swoj¹ wy-
powiedŸ refleksj¹ mieszkañca Pomorza : „Któ¿ lepiej ni¿ my, mieszkañcy Pomorza, rozumie
wasz wielkopolski wysi³ek w tej wielkiej batalii. Tym bardziej, ¿e my Pomorzacy mamy ten wiel-
ki, wielki d³ug – jak i ca³a Polska – bo w³aœnie w Poznaniu z ust Ignacego Jana Paderewskiego
pad³y te historyczne s³owa o dostêpie Polski do morza”.

Tê czêœæ uroczystoœci zakoñczy³o sk³adanie wieñców i wi¹zanek kwiatów Pod Pomnikiem
Powstañców Wielkopolskich. Po odœpiewaniu Roty nast¹pi³ przemarsz do poznañskiej Fary,
na Mszê œw. w intencji zwyciêskiego powstania i jego uczestników. Mszê œw. celebrowali ks. abp
Stanis³aw G¹decki i ks. abp Henryk Muszyñski. Po drodze do Fary sk³adane by³y wi¹zanki kwia-
tów pod tablicami pami¹tkowymi: pierwszego poleg³ego powstañca Franciszka Ratajczaka
– na ulicy jego imienia, na Bazarze – pod tablic¹ poœwiêcon¹ I. J. Paderewskiemu, na murach
Muzeum Narodowego – pod tablic¹ poœwiêcon¹ g³ównym dowódcom Powstania Wielkopol-
skiego gen. gen. Stanis³awowi Taczakowi i Józefowi Dowbor-Muœnickiemu, a nastêpnie
pod Pomnikiem 15 Pu³ku U³anów Poznañskich na ulicy Ludgardy. 

O godzinie 16: 00 na Placu Wolnoœci- na którym uczestnicy i dowódcy powstania sk³ada-
li przysiêgê ¿o³niersk¹ – rozpoczê³a siê wielka inscenizacja historyczno-artystyczna wg scena-
riusza i w re¿yserii Filipa Bajona, choreografii Ewy Wycichowskiej – Dyrektora Polskiego Te-
atru Tañca – Baletu Poznañskiego pt.: „Zapomniane zwyciêstwo”. Autorem scenografii by³
Andrzej Kowalczyk. Spektakl z udzia³em kilkuset artystów uœwietni³y miêdzy innymi takie wy-
bitne osobistoœci polskiego kina jak: Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn, Piotr G¹sowski. Pod-
czas widowiska zaprezentowano, specjalnie na tê okazjê skomponowany utwór na cztery chó-
ry i orkiestrê autorstwa Krzesimira Dêbskiego. W spektaklu wykorzystano miejsca historycz-
ne, zwi¹zane z Powstaniem – miêdzy innymi Hotel Bazar – miejsce s³ynnego przemówienia
Ignacego Jana Paderewskiego. Powstañców wielkopolskich grali cz³onkowie Grupy Rekon-
strukcji Historycznej „3 Bastion Grolman”, którzy przedstawili walki powstañcze. 

Na ekranach rozwieszonych po obu stronach Placu Wolnoœci prezentowane by³y materia-
³y dokumentalne, zdjêcia z epoki, fabularyzowane obrazy oraz multimedialne prezentacje.
Wra¿enie potêgowa³ spektakl muzyki i œwiat³a. Na przyleg³ych ulicach ustawiono telebimy.
Wokó³ zgromadzili siê t³umnie poznaniacy. Transmisjê w TVP 1 obejrza³o prawie 2 miliony wi-
dzów. Uroczysty dzieñ zamkn¹³ koncert w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pt.:
„Wolnoœci dla nas idzie czas”.

27 grudnia 2008 r., w czasie poznañskiej uroczystoœci po raz pierwszy uda³y siê do War-
szawy delegacje poznaniaków, aby pod Pomnikiem Nieznanego ¯o³nierza, gdzie znajduj¹ siê
tablice pami¹tkowe informuj¹ce o walkach Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, oddaæ
ho³d jego uczestnikom. Dodatkowym celem by³o zwrócenie mieszkañcom Warszawy uwagi,
¿e zwyciêskie Powstanie Wielkopolskie jest nie tylko czynem regionalnym, ¿e ma ono szersze
znaczenie historyczne dla naszej Rzeczypospolitej. Wyjazd zorganizowa³ Wojewoda Wielko-
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polski i ZG TPPW przy wspó³udziale Urzêdu Marsza³kowskiego. Delegacjom przewodzili:
Wojciech Jankowiak – Wicemarsza³ek Województwa Wielkopolskiego, Andrzej Plesiñski
– Dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego, Zastêpca Prezydenta Miasta Poznania
– Jerzy Stêpieñ oraz Prezes Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW – Andrzej Szymankiewicz.

W asyœcie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego wieñce oprócz wymienionych z³o¿yli:
zaproszeni goœcie – delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej, delegacja Województwa Ma-
zowieckiego, Prezydenta m. sto³ecznego Warszawy, Prezydenta m. Poznania i Starosty Po-
wiatu Poznañskiego, Zarz¹d G³ówny PTTK, Zarz¹d G³ówny i Zarz¹d Mazowiecki Zwi¹zku
Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych, Warszawskie Ko³o TPPW, Klub Wiel-
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Delegacja poznaniaków przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie – 2008 r.

Ods³oniêcie pomnika gen. Stanis³awa Taczaka w Mieszkowie, styczeñ 2005 r.



kopolan EKA, Zespó³ Szkó³ im. oraz o. Eustachy Rakoczy – jasnogórski kapelan ¿o³nierzy nie-
podleg³oœci. Nastêpnie udano siê na Cmentarz Pow¹zkowski, gdzie na kwaterze mogi³ po-
wstañców wielkopolskich z³o¿ono wi¹zanki kwiatów.

Odt¹d co roku, ale ju¿ 28 grudnia, i to coraz liczniejsze delegacje z Poznania i Wielkopolski
a tak¿e Bydgoszczy i Zielonej Góry uczestniczy³y w uroczystoœciach rocznicowych Powstania
Wielkopolskiego w Warszawie. Organizacjê imprezy i wyjazdu do Warszawy przej¹³ Marsza-
³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak pozyskuj¹c na to œrodki finansowe z Sa-
morz¹du Województwa Wielkopolskiego. Urz¹d Marsza³kowski wspó³pracowa³ w organiza-
cji wyjazdu do Warszawy z Zarz¹dem G³ównym TPPW.

Ponadto w ramach programu obchodów 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego odby-
³o siê mnóstwo rozmaitych imprez historycznych, których ze wzglêdu na iloœæ trudno wszyst-
kie wymieniæ. Jednak¿e wspomnieæ nale¿y, niektóre z nich, które mia³y charakter wydarzeñ
o znaczeniu krajowym.
– Takim przedsiêwziêciem by³ VII Ogólnopolski Zlot Szkó³ i jednostek harcerskich nosz¹cych

imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego we Wrzeœni, mieœcie znanym z walk nie-
podleg³oœciowych i s³ynnych strajków dzieci wrzesiñskich. Has³em Zlotu, maj¹cego charak-
ter warsztatów historyczno edukacyjnych, by³o: „Od dzieci wrzesiñskich do zwyciêskiego
Powstania Wielkopolskiego”. Organizatorami byli: ZG TPPW, Starostwo Powiatowe we
Wrzeœni, Wielkopolskie Kuratorium Oœwiaty oraz Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 we
Wrzeœni im. Powstañców Wielkopolskich – pe³ni¹cy rolê gospodarza Zlotu.

– Nastêpnym przedsiêwziêciem by³o wmurowanie kamienia wêgielnego (8.11.2008 r.)
pod pomnik Gen. Stanis³awa Taczaka, w Mieszkowie k/Jarocina, w miejscowoœci urodze-
nia pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Uroczyste ods³oniêcie pomnika od-
by³o siê 16 stycznia 2009 r.

– Kolejnym wydarzeniem by³o ods³oniêcie, g³azu pami¹tkowego, na którym zosta³a umiesz-
czona tablica z inskrypcj¹: „W ho³dzie bohaterom walk o niepodleg³oœæ w latach 1918-
1919 – Wielkopolanie w 90. rocznicê Powstania Wielkopolskiego”. G³az umieszczono
na Poznañskiej Cytadeli na kwaterze mogi³ uczestników powstania, którzy polegli w wal-
kach powstañczych. By³a to inicjatywa Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka zrealizo-
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wana przez dyrektora Gabinetu Wojewody Andrzeja Plesiñskiego i prezesa ZG Towarzy-
stwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego.

– Wczeœniej, 3 grudnia 2008 r. uczczono 90. rocznicê rozpoczêcia obrad polskiego Sejmu
Dzielnicowego. Impreza odby³a siê w Kinie „Apollo” – w historycznym miejscu obrad.
Spe³nia³ on szczególn¹ rolê do momentu uznania pe³nej niepodleg³oœci Wielkopolski.

– Kolejny Apel Jasnogórski poœwiêcony Powstañcom Wielkopolskim odby³ siê 18 grud-
nia 2008 roku. Organizatorem uroczystoœci by³ o.Eustachy Rakoczy Ogólnopolski Kapelan
¯o³nierzy Niepodleg³oœci i Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego.
Wspomnieæ równie¿ trzeba, ¿e w czasie obchodów 90. Rocznicy Powstania Wielkopol-

skiego ukaza³o siê wiele nowych wydawnictw, miêdzy innymi: Marka Rezlera „Powstanie
Wielkopolskie 1918-1919. Spojrzenie po 90. latach” i Anny Bar³óg-Mitmañskiej „Udzia³ ko-
biet w Powstaniu Wielkopolskim„  – pierwsza ksi¹¿ka prezentuj¹ca rolê kobiet w powstaniu,
w s³u¿bach sanitarno-medycznych, ³¹cznoœci i zwiadu, w organizacji zaplecza powstañczego,
zw³aszcza ¿ywienia i zaopatrzenia.

Z okazji 90.rocznicy wydano równie¿ specjalny Medal pami¹tkowy. Uzyska³ on g³ówn¹ na-
grodê w Konkursie Z³ote Formaty w kategorii „event” na Festiwalu Promocji Miast i Regio-
nów. Obchody 90. rocznicy upamiêtnione zosta³y z inicjatywy Marka WoŸniaka wydawnic-
twem pt. „Album Zwyciê¿yliœmy! Obchody 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskie-
go 1918/1919”, prezentuj¹cy w tych obchodach udzia³ poszczególnych miast i gmin.

Odnotowaæ równie¿ wypada, ¿e w tym¿e roku (6 sierpnia 2008) po¿egnaliœmy Gerarda
Górnickiego, literata, autora powieœci o wydarzeniach powstañczych w 1918-1919 roku, jed-
nego z pierwszych laureatów Nagrody Honorowej „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.
Spocz¹³ na cmentarzu na Mi³ostowie w Poznaniu.
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Przed tablic¹ pami¹tkow¹ „Marynarzy – Powstañców” na ul. Wroc³awskiej



Kolejne obchody rocznicowe Powstania Wielkopolskiego, mimo ¿e mia³y pewn¹ przyjêt¹
formu³ê organizacyjn¹, by³y ka¿dorazowo wzbogacane nowymi inicjatywami.

Sta³ymi elementami uroczystoœci by³o ranne lub popo³udniowe sk³adanie wieñców i wi¹za-
nek kwiatów na mogi³ach powstañczych i pod tablicami pami¹tkowymi w Poznaniu. 

Ponadto sta³ym elementem by³a Msza œw. w Poznañskiej Farze, po której nastêpowa³ prze-
marsz uczestników pod Pomnik Powstañców Wielkopolskich, gdzie w ceremoniale wojsko-
wym oddano czeœæ powstañcom – apel poleg³ych i salwa honorowa. Sk³adano wieñce i wi¹zan-
ki kwiatów. Zwyczajowo przemówienia okolicznoœciowe wyg³aszali Marsza³ek Województwa
Wielkopolskiego Marek WoŸniak i Prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powsta-
nia Wielkopolskiego Stefan Bar³óg oraz przedstawiciele w³adz centralnych. Po po³udniu na Pla-
cu Wolnoœci odbywa³y siê inscenizacje – rekonstrukcje historyczne a wieczorem uroczyste
koncerty w Auli UAM.

27 grudnia 2009 r. w 91. rocznicê Powstania Wielkopolskiego, homiliê w Farze wyg³osi³,
jak zawsze bardzo patriotyczn¹, ks. arcybiskup Stanis³aw G¹decki, Metropolita Poznañski.
Przed Pomnikiem odczytano równie¿ listy od Prezydenta RP i Premiera.

Na Placu Wolnoœci odby³a siê inscenizacja zdobycia koszar pruskich przez powstañców,
wykonana przez Stowarzyszenie „3 Bastion Grolman”.

W Bydgoszczy tradycyjnie uroczystoœæ odby³a siê tak¿e przed Pomnikiem – Grobem Nie-
znanego Powstañca.

W Zielonej Górze czeœæ powstañcom oddano pod obeliskiem „Bohaterom Powstania
Wielkopolskiego” na cmentarzu, na którym zainaugurowano akcjê „Znicz na grobie powstañ-
ca”. Tradycyjnie te¿ odbywa³y siê uroczystoœci i imprezy w pozosta³ych miastach i gminach
zwi¹zanych z walkami niepodleg³oœciowymi.
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Natomiast w Warszawie, po raz drugi odby³a siê uroczystoœæ przed Grobem Nieznane-
go ¯o³nierza. Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Marsza³ek Wielkopolski – Marek
WoŸniak a Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek odczyta³ list i pozdrowienia dla uczestników
od Premiera RP Donalda Tuska. Modlitwê za powstañców odmówi³ ks. abp Kazimierz Nycz
Metropolita Warszawski.

Wieñce i kwiaty z³o¿yli: Marsza³ek Marek WoŸniak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek,
Prezydent Poznania Ryszard Grobelny, delegacja Wojska Polskiego na czele z Komendantem
Garnizonu Warszawskiego, cz³onkowie Zarz¹du G³ównego TPPW z prezesem Stefanem Bar-
³ogiem, delegacje Zarz¹du TPPW z Bydgoszczy z prezesem Jackiem Pietraszko, i Zielonej Gó-
ry ze Stefanem Ogrodowiczem.

By³y równie¿ delegacje warszawskich przyjació³, m. in. Warszawski Klub Wielkopolan
EKA, Towarzystwo Mi³oœników Warszawy, Zespo³u Szkó³ Sportowych im. Powstañców
Wielkopolskich oraz bardzo liczni harcerze z Poznania, Kalisza, Krotoszyna i G³ównej Kwate-
ry ZHP. Przykro, ¿e o uroczystoœci zapomnia³y w³adze Warszawy i Mazowsza.

Podczas uroczystoœci odbywaj¹cych siê w 92 rocznicê Powstania Wielkopolskiego
przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich w Poznaniu, 27 grudnia 2010 roku odczyta-
no list od Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego. PóŸniej œwiêtowano na Placu Wolnoœci.
Odby³o siê tam widowisko „Muzyka wolnoœci” poœwiêcone I. J. Paderewskiemu w 150. rocz-
nicê Jego urodzin. Widzowie mogli ogl¹daæ na telebimach fragmenty archiwalnych filmów o Pa-
derewskim, wys³uchano równie¿ Jego muzyki.

Natomiast w Warszawie przed Grobem Nieznanego ̄ o³nierza okolicznoœciowe wyst¹pie-
nia o zwyciêskim zrywie niepodleg³oœciowym wyg³osili: Marsza³ek Województwa Wielkopol-
skiego Marek WoŸniak i prof. Tomasz Na³êcz, który tak¿e odczyta³ list od Prezydenta RP.
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Przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie, rok 2009

Liderzy Warszawskiego Klubu Wielkopolan EKA od lewej: Danuta Renz, Zygmunt Porolniczak
i Grzegorz Gauden
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Ods³oniêcie pomnika Hipolita Cegielskiego

Konferencja naukowa w UAM, luty 2010 r.



W obchodach wziêli tak¿e udzia³ przedstawiciele Parlamentu RP, Prezesa Rady Ministrów,
Ministra Obrony Narodowej, Urzêdu ds. Kombatantów RP i Osób Represjonowanych, Urzê-
du Województwa Mazowieckiego i Miasta Sto³ecznego Warszawy. By³y tak¿e liczne delegacje
z Poznania, w tym ZG TPPW, Jarocina, Pi³y i Wolsztyna oraz Zarz¹du Lubuskiego TPPW,
a tak¿e Ko³o TPPW z Warszawy, Zespó³ Szkól Sportowych im. Powstañców Wielkopolskich
z Warszawy i przyjaciele z innych warszawskich stowarzyszeñ spo³ecznych. Najliczniejsz¹ gru-
pê stanowili harcerze z Chor¹gwi Wielkopolskiej i Warszawskiej.

Œwiêtowanie 93 i 94 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego mia³o podobny cha-
rakter i przebieg, zarówno w Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy, Zielonej Górze, Legnicy,
Szczecinie oraz w pozosta³ych miastach i gminach historycznie zwi¹zanych z Powstaniem Wiel-
kopolskim. Natomiast do najwa¿niejszych wydarzeñ zwi¹zanych z upamiêtnieniem Powstania
Wielkopolskiego nale¿a³o:
– Ods³oniêcie w Poznaniu u zbiegu ulic Podgórnej i Œw. Marcina pomnika Hipolita Cegielskie-

go – „przemys³owca, zas³u¿onego spo³ecznika, poznañskiego ruchu pracy organicznej”.
W uroczystoœci udzia³ wziê³a prawnuczka H. Cegielskiego – Zofia Cegielska. Pomnik po-
wsta³ z inicjatywy dr Mariana Króla Prezydenta Towarzystwa Hipolita Cegielskiego (19
wrzeœnia 2009 r.) 

– Przyjêcie przez Centrum Szkolenia £¹cznoœci i Informatyki Wojska Polskiego za patrona po-
wstañca wielkopolskiego Gen. Heliodora Cepy. Genera³ Cepa urodzi³ siê w Mieszkowie
k/Jarocina. Jego s³u¿ba wojskowa na wszystkich stanowiskach zwi¹zana by³a z ³¹cznoœci¹
a rozpocz¹³ j¹ od s³u¿by ³¹cznoœciowej w oddzia³ach powstañczych: Jarocina, Ostrowa
Wlkp., Krotoszyna i Miejskiej Górki. Uroczystoœæ nadania imienia odby³a siê 14 wrze-
œnia 2011 r. W akcie nadania uczestniczy³a córka Genera³a Cepy – Zofia Polkowska oraz
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delegacja Zarz¹du G³ównego TPPW i Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „3. Ba-
stion Grolman”.

– W sali Lubrañskiego UAM w Poznaniu odby³a siê konferencja naukowa pt.: „Powstanie
Wielkopolskie 1918-1919 w historiografii i edukacji szkolnej” zorganizowana przez Urz¹d
Marsza³kowski, Zarz¹d G³ówny TPPW i Uniwersytet Poznañski. Wnioski z konferencji
przes³ano do Ministra Edukacji Narodowej (8.02.2010 r.) 

– W Zielonej Górze po raz pierwszy odby³y siê obchody rocznicowe – "Dnia Pioniera Zielo-
nej Góry". Nie zabrak³o elementów zwi¹zanych z osadnikami – Powstañcami Wielkopol-
skimi (14.02.2010).

– W dniu 28 grudnia 2010 r. coroczne sk³adanie wi¹zanek kwiatów na mogi³ach powstañ-
ców wielkopolskich znajduj¹cych siê na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. W ten spo-
sób, Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski i prezes ko³a TPPW Czes³aw Kowalak, wraz
z cz³onkami ko³a i m³odzie¿¹ szkoln¹ corocznie manifestuj¹ pamiêæ o Powstaniu Wielko-
polskim i jego znaczeniu. W latach powojennych w Legnicy zamieszkiwa³o 25 uczestników
Powstania Wielkopolskiego.

– W Gostyniu, w Babimoœcie, Nowym Tomyœlu i w innych miejscowoœciach Uniwersytety
Trzeciego Wieku zorganizowa³y zajêcia na temat „Spojrzenie na Powstanie Wielkopol-
skie 1918-1919” z perspektywy 94. lat. 
Centralne obchody 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919 odby³y siê jak

zwykle w Poznaniu przed Pomnikiem Powstania Wielkopolskiego.
W godzinach rannych delegacje Urzêdu Wojewódzkiego z wicewojewod¹ Przemys³awem

Paci¹ i Zarz¹du G³ównego TPPW z prezesem Stefanem Bar³ogiem z³o¿y³y wieñce i kwiaty
na Poznañskiej Cytadeli przy pami¹tkowym g³azie upamiêtniaj¹cym poleg³ych powstañców.
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Wi¹zanki kwiatów zosta³y równie¿ z³o¿one przez Marsza³ka Województwa Wielkopol-
skiego Marka WoŸniaka na grobie Gen. Stanis³awa Taczaka oraz delegacje Urzêdu Woje-
wódzkiego, Miasta Poznania, TPPW, OSP i innych stowarzyszeñ. 

Przed Pomnikiem Powstañców, w oprawie wojskowej odby³ siê tradycyjny apel z salw¹ ho-
norow¹. Z³o¿ono wieñce i wi¹zanki kwiatów. Okolicznoœciowe przemówienia wyg³osili Mar-
sza³ek marek WoŸniak i Prezes TPPW Stefan Bar³óg. Odtworzono tak¿e przemówienie Pre-
zydenta RP Bronis³awa Komorowskiego. Nastepnie nast¹pi³o przejœcie uczestników do po-
znañskiej Fary, gdzie odprawiona zosta³a Msza œw. w intencji powstañców wielkopolskich cele-
browana przez Metropolitê Poznañskiego abp. Stanis³awa G¹deckiego .

W godzinach popo³udniowych zosta³a zaprezentowana na Placu Wolnoœci inscenizacja
pt.: „Przysiêgamy i pamiêtamy”. Uczestnicy uroczystoœci utworzyli równie¿ symboliczn¹
bia³o-czerwon¹ szachownicê, powtarzaj¹c s³owa przysiêgi, któr¹ 95 lat wczeœniej sk³adali
powstañcy.  Obchody zakoñczy³ koncert w Auli UAM pt.: „Fantazja”. Nadmieniæ nale¿y tak-
¿e, ¿e rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego kibice „Lecha” uczcili okolicznoœciow¹
iluminacj¹.

W Warszawie natomiast obchody rozpoczêto Msz¹ œw. w Bazylice Archikatedralnej pw.
Jana Chrzciciela, której przewodniczy³ Metropolita Warszawski ks. kardyna³ Kazimierz
Nycz. Stamt¹d uczestnicy przemaszerowali przed Grób Nieznanego ̄ o³nierza. Przemówie-
nie okolicznoœciowo-historyczne wyg³osi³ Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Ma-
rek WoŸniak, modlitwê poprowadzi³ ks. kardyna³ Kazimierz Nycz. W obchodach wziêli
udzia³: doradca Prezydenta RP prof. Tomasz Na³êcz, parlamentarzyœci, przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych, delegacje stowarzyszeñ spo³ecznych. Z³o¿ono wieñce i wi¹zanki
kwiatów.
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Na Placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego zaaran¿owano obóz powstañczy ciesz¹cy siê zain-
teresowaniem przechodz¹cych mieszkañców Warszawy. Nastêpnie na Cmentarzu Pow¹z-
kowskim na mogi³ach powstañców wielkopolskich zapalono znicze.

W Bydgoszczy obchody rozpoczêto Msz¹ œw. w Koœciele Garnizonowym WP, poœwiêco-
na poleg³ym i zmar³ym powstañcom. Mszê celebrowali : Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej ks.
bp. Jan Tyrawa i proboszcz Koœcio³a Garnizonowego ks. kanonik p³k Zenon Surma.

Przed Pomnikiem – Grobem Nieznanego Powstañca przemówi³ prezydent Bydgoszczy
Rafa³ Bruski. Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odczyta³ uchwa³ê Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej w 95. rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystoœæ odby-
wa³a siê w oprawie wojskowej, z orkiestr¹. 

W Zielonej Górze uroczystoœci odbywa³y siê przed nowo ods³oniêtym – 19 XII 2013 r.
– pomnikiem – „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Pomnik o szczególnym symbolu i zna-
czeniu postawiony zosta³ na Placu Powstañców Wielkopolskich w centrum Zielonej Góry. By-
³a to inicjatywa Zarz¹du Oddzia³u Lubuskiego TPPW. Dobosz ten ró¿ni siê trochê od swego
œremskiego brata, przedstawia on ch³opca z werblem i uniesionymi w górê pa³eczkami. Wyko-
nany zosta³ przez Romualda Wiœniewskiego na podstawie rysunku Pauliny G¹siorowskiej-
-uczennicy, która wygra³a konkurs plastyczny na temat Powstania Wielkopolskiego. Pomnik
poœwiêcony jest powstañcom wielkopolskim i dzieciom uczestnikom walk o niepodleg³oœæ.
St¹d te¿ ods³oniêcie pomnika wraz z w³adzami dokona³y równie¿ dzieci – uczniowie szkó³ lu-
buskich. Pomnik poœwiêci³ biskup Pawe³ Socha. 

W uroczystoœci uczestniczyli miêdzy innymi: Marsza³ek Województwa Lubuskiego El¿bie-
ta Polak, Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, przedstawiciele Zarz¹du G³ównego TPPW
i Zarz¹du Oddzia³u Lubuskiego TPPW, potomkowie powstañców wielkopolskich, delegacje
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stowarzyszeñ spo³ecznych, uczniowie, harcerze i licznie zgromadzeni mieszkañcy. Telewizja
Regionalna w Zielonej Górze przedstawi³a szeroko przebieg uroczystoœci 95. rocznicy Powsta-
nia Wielkopolskiego, ze szczególnym uwzglêdnieniem uroczystoœci ods³oniêcia Pomnika Do-
bosza Powstania Wielkopolskiego a o dzia³alnoœci Oddzia³u Towarzystwa Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego wypowiada³ siê jego prezes Jerzy Przybecki. 

Cenn¹ inicjatyw¹ by³a uroczystoœæ pt.: „Powrót Dowódcy” – czyli sprowadzenie prochów
kpt Paw³a Cymsa do Gniezna. Pawe³ Cyms to powstaniec wielkopolski, wówczas ppor., bo-
haterski dowódca wyprawy zbrojnej 100 osobowego oddzia³u powstañców, którzy wyruszy-
li z Gniezna na Kujawy, wyzwalaj¹c miêdzy innymi Trzemeszno, Mogilno i Inowroc³aw. PóŸniej
by³ dowódc¹ VIII okrêgu wojskowe go z siedzib¹ w Inowroc³awiu. Po drugiej wojnie œwiato-
wej, pod koniec swojego ¿ycia osiad³ w Bystrej k/Bielska Bia³ej i tam zosta³ pochowany. Teraz
wraca³ do Gniezna w swoje rodzinne strony. 

Inicjatorem przedsiêwziêcia by³ prezes gnieŸnieñskiego Ko³a Towarzystwa Pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego Robert Gawe³. Uzyska³ on zgodê ówczesnego Ministra Obrony
Narodowej Tomasza Siemoniaka i du¿e wsparcie organizacyjne Szefa Sztabu Generalnego
Gen. Mieczys³awa Cieniucha. W realizacji wielu trudnych spraw pomocy udzieli³y jednostki
wojskowe. Z Robertem Gaw³em wspó³pracowa³ ponadto Rafa³ Cyms – wnuk Paw³a Cym-
sa i równie¿ prezes Ko³a TPPW w Inowroc³awiu. Honorowy patronat nad przedsiêwziê-
ciem „Powrót Dowódcy” objêli: Prezydent RP Bronis³aw Komorowski i abp Józef Kowal-
czyk – Prymas Polski. Kapitan Pawe³ Cyms powróci³ do Gniezna szlakiem swoich walk po-
wstañczych.

Szcz¹tki bohaterskiego dowódcy spoczê³y w mogile na Cmentarzu Œw. Piotra, w czêœci
zwanej gnieŸnieñskim Akropolem Bohaterów, wœród jego powstañców. Uroczysty pochówek
odby³ siê w pe³nej gali wojskowej. List od Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego odczy-
ta³ pose³ na Sejm RP Pawe³ Arndt. Ponadto okolicznoœciowe przemówienie nad trumn¹ wy-
g³osi³ Prezes gnieŸnieñskiego Ko³a TPPW Robert Gawe³. Podziêkowania od rodziny przeka-
za³ wnuk- Rafa³ Cyms. Uroczystoœciom religijnym przewodniczy³ abp. Henryk Józef Muszyñ-
ski, który wyg³osi³ równie¿ homiliê. List do wiernych skierowa³ tak¿e biskup polowy Wojska
Polskiego ks. Józef Guzdek. Koordynacj¹ ceremonii koœcielnych zajmowa³ siê ks. kan.Jakub
Dêbiec. Wieñce na mogile sk³ada³o wiele delegacji, miêdzy innymi Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, samorz¹du miasta Gniezna, Zarz¹du G³ównego TPPW. Udzia³ wziêli licznie zgroma-
dzeni mieszkañcy Gniezna a tak¿e Inowroc³awia.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e du¿e zainteresowanie tym wydarzeniem wykaza³a Te-
lewizja – TVP Historia i TVP Polonia. Wydarzenia te by³y emitowane kilkakrotnie (27
– 30.12.2013 r.).
– Ko³om Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego w Pile im. Teofila Spycha³y i ¯nina

im. Tadeusza Lerchenfelda wrêczono sztandary organizacyjne (10.01.2014 r.).
– 4 stycznia 2014 r. na tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym w Auli UAM w Poznaniu orga-

nizowanym przez Wojewodê Wielkopolskiego Piotra Florka i Marsza³ka Województwa
Wielkopolskiego Marka WoŸniaka dokonano podsumowania minionego roku. Podczas
uroczystoœci osobom zas³u¿onym dla Wielkopolski wrêczono nagrody. Nagrodê Honoro-
w¹ Wojewody Wielkopolskiego „Ad Perpetuam Rei Memoriam” – „Na Wieczn¹ Rzeczy
Pami¹tkê” dla uhonorowania dokonañ i zas³ug dla województwa wielkopolskiego otrzy-
mali: Stefan Bar³óg – d³ugoletni prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powsta-
nia Wielkopolskiego jako niestrudzony popularyzator rodzimej historii oraz Wojciech
Kruk za dokonania w sferze przedsiêbiorczoœci.
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– W Bibliotece Raczyñskich zosta³a otwarta wystawa wydawnictw o Powstaniu Wielkopol-
skim 1918-1919, której towarzyszy³a konferencja autorów tych¿e wydawnictw. Udzia³
wziê³o oko³o czterdziestu autorów. By³a to inicjatywa ZG TPPW i Biblioteki Raczyñskich.
Dyrektor Wojciech Spaleniak poinformowa³, ¿e w zbiorach Biblioteki Raczyñskich znajdu-
je siê oko³o 6 tys. Ró¿nych ksi¹¿ek, opracowañ historycznych zwi¹zanych z Powstaniem
Wielkopolskim. Natomiast zgromadzeni autorzy postulowali potrzebê opracowania i wy-
dania Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego. 

– Odby³y siê konferencje naukowe np.: tradycyjne spotkania historyków w Koœcianie a tak¿e
konkursy wiedzy, plastyczne i inne.

– Ciekawie przebiega³y uroczystoœci w Gminie Wieleñ, imprezy wed³ug przyjêtego kalendarza
odby³y siê we wszystkich miejscowoœciach gminy. Organizatorzy zapraszali siê wzajemnie.
W dniu 27 grudnia 2014 roku obchody rocznicowe Powstania Wielkopolskiego rozpo-

czê³y siê na cmentarzu junikowskim w Poznaniu otwarciem kolumbarium na kwaterze Po-
wstañców Wielkopolskich. 

Zosta³y tam z³o¿one prochy siedmiu powstañców, ekshumowanych z grobów znajduj¹-
cych siê w z³ym stanie. Uroczystoœæ odby³a siê w wojskowej oprawie. Przemówienie oko-
licznoœciowe wyg³osi³ Prezydent Poznania Jacek Jaœkowiak. Modlitwê odmówi³ i kolumba-
rium poœwiêci³ Kapelan TPPW o. Eustachy Rakoczy. Uczestnikami uroczystoœci byli tak¿e
cz³onkowie Zarz¹du G³ównego TPPW z prof. Micha³em Umbreitem i Andrzejem Szyman-
kiewiczem. Natomiast w godzinach rannych, na poznañskiej Cytadeli, na g³azie upamiêtnia-
j¹cym spoczywaj¹cych tam poleg³ych powstañców zosta³y z³o¿one wi¹zanki kwiatów.  Na-
stêpnie z³o¿ono je tak¿e na mogile Gen. Stanis³awa Taczaka. na Cmentarzu Zas³u¿onych
Wielkopolan w Poznaniu.
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Pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich uroczystoœci przebiega³y zgodnie z przyjê-
tym ceremonia³em wojskowym. Jak zwykle przemawiali: Marsza³ek Województwa Wielko-
polskiego Marek WoŸniak i prezes ZG TPPW Stefan Bar³óg. 

List od Premier rz¹du RP Ewy Kopacz odczyta³ Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. Na-
stêpnie na Placu Wolnoœci (po Mszy Œw. w Farze) zaprezentowa³o siê Powstañcze Studio Fo-
tograficzne „Pamiêtamy o bohaterach, zostawmy swój œlad w Powstaniu Wielkopolskim”, któ-
re stworzy³o chêtnym mo¿liwoœæ wykonania star¹ technik¹ zdjêcia z mistrzem I. J. Paderew-
skim lub powstañcami. Obchody zakoñczy³ koncert w auli UAM w Poznaniu podczas, które-
go wyst¹pi³a Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrekcj¹ Agnieszki Ducz-
mal. Odby³ siê tak¿e zamkniêty pokaz filmu „Hiszpanka”.

Tradycyjnie tak¿e w Warszawie, na Pl. Pi³sudskiego przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza
i przy mogi³ach powstañczych na cmentarzu pow¹zkowskim uczczono 96. rocznicê Powsta-
nia Wielkopolskiego. Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego reprezentowa³ prof. To-
masz Na³êcz. Odczytano te¿ list od Premier Ewy Kopacz. Organizatorem uroczystoœci w War-
szawie by³ Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego przy wspó³udziale ZG TPPW. 

18 kwietnia 2015 r. odby³ siê VI Krajowy Zjazd Towarzystwa Pamiêci Powstania Wiel-
kopolskiego 1918/1919 roku. Dotychczasowy prezes Zarz¹du G³ównego TPPW Stefan
Bar³óg po prawie 25 letnim kierowaniu Towarzystwem uzna³, ¿e nadszed³ czas na przekaza-
nie „pa³eczki” kolejnemu dzia³aczowi. Nowym prezesem Zarz¹du G³ównego Towarzystwa
wybrany zosta³ Tadeusz Musia³ pe³ni¹cy dot¹d funkcjê wiceprezesa. W trakcie obrad Zjazdu
du¿o miejsca poœwiêcono zbli¿aj¹cej siê 100. rocznicy wybuchu Powstania. Przyjêto w tej spra-
wie stosown¹ uchwa³ê. 
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W maju 2015 r. ods³oniêty zosta³ w Poznaniu Pomnik I. J. Paderewskiego – muzyka ar-
tysty, kompozytora, polityka, a przede wszystkim wielkiego patrioty, którego przyjazd do Po-
znania da³ impuls do walki o niepodleg³oœæ. Sta³ siê legend¹ Powstania Wielkopolskiego. 

W tym samym roku, po wyborach parlamentarnych i ukonstytuowaniu siê nowego Rz¹-
du RP, dokona³a siê równie¿ zmiana na stanowisku Wojewody Wielkopolskiego. Nowym
Wojewod¹ Wielkopolskim zosta³ Zbigniew Hoffman. 
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Obchody 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu



Uroczystoœci centralne 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu rozpoczêto
z³o¿eniem wieñcem i kwiatów pod g³azem pami¹tkowym przy mogi³ach poleg³ych powstañ-
ców znajduj¹cych siê na poznañskiej Cytadeli, nastêpnie na grobie Gen. Stanis³awa Taczaka
– pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego na Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan
przez Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Marka WoŸniaka, Wojewodê Wielkopol-
skiego Zbigniewa Hoffmana oraz prezesa Zarz¹du G³ównego TPPW Tadeusza Musia³a.

Ponadto w godzinach przedpo³udniowych na Cytadeli odby³ siê tak¿e I Bieg Powstania
Wielkopolskiego. Ukoñczy³o go ponad 1100 uczestników. Równie¿ na Cmentarzu Junikow-
skim z³o¿ono pod Pomnikiem poœwiêconym spoczywaj¹cym tam powstañcom wielkopolskim
wi¹zanki kwiatów i przeniesiono prochy trzech powstañców do kolumbarium.

Przy Pomniku Powstañców Wielkopolskich okolicznoœciowe przemówienia wyg³osili: Mar-
sza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak, minister Obrony Narodowej Anto-
nii Macierewicz i przewodnicz¹cy Komisji Historycznej Zarz¹du G³ównego TPPW dr Zdzis³aw
Koœciañski. Prezydencki minister Andrzej Dera odczyta³ list Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
W uroczystoœci uczestniczyli parlamentarzyœci, wiceprezydent Poznania Mariusz Wiœniewski,
radni m. Poznania, Konsul Generalny Rosji Andrzej Jakovlev, przedstawiciele konsulatów ho-
norowych w Poznaniu, delegacje wielu miast z Wielkopolski, stowarzyszeñ spo³ecznych i za-
k³adów prac, harcerze, m³odzie¿ szkolna i mieszkañcy Poznania. Zwieñczeniem oficjalnych ob-
chodów tego dnia by³¹ Msza œw. w poznañskiej Farze odprawiona w intencji powstañców
przez bp. Grzegorza Balcerka. Atrakcj¹ uroczystoœci by³ obóz powstañczy i grochówka na Pla-
cu Wolnoœci oraz pokaz musztry Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddzia³u U³anów Miasta
Poznania oraz wieczorem tradycyjny koncert „Poznañskich s³owików” w Auli UAM.

W Warszawie prze Grobem Nieznanego ̄ o³nierza w uroczystoœci wzi¹³ udzia³ miêdzy in-
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nymi Prezydent RP Andrzej Duda. W swoim wyst¹pieniu powiedzia³: „...to w³aœnie praca or-
ganiczna, postawy patriotyczne (…) buduj¹ i kszta³tuj¹ Polaków. Nie by³oby niepodleg³ej, sil-
nej II Rzeczypospolitej, gdyby nie by³o Powstania Wielkopolskiego, zrywu Poznania. Czeœæ
i chwa³a bohaterom”. Wyrazi³ ponadto ¿yczenie „aby co roku spotykaæ siê tutaj, pod Grobem
Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie, po to w³aœnie, aby Wielkopolsce i Poznaniowi i tym
wszystkim, którzy dzielnie stanêli z broni¹ w rêku, czy wspieraj¹c powstañców; abyœmy co ro-
ku sk³adali im ho³d”.

W uroczystoœci wziêli równie¿ udzia³: Z-ca Szefa Urzêdu ds. Kombatantów RP i Osób Re-
presjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Z-ca szefa Biura Bezpieczeñstwa Jaros³aw Brysiewicz, se-
kretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, parlamentarzyœci,
przedstawiciele w³adz administracji rz¹dowej i samorz¹dowej z Wielkopolski, Mazowsza
i Warszawy, harcerze i warszawiacy zaprzyjaŸnieni z TPPW.

Uroczystoœæ zakoñczy³o z³o¿enie wieñców i wi¹zanek kwiatów oraz defilada kompani ho-
norowej harcerzy i pocztów sztandarowych. Druga czêœæ uroczystoœci odby³a siê na cmenta-
rzu pow¹zkowskim.

Ponadto 29 grudnia w Lusowie zosta³ ods³oniêty pomnik dowódcy Powstania Wielkopol-
skiego Gen. Józefa Dowbor-Muœnickiego, który ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ w³aœnie w Lusowie
i tam tez spoczywa na cmentarzu parafialnym. Monument ten jest równie¿ poœwiêcony cór-
kom Genera³a: Janinie i Agnieszce, zamordowanym w czasie II wojny œwiatowej.

Pomnik stan¹³ przy szkole podstawowej w Lusowie nosz¹cej imiê Genera³a Józefa Do-
wbor-Muœnickiego. Inicjatorem budowy pomnika by³o Towarzystwo Jego imienia, z prezesem
Józefem Grajkiem. W sk³adzie honorowego komitetu budowy pomnika byli miêdzy innymi:
Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski i Metropolita Poznañ-
ski. W uroczystoœci udzia³ wziêli liczni przedstawiciele w³adz pañstwowych, samorz¹dowych,
stowarzyszeñ spo³ecznych i mieszkañcy Lusowa. 

Goœci powita³ Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka. Wœród nich, przyby³ych
specjalnie na ods³oniêcie pomnika, cz³onków rodziny Dowbor-Muœnickiego: z W³och – Karin
Musnicka Crotti dzieæmi, z Wielkiej Brytani – Aleksander Dowbor-Muœnicki i William Dowbor
Muœnicki z dzieckiem, z Niemiec – Marek Dowbor-Muœnicki. Nastêpnie okolicznoœciowe prze-
mówienie wyg³osi³ Marsza³ek Marek WoŸniak.

Ponadto g³os zabrali kolejno: Metropolita Poznañski abp. Stanis³aw G¹decki, Wojewoda
Wielkopolski Zbigniew Hoffman, Sekretarz rady Ochrony Pamiêci i Pomników Walk i Mê-
czeñstwa prof. Andrzej Kunert i Dowódca Generalny Rodzajów Si³ Zbrojnych gen. Miros³aw
Ró¿añski a na koñcu uczennica Szko³y Podstawowej wyg³osi³a wiersz autorstwa Franciszka Ku-
kucia pt.: „Zas³u¿ony ród”. Po czym nast¹pi³ akt ods³oniêcia pomnika, przez ucznia Szko³y
Podstawowej im. Genera³a Józefa Dowbor-Muœnickiego – Mi³osz Sawicki.

Bydgoskie uroczystoœci rocznicowe Powstania Wielkopolskiego, po Mszy œw. odprawio-
nej przez bp. Jana Tyrawê w Koœciele Garnizonowym odby³y siê tradycyjnie przed Pomnikiem
– Grobem Nieznanego Powstañca Wielkopolskiego (27 grudnia 2015 r.). Okolicznoœciowe
przemówienia wyg³osili: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Miko³aj Bogdanowicz, wicemarsza-
³ek województwa Zbigniew Ostrowski i zastêpca prezydenta Bydgoszczy Miros³aw Koz³owicz.

Natomiast uroczystoœci rocznicowe województwa lubuskiego odby³y siê w Nowej Soli,
przed obeliskiem poœwiêconym powstañcom wielkopolskim, który w tym dniu zosta³ ods³o-
niêty (18 grudnia 2015 r.). Na obelisku wymienionych jest 26. powstañców. Obelisk zosta³ wy-
konany przez Tomasza Jatczaka. W uroczystoœci udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz woje-
wódzkich, miejskich i Oddzia³u lubuskiego TPPW.
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W 2016 roku odby³y siê w Wielkopolsce dwie konkurencyjne uroczystoœci poœwiêcone
98 rocznicy Powstania Wielkopolskiego: jedna z Marsza³kiem Województwa Wielkopolskie-
go Markiem WoŸniakiem – w Poznaniu, tradycyjnie przed Pomnikiem Powstañców Wielko-
polskich, druga z Wojewod¹ Wielkopolskim Zbigniewem Hoffmanem – w Lesznie.

Powodem tego by³a ró¿nica zdañ, wobec narzucenia przez Ministra MON ujêcia w apelu
poœwiêconym powstañcom wielkopolskim, czêœci tekstu tzw. apelu smoleñskiego. Organizato-
rzy imprezy poznañskiej nie otrzymali zgody na udzia³ w niej Wojska Polskiego.

Natomiast w uroczystoœciach leszczyñskich bra³y udzia³ jednostki WP Garnizonu Poznañ-
skiego i Leszczyñskiego. Wojewoda Zbigniew Hoffman odczyta³ miêdzy innymi okolicznoœcio-
wy list od Premier RP Beaty Szyd³o. Impreza przebiega³a w oprawie ceremonia³u wojskowe-
go, odby³ siê apel poleg³ych zgodniez tekstem MON, nastêpnie z³o¿ono kwiaty w miejscach pa-
miêci powstañczej. Imprezê zakoñczono defilad¹ pododdzia³ów. Odby³ siê równie¿ koncert
Orkiestry Reprezentacyjnej Si³ Zbrojnych i pokazy grup rekonstrukcyjnych.  Impreza poznañ-
ska zachowa³a jednak¿e swój dotychczasowy charakter, przy znacznej iloœci uczestników.

Jak zwykle w godzinach rannych zosta³y z³o¿one wi¹zanki kwiatów na poznañskiej Cytade-
li przez wicewojewodê wielkopolsk¹ Marlenê Mal¹g, wiceprezydenta Leszna i prezesa ZG
TPPW Tadeusza Musia³a. Nastêpnie na Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan na Grobie Gen.
Stanis³awa Taczaka tradycyjnie wi¹zanki kwiatów z³o¿yli przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych, administracyjnych, delegacje TPPW oraz innych stowarzyszeñ spo³ecznych.

Wartê honorow¹ w czasie uroczystoœci przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich
pe³nili harcerze i grupy rekonstrukcji historycznej w mundurach powstañczych. Przemówienia
okolicznoœciowe wyg³osili: Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak i prze-
wodnicz¹cy Komisji Historycznej ZG TPPW dr Zdzis³aw Koœciañski. Delegacje z³o¿y³y pod Po-
mnikiem wieñce i wi¹zanki kwiatów. Uroczystoœæ zakoñczono odœpiewaniem Roty. Sprzed
Pomnika uczestnicy przeszli do poznañskiej Fary, gdzie odby³a siê Msza œw. w intencji Ojczyzny
i powstañców wielkopolskich. Po Mszy œw. mo¿na by³o zwiedziæ, na Placu Wolnoœci, obóz po-
wstañczy i wystawê pt.: „Droga Wielkopolan do wolnoœci: Powstanie Wielkopolskie 1918-
1919” – przygotowan¹ przez Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.

O godz. 16:40 dla przypomnienia i upamiêtnienia wybuchu powstania w³¹czone zosta³y
w Poznaniu syreny alarmowe. Ponadto z Placu Wolnoœci wystartowa³ kolejny Bieg Powstania
Wielkopolskiego. Obchody zakoñczy³ uroczysty koncert w Auli UAM. 

Uroczystoœci rocznicowe przebiega³y tradycyjnie równie¿ w miastach i wsiach wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz Legnicy i Szczecinie. Podobnie
w Warszawie.

W roku 2017 przy obchodach 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego mo¿na by³o od-
czuæ zbli¿aj¹c¹ siê 100. rocznicê jego wybuchu. Organizatorzy uroczystoœci niejednokrotnie
przypominali zbli¿aj¹cy siê jubileusz.

W Poznaniu uroczystoœci przebiega³y jak zwykle podnioœle. Marsza³ek Województwa
Wielkopolskiego Marek WoŸniak przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich, w swojej
mowie okolicznoœciowej zapowiedzia³, ¿e przysz³e obchody, 100. rocznicy Powstania odbêd¹
siê pod patronatem rodzin uczestników Powstania Wielkopolskiego.

Do obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego nawi¹za³ te¿ w przemówieniu dr
Zdzis³aw Koœciañski – przewodnicz¹cy Komisji Historycznej ZG TPPW.

W uroczystoœci przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich uczestniczyli honorowi go-
œcie: wnuk Gen. Stanis³awa Taczaka Jerzy Gogo³kiewicz i wnuk kpt. Paw³a Cymsa – Jacek
Cyms oraz Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman, Prezydent Poznania Jacek Jaœkowiak,
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Przewodnicz¹cy Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, Starosta Powiatu Poznañskiego
Jan Grabowski, Prezes ZG TPPW Tadeusz Musia³ i inni.

Odczytano równie¿ listy okolicznoœciowe: od Prezydenta RP Andrzeja Dudy i od Marsza³-
ka Sejmu RP Marka Kuchciñskiego (odczyta³ pose³ na Sejm RP Bart³omiej Wróblewski).

Tradycyjnie odby³y siê tak¿e uroczystoœci Powstania Wielkopolskiego w Warszawie
przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza i zwyczajowo przy mogi³ach powstañczych na Cmenta-
rzu Wojskowym na Pow¹zkach. Podobne uroczystoœci odby³y siê w Bydgoszczy, Zielonej Gó-
rze i w wielu miastach i gminach.

O zbli¿aniu siê 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego œwiadczy szereg podjêtych
w tym czasie inicjatyw, miêdzy innymi:
– przyjêcie przez Samorz¹d Województwa Wielkopolskiego i Zarz¹d G³ówny Towarzystwa

Pamiêci Powstania Wielkopolskiego „Porozumienia o wspó³pracy” zawartego 20 stycz-
nia 2017 r., a dotycz¹cego zw³aszcza kwestii zwi¹zanych z organizacj¹ g³ównych uroczy-
stoœci rocznicowych w Wielkopolsce i kraju. Porozumienie podpisali: Marsza³ek Woje-
wództwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak i Prezes ZG TPPW Tadeusz Musia³.

– podejmowanie przez samorz¹dy lokalne, instytucje naukowe i kulturalne oraz stowarzysze-
nia spo³eczne programów obchodów.

– Rozpoczêcie obchodów 99. lecia Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu przed tablic¹
pami¹tkow¹ na budynku kina „Apollo”, gdzie Sejm obradowa³, a nastêpnie odbycie konfe-
rencji naukowej w salach Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk nt.: „Wielkopolskie
drogi ku niepodleg³oœci XIX i XX wieku, z perspektywy Ma³ych Ojczyzn”.

– inicjatywa samorz¹dów lokalnych województwa lubuskiego i TPPW: „Tu by³a prawie Pol-
ska...” i has³o dzia³añ Gminy Kargowa „Od kpt. Wiêckowskiego do powstania wielkopol-
skiego, niedokoñczona droga do Polski”.
Opis obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w odrêbnym rozdziale.
Uroczystoœci rocznicowe by³y niew¹tpliwie najwa¿niejsz¹ i najpopularniejsz¹ form¹ upa-

miêtnienia i popularyzowania czynu powstañczego 1918 -1919 roku, ale nie jedyn¹.
Wiedza o Powstaniu Wielkopolskim, o jego tradycjach i bohaterskich uczestnikach krze-

wiona by³a w wielu innych formach i nie zawsze w czasie obchodów rocznicowych.
Ich realizacja wynika³a z charakteru przedsiêwziêcia, przyjêtych terminów i planów samo-

rz¹dów lokalnych oraz poszczególnych instytucji.
Podejmowane inicjatywy i przedsiêwziêcia wspiera³y i uzupe³nia³y g³ówny nurt procesu

utrwalania pamiêci oraz pog³êbiania wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Dokumentowa³y wy-
darzenia powstañcze w lokalnych œrodowiskach i losy ich uczestników. Spe³nia³y tak¿e oczeki-
wania spo³eczne, zw³aszcza rodzin uczestników Powstania Wielkopolskiego. Czêsto by³y to
zadania d³ugofalowe.
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***
Oceniaj¹c dzia³ania w omawianym okresie na rzecz upamiêtnienia pamiêci o Powstaniu

Wielkopolskim, zsumujmy dorobek chocia¿by syntetycznie w takich dziedzinach jak:

1. POPULARYZOWANIE HISTORII POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 
W KULTURZE:
Szczególne osi¹gniêcia odnotowaæ na-

le¿y w wydawnictwach zwi¹zanych tema-
tycznie z Powstaniem Wielkopolskim.
Zagadnieniu temu poœwiêcona jest m.in.
ksi¹¿ka Janusza Karwata pt. „Powstanie
Wielkopolskie 1918/1919 w historio-
grafii i kulturze” (2012). Trudno jest jed-
nak¿e okreœliæ liczbê wydanych ksi¹¿ek
o Powstaniu Wielkopolskim w poszcze-
gólnych okresach. 

W wydanej przez Wielkopolsk¹ Bi-
bliotekê Publiczn¹ w Poznaniu „Bibliogra-
fii Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919” pod red. Beaty Nowak obejmuj¹-
cej lata 1988-2008 podaje ok. 1300 pu-
blikacji. Nie ma jeszcze opracowania
ostatnich lat. Szacunkowo przyjmuje siê,
¿e w okresie III Rzeczypospolitej ukaza³o
siê ok. 400 ró¿nych pozycji poœwiêco-
nych Powstaniu Wielkopolskiemu. Pew-
n¹ rolê informacyjn¹ i popularyzatorsk¹
o bie¿¹cych wydawnictwach spe³nia rów-
nie¿ rocznik Zarz¹du G³ównego TPPW „Wielkopolski Powstaniec”, w którym to od kilkuna-
stu lat dr Zdzis³aw Koœciañski (sam równie¿ autor kilku ksi¹¿ek) prezentuje nowe publikacje
o tematyce powstañczej.

Listê autorów publikacji historycznych otwiera grupa wybitnych historyków poznañskich,
badaczy i popularyzatorów dziejów Powstania Wielkopolskiego, pracowników naukowych
i absolwentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – kontynuatorów dzie³a swoich poprzedni-
ków – prof. Zdzis³awa Grota, prof. Antoniego Czubiñskiego, Benona Miœkiewicza. S¹ nimi
miêdzy innymi: prof. Bogus³aw Polak (inicjator wielu przedsiêwziêæ wydawniczych i autor
pewnie najwiêkszej iloœci ksi¹¿ek o tej tematyce) oraz prof. Janusz Karwat, prof. Stanis³aw
Sierpowski, dr Marek Rezler i inni.

Prof. B. Polak ma w swoim dorobku z prof. A. Czubiñskim np.: „S³ownik biograficzny Po-
wstañców Wielkopolskich” (2002 r.) i kontynuuje tê ideê, jako redaktor naukowy cyklu wy-
dawniczego ZG TPPW „Powstañcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielko-
polskiego 1918-1919 roku”. Dot¹d wydano 15 tomów tego cyklu, obejmuj¹ one prawie czte-
ry tysi¹ce biogramów.

Z kolei prof. Janusz Karwat i dr Marek Rezler s¹ redaktorami „Encyklopedii Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919” – wydanej z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
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Du¿¹ grupê autorów tematyki powstañczej
stanowi¹ regionaliœci, nauczyciele a tak¿e osoby
rodzinnie zwi¹zane z powstañcami oraz dzien-
nikarze.

Pod redakcj¹ naukow¹ prof. Stanis³awa
Sierpowskiego powsta³o wydanie pt.: „Powsta-
nie Wielkopolskie 1918-1919. Katalog Ÿróde³
i materia³ów” (2003 r.).

Ostatnie lata spowodowa³y, mówi¹c kolo-
kwialnie „wysyp” ksi¹¿ek o tematyce regional-
nej: opisuj¹cych dzia³ania powstañcze w danej
miejscowoœci lub regionie, s³owników biogra-
ficznych powstañców, a tak¿e rodzinnych wspo-
mnieñ o ojcu, dziadku powstañcu.

Sta³o siê te¿ ambicj¹, aby ka¿da miejsco-
woœæ, gmina lub powiat posiada³o w³asne opra-
cowanie o dziejach powstañczych.

Spotkaæ mo¿na przyk³adowo takie tytu³y
jak: „Powstanie Wielkopolskie w Mroczy i oko-
licy”, „Mieszkañcy Dopiewa w Powstaniu Wiel-
kopolskim”, „Bukowianie w Powstaniu Wielko-

polskim 1918-1919”, „S³ownik Powstañców Wielkopolskich Ziemi Wielichowskiej”, „S³ow-
nik biograficzny Powstañców Wielkopolskich Ziemi Nadnoteckiej”, „Dowódca mego ojca”,
„Powstañcze tradycje Opalenicy” i wiele innych.

W dorobku literackim o Powstaniu Wielkopolskim odnotowaæ winniœmy miêdzy innymi
ksi¹¿ki Gerarda Górnickiego, wznowion¹ powieœæ pt.: „Bitwa szala³a do wieczora” i „Mœciwoj
i Anna”.

Nowoœci¹, w omawianych latach, by³o ukazanie siê powieœci powstañczej dla m³odzie¿y pt.:
„Tajny rozkaz” Tadeusza Matraszka. Powieœæ, w atrakcyjnej formie w czasie i przestrzeni
– wspó³czesnej i historycznej, oprowadza m³odych bohaterów po Chodzie¿y (2013 r.).

Tematykê Powstania Wielkopolskiego kontynuowa³ w swoich wierszach Ryszard Danecki
drukuj¹c je w ró¿nych tomikach np.: pt. „Witaj Jasnoœci” (2008 r.)  lub pt. „Wiersze okazjo-
nalne” (2013 r.).

Tematykê powstañcz¹, patriotyczno-niepodleg³oœciow¹ podj¹³ równie¿ Pawe³ Kuszczyñski
– prezes poznañskiego okrêgu Zwi¹zku Literatów Polskich – np. w wierszach: „Œwiat³o Igna-
cego Jana Paderewskiego”, „Powstañcy Wielkopolscy” itp. Szerzej o dorobku piœmiennictwa
zwi¹zanego z Powstaniem Wielkopolskim na str. 287-299.

Z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego ZG TPPW i Zwi¹zek Literatów Pol-
skich og³osili konkurs literacki. Laureatami zostali Andrzej Sikorski za wiersz „... to nie by³a ci-
cha noc”, Salomea Prauziñska za opowiadanie pt.: „Pamiêtnik” oraz El¿bieta Stankiewicz – Da-
leszyñska za powieœæ pt.: „Trzy œwiaty ze zwyciêsk¹ baranic¹” (2018 r.) – bêd¹c¹ barwn¹ opo-
wieœci¹, o roli kobiet w Powstaniu Wielkopolskim.

W roku 2003 odby³a siê w Kinie „Muza” w Poznaniu prapremiera filmu Bogus³awa Wo-
³oszañskiego „Chwa³a Zwyciêzcom”. By³ to fabularyzowany dokument przedstawiaj¹cy
pocz¹tek Powstania Wielkopolskiego. Podoba³ siê, drugiej obiecanej czêœci nie by³o. Film by³
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kilkakrotnie przedstawiany w TVP i TVP Historia. Jego produkcjê sponsorowa³ miêdzy innymi
Wielkopolski Urz¹d Marsza³kowski i Urz¹d Miasta Poznania.

Kolejny film inspirowany wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego pt.: „Hiszpanka” po-
wsta³ z inicjatywy Marsza³ka Marka WoŸniaka. Akcja filmu dzieje siê w Poznaniu w przeded-
niu wybuchu i w trakcie powstania. Jest to opowieœæ o kluczowych dla wybuchu Powstania
Wielkopolskiego zdarzeniach – dramatycznych okolicznoœciach przybycia do Poznania Ignace-
go Jana Paderewskiego, i o ludziach, którzy przygotowywali powstanie, a potem w nim wal-
czyli i zwyciê¿yli. Do filmu zosta³o zaanga¿owanych 61 aktorów z Polski, Niemiec, Ameryki,
Austrii i Francji na przyk³ad tacy jak: Crispin Glover, Jan Peszek, Jakub Giersza³, Sandra Korze-
niak i Patrycja Zió³kowska. Film wyre¿yserowa³ £ukasz Barczyk. Jego emisja odby³a siê w 2014
roku. Jest to film dramatyczny w konwencji kina sensacji i krymina³u i mo¿e dlatego rozczaro-
wa³ trochê poznaniaków, ze wzglêdu na mieszanie wydarzeñ historycznych z elementami spi-
rytystycznymi.

W omawianym okresie powsta³o równie¿ kilka filmów dokumentalnych, takich jak: „Za-
pomniane powstanie” Krzysztofa Magowskiego, „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
w Przemêcie i okolicy” Antoniego Fornalskiego, „Ch³opcy malowani”, oparty na wspomnie-
niach powstañca Ziemi GnieŸnieñskiej – Bogumi³a Bieleckiego.

Poznañski Oddzia³ TVP prezentowa³ programy cykliczne i filmy dokumentalne np.: 6. od-
cinkowy serial „Rodziny Powstañców Wielkopolskich”, „Powstañcy w rogatywce”, „Kalenda-
rium powstañcze” (chronologiczny przebieg Powstania Wielkopolskiego). Podobne inicjatywy
mia³ Bydgoski Oddzia³ TVP.

Ponadto kronikarsko wspomnieæ nale¿y kilkukrotne wydanie z inicjatywy Urzêdu Marsza³-
kowskiego p³yt upowszechniaj¹cych pieœni powstañczo-patriotyczne. Miêdzy innymi wydana
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zosta³a p³yta (przez Filharmoniê Poznañsk¹) – „Wolnoœci dla nas idzie czas”, na której znajdu-
je siê tytu³owy utwór wykonany podczas 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. P³yta wy-
dana zosta³a w nak³adzie dwóch tysiêcy egzemplarzy. 

2. POWSTAÑCY WIELKOPOLSCY PATRONAMI…
Powstañcy Wielkopolscy 1918-1919, w minionych latach, zostali patronami wielu szkó³

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pomimo likwidacji, w wyniku reformy
oœwiaty, gimnazjów, iloœæ szkó³ posiadaj¹cych takich patronów nie zmniejszy³a siê, poniewa¿ no-
wo utworzone w wyniku tej reformy szko³y równie¿ przyjmowa³y za patrona powstañców
wielkopolskich. Jest ich obecnie 110. G³ównie s¹ to szko³y w województwie wielkopolskim i ku-
jawskopomorskim. Ponadto Powstañcy Wielkopolscy s¹ patronami: Zespo³u Szkó³ Sporto-
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wych w Warszawie, Zespo³u Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego w £odzi a tak¿e Szko³y Podstawo-
wej w Legnicy i Miêdzyrzeczu.
Przy Zarz¹dzie G³ównym TPPW istnieje Klub – „Rodzina” skupiaj¹cy szko³y nosz¹ce

imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego. Towarzystwo organizuje Ogólnopol-
skie Zloty tych szkó³, które maj¹ wartoœæ poznawcz¹ (przybli¿aj¹ miejsca pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego) oraz s³u¿¹ wymianie doœwiadczeñ z pracy wychowawczej
z patronem. Dot¹d odby³o siê 9 zlotów (w Kaliszu, w Poznaniu, w Poznaniu-£awicy,
w Warszawie, w Poznaniu, w GnieŸnie – Zdziechowej, we Wrzeœni, w Poznaniu-Lu-
sowie i w GnieŸnie).

Wojewódzkie Zjazdy Szkó³ – „W goœcinie u przyjació³” organizuje te¿ Oddzia³ Kujaw-
sko-Pomorski TPPW.

Ponadto imiona zwi¹zane z Powstaniem Wielkopolski 1918-1919 przyjê³y jednostki
wojskowe:
– 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. Genera³a Dowbor- Muœnickiego

w Miedzyrzeczu (20.03.1996 r.);
– 16 Batalion Remontu Lotnisk im. Genera³a Stanis³awa Taczaka w Jarocinie

(12.05.2010 r.);
– Centrum Szkolenia £¹cznoœci i Informatyki im. Genera³a Heliodora Cepy w Zegrzu

(14.09.2011 r.) ;
– Placówka Stra¿y Granicznej w Poznaniu-£awica im. Powstañców Wielkopol-

skich 1918-1919 (20.12.2018 r.).
Powstañcy Wielkopolscy 1918-1919 zostali tak¿e patronami:
– Zarz¹du Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju im. Powstañ-

ców Wielkopolskich 1918-1919 w Poznaniu (02.10.2004 r.). Natomiast Rejono-
wa Organizacja LOK w Pile przyjê³a imiê kpt. Kazimierza Rybickiego.

– Zarz¹du Wojewódzkiego Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych im. Genera³a Stanis³awa
Taczaka w Poznaniu (04.05.2005 r.).

3. POMNIKI I TABLICE PAMI¥TKOWE …
Materialne upamiêtnianie miejsc wydarzeñ Powstania Wielkopolskiego i czynu niepodleg³o-

œciowego jego uczestników by³o nie mniejsz¹ ambicj¹ wielu miast i wsi, które historycznie zwi¹-
zane by³y z przebiegiem zwyciêskiego powstania.

Powsta³o wiele nowych pomników, obelisków i tablic pami¹tkowych np. na obiektach
zwi¹zanych z powstaniem.

Na wstêpie wspomnieæ nale¿y o odbudowaniu pomników zniszczonych przez hitlerow-
ców (Zaniemyœl, Babimost) i odnowieniu pomników: Grobu Nieznanego Powstañca w Byd-
goszczy, Czerniejewie, Trzemesznie, Œrodzie Wlkp., Kramsku i w innych miejscowoœciach.

Nowe monumenty wzniesione zosta³y dla dowódców Powstania Wielkopolskiego : Gene-
ra³a Stanis³awa Taczaka w Mieszkowie k/Jarocina (16.01.2009 r.), gdzie urodzi³ siê pierwszy
dowódca powstania, Genera³a Józefa Dowbor-Muœnickiego w Lusowie (27.12.2015 r.),
w którym Genera³ mieszka³ w ostatnich latach swego ¿ycia i gdzie spoczywa na miejscowym
cmentarzu parafialnym. 

Szczególny pomnik powsta³ w Zielonej Górze przy Placu Powstañców Wielkopolskich
– Pomnik Dobosza Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. poœwiêcony powstañcom
i dzieciom uczestnikom walk o niepodleg³oœæ. Jest on „bratem” œremskiego Dobosza i symbo-
lem ³¹cznoœci ze wspóln¹ dla nas wszystkich ide¹ „Polskiej Myœli Zachodniej” zrodzonej w cza-
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Pomniki Gen. Stanis³awa Taczaka, rok 2009 ...

... i Józefa Dowbor-Muœnickiego, rok 2015
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Cz³onkowie Ko³a TPPW przy tablicy upamiêtniaj¹cej – Powstañców Wielkopolskich 
w Koœciele Garnizonowym w Szczecinie, rok 2015



sie walk powstañczych. Oprócz doros³ych przedstawicieli w³adz lokalnych i TPPW, pomnik
ods³oni³y dzieci.

W omawianym okresie powsta³y pomniki w szeregu innych miejscowoœciach, nawi¹zuj¹ce
do dziejów swego regionu, na przyk³ad monumenty powstañców w Ujœciu k/Pi³y
(09.11.2008 r.) i w Wolsztynie (16.02.2014 r.).

Z kolei w Poznaniu na Cytadeli powsta³ obelisk upamiêtniaj¹cy spoczywaj¹cych tam w mo-
gi³ach (na kwaterze) powstañców poleg³ych w walce 1918-1920.

Spoœród wielu nowych pomników wymieniæ równie¿ trzeba powsta³e w Budzyniu, Czer-
niejewie, Kruszewie, Mieleszynie, Sulechowie, Trzemesznie i Wielichowie, Janikowie, Kargo-
wej, Kroœnie Odrzañskim, Krobi, Mroczy, Rzywnie k/£abiszyna, Strzelnie, Szamocinie, Szubi-
nie, Wysokiej-Walachówku, Z³otnikach i ¯aganiu.

W ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 zo-
stanie ods³oniêtych 9 nowych pomników to jest w Czarnkowie, Kargowej, Chodzie¿y, Grze-
bienisku, Konojadzie, Wschowie, Mogilnie, Pleszewie i Œrodzie Wlkp.

Liczne s¹ tak¿e tablice pami¹tkowe ods³oniête miêdzy innymi:
– na œcianie Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu – poœwiêcona powstañcowi p³k Ludwikowi

Bociañskiemu, ostatniemu wojewodzie wielkopolskiemu, przed wybuchem II wojny œwia-
towej, 

– w Pile – poœwiêcona powstañcowi i cz³onkowi NRL Wac³awowi Cegie³ce,
– w Szczecinie – upamiêtniaj¹ca osiedlenie siê powstañców wielkopolskich na terenie Pomorza

Zachodniego.
Tablice pamiêci s¹ ponadto w miejscowoœciach: Buk, Dopiewo, Dêbno, Gniezno, Kalisz,

Opalenica, Powidz, Skoki, KoŸmin Wlkp., Pi³a, Zielona Góra, Stara £ubianka, Inowroc³aw,
Miêdzychód, Szubin, Wolsztyn, ¯nin i innych.
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Cenn¹ inicjatyw¹ by³o te¿ nadawanie ulicom i placom nazw zwi¹zanych z Powstaniem
Wielkopolskim np. „Powstañców Wielkopolskich” lub np. imiê bohatera powstania wielko-
polskiego. Jest ich wiele, przyk³adowo: w Szczecinie – Plac Genera³a Józefa Dowbor- Muœnic-
kiego, w B³otnicy k/Przemêtu – skwer im. p³k. Stanis³awa Siudy, w Krotoszynie – skwer im.
W³adys³awa Rybakowskiego lub Wincentego i Jana Wierzejewskich w Poznaniu.

Nale¿y równie¿ wspomnieæ o inicjatywie Ko³a TPPW we Wronkach – znakowania
na cmentarzach mogi³ powstañczych pami¹tkowymi tablicami informacyjnymi. Dziœ tabliczka
„Powstaniec Wielkopolski 1918-1919” jest na wielu mogi³ach uczestników Powstania Wiel-
kopolskiego. Inicjatywa realizowana jest wspólnie z samorz¹dami lokalnymi.

Zagadnienie miejsc pamiêci Powstania Wielkopolskiego wymaga uaktualnionej publikacji.

4. KONFERENCJE NAUKOWE I SPOTKANIA POPULARNO - NAUKOWE...
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Nie brakowa³o tej formy w upowszechnianiu wiedzy o dziejach Powstania Wielkopolskie-
go i jego znaczeniu dla Odrodzonej Ojczyzny, dla œwiadomoœci historycznej w tej dziedzinie.

Inicjatorami i organizatorami konferencji by³y placówki naukowe w Poznaniu, Bydgoszczy,
Zielonej Górze i Szczecinie, stowarzyszenia i instytucje kultury. Konferencje obejmowa³y ró¿-
norodn¹ tematykê dotycz¹c¹ wydarzeñ powstañczych i udzia³u w nim poszczególnych regio-
nów i œrodowisk spo³ecznych takich jak: skautów i cz³onków Zwi¹zku Gimnastycznego „So-
kó³”, mieszkañców wsi, kolejarzy, kobiet marynarzy, ksiê¿y katolickich itp.

Szczególne znaczenie mia³y konferencje omawiaj¹ce stan i perspektywy historiografii o Po-
wstaniu Wielkopolskim np. konferencja pod patronatem Wielkopolskiego Marsza³ka Marka
WoŸniaka zorganizowana przez ZG TPPW i UAMw Poznaniu dotycz¹ca szkolnej edukacji hi-
storycznej. Wnioski z tej konferencji zosta³y przes³ane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
By³y te¿ przesy³ane do MEN wnioski dotycz¹ce reformy systemu oœwiaty.

Dla œrodowiska oœwiatowego, nauczycieli nauczaj¹cych historiê, cenne natomiast by³y kon-
ferencje poszerzaj¹ce wiedzê o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 organizowane przez
Oœrodki Doskonalenia Nauczycieli.

Istotn¹ rolê w tej dziedzinie spe³nia³y te¿ muzea, w tym Muzeum Powstania Wielkopolskie-
go w Poznaniu, które powo³ane zosta³o 18 grudnia 2001 r. Jego powo³anie jest jednym, ze
znacz¹cych osi¹gniêæ omawianych lat.

W Poznañskim Odwachu Komisja Historyczna Zarz¹du G³ównego TPPW i dyrekcja Mu-
zeum prowadz¹ otwarte spotkania z historykami i regionalistami obejmuj¹ce swoj¹ tematyk¹
ró¿norodne wydarzenia i aspekty Powstania Wielkopolskiego .

Wspomnieæ równie¿ wypada o konferencjach, kontynuowanych przez grupê historyków
zwi¹zanych z tzw. „Seminariami koœciañskimi” pod przewodnictwem prof. Bogus³awa Pola-
ka. Konferencjom czêsto towarzyszy³y wystawy tematyczne dotycz¹ce dziejów Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919. Miêdzy innymi Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zor-
ganizowa³o konferencjê naukow¹ po³¹czon¹ z wystaw¹ dotycz¹c¹ aspektów wojskowych po-
wstania wielkopolskiego.
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Konferencja popularno – naukowa w Chodzie¿y, w roli wyk³adowcy Roman Grewling 
– prezes Ko³a TPPW
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Spotkania historyków, regionalistów w poznañskim Odwachu – Muzeum Powstania Wielkopolskiego 
na zdjêciu prelegentka mgr Mariola G³uszczak i organizator spotkañ dr Zdzis³aw Koœciañski

Zaproszenie na wspó³organizowan¹ przez EKÊ, wystawê poœwiêcon¹ Powstaniu Wielkopolskiemu
1918/19 w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie



5. KONKURSY …

Du¿e znaczenie w popularyzowaniu i inspirowaniu zainteresowañ histori¹ Powstania Wiel-
kopolskiego 1918-1919 mia³y wszelkie konkursy, zarówno wiedzy, jak i plastyczne, piosen-
karskie, literackie itp. Cieszy³y siê one du¿a popularnoœci¹, zw³aszcza w œrodowisku szkolnym.
Nie by³o szko³y, która sama by nie organizowa³a lub uczestniczy³a w konkursach tematycznych
zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim.

Organizatorami konkursów byli: Kuratorzy Oœwiaty, Oœrodki Doskonalenia Nauczycieli,
samorz¹dy lokalne i ich instytucje kultury, muzea, stowarzyszenia spo³eczne, w tym Zarz¹d
G³ówny i Zarz¹dy Oddzia³ów Wojewódzkich TPPW.

By³y równie¿ konkursy dla doros³ego spo³eczeñstwa, organizowane miêdzy innymi przez
media. Szczególn¹ inicjatyw¹ w tej dziedzinie by³y konkursy Wielkopolskiego Urzêdu Marsza³-
kowskiego, miêdzy innymi – Konkurs Dziennikarski o Nagrodê Marsza³ka Województwa
Wielkopolskiego pod has³em „27 grudnia.pl”, popularyzuj¹cy 90. rocznicê wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego.

Urz¹d Marsza³kowski by³ równie¿ organizatorem konkursu dla dzieci i m³odzie¿y – gry te-
renowej pt.: „Operacja Wolnoœæ”. By³a to multimedialna i interaktywna zabawa edukacyjna,
³¹cz¹ca elementy twórczej pracy zespo³owej z pog³êbieniem wiedzy o dawnej i wspó³czesnej
Wielkopolsce. W konkursie bra³o udzia³ oko³o 500 uczestników w 100 tzw. Brygadach Wol-
noœci. W rolê opiekuna Brygad wcieli³ siê Andrzej Pieczyñski – aktor Teatru Polskiego w War-
szawie, który przez multimedialny przekaz informowa³ o kolejnych zadaniach konkursowych.
Ponadto wydana zosta³a strategiczna gra planszowa – „27 grudnia 1918. Powstanie Wielko-
polskie”.
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Konkurs plastyczny im. L. Prauziñskiego – na zdjêciu Salomea Prauziñska, rok 2014



Konkursy dla m³odzie¿y Zarz¹du G³ównego TPPW mia³y charakter ogólnopolski, czêsto
pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej lub Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego.

TPPW przyjê³o równie¿ zasadê wi¹zania konkursów tematycznych z powstañcami wielko-
polskimi, ciesz¹cymi siê popularnoœci¹ i uznaniem w danej dziedzinie twórczoœci np.:
– konkursy literackie im. Romana Wilkanowicza – powstañca, poety, dziennikarza i satyryka;
– konkursy plastyczne im. Leona Prauziñskiego – powstañca, malarza i ilustratora.

Spoœród wielu konkursów wymieniæ nale¿y: cykl konkursów plastycznych pt.: „Powstanie
Wielkopolskie oczyma dzieci” organizowany przez Oddzia³ Kujawsko-Pomorski TPPW
pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej lub Ministra Obrony Narodowej.

Podobne konkursy organizuje Oddzia³ Lubuski TPPW.
Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê konkursy internetowe organizowane przez ZG TPP.

W konkursie na temat historii i miejsc pamiêci Powstania Wielkopolskiego zalogowa³o siê prze-
sz³o 2000 uczniów.

6. INNE FORMY POPULARYZOWANIA DZIEJÓW 
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO…
W dorobku minionych lat nie mo¿na pomin¹æ wszelkiego rodzaju wycieczek i rajdów tu-

rystyczno-krajoznawczych szlakami walk powstania wielkopolskiego i miejsc pamiêci. Jest to
atrakcyjna forma zarówno dla m³odzie¿y, jak i doros³ego spo³eczeñstwa.

Du¿¹ rolê w tej dziedzinie wykazywa³y: Zarz¹d G³ówny i Oddzia³y Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego Poznania, Warszawy, Bydgoszczy, Szczecina, Zielonej Góry.

Wytrwali turyœci mog¹, od 1998 roku, zdobywaæ „Odznakê Szlakami Powstania Wielko-
polskiego”, która utworzona zosta³a z inicjatywy Oddzia³u Bydgoskiego i Luboñskiego PTTK.
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Konkurs pieœni patriotycznych – Kórnik, rok 2016



Ponadto wspomnieæ tak¿e trzeba ustanowienie przez Wielkopolsk¹ Korporacjê Oddzia-
³ów Towarzystwa – Krajoznawczej Odznaki PTTK: „100. lecie Powstania Wielkopolskiego”.

Nowsz¹ form¹ popularyzuj¹c¹ dzieje Powstania Wielkopolskiego s¹ inscenizacje plenero-
we, rekonstrukcje historyczne. Inicjatywê tê rozpocz¹³ Poznañski Chór Nauczycieli pod dy-
rekcj¹ Ryszarda £uczaka przedstawieniem historycznym przyjazdu Ignacego Jana Paderew-
skiego na Dworzec G³ówny w Poznaniu.

Mistrza Ignacego Jana Paderewskiego kreowa³ Edmund Dudziñski, który t¹ rol¹ zapisa³ siê
w historii obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego i innych imprezach patrio-
tycznych. Cieszy siê on du¿¹ popularnoœci¹, zw³aszcza wœród m³odzie¿y. Równie¿ znacz¹c¹ ro-
le w tej dziedzinie odegra³o Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman”
prezentuj¹c na Placu Wolnoœci powstañców wielkopolskich w ró¿nych obrazach.

Wspomnieæ jeszcze wypada Stowarzyszenie Mi³oœników Historii Wojskowoœci przy Mu-
zeum Wojskowym w Drzonowie k/Zielonej Góry, któremu przewodzi Maciej Myczka.
Cz³onkowie tego Stowarzyszenia w mundurach powstañców wielkopolskich kilkakrotnie bra-
li udzia³ w Œwiêcie Niepodleg³oœci w Warszawie. Dzisiaj podobne stowarzyszenia istniej¹
w wielu miejscowoœciach urozmaicaj¹c nie tylko uroczystoœci rocznicowe. Zachêcaj¹ one
do poznawania dziejów powstania, a tak¿e inspiruj¹ m³odzie¿ szkoln¹ do podobnych przedsta-
wieñ. Nale¿y tak¿e przypomnieæ inicjatywê Urzêdu Marsza³kowskiego popularyzowania Po-
wstania Wielkopolskiego przez wydanie kolekcji trzech figurek pami¹tkowych: majora Stani-
s³awa Taczaka, genera³a Józefa Dowbor-Muœnickiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Wyrazy uznania w tych¿e inicjatywach nale¿¹ siê kibicom Stowarzyszenia „Wiara Lecha”,
którzy w ostatnich latach, co roku zapalaj¹ znicze i dekoruj¹ chor¹giewkami lub kokardami bia-
³o czerwonymi mogi³y powstañcze. Dziêki prowadzonym zbiórkom pieniêdzy umo¿liwili re-
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VI Rajd PTTK Szlakiem kpt. Paw³a Cymsa



nowacje kilkudziesiêciu grobów. Byli tez organizatorami Marszu Zwyciêstwa i konkursów dla
dzieci. Nie mo¿na równie¿ pomin¹æ inicjatywy MPK i poznañskich taksówkarzy dekorowania
pojazdów chor¹giewkami, kokardami bia³oczerwonymi itp. oraz wrêczania pasa¿erom bia³o
czerwonych kokard.

W wielu te¿ gminach pojawi³y siê murale.
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Stowarzyszenie Mi³oœników Wojskowoœci w Drzonowie na defiladzie w Warszawie z okazji 
Œwiêta Niepodleg³oœci

Wiara Lecha, manifestuje swój patriotyzm w czasie obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego
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Mistrz Edmund Dudziñski - niezast¹piony w roli I. J. Paderewskiego

Izba pamiêci w Szkole Podstawowej w RogoŸnie – przyk³ad upamiêtniania wœród uczniów 
Dziejów Powstania Wielkopolskiego



7. MEDIA – INTERNET
Dzia³alnoœci popularyzatorskiej towarzyszy³a wyj¹tkowo dobrze rozumiana reklama, przy-

bli¿aj¹ca spo³eczeñstwu ideê pamiêci historycznej i zwi¹zanej z ni¹ przedsiêwziêciami dotycz¹-
cymi dziejów Powstania Wielkopolskiego, zw³aszcza z jego obchodami rocznicowymi. 

W roku 2005 Zarz¹d G³ówny TPPW uwzglêdniaj¹c potrzebê informowania o swojej
dzia³alnoœci, a tak¿e przybli¿ania spo³eczeñstwu przedsiêwziêæ podejmowanych na rzecz
upamiêtnienia dziejów Powstania Wielkopolskiego utworzy³ stronê internetow¹ – www.po-
wstaniewielkopolskie.pl

Portal ten obejmuje obecnie informacje o Towarzystwie (statut, kronika bie¿¹cej dzia³al-
noœci, regulamin Nagrody Honorowej „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” i lista laure-
atów), komunikaty, konkursy, kalendarium Powstania Wielkopolskiego, wykaz szkó³ nosz¹-
cych imiê bohaterów Powstania Wielkopolskiego, miejsca pamiêci oraz adresy Zarz¹du
G³ównego i Oddzia³ów TPPW.

Tematyka Powstania Wielkopolskiego zaistnia³a na wielu stronach internetowych samorz¹-
dów lokalnych. Samorz¹d Województwa Wielkopolskiego, Urz¹d Marsza³kowski podj¹³ w tej
dziedzinie wiele ciekawych inicjatyw, informuj¹c w ró¿nych formach np. w spotach radiowych,
prasie i telewizji, na plakatachi bilbordach o rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
o programie obchodów i poszczególnych zachêcaj¹c mieszkañców do udzia³u w nich.

Nale¿y wspomnieæ ze reklama zewnêtrzna obejmowa³a nie tylko Poznañ i Wielkopolskê
ale tak¿e Warszawê, Bydgoszcz, £ódŸ, wiêksze miasta Polski.

Ponadto Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego w 2008 r. uruchomi³
portal internetowy www.27gudnia.pl bêd¹cy g³ównym noœnikiem informacji o Powstaniu
Wielkopolskim 1918-1919, ciekawostek historycznych i wiadomoœci o obchodach roczni-
cowych Powstania. Nastêpnie wykorzystano mo¿liwoœci jakie daje Facebook i do³¹czono apli-
kacjê Facebook, by dotrzeæ do osób m³odych, dla których portale spo³ecznoœciowe s¹ g³ów-
nym polem aktywnoœci. Na profilu 27 grudnia umieszczone s¹ informacje dotycz¹ce wyda-
rzeñ, których organizatorem lub partnerem jest Samorz¹d Województwa Wielkopolskiego.
Portal udostêpniany jest tak¿e dla wydarzeñ organizowanych przez lokalne spo³ecznoœci.

Stale poszerzana jest dzia³aj¹ca od kilku lat aplikacja Powstanie Wielkopol-
skie 1918/1919 w smartfonie, czyli mobilny przewodnik po miejscach upamiêtniaj¹cych po-
wstañczy zryw.

Dla osób posiadaj¹cych smartfony wyposa¿one w system Google Android i na platformie
Apple iOS (iPhone) utworzono aplikacjê 27 grudnia, która stanowi jeden z elementów pro-
jektu GPS Wielkopolska realizowanego przez Samorz¹d Województwa Wielkopolskiego.
Aplikacja zawiera opisy ponad 700 miejsc po³o¿onych na obszarze 7. województw, a wœród
nich muzea, pomniki, czy tablice pami¹tkowe. Informator jest dostêpny bezp³atnie. U¿ytkow-
nik aplikacji mo¿e tworzyæ listê odwiedzanych miejsc, dodawaæ nowe zdjêcia oraz wzi¹æ
udzia³ w wirtualnej rozgrywce . Najskuteczniejsi poszukiwacze nowych miejsc maj¹ szanse
zdobyæ nagrody, odznaki PTTK i wirtualne odznaczenia.

Wspomnieæ równie¿ nale¿y o inicjowaniu i wspieraniu przez Urz¹d Marsza³kowski publi-
kacji i licznych dodatków o Powstaniu Wielkopolskim w gazetach oraz o konkursach o tej te-
matyce dla dziennikarzy.

Dorobek dzia³añ w okresie III Rzeczypospolitej na rzecz upamiêtnienia Powstania Wiel-
kopolskiego 1918-919 jest znaczny. Stanowi bez w¹tpienia, wartoœciowy upominek dla
uczestników Powstania Wielkopolskiego w 100. rocznicê jego wybuchu.
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NA SZCZEGÓLNE PODKREŒLENIE ZAS£UGUJE:
1. Usytuowanie obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego w hierarchii zry-

wów niepodleg³oœciowych Polaków. Manifestowanie pamiêci i uznania dla powstañców zwy-
ciêskiego czynu 1918-1919 w Warszawie, przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza i na Cmen-
tarzu Wojskowym na Pow¹zkach. Utrwalenie poznañskich uroczystoœci rocznicowych po-
wstania, jako imprezy centralnej w kraju.

Tradycyjnie ju¿ œwiêtuje siê rocznice Powstania Wielkopolskiego w zachodniej Polsce,
w miejscowoœciach zwi¹zanych z powstañcz¹ walk¹ (w Wielkopolsce, Kujawsko-Pomorskim,
i Lubuskim) ale tak¿e w miejscowoœciach, w których powstañcy mieszkali i mieli znacz¹cy udzia³
w ich zagospodarowaniu i rozwoju np.: w Legnicy, Szczecinie i Zielonej Górze.

Ich czyn i pracê upamiêtniono stawiaj¹c im miêdzy innymi pomniki, obeliski i tablice pami¹t-
kowe.

2. Wieloœæ ró¿norodnych dzia³añ popularyzatorskich zwi¹zanych z Powstaniem Wielko-
polskim, które niew¹tpliwie podnios³y stopieñ œwiadomoœci historycznej o krajowym znacze-
niu powstania, a na pewno utrwali³y w spo³ecznej pamiêci zwyciêskie Powstanie Wielkopol-
skie.

Towarzyszy³a temu otwartoœæ na wszelkie w tej dziedzinie inicjatywy. Nast¹pi³, co jest god-
ne szczególnego odnotowania, znacz¹cy rozwój wydawnictw o tematyce powstañczej, w tym
wydanie z inicjatywy Marsza³ka Wielkopolskiego Marka WoŸniaka „Encyklopedii Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919”. Ambicj¹ miast i gmin sta³o siê posiadanie w³asnego opracowa-
nia, o przebiegu powstania na swoim terenie.

3. Konsolidacja dzia³añ, harmonijne wspó³dzia³anie wszystkich organizatorów dzia³añ
na rzecz upamiêtnienia dziejów Powstania Wielkopolskiego: samorz¹dów wojewódzkich, lo-
kalnych, urzêdów wojewódzkich i instytucji pañstwowych oraz ogniw Towarzystwa Pamiêci
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, a tak¿e zwi¹zków kombatanckich i innych stowarzy-
szeñ spo³ecznych.

Du¿e znaczenie w tej dziedzinie mia³a wspó³praca samorz¹dów lokalnych z TPPW, zw³asz-
cza w organizacji otwartych spotkañ z rodzinami uczestników Powstania Wielkopolskiego, co
odzwierciedli³o siê og³oszeniem przez Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Marka
WoŸniaka patronatu rodzin powstañców nad obchodami 100. rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego.

Opis obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w nastêpnym rozdziale.

Opracowano w oparciu o:
1. „Wierni Tradycji. Kronika obchodów 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego”, pod red. Józefa Mo-

zio. Poznañ, 1998 r.
2. „Kontynuatorzy Powstañczych Tradycji”, pod red. Zenona Wartela, Poznañ 2004 r.
3. „Wierni Powstañczym Tradycjom”. XX lat Oddzia³u LubuskiegoTPPW 1918-1919 w Zielonej Gó-

rze, Jan Miel¿yñski, Zielona Góra 2013 r.
4. „Wielkopolski Powstaniec” Rocznik Zarz¹du G³ównego TPPW – Kronika najwa¿niejszych wydarzeñ,

lata 1995-2018.
5. „Artyku³y o obchodach rocznicowych powstania wielkopolskiego w gazetach: „G³os Wielkopolski”,

„Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Pomorska” i „Gazeta Lubuska”.
6. Album „Zwyciê¿yliœmy. Obchody 90. rocznicy wybuchu PowstaniaWielkopolskiego”, Poznañ, 2009.
7. Materia³y archiwalne Urzêdu Marsza³kowskiego.
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Podpisanie porozumienia o wspó³pracy pomiêdzy Towarzystwem Pamiêci Powstania 
Wielkopolskiego a Chor¹gwi¹ Wielkopolsk¹ ZHP i  Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddzia³ Poznañ



Piotr Wojtczak

Obchody 100. rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Przypadaj¹ca w 2018 roku setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919 mia³a szczególnie donios³y charakter. Zbieg³a siê bowiem z obchodami setnej rocznicy
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, co podkreœli³o jej ogólnopolskie znaczenie dla ukszta³-
towania granic II Rzeczypospolitej po 123-letnim okresie rozbiorów i walki o swoje miejsce
w Europie.

W sercach wielu Polaków, w tym szczególnie potomków Powstañców Wielkopolskich,
o¿y³y wspomnienia o zwyciêskim zrywie niepodleg³oœciowym Wielkopolan oraz losach jego
uczestników. Wzros³o w sposób dot¹d niespotykany zainteresowanie rodzin powstañczych
statusem i stanem mogi³ swoich przodków, oznakowaniem nagrobków oraz mo¿liwoœci¹ pu-
blikowania biogramów. Rocznica sta³a siê inspiracj¹ dla historyków i regionalistów zaintereso-
wanych dziejami Powstania Wielkopolskiego i jego bohaterów. Pobudzi³a równie¿ aktywnoœæ
lokalnych samorz¹dów oraz kó³ i klubów Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
dla upamiêtnienia tego zwyciêskiego czynu i udzia³u w nim mieszkañców. W sk³ad wielu po-
wiatowych, gminnych oraz miejskich komitetów honorowych i organizacyjnych obcho-
dów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego weszli cz³onkowie TPPW np. w Brzozie, Cho-
dzie¿y, Czarnkowie, GnieŸnie, Mogilnie, Œrodzie Wlkp., Pakoœci, Pile, Szubinie, W¹growcu,
Wrzeœni i Zielonej Górze.

Dla Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 przygotowania do ob-
chodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego rozpoczê³y siê ju¿ w roku 2015. 

Na stronie internetowej Towarzystwa uruchomiony zosta³ BANK INICJATYW z oka-
zji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wœród zawartych w nim propozycji
warto wspomnieæ w szczególnoœci:

1. Kolumbarium obok Pomnika Powstañców Wielkopolskich z urnami ziem wa¿niejszych
bitew powstañczych

2. Opracowanie i wydanie ksi¹¿ki pt: „100 lat pamiêci i obchodów rocznicowych Powsta-
nia Wielkopolskiego”

3. IX Ogólnopolski Zlot organizowany przez Ko³o TPPW oraz szko³y gnieŸnieñskie.

W zwi¹zku z przygotowaniami do VI Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Pamiê-
ci Powstania Wielkopolskiego wiele propozycji dotycz¹cych obchodów 100. rocznicy Powsta-
nia Wielkopolskiego wp³ynê³o do Zarz¹du G³ównego TPPW jeszcze przed zjazdem. Czêœæ
z nich zosta³a równie¿ zg³oszona podczas obrad zjazdowych, w tym m.in.:
– Europose³ Krystyna £ybacka – nawi¹zuj¹c do 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, za-

proponowa³a, by og³osiæ konkurs: „Jak wyobra¿am sobie obchody 100. Rocznicy Powsta-
nia Wielkopolskiego?”. Jednoczeœnie ustanowi³a g³ówn¹ nagrodê – wycieczkê do Brukseli.
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– Kazimiera Pachciarz – prezes Ko³a z Jaraczewa wyst¹pi³a z wnioskiem, aby z okazji 100.
rocznicy Powstania Wielkopolskiego ZG TPPW 1918/1919 podj¹³ starania o nada-
nie poœmiertnie Krzy¿y Powstañczych uczestnikom powstania, którzy polegli w czasie
Powstania Wielkopolskiego, podczas walk o wschodnie granice w latach 1919-1921
oraz II wojny œwiatowej (Krzy¿ Powstañczy ustanowiono w 1957 r. i tych osób do-
tychczas nie uwzglêdniono) oraz aby na uroczystoœci zapraszaæ rodziny powstañcze
i otoczyæ szczególn¹ opiek¹ groby powstañców.

– Wojciech Kicman Ko³o nr 9 z Pi³y przedstawi³ ca³¹ gamê propozycji dzia³añ z okazji set-
nej rocznicy powstania, a wœród nich m. in.: wydanie publikacji o formach utrwalania
pamiêci o powstaniu (pomniki, obeliski, tablice pami¹tkowe itp.), ksi¹¿ki „Powstanie
Wielkopolskie w zbiorach muzealnych”, wybicie medalu pami¹tkowego z okazji 100.
rocznicy, wydanie przez Pocztê Polsk¹ znaczka pocztowego upamiêtniaj¹cego 100.
rocznicê, podjêcia starañ o wybicie przez Mennicê Polsk¹ monety pami¹tkowej.
Wiele z tych propozycji zosta³o póŸniej uwzglêdnionych w podjêtych przez Towarzy-

stwo dzia³aniach. 
Symbolicznym akcentem potwierdzaj¹cym szczególne znaczenie przygotowañ

do godnego uczczenia 100. rocznicy zrywu niepodleg³oœciowego Wielkopolan by³o pod-
pisanie 20 stycznia 2017 r. w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Wielkopolskie-
go w Poznaniu przez Marka WoŸniaka, marsza³ka województwa wielkopolskiego i Ta-
deusza Musia³a, prezesa Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, porozumie-
nia o wspó³pracy przy obchodach jubileuszowej rocznicy. Marsza³ek powo³a³ równie¿
Biuro Organizacyjne w Urzêdzie Marsza³kowskim, które zajmowa³o siê przygotowania-
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mi do jubileuszowych obchodów wybuchu Powstania Wielkopolskiego i koordynacj¹
dzia³añ oraz przygotowaniem programu obchodów rocznicowych. Informacje na temat
wydarzeñ zwi¹zanych z rocznic¹ wybuchu Powstania Wielkopolskiego ukazywa³y siê
na stronie internetowej www.27grudnia.pl oraz na stronie Towarzystwa Pamiêci Powsta-
nia Wielkopolskiego www.powstaniewielkopolskie.pl. 

Z inicjatywy Poznañskiego Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej powsta³ tak¿e
nowy portal www.pw.ipn.gov.pl. Przy wsparciu starostwa powiatowego w Wolsztynie
dzia³a³a strona poœwiêcona obchodom 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, pre-
zentuj¹ca lokalne inicjatywy w tym zakresie.

W dniu 16 lutego 2018 r. w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Pozna-
niu podpisano porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy Chor¹gwi¹ Wielkopolsk¹ Zwi¹z-
ku Harcerstwa Polskiego im. Powstañców Wielkopolskich 1918/1919, Towarzy-
stwem Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz Towarzystwem Wiedzy Po-
wszechnej Oddzia³ Poznañ, w której przed zbli¿aj¹c¹ siê 100. rocznic¹ zwyciêskiego
zrywu Wielkopolan, Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 okreœlono cele i zada-
nia otwieraj¹ce mo¿liwoœæ podjêcia wspólnych dzia³añ przez m³odsze i starsze pokole-
nie na rzecz patriotycznego wychowania i godnego upamiêtnienia rocznicy. 

Podpisy uroczyœcie z³o¿yli: Komendant Chor¹gwi Wielkopolskiego ZHP hm. To-
masz Kujaczyñski, prezes Zarz¹du G³ównego TPPW Tadeusz Musia³ oraz dyrektor
TWP Oddzia³ Poznañ Hanna Sierocka. W imieniu Zarz¹du G³ównego TPPW w spo-
tkaniu wziêli równie¿ udzia³: prezes honorowy Stefan Bar³óg, sekretarz generalny Piotr
Wojtczak i prezes Oddzia³u Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski. 
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24 paŸdziernika 2017 r., podczas XXXVII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskie-
go radni Województwa Wielkopolskiego przyjêli przez aklamacjê stanowisko o og³osze-
niu roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego. Stanowisko Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego w sprawie: og³oszenia roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego:

„11 listopada 1918 roku spe³ni³ siê sen pokoleñ Polaków – Pañstwo Polskie narodzi³o
siê na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich
powstaniach – wolna Polska powróci³a na mapê œwiata.” 
W granicach wolnej Polski nie znalaz³a siê Wielkopolska, Ziemia na której narodzi³o siê
Pañstwo Polskie. W dniu 27 grudnia 1918 r. Wielkopolanie powstaj¹c do zwyciêskiej
walki zbrojnej doprowadzili do przy³¹czenia Wielkopolski do Pañstwa Polskiego i po-
szerzenia granic Ojczyzny. Powstanie Wielkopolskie mia³o ogromne znaczenie w pro-
cesie odbudowania Pañstwa Polskiego – II Rzeczypospolitej.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sposób szczególny pragnie oddaæ ho³d pole-
g³ym i uczestnikom Powstania Wielkopolskiego oraz wszystkim Wielkopolanom, któ-
rych udzia³ w powstañczym zrywie przyczyni³ siê do odzyskania suwerennoœci Rzeczy-
pospolitej. Sejmik Województwa Wielkopolskiego, w celu nadania odpowiedniej rangi
obchodom setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego, postanawia og³osiæ w woje-
wództwie wielkopolskim:

ROK 2018 – ROKIEM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Obchody jubileuszu powinny przyczyniæ siê do utrwalania pamiêci i szerokiego upo-
wszechnienia wiedzy w polskim spo³eczeñstwie o Powstaniu Wielkopolskim i jego zna-
czeniu.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwraca siê z apelem do w³adz pañstwowych
Rzeczpospolitej Polskiej: Prezydenta; Parlamentu, Rz¹du oraz do samorz¹dów teryto-
rialnych w Polsce o godne uczczenie pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim i popularyza-
cjê jego znaczenia w odbudowywaniu niepodleg³ej Polski.”

Liczne sygna³y nap³ywaj¹ce do parlamentarzystów o koniecznoœci uczczenia setnej rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego sta³y siê inspiracj¹ do ustanowienia przez Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej roku 2018 – Rokiem Pamiêci Powstania Wielkopolskiego. Uchwa³a w tej spra-
wie zosta³a podjêta 12 paŸdziernika 2018 r. i przyjêta przez pos³ów przez aklamacjê. 

UCHWA£A 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 12 paŸdziernika 2017 r.

w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamiêci Powstania Wielkopolskiego

Zwyciêskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 sta³o siê wspania³ym ukoronowa-
niem „najd³u¿szej wojny nowoczesnej Europy” – wielkim triumfem Polaków d¹¿¹cych
do wyzwolenia siê z pruskiej niewoli, którym nieod³¹cznie towarzyszy³o pragnienie po-
³¹czenia siê na powrót z umi³owan¹ Rzecz¹pospolit¹.
Solidnym fundamentem d¹¿eñ niepodleg³oœciowych Wielkopolan sta³y siê takie przy-
mioty jak ¿arliwy patriotyzm, niestrudzona praca u podstaw oraz autentyczny duch
spo³ecznikowski. To tytani pracy organicznej, a wœród nich m.in. gen. Dezydery Ch³a-
powski, dr Karol Marcinkowski, Emilia Sczaniecka, Hipolit Cegielski, ks. Piotr Wawrzy-
niak czy Maksymilian Jackowski, poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹, kulturaln¹, go-
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spodarcz¹ oraz naukow¹, wychowuj¹c pokolenia ludzi wykszta³conych, œwiadomych
swej polskoœci, walnie przyczynili siê do póŸniejszego sukcesu Powstania Wielkopolskie-
go.
To dziêki bohaterskiemu zrywowi powstañców wielkopolskich 1918-1919, na których
czele stali twórcy Armii Wielkopolskiej mjr Stanis³aw Taczak i gen. Józef Dowbor-Mu-
œnicki, ich determinacji oraz hojnej daninie krwi prawie ca³a Wielkopolska zosta³a z po-
wrotem w³¹czona do odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej.
Milczeniem nie mo¿na równie¿ pomin¹æ wk³adu mieszkañców Wielkopolski w walki
powstañcze na Górnym Œl¹sku ani zaanga¿owania doskonale wyposa¿onej i wyszkolo-
nej Armii Wielkopolskiej w obronê niepodleg³oœci odrodzonej Ojczyzny przed bolsze-
wick¹ nawa³¹ w 1920 r.
Kiedy skoñczy³a siê walka zbrojna, mieszkañcy Wielkopolski podjêli trud odbudowy
oraz ponownego scalenia Rzeczypospolitej, wyniszczonej przez dziejow¹ zawieruchê.
W ten w³aœnie sposób twórczo nawi¹zali oni do bogatej tradycji pozytywistycznej
– do dziedzictwa Ojców Za³o¿ycieli nowoczesnej Wielkopolski – nasta³ bowiem czas,
w którym „Polsce potrzeba by³o potu, a nie krwi”.
Maj¹c na uwadze wk³ad pokoleñ Wielkopolan w walkê o niepodleg³oœæ Rzeczypospo-
litej, a potem jej odbudowê oraz istotny wp³yw zwyciêskiego Powstania Wielkopolskie-
go 1918-1919 na kszta³t granic odrodzonego Pañstwa Polskiego, Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej ustanawia rok 2018 Rokiem Pamiêci Powstania Wielkopolskiego.

MARSZA£EK SEJMU
– Marek Kuchciñski

W œlad za decyzj¹ Sejmu równie¿ Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyj¹³ 7 grud-
nia 2017 r. uchwa³ê w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamiêci Powstania Wiel-
kopolskiego 1918/1919. 

UCHWA£A 
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamiêci

Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 

W Wielkopolsce nigdy nie pogodzono siê z myœl¹, by ziemia, która by³a kolebk¹ naszej
pañstwowoœci, znalaz³a siê poza granicami niepodleg³ej Rzeczypospolitej. 

Przez ca³y okres zaborów kilka pokoleñ Polaków walczy³o o utrzymanie mowy i wiary Oj-
ców, polskiej kultury i w³asnoœci. Ten organiczny wysi³ek nazwano najd³u¿sz¹ wojn¹ nowocze-
snej Europy. 

Gdy 11 listopada 1918 roku zaczê³o odradzaæ siê pañstwo polskie, Wielkopolska nadal po-
zostawa³a pod pruskim zaborem. 

Godzina próby nadesz³a 27 grudnia 1918 roku, kiedy wybuch³o Powstanie Wielkopolskie.
Przyœpieszy³ je przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego. Wielkopolanie w dosko-
na³y sposób wykorzystali swoje umiejêtnoœci i sytuacjê miêdzynarodow¹, aby osi¹gn¹æ upra-
gniony cel, jakim by³a niepodleg³oœæ. Pierwszym dowódc¹ powstania, mianowanym przez Ko-
misariat Naczelnej Rady Ludowej, zosta³ mjr Stanis³aw Taczak, który zorganizowa³ si³y po-
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wstañcze. Po nim jako dowódca wysokiego szczebla na czele powstania stan¹³ gen. Józef Do-
wbor-Muœnicki. Przekszta³ci³ on formacje ochotnicze w siln¹, regularn¹ armiê. 

Dziêki sukcesom militarnym i dyplomatycznym oraz wsparciu Francji, której symbolem dla
mieszkañców Wielkopolski by³ wtedy marsza³ek Ferdynand Foch, 16 lutego 1919 roku pod-
pisano pokój w Trewirze. Zakoñczono dzia³ania wojenne, a przynale¿noœæ odzyskanych w po-
wstaniu ziem potwierdzi³ traktat wersalski. 

Powstañcy wielkopolscy w³¹czyli siê licznie w walki o polski Œl¹sk, a doskonale zorganizo-
wana i wyposa¿ona Armia Wielkopolska w wojnie z bolszewick¹ Rosj¹ wnios³a ogromny
wk³ad w zwyciêstwo. Doœwiadczenia powstañcze, jak i zdobycze sprzêtowe, g³ównie samolo-
ty, s³u¿y³y ca³ej polskiej armii. 

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 jest przyk³adem zwyciêskiego czynu zbrojnego,
który zakoñczy³ siê sukcesem politycznym, co mia³o decyduj¹cy wp³yw na kszta³t naszej grani-
cy zachodniej. Powsta³a w jego wyniku si³a zbrojna i jej udzia³ w walkach o granice Rzeczypo-
spolitej to przepiêkny wzorzec poœwiêcenia dla wspólnej sprawy, jak¹ by³a suwerennoœæ ca³ej
Ojczyzny. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w Roku 100. Rocznicy Niepodleg³oœci Polski oddaje ho³d
powstañcom wielkopolskim, ustanawiaj¹c rok 2018 Rokiem Pamiêci Powstania Wielkopol-
skiego 1918/1919 i zwraca siê do organów administracji pañstwowej i samorz¹dowej oraz in-
stytucji obywatelskich, by w swych dzia³aniach popularyzowa³y wiedzê o zwyciêstwie Wielko-
polan jako wspólnym ogniwie naszej polskiej to¿samoœci. 

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”. 

MARSZA£EK SENATU
w/z  Maria Koc

Wicemarsza³ek Senatu

Uchwa³y przyjête przez obie izby polskiego parlamentu by³y wa¿ne nie tylko ze wzglêdu
na oddanie nale¿nego ho³du powstañcom, ale równie¿ z uwagi na budowanie œwiadomoœci Po-
laków na temat powstania i jego znaczenia. Otworzy³y równie¿ mo¿liwoœæ dla samorz¹dów
do udzielenia finansowego wsparcia dla przedsiêwziêæ maj¹cych na celu upamiêtnienie 100.
rocznicy Powstania Wielkopolskiego. 

W ramach przygotowañ do obchodów setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego Towa-
rzystwo podjê³o szereg dzia³añ zmierzaj¹cych do nadania im szczególnego wymiaru i znacze-
nia.

W dniu 28 czerwca 2018 r. Zarz¹d G³ówny TPPW zwróci³ siê do Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy o poœmiertne uhonorowanie najwy¿szym odznaczeniem – Or-
derem Or³a Bia³ego gen. Stanis³awa Taczaka i gen. Józefa Dowbor-Muœnickiego, w roku setnej
rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci i 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
w uznaniu dla bohaterstwa i dokonañ dowódców zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego,
tak¿e po zakoñczeniu powstania. W piœmie uzasadniaj¹cym wnioski napisano m.in. ¿e by³oby
to tak¿e „dowodem uznania ogromnych zas³ug i symbolicznym podziêkowaniem dla wszyst-
kich bohaterskich Powstañców Wielkopolskich za ich wk³ad w odzyskanie niepodleg³oœci i bu-
dowê odradzaj¹cego siê pañstwa polskiego”. Efektem podjêtych starañ by³o uroczyste przeka-
zanie odznaczeñ podczas centralnych obchodów rocznicowych, 27 grudnia 2018 r. w Pozna-
niu (szerzej o tym w dalszej czêœci rozdzia³u).
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14 lipca 2018 roku Zarz¹d G³ówny Towarzystwa skierowa³ do Mateusza Morawieckiego
– Prezesa Rady Ministrów pismo, w którym wyra¿aj¹c uznanie dla inicjatywy Premiera objêcia
specjaln¹ ochron¹ grobów polskich bohaterów, prosi³ o uwzglêdnienie w przygotowywanej
ustawie tak¿e grobów Powstañców Wielkopolskich i Powstañców Œl¹skich. Pismo podpisali:
Robert Gawe³ – Senator RP, Prezes Ko³a TPPW w GnieŸnie oraz Tadeusz Musia³ – Prezes Za-
rz¹du G³ównego TPPW. Na pocz¹tku wrzeœnia tego samego roku nadesz³a odpowiedŸ (da-
towana 31.08.2018 r.) od Micha³a Dworczyka – Sekretarza Stanu, Szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, w której zapewniono, ¿e „przedstawiona propozycja zostanie poddana ana-
lizie w toku prac nad projektem ustawy o grobach weteranów walk o wolnoœæ i niepodleg³oœæ
Polski”. 

Zarz¹d G³ówny TPPW podj¹³ starania o wyemitowanie przez Narodowy Bank Polski:
banknotów kolekcjonerskich, monet kolekcjonerskich (z³otych lub srebrnych), okolicznoœcio-
wych monet obiegowych, jako formy upamiêtnienia donios³ego czynu Powstañców Wielko-
polskich i jego znaczenia dla Ojczyzny. 

12 grudnia 2018 roku Narodowy Bank Polski wprowadzi³ do obiegu monety kolekcjoner-
skie dla upamiêtnienia 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego: z³ot¹ o nomina-
le 200 z³otych oraz srebrn¹ o nominale 10 z³otych.

Na rewersie z³otej monety gen. Józef Dowbor-Muœnicki, g³ównodowodz¹cy Polskich Si³
Zbrojnych by³ego zaboru pruskiego, wrêcza sztandar gen. Filipowi Dubiskiemu, dowódcy 1.
Dywizji Strzelców Wielkopolskich. W tle widaæ wykonany technik¹ matowania laserowego
fragment tekstu przysiêgi Wojsk Wielkopolskich z³o¿onej 26 stycznia 1919 roku w Poznaniu.
Na awersie orze³ powstañczy obok wspó³czesnego god³a. Z prawej strony umieszczono trefl
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z czapki generalskiej. Na rewersie srebrnej monety przedstawiono trêbaczy z orkiestry 3. Pu³-
ku U³anów Wielkopolskich na tle mapy z zaznaczonym przebiegiem powstania, która zosta³a
wykonana równie¿ technik¹ matowania laserowego. Na awersie stylizowany orze³ powstañ-
czy i wspó³czesne god³o. 

W zwi¹zku z obchodami 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego mia³o te¿ miejsce sze-
reg przedsiêwziêæ z zakresu filatelistyki. 3-7 paŸdziernika 2018 r. w budynku Urzêdu Marsza³-
kowskiego odby³a siê XXII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Poznañ 2018”, zorganizo-
wana dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci oraz Powstania Wielkopolskiego.
Wœród pomys³odawców i organizatorów byli m. in. prof. Bogus³aw Polak, który wyg³osi³ wy-
k³ad wprowadzaj¹cy i Wawrzyniec Wierzejewski, jako przedstawiciel TPPW. 
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Podczas obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia 2018 r. odby³a
siê uroczystoœæ ods³oniêcia Tablicy Wdziêcznoœci w Urzêdzie Wojewódzkim z udzia³em pre-
miera RP. Zaprezentowano i rozpoczêto sprzeda¿ wydanego przez Pocztê Polsk¹ znaczka
i kartek pocztowych. Wydano równie¿ 4-stronicowy booklet z informacjami o Powstaniu.
Konsultantem projektów i autorem tekstu o Powstaniu by³ Wawrzyniec Wierzejewski.
W dniach 10-13 kwietnia 2019 r. zorganizowana zosta³a Krajowa Wystawa Filatelistyczna Ko-
szalin 2019 pt. „100. rocznica zwyciêstwa Powstania Wielkopolskiego” i konferencja nauko-
wa pt. „Dowódcy Powstania Wielkopolskiego: mjr Stanis³aw Taczak i gen. Józef Dowbor-Mu-
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œnicki”. Inicjatorem wydarzeñ by³ prof. Bogus³aw Polak, a wspó³organizatorem – Oddzia³
Wielkopolski TPPW.

Okres poprzedzaj¹cy obchody 100. rocznicy wielkopolskiej insurekcji by³ czasem wzmo-
¿onej dzia³alnoœci wszystkich ogniw Towarzystwa, które poprzez inicjowanie, wspó³dzia³anie
i organizacjê wielu przedsiêwziêæ pozwoli³y zaktywizowaæ i w³¹czyæ do dzia³añ upamiêtniaj¹-
cych Powstanie Wielkopolskie œrodowiska lokalne, stowarzyszenia i organizacje.

Spotkania z rodzinami powstañców wielkopolskich
Samorz¹dy oraz Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, wspó³-

organizuj¹ce uroczyste obchody w roku setnej rocznicy wybuchu powstania, zwróci³y szcze-
góln¹ uwagê na uhonorowanie i w³¹czenie do dzia³ania potomków Powstañców Wielkopol-
skich. Odby³o siê wiele spotkañ, a tak¿e przedstawiciele rodzin powstañczych wziêli udzia³
w rocznicowych uroczystoœciach.

Wydawnictwa
Obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego zainspirowa³y i zaktywizowa³y œrodo-

wisko historyków i regionalistów zajmuj¹cych siê problematyk¹ Powstania Wielkopolskie-
go 1918-1919. Pojawi³o siê szereg oczekiwanych i wartoœciowych publikacji – wydañ ksi¹¿ko-
wych, albumów, reprintów wydawnictw przedwojennych oraz czasopism i artyku³ów poœwiê-
conych powstaniu i jego bohaterom oraz kontynuatorom powstañczych tradycji. 
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Katalog Krajowej Wystawy Filatelistycznej Koszalin 2019 pt. „100. rocznica zwyciêstwa Powstania 
Wielkopolskiego” i okolicznoœciowy znaczek pocztowy



13 listopada 2018 r. – w Sali Prasowej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego odby³o siê spotkanie poœwiêcone nowej, d³ugo oczekiwanej publikacji wydanej
dla uczczenia 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego – „Encyklopedii Powstania Wielko-
polskiego 1918-1919”. Zaprezentowali j¹ uczestnikom konferencji prasowej: Marsza³ek Ma-
rek WoŸniak – inicjator publikacji, Lena Bednarska – by³a dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, prof. dr hab. Janusz Karwat i dr Marek Re-
zler – redaktorzy merytoryczni i wspó³autorzy oraz Tadeusz Musia³, Prezes Zarz¹du G³ówne-
go Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Encyklopedia jest publika-
cj¹ d³ugo oczekiwan¹ przez Wielkopolan, szczególnie przez rodziny uczestników Powstania
Wielkopolskiego, historyków i regionalistów. Ma 512 stron, formatu albumowego, zawiera
ponad 700 hase³ i artyku³ów zgrupowanych w 4 rozdzia³ach, ponad 130 zdjêæ i ilustracji oraz
blisko 60 map i szkiców.

Znacz¹c¹ aktywnoœæ wydawnicz¹ wykaza³y oddzia³y Towarzystwa – lubuski, kujawsko
– pomorski i wielkopolski oraz poszczególne ko³a.

Oddzia³ Lubuski TPPW wyda³ poprawion¹ i uzupe³nion¹ monografiê Oddzia³u Lubuskie-
go „Wierni Powstañczym Tradycjom” oraz broszurkê „Znaki Pamiêci Dotycz¹ce Powstania
i Powstañców Wielkopolskich na terenie dzia³ania Oddzia³u”.

W Oddziale Kujawsko – Pomorskim Towarzystwa nale¿a³oby wspomnieæ publikacje:
„Barcin i okolice w Powstaniu Wielkopolskim”, reprint „Opis dziejów kompanii Pakoskiej
w Powstaniu Wielkopolskim” sporz¹dzony w 1936 r. przez uczestników powstania
oraz „100-lat niepodleg³oœci ¯nina”.

W Oddziale Wielkopolskim na wyró¿nienie w tym zakresie zas³uguj¹ z pewnoœci¹ cz³on-
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Prezentacja Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 i konferencja prasowa 
w Urzêdzie Marsza³kowskim Fot. UMWW



kowie pilskiego Ko³a TPPW nr 9 im. kpt. Teofila Spycha³y. Ukaza³o siê kilka wydawnictw, któ-
rych autorami s¹ Wojciech Kicman i Roman Chwaliszewski – laureaci Dobosza Powstania
Wielkopolskiego m. in. „Powstañcy Wielkopolscy 1918-1919 mieszkañcami Pi³y”, „Powstañ-
cy Wielkopolscy 1918-1919 mieszkañcami gminy Wyrzysk”,Album obrazuj¹cy obcho-
dy 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Powiecie Pilskim, „Powstañ-
cy Wielkopolscy 1918-1919 mieszkañcami gminy Ujœcie”, którego wspó³autorem jest Marze-
na Rybarczyk - prezes ko³a w Ujœciu, a ponadto „Pu³kownik Kazimierz Rybicki 1897 – 1985”,
„Rada Ludowa w Pile 1918 – 1920” Marka Fija³kowskiego – starszego kustosza Muzeum
Okrêgowego w Pile. Opracowano równie¿ ulotki przybli¿aj¹ce historiê Powstania w regionie. 

Ponadto ukaza³a siê monografia: „Udzia³ Jarociniaków w Powstaniu Wielkopolskim
i w wojnie polsko-bolszewickiej „– autorstwa dra Jakuba Staszaka (cz³onka TPPW – Ko³o w Ja-
rocinie).

W ramach obchodów 100 rocznicy wyzwolenia Wolsztyna 1919-2019 wydany zosta³
równie¿ materia³ „Szlak turystyczny Powstanie Wielkopolskie w Wolsztynie i okolicy” oraz
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Ok³adki wydawnictw 
z Oddzia³u Kujawsko –
Pomorskiego TPPW

Ok³adki wydawnictw 
z Oddzia³u  Lubuskiego
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„Pamiêtnik Micha³a Szczepaniaka” oraz wspomnienia Ste-
fana Dzieciuchowicza oraz innych powstañców – Wrze-
œnia (autorzy: Micha³ Pawe³czyk, Beata Sieradzka). 

Nie zapomniano tak¿e o m³odzie¿y i dzieciach. 
Ukaza³y siê komiksy przybli¿aj¹ce historiê tego zwy-

ciêskiego czynu Wielkopolan np. Jaros³awa Grygucia pt.
„Jak Wielkopolanie wywalczyli niepodleg³oœæ?” oraz
„Dziœ powstanie”. „Opowieœæ obrazkowa o Powstaniu
Wielkopolskim”, wydana wspólnie przez Wydawnictwo
Miejskie Posnania oraz wydawnictwo Media Rodzina.

Szerzej ten dorobek prezentuje dr Zdzis³aw Koœciañ-
ski w rozdziale: Publikacje o Powstaniu Wielkopol-
skim 1918-1919 w latach 1919-2019.

Wydarzeniom wydawniczym towarzyszy³y czêsto
spotkania po³¹czone z promocj¹ nowych publikacji. M.in.:

8 lipca 2017 r. – w chodzieskim Domu Kultury odby-
³o siê spotkanie rodzin powstañców wielkopolskich po³¹-

czone z premier¹ ksi¹¿ki autorstwa Doroty Marciniak „Gloria victoribus. Powstañcy wielkopol-
scy powi¹zani z Ziemi¹ Chodziesk¹”. 

23 marca 2018 r. – w Auli Kulturalno – Widowiskowej w Opalenicy mia³a miejsce prezen-
tacja ksi¹¿ki „Wielog³os pamiêci Zygmunta Dudy pedagoga i regionalisty”. Wœród goœci hono-
rowych znalaz³a siê ¿ona œ.p. Z. Dudy – Genowefa Duda wraz rodzin¹, a tak¿e dr Bogumi³
Wojcieszak – inspirator i redaktor tej ksi¹¿ki.

17 paŸdziernika 2018 r. – w Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego w GnieŸnie odby³o
siê spotkanie promuj¹ce now¹ ksi¹¿kê prof. dra. hab. Janusza Karwata „Ziemia GnieŸnieñska
w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919”.

22 listopada 2018 r. – na zorganizowanym przez Komisjê Historyczn¹ Zarz¹du G³ówne-
go TPPW wspólnie z Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 prelekcji dr. Jakuba
Staszaka „Jarocin w Powstaniu Wielkopolskim 1918 -1919”, odby³a siê prezentacja jego ksi¹¿-
ki : Nie tylko lataj¹ce kompanie. Udzia³ spo³eczeñstwa ziemi jarociñskiej w powstaniu wielko-
polskim i walce o granicê wschodni¹ Rzeczypospolitej w latach 1918-1920.

7 grudnia 2018 r. – w Sali Posiedzeñ Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Po-
znaniu odby³a siê promocja tomu Kroniki Miasta Poznania (3/2018) pt. 1918. Od rewolucji
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do powstania. Najnowszy numer kwartalnika zaprezentowa³ redaktor prowadz¹cy tomu dr
hab. prof. UAM Przemys³aw Matusik.

31 grudnia 2018 r. – burmistrz Mogilna oraz Mogileñski Dom Kultury zorganizowa³ pro-
mocjê wydawnictw: ksi¹¿ki Mogilnianie odznaczeni Wielkopolskim Krzy¿em Powstañ-
czym 1918-1919 w 100. lecie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” oraz zeszytu histo-
rycznego Mogilno Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. 

11 stycznia 2019 r. – obchodom 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w ¯ninie to-
warzyszy³a promocja ksi¹¿ki Powstanie Wielkopolskie w ¯ninie. Wydawcami s¹ Miejska i Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna w ¯ninie i Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego Ko-
³o w ¯ninie. Autorami s¹: Zbigniew Zwierzykowski, Marek Wilgórski, £ukasz Naliwajski, Mi-
ros³aw Pilarski i Jacek Pietraszko – cz³onkowie Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopol-
skiego – Ko³o w ¯ninie. 

15 lutego 2019 r. – w swarzêdzkiej Sali Koncertowej, mieszcz¹cej siê w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Zalasewie, odby³a siê promocja drugiego poszerzonego i uzupe³nionego wydania
s³ownika biograficznego Powstañców Wielkopolskich pt. Uczestnicy Powstania Wielkopol-
skiego 1918-1919 zwi¹zani z ziemi¹ swarzêdzk¹.

16 lutego 2019 r. – w ¯erkowie zorganizowano obchody stulecia rozejmu w Trewirze,
koñcz¹cego zwyciêskie Powstanie Wielkopolskie. Na zakoñczenie uroczystoœci w Auli im. Z.
Herberta Bo¿ena Ha³as i Wojciech Talaga zaprezentowali rezultat swych kilkuletnich prac
w postaci wydanej na t¹ okolicznoœæ ksi¹¿ki pt. „Powstañcy Wielkopolscy ¯erkowa i gminy
¯erków”.

Zarz¹d G³ówny TPPW wyda³ kolejny XV tom: „Powstañcy Wielkopolscy. Biogramy
uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” oraz 24 numer rocznika oœwiatowo
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– historycznego Wielkopolski Powstaniec. Przygotowywany jest równie¿ almanach pokonkur-
sowy Twórcy upamiêtniaj¹ Powstanie Wielkopolskie.

Wœród ró¿norodnych form upamiêtnienia setnego jubileuszu Powstania Wielkopolskiego
– nie zabrak³o debat, konferencji i wyk³adów historyków i regionalistów specjalizuj¹cych siê
w tematyce Powstania Wielkopolskiego.

20 marca 2018 r. odby³o siê w Koœcianie XIX seminarium historyków Powstania Wielko-
polskiego „Ku prawdzie. Historycy powstania wielkopolskiego w pamiêci nastêpców”, czêœæ II.
Organizatorami seminarium byli Micha³ Jurga, Burmistrz Miasta Koœciana i Piotr Ruszkiewicz,
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Koœciana, a odby³o siê ono w salach Muzeum Regionalnego
w Koœcianie.

3 paŸdziernika 2018 r. w Hotelu Bazar, tym samym, z balkonu którego przed stu laty prze-
mawia³ do mieszkañców Poznania Ignacy Jan Paderewski, odby³a siê debata pod nazw¹ „O Po-
wstaniu Wielkopolskim z perspektywy Krakowa, Warszawy i Poznania”. Debata zosta³a zor-
ganizowana przez starostê poznañskiego Jana Grabkowskiego i wziêli w niej udzia³ prof. An-
drzej Chwalba, prof. Waldemar £azuga oraz prof. Tomasz Na³êcz. Moderatorem dyskusji by³
prof. Janusz Karwat.

26 paŸdziernika 2018 r. w Szreniawie, dla uczczenia 100. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919, zorganizowane zosta³o przez Muzeum Narodowe Rolnictwa
i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego we wspó³pracy z Politechnik¹ Koszaliñsk¹ oraz Towarzy-
stwem Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 – Seminarium Historyków Powstania
Wielkopolskiego „Wieœ w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”, które wpisuje siê w cykl
Seminariów Koœciañskich.

5 grudnia 2018 r. w auli Biblioteki UKW w Bydgoszczy zorganizowana zosta³a przez Uni-
wersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UKW oraz
Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 - Bydgoszcz konferencja popu-
larno – naukowa z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego pt. „Powstanie Wielko-
polskie w rejonie bydgoskim. Refleksje 100 lat póŸniej”, której towarzyszy³a wystawa histo-
ryczna „Bydgoszcz w dobie Powstania Wielkopolskiego”.
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Zaproszenie na konferencjê zorganizowan¹ przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Ko³o TPPW 
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Tradycyjnie ju¿ odby³y siê kolejne spotkania w poznañskim Odwachu, wspó³organizowane
przez Komisjê Historyczn¹ ZG TPPW oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego. 

22 listopada 2018 r. dr Jakub Staszak wyg³osi³ prelekcjê „Jarocin w Powstaniu Wielkopol-
skim 1918-1919”.

11 grudnia 2018 r. odby³a siê prelekcja dr. Bartosza Kruszyñskiego, laureata Nagrody Ho-
norowej Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – Dobosz Powstania
Wielkopolskiego Wspomnienia Wojciecha Jedliny-Jacobsona „Z ludem wielkopolskim prze-
ciw zaborcom... “.

O Powstaniu wielkopolskim nie zapomniano w szko³ach. Organizowano tak¿e konferen-
cje z udzia³em uczniów - m. in:

20 wrzeœnia 2018 r. – w Szkole Podstawowej im Leona Masiakowskiego w Bia³ê¿ynie od-
by³o siê sympozjum naukowe WIEJSKOŒÆ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-
1919.

7 lutego 2018 r. – w Gubinie, w Zespole Szkó³ Licealnych i Technicznych im. Stanis³awa
Staszica odby³a siê debata nt; „ Patriotyzm – postawa aktualna czy anachroniczna”.

18 stycznia 2019 r. – w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odby³ siê wy-
k³ad – przewodnicz¹cego Komisji Historycznej Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego 1918-1919 – dra Zdzis³awa Koœciañskiego, pt. „Powstanie Wielko-
polskie 1918 – 1919. Dlaczego zwyciêskie?”. Wydarzenie zosta³o zorganizowane przez Fun-
dacjê im. Boles³awa Pobo¿nego, KoLibra Poznañ, Studentów dla RP oraz Konwent Lechia Kor-
poracja Studentów Uczelni Poznañskich.

8 lutego 2019 r. – na zaproszenie burmistrza Babimostu Bernarda Radnego odby³a siê
w sali widowiskowej Gminnego Oœrodka Kultury konferencja z okazji 100. rocznicy Powsta-
nia Wielkopolskiego nt. „Znaczenie Powstania Wielkopolskiego w historii Polski” . 

Ponadto sesje popularno – naukowe na tematy zwi¹zane z powstaniem – jego genez¹,
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przebiegiem i znaczeniem odby³y siê w wielu szko³ach nosz¹cych imiê bohaterów Powstania
Wielkopolskiego.

Upamiêtnianie poprzez nadawanie nazw bohaterów Powstania Wielkopolskiego
W okresie poprzedzaj¹cym z 100. rocznicê Powstania nadawano imiona bohaterów Po-

wstania Wielkopolskiego ulicom, rondom i skwerom. Imiona bohaterów Powstania Wielko-
polskiego przyjmowa³y równie¿ szko³y oraz s³u¿by mundurowe. Inspiratorami wielu tych wy-
darzeñ by³y ogniwa Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego i rodziny powstañcze.
By³ to tak¿e efekt chêci upamiêtnienia udzia³u mieszkañców w tym zwyciêskim zrywie przez
lokaln¹ spo³ecznoœæ.

21 marca 2016 r. w Poznaniu uhonorowano zas³u¿onych dzia³aczy harcerskich, wspó³za-
³o¿ycieli skautingu w zaborze pruskim, powstañców wielkopolskich, nadaj¹c skwerowi
przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Szylinga imiê Wincentego i Jana Wierzejewskich.

22 grudnia 2016 r. ods³oniêto tablicê z nazw¹ ronda Powstañców Wielkopolskich przy uli-
cy Brodowskiej w Œrodzie Wlkp. 

7 lutego 2018 r. patronem ronda u zbiegu ulic Wyszyñskiego i Prusa w Pile zosta³ Powsta-
niec Wielkopolski i dwukrotny kawaler Orderu Virtuti Militari p³k. Kazimierz Rybicki.

20 kwietnia 2018 r. – po kilkudziesiêciu latach nieobecnoœci w przestrzeni miejskiej Pozna-
nia, „powróci³” do stolicy Wielkopolski marsza³ek Ferdynand Foch. Na poznañskim £azarzu,
przy skrzy¿owaniu ulic Matejki, Wyspiañskiego i Che³moñskiego uroczyœcie ods³oniêto tablicê
z nazw¹ skweru imienia Marsza³ka Ferdynanda Focha. Marsza³ek trzech narodów: Francji,
Wielkiej Brytanii i Polski, g³ównodowodz¹cy wojsk sprzymierzonych w I wojnie œwiatowej,
przyjaciel Polski, dziêki któremu wysi³ek zbrojny Powstañców Wielkopolskich zosta³ uznany
przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ i znalaz³ swój fina³ w pomyœlnych dla regionu i ca³ego kra-
ju ustaleniach konferencji pokojowej w Pary¿u w czerwcu 1919 roku. 

27 kwietnia 2018 r. – w Skórzewie uczczono zbli¿aj¹ce siê jubileuszowe obchody 100.
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rocznicy Powstania Wielkopolskiego nadaniem rondu na skrzy¿owaniu ulic ks. S. Kozierow-
skiego i Poznañskiej imienia Powstañców Wielkopolskich.

3 maja 2018 r. – podczas obchodów Œwiêta Konstytucji 3 Maja w gminie Przemêt upamiêt-
niono Powstañca Wielkopolskiego, pu³kownika Stanis³awa Siudê, nadaj¹c jego imiê skwerowi
w B³otnicy. Ods³oniêto równie¿ i poœwiêcono tablice pami¹tkowe na œcianie domu, w którym
urodzi³ siê pu³kownik oraz na piêknie zagospodarowanym skwerze.

28 sierpnia 2018 r. pilscy radni przyjêli równie¿ uchwa³ê, na mocy której skwerowi u zbie-
gu ul. Bydgoskiej i al. Powstañców Wielkopolskich nadano nazwê 100-lecia Powstania Wielko-
polskiego 1918 – 1919, na wniosek pilskiego Kola TPPW. Na skwerze tym znajduje siê
od 1999 r. obelisk z tablic¹ „Wieczna chwa³a Powstañcom Wielkopolskim 1918-1919, którzy
cierpieli i umarli za Polskê w Pile”. Odbywaj¹ siê tam obchody kolejnych rocznic Powstania. 

12 paŸdziernika 2018 r. – w wiosce Gry¿yna w powiecie koœciañskim, odby³a siê doœæ nie-
typowa uroczystoœæ. Leœnicy z Nadleœnictwa Koœcian postanowili nadaæ alei wysadzanej jab³o-
niami, biegn¹cej z centrum rodzinnej wioski zas³u¿onego i prawie zapomnianego bohatera
– imiê majora Józefa Antoniego Lossowa, powstañca w stopniu porucznika, ziemianina, dzia-
³acza gospodarczego. 

17 paŸdziernika 2018 r. dokonano symbolicznego otwarcia skweru im. Matek Chrzest-
nych Powstania Wielkopolskiego w Pile (Zofia Sokolnicka, Janina Omañkowska, Helena Rze-
pecka, Aniela i Zofia Tu³odziecka, Emilia Ch³apowska i Klara Budnowska). Nazwê nadali radni
na wniosek Kongresu Kobiet Pó³nocnej Wielkopolski.

21 grudnia 2018 r. – w Miêdzynarodowym Porcie Lotniczym w Poznaniu – £awicy odby-
³a siê uroczystoœæ nadania placówce Stra¿y Granicznej w Poznaniu – £awicy imienia Powstañ-
ców Wielkopolskich.
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15 lutego 2019 r. odby³a siê przed Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich w Poznaniu
uroczystoœæ nadania skwerowi po³o¿onemu nieopodal pomnika, u zbiegu ulic Królowej Jadwi-
gi i Niez³omnych, nazwy „Skwer Skautów Powstañców Wielkopolskich”. Uhonorowano
w ten sposób zdobycie podczas powstania fortu Grolman, znajduj¹cego siê wówczas w miej-
scu, gdzie dziœ stoi hotel „Andersia”. 
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W ostatnim okresie, maj¹c na celu upamiêtnienie setnej rocznicy zwyciêskiego zrywu
zbrojnego Wielkopolan, imiê Powstañców Wielkopolskich przyjê³o szereg zespo³ów szkó³,
szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych. Powiêkszy³a siê liczba szkó³ posiadaj¹cych za pa-
trona bohaterów Powstania Wielkopolskiego.

9 lutego 2018 r. – Szko³a Podstawowa w Wiêckowicach uroczyœcie przyjê³a imiê Powstañ-
ców Wielkopolskich.

6 kwietnia 2018 r. – w Lesznie odby³a siê uroczystoœæ nadania imienia „Powstañców Wiel-
kopolskich” oraz wrêczenie sztandaru dla Zespo³u Szkó³ nr 4. 

1 wrzeœnia 2018 r. – w Szkole Podstawowej w Pami¹tkowie mia³a miejsce uroczystoœæ
nadania imienia Powstañców Wielkopolskich.

14 wrzeœnia 2018 r. – odby³a siê uroczystoœæ nadania imienia Powstañców Wielkopolskich
Szko³y Podstawowej w Kiszewie.

22 wrzeœnia 2018 r. – w Zespole Szkó³ Ponadgimazjalnych nr 1 w Jarocinie odby³a siê uro-
czystoœæ nadania szkole imienia Powstañców Wielkopolskich 1918/19.

12 paŸdziernika 2018 r. – odby³a siê uroczystoœæ nadania imienia Kopanickiej Dru¿yny Po-
wstañców Wielkopolskich i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej w Kopanicy. 

4 stycznia 2019 r. – w Szkole Podstawowej w Ryczywole odby³a siê uroczystoœæ nadania
imienia Powstañców Wielkopolskich i przekazania sztandaru.

15 lutego 2019 r. – Szko³a Podstawowa nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim przyjê³a imiê
Powstañców Wielkopolskich.

15 lutego 2019 r. – w przededniu setnej rocznicy podpisania rozejmu w Trewirze odby³a
siê w Szkole Podstawowej nr 7 w GnieŸnie uroczystoœæ ods³oniêcia kamienia z tablic¹ upamiêt-
niaj¹c¹ nadanie szkole imienia. Wczeœniej 28 grudnia 2018 r. Szko³a przyjê³a imiê Powstañców
Wielkopolskich.
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Poczet sztandarowy podczas uroczystoœci w Szkole Podstawowej w Ryczywole



Szko³y te do³¹czy³y do licz¹cej ok. 110 cz³onków – Rodziny Szkó³ im. Powstañców Wiel-
kopolskich. Okazj¹ do prezentacji dorobku w zakresie pracy z patronem oraz wymiany do-
œwiadczeñ s¹ organizowane, co kilka lat, zloty szkó³. 

W dniach 7-9 czerwca 2018 r. odby³ siê w GnieŸnie IX Ogólnopolski Zlot Szkó³ nosz¹cych
imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego. Organizatorami Zlotu byli: prezydent miasta
Gniezna Tomasz Budasz, senator RP Robert Gawe³, Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielko-
polskiego 1918/19 oraz gnieŸnieñskie szko³y – Gimnazjum nr 2 im. Powstañców Wielkopol-
skich 1918/19, Szko³a Podstawowa nr 7 im. prof. E.W. Piaseckiego i Szko³a Podstawowa nr 2
im. ks. mjr. Mateusza Zab³ockiego, która by³a jednoczeœnie gospodarzem imprezy. W ramach
zlotu reprezentacje szkó³ m.in. uczestniczy³y w zwiedzaniu z przewodnikami zabytków Gnie-
zna, prelekcjach o tematyce powstañczej, rajdzie pieszym do Zdziechowy (miejsca zwi¹zane-
go z powstañcz¹ bitw¹ w obronie Gniezna), pokazie w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej
oraz oddali ho³d powstañcom spoczywaj¹cym na gnieŸnieñskim cmentarzu œw. Piotra, gdzie
odczytano apel poleg³ych oraz z³o¿ono kwiaty na grobach Powstañców Wielkopolskich.

Pomniki i tablice pami¹tkowe
Ogromne znaczenie dla upamiêtnienia miejsc zwi¹zanych z tworzeniem oddzia³ów po-

wstañczych, ich szlakiem bojowym oraz postaci szczególnie zas³u¿onych dla tego bohaterskie-
go czynu Wielkopolan maj¹ pomniki – trwa³e œwiadectwa historii. W wielu miejscach ods³oniê-
cie pomników upamiêtniaj¹cych Powstanie Wielkopolskie i jego uczestników sta³o siê sposo-
bem na uczczenie tej donios³ej rocznicy. 

10 listopada 2017 r. – w Szprotawie – Wiechlicach, na terenie by³ego niemieckiego obo-
zu jenieckiego, w którym byli wiêzieni miêdzy innymi Powstañcy Wielkopolscy (w latach 1918-
1919), odby³o siê uroczyste ods³oniêcie pami¹tkowego obelisku.
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Rodzinne zdjêcie uczestników IX Zlotu Szkó³ im. Powstañców Wielkopolskich w GnieŸnie Fot. UMG
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Obelisk w Szprotawie – Wiechlicach ods³ania prezes Oddzia³u Lubuskiego TPPW Jerzy Przybecki

Obelisk na zielonogórskiej nekropolii
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Pod pomnikiem Wdziêcznoœci w Chodzie¿y stoi o. prof. Eustachy Rakoczy 
– kapelan TPPW oraz wiceprezes Oddzia³u Wielkopolskiego Roman Grewling

Uroczystoœæ ods³oniêcie Pomnika w Grzebienisku



30 listopada 2017 r. – na zielonogórskiej nekropolii Oddzia³ Lubuski Towarzystwa Pamiê-
ci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 zakoñczy³ monta¿ obelisku upamiêtniaj¹cego Po-
wstañców Wielkopolskich. Umieszczono na nim krzy¿ powstañczy i nazwiska wszystkich Po-
wstañców pochowanych na zielonogórskich nekropoliach.

29 grudnia 2017 r. – w Margoninie ods³oniêto pomnik Powstañców Wielkopolskich. Zo-
sta³ on zlokalizowany obok kaplicy cmentarnej. U jego podnó¿a umieszczona jest tablica z na-
zwiskami 115 Powstañców Wielkopolskich, których mogi³y znajduj¹ siê na tym cmentarzu.

10 lutego 2018 r. – w Kargowej, na dawnym cmentarzu ewangelickim odby³a siê uroczy-
stoœæ ods³oniêcia obelisku poœwiêconego Powstañcom Wielkopolskim poleg³ym pod Kargo-
w¹. Na obelisku upamiêtniono osiem nazwisk Powstañców – Leon Burmistrzak, Kazimierz
Bzyl, Marian Cacha, Leon Feldgebel, Jan Humerczyk, Wincenty Jastrz¹b, Czes³aw Kapa³a i Jó-
zef Obierski.

4 maja 2018 r. – na skwerze przy koœciele œw. Floriana w Chodzie¿y zosta³ ods³oniêty Po-
mnik Wdziêcznoœci – replika figury sprzed II wojny œwiatowej, przedstawiaj¹cej Chrystusa i klê-
cz¹cego przed nim powstañca. Inicjatorami odbudowy byli cz³onkowie Towarzystwa Pamiêci
Powstania Wielkopolskiego 191819. Jest to wk³ad mieszkañców ziemi chodzieskiej w obcho-
dy 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodleg³oœci.

15 sierpnia 2018 r. – w Czarnkowie wmurowano akt erekcyjnego pod budowê pomnika
Powstañców Wielkopolskich i Ksiê¿y Katolickich.

1 wrzeœnia 2018 r. – w Grzebienisku odby³a siê uroczystoœæ, podczas której ods³oniêto
i poœwiêcono pomnik upamiêtniaj¹-
cy 100. rocznicê Odzyskania Niepodle-
g³oœci oraz 100. rocznicê wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego.

7 paŸdziernika 2018 r. – przy Szkole
Podstawowej im. Powstañców Wielko-
polskich w Konojadzie ods³oniêto pomnik
poœwiêcony Powstañcom Wielkopolskim.

13 paŸdziernika 2018 r. – we Wscho-
wie odby³a siê uroczystoœæ ods³oniêcia pa-
mi¹tkowego obelisku poœwiêconego dzia-
³aczom niepodleg³oœciowym i Powstañ-
com Wielkopolskim 1918/1919 roku.

15 paŸdziernika 2018 r. – w Plesze-
wie mia³a miejsce podnios³a uroczystoœæ
ods³oniêcia pomnika upamiêtniaj¹cego
Powstañców Wielkopolskich 1918-
1919. Pomnik stan¹³ na pleszewskim ryn-
ku w ramach obchodów setnej rocznicy
zwyciêskiego Powstania Wielkopolskie-
go. Pomnik przedstawia dwie postaci: po-
wstañca szykuj¹cego siê do wyruszenia
w bój i dopinaj¹cego szablê oraz ¿egnaj¹-
cego go syna, który wrêcza ojcu ryngraf.
Obie postaci posadowione bêd¹ na p³ycie

172

Pomnik Powstañca w Pleszewie



ze stylizowanym brukiem, która zostanie wmontowana w powierzchniê Rynku. Umieszczony
zostanie tak¿e napis:

Nikt im iœæ nie kaza³ … poszli – bo tak chcieli”
Pleszewianom walcz¹cym w zwyciêskim
Powstaniu Wielkopolskim
Mieszkañcy Ziemi Pleszewskiej

1918-2018

21 grudnia 2018 r. – w Œrodzie Wlkp., na skwerze im Powstañców Wielkopolskich
przed gmachem Liceum Ogólnokszta³c¹cego im Powstañców Wielkopolskich ods³oniêto i po-
œwiêcono pomnik Powstañców Wielkopolskich.

30 grudnia 2018 r. – w Zdziechowie w ramach obchodów 100. rocznicy Powstania Wiel-
kopolskiego ods³oniêto pomnik poœwiêcony Powstañcom Wielkopolskim. 

8 stycznia 2018 r. – na Placu Wolnoœci w Czarnkowie mia³y miejsce g³ówne uroczystoœci
zwi¹zane z ods³oniêciem Pomnika Powstania Wielkopolskiego po³¹czone z rekonstrukcj¹
walk powstañczych o Czarnków. 

11 stycznia 2019 r. – w Mogilnie zosta³ ods³oniêty Pomnik Powstañców Wielkopolskich.
Inicjatorami budowy pomnika byli: Komisja Historyczna przy Komendzie Hufca ZHP w Mogil-
nie oraz Kr¹g Starszyzny Harcerskiej im. hm. Henryka Mazurkiewicza. Fundatorem pomnika
jest Urz¹d Miejski w Mogilnie oraz indywidualni i zbiorowi darczyñcy. 

15 lutego 2019 r. -w Jarocinie w rocznicê 150. urodzin, w parku nosz¹cym jego imiê zo-
sta³ ods³oniêty pomnik dowódcy jarociñskich Powstañców Wielkopolskich, komendanta Zbi-
gniewa Ostroróg-Gorzeñskiego. Wczeœniej 27 grudnia 2018 roku w parku przy pomniku
umieszczono okolicznoœciow¹ urnê z ziemi¹ z pól bitewnych, na których krew przelali bohate-
rowie jarociñskich kompanii. 
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Ods³oniêcie Pomnika Powstañców Wielkopolskich w Œrodzie Wlkp.
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Pomnik Powstania Wielkopolskiego 
w Czarnkowie

Uroczystoœæ 
na Placu Wolnoœci w Czarnkowie
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Pomnik 
mjr. Zbigniewa Ostroróg – Gorzeñskiego

Akt ods³oniêcia tablicy upamiêtniaj¹cej 
poleg³ych Winiarczyków



Jeszcze czêœciej jako formê uczczenia uczestników Powstania Wielkopolskiego wybierano
pami¹tkowe tablice, przypominaj¹ce sylwetki powstañców i wydarzenia sprzed lat. 

5 lutego 2018 r. – w 99. rocznicê bitwy pod Radwankami, na 5. jubileuszowym spotkaniu
w Potulicach zebra³y siê rodziny Powstañców Wielkopolskich. Potomkowie Powstañców
Wielkopolskich – Aleksandra Kapa³czyñska, Jerzy Knapp, Kazimierz Szczeœniak, Marian Tom-
czak, Barbara Tomczak i Józefa W³odarczyk, dokonali uroczystego ods³oniêcia pami¹tkowej
tablicy, ufundowanej przez Ko³o W¹growiec Gmina TPPW. 

7 kwietnia 2018 r. – w Zespole Szkó³ nr 1 im. Powstañców Wielkopolskich we Wronkach
odby³y siê uroczystoœci 70-lecia i 18. rocznicy nadania szkole imienia. Obchodom tym towarzy-
szy³ zjazd absolwentów. Ods³oniêto tablicê poœwiêcon¹ 70-leciu szko³y, 18. rocznicy nadania
imienia Powstañców Wielkopolskich i 100-leciu odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.

13 czerwca 2018 r. – w Poznaniu, przy ulicy Winiarskiej uroczyœcie ods³oniêto tablicê upa-
miêtniaj¹c¹ poleg³ych Winiarczyków. Znajduje siê ona w miejscu, w którym w 1923 r. z inicja-
tywy Wincentego Pokrywki – dowódcy winiarskiego oddzia³u powstañczego, wzniesiono po-
mnik upamiêtniaj¹cy 90 mieszkañców Winiar, poleg³ych w latach 1914 – 1921 podczas Po-
wstania Wielkopolskiego, I wojny œwiatowej i wojny polsko – bolszewickiej.

5 paŸdziernika 2018 r. – w Trzem¿alu, wsi le¿¹cej nieopodal Trzemeszna, mia³a miejsce
uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca postaæ mjr. Mieczys³awa Palucha której centralnym punktem by³o
ods³oniêcie kamienia z okolicznoœciow¹ tablic¹.

17 paŸdziernika 2018 r. – na budynku Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Franciszka
Ratajczaka w Koœcianie ods³oniêto tablicê dla upamiêtnienia zwyciêskiego Powstania Wielko-
polskiego 1918-1919, a tak¿e rocznicy odzyskania niepodleg³oœci.
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Ods³oniêcie tablicy dla uczczenia zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego w Koœcianie



8 listopada 2018 r. – w Radomierzu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odby³y siê uro-
czystoœci upamiêtniaj¹ce setn¹ rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Na budynku
szkolnym umieszczono tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ mjr. Józefowi Wróblewskiemu – do-
wódcy powstañczej kompanii przemêckiej, uczestnikowi wojny polsko – bolszewickiej. 

9 listopada 2018 r. – w Szprotawie – Wiechlicach, w przededniu 100. rocznicy odzyska-
nia przez nasz¹ Ojczyznê Niepodleg³oœci i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
odby³a siê uroczystoœæ na terenie, gdzie w latach 1918-1919 znajdowa³ siê niemiecki obóz je-
niecki, w którym byli wiêzieni miêdzy innymi Powstañcy Wielkopolscy. Na pami¹tkowym obe-
lisku dokonano aktu ods³oniêcia tablicy z nazwiskami piêciu powstañców, wiêzionych w tym
obozie. Byli to: Adam Nowicki, Franciszek Nowicki, Stanis³aw Paetzold, Jerzy Stró¿yk i Jan
Zygmantowski.

15 grudnia 2018 r. – w Kórniku odby³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 100. rocznicê wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego. Wspó³organizatorem by³o Towarzystwo Pamiêci Powsta-
nia Wielkopolskiego 191819 Ko³o w Kórniku. Po Mszy œw. i przemarszu przez miasto, ods³o-
niêto nowy fragment pomnika upamiêtniaj¹cy 361 nazwisk Powstañców Wielkopolskich zwi¹-
zanych z Ziemi¹ Bniñsk¹ i Kórnick¹.

23 grudnia 2018 r. – w Swarzêdzu nast¹pi³o uroczyste ods³oniêcie i poœwiêcenie tablicy
upamiêtniaj¹cej ponad 70 Powstañców Wielkopolskich spoczywaj¹cych na cmentarzu obok
koœcio³a p.w. Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych, przy ul. Poznañskiej.

30 grudnia 2018 r. – w Swarzêdzu po mszy œw. w koœciele œw. Marcina, nast¹pi³o uroczy-
ste ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej blisko 60 Powstañców Wielkopolskich spoczywaj¹cych
na cmentarzu przy tym koœciele.

4 stycznia 2019 r. – w Opalenicy ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ zas³ugi Edmunda Klem-
czaka – organizatora i dowódcy opalenickiej kompanii powstañczej. 

4 i 5 stycznia 2019 r. – w Inowroc³awiu odbywa³y siê obchody 100. rocznicy Powstania

177

Sk³adanie kwiatów pod obeliskiem i tablic¹ z nazwiskami powstañców w Szprotawie – Wiechlicach



Wielkopolskiego. W pierwszym dniu (4 stycznia), w samo po³udnie, zosta³a ods³oniêta tablica
na dworcu kolejowym, upamiêtniaj¹ca przyby³e w marszu na Kujawy, Kompaniê Witkowsk¹
oraz GnieŸnieñsk¹.

6 stycznia 2019 r.- w Przemêcie ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ ks. Stanis³awo-
wi Kuliszakowi – organizatorowi Kompanii Przemêckiej – na œcianie koœcio³a pw. œw. Andrzeja.

17 stycznia 2019 r. – w Perzynach odby³y siê obchody 99. rocznicy powrotu Zb¹szynia
do Macierzy – przed obeliskiem upamiêtniaj¹cym lokalny oddzia³ powstañców. Ods³oniêto
tam tablicê imienn¹ upamiêtniaj¹c¹ Powstañców Wielkopolskich z Perzyn.

3 lutego 2019 r.- w Brzozie uczczono poleg³ych w bitwie o Brzozê. Na Skwerze Niepod-
leg³oœci ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê. W ten sposób W³adze Gminy uczci³y pamiêæ 19 pole-
g³ych Powstañców Wielkopolskich.

10 lutego 2019 r. – w koœciele pw. œw. Miko³aja w Wierzenicy zosta³a odprawiona uroczy-
sta msza œw. w intencji Powstañców Wielkopolskich. Po jej zakoñczeniu zgromadzeni przeszli
na miejscowy cmentarz, gdzie uroczyœcie ods³oniêto i poœwiêcono tablicê upamiêtniaj¹c¹ po-
chowanych tam Powstañców Wielkopolskich. 

Równie¿ 10 lutego 2019 r. nast¹pi³o tak¿e ods³oniêcie i poœwiêcenie tablicy upamiêtniaj¹-
cej Powstañców Wielkopolskich spoczywaj¹cych obok koœcio³a pw. œw. Micha³a Archanio³a
w Uzarzewie.

17 lutego 2019 r. – w Mochach, w 100. rocznicê Powstania Wielkopolskiego, w obecno-
œci licznie zgromadzonych mieszkañców i goœci przy Pomniku Powstañców Wielkopolskich,
ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ ku czci 13 miejscowych Powstañców.

Wszystkie te uroczystoœci mia³y szczególnie donios³y charakter. W wielu z nich brali w nich
udzia³ zarówno parlamentarzyœci, samorz¹dowcy, jak mieszkañcy miast i gmin, delegacje insty-
tucji, organizacji i stowarzyszeñ, s³u¿by mundurowe, m³odzie¿ szkolna oraz liczne poczty sztan-
darowe. Uczestniczy³y w nich tak¿e delegacje Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego 1918/19.
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Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej w Mochach



Najczêœciej 100. rocznicê Powstania Wielkopolskiego upamiêtniano przez wykonanie
wielobarwnych murali, które dziêki swoim gabarytom zwracaj¹ uwagê przechodniów, a tak¿e
stanowi¹ atrakcjê turystyczn¹. W niektórych miejscach odbywa³y siê konkursy na projekt mu-
ralu, których wyniki og³aszano w lokalnych mediach, a ich oficjalne ods³oniêcie mia³o uroczysty
charakter. Nadawa³o to jeszcze wiêkszego rozg³osu obchodzonej rocznicy powstania. Z pew-
noœci¹ murale stanowi¹ dostêpn¹ dla ka¿dego i pouczaj¹c¹ lekcjê historii miasta i regionu. War-
to nadmieniæ, ¿e malowid³a o tematyce powstañczej powstawa³y w Wielkopolsce ju¿ od kilku
lat. Pocz¹tkowo ich tworzeniem zajmowa³y siê kibice Lecha Poznañ np. w GnieŸnie, Pile, Pozna-
niu i Chodzie¿y. W zwi¹zku z jubileuszowymi obchodami inicjatywê przejê³y samorz¹dy. m.in.

30 maja 2018 r. – w Œrodzie Wlkp. powsta³ mural na kamienicy przy wie¿y ciœnieñ – sym-
bol pamiêci i ho³d dla Powstañców Wielkopolskich .

18 lipca 2018 r. – w Nowym Tomyœlu, w ramach przygotowañ do obchodów 100. rocz-
nicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 19181919 ods³oniêto mural ku pamiêci pp³k. rez.
dr. medycyny Franciszka Rosta, który m.in. bra³ aktywny udzia³ w tworzeniu siê konspiracji nie-
podleg³oœciowej, uczestniczy³ w walkach podczas Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
i o granice pañstwa polskiego. W okresie miêdzywojennym kierowa³ miejscowym szpitalem.

7 wrzeœnia 2018 r. – w ¿niñskiej Szkole Podstawowej nr 1 zewnêtrzn¹ œcianê szczytow¹
tzw. starej sali gimnastycznej ozdobi³ mural przestawiaj¹cy dwóch m³odych ludzi walcz¹cych
w Powstaniu Wlkp. na terenie miasta.

25 paŸdziernika 2018 r. – wzd³u¿ drogi ekspresowej S 5 zosta³y wymalowane cztery mu-
rale przypominaj¹ce o wk³adzie mieszkañców ziemi gnieŸnieñskiej w zwyciêskie Powstania
Wielkopolskie. Przedsiêwziêcie zosta³o zrealizowane wspólnie przez Samorz¹d Powiatu
GnieŸnieñskiego i Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 przy udziale
Miasta i Gminy K³ecko oraz Gminy Gniezno, a dofinansowane przez Samorz¹d Województwa
Wielkopolskiego.
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Mural wykonany na œcianie Szko³y Podstawowej w ¯ninie



Znakowanie grobów
Nieprzerwanie prowadzona by³a na terenie województw: kujawsko – pomorskiego, lubu-

skiego i wielkopolskiego akcja znakowania grobów powstañczych.
Na terenie powiatu gnieŸnieñskiego i wrzesiñskiego inicjatorem tych dzia³añ by³ senator RP

Robert Gawe³. Wspó³organizatorami akcji w GnieŸnie by³y równie¿: Stowarzyszenie Kibiców
Lecha Poznañ, Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 – Ko³o w GnieŸ-
nie oraz Gimnazjum nr 2 im. Powstañców Wielkopolskich 1918-1919. W powiecie wrzesiñ-
skim akcjê prowadzi³o wrzesiñskie Ko³o Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskie-
go 1918/19, na czele z Beat¹ Sieradzk¹ oraz kibice Lecha Poznañ 

W Poznaniu akcjê znakowania mogi³ powstañczych na cmentarzach komunalnych i para-
fialnych prowadzi³o Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Przy bramach wejœciowych na cmentarz komunalny w Pile umieszczono tablice informuj¹ce
o pochowaniu na tej nekropolii Powstañców Wielkopolskich 1918-1919, a ich mogi³y oznaczo-
no specjalnymi plakietami-medalionami. Dzia³a równie¿ wyszukiwarka grobów powstañczych. 

Znakowanie mogi³ odbywa³o siê równie¿ na nekropolii w Zielonej Górze, a tak¿e na cmen-
tarzach w GnieŸnie, Chodzie¿y, Œrodzie Wlkp., Dzier¿nicy, Grodziszczku, M¹cznikach,Murzy-
nowie Koœcielnym, Œnieciskach, Winnej Górze, Wschowie, Zaniemyœlu i wielu innych.

Nie zapomniano tak¿e o porz¹dkowaniu mogi³ powstañczych. 23 paŸdziernika 2018 r. od-
by³a siê na cmentarzu junikowskim w Poznaniu kolejna akcja z cyklu „Dbamy i pamiêtamy”.
Wziêli w niej udzia³ uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 83 „£ejery”, Zespo³u Szkó³ Mecha-
nicznych i Szko³y Podstawowej nr 2. Wolontariusze uporz¹dkowali m.in. kolumbarium z urna-
mi Powstañców i wiele grobów indywidualnych, m.in. Adama Szulczyñskiego, Antoniego
Adamczaka oraz Marii i W³adys³awa Olszewskich i Kazimierza Nowakowskiego. W porz¹d-
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kowaniu grobów bra³ uczestniczyli m.in. prezydent miasta Poznania Jacek Jaœkowiak oraz z ra-
mienia Towarzystwa Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW.
Dla upamiêtnienia pochówków powstañczych – w roku 100-lecia Powstania – obok istniej¹-
cych kamiennych tabliczek upamiêtniaj¹cych udzia³ w Powstaniu, umieszczono tak¿e propor-
ce „Tu spoczywa Powstaniec Wielkopolski”. Akcja ta kontynuowana by³a na innych cmenta-
rzach poznañskich. Podobne dzia³ania prowadzone by³y na cmentarzach innych miast woje-
wództwa kujawsko – pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, szczególnie w dniach po-
przedzaj¹cych listopadowe Œwiêto Zmar³ych.

Konkursy
Ogromn¹ rolê w popularyzowaniu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim odgrywa³y w dzia-

³alnoœci TPPW konkursy. Wiele z nich zosta³o zorganizowanych w okresie poprzedzaj¹cym
uroczystoœci jubileuszowe 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zwraca uwagê nie
tylko ich iloœæ (np. konkursy wiedzy odbywa³y siê w ka¿dej szkole nosz¹cej imiê Powstania
Wielkopolskiego)i zasiêg oddzia³ywania (ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe i gminne),
ale tak¿e ró¿norodnoœæ ich oferty.

Przeprowadzony zosta³ konkurs literacki im. Romana Wilkanowicza, którego organizato-
rami byli Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz
Zarz¹d Oddzia³u Poznañskiego Zwi¹zku Literatów Polskich. W regulaminie konkursu za³o¿o-
no nastêpuj¹ce cele:

– Popularyzowanie dziejów, wartoœci i tradycji Powstania Wielkopolskiego,
– Upowszechnianie œwiadomoœci historycznej, 
– Wy³onienie nowych autorów podejmuj¹cych tematykê Powstania Wielkopolskiego, 
– Wydanie almanachu pokonkursowego pt: „Twórcy upamiêtniaj¹ Powstanie Wielkopol-
skie 1918-1919”.

W paŸdzierniku 2019 r. jury konkursu w sk³adzie:
Pawe³ Kuszczyñski – przewodnicz¹cy jury, prezes Oddzia³u Poznañskiego Zwi¹zku Litera-

tów Polskich, 
Magdalena Lipiñska – sekretarz jury, polonistka, TPPW, 
Jerzy Beniamin Zimny – cz³onek jury, wiceprezes Poznañskiego ZLP, 
Katarzyna So³tysiak – cz³onek jury, dyrektor szko³y, ZG TPPW 
dokona³o oceny nades³anych prac i wy³oni³o zwyciêzców – Laureatów Konkursu w trzech

kategoriach:

Kategoria powieœæ
Laureat: El¿bieta Stankiewicz – Daleszyñska
za „Trzy œwiaty ze zwyciêsk¹ baranic¹ …”

Kategoria opowiadanie
Laureat: Salomea Prauziñska
za tekst prozatorski w formie pamiêtnika

Kategoria wiersz
Laureat: Andrzej Sikorski
za wiersze:
bez tytu³u …„to nie by³a cicha noc” i „Pod Kcyni¹ 1919”
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Wyró¿nienia 
Helena B¹czkiewicz – „Nielegalni bohaterowie”
Maksymilian Bart Koz³owski – „Kantata wolnoœci”, „Epos powstañczy”  i „Apel Prezydenta

Wilsona”
Aleksandra Helwich – „Pamiêtnik (26.12.1918 – 28.12.1918)”
Barbara Kêciñska – Lempka – „Msza w rocznicê Powstania”, „Wystawa  powstañczych foto-

grafii na pl. Wolnoœci”
Micha³ Lipiecki –  „Powstanie Wielkopolskie po naszymu” 
Jerzy Piliszewski – „Haiku powstañcze”

Podczas uroczystoœci Dobosza Powstania Wielkopolskiego w Sali Czerwonej Pa³acu Dzia-
³yñskich w Poznaniu, w dniu 10 grudnia 2018 r. podsumowano Ogólnopolski Konkurs Literac-
ki im. Romana Wilkanowicza. Prezentacji wyró¿nionych prac dokona³ przewodnicz¹cy Jury
– prezes Pawe³ Kuszczyñski. Laureatom wrêczono nagrody i wyró¿nienia. 

Przeprowadzony zosta³ konkurs na opracowanie projektu pt: „Jak wyobra¿am sobie ob-
chody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego” przeznaczony dla uczniów szkó³ gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. Podsumowanie konkursu i wrêczenie nagród mia³o miejsce 17
czerwca 2016 r. podczas Dnia Tradycji, zorganizowanego przez Oddzia³ Wielkopolski TPPW
w ramach Jarmarku Œwiêtojañskiego, na Starym Rynku w Poznaniu. Piêcioro jego laureatów
otrzyma³o, ufundowane przez Europos³ankê dr Krystynê £yback¹, g³ówne nagrody – wyjazd
do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, który odby³ siê we wrzeœniu 2016 r. Wœród laure-
atów znaleŸli siê: Emil Cichowski (Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego w Skórzewie), Jakub KaŸ-
mierczak (Gimnazjum im. Prof. Bronis³awa Geremka w Zespole Szkól W Rosku), Agnieszka
Wolniczak (Gimnazjum im. Powstañców Wielkopolskich w Zespole Szkól w Przemêcie), Emi-
lia Nowicka (Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. Dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym
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Tomyœlu), Damian Wódkiewicz (Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J. D¹browskiego w Miêdzy-
chodzie). 

W sali Kórnickiego Centrum Sportu i Rekreacji (KCSiR) „OAZA” po raz ósmy odby³ siê
przegl¹d pieœni powstañczych dla uczniów szkó³ gminy kórnickiej, którego organizatorem jest
Ko³o TPPW w Kórniku. Na scenie zaprezentowa³y siê uczniowie ze szkó³ podstawowych w:
Robakowie, Kamionkach, Szczodrzykowie, Radzewie oraz Kórniku. Najm³odsza uczestniczka
przegl¹du reprezentowa³a Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 7 Pu³ku Strzelców Konnych
Wielkopolskich. Oprawê muzyczn¹ przegl¹du przygotowa³ Aleksander Rudawski – z firmy
„Go events” a prezentacje fotograficzne przygotowa³ Marcin Nowak, cz³onek kórnickiego Ko-
³a TPPW. Na koniec nagrodzono nauczycieli i uczniów – uczestników przegl¹du. Uroczystoœæ
zakoñczono odœpiewaniem „Roty” Marii Konopiñskiej. Delegacja uczniów z³o¿y³a wi¹zanki
kwiatów i zapali³a znicze na grobach Powstañców Wielkopolskich na cmentarzach: kórnickim
i bniñskim.

Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê imprezy plenerowe, w których udzia³ mogli wzi¹æ nie tylko
badacze i pasjonaci historii powstania, ale tak¿e ca³e rodziny Wielkopolan.
23 czerwca 2018 r. – ju¿ po raz czwarty Oddzia³ Wielkopolski TPPW zorganizowa³
na Rynku Starego Miasta w Poznaniu, w ramach Jarmarku Œwiêtojañskiego, Dzieñ
Tradycji. Impreza, która mia³a charakter festynu by³a adresowana nie tylko do cz³on-
ków i sympatyków Towarzystwa, ale równie¿ do mieszkañców Poznania oraz tury-
stów z kraju i zagranicy. Odbywa³a siê na scenie przed ratuszem i wokó³. Celem im-
prezy by³o ukazanie Powstania Wielkopolskiego, w stulecie jego wybuchu, jako wy-
darzenia podnios³ego i radosnego. W jej programie znalaz³y siê m. in. wystêp rozpo-
cz¹³ Chór Mêski „Arion” z Poznania pod dyrekcj¹ Zbigniewa Œcigockiego z dyrygen-
tem z dyrygentem Jackiem Pawe³czakiem, obejmuj¹cy szereg pieœni patriotycznych zwi¹za-
nych z Powstaniem Wielkopolskim, pogadankê na temat miejsc pamiêci Powstania Wielkopol-
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skiego red. Paw³a Andersa z Centrum Animacji Kultury oraz nt. Powstania i organizacji kom-
batanckich Powstañców oraz o misji i dzia³alnoœci Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopol-
skiego 1918/19 dr. Zdzis³awa Koœciañskiego, przewodnicz¹cego Komisji Historycznej TPPW,
wystêpy „Kapeli Zza Winkla” z Nowego Tomyœla oraz zespo³u harcersko-zuchowego ze
Szczepu ZHP Dopiewo im. Powstañców Wielkopolskich. Pieœni patriotyczne i powstañcze za-
prezentowa³ tak¿e duet - Agnieszka Szymañska i Pawe³ Kuleszewicz i Poznañski Chór Nauczy-
cieli im. Ignacego Jana Paderewskiego pod dyrekcj¹ i batut¹ Ryszarda £uczaka. W trakcie
wystêpów wokó³ sceny by³y prezentowane stoiska z ró¿norodnymi artefaktami dotycz¹cy-
mi Powstania Wielkopolskiego. Pracowniê przygotowywania rozetek powstañczych zorga-
nizowa³a Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW wraz z dyrektor
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Danut¹ Wielbowicz i pracownicami Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu. Na sto-
isku mo¿na by³o otrzymaæ bezp³atne materia³y dotycz¹ce obchodzonej rocznicy 100-lecia
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uczestnikom imprezy wydawano okolicznoœciowe
certyfikaty zaœwiadczaj¹ce o udziale w wydarzeniu i oddaniu czci bohaterskim Powstañcom
Wielkopolskim. Przed Odwachem – Muzeum Powstania Wielkopolskiego mia³o miejsce
czytanie dzieciom ksi¹¿ek o tematyce nawi¹zuj¹cej do Powstania Wielkopolskiego. W mun-
durze Wojsk Wielkopolskich czyta³ ksi¹¿ki m.in. Dominik Górny – poeta, dziennikarz i dzia-
³acz spo³eczny.

25 sierpnia 2018 r. – na terenie Amfiteatru Miejskiego w W¹growcu odby³ siê „Piknik z hi-
stori¹”.Piknik by³ jedn¹ z cyklu imprez zorganizowanych przez w³adze miasta W¹growca
i Miejski Dom Kultury w W¹growcu dla uczczenia donios³ych rocznic: 100. lecia zwyciêskiego
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Powstania Wielkopolskiego, 100. lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, a tak¿e 100. le-
cia zjednoczenia harcerstwa polskiego. Wspó³organizatorem pikniku by³ Oddzia³ Wielkopol-
ski Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W ramach imprezy zorga-
nizowano m.in.: obóz Powstañców Wielkopolskich, wystawy „Ziemi w¹growieckiej d¹¿enia
do niepodleg³oœci” i „100 lat Hufca ZHP W¹growiec”, turniej strzelecki, konkursy plastyczne
i konkursy wiedzy patriotycznej.

15 wrzeœnia 2018 r. na £êgach Dêbiñskich, w Parku im. Jana Paw³a II w Poznaniu zorgani-
zowany zosta³ Piknik Powstañczy. Marek WoŸniak, Marsza³ek Województwa Wielkopolskie-
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go zaprosi³ na niego mieszkañców Poznania, aby symbolicznie rozpocz¹æ odliczanie 100 dni
do obchodów setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Zapewniono wiele atrakcji min.
mo¿na by³o zobaczyæ: rekonstrukcjê szpitala polowego z wyposa¿eniem, salonik mody pre-
zentuj¹cy stroje z pocz¹tku XX wieku i makiety historyczne wykonane z klocków Lego. Du¿e
zainteresowanie wzbudzi³o stylizowane studio fotograficzne i poczta powstañcza, Nie zabra-
k³o równie¿ uzbrojenia i sprzêtu, udostêpnionego przez Muzeum Broni Pancernej, a tak¿e po-
kazu jeŸdziectwa bojowego i sprawnoœci u³anów. Dla pasjonatów historii Powstania zorganizo-
wano strefê wiedzy z cyklem prelekcji, które zainaugurowa³ dr Zdzis³aw Koœciañski, przewod-
nicz¹cy Komisji Historycznej ZG TPPW, opowieœci¹: „Wspomnienia o powstañcach i dowód-
cach frontów powstañczych”. 

7 paŸdziernika 2018 r. – na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemys³u Rolno-
-Spo¿ywczego w Szreniawie odby³a siê impreza plenerowa z okazji setnej rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego Z wielkopolskiej ziemi (Nie rzucim ziemi sk¹d nasz ród…) organi-
zowana przez Oddzia³ Wielkopolski Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskie-
go 191819 przy wspó³pracy z Fundacj¹ Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa. W pro-
gramie znalaz³y siê: wystêp chóru „Arion” z repertuarem pieœni wielkopolskich i patriotycz-
nych, prelekcja dr. Marka Rezlera – historyka i popularyzatora wiedzy o powstaniu „O gene-
zie i znaczeniu Powstania Wielkopolskiego” oraz wiele atrakcji, które przygotowano dla
uczestników imprezy m. in. teatrzyk dla dzieci z przedstawieniem pt. „Wóz Drzyma³y”, wy-
stêp „Kapeli zza Winkla”, degustacja „zupy powstañczej”, kawy zbo¿owej przygotowanej we-
d³ug oryginalnych receptur z czasów walk powstañczych, oraz prezentacja w wykonaniu szwa-
dronu u³anów w barwach 15 Pu³ku U³anów Wielkopolskich, z pokazem jazdy i elementami
walki. Na placu g³ównym stan¹³ obóz powstañczy, gdzie rekonstruktorzy zaprezentowali
umundurowanie wojsk wielkopolskich, broñ oraz szpital polowy. 

Dla uczestników przygotowano równie¿ komiks o Powstaniu Wielkopolskim, okoliczno-
œciowe foldery z kalendarium walk powstañczych oraz wydawnictwa Towarzystwa Pamiêci Po-
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wstania Wielkopolskiego. Ca³oœæ uzupe³ni³y stanowiska interaktywne i warsztaty dla dzieci,
gdzie najm³odsi uczestnicy festynu mogli tworzyæ rozetki powstañcze, okolicznoœciowe koloro-
wanki, piecz¹tki, chor¹giewki itp. Impreza cieszy³a siê szczególnie du¿ym zainteresowaniem
cz³onków i sympatyków Towarzystwa, którzy przybyli czêsto z ca³ymi rodzinami, pasjonatów
historii oraz wszystkich tych, którym droga jest pamiêæ o Powstaniu i jego bohaterach. 

Na wielu wystawach zaprezentowano tematykê Powstania Wielkopolskiego. Zwiedzaj¹cy
mogli obejrzeæ zdjêcia i pami¹tki z czasów powstania, a tak¿e poznaæ najwa¿niejsze wydarze-
nia zwi¹zane z walk¹ o niepodleg³oœæ. Wœród nich nale¿a³oby wymieniæ: wystawê zdjêæ na Pla-
cu Wolnoœci w Poznaniu, pokazuj¹c¹ z³o¿enie przysiêgi przez ¿o³nierzy Armii Wielkopolskiej
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„Przysiêga Armii Wielkopolskiej w obiektywie zapomnianej legendy” (26.01.2018),
„Mobilne Muzeum Powstania w gminie Dopiewo Wielkopolskie”, usytuowane w piêtro-

wym autobusie typu londyñskiego. By³ to efekt dzia³añ Urzêdu Gminy Dopiewo zwi¹zanych
z upamiêtnieniem 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Mobilna wystawa
posiada³a kustosza – dr. Eligiusza Tomkowiaka, w³aœciciela prezentowanego zbioru powstañ-
czych pami¹tek i cz³onka Zarz¹du G³ównego TPPW oraz powstañcz¹ za³ogê, z³o¿on¹
z uczniów Szko³y Podstawowej w Dopiewie (9 i 16 czerwca 2018 r.)
– wystawê czasow¹ pt. „Udzia³ kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” w Mu-

zeum Narodowym Rolnictwa i Przemys³u Rolno – Spo¿ywczego w Szreniawie (15 lip-
ca 2018 r.),

– wystawê fotograficzn¹ „Udzia³ mieszkañców Bydgoszczy i okolic w Powstaniu Wielko-
polskim 19181919” w Bibliotece G³ównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy (3 paŸdziernika 2018 r.)”

– wystawê „Stra¿acka Niepodleg³a 1918”, prezentuj¹c¹ wk³ad polskich stra¿aków w odzyska-
nie niepodleg³oœci w 1918 roku 1 w Centralnym Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach
(1 paŸdziernika 2018 r.)

– wystawê „Niepodleg³oœæ” dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodleg³oœci i Powstania
Wielkopolskiego, któr¹ przygotowa³a artystka-plastyk Maria Romana Gierczyñska w holu
Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu (9 listopada 2018 r.), 

– wystawê przed Odwachem, na Starym Rynku w Poznaniu „Wielkopolanie ku Niepod-
leg³ej – w stulecie zwyciêskiego powstania 1918-1919”, która w nastêpnych miesi¹cach zapre-
zentowana zosta³a kolejno w: Warszawie, Krakowie, Œwiêtoch³owicach, Wroc³awiu, Zielonej
Górze, Gdañsku, Bydgoszczy, Toruniu, Bia³ymstoku, a swoj¹ wêdrówkê po Polsce zakoñczy-
³a w Szreniawie, na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemys³u Rolno -Spo¿ywcze-
go (9 listopada 2018 r.), 

189

Uroczyste otwarcie wystawy w holu Urzêdu Wojewódzkiego



– wystawê poœwiêcon¹ „Grupie Leszno”, czyli frontowi po³udniowo-zachodniemu Po-
wstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Galerii Sztuki Muzeum Okrêgowego w Lesznie (15
grudnia 2018 r.),

– rocznicow¹ wystaw¹ w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej pt. „Oni dla nas, my dla Nich” (7
stycznia 2019 r.),

– wystawy „Szlakiem kroplo krwi wrz¹cej” oraz „Poznajemy Niepodleg³¹ od krajoznaw-
stwa retro do krajoznawstwa 2.0” w nowotomyskim Oœrodku Kultury (7 lutego 2019 r.),

– wystawê „Zdobycie £awicy 6 stycznia 1919 r.” w holu Urzêdu Marsza³kowskiego w Po-
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znaniu wykonan¹ z klocków LEGO przez propagatora historii Bartosza Borowiaka (20 wrze-
œnia do 6 paŸdziernika 2018 r.) i wiele innych.

Szereg wystaw eksponatów zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim zaprezentowa³ pa-
sjonat historii, cz³onek Ko³a TPPW nr 1 w Poznaniu Marcin Nowakowski m.in. w: OSW dla
Dzieci Nies³ysz¹cych w Poznaniu, hali sportowej w Kleszczewie, w Szkole Podstawowej
w Dusznikach Wlkp., Zespole Szkó³ Zakonu Pijarów na Os. Sobieskiego w Poznaniu, Szkole
Podstawowej nr 1 im. b³. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu i wielu innych miejscach.

Rekonstrukcje historyczne
Form¹, która najlepiej trafia do zarówno do najm³odszego jak i pozosta³ych pokoleñ od-

biorców okaza³a siê „¯ywa lekcja historii”. St¹d olbrzymie, niespotykane dot¹d, zaanga¿owa-
nie grup rekonstrukcyjnych. Rekonstruktorzy w powstañczych mundurach obecni byli na wie-
lu uroczystoœciach zwi¹zanych z ods³oniêciem pomników i tablic oraz podczas obchodów rocz-
nicowych. W tym m.in.

15 sierpnia 2018 r. – w W¹growcu, na uroczystoœci poœwiêcenia repliki chor¹gwi 1 Bata-
lionu Saperów Wielkopolskich.

12 paŸdziernika w Siedlcu – podczas „¿ywej lekcji historii” przeprowadzonej przez Macie-
ja Myczkê (Stowarzyszenie Mi³oœników Wojskowoœci). 

13 paŸdziernika 2018 r. – na mobilnej wystawie historycznej – eszelon powstañczy w ra-
mach projektu patriotyczno – edukacyjnego WIELKOPOLSKI POCI¥G DO NIEPODLEG£O-
ŒCI, gdzie za³ogê poci¹gu stanowili cz³onkowie Stowarzyszenia Mi³oœników Historii Wojsko-
woœci przy Lubuskim Muzeum Wojskowym i cz³onkowie Pracowni Renowacji Zabytków
Techniki Militarnej w Wolsztynie.

20 grudnia 2018 r. – w Czêstochowie podczas Apelu Jasnogórskiego,
28 grudnia 2018 r. – podczas inscenizacji zdobywania pruskich koszar koñcz¹cej obchody

stulecia Powstania Wielkopolskiego w GnieŸnie, 
5 stycznia 2019 r. – w Inowroc³awiu Harcerze Grupy Rekonstrukcji Historycznej ZHR

podczas odtworzenia zdobycia Gmachu Poczty G³ównej,
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10 lutego w Kargowej – na Pikniku  m ilitarnego oraz inscenizacji „Obrona granicy Zachod-
niej”,

12 stycznia 2019 r. w ramach rekonstrukcja bitwy o Szubin w wykonaniu GRH 3 Bastion
Grolman z Poznania, a tak¿e nie zabrak³o ich podczas g³ównych uroczystoœci rocznicowych
na Placu Wolnoœci w Poznaniu i wielu innych. 

Imprezy turystyczne i sportowe organizowane dla upamiêtnienia Powstania Wielkopol-
skiego.

W wielu miejscach imprezy po³¹czone z aktywnoœci¹ fizyczn¹ i poznawaniem historii po-
wstania maj¹ ju¿ wieloletni¹ tradycjê. Jednak¿e w roku setnej rocznicy zwyciêskiego zrywu nie-
podleg³oœciowego mia³y szczególnie uroczysty charakter. Warto przedstawiæ kilka przyk³a-
dów organizacji takich imprez:
– II Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego pod has³em „UCZCIJMY PAMIÊÆ BOHATE-

RÓW” w ¯elicach zorganizowany przez Ko³o TPPW W¹growiec, prowadzone przez
prezesa Janusza Sieronia (9 lutego 2018 r.),

– impreza edukacyjno – historyczn¹ pt. „Konie i powozy – szlakiem Powstania Wielkopolskie-
go” zorganizowana po raz szósty przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury, sportu
i promocji so³ectwa Grudna, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski (12 maja 2018 r.), 

– wycieczka do Lusowa i Poznania pt. „Lekcja pogl¹dowa w terenie – ³¹cz¹c pokolenia” zor-
ganizowana przez Ko³o TPPW w Nowej Soli i zielonogórskie Ko³o TPPW nr 5 (15 ma-
ja 2018 r.), 

– rajd konny szlakiem bojowym 3./17. Pu³ku U³anów Wielkopolskich na trasie Gniezno-Szu-
bin dla uczczenia wszystkich powstañców wielkopolskich frontu pó³nocnego. Przedsiêwziê-
cie u³anów zosta³o wsparte przez dyrektora poznañskiego Oddzia³u Instytutu Pamiêci Na-
rodowej dr. hab. Rafa³a Reczka oraz Prezydenta Gniezna Tomasza Budasza (4-6 czerw-
ca 2018 r.), 

– wycieczka œladami k³eckich powstañców wielkopolskich z udzia³em cz³onków Towarzystwa
Mi³oœników K³ecka i Ziemi K³eckiej i rodzin powstañczych, obejmuj¹ca m.in. cmentarz pa-
rafialny w Rozdra¿ewie – miejsce spoczynku p³ka pil. Wiktora Pniewskiego, rodowitego
k³ecczanina, powstañca wielkopolskiego, zdobywcy £awicy i jej pierwszego polskiego ko-
mendanta oraz Muzeum Regionalne w Jarocinie i parafialny cmentarz w Jarocinie, z miej-
scem spoczynku kpt. Edmunda Rogalskiego, dowódcy K³eckiej Kompanii z 1918/1919 ro-
ku (7 paŸdziernika 2018 r.),

– III edycja, gry terenowej pt. „Wierni Tradycji” . w Zielonej Górze, z udzia³em m³odzie¿y
z zielonogórskich szkó³, która rywalizowa³a na trasie w zakresie wiedzy historycznej, topo-
grafii, znajomoœci miejsc pamiêci i sprawnoœci., po³¹czona z pokazem sprzêtu przeciwlotni-
czego przez jednostkê wojskow¹ z Czerwieñska (14 paŸdziernika 2018 r.),

– wyprawa szlakiem powstañczym odcinka zb¹szyñskiego Frontu Zachodniego Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 dla uczniów Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Marcina Ro¿-
ka w Wolsztynie, podczas której odwiedzono miejsca pamiêci w Nowym Tomyœlu, £om-
nicy, Zb¹szyniu, Nowej Wsi Zb¹skiej i Chobienicach (29 listopada 2018 r.),

– IV Bieg  im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego we Wrzeœni (9 grudnia 2018 r.),
– XV Pieszy Rajd,, „Powstañczym szlakiem” Pakoœæ- Koœcielec – Pakoœæ po³¹czony z marsza-

mi na orientacjê z udzia³em prawie setka uczestników w miejscu, z którego rusza³a do walk
o Inowroc³aw Kompania Pakoska (5 stycznia 2019 r.), 

– gra terenowa pt. Kompanie powstañcze na ulicach Szubina w ramach obchodów 100. Rocz-
nicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, której organizatorami byli: Ko³o Towarzy-
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stwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego im. ks. Ludwika So³tysiñskiego w Szubinie, Szko-
³a Podstawowa nr 2 im. W³adys³awa Broniewskiego w Szubinie oraz Muzeum Ziemi Szu-
biñskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie (11 stycznia 2019 r.),

– pierwsza edycja ̄ niñskiego Biegu Powstañczego – zawody w ¯ninie maj¹ce na celu upamiêt-
nienie setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz wyzwolenia ¯nina spod
zaboru pruskiego. Na starcie stanê³o 122 biegaczy, którzy rywalizowali na odcinku 5 kilo-
metrów (13 stycznia 2019 r.).
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Wœród wielu innych wydarzeñ 2008 roku maj¹cych uœwietniæ 100. rocznicê Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 warto z pewnoœci¹ wspomnieæ:
– Otwarty Konkurs dla Kwiaciarñ w kategoriach: „Bukiet dla kobiety” oraz „Kompozycja

na 100. Rocznicê Powstania Wielkopolskiego”, który odby³ siê w dniach 22-24 lu-
ty 2018 r. na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, w ramach Targów
„Special Days” i „Gardenia”. Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Nauko-
wo-Techniczne In¿ynierów i Techników Ogrodnictwa Oddzia³ w Poznaniu (SITO),
Miêdzynarodowe Targi Poznañskie oraz Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopol-
skiego 1918/19, 

– Zawody Krótkofalarskie „99, 100 i 101 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919”. Najlepsi w tym wspó³zawodnictwie nagrodzeni zostali pami¹tkowymi puchara-
mi i dyplomami,

–„Chrzest tulipanów” nazwanych imionami genera³ów- dowódców Powstania Wielko-
polskiego, który odby³ siê 11 maja 2018 r. w Sali Lubrañskiego UAM w Poznaniu.
Chrzestnymi tulipana o kolorze bia³ym „Genera³ Stanis³aw Taczak” byli Maria Mielca-
rzewicz – prezes Stowarzyszenia Rodzin Powstañców Wielkopolskich w Œrodzie
Wlkp. i Jerzy Gogo³kiewicz – wnuk genera³a Stanis³awa Taczaka, a chrzestnymi czer-
wonego tulipana „Genera³ Józef Dowbor-Muœnicki” – Anna Grajek – inicjatorka Mu-
zeum Powstañców Wielkopolskich w Lusowie i Wawrzyniec Wierzejewski – prezes
Oddzia³u Wielkopolskiego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918/19,

– Akcjê pod has³em „Obudziæ œpi¹cych!” przeprowadzon¹ w Jarocinie z udzia³em m³odzie-
¿y – harcerzy z miejscowego Hufca ZHP i uczniów klas mundurowych Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 -, upamiêtniaj¹c¹ w ten sposób wydarzenia sprzed 100 lat, kie-

M³odzie¿ podczas  akcji „Obudziæ œpi¹cych” akcji na jarociñskim dworcu



dy ¿o³nierze z jarociñskich koszar zbrojnie opanowali dworzec kolejowy, przejêli kon-
trolê nad wêz³em kolejowym i transportami frontowymi oraz utworzyli Radê ¯o³nier-
sk¹, która nastêpnego dnia przekszta³ci³a siê w Radê Robotniczo-¯o³niersk¹, pierwsz¹
w Wielkopolsce (9 listopada 2018 r.), 

– P³ywack¹ sztafetê memoria³ow¹ z udzia³em 100. uczestników na 100-lecie pod has³em
„£¹czmy siê!” dla upamiêtnienia wydarzenia sprzed prawie 100 lat, kiedy 17 listopa-
da 1918 r. urodzony w Mieszkowie k/Jarocina kpt. Stanis³aw Taczak – póŸniejszy do-
wódca Powstania Wielkopolskiego by³ wspó³organizatorem i uczestnikiem manifestacji
Polaków, by³ych ¿o³nierzy armii niemieckiej w Warszawie (10 listopada 2018 r.).

Jak co roku, w Czêstochowie, odby³ siê równie¿ Apel Jasnogórski poœwiêcony pamiê-
ci Powstañców Wielkopolskich i ich rodzin. Poprowadzi³ go o. prof. Eustachy Rakoczy ZP,
Jasnogórski Kapelan ¯o³nierzy Niepodleg³oœci i Honorowy Kapelan TPPW 1918/19 wraz
z Jasnogórskim Korpusem Oficerskim na czele z ks. gen. Stanis³awem Rospondkiem.
Na uroczystoœæ przyby³a tak¿e delegacja Stowarzyszenia Mi³oœników Historii Wojskowoœci
w historycznych mundurach Armii Wielkopolskiej wraz z historycznymi sztandarami Po-
wstañców Wielkopolskich z Kaszczoru i Wolsztyna. W sk³ad niej weszli: Antoni Fornalski
prezes TPPW z Przemêtu, Robert Szwed, Krzysztof Dobrowolski i Maciej Myczka, który
podczas Apelu (wcielaj¹c siê w postaæ gen Józefa Dowbora Muœnickiego) z³o¿y³ uroczysty
raport (20 grudnia 2018 r.).
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CENTRALNE OBCHODY 100. ROCZNICY 
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Poznañskie  obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego poprzedzi³a corocz-

na uroczystoœæ wrêczenia nagród honorowych Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopol-
skiego 1918/19 – Dobosz Powstania Wielkopolskiego, która odby³a siê 10 grudnia 2018 r.
w sali Czerwonej Pa³acu Dzia³yñskich w Poznaniu z udzia³em pos³ów i senatorów, przedstawi-
cieli w³adz pañstwowych i samorz¹dowych województwa wielkopolskiego i lubuskiego, przed-
stawicieli stowarzyszeñ, organizacji kombatanckich oraz instytucji Udzia³ wziêli równie¿ laure-
aci statuetek Doboszy z poprzednich edycji, historycy, regionaliœci, cz³onkowie TPPW oraz
m³odzie¿. W tym jubileuszowym roku kapitu³a przyzna³a statuetki: marsza³kowi wojewódz-
twa wielkopolskiego Markowi WoŸniakowi, historykowi dr. Bartoszowi Kruszyñskiemu, pro-
pagatorowi wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego Maciejowi Myczce, a tak¿e Polskiemu
Radiu „Zachód”, Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Aktu wrêczenia statuetek doko-
nali: prezes honorowy TPPW Stefan Bar³óg, prezes Zarz¹du G³ównego Tadeusz Musia³, sena-
tor RP Robert Gawe³, pose³ RP Bart³omiej Wróblewski oraz prezes WTK Stanis³aw S³opieñ.
Patronat Honorowy nad uroczystoœci¹ wrêczenia „Doboszy Powstania Wielkopolskiego”
sprawowa³ Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak.

Tradycyjnie 26 grudnia 2018 r., na dzieñ przed rocznic¹ wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego odby³a siê na Dworcu Letnim w Poznaniu inscenizacja z udzia³em Poznañskiego Chóru
Nauczycieli pod dyrekcj¹ Ryszarda £uczaka oraz rekonstruktorów, przypominaj¹ca o przyjeŸ-
dzie Ignacego Jana Paderewskiego – wybitnego artysty i polityka, do stolicy Wielkopolski
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w 1918 roku. W rolê maestro wcieli³ siê Andrzej Lajborek, aktor Teatru Nowego. Jak ka¿de-
go roku inscenizacja zgromadzi³a t³umy mieszkañców. Nie oby³o siê bez wspólnego z chórem
wykonania pieœni patriotycznych z okresu Powstania Wielkopolskiego. 

Inscenizacjê przyjazdu Paderewskiego poprzedzi³a uroczystoœæ pod pomnikiem mistrza
w Poznaniu. Kwiaty z³o¿y³ tam Edmund Dudziñski, czyli aktor, który od lat odgrywa³ rolê Pa-
derewskiego.

27 grudnia 2018 r. – mia³y w Poznaniu miejsce g³ówne, jubileuszowe uroczystoœci z oka-
zji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Wziêli w nich udzia³ przedstawiciele najwy¿szych
w³adz pañstwowych Rzeczypospolitej Polskiej – prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz
Morawiecki. Dzieñ obfitowa³ w wydarzenia. Wiele z nich odbywa³o siê w ró¿nych miejscach
równolegle, niemal jednoczeœnie. 

Do po³udnia premier w towarzystwie wojewody wielkopolskiego z³o¿y³ kwiaty na mogile
pierwszego dowódcy zwyciêskiego zrywu gen. Stanis³awa Taczaka na Cmentarzu Zas³u¿o-
nych Wielkopolan – Wzgórze œw. Wojciecha w Poznaniu. 

W tym samym czasie delegacja Zarz¹du G³ównego TPPW z prezesem Tadeuszem Musia-
³em odwiedzi³a cmentarz na poznañskiej Cytadeli, gdzie oddano ho³d bohaterom walk o nie-
podleg³oœæ w latach 1918-1920 przed pami¹tkowym obeliskiem.

Nastêpnie odby³a siê uroczystoœæ ods³oniêcia przez premiera Mateusza Morawieckiego Ta-
blicy Wdziêcznoœci poœwiêconej „Ojcom Niepodleg³ej Ojczyzny, bohaterom Powstania Wiel-
kopolskiego” – na budynku Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego. Tablica powsta³a z ini-
cjatywy wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna,a zosta³a ufundowana przez IPN. 
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W swoim wyst¹pieniu przed Urzêdem Wojewódzkim w Poznaniu premier Mateusz Mo-
rawiecki powiedzia³ m.in.:

„To wielka i wspania³a okolicznoœæ – stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego, po-
wstania które budowa³o i zbudowa³o Rzeczpospolit¹. My dzisiaj jesteœmy równie¿ spad-
kobiercami tamtego zrywu niepodleg³oœciowego, bo budujemy siln¹ Rzeczpospolit¹,
której nie by³oby bez ówczesnych wielkich wysi³ków naszych przodków. Tutaj w Wiel-
kopolsce pokazaliœmy ogromne zdolnoœci mobilizacyjne, logistyczne, te¿ masowoœæ,
powszechnoœæ tego wielkiego, wspania³ego zrywu, tej walki. By³a czymœ, co zaskoczy-
³o zaborców.” 

Nastêpnie ods³oni³ pami¹tkow¹ tablicê wspólnie z wojewod¹ wielkopolskim Zbigniewem
Hoffmannem. Z³o¿ono pod ni¹ kwiaty. 

Wydarzenie uœwietni³a oficjalna prezentacja powstañczego znaczka wydanego przez Pocz-
tê Polsk¹ oraz wrêczenie w sali sesyjnej urzêdu „Medali 100-lecia Odzyskania Niepodleg³oœci”
osobom zas³u¿onym dla regionu . 

Ho³d pierwszemu dowódcy gen. Stanis³awowi Taczakowi odda³y równie¿ delegacje w³adz
samorz¹dowych województwa i Miasta Poznania oraz organizacji i stowarzyszeñ sk³adaj¹c
kwiaty i zapalaj¹c znicze na jego grobie – Cmentarz Zas³u¿onych Wielkopolan. Udzia³ wziêli
m.in. marsza³ek województwa wielkopolskiego Marek WoŸniak i prezydent Poznania Jacek
Jaœkowiak. Zarz¹d G³ówny TPPW reprezentowali: prezes Tadeusz Musia³, wiceprezesi – Ja-
nusz Sa³ata i W³odzimierz Warchalewski oraz sekretarz generalny Piotr Wojtczak. W uroczy-
stoœci wziêli te¿ udzia³ kombatanci oraz wnuk genera³a Taczaka – pierwszego dowódcy Po-
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wstania Wielkopolskiego. Kwiaty z³o¿ono równie¿ pod tablicami upamiêtniaj¹cymi powstanie.
W po³udnie, w poznañskiej farze przewodnicz¹cy KEP, metropolita poznañski abp Stani-

s³aw G¹decki odprawi³ mszê œw. w intencji powstañców. Uczestniczy³ w niej m. in. prezydent
Andrzej Duda, parlamentarzyœci, w³adze regionalne i lokalne, przedstawiciele uczelni, cz³onko-
wie organizacji i stowarzyszeñ oraz mieszkañcy Poznania.

Po zakoñczonej mszy Prezydent Andrzej Duda uda³ siê na Cmentarz Zas³u¿onych Wiel-
kopolan, gdzie z³o¿y³ kwiaty na mogile genera³a Stanis³awa Taczaka. 

Powstañców upamiêtniono tak¿e poza Poznaniem. Na cmentarzu w Mosinie Prezydent
z³o¿y³ kwiaty na grobie poleg³ego powstañca wielkopolskiego, Piotra Mocka. Powstañców
upamiêtniano tak¿e poza Poznaniem. Prezydent Andrzej Duda na cmentarzu w Mosinie z³o-
¿y³ kwiaty na grobie poleg³ego Powstañca Wielkopolskiego, Piotra Mocka. Spotka³ siê z rodzi-
nami Powstañców Wielkopolskich. Wzi¹³ tak¿e udzia³ we wspólnym œpiewaniu pieœni patrio-
tycznych z mieszkañcami Mosiny. O godz. 16.40 na minutê zatrzyma³y siê wszystkie poznañ-
skie autobusy i tramwaje. Odezwa³y siê syreny w mieœcie i rozdzwoni³y siê dzwony w koœcio-
³ach. Przy pomniku Powstañców Wielkopolskich rozpoczê³y siê kulminacyjne uroczystoœci
rocznicowe w oprawie wojskowej. Minut¹ ciszy uczczono bohaterów tamtych dni. Podniesio-
no flagê pañstwow¹ i odœpiewano hymn pañstwowy.  

W uroczystoœci udzia³ wziêli:
Andrzej Duda Prezydent RP z towarzysz¹cymi ministrami, Marek WoŸniak – Marsza³ek

Województwa Wielkopolskiego, gospodarz uroczystoœci wraz z Zarz¹dem i Prezydium Sej-
miku Województwa Wielkopolskiego, na czele z Wies³awem Szczepañskim przewodnicz¹cy
Sejmiku, Zarz¹d G³ówny TPPW 1918/19 z prezesem Tadeuszem Musia³em – wspó³gospo-
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darzem uroczystoœci, wnuk 1-ego dowódcy Powstania Jerzy Gogo³kiewicz, przedstawiciele ro-
dzin: prof. Micha³ Umbreit – syn, Marcin Umbreit – wnuk Henryka Umbreita, Wies³awa Maj-
chrzyk – córka i Karol Przes³awski – prawnuk powstañca Stanis³awa Powalisza, Mariusz Miko-
³ajewski – prawnuk, Andrzej Miko³ajewski – praprawnuk powstañca Stanis³awa Bartoszew-
skiego, parlamentarzyœci Ziemi Wielkopolskiej z Witoldem Czarneckim reprezentuj¹cym Mar-
sza³ka Sejmu RP, Szymon Szynkowski vel Sêk – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych, zastêpca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. dr. in¿. Adam Joks, zastêpca Do-
wódcy Generalnego Rodzajów Si³ Zbrojnych gen. dyw. pil. Jan Œliwka, dowódca Garnizonu Po-
znañ p³k pil. Ireneusz Nowak, Zbigniew Hoffmann – wojewoda wielkopolski, reprezentuj¹ce-
go Prezesa Rady Ministrów, Dariusz Kurzawa wicemarsza³ek woj. kujawsko – pomorskiego,
Jacek Jaœkowiak – prezydent Miasta Poznania wraz z zastêpcami, Grzegorz Ganowicz – prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta, Jan Grabkowski – starosta poznañski wraz z zastêpcami, liczni prze-
wodnicz¹cy rad wraz z radnymi, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz delegacje Sa-
morz¹du Wielkopolski, Zenon Wechmann – przewodnicz¹cy Wojewódzkiej Rady Komba-
tanckiej, przedstawiciele zwi¹zków kombatanckich, poczty sztandarowe wielkopolskich orga-
nizacji, szkó³, stowarzyszeñ, w delegacje szkó³ im. Powstañców Wielkopolskich, Wielkopola-
nie.

W tym roku szczególny patronat nad obchodami objê³y rodziny Powstañców Wielkopol-
skich.

Uroczystoœæ rozpoczê³o wyst¹pienie marsza³ka Marka WoŸniaka, który przypomnia³ at-
mosferê grudniowych dni, „iskrê zapaln¹” jako stanowi³o wyg³oszone przez I. J. Paderewskie-
go przemówienie oraz przygotowania, a nastêpnie przebieg walk powstañczych i rolê do-
wódców. 
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„Powstanie Wielkopolskie by³o nie tylko aktem odwagi i determinacji w d¹¿eniu do nie-
podleg³oœci. By³o jedynym w polskich dziejach tak masowym i dobrze przygotowanym
zrywem narodowo – wyzwoleñczym. Ju¿ na wiele miesiêcy przed wybuchem wielko-
polskiej insurekcji Polska Organizacja Wojskowa gromadzi³a broñ. M³odzi ludzie
pod pretekstem zajêæ gimnastycznych uczyli siê pos³ugiwaæ broni¹ w dru¿ynach Soko-
³a. Kobiety przygotowywa³y opatrunki medyczne. Wielkopolanie pozostawieni sami
sobie na peryferiach œwiatowej polityki doskonale rozumieli znaczenie s³ów Józefa Pi³-
sudskiego, ¿e: „Polski nie da siê ani wymodliæ, ani wygadaæ, ani wy¿ebraæ, ani wysza-
chrowaæ. Trzeba j¹ zdobyæ krwi¹ w³asn¹ i cudz¹”. 
„Zwyciêstwo powstañców by³o aktem dziejowym. Zapewni³o powrót Wielkopolski
do Rzeczpospolitej i ustalenie jej granic. Jednak na pewno nie by³o by tego zwyciêstwa,
gdyby nie wczeœniejsza, trwaj¹ca kilkadziesi¹t lat praca nad zbudowaniem z ¿yj¹cych
pod zaborem pruskim Polaków nowoczesnego, œwiadomego swych celów spo³eczeñ-
stwa. Zawdziêczamy to ca³ej rzeszy polskich organiczników.” 

Swoje wyst¹pienie zakoñczy³ s³owami: „Gloria victoribus – chwa³a zwyciêzcom”, oddaj¹c
ho³d powstañcom.

Nastêpnie odby³a siê ceremonia wrêczenia przez Prezydenta RP Andrzeja Dudê, przyzna-
nych z okazji jubileuszu setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego poœmiertnie, najwy¿szych
odznaczeñ pañstwowych Orderów Or³a Bia³ego, organizatorom i dowódcom Powstania
Wielkopolskiego. Order dla gen. broni Józefa Dowbor Muœnickiego, dowódcy powstania
od 16 stycznia 1919 r, do jego zakoñczenia odebra³ Tomasz £êcki, dyrektor Wielkopolskiego
Muzeum Niepodleg³oœci i Tomasz Wiœniewski – kustosz Muzeum Powstania Wielkopolskie-
go 1918-1919. Odznaczenie dla gen. bryg. Stanis³awa Taczaka, pierwszego dowódcy powsta-
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nia przekaza³ Prezydent na rêce wnuka Genera³a – Jerzego Gogo³kiewicza. Nastêpnie prze-
mówienie wyg³osi³ prezydent Andrzej Duda. 

W pierwszych s³owach zwróci³ siê do najbli¿szych, potomków Powstañców Wielkopol-
skich na czele z wnukiem Genera³a, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego:

„Jesteœmy tu dziœ w Poznaniu, w Wielkopolsce by z dum¹ krzyczeæ czeœæ i chwa³a bo-
haterom. Tak, trzeba mocno powiedzieæ nie by³oby drugiej Rzeczypospolitej w jej osta-
tecznym kszta³cie, gdyby nie determinacja, odwaga, bohaterstwo ale i dziesiêciolecia
pracy Wielkopolan, Pañstwa przodków – pradziadków, prababæ, babæ, dziadków, oj-
ców, matek. Tych wszystkich, dziêki którym Wielkopolska zosta³a przywrócona Rze-
czypospolitej po 125 latach zaborów. To by³ trudny czas. Historycy podkreœlaj¹, to nie
by³o jedno, jedyne zwyciêskie polskie powstanie. To prawda, nie by³o. Bo jednym
z czterech zwyciêskich polskich powstañ by³o tak¿e drugie Powstanie Wielkopolskie,
które mia³ miejsce ponad 100 lat wczeœniej w 1806 roku. To dziêki tamtemu bohater-
stwu mog³o powstaæ Ksiêstwo Warszawskie. To ju¿ wtedy nasi przodkowie mieli na-
dziejê, Wielkopolanie mieli nadziejê, ¿e wywalcz¹ woln¹ Polskê na powrót, tak¿e dla
Wielkopolski. Powstanie by³o zwyciêskie, ale Polska w takiej postaci, w jakiej chcieli
na mapy œwiata i Europy nie zosta³a przywrócona.”

Prezydent mówi³ o pracy organicznej, jako przygotowaniach do walki o woln¹ Ojczyznê.
Podkreœla³, ¿e w Wielkopolsce Polacy siê nie bronili przed zaborc¹, tylko konkurowali. A im-
puls jakim by³y przyjazd Paderewskiego i demonstracja si³y ze strony niemieckiej, spowodowa³
wybuch powstania, które okaza³o siê zwyciêskie. Wspomnia³ tak¿e o zas³ugach Wielkopolski
dla budowy silnego pañstwa.
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„100-lecie odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, którego immanentn¹, niezbêdn¹
i absolutnie fundamentaln¹ czêœci¹ jest Powstanie Wielkopolskie, obok kadrówki,
obok I Brygady i II Brygady Legionów, a wiêc obok czynu legionowego, jest czymœ, co
musimy podkreœlaæ w kontekœcie odzyskania niepodleg³oœci i wolnej II Rzeczypospolitej
z ca³¹ moc¹.” 
… „Dzisiaj Polska jest wolna, dzisiaj Polska jest suwerenna, dzisiaj Polska jest wa¿nym
elementem najwa¿niejszych œwiatowych sojuszów miêdzynarodowych: Sojuszu Pó³-
nocno – Atlantyckiego, a wiêc NATO, Unii Europejskiej. Jest wolna suwerenna i nie-
podleg³a dziêki tamtemu wielkiemu wysi³kowi.”

Apel Pamiêci odczyta³ oficer 2. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu mjr Dariusz
Rojewski, przywo³uj¹c bohaterów powstañczego zrywu, którzy ofiar¹ krwi i ¿ycia potwierdzi-
li, ¿e „ ...jeszcze Polska nie zginê³a” i wszystkich, którzy utrwalali wolnoœæ i niepodleg³oœæ Oj-
czyzny.

Odczytano apel poleg³ych. Kompania odda³a honorowe salwy. 
Nastêpnie mia³a miejsce ceremonia sk³adania wieñców i kwiatów pod pomnikiem. Jako

pierwszy wieniec sk³ada³ prezydent Andrzej Duda. Towarzyszyli mu: wnuk genera³a Stanis³a-
wa Taczaka – Jerzy Gogo³kiewicz, dyrektor WMN Tomasz £êcki i Marcin Wiœniewski – ku-
stosz Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Nastêpnie wi¹zanki z³o¿yli: gospodarz uroczystoœci marsza³ek Marek WoŸniak z przedsta-
wicielami rodzin Powstañców Wielkopolskich, w imieniu Marsza³ka Sejmu RP – Witold Czar-
necki, pose³ na Sejm RP, w imieniu prezesa Rady Ministrów wojewoda wielkopolski Zbigniew
Hoffmann. Delegacje z³o¿y³y tak¿e kwiaty w imieniu Prezydenta RP w latach 2010 – 2015
Bronis³awa Komorowskiego i w imieniu Marsza³ka Sejmu – Seniora Kornela Morawieckiego,

203

Z³o¿enie wieñca przez prezydenta RP Andrzja Dudê Fot. UMWW



204

Kwiaty sk³ada marsza³ek Marek WoŸniak w towarzystwie rodzin powstañczych Fot. UMWW

Pok³on Powstañcom Wielkopolskim sk³ada delegacja Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 
Fot. UMWW



Solidarnoœci Walcz¹cej, a ponadto wielkopolscy parlamentarzyœci oraz ich przedstawiciele, se-
kretarz stanu w MSW – Szymon Szynkowski vel Sêk, delegacja Samorz¹du Województwa
Wielkopolskiego – przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wies³aw Szcze-
pañski oraz wiceprzewodnicz¹cy i wicemarsza³ek woj. wielkopolskiego, w imieniu metropolii
Poznañ – Jacek Jaœkowiak, prezydent Poznania, przewodnicz¹cy Rady Poznania Grzegorz Ga-
nowicz, zastêpcy prezydenta oraz starosta powiatu Jan Grabkowski, a tak¿e delegacja Zarz¹-
du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 – wspó³organiza-
tora obchodów rocznicowych oraz wiele innych delegacji s³u¿b mundurowych, samorz¹dów,
organizacji, stowarzyszeñ, mieszkañców Poznania, wielkopolskich miast oraz województw
oœciennych.

Poza czêœci¹ oficjaln¹, w Poznaniu przygotowano równie¿ wydarzenia i atrakcje adresowa-
ne do goœci uczestnicz¹cych w obchodach oraz mieszkañców Poznania i regionu. Na Placu
Wolnoœci zorganizowano obóz powstañczy, pojawi³y siê podœwietlone figury – Stanis³awa Ta-
czaka, Józefa Dowbora Muœnickiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz rekonstruktorzy
w mundurach, uzbrojenie i pojazdy z czasów powstania, na ekranie prezentowane by³y infor-
macje oraz materia³y nawi¹zuj¹ce do obchodów rocznicowych.  100-lecie wybuchu Powstania
Wielkopolskiego uczcili tak¿e kibice poznañskiego Lecha. Ustawieni wzd³u¿ Warty, odpalili
setki rac, rozœwietlaj¹c miasto. Zwieñczeniem czwartkowych uroczystoœci by³ wieczorny
„Koncert Wolnoœci” na ENEA Stadionie z udzia³em gwiazd polskiej estrady. 

28 grudnia 2018 r. odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z 100. rocznic¹ Powstania Wielkopol-
skiego w Warszawie. Rozpoczê³o je otwarcie na Placu Zamkowym wystawy „Wielkopolanie
ku Niepodleg³ej – w stulecie zwyciêskiego powstania 1918-1919 roku”, przybli¿aj¹cej miesz-
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kañcom stolicy Powstanie Wielkopolskie. Nastêpnie w Bazylice Archikatedralnej pw. Mêczeñ-
stwa œw. Jana Chrzciciela, odprawiona zosta³a msza œw. w intencji Powstañców Wielkopol-
skich, któr¹ celebrowa³ metropolita warszawski kardyna³ Kazimierz Nycz. Przy Grobie Nie-
znanego ¯o³nierza mia³y miejsce g³ówne uroczystoœci z pe³nym ceremonia³em wojskowym,
w których uczestniczyli m.in. parlamentarzyœci, szef urzêdu ds. kombatantów i osób represjo-
nowanych Jan Józef Kasprzyk, Zdzis³aw Sipiera, wojewoda mazowiecki, marsza³ek wojewódz-
twa wielkopolskiego Marek WoŸniak, wicemarsza³kowie – Wojciech Jankowiak oraz Krzysz-
tof Grabowski, dowódca garnizonu Warszawa genera³ brygady Robert G³¹b, zastêpca prezy-
denta Poznania Mariusz Wiœniewski, delegacje stowarzyszeñ i organizacji, kombatanci, harce-
rze, liczne delegacje Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 z wojewódz-
twa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko – pomorskiego. Tradycyjnie ju¿, nie zabrak³o de-
legacji z Warszawskiego Klubu Wielkopolan „EKA” z prezesem Zygmuntem Porolniczakiem
oraz uczniów ze Szko³y nr 263 im. Powstañców Wielkopolskich z dyrektorem Janem Or³ow-
skim.

Odczytano apel poleg³ych, pad³y salwy honorowe. Modlitwê w intencji Powstañców Wiel-
kopolskich poprowadzi³ kardyna³ Kazimierz Nycz. Pod pomnikiem z³o¿ono wieñce i kwiaty. 

Po zakoñczeniu g³ównych uroczystoœci delegacje uda³y siê na Cmentarz Wojskowy na Po-
w¹zkach, aby oddaæ ho³d przed Pomnikiem Powstañców Œl¹skich i Wielkopolskich oraz z³o-
¿yæ kwiaty i zapaliæ znicze na mogi³ach powstañczych. Delegacja poznañska odwiedzi³a równie¿
Pomnik ofiar katastrofy smoleñskiej oraz Mauzoleum Wyklêtych-Niez³omnych. 

Organizatorem uroczystych obchodów w Warszawie by³ Samorz¹d Województwa Wiel-
kopolskiego, a wspó³organizatorem Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskie-
go 1918/19.
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Tego samego dnia na Starym Rynku w Poznaniu odby³ siê koncert „Wielkopolanie œpiewa-
j¹ Niepodleg³ej. W chwilach próby zwyciêstwo”, który zorganizowa³ Poznañski Oddzia³ Tele-
wizji Polskiej wraz z partnerami. Powstañcze pieœni wykonywa³y gwiazdy polskiej estrady,
a wraz z nimi publicznoœæ.

Rocznicowe obchody w województwie kujawsko pomorskim i lubuskim
19 grudnia 2018 r. – tradycyjnie o godzinie 11.00 pod pomnikiem „Dobosza” w Zielonej

Górze, na Placu Powstañców Wielkopolskich uczczono 100. rocznicê Powstania Wielkopol-
skiego. Obchody poprzedzi³a msza œw. za Ojczyznê, któr¹ celebrowa³ kapelan
TPPW 1918/19 ks. Jan Pawlak. G³ówn¹ uroczystoœæ prowadzili Katarzyna Zieliñska i Damian
B¹czkiewicz – cz³onkowie Rady M³odzie¿owej Oddzia³u Lubuskiego TPPW. Po przywitaniu
odegrano i odœpiewano hymn pañstwowy i wci¹gniêto flagê na maszt. Uczniowie Szko³y Pod-
stawowej nr 13 z Zielonej Góry zaprezentowali program artystyczny. Na zakoñczenie wspól-
nie odœpiewano Rotê. W uroczystoœci wziêli udzia³ cz³onkowie Prezydium Lubuskiego Zarz¹-
du Oddzia³u.

Po po³udniu w sali Cechu Rzemios³ Ró¿nych przy ulicy Lisowskiego 1-3 odby³a siê promo-
cja nowej, uzupe³nionej i poprawionej „Monografii” oddzia³u Towarzystwa oraz nowej pozy-
cji „Znaki Pamiêci”. Najnowsze wydawnictwa zaprezentowa³ prezes Jerzy Przybecki. Dr Jan
Miel¿yñski opowiedzia³ o pracy nad monografi¹, odkrywaj¹c wiele interesuj¹cych faktów, któ-
re pojawi³y siê przy tworzeniu tej bardzo potrzebnej pozycji. W promocji uczestniczyli zapro-
szeni goœcie, w tym m.in. przedstawiciele Urzêdu Marsza³kowskiego, Urzêdu Miasta, prezesi
œrodowisk kombatanckich i prezesi kó³ TPPW 1918/19. Prezes Oddzia³u Jerzy Przybecki
i wiceprezes Tomasz Fr¹ckowiak uhonorowali najbardziej zas³u¿onych cz³onków i sympaty-
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ków Towarzystwa odznaczeniami – Medalami za zas³ugi dla Oddzia³u Lubuskiego oraz „Do-
boszami”. Ka¿dy z uczestników spotkania otrzyma³ ksi¹¿ki z zapewnieniem autorów, ¿e za-
warte w nich informacje bêd¹ stale wzbogacane i uzupe³niane. 

27 grudnia 2018 r. – odby³y siê równie¿ uroczystoœci wojewódzkie w Bydgoszczy z oka-
zji 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego organizowane przez Zarz¹d Oddzia³u Ku-
jawsko-Pomorskiego TPPW 1918-1919, Ko³o Bydgoszcz TPPW 1918-1919, oraz Prezyden-
ta Miasta Bydgoszcz. Uroczystoœci rozpoczêto msz¹ œwiêt¹ w bydgoskim koœciele garnizono-
wym, której przewodniczy³ Dziekan Inspektoratu Wsparcia Si³ Zbrojnych w Bydgoszczy ks.
pp³k Tomasz Paroñ. Po mszy uroczystoœæ by³a kontynuowana przed Grobem Nieznanego Po-
wstañca Wielkopolskiego. Przyby³ych goœci przywita³ prezes Zarz¹du Oddzia³u Kujawsko-Po-
morskiego TPPW 1918-1919 w Bydgoszczy Jacek Pietraszko. Nastêpnie Orkiestra Wojsko-
wa w Bydgoszczy odegra³a hymn pañstwowy. Po hymnie g³os zabra³ wicewojewoda kujaw-
sko-pomorski Józef Remlau, a po nim prezydent Miasta Bydgoszczy Rafa³ Bruski. W uroczy-
stoœci uczestniczyli tak¿e: by³e parlamentarzystki senator Dorota Kempka córka powstañca
i pose³ Anna Bañkowska wnuczka powstañca, byli tak¿e radni wojewódzcy – Roman Jasiakie-
wicz i £ukasz Krupa. 

W uroczystoœci wziê³y tak¿e udzia³ delegacje z kó³ Towarzystwa Pamiêci Powstania Wiel-
kopolskiego z terenu województwa, jak i szkó³ im. Powstañców Wielkopolskich z regionu oraz
inne delegacje organizacji i zwi¹zków kombatanckich wraz z pocztami sztandarowymi. W ko-
lejnym punkcie uroczystoœci uczczono 100. rocznicê salw¹ honorow¹, któr¹ odda³a Kompa-
nia Honorowa Inspektoratu Wsparcia Si³ Zbrojnych w Bydgoszczy. Po czym nast¹pi³a ceremo-
nia z³o¿enia wi¹zanek kwiatów i wieñców przed Grobem Nieznanego Powstañca. Uroczy-
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stoœæ zakoñczono odegraniem Roty przez Orkiestrê Wojskow¹ w Bydgoszczy.
Jednoczeœnie w dniach 27 – 28 grudnia 2018 r. – uczczono 100. rocznicê Powstania Wiel-

kopolskiego w innych miastach m.in.: 
– w Chodzie¿y w miejscach upamiêtniaj¹cych powstanie,
– w Dopiewie przed Urzêdem Gminy,
– w GnieŸnie na Akropolu Bohaterów, 
– w KaŸmierzu na placu przy ulicy Powstañców Wielkopolskich,
– w Legnicy przy grobach Powstañców Wielkopolskich,
– w Lgowie przy mogile dowódcy Frontu Po³udniowego Powstania Wielkopolskiego – mjr.

Zbigniewa Gorzeñskiego-Ostroroga na lgowskim cmentarzu oraz przy pomniku poleg³ych
i pomordowanych mieszkañców miasta na rynku w ¯erkowie,

– w Nowym Tomyœlu na Placu Niepodleg³oœci, 
– w Opalenicy przy skwerze Obroñców Wiary i Ojczyzny,
– w Pile -pod powstañczym obeliskiem na skwerze 100-lecia Powstania Wielkopolskiego,
– w Szczecinie pod tablic¹ edukacyjno-pami¹tkow¹: „Powstanie Wielkopolskie 1918 -1919”

ku czci ¿o³nierzy Powstania Wielkopolskiego, którzy w latach czterdziestych osiedlili siê
na terenie Pomorza Zachodniego oraz w koœciele garnizonowym p.w. Œw. Wojciecha
– pod tablic¹: „Dla upamiêtnienia Czynu Zbrojnego Powstañców Wielkopolskich 1918-
-1919”, 

– w Œrodzie Wlkp. na Starym Rynku i na Kwaterze Powstañców Wielkopolskich,
– w Wiechlicach – Szprotawie, przy obelisku poœwiêconym Powstañcom Wielkopolskim wiê-

zionym w tym miejscu w 1919 roku, w niemieckim obozie jenieckim,
– we Wrzeœni pod pomnikiem – mogi³¹ powstañców,
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– we Wschowie, wystawiaj¹c warty honorowe przy obeliskach powstañczych na cmentarzach
– komunalnym i parafialnym,

– w ¯aganiu, pod powstañczym obeliskiem na „Zielonej Dolinie,”
oraz w wielu innych miejscach upamiêtniaj¹cych bohaterskich Powstañców Wielkopolskich.

Uroczyste obchody trwa³y do 16 lutego 2019 r. tj. do 100. rocznicy podpisania rozejmu
w Trewirze i odbywa³y siê najczêœciej w terminach, w których przypada³y rocznice wyzwole-
nia poszczególnych miejscowoœci. 

5 stycznia 2019 r. – uczczono zdobycie przez powstañców lotniska £awica, ostatniego ba-
stionu oporu Niemców w wyzwolonym Poznaniu. W obchodach udzia³ wzi¹³ minister obro-
ny narodowej Mariusz B³aszczak. Odby³ siê równie¿ piknik lotniczy na 100-lecie zdobycia £a-
wicy.

W dniu 26 stycznia 2019 roku  uroczyst¹ przysiêgê wojskow¹ na Placu Wolnoœci w
Poznaniu z³o¿y³o 240 ¿o³nierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysiêgali
dok³adnie po stu latach, jak przed genera³em Józefem Dowbor Muœnickim przysiêgê w tym
miejscu sk³ada³y Wojska Wielkopolskie. 

W ostatniej chwili przed drukiem ksi¹¿ki dotar³a d³ugo oczekiwana informacja, ¿e
decyzj¹ Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2019 roku  33. Powidzka Baza
Lotnictwa Transportowego  otrzyma³a imiê pu³kownika pilota Wiktora Pniewskiego -
uczestnika Powstania Wielkopolskiego, organizatora lotnictwa powstañczego. 

Obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci i Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919 mia³y szczególnie uroczysty i podnios³y charakter. W koñcu zdarzaj¹ siê raz na sto lat.
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Ranga ich wzros³a dziêki udzia³owi Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Premiera Mateusza Mora-
wieckiego, a tak¿e pos³ów, senatorów, w³adz pañstwowych i samorz¹dowych oraz licznych
delegacji z miast, powiatów i gmin. Godnym odnotowania sukcesem obchodów rocznicowych
by udzia³ znacz¹cej czêœci Poznaniaków i Wielkopolan oraz mieszkañców województw lubu-
skiego i kujawsko – pomorskiego zarówno w g³ównych uroczystoœciach jak i imprezach towa-
rzysz¹cych. 

Tym razem nie zapomnia³y o jubileuszowych obchodach media. M.in. krótkie relacje z uro-
czystoœci ukaza³y siê na antenie TVP, a transmisjê z koncertu na ENEA Stadionie, wieñcz¹cego
g³ówne obchody prowadzi³ TVN. PTV3 transmitowa³a równie¿ przebieg g³ównych uroczysto-
œci w Poznaniu i niektóre imprezy towarzysz¹ce. Z pewnoœci¹ opisane wydarzenia nie obejmu-
j¹ wszystkich dzia³añ podejmowanych dla upamiêtnienia setnej rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego. Wszystkim organizatorom obchodów rocznicowych, a szczególnie samorz¹dom wo-
jewództwa wielkopolskiego na czele z Marsza³kiem Województwa Wielkopolskiego Markiem
WoŸniakiem, samorz¹dom województw kujawsko – pomorskiego i lubuskiego oraz wszyst-
kim ogniwom Towarzystwa nalez¹ siê szczególne wyrazy uznania i podziêkowania.

Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e dobre doœwiadczenia z obchodów 100. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego wywo³aj¹ wiêksze zainteresowanie histori¹ i znaczeniem tego zwyciêskiego,
niepodleg³oœciowego zrywu w ca³ym kraju.

Opracowano w oparciu o:
Jacek Pietraszko, Jerzy Przybecki, Piotr Wojtczak (red.) Kronika najwa¿niejszych wydarzeñ, Wielko-

polski Powstaniec, Rocznik Zarz¹du G³ównego TPPW – lata 2015-2018
Materia³y archiwalne Zarz¹du G³ównego TPPW 1918/19
Monety z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, G³os Wielkopolski, 12 grud-

nia 2018 https:gloswielkopolski.pl 
Na antenie TVP3 Poznañ:- g³ówne uroczystoœci (27.12.2018) 
https:poznan.tvp.pl40599443100-rocznica-wybuchu-powstania-wielkopolskiego-glowne-uroczysto-

sci-27122018
Na antenie TVP3 Poznañ: 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego- podsumowanie (27.12.2018)
https:poznan.tvp.pl40602713100-rocznica-wybuchu-powstania-wielkopolskiego--podsumowanie-

-27122018
Promocja ksi¹¿ki prof. dra hab. Janusza Karwata „Ziemia GnieŸnieñska w Powstaniu Wielkopol-

skim 19181919” (17.10.2018) http:ike.amu.edu.pl
Uchwa³a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018

Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci http:orka.sejm.gov.plpro-
c8.nsfuchwaly1826_u.htm

Uchwa³a SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowie-
nia roku 2018 Rokiem Pamiêci Powstania Wielkopolskiego1918-1919.https:www.se-
nat.gov.pldownloadgfxsenatplsenatuchwaly

Uchwa³a w sprawie przyjêcia stanowiska o og³oszeniu roku 2018 w Wielkopolsce Rokiem Powsta-
nia Wielkopolskiego. https:bip.umww.pl

100. rocznica Powstania Wielkopolskiego: Andrzej Duda obecny na mszy  w poznañskiej farze
– G³os Wielkopolski 27.12.2018 https:gloswielkopolski.pl

100. rocznica Powstania Wielkopolskiego: Koncerty, inscenizacje, pokazy kawaleryjskie i filmowe
– obchody w Poznaniu i Warszawie 26.12.2018 https:gloswielkopolski.pl
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Odznaka Honorowa Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 „Wierni Tradycji”



Stefan Bar³óg
Piotr Wojtczak 

Kontynuatorzy pamiêci dziejów Powstania Wielkopolskiego, 
jego tradycji i znaczenia

Podczas obchodów 70.rocznicy Powstania Wielkopolskiego, wœród weteranów powstania
pojawi³o siê pytanie – kto po nas przejmie kultywowanie pamiêci o naszym zwyciêskim po-
wstaniu, kto bêdzie upowszechnia³ o nim wiedzê, tradycje i wartoœci, które towarzyszy³y zry-
wowi niepodleg³oœciowemu 1918-1919.

Wiek i nieub³aganie zmniejszaj¹ce siê z tego powodu szeregi, a tak¿e kondycja zdrowot-
na powstañców, zaczê³y ograniczaæ aktywnoœæ dzia³aj¹cej wówczas Krajowej Komisji Wetera-
nów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 przy ZBOWiD. Oczekiwania œrodowiska kom-
batanckiego, a tak¿e zapotrzebowanie spo³eczne, zrodzi³y wówczas myœl o utworzeniu towa-
rzystwa, które powinno przej¹æ dotychczasowe tradycje i kontynuowaæ popularyzowanie pa-
miêci i wiedzy o zwyciêskim powstaniu. ¯y³o ju¿ wtedy w kraju tylko 80. powstañców. St¹d
te¿ w pierwszej po³owie stycznia 1989 roku zebra³a siê 25-osobowa grupa inicjatywna, która
przyjê³a za³o¿enia organizacyjno – programowe, statut oraz podjê³a uchwa³ê o utworzeniu To-
warzystwa i jego nazwie. Wœród inicjatorów, wspó³za³o¿ycieli Towarzystwa Pamiêci Powsta-
nia Wielkopolskiego znaleŸli siê:

Andrzej Borczyñski, Stefan Bar³óg, Henryk Bakoœ, Stanis³aw Chojnacki, Zofia Czuba³a, Jan
Dobry, Miros³aw Grzêdowski, Anatol Gawrych–Laudañski, Maria Huettner, Marian Jakubo-
wicz, Czes³aw Knoll, Lucjan Kostarkiewicz, Marian Król, Stefan Krzakiewicz, Marian £uka-
szewski, Jan Malinowski, Karol Miko³ajewski, Henryk Powelski, Stanis³aw Smoczyñski, Hen-
ryka Sójka, Pawe³ Surdyk, Romuald Œwi¹tkowski, W³odzimierz Warchalewski, Romuald Zy-
snarski, Rudolf ¯urek. Spoœród cz³onków – za³o¿ycieli ¿yj¹ do tej pory: Stefan Bar³óg, Andrzej
Borczyñski, Miros³aw Grzêdowski, Marian Król, Romuald Œwi¹tkowski, W³odzimierz War-
chalewski oraz Rydolf ¯urek.

30 stycznia 1989 roku powsta³o Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskie-
go 1918-1919, z siedzib¹ Zarz¹du G³ównego w Poznaniu. Na pierwszym zebraniu organiza-
cyjnym w dniu 14 lutego 1989 r. zosta³o wybrane 9-osobowe Prezydium Zarz¹du G³ównego
Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, w którego sk³ad weszli:

Anatol Gawrych – Laudañski – prezes
Stefan Bar³óg – wiceprezes
Marian Jakubowicz – wiceprezes
Stanis³aw Smoczyñski – wiceprezes
Zofia Czuba³a – sekretarz
Helena Kruczek – skarbnik
Tadeusz Bartkowiak – cz³onek
W³odzimierz Warchalewski – cz³onek
Rudolf ¯urek – cz³onek.
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Ponadto w sk³ad Zarz¹du G³ównego weszli: Borczyñski Andrzej, Chojnacki Stanis³aw,
Grzêdowski Miros³aw, Dobry Jan, Krzakiewicz Stefan, Król Marian, Kosterkiewicz Lucjan, £u-
kaszewski Marian, Miko³ajewski Karol, Malinowski Jan, Powelski Henryk, Sójka Henryka, Sur-
dik Pawe³, Zysnarski Romuald, Gomolec Ludwik, Rutkowski Zygmunt, Kroma Stefan, Filipiak
Laura. Funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej powierzono Czes³awowi Knollowi.

W 1993 roku, po œmierci Anatola Gawrych – Laudañskiego, – pierwszego prezesa Za-
rz¹du G³ównego Towarzystwa, funkcjê tê przej¹³ Stefan Bar³óg – dotychczasowy wiceprezes.

Cz³onkami Towarzystwa zostali potomkowie powstañców, przedstawiciele rodzin uczest-
ników Powstania Wielkopolskiego. Stanowi¹ oni trzon organizacji – niezale¿nie od miejsca za-
mieszkania. Ponadto cz³onkami s¹ osoby, którym bliskie s¹ dzieje i wartoœci zwyciêskiego czy-
nu Wielkopolan 1918-1919 roku, którzy aktywnie uczestnicz¹ w ró¿ny sposób w populary-
zowaniu historii tego powstania.

G³ównym celem dzia³alnoœci Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919 jest, jak ujêto w jego nazwie, pamiêæ a tak¿e kszta³towanie w spo³eczeñstwie œwiadomo-
œci historycznej, zw³aszcza wœród m³odego pokolenia, o znaczeniu zwyciêskiego czynu niepod-
leg³oœciowego dla odrodzonej, po wielu latach zaboru naszej Ojczyzny – II Rzeczypospolitej.

Osi¹gniête prze powstañców zwyciêstwo wp³ynê³o bowiem na:
– wyzwolenie Wielkopolski, ziem stanowi¹cych kolebkê pañstwowoœci polskiej oraz ukszta³-

towanie zachodniej granicy II Rzeczypospolitej;
– integracjê Wielkopolski, z wczeœniej wyzwolonymi regionami kraju, wnosz¹cej wysoko roz-

winiêt¹ gospodarkê, z wydajnym rolnictwem, nowoczesnym przemys³em rolno-spo¿yw-
czym i prê¿nym handlem 

– utworzenie w krótkim czasie oko³o 100 tysiêcznej Armii Wielkopolskiej, dobrze zorganizo-
wanej, wyszkolonej i wyposa¿onej oraz przekazanie wiele sprzêtu wojskowego zdobytego
w walce z zaborc¹, w tym samolotów- wzmacniaj¹c iloœciowo i jakoœciowo tworz¹ce siê
Wojsko Polskie.
Ponadto powstañcy – póŸniejsi ¿o³nierze Armii Wielkopolskiej, czêsto prosto z okopów

powstañczych, brali udzia³ w walkach o drug¹ granicê – granicê na wschodzie.  Walczyli na kre-
sach wschodnich, o Lwów i Wilno, wyró¿niaj¹c siê w wojnie polsko-bolszewickiej organizacj¹
i walecznoœci¹. – Zwyciêski czyn Wielkopolan rozbudzi³ te¿ patriotyzm i dzia³ania Polaków za-
mieszkuj¹cych Œl¹sk i Pomorze. – W zrywie niepodleg³oœciowym Œl¹zaków uczestniczy³a
znaczna grupa powstañców wielkopolskich. Czêœæ z nich bra³a wczeœniej udzia³ w organizacji
plebiscytów na tym terenie.

Cele Towarzystwa s¹ realizowane miêdzy innymi poprzez:
– organizowanie odczytów, prelekcji i konferencji naukowych przybli¿aj¹cych spo³eczeñ-

stwu, zw³aszcza m³odemu pokoleniu, dzieje powstania i sylwetki jego uczestników,
– inspirowanie dzia³alnoœci badawczej i wydawniczej, wspó³dzia³anie w tym zakresie z pla-

cówkami naukowymi i mass mediami,
– organizowanie konkursów, wystaw i innych imprez popularyzuj¹cych Powstanie Wielko-

polskie, wspieranie w tej dziedzinie dzia³alnoœci wychowawczej szkó³ i harcerstwa oraz
innych organizacji posiadaj¹cych za patrona bohaterów Powstania Wielkopolskiego,
miêdzy innymi poprzez organizacjê ogólnopolskich zlotów, spotkañ historyczno – pe-
dagogicznych, oraz przekazywanie wydawnictw i materia³ów historycznych itp. ,

– dokumentowanie dziejów Powstania Wielkopolskiego (pozyskiwanie dokumentów
i pami¹tek zwi¹zanych z powstaniem) we wspó³pracy z muzeami oraz z instytucjami
nauki i kultury,
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– wspó³pracê z organami w³adzy pañstwowej i samorz¹dowej oraz jednostkami Wojska Pol-
skiego w organizowaniu uroczystoœci rocznicowych i sprawowania opieki nad miejscami pa-
miêci Powstania Wielkopolskiego oraz kwaterami i mogi³ami powstañczymi.

I Krajowy Zjazd Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 zosta³ zor-
ganizowany 19 listopada 1994 r. w budynku konferencyjnym Miêdzynarodowych Targów
Poznañskich. Cz³onkami 31 – osobowego Zarz¹du G³ównego zostali:

Stefan Bar³óg, Andrzej Borczyñski, Zofia Czuba³a, Jan Dobry, Zygmunt Duda, Laura Fili-
piak, Jan Ryszard Garbarczyk, Gerard Górnicki, Miros³aw Grzêdowski, Marian Jakubowicz,
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Stanis³aw Jaroszewicz, Danuta JóŸwiak, Aleksandra Kowalkowska, Stefan Kroma, Marian
Kró³, Stefan Krzakiewicz, Antoni Kut, Stanis³aw Ksi¹¿kiewicz, Bernard Maækowiak, Karol Mi-
ko³ajewski, Tadeusz Musia³, Grzegorz Mrówczyñski, Zygmunt Rutkowski, Janusz Sa³ata, Cze-
s³awa Skoneczna, Stanis³aw Smoczyñski, Eugeniusz Œliwiñski, W³odzimierz Warchalewski, Ste-
fan Wojtkiewicz, Romuald Zysnarski, Rudolf ¯urek.

W sk³ad Prezydium Zarz¹du G³ównego weszli:
prezes – Stefan Bar³óg, wiceprezesowie: Antoni Kut, Stanis³aw Smoczyñski, sekretarz

– Zygmunt Rutkowski, skarbnik – Zofia Czuba³a i cz³onkowie: Laura Filipiak, Stefan Kroma,
Rudolf ¯urek, Tadeusz Musia³ (od marca 1996 r.). Przewodnicz¹cym G³ównej Komisji Rewi-
zyjnej zosta³ Czes³aw Knoll.

Na I Krajowym ZjeŸdzie Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,
który odby³ siê 19 listopada 1994 r. w swoim wyst¹pieniu 93-letni powstaniec pu³kownik Sta-
nis³aw Zenkteler powiedzia³: „To co my, powstañcy zrobiliœmy, przyczyni³o siê do umocnienia
póŸniejszej potêgi Polski. O tym nie wolno zapomnieæ, a dzisiejszy Zjazd Towarzystwa dowo-
dzi, ¿e siê pamiêta i pamiêtaæ siê bêdzie.”

24 kwietnia 1999 roku zwo³any zosta³ II Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Pamiê-
ci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. 

Od tej pory wszystkie kolejne krajowe zjazdy odbywa³y siê w „Domu ̄ o³nierza” w Pozna-
niu. W wyniku wyborów cz³onkami Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego zostali: Teresa Bachta, Stefan Bar³óg, Andrzej Borczyñski, Zofia Czuba³a,
Zygmunt Duda, Laura Filipiak, Jan Ryszard Garbarczyk, Boles³aw Górczyñski, Micha³ Gurzyñ-
ski, Marian Jakubowicz, Stanis³aw Jaroszewicz, Danuta JóŸwiak, Aleksandra Kowalkowska,
Czes³aw Kowalak, Stefan Kroma, Marian Król, Antoni Kut, Grzegorz Mrówczyñski, Tadeusz
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Musia³, Boles³aw Piechowiak, Stefan Psik, Teofil Ró¿añski, Zygmunt Rutkowski, Danuta Rum-
feld, Janusz Sa³ata, Stanis³aw Smoczyñski, Stanis³aw Szajek, Maria Szczepaniak, Eugeniusz Œli-
wiñski, W³odzimierz Warchalewski, Grzegorz Wojciechowski, Stefan Wojtkiewicz, Ma³go-
rzata Wróbel, Romuald Zysnarski, Rudolf ¯urek.

Spoœród nowo wybranych cz³onków Zarz¹du wy³oniono Prezydium w sk³adzie:
prezes – Stefan Bar³óg, wiceprezesi – Stanis³aw Smoczyñski, Danuta Rumfeld i Tadeusz

Musia³, sekretarz – Rudolf ̄ urek, skarbnik – Stefan Psik, oraz cz³onkowie: Zygmunt Rutkow-
ski, Laura Filipiak, Janusz Sa³ata. Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej wybrano Aleksandra
Sekulskiego.

III Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19
odby³ siê 12 kwietnia 2003 r.

Delegaci Zjazdu dokonali wyboru cz³onków Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego. Jego sk³ad przedstawia³ siê nastêpuj¹co: Stefan Bar³óg, Tadeusz Ber-
czyñski, Adam Chatliñski, Zygmunt Duda, Ma³gorzata Dzióbkowska, Laura Filipiak, Jan Ry-
szard Garbarczyk, Jerzy Gozdowski, Roman Grewling, Micha³ Gurzyñski, Marian Jakubowicz,
Danuta JóŸwiak, Marian Kadow, Zdzis³aw Koœciañski, Czes³aw Kowalak, Aleksandra Kowal-
kowska, Marian Król, Tadeusz Musia³, Jerzy Przybecki, Stefan Psik, Henryk Roehle, Teofil Ró-
¿añski, Janusz Sa³ata, Katarzyna So³tysiak, W³adys³awa Stachowska – Dêbecka, Maria Szcze-
paniak Strojnowska, Andrzej Szymankiewicz, Eugeniusz Œliwiñski, Eligiusz Tomkowiak, Micha³
Umbreit, W³odzimierz Warchalewski, Piotr Wojtczak, Stefan Wojtkiewicz, Romuald Zysnar-
ski, Rudolf ¯urek.

W sk³adzie Prezydium Zarz¹du znaleŸli siê: prezes – Stefan Bar³óg, wiceprezes – Tade-
usz Musia³, sekretarz – Piotr Wojtczak, skarbnik – Eligiusz Tomkowiak, przewodnicz¹cy ko-
misji: szkolno – m³odzie¿owej – Laura Filipiak, historycznej – Zdzis³aw Koœciañski, organiza-
cyjno – finansowej – Janusz Sa³ata, promocji i informacji – Katarzyna So³tysiak oraz cz³onko-
wie: Marian Kadow, Andrzej Szymankiewicz. Przewodnicz¹cym G³ównej Komisji Rewizyjnej
ponownie wybrany zosta³ Aleksander Sekulski. Powo³ano równie¿ S¹d Kole¿eñski, w którym
przewodnictwo obj¹³ Miros³aw Grzêdowski. 

W dotychczasowej dzia³alnoœci Towarzystwa jeden raz, w trakcie bie¿¹cej kadencji Zarz¹-
du G³ównego TPPW, zosta³ w dniu 4 czerwca 2004 r. zwo³any Zjazd Nadzwyczajny Towa-
rzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, którego celem by³o dokonanie zmian w Statu-
cie Towarzystwa niezbêdnych przy podjêciu starañ o uzyskanie statusu organizacji po¿ytku
publicznego i wpis do krajowego rejestru OPP. Ponadto podczas obrad uzupe³niono sk³ad Za-
rz¹du G³ównego w zwi¹zku ze œmierci¹ dwóch jego cz³onków – Henryka Roehle i Romualda
Zysnarskiego, wybieraj¹c na ich miejsce Jana Janiszewskiego – Poznañ i Piotra Adamczewskie-
go – Rynarzewo.

21 kwietnia 2007 r. odby³ siê IV Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Pamiêci Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918/19, który dokona³ wyboru Zarz¹du G³ównego, G³ównej Komisji
Rewizyjnej i S¹du Kole¿eñskiego. 

W g³osowaniu cz³onkami Zarz¹du G³ównego Towarzystwa zostali wybrani:
Piotr Adamczewski, Stefan Bar³óg, Tadeusz Berczyñski, Ryszard Danecki, Ma³gorzata

Dzióbkowska, Laura Filipiak, Robert Gawe³, Jan Ryszard Garbarczyk, Jan Jajor, Marian Jaku-
bowicz, Jan Janiszewski, Danuta JóŸwiak, Marian Kadow, Zdzis³aw Koœciañski, Czes³aw Kowa-
lak, Aleksandra Kowalewska, Zbigniew Kowalewicz, Marian Król, Maria Mielcarzewicz, Tade-
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usz Musia³, Jerzy Przybecki, Stefan Psik, Teofil Ró¿añski, Janusz Sa³ata, Katarzyna So³tysiak, Ma-
ria Szczepaniak, Andrzej Szymankiewicz, Eugeniusz Œliwiñski, Tadeusz Stachowski, Eligiusz
Tomkowiak, Micha³ Umbreit, W³odzimierz Warchalewski, Piotr Wojtczak, Stefan Wojtkie-
wicz, Rudolf ¯urek.

Do G³ównej Komisji Rewizyjnej wybrano: Zenona Brembora, Jana Dobrego, Lidiê Nowak,
Aleksandra Sekulskiego i Miros³awa Grzêdowskiego, natomiast do S¹du Kole¿eñskiego – Wal-
demara Ignaszewskiego, Ma³gorzatê Wróbel i Wojciecha Zawadzkiego.

W sk³ad Prezydium Zarz¹du G³ównego weszli:
Stefan Barlóg – prezes,
Tadeusz Musia³ – wiceprezes,
Eligiusz Tomkowiak – wiceprezes,
Piotr Wojtczak – sekretarz,
Katarzyna So³tysiak – przewodnicz¹ca Komisji Szkolno – M³odzie¿owej,
Zdzis³aw Koœciañski – przewodnicz¹cy Komisji Historycznej,
Janusz Sa³ata – przewodnicz¹cy Komisji Odznaczeñ i Kapitu³y „ Dobosza”
Marian Kadow – cz³onek Prezydium,
Andrzej Szymankiewicz – cz³onek Prezydium.
Przewodnicz¹cym G³ównej Komisji Rewizyjnej zosta³ Aleksander Sekulski, S¹du Kole¿eñ-

skiego – Waldemar Ignaszewski.

V Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskie-
go 1918/ 19 udzieli³ absolutorium wszystkim dotychczasowym cz³onkom Zarz¹du G³ówne-
go. Na now¹ kadencjê na lata 2011 – 2015 wybra³ Zarz¹d G³ówny TPPW w sk³adzie:

Irena Bandurska, Stefan Bar³óg, Tadeusz Berczyñski, Kamila Czechowska, Ryszard Danec-
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ki, Ma³gorzata Dzióbkowska, Aleksandra Laura Filipiak, Jan Ryszard Garbarczyk, Robert Ga-
we³, Marian Jakubowicz, Jan Janiszewski, Danuta JóŸwiak, Magdalena Konieczna, Zdzis³aw Ko-
œciañski, Zbigniew Kowalewicz, Andrzej Lindecki, Maria Mielcarzewicz, Maria Musiela, Tadeusz
Musia³, Jan Or³owski, Jacek Pietraszko, Jerzy Przybecki, Stefan Psik, Teofil Ró¿añski, Janusz Sa-
³ata, Katarzyna Eugenia So³tysiak, Tadeusz Stachowski, Andrzej Szymankiewicz, Eugeniusz Œli-
wiñski, Eligiusz Tomkowiak, Micha³ Umbreit, W³odzimierz Warchalewski, Zenon Wiatr, Piotr
Wojtczak, Ryszard Wosiñski. 

Na pierwszym posiedzeniu Zarz¹du ukonstytuowa³o siê Prezydium. 
Prezesem ZG TPPW zosta³ ponownie Stefan Bar³óg, a w sk³ad Prezydium Zarz¹du wy-

brani zostali ponadto: Tadeusz Musia³ – wiceprezes, W³odzimierz Warchalewski – wicepre-
zes i skarbnik, Piotr Wojtczak – sekretarz oraz cz³onkowie: Katarzyna So³tysiak, Zdzis³aw
Koœciañski, Janusz Sa³ata, Andrzej Szymankiewicz, Jacek Pietraszko.

Przewodnicz¹cym G³ównej Komisji Rewizyjnej zosta³ Aleksander Sekulski, a funkcjê prze-
wodnicz¹cego S¹du Kole¿eñskiego powierzono Wojciechowi Zawadzkiemu.

Podobnie jak poprzedni równie¿ VI Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego 1918/19 zosta³ zorganizowany w poznañskim Domu ¯o³nierza,
w dniu 18 kwietnia 2015 r. Na ZjeŸdzie, dotychczasowy prezes TPPW Stefan Bar³óg zrezy-
gnowa³ z ponownego kandydowania na funkcjê prezesa.

Na now¹ kadencjê na lata 2015 – 2019 zjazd wybra³ 38-osobowy Zarz¹d G³ówny TPPW
w sk³adzie: Bar³óg Stefan, Dzióbkowska Ma³gorzata, Fornalski Antoni, Garbarczyk Jan Ry-
szard, Gawe³ Robert, Hypki Kamil, Jakubowicz Marian, Janiszewski Jan, JóŸwiak Danuta, Ko-
nieczna Magdalena, Koœciañski Zdzis³aw, Kowalewicz Zbigniew, Krokos Tadeusz, Pawe³ Kusz-
czyñski, Kwieciñski Waldemar, Lindecki Andrzej, Ma³yszka Arkadiusz, Mielcarzewicz Maria,
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Musia³ Tadeusz, Or³owski Jan, Pietraszko Jacek, Przybecki Jerzy, Przes³awski Karol, Przybyl-
ska Dorota, Sa³ata Janusz, Sarbak Anna, Sieradzka Beata, So³tysiak Katarzyna, Stachowski Ta-
deusz, Szkudlarska – Nowaczyk Katarzyna, Œliwiñski Eugeniusz, Tomkowiak Eligiusz, Umbre-
it Micha³, Warchalewski W³odzimierz, Wierzejewski Wawrzyniec, Wojtczak Piotr, Wosiñski
Ryszard, Zwierzykowski Zbigniew. 

Og³oszono wyniki wyborów do sk³adu Prezydium. Prezesem ZG TPPW 1918-1919 zo-
sta³ Tadeusz Musia³, a w sk³ad niego weszli równie¿:

W³odzimierz Warchalewski – wiceprezes i skarbnik, 
Janusz Sa³ata – wiceprezes,
Piotr Wojtczak – sekretarz generalny,
cz³onkowie: Kamil Hypki, Jacek Pietraszko, Katarzyna So³tysiak, Zdzis³aw Koœciañski,

Wawrzyniec Wierzejewski.
Przewodnicz¹cym G³ównej Komisji Rewizyjnej zosta³ Andrzej Mainka. Przewodnicz¹cym

S¹du Kole¿eñskiego wybrano Czes³awa Kowalaka.

Powstanie oddzia³ów wojewódzkich TPPW
16 grudnia 1998 r. w Urzêdzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odby³o siê spotkanie synów

i wnuków uczestników Powstania Wielkopolskiego z udzia³em wojewody Teresy Piotrow-
skiej, podczas którego powo³ano Oddzia³ Kujawsko – Pomorski TPPW. Funkcjê prezesa Od-
dzia³u pe³nili kolejno: Danuta Rumfeld, Marian Kadow, a nastêpnie Jacek Pietraszko (do chwi-
li obecnej). Oddzia³ Lubuski TPPW powsta³ w Zielonej Górze 24 lutego 2001 r. Funkcje pre-
zesa pe³nili: Stanis³aw Jaroszewicz i Jerzy Przybecki (obecnie).

Oddzia³ Wielkopolski TPPW zosta³ utworzony 19 maja 2001 r. Funkcjê prezesa

220

Prezydium podczas VI Zjazdu Towarzystwa



221

Zarz¹d Oddzia³u Kujawsko – Pomorskiego – 2007 r.

Posiedzenie Zarz¹du Oddzia³u Lubuskiego TPPW (od lewej – ty³em, Wiktor Strzy¿ewski, dalej: 
Stefan Ogrodowicz, Zenon Brembor, Boles³aw Wytrykus i Jerzy Przybecki)



do 2015 roku sprawowa³ Andrzej Szymankiewicz. Obecnie prezesem Oddzia³u jest Waw-
rzyniec Wierzejewski.

Odbywaj¹ce siê co cztery lata Krajowe i Wojewódzkie Zjazdy Delegatów TPPW by³y nie
tylko okazj¹ do podsumowañ dotychczasowej dzia³alnoœci. Sta³y siê one tak¿e okazj¹ do uho-
norowania najbardziej zas³u¿onych dzia³aczy i sympatyków Towarzystwa oraz instytucji i orga-
nizacji wspieraj¹cych odznaczeniami pañstwowymi, resortowymi, odznakami i tytu³ami hono-
rowymi honorowymi. 

Na mocy uchwa³ zjazdowych Tytu³y Honorowego Cz³onka TPPW otrzymali:
2003 – Marian Jakubowicz, Zofia Czuba³a, 
2007 – Jan Dobry, Marian Kadow, Marian Król,
2011 – Marek WoŸniak, Piotr Florek, Zenon Brembor, Wojciech Zawadzki, Rudolf ¯u-

rek,
2015 – Stefan Bar³óg, W³odzimierz Warchalewski, Miros³aw Grzêdowski. 

Tytu³y Honorowego Prezesa:
2003 – Tytu³ Honorowego Prezesa Oddzia³u Lubuskiego otrzyma³ Stanis³aw Jaroszewicz,
2011 – Tytu³ Honorowego Prezesa Oddzia³u Kujawsko – Pomorskiego otrzyma³ Marian

Kadow,
2015 – Tytu³ Honorowego Prezesa Oddzia³u Wielkopolskiego przyznano Andrzejowi

Szymankiewiczowi,
2015 – Tytu³ Honorowego Prezesa Zarz¹du G³ównego TPPW 1918-1919 nadano Stefa-

nowi Bar³ogowi.
W roku 2007 Zarz¹d G³ówny TPPW powo³a³ Honorowego Kapelana Towarzystwa, Zo-
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sta³ nim o. prof. Eustachy Rakoczy – Jasnogórski
Kapelan ¯o³nierzy Niepodleg³oœci, wnuk Po-
wstañca Wielkopolskiego.

Na dorobek Towarzystwa w minionych la-
tach sk³ada siê wiele przedsiêwziêæ i inicjatyw.

Wa¿nym elementem dzia³alnoœci Towarzy-
stwa by³o wprowadzenie systemu inspiracyjno-
-motywacyjnego dla propagatorów pamiêci
o Powstaniu Wielkopolskim, dla organizatorów
ró¿nych form upowszechniania wiedzy histo-
rycznej o powstaniu i upamiêtniania miejsc zwi¹-
zanych z walk¹ powstañcz¹.

W roku 1995 ukaza³ siê pierwszy numer
rocznika historyczno-oœwiatowego „Wielko-
polski Powstaniec” s³u¿¹cego prezentowaniu
dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918
– 1919 i przebiegu dzia³añ powstañczych w po-
szczególnych miastach i gminach, informowaniu
o inicjatywach upamiêtniania powstania w ró¿-
nych œrodowiskach, wymianie doœwiadczeñ, w tym Kó³ TPPW i Szkó³ w pracy wychowaw-
czej, zw³aszcza posiadaj¹cych za patronów bohaterów Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919 roku. Wydano dot¹d 24 numery „Wielkopolskiego Powstañca”

Kolejn¹ inicjatyw¹ w tym systemie by³o ustanowienie w roku 1996 Nagrody Honorowej
Zarz¹du G³ównego TPPW – statuetki „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Statuetka jest
miniatur¹ fragmentu Pomnika poœwiêconego Powstañcom Wielkopolskim 1918-1919. Po-
mnik „Dobosza” ustawiono na rynku œremskim 15 listopada 1925 roku. Wykonany zosta³
wed³ug projektu W³adys³awa Marcinkowskiego. Zosta³ zniszczony przez Niemców 11 wrze-
œnia 1939 roku. Pomnik odbudowano i ponownie ods³oniêto w Parku im. Powstañców Wiel-
kopolskich w 1961 roku. RzeŸbê dobosza odtworzy³ Jerzy Sobociñski.

Pierwowzór statuetki zosta³ wykonany przez ówczesn¹ Odlewniê ¯eliwa Œrem S. A. Na-
groda Honorowa „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” jest przyznawana raz w roku,
przed uroczystymi obchodami rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wrêczenie
statuetek „Dobosz …..” odbywa siê w Pa³acu Dzia³yñskich w Poznaniu i ma charakter podsu-
mowania rocznej dzia³alnoœci na rzecz upamiêtnienia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

„Dobosz...” przyznawany jest osobom i instytucjom, które w sposób szczególny zas³u-
¿y³y siê w upowszechnianiu pamiêci, wiedzy i tradycji czynu niepodleg³oœciowego Wielkopo-
lan poprzez:

– dzia³alnoœæ popularno – naukow¹ dotycz¹c¹ historii Powstania Wielkopolskiego, inicja-
tywy badawcze i wydawnicze, publikacje ksi¹¿kowe, publicystykê itp.

– podejmowanie w pracy twórczej tematyki Powstania Wielkopolskiego 1918-1919  (li-
teratura, film, muzyka, plastyka itp.).

– dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹ o szerokim zasiêgu, obejmuj¹c¹ miêdzy innymi  konferen-
cje naukowe i popularno-naukowe, muzealnictwo i wszelkie formy maj¹ce   charakter
trwa³y o znaczeniu krajowym i regionalnym. 
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Pierwszymi laureatami „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” zostali:  prof. zw. dr hab.
Antonii Czubiñski – historyk, Gerard Górnicki – literat i Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.

Zaszczytny tytu³ „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” wraz ze statuetk¹ otrzyma³o do-
tychczas 74 osoby i 30 instytucji.  S¹ wœród nich miêdzy innymi historycy, literaci, regionaliœci,
muzealnicy, placówki oœwiatowo-wychowawcze. Szczegó³owe informacje o laureatacgh
zamieszczone s¹ w rozdzialen nastêpnym

Ponadto od roku 2009 Zarz¹d G³ówny wyró¿nia zas³u¿onych dzia³aczy TPPW, sym-
patyków i przyjació³ wspieraj¹cych ideê i program dzia³alnoœci Towarzystwa Pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego, Odznak¹ Honorow¹ „Wierni Tradycji”. Ustanowiono j¹ 30
stycznia 2009 r. – w 20. lecie powstania Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego.
Do tej pory przyznano 593 odznaki indywidualne i 34 zbiorowe. Od 2015 r. wrêczane s¹
tak¿e Z³ote Odznaki Honorowe „Wierni Tradycji”. Do chwili obecnej otrzyma³y je 24 oso-
by i obchodz¹ca w 2018 roku 50. rocznicê powstania oraz 45. rocznicê przyjêcia imienia Szko-
³a Podstawowa nr 263 im. Powstañców Wielkopolskich w Warszawie. 

Istotne miejsce w dzia³alnoœci Zarz¹du G³ównego i oddzia³ów wojewódzkich TPPW ma-
j¹ konferencje naukowe i popularno-naukowe s³u¿¹ce nie tylko pog³êbieniu wiedzy o Powsta-
niu Wielkopolskim, ale tak¿e aktualnemu stanowi badañ i historiografii zwi¹zanej z powsta-
niem oraz œwiadomoœci historycznej w spo³eczeñstwie o jego znaczeniu.

Wymieniæ mo¿na przyk³adowo tak¹ tematykê, jak: Powstanie Wielkopolskie – niedoce-
niony sukces (Zielona Góra), Stan i perspektywy historiografii o Powstaniu Wielkopolskim
(Gniezno), Mieszkañcy wsi w Powstaniu Wielkopolskim (Muzeum Rolnictwa i Przemys³u Rol-
no-Spo¿ywczego w Szreniawie), Skauci w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 (Poznañ),
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Kujawach, Pa³ukach i Pomorzu (Inowroc³aw), Udzia³
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farmaceutów w Powstaniu Wielkopolskim (PTPN w Poznaniu). Szczególne znaczenie mia³a
konferencja dotycz¹ca historiografii i edukacji szkolnej zorganizowana przez Zarz¹d G³ówny
TPPW i Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na konferencji dokonano oceny treœci
zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim w podstawach programowych nauczania historii
i w podrêcznikach do historii. Krytycznie oceniono te¿, treœci niektórych podrêczników histo-
rii. 

Dokonana przez naukowców i praktyków – nauczycieli, analiza w tym zakresie nie by³a
optymistyczna. Stwierdzono postêpuj¹c¹ redukcjê treœci kszta³cenia i osi¹gniêæ ucznia zwi¹za-
nych z Powstaniem Wielkopolskim. Znaczenie Powstania Wielkopolskiego zosta³o zawê¿one
do wymiaru regionalnego. St¹d sygnalizowano, ¿e istnieje realne zagro¿enie, ¿e uczeñ- zw³asz-
cza na poziomie szko³y podstawowej – w innym regionie kraju nic nie bêdzie wiedzia³ o Po-
wstaniu Wielkopolskim.

Konferencja odbi³a siê g³oœnym echem na ³amach prasy i w internecie. Wnioski wypraco-
wane na konferencji, w formie uchwa³y zosta³y przes³ane do Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej. By³ rok 2010. 

Kolejne reformy wiele nie zmieni³y. W roku 2017 Zarz¹d G³ówny TPPW, historycy Uni-
wersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz parlamentarzyœci poznañscy musieli interweniowaæ
w Ministerstwie Edukacji Narodowej o ujêcie w programach nauczania, dziejów Powstania
Wielkopolskiego w formie odpowiedniej do rangi i znaczenia tego Powstania dla odrodzonej
po zaborach Ojczyzny. Wnioski zosta³y czêœciowo spe³nione.

– Konferencje popularno-naukowe z inicjatywy ogniw organizacyjnych Towarzystwa Pa-
miêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 odbywa³y siê w wielu miastach i szko³ach. Wspo-
mnieæ w tym miejscu wypada o d³ugoletnich propagatorach wiedzy o Powstaniu Wielkopol-
skim, uczestnikach szeregu konferencji i popularnych wyk³adowcach w wielu œrodowiskach: Ja-
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nuszu Karwacie, Zdzis³awie Koœciañskim, Marku Rezlerze, Eligiuszu Tomkowiaku z Oddzia³u
Wielkopolskiego TPPW, a tak¿e w ostatnich latach Wawrzyñcu Wierzejewskim – prezesie
Oddzia³u Wielkopolskiego oraz Wies³awie H³adkiewiczu i Zenonie Bremborze z Oddzia³u Lu-
buskiego, Kamili Czechowskiej i Piotrze Adamczewskim z Oddzia³u Kujawsko – Pomorskiego.

W popularyzowaniu pamiêci i wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim wa¿n¹ rolê odgrywa-
j¹ wydawnictwa. Zarz¹d G³ówny TPPW, co zosta³o ju¿ wspomniane, jest wydawc¹ rocznika
historyczno-oœwiatowego „Wielkopolski Powstaniec.” Ponadto jest wydawc¹ biogramów po-
wstañczych „Powstañcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskie-
go 1918-1919” pod redakcj¹ prof. Bogus³awa Polaka.  W setn¹ rocznicê Powstania Wielko-
polskiego ukaza³ siê 15 tom. To opracowanie obejmuje dot¹d oko³o 5000 sylwetek uczestni-
ków powstania, prezentuje powstañców ró¿nej rangi – szeregowych i dowódców, a tak¿e lu-
dzi z powstañczego zaplecza.

– Towarzystwo jest te¿ wydawc¹ innych publikacji historycznych, miêdzy innymi:
– „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Katalog Ÿróde³ i materia³ów” pod red. prof. Sta-

nis³awa Sierpowskiego,
– „Zachowane mogi³y powstañców wielkopolskich, poleg³ych i i zmar³ych w czasie walk

powstañczych 19181919” – dr Zdzis³aw Koœciañski i dr Zenon Wartel,
– „Kobiety w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” – Anna Bar³óg–Mitmañska,
– „Mogi³y powstañców wielkopolskich na cmentarzu junikowskim” – Stefan Psik, Danuta

Kossobudzka.
– „Powstañcy Wielkopolscy wzorem dla m³odzie¿y”– Stefan Bar³óg, Stefan Wojtkiewicz,

Ma³gorzata Wróbel.
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Wydawnictwami poszczyciæ siê mog¹ tak¿e Oddzia³y i Ko³a TPPW, wymieniæ przyk³ado-
wo mo¿na takie pozycje jak:

– „Wierni Powstañczym Tradycjom. XX lat Oddzia³u Lubuskiego TPPW 1918-1919
w Zielonej Górze”.

– Powstanie Wielkopolskie w Mroczy i okolicy.
– Mieszkañcy gminy Dopiewo w Powstaniu Wielkopolskim.
– Powrót Or³a. Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Pilskiej.
– S³ownik biograficzny powstañców wielkopolskich na Ziemi Wielichowskiej.
– Wrzeœnia a Powstanie Wielkopolskie i wiele innych. 
Wszystkie opracowania maj¹ charakter regionalny, œrodowiskowy. Wnosz¹ one miêdzy

innymi nie odkryte dot¹d wydarzenia, ciekawostki stanowi¹c tym samym przyczynek dla ba-
daczy i opracowañ naukowych poœwiêconych problematyce dziejów Powstania Wielkopol-
skiego.

Zarz¹d G³ówny TPPW by³ wspó³organizatorem z Bibliotek¹ Raczyñskich trzech wystaw
ksi¹¿ek zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim, ukazuj¹cych dorobek wydawniczy w tym
zakresie.

Ostatnia wystawa odby³a siê w 2013 roku, zaprezentowano wówczas 200 wydawnictw
poœwiêconych czynowi niepodleg³oœciowemu Wielkopolan 1918-1919 roku. Najstarsz¹ za-
prezentowan¹ publikacj¹ by³a ksi¹¿ka Karola Rzepeckiego z roku 1919 pt. „Powstanie gru-
dniowe w Wielkopolsce”. Wojciech Speleniak, ówczesny dyrektor Biblioteki Raczyñskich po-
wiedzia³: „publikacji o ró¿nym charakterze zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim” jest
obecnie oko³o 6 tysiêcy.
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Przy organizacji wystawy przyjêto za³o¿enie prezentacji wybranych wydawnictw, najstar-
szych w bibliotecznych zbiorach oraz tych, które w powojennym okresie mia³y szczególne zna-
czenie. Nadmieniæ nale¿y równie¿, ¿e ostatnie lata obfitowa³y wydawnictwami regionalnymi,
przyczyniaj¹c siê do wzbogacania piœmiennictwa historycznego o Powstaniu Wielkopol-
skim 1918 -1919.

Otwarciu wspomnianej wystawy towarzyszy³o spotkanie autorów ksi¹¿ek, historyków i re-
gionalistów, na którym w trakcie dyskusji, czasami polemicznej, omówiono dotychczasowy do-
robek, zwrócono uwagê na braki w niektórych obszarach tematycznych i formach literackich.
Sygnalizowano równie¿ spo³eczn¹ potrzebê opracowania i wydania Encyklopedii Powstania
Wielkopolskiego.

Towarzystwo troszczy siê równie¿ o materialne upamiêtnienie Powstania Wielkopolskie-
go 1918 - 1919. Jego ogniwa organizacyjne przy wspó³pracy z samorz¹dami lokalnymi by³y
w minionych latach inicjatorami odnowienia i utworzenia szeregu nowych miejsc pamiêci po-
wstañczej, pomników, obelisków, tablic pami¹tkowych itp.

Oto niektóre z nich:
Odnowiony zosta³ miêdzy innymi w Bydgoszczy jeden z najstarszych pomników – Grób

Nieznanego Powstañca Wielkopolskiego, w którym spoczywa nieznany powstaniec, ranio-
ny 16 kwietnia 1919 r. w walce pod Murowañcem. Odnowiono tak¿e pomniki w Czernieje-
wie, Kramsku i Œrodzie Wielkopolskiej.

Nowy pomnik, o szczególnym znaczeniu – Pomnik Dobosza Powstania Wielkopolskiego
– ods³oniêty zosta³ 19 grudnia 2013 r. w Zielonej Górze, stan¹³ na Placu Powstañców Wielko-
polskich w centrum miasta. 

Dobosz zielonogórski ró¿ni siê trochê od „swego brata” œremskiego chocia¿by uniesiony-
mi w górê pa³eczkami ale reprezentuje te same idea³y. Wykonany zosta³ przez Romualda Wi-
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œniewskiego a inspiracj¹ plastyczn¹ dla niego by³a praca autorstwa Pauliny G¹siorowskiej z Su-
lechowa – laureatki w konkursie uczniowskim na temat Powstania Wielkopolskiego pt. „Do-
bosz Powstania”. Pomnik jest poœwiêcony powstañcom wielkopolskim, m³odym ludziom,
a jednoczeœnie, uczestnikom walk o niepodleg³oœæ. Pomnik Dobosza, w czasie uroczystoœci,
ods³ania³y dzieci wraz z doros³ymi, przedstawicielami w³adz. Pomnik ten jest równie¿ symbo-
lem ³¹cz¹cym tradycje województwa lubuskiego z Wielkopolsk¹, z idea³ami TPPW i wartoœcia-
mi Powstania Wielkopolskiego. 

Nowe pomniki i obeliski, tak¿e o du¿ych wartoœciach ideowo-patriotycznych powsta³y po-
nadto w wielu innych miejscowoœciach zwi¹zanych zw³aszcza z wydarzeniami powstañczymi
i tak: w Budzyniu, Czerniejewie, Janikowie, Kruszewie, Kargowej, Kroœnie Odrzañskim, Krobi,
Kruszewie, Mroczej, Mieleszynie, Pile, Rzywnie ko³o £abiszyna, Strzelnie, Szamocinie, Sulecho-
wie, Szubinie, Trzemesznie, Wolsztynie, Wysokiej – Walachówce, Z³otnikach Kujawskich
i ¯aganiu.

Natomiast tablice pami¹tkowe zawis³y w Buku, Dopiewie, Dêbnie, GnieŸnie, Inowroc³a-
wiu, Kaliszu, KoŸminie Wlkp., Miêdzychodzie, Powidzu, Pile, Skokach, Wolsztynie i ¯ninie.

Cenn¹ te¿ inicjatyw¹ by³o nadawanie ulicom i placom miejskim nazw zwi¹zanych z boha-
terami Powstania Wielkopolskiego np.: 

– Plac Gen. Józefa Dowbora Muœnickiego w Szczecinie,
– Skwer im. p³k Stanis³awa Siudy w B³otnicy ko³o Przemêtu,
– Skwer im. W³adys³awa Rybakowskiego – powstañca wielkopolskiego w Krotoszynie,
– Skwer im. Wincentego i Jana Wierzejewskich w Poznaniu.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ inicjatywê Zarz¹du Wielkopolskiego TPPW i Urzêdu Miasta

Poznania oraz Ko³a TPPW we Wronkach – znakowanie na cmentarzach mogi³ Powstañców
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Ods³oniêcie Pomnika „Dobosza” w Zielonej Górze – 2013 r.
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Uroczystoœæ przed Pomnikiem Powstañca Wielkopolskiego w Wolsztynie – 2014 r.

Plac im. Gen. Józefa Dowbór - Muœnickiego w Szczecinie, rok 1998



Wielkopolskich pami¹tkowymi tablicami informacyjnymi o osobie spoczywaj¹cej w mogile
„Powstaniec Wielkopolski 1918-1919”. 

Niezmiernie wa¿na i odpowiadaj¹ca na oczekiwania rodzin powstañczych jest inicjatywa
umieszczania tabliczek na mogi³ach powstañczych. Zrodzi³a siê ona w Kole TPPW we Wron-
kach. Organizatorem dzia³añ na rzecz tabliczek na terenie Poznania i Wielkopolski by³ przez
wiele lat œp. prezes Oddzia³u Wielkopolskiego Andrzej Szymankiewicz. Szczególne nasilenie tej
akcji zwi¹zane by³o w ostatnim okresie ze zbli¿aj¹c¹ siê 100. rocznic¹ Powstania Wielkopol-
skiego. Np. od 2016 roku trwa³a akcja znakowania mogi³ powstañczych na terenie powiatu
gnieŸnieñskiego i wrzesiñskiego, której inicjatorem jest senator RP Robert Gawe³ – prezes Ko-
³a TPPW w GnieŸnie. Znakowaniem grobów na terenie powiatu wrzesiñskiego zajmowa³o siê
TPPW ko³o nr 24 we wspó³pracy z Zespo³em Szkó³ Zawodowych nr 2 im. Powstañców Wiel-
kopolskich we Wrzeœni oraz Stowarzyszeniem Kibiców Lecha Poznañ – fundatorem tabliczek.
W ramach tej akcji oznakowano 127 grobów na 24 cmentarzach. Podobne akcje by³y prowa-
dzone w innych miejscowoœciach. Obecnie na wielu mogi³ach w Wielkopolsce, województwie
kujawsko – pomorskim i lubuskim znajduj¹ siê odpowiednie informacje i tablice. Obecnie ini-
cjatywê tê realizuje wiele Kó³ TPPW wraz z lokalnymi samorz¹dami.

Podane przyk³ady, mo¿e nawet niepe³ne, obrazuj¹ zakres dzia³añ Towarzystwa na rzecz
materialnego upamiêtnienia Powstania Wielkopolskiego i jego uczestników. Dorobek w tej
dziedzinie jest znaczny.

Du¿¹ wagê w swojej dzia³alnoœci Towarzystwo przyk³ada do pracy patriotyczno-wycho-
wawczej w œrodowisku m³odzie¿y szkolnej dotycz¹cej upowszechniania wiedzy i tradycji Po-
wstania Wielkopolskiego 1918-1919.
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Znakowanie grobów powstañczych



Przy Zarz¹dzie G³ównym TPPW istnieje Klub – „rodzina” szkó³ nosz¹cych imiona boha-
terów Powstania Wielkopolskiego.

„Rodzina” ta zawi¹za³a siê jeszcze przed powstaniem TPPW, na I Ogólnopolskim Zlocie
Szkó³ zwi¹zanych wspólnym patronem szko³y- bohaterami Powstania Wielkopolskiego w Ka-
liszu. Organizatorem Zlotu by³a Szko³a Podstawowa Nr 16 w Kaliszu nosz¹ca imiê Powstañ-
ców Wielkopolskich.

Obecnie skupia ona 105 szkó³ a tak¿e 15 jednostek organizacyjnych ZHP.
W ostatnim roku szkolnym z powodu likwidacji Gimnazjów w wyniku reformy uby³o kil-

kanaœcie szkó³ nosz¹cych imiona Powstañców Wielkopolskich. Jednak¿e proces przyjmowa-
nia na patrona szko³y bohaterów Powstania Wielkopolskiego trwa, ubiegaj¹ siê o to nowo po-
wsta³e po gimnazjach placówki.

Dorobkiem Klubu „ rodzina” s¹ ogólnopolskie zloty szkó³, w których uczestnicz¹ równie¿
czêsto jednostki harcerskie. Do tej pory odby³o siê osiem ogólnopolskich zlotów: 
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Uczestnicy Zlotu przed katedr¹ i Pomnikiem Boles³awa Chrobrego w GnieŸnie – 2004 r.



I Kalisz -1978 r. Organizator ZBoWiD i Szko³a Podstawowa Nr 16 im. Powstañców
Wielkopolskich w Kaliszu.

II Poznañ -1988 r. Organizator – ZBoWiD i ZHP.
III Poznañ £awica -1993 r. Organizator – TPPW i 4 Korpus Lotniczy WP na £awicy.
IV Warszawa – 1998 r. Organizator – TPPW i Szko³a Podstawowa Nr 263 im. Powstañ-

ców Wielkopolskich w Warszawie.
V Poznañ – 2003 r. Organizator – Wielkopolski Urz¹d Marsza³kowski i TPPW.
VI Gniezno – Zdziechowa – 2004 r. Organizator – TPPW, MDK w GnieŸnie i Szko³a

Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich w Zdziechowie.
VII Wrzeœnia – 2008 r. Organizator – TPPW, Starosta Wrzesiñski i Zespó³ Szkó³ Zawo-

dowych Nr 2 im. Powstañców Wielkopolskich we Wrzeœni.
VIII Lusowo, Poznañ – 2014 r. Organizator – TPPW, Towarzystwo Pamiêci Genera³a Jó-

zefa Dowbora Muœnickiego w Lusowie i Szko³a Podstawowa im. Genera³a Józefa Do-
wbora Muœnickiego w Lusowie.

Z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego  kolejny Zlot odby³ siê w GnieŸnie. 
Ponadto szko³y maj¹ce za patrona wspólnego bohatera, wzajemnie odwiedzaj¹ siê, uczest-

nicz¹ w organizowanych przez siebie uroczystoœciach „Œwiêta Patrona” oraz w innych impre-
zach. – Szczególnym tego przyk³adem jest organizacja przez Zarz¹d Oddzia³u Kujawsko-Po-
morskiego imprezy pod has³em „Spotkanie u Przyjació³”, podczas której szko³a organizator
spotkania prezentuje swój dorobek, osi¹gniêcia wychowawczo-dydaktyczne, sportowe, arty-
styczne itp.

Wszystkie Zloty, zjazdy, spotkania szkól s³u¿¹ wymianie doœwiadczeñ z pracy wychowaw-
czej z patronem szko³y i prezentowaniu dorobku w tym zakresie. Ponadto przybli¿aj¹ uczest-
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Zlot Szkó³ im. Powstañców Wielkopolskich we Wrzeœni – 2008 r.



nikom zlotów miejsca historyczne zwi¹zane z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 r. i tak
np. III Zlot w Poznaniu, £awica – tradycje zwi¹zane ze zdobyciem niemieckiego lotniska i utwo-
rzeniem powstañczej eskadry lotniczej. Z kolei IV Zlot w Warszawie przybli¿y³ uczestnikom
Grób Nieznanego ̄ o³nierza i Kwaterê oraz Pomnik poœwiêcony Powstañcom Wielkopolskim
i Œl¹skim na cmentarzu pow¹zkowskim, a VII Zlot we Wrzeœni dzieje walk dzieci wrzesiñskich
o polskoœæ, Pomnik Dzieci Wrzesiñskich i Marii Konopnickiej autorki Roty. Kolejny zaœ VIII Zlot
Lusowo-Poznañ zapozna³ uczestników z dziejami dowódców Powstania Wielkopolskiego
– Genera³ami Stanis³awem Taczakiem i Józefem Dowbor-Muœnickim oraz z ich mogi³ami w Po-
znaniu i Lusowie.

Ogólnopolskie zloty sta³y siê tradycyjn¹ form¹ kontaktów miêdzy szko³ami i jednostkami
organizacyjnymi ZHP. Dziêki tym spotkaniom i wymianie doœwiadczeñ nowe placówki szybko
asymiluj¹ siê w „rodzinie szkó³” wspólnego patrona. 

W upowszechnianiu wiedzy wœród m³odzie¿y o Powstaniu Wielkopolskim wa¿n¹ role
odgrywaj¹ wszelkie konkursy, wycieczki i rajdy szlakami Powstania Wielkopolskiego, wysta-
wy oraz inscenizacje – tzw. rekonstrukcje historyczne. Spoœród wielu konkursów du¿ym za-
interesowaniem cieszy³y siê, miêdzy innymi takie konkursy Zarz¹du G³ównego TPPW jak:

– Konkurs na stronê internetow¹ o patronie szko³y „ Powstañcy Wielkopolscy”.
– Konkurs literacki na wiersz i opowiadanie o Powstaniu wielkopolskim, któremu patrono-

wa³ Gerard Górnicki znany poznañski literat.
– Konkurs filmowy dla m³odzie¿y i nauczycieli „Z kamer¹ po miejscach pamiêci Powstania

Wielkopolskiego”.
W 2007 roku zorganizowany zosta³ przez Zarz¹d G³ówny TPPW przy wspó³udziale Ku-

ratorium Oœwiaty i Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, po raz pierwszy kon-
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Uczestnicy Zlotu Szkó³ nosz¹cych imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu – 1994 r.



kurs internetowy dotycz¹cy wiedzy i miejsc pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim. W konkur-
sie uczestniczy³o (zalogowa³o siê) przesz³o 2000 uczniów wszystkich typów szkó³. Nie wszy-
scy jednak wytrwali do koñca. 

Kolejnymi Konkursami internetowymi Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918/1919 by³y: Konkurs pt. „Barwy i broñ ¿o³nierzy Powstania Wiel-
kopolskiego”, oraz Konkurs pt. „¯o³nierze Wielkopolscy” zorganizowane wspólnie z Wielko-
polskim Muzeum Wojskowym.

Ponadto pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej  zorganizowano konkurs pt. „Je-
steœmy tacy jak Oni” .Jego celem by³o odniesienie do wartoœci, które przyœwieca³y uczestni-
kom walk powstañczych, dokonanie porównañ patriotyzmu lat minionych, do wspó³cze-
snych czasów.

Popularne by³y równie¿ konkursy plastyczne organizowane w zasadzie przez wszystkie
jednostki organizacyjne TPPW i szko³y nosz¹ce imiona Powstañców Wielkopolskich.
Na szczególne wyró¿nienie zas³uguj¹ konkursy plastyczne organizowane przez Zarz¹d Kujaw-
sko-Pomorski – Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne Powstanie Wielkopolskie oczyma dziec-
ka” oraz podobne przedsiêwziêcia Zarz¹du Oddzia³u Lubuskiego. 

W 2016 roku konkurs dla m³odzie¿y szkolnej pt. „Jak wyobra¿am sobie obchody 100.
rocznicy Powstania Wielkopolskiego”, którego owocem by³y ciekawe projekty obchodów
centralnych, wojewódzkich, miejskich, gminnych oraz szkolnych. G³ówn¹ nagrod¹ dla jego
zwyciêzców by³a nagroda ufundowana przez Europos³ankê dr Krystynê £yback¹ – wyjazd
do Brukseli po³¹czony ze zwiedzaniem gmachu Parlamentu Europejskiego.

W 2018 roku wspólnie z Zarz¹dem Oddzia³u Poznañskiego Zwi¹zku LiteratówPolskich
Konkurs Literacki im. Romana Wilkanowicza, który by³ poœwiêcony 100. rocznicy Powstania
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Laureaci Gminnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim – Stêszew 2008 r.



Wielkopolskiego, jego dziejom, wartoœciom i tradycji. Wziêli w nim udzia³ zarówno doœwiad-
czeni ju¿ w sztuce pisarskiej jak i debiutanci, g³ównie m³odzie¿.

Wspomnieæ tak¿e nale¿y, ¿e ka¿dy konkurs organizowany przez Zarz¹d G³ówny TPPW
ma swego patrona na przyk³ad:

– Konkursy Plastyczne im. Leona Prauziñskiego Powstañca Wielkopolskiego, malarza i ilu-
stratora.

– Konkursy literackie im. Romana Wilkanowicza Powstañca Wielkopolskiego, poety,
dziennikarza i satyryka.

W podsumowaniu konkursów plastycznych uczestnicz¹ przedstawiciele rodziny L. Prau-
ziñskiego.

Atrakcyjn¹ form¹ dla m³odzie¿y i to o du¿ych walorach edukacyjnych i wychowawczych
s¹ wycieczki oraz szeroko rozumiana turystyka. Te formy popularyzowania dziejów Powsta-
nia Wielkopolskiego TPPW realizuje wspólnie z PTTK, z którym zawar³ umowê o wspó³pra-
cy. Nadto przy Poznañskim Oddziale Pilotów PTTK istnieje Ko³o naszego Towarzystwa.

Du¿¹ inicjatywê w tej dziedzinie przejawiaj¹ Oddzia³y Kujawsko-Pomorskie i Lubuskie.  Cie-
kaw¹ inicjatywê realizuje Ko³o TPPW w Sulechowie organizuj¹c cykle wycieczek i rajdów hi-
storyczno-edukacyjnych, inspiruj¹c swoim przyk³adem pozosta³e Ko³a i szko³y. S¹ miêdzy in-
nymi rajdy piesze i rowerowe szlakami dzia³añ powstañczych przebiegaj¹ce przez Babimost,
Kargow¹ i Nowe Kramsko. Organizatorami wêdrówek o ró¿nym charakterze w wojewódz-
twie Kujawsko-Pomorskim s¹ Ko³a w: Brzozie, Inowroc³awiu, Nakle, Pakoœci, Rynarzewie
i Z³otnikach Kujawskich .

W Wielkopolsce natomiast szczególnym organizatorem jest Ko³o we Wronkach – inicja-
tor maratonu „Œladami Powstania Wielkopolskiego” dla szkó³ z Wronek i gmin oœciennych.
Znaczny dorobek w tym zakresie ma równie¿ Chodzie¿, Nowy Tomyœl i RogoŸno Wlkp.
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Marszobieg dla najm³odszych w Nowym Tomyœlu
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Wiceprezes ZO Lubuskiego TPPW Zenon Brembor podczas zajêæ  z m³odzie¿¹

Pieszy Rajd do Lgowa – 2018 r.

Uczestnicy biegu szlakiem powstañczym w Pakoœci



Popularyzowaniu historii Powstania Wielkopolskiego s³u¿¹ tak¿e wystawy, zw³aszcza po-
wszechnie organizowane w szko³ach im. Powstañców Wielkopolskich, czêsto prezentuj¹ce
materia³y i eksponaty pozyskane w czasie wêdrówek od rodzin uczestników Powstania Wiel-
kopolskiego oraz prace z ró¿nych konkursów na temat Powstania. Ciekaw¹ inicjatyw¹ popu-
laryzuj¹c¹ wiedzê o Powstaniu Wielkopolskim jest „Mobilne Muzeum Powstania Wielkopol-
skiego” zorganizowane w gminie Dopiewo, usytuowane w piêtrowym autobusie typu londyñ-
skiego, w którym rolê kustosza pe³ni³ Eligiusz Tomkowiak – historyk, regionalista i cz³onek ZG
TPPW.
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Odwach – Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, otwarte w 2001 r.

Spotkanie historyków i regionalistów w poznañskim Odwachu – 2014 r.



Spoœród inicjatyw Towarzystwa Pamiêci
Powstania Wielkopolskiego nie mo¿na po-
min¹æ dzia³añ, wspartych przez poznania-
ków, na rzecz utworzenia w Poznaniu Mu-
zeum Powstania Wielkopolskie-
go 1918/1919. 

O koniecznoœci utworzenia sta³ej ekspo-
zycji o Powstaniu Wielkopolskim w jednym
z muzeów poznañskich mówiono prawie
od pocz¹tku dzia³alnoœci TPPW. Ju¿
w 1994 r. cz³onkowie Prezydium Towarzy-
stwa zg³aszali ju¿ ten postulat podczas spo-
tkania z ówczesnym wojewod¹ poznañskim
dr. W³odzimierzem £êckim oraz prezyden-
tem Poznania Wojciechem Szczêsnym
– Kaczmarkiem. Starania o powstanie mu-
zeum trwa³y jeszcze przez nastêpne lata i na-
potyka³y na szereg trudnoœci. W roku 2000
Zarz¹d Towarzystwa wystosowa³ list
otwarty do Prezydenta Poznania, oczeku-
j¹c szybkiego podjêcia decyzji o utworzeniu
Muzeum Powstania Wielkopolskiego. 

D³ugo oczekiwane otwarcie nast¹pi-
³o 18 grudnia 2001 r. Muzeum powsta³o ja-
ko Oddzia³ Wielkopolskiego Muzeum
Walk Niepodleg³oœciowych (obecnie Wiel-
kopolskiego Muzeum Niepodleg³oœci). 

Zarz¹d G³ówny TPPW podpisa³ z dy-
rekcj¹ Muzeum umowê o wspó³pracy. Ko-
misja Historyczna Zarz¹du G³ównego
TPPW wspólnie z Muzeum jest w poznañ-
skim Odwachu jest organizatorem otwar-
tych spotkañ historycznych obejmuj¹cych
swoj¹ tematyk¹ ró¿norodne aspekty wyda-
rzeñ Powstania Wielkopolskiego w po-
szczególnych miastach i gminach, udzia³
w nich ludzi ró¿nych grup spo³eczno-zawo-
dowych, ciekawostki i losy uczestników
czynu niepodleg³oœciowego. 

Czêsto równie¿ uroczyste podsumowa-
nia i zakoñczenia konkursów organizowa-
nych przez TPPW dotycz¹ce Powstania
Wielkopolskiego odbywaj¹ siê w sali Od-
wachu. 

Spoœród wielu inicjatyw wymieniæ
nale¿y:
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Przekazanie do Muzeum Powstania Wielkopolskiego Krzy¿y Wielkich Orderu Odrodzenia Polski 
– dla  dowódców Powstania Wielkopolskiego

Mundury powstañcze przekazane dla jednostki wojskowej na £awicy



– przyznanie  poœmiertnie na wniosek Zarz¹du G³ównego TPPW, przez Prezydenta RP Krzy-
¿y Wielkich Odrodzenia Polski dowódcom Powstania Wielkopolskiego – genera³om Sta-
nis³awowi Taczakowi oraz Józefowi Dowbor Muœnickiemu. Symbolicznego wrêczenia od-
znaczeñ dokonano w czasie uroczystych obchodów 80.rocznicy Powstania Wielkopolskie-
go w Poznaniu. Odznaczenia te przekazane zosta³y nastêpnie przez Towarzystwo Pamiê-
ci Powstania Wielkopolskiego – bêd¹ce depozytariuszem odznaczeñ do Muzeum Powsta-
nia Wielkopolskiego w Poznaniu.

– wprowadzania do uroczystoœci przed Pomnikami zwi¹zanymi z Powstaniem Wielkopolskim
obok wojskowej oprawy równie¿ warty honorowej w mundurach powstañczych specjal-
nie na te okazje uszytych. Mundury powstañcze sfinansowa³ Wojewoda Wielkopolski
W³odzimierz £êcki. Mundury zosta³y nastêpnie przekazane przez ZG TPPW jednostce lot-
niczej WP na £awicy, która w tym czasie tê wartê honorow¹ przed Pomnikiem Powstañ-
ców Wielkopolskich wystawia³a.

– organizowania otwartych zebrañ Kó³ Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego,
spotkañ z rodzinami uczestników Powstania Wielkopolskiego. Cykliczne spotkania z rodzi-
nami uczestników Powstania Wielkopolskiego zainicjowano w Œremie, jako „Spotkania po-
koleñ” a w Opalenicy, jako „Spotkania rodzin uczestników powstania”. Spotkania te, orga-
nizowane przy kawie s³u¿¹ wspomnieniom o pochodz¹cych z danych rodzin powstañcach,
prezentowanym na forum ró¿nymi formami (opowiadanie, zdjêcia, dokumenty, ksi¹¿ki, fil-
my itp.). Obejmuj¹ one równie¿ wspólne œpiewanie piosenek powstañczych, patriotycz-
nych, czêœæ artystyczn¹ w wykonaniu m³odzie¿y szkolnej i – cenione przez wszystkich
– rozmowy towarzyskie dotycz¹ce naszej rodzinnej historii. Spotkania z rodzinami uczest-
ników powstania rozpowszechni³y siê, s¹ organizowane przez Ko³a TPPW w wielu œrodo-
wiskach i uczestnicz¹ w nich czêsto przedstawiciele lokalnych w³adz samorz¹dowych.
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Spotkanie miêdzypokoleniowe w Zaniemyœlu
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Okolicznoœciowa pocztówka wydana z okazji pierwszego,wielopokoleniowego spotkania opalenickiej
rodziny powstañczej – 2009 r.

Sta³ym elementem spotkañ opalenickich jest wspólne œpiewania z pomoc¹ w³asnego œpiewnika



– organizowanie corocznie od 2015 r. Dnia Tradycji na Rynku Starego Miasta w Poznaniu,
w ramach Jarmarku Œwiêtojañskiego. Jest to ciekawa inicjatywa Oddzia³u Wielkopolskie-
go TPPW – impreza, która ma charakter festynu, adresowana nie tylko do cz³onków
i sympatyków Towarzystwa, ale równie¿ do mieszkañców Poznania oraz turystów z kra-
ju i zagranicy. Odbywa³a siê do tej pory na scenie przed ratuszem lub Odwachem i wokó³.
Celem imprezy jest ukazanie kolejnych rocznic Powstania Wielkopolskiego, jako wyda-
rzeñ podnios³ych i radosnych. Co roku organizatorem imprezy s¹ inne ko³a Oddzia³u
Wielkopolskiego Towarzystwa. W jej programie imprezy pojawiaj¹ siê: wystêpy arty-
styczne w wykonaniu dzieci, m³odzie¿y i zespo³ów profesjonalnych, pogadanki np. na te-
mat miejsc pamiêci zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim, organizacji kombatanckich,
które zrzesza³y Powstañców Wielkopolskich, minikonkursy wiedzy o powstaniu oraz gry
miejskie. Imprezie towarzysz¹ stoiska z ró¿norodnymi artefaktami dotycz¹cymi Powsta-
nia Wielkopolskiego. Pojawi³a siê równie¿ pracownia przygotowywania rozetek powstañ-
czych. Wœród atrakcji Dnia tradycji nale¿y wspomnieæ równie¿ zwiedzanie zabytków
w towarzystwie przewodników ko³a PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu. Szczegól-
n¹ oprawê wydarzeniu nadaj¹ ka¿dorazowo rekonstruktorzy w replikach mundurów po-
wstañczych. Uczestnicy imprezy otrzymuj¹ okolicznoœciowe certyfikaty potwierdzaj¹ce
udzia³ w wydarzeniu. Serwuje siê tak¿e grochówkê z „powstañczego kot³a”.

– organizowanie imprez plenerowych, których celem jest prezentacja zwyciêskiego zry-
wu Wielkopolan i propagowanie postaw patriotycznych. S¹ one adresowane g³ównie
do cz³onków i sympatyków TPPW, ale maj¹ charakter otwarty dla wszystkich.
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Dwukrotnie – 27 sierpnia 2016 r. i 26 sierpnia 2017 r. przy udziale kó³ terenowych zor-
ganizowany zosta³ w Poznaniu przez Oddzia³ Wielkopolski – Festyn Tradycji i Pamiêci Powsta-
nia Wielkopolskiego. Rozpoczyna³a go uroczysta msza œw. w Bazylice Katedralnej na Ostrowie
Tumskim. W drugiej czêœci w amfiteatrze, po drugiej stronie Cybiny wystêpowali zaproszeni
goœcie – artyœci i m³odzie¿ szkolna z koncertem pieœni patriotycznych, inscenizacjami teatralny-
mi, scenkami rodzajowymi i tañcami, wyg³aszano ciekawe prelekcje, prezentowano ekspona-
ty i wydawnictwa zwi¹zane z Powstaniem Wielkopolskim, oraz zwiedzano oryginaln¹ ekspo-
zycjê w centrum „Brama Poznania”. Uczestniczyli cz³onkowie, sympatycy Towarzystwa z te-
renu Wielkopolski, prezentuj¹cy swoje tradycje regionalne i zbiory poœwiêcone tematyce po-
wstañczej. W imprezie liczny udzia³ wziêli harcerze i grupy rekonstrukcyjne.

W realizacji swoich celów statutowych Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskie-
go 1918/19 prowadzi sta³¹ wspó³pracê z administracj¹ pañstwow¹ i samorz¹dow¹. 

W celu pozyskania sojuszników dla pielêgnowania pamiêci o zwyciêskim Powstaniu Wiel-
kopolskim 1918-1919 oraz podejmowania i inspirowania dzia³añ s³u¿¹cych pracom badaw-
czym, dokumentacyjnym oraz popularyzatorskim, w tym szczególnie w zakresie krzewienia
postaw patriotycznych wœród m³odzie¿y, zawarto porozumienia o wspó³pracy z:

– Ministerstwem Obrony Narodowej w dniu 19 wrzeœnia 2002 r. 
– Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym w dniu 21 marca 2003 r., 
– Muzeum Powstania Wielkopolskiego – Oddzia³em Wielkopolskiego Muzeum Walk Nie-

podleg³oœciowych w dniu 15 czerwca 2004 r.
– Automobilklubem Wielkopolski w dniu 16 marca 2011 r.
– Chor¹gwi¹ Wielkopolsk¹ Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego im. Powstañców Wielkopol-
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Impreza plenerowa - Zjazd Kó³ i Klubów Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW
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Podpisanie umowy z MON przez prezesa ZG TPPW Stefana Bar³oga

Podpisanie umowy z PTTK



246

Podpisanie umowy z Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych

Podpisanie umowy z Automobilklubem Wielkopolski



skich 1918 - 1919 oraz  Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddzia³ Poznañ w dniu
16 lutego 2018 roku. 

Bliska wspó³praca ³¹czy Towarzystwo z ruchem kombatanckim, zw³aszcza ze Zwi¹zkiem
Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych. Poza tym Towarzystwo wspó³pracuje tak-
¿e m. in. ze: Zwi¹zkiem Inwalidów Wojennych RP, Urzêdem ds. Kombatantów RP i Osób Re-
presjonowanych, Ministerstwem Edukacji Narodowej kuratoriami oœwiaty, Odzia³em Dosko-
nalenia Nauczycieli w Poznaniu, Zwi¹zkiem Harcerstwa Polskiego, Wielkopolsk¹ Lig¹ Obrony
Kraju, Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego, Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹, Stowarzyszeniem
Kibiców „Wiara Lecha”, Towarzystwem Pamiêci Gen Dowbor – Muœnickiego w Lusowie,
Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym, Towarzystwem Gimnastycznym „Sokó³”, Wiel-
kopolskim Zwi¹zkiem Chórów i Orkiestr, Poznañskim Chórem Nauczycieli im. I. J. Paderew-
skiego, Warszawskim Klubem Wielkopolan EKA i innymi.

Weksylium Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, ale jednoczeœnie
wyró¿nieniem oraz symbolem wiernoœci idea³om i tradycji, jakie przyœwieca³y bohaterskim
powstañcom, jest sztandar Towarzystwa.

W 80. rocznicê Powstania Wielkopolskiego Spo³eczny Komitet ufundowa³ sztandar dla
Zarz¹du G³ównego TPPW. Uroczystoœæ wrêczenia mia³a miejsce poznañskim Placu Wolnoœci
w dniu 21 listopada 1998 r. W uroczystoœci uczestniczyli m. in. Wojciech Szczêsny Kaczmarek
– prezydent Poznania, Jadwiga Rotnicka – przewodnicz¹ca Rady Miasta, gen. Krzysztof Pajew-
ski, przedstawiciel Metropolity Poznañskiego ks. kan. Czes³aw Grzelak oraz dwaj powstañcy
ppor. Andrzej Mazurek i ppor. Tadeusz Weso³owski. Uczestniczy³a tak¿e Kompania Honoro-
wa Wojska Polskiego i Orkiestra Reprezentacyjna WP oraz Kompania Honorowa Szko³y
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Umowa z poznañskim Oddzia³em TWP i Chor¹gwi¹ Wielkopolsk¹ ZHP.
Umowy podpisuje prezes  ZG TPPW  Tadeusz Musia³ 



Aspirantów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Dru¿yna Sztandarowa Chor¹gwi Wielkopolskiej
ZHP, delegacje zaprzyjaŸnionych organizacji spo³ecznych ze sztandarami, m³odzie¿ szkolna,
harcerze i mieszkañcy Poznania.

Przed przekazaniem sztandaru na rêce prezesa Zarz¹du G³ównego TPPW Stefana Bar³o-
ga, g³os zabra³ dr Marian Król – przewodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu Obchodów 80. Rocz-
nicy Powstania Wielkopolskiego, syn powstañca. W swoim wyst¹pieniu powiedzia³ m. in.

„Czyn powstañców, ich krew przelana w walkach z zaborc¹ zadecydowa³y o tym,
¿e Wielkopolska znalaz³a siê w granicach odrodzonego Pañstwa Polskiego. Wdziêcz-
ni jesteœmy za to naszym Ojcom i Dziadom....”
Z wdziêcznoœci¹ wi¹¿e siê tak¿e zobowi¹zanie do godnego ich uhonorowania i za-
chowania w pamiêci patriotycznego czynu. Tej idei s³u¿y dzia³alnoœæ Towarzystwa Pa-
miêci Powstania Wielkopolskiego.... Dziœ w imieniu spo³eczeñstwa wielkopolskiego
przekazujemy sztandar organizacyjny na rêce przedstawicieli Towarzystwa Pamiêci
Powstania Wielkopolskiego, z ¿yczeniami, by ten sztandar towarzyszy³ dalszym dzia-
³aniom i dokumentowa³ zwyciêski zryw niepodleg³oœciowy Wielkopolan...”. 

Aktu poœwiêcenia dokona³ ks. kanonik Czes³aw Grzelak. „Rodzicami  chrzestnymi” byli
Bogus³aw Zalewski – prezes MTP i Henryk Kluczyk. List gratulacyjny od Prezydenta Aleksan-
dra Kwaœniewskiego odczyta³ Tadeusz Musia³. Znalaz³y siê w nim m. in. nastêpuj¹ce s³owa:

„…Uroczystoœæ 80. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego wpisuje siê w obchody
zwi¹zane z odzyskaniem niepodleg³oœci przez Polskê. Z tej okazji proszê przyj¹æ t¹
drog¹ moje najserdeczniejsze ¿yczenia. Nadanie sztandaru to uroczystoœæ wyra¿aj¹-

248

Wrêczenie sztandaru dla Zarz¹du G³ównego TPPW– uroczystoœæ na Placu Wolnoœci



ca najwy¿szy szacunek dla polskiej tradycji narodowej, dla bogatej spuœcizny orê¿nej.
Ma ona charakter szczególny. Jest aktem szczególnego uznania dla ca³ego œrodowi-
ska skupionego wokó³ tradycji i legendy powstania. Jest to nade wszystko wyraz
wdziêcznoœci i szacunku dla ¿yj¹cych uczestników wielkiego zrywu niepodleg³oœcio-
wego Wielkopolan. Jest równie¿ zobowi¹zaniem dla kultywowania tych tradycji oraz
wytê¿onej pracy dla dobra Ziemi Wielkopolskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. … Po-
wstanie Wielkopolskie jest dla wszystkich Polaków symbolem zwyciêstwa. Powsta-
nie wnios³o w wianie dla odrodzonej Rzeczypospolitej prê¿n¹ i dobrze rozwiniêt¹ go-
spodarkê, 75-tysiêczn¹ armiê oraz wiele uzbrojenia i sprzêtu zdobytego w walce
z zaborc¹. Pochylamy czo³o nad tymi dokonaniami, oddajemy czeœæ ¿o³nierzom Po-
wstania. … Gratulujê tego wymownego w swej symbolice wyró¿nienia. Jestem prze-
konany o waszych dalszych sukcesach w pracy dla dobra Rzeczypospolitej i swego re-
gionu.”

Sztandary posiadaj¹ równie¿ dwa wojewódzkie oddzia³y TPPW.
– W dniu 16 grudnia 2000 roku, w 82. rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego, od-

by³a siê w Bydgoszczy uroczystoœæ poœwiêcenia i wrêczenia sztandaru dla Oddzia³u Ku-
jawsko – Pomorskiego TPPW. Uroczyste poœwiêcenie sztandaru mia³o miejsce w kon-
katedrze bydgoskiej, a wrêczenie nast¹pi³o przy udziale w³adz pañstwowych i samorz¹-
dowych oraz w asyœcie wojskowej przed Grobem Nieznanego Powstañca Wielkopol-
skiego.

– 16 grudnia 2010 r. w 15-lecie swojej dzia³alnoœci sztandar otrzyma³ Oddzia³ Lubuski
TPPW. Uroczystoœæ odby³a siê w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze przy udzia-
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Wrêczenie dla TPPW statuetki „Hipolita Cegielskiego” na spotkaniu Zarz¹du G³ównego TPPW 
w Hotelu „Royal”
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TPPW otrzyma³o tytu³ „Zas³u¿ony dla M. Poznania”

Wyró¿nienie TPPW Odznak¹ honorow¹ przez Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego 
Marka WoŸniaka
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Prezes Oddzia³u Kujawsko – Pomorskiego Marian Kadow wrêcza sztandar wnukom Powstañców
Wlkp.: Andrzejowi Grubczyñskiemu, Krzysztofowi  Sztejce i Lechos³awowi Kaufce

Uroczystoœæ wrêczenia sztandaru dla Ko³a TPPW w Pile
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Poœwiêcenie sztandaru Ko³a TPPW w ¯ninie

Delegacja Oddzia³u Kujawsko Pomorskiego TPPW sk³ada kwiaty pod  Pomnikiem Nieznanego
Powstañca Wielkopolskiego – Bydgoszcz 2014 r.



le przedstawicieli w³adz samorz¹dowych i Zielonej Góry. Uroczystego przekazania
sztandaru dokona³ prezes Zarz¹du G³ównego TPPW Stefan Bar³óg. 
Sztandarami zosta³y tak¿e wyró¿nione niektóre ko³a Towarzystwa. 
5 stycznia 2012 r.– wrêczono podczas uroczystoœci poœwiêconej 93. rocznicy Powstania

Wielkopolskiego sztandar dla inowroc³awskiego Ko³a TPPW.
10 stycznia 2014 r. – w pilskiej PWSZ Ko³o nr 9 TPPW w Pile otrzyma³o swój sztandar

z dewiz¹ „Wierni Tradycji” oraz imiê kapitana Teofila Spycha³y, tego samego dnia w ¯ninie od-
by³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia i wrêczenia sztandaru ¿niñskiemu Ko³u Towarzystwa Pamiê-
ci Powstania Wielkopolskiego im. por. Tadeusza Lerchenfelda. 

Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego za swoj¹ dzia³alnoœæ patriotyczn¹, po-
pularyzuj¹c¹ dzieje wielkopolskiego zrywu niepodleg³oœciowego zosta³o wyró¿nione miêdzy
innymi:
– Odznak¹ Honorow¹ „Za Zas³ugi dla Województwa Wielkopolskiego” nadan¹ przez Wiel-

kopolski Urz¹d Marsza³kowski (2009 r.). Wspomnieæ nale¿y tak¿e, ¿e wczeœniej powy¿-
sz¹ Odznak¹ uhonorowano szeœciu ostatnich, ¿yj¹cych powstañców wielkopolskich. Wrê-
czenie nast¹pi³o w czasie obchodów 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, otrzymali je,
jako jedni z pierwszych Wielkopolan. 

–Statuetk¹ HIPOLITA za popularyzowanie wiedzy zwi¹zanej z tradycj¹ pracy organicznej i wal-
k¹ Wielkopolan o niepodleg³oœæ przyznana przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
(2003 r.).

–Medalem Zas³ugi nadanym przez ZG Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycz-
nych (1999 r.).
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Uroczystoœæ rocznicowa przed obeliskiem w Mroczy – 2014 r.



–Odznak¹ Honorow¹ „Semper vigilant” nadana przez Zarz¹d G³ówny OSP (2013 r.). 
–Medalem „Dziedzictwo Kresów Wschodnich” za historyczne zas³ugi wojsk wielkopolskich

w walce o kresy wschodnie i ich udzia³ w osadnictwie, nadany przez Stowarzyszenie Ro-
dzin Osadników Wojskowych i Cywilnych na Kresach Wschodnich (2017 r.). 

–„Zas³u¿ony dla Poznania”  t ytu³em nadanym przez Radê Miasta Poznania (2018 r.).
Niezmiernie wa¿nym elementem dzia³alnoœci Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielko-

polskiego 1918-1919, bêd¹cym szczególnym symbolem pamiêci i honorowania uczestników
Powstania Wielkopolskiego, s¹ rocznicowe obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

St¹d te¿ TPPW od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci jest w tym zakresie nie tylko inspiratorem
ale i organizatorem lub wspó³organizatorem uroczystoœci z lokalnymi w³adzami samorz¹dowy-
mi i pañstwowymi. Tradycyjnie ju¿ centralne uroczystoœci rocznicowe Powstania Wielkopol-
skiego odbywaj¹ siê 27 grudnia w Poznaniu pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich.
Dzieñ wczeœniej natomiast odbywa siê inscenizacja przyjazdu I. J. Paderewskiego do Poznania,
na Dworcu G³ównym w Poznaniu. Od 1998 roku zaœ uroczystoœci rocznicowe maj¹ te¿ miej-
sce w Warszawie.

Pocz¹tkowo Zarz¹d G³ówny by³ wspó³organizatorem uroczystoœci rocznicowych z Urzê-
dem Miasta Poznania, od 1998 r. dzia³a wspólnie z Wielkopolskim Urzêdem Marsza³kow-
skim. 

W podobnych relacjach odbywaj¹ siê wojewódzkie uroczystoœci w Bydgoszczy przed Po-
mnikiem – Grobem Nieznanego Powstañca oraz w Zielonej Górze przed nowym Pomnikiem
Dobosza Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Uroczystoœci powstañcze o ró¿nym charakterze maj¹ miejsce w Legnicy, Szczecinie, War-
szawie, GnieŸnie, Kaliszu i w wielu innych miastach i gminach województwa kujawsko-pomor-
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Delegacja TPPW przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie – 2014 r.



skiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Czêsto rocznicowe obchody w miastach i gminach odby-
waj¹ siê w terminie wyzwolenia danej miejscowoœci przez powstañców, nawi¹zuj¹c do przed-
wojennej tradycji.

Przyjê³a siê te¿ zasada patronatu nad centralnymi uroczystoœciami w Poznaniu.
W 1993 r. obchodom rocznicowym Powstania Wielkopolskiego patronowa³ po raz

pierwszy Minister Obrony Narodowej, admira³ Piotr Ko³odziejczyk. Patronem obchodów 80.
i 85. rocznicy by³ Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski.

Podnios³y charakter mia³y obchody 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, w których
udzia³ wziêli Prezydent RP Lech Kaczyñski i Premier Donald Tusk.

Ponadto w tym¿e samym dniu wspólnie z Wojewod¹ Wielkopolskim Piotrem Florkiem,
przy wspó³udziale Urzêdu Marsza³kowskiego odby³ siê wyjazd poznañskich delegacji do War-
szawy., gdzie nawi¹zuj¹c tak¿e do tradycji przedwojennej odby³a siê uroczystoœæ przed Gro-
bem Nieznanego ¯o³nierza, a w drugiej czêœci przed Pomnikiem na Cmentarzu Pow¹zkow-
skim poœwiêconym Powstañcom Wielkopolskim i Œl¹skim.

Od 2009 roku g³ównym organizatorem wyjazdu i uroczystoœci w Warszawie jest Marsza-
³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak przy wspó³udziale Towarzystwa Pamiê-
ci Powstania Wielkopolskiego. W uroczystoœciach warszawskich bior¹ te¿ udzia³ delegacje
z Bydgoszczy i Zielonej Góry. Wszystkie imprezy s¹ bardzo uroczyste, o du¿ej wymowie pa-
triotycznej. 

Du¿o inicjatywy w tym zakresie, przejawia Wielkopolski Urz¹d Marsza³kowski, samorz¹-
dy lokalne i oczywiœcie Ko³a TPPW i coraz czêœciej rodziny uczestników Powstania Wielkopol-
skiego. Potwierdzaj¹ oni tym samym powrót do swoich rodzinnych korzeni i uwzglêdnianie
tradycji i wartoœci minionych lat w ¿yciu wspó³czesnym.
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Uroczystoœæ rocznicowa przed pomnikiem Powstañców Wielkopolskich w 2015 r. 
Przemawia Marsza³ek Marek WoŸniak



Aktualnie Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 liczy ok. 2600
cz³onków, skupionych w 116 ko³ach i klubach m³odzie¿owych. Oprócz cz³onków zwyczaj-
nych Towarzystwo skupia szko³y i jednostki ZHP nosz¹ce imiona Powstañców Wielkopol-
skich. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ TPPW obejmuje zachodni¹ czêœæ Polski, zw³aszcza województwa:
kujawsko-pomorskie, lubuskie i wielkopolskie. Ko³a Towarzystwa dzia³aj¹ równie¿ w Szczeci-
nie, Legnicy i Warszawie. W stolicy jest tak¿e Szko³a Podstawowa nosz¹c¹ imiê Powstañców
Wielkopolskich.

Od 6 paŸdziernika 2004 roku Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919 posiada status organizacji po¿ytku publicznego. W roku 2019 TPPW obchodzi 30-le-
cie swojej dzia³alnoœci.

Stopniowo w ogniwach TPPW nastêpuje wymiana pokoleniowa. Du¿e nadzieje wi¹¿e To-
warzystwo z dzia³alnoœci¹ klubów m³odzie¿owych. W 2016 roku powo³ano przy Zarz¹dzie
G³ównym Radê M³odzie¿ow¹ – w zamyœle, inspiratora i koordynatora dzia³añ na terenie od-
dzia³ów wojewódzkich, której przewodniczy Karol Przes³awski. Du¿¹ aktywnoœæ przejawia
zielonogórska Rada M³odzie¿owa inspiruj¹c i organizuj¹c przedsiêwziêcia adresowane
do szczególnie do studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego i szkó³ województwa lubuskie-
go. 18 czerwca 2018 roku zainaugurowano równie¿ dzia³alnoœæ klubów m³odzie¿owych
TPPW w poznañskich szko³ach: LO œw. Marii Magdaleny, XV LO im. prof. Wiktora Degi, Ze-
spole Szkó³ Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, Zespole Szkó³ Zawodowych nr 6, V LO
oraz XXXVII LO. Wszystkie te dzia³ania stwarzaj¹ nadziejê na dalszy rozwój organizacyjny
TPPW.
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Liderzy Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego (od prawej: wiceprezesowie Janusz Sa³ata
i W³odzimierz Warchalewski, Prezes Tadeusz Musia³, Katarzyna So³tysiak przewodnicz¹ca Komisji
Szkolno – M³odz., prezes honorowy Stefan Bar³óg, prezes Oddzia³u Kuj. Pom. Jacek Pietraszko, 
sekretarz generalny Piotr Wojtczak, przewodnicz¹cy Komisji Historycznej Zdzis³aw Koœciañski)



Opracowano w oparciu o:

1. „Kontynuatorzy Powstañczych Tradycji”, pod red. Zenona Cz. Wartela, Poznañ 2004 r.
2. „Wielkopolski Powstaniec” Rocznik Zarz¹du G³ównego TPPW – Kronika najwa¿niejszych wydarzeñ,

lata 1995-2018. 
3. „Artyku³y o obchodach rocznicowych powstania wielkopolskiego w gazetach: „G³os Wielkopolski”,

„Gazeta Wyborcza”.
4. Materia³y archiwalne Zarz¹du G³ównego TPPW 1918/19.
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Inauguracja dzia³alnoœci klubów m³odzie¿owych TPPW w poznañskich szko³ach – 2018 r.

Posiedzenie zielonogórskiej Rady M³odzie¿owej TPPW – 2018 r.
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Nagroda Honorowa TPPW – statuetka  DOBOSZ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO



Piotr Wojtczak

Nagroda Honorowa 
Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 
DOBOSZ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Œwiadomoœæ historyczna jest wa¿nym czynnikiem narodowotwórczym, niezbêdnym
w kszta³towaniu to¿samoœci narodowej. Kolejne obchody rocznicowe zwyciêskiego zrywu nie-
podleg³oœciowego Wielkopolan 1918-1919 roku stwarzaj¹ okazjê nie tylko do kultywowania
pamiêci o Powstaniu, ale tak¿e do historycznej refleksji i odwo³ywania siê do powstañczych tra-
dycji. 

Pragn¹c zainspirowaæ oraz uhonorowaæ osoby i instytucje, szczególnie zas³u¿one dla pog³ê-
biania wiedzy, pielêgnowania pamiêci i tradycji Powstania Wielkopolskiego, wyró¿niaj¹ce siê
w prowadzeniu badañ naukowych, dzia³alnoœci twórczej oraz popularyzatorskiej Zarz¹d
G³ówny Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 ustanowi³ 16 grudnia
1996 roku Nagrodê Honorow¹ TPPW – statuetkê DOBOSZ POWSTANIA WIELKOPOL-
SKIEGO.

Pierwowzorem statuetki jest Pomnik Dobosza usytuowany w œremskim Parku Miejskim
im. Powstañców Wielkopolskich. Pocz¹tkowo od 1925 roku postawiono pomnik na rynku
w Œremie jako Pomnik Wolnoœci i Powstañców, wykonany wg projektu W³adys³awa Marcin-
kowskiego. W 1939 roku hitlerowcy zniszczyli pomnik. Ponowne ods³oniêcie odrestaurowa-
nego pomnika w nowej lokalizacji nast¹pi³o 14 czerwca 1969 roku. Replikê pomnika wykona³
poznañski artysta Jerzy Sobociñski. 

Przyznawana przez TPPW statuetka „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” zosta³a zapro-
jektowana i wykonana w Odlewni ¯eliwa „Œrem” S. A. 

Regulamin Nagrody Honorowej TPPW stwierdza  miêdzy innymi, ¿e: 
— Nagrodê otrzymaæ mog¹ osoby i instytucje, które w sposób szczególny zas³u¿y³y siê

w upowszechnianiu wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918/19
— Kandydatów do Nagrody Honorowej mo¿e zg³osiæ Zarz¹d Oddzia³u, Ko³o, indywidual-

ny cz³onek Towarzystwa, a tak¿e zainteresowana tym wyró¿nieniem instytucja.
Nagroda przyznawana jest na podstawie decyzji Kapitu³y, któr¹ zgodnie z ustaleniami regu-

laminu stanowi Prezydium ZG TPPW.  Przyznaj¹c nagrody Kapitu³a bierze pod uwagê:
— dzia³alnoœæ naukow¹ dotycz¹c¹ historii Powstania Wielkopolskiego, inicjatywy badawcze

i wydawnicze, publikacje ksi¹¿kowe itp.
— podejmowanie w pracy twórczej tematyki Powstania Wielkopolskiego (literatura, muzy-

ka, plastyka, film itp.); uwzglêdnia siê w tym zakresie ca³okszta³t twórczoœci lub szcze-
gólne dzie³o w danym roku,
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— dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹, o szerokim zasiêgu, obejmuj¹c¹ miêdzy innymi publicystykê,
konferencje popularnonaukowe, muzealnictwo itp., za inicjatywy o znaczeniu krajowym
i regionalnym, maj¹ce charakter trwa³y, które przyczyni³y siê do utrwalenia pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego oraz uczczenia bohaterstwa jego uczestników.
Statuetka Dobosz Powstania Wielkopolskiego wrêczana jest corocznie, pocz¹wszy od

1996 roku, w miesi¹cu grudniu, a uroczystoœæ wrêczenia nagród honorowych TPPW symbo-
licznie rozpoczyna obchody kolejnych rocznic Powstania Wielkopolskiego. Pierwsza uroczy-
stoœæ odby³a siê w Auli UAM w Poznaniu, a w kolejnych latach – w Sali Bia³ej Urzêdu Miejskie-
go na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Od 2005 roku organizowane s¹ w Sali Czerwonej Pa³a-
cu Dzia³yñskich, na poznañskim Starym Rynku.

Podczas 23. edycji Dobosza, w czasie obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskie-
go – 10 grudnia 2018 r. liczba laureatów przekroczy³a setkê i wynosi obecnie 104 osoby i in-
stytucje, w tym liczba laureatów indywidualnych wynosi 74, a zbiorowych – 30. Wœród do-
tychczasowych indywidualnych laureatów statuetki Dobosza znaleŸli siê m. in. historycy, litera-
ci, artyœci plastycy, muzealnicy i regionaliœci. 

Nagrod¹ „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” uhonorowani dot¹d zostali (zas³ugi
prezentowanych laureatów dotycz¹ dokonañ do momentu przyznania „Dobosza”): 
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W dniu 21 wrzeœnia 2007 r. odby³o siê w Œremie spotkanie laureatów Honorowej Nagrody 
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego”, które wspó³organizowali Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Œremskiej

oraz Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. 
Spotkaniu patronowa³ marsza³ek województwa wielkopolskiego Marek WoŸniak



ROK 1996
1. Prof. zw. dr hab. Antoni Czubiñski – historyk z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Pozna-

niu, wybitny badacz dziejów Wielkopolski, znany i ceniony autor wielu ksi¹¿ek i opracowañ na-
ukowych o Powstaniu Wielkopolskim.

2. Gerard Górnicki – literat,
popularny wœród czytelników
Wielkopolski, autor m. in. po-
wieœci o Powstaniu Wielkopol-
skim pt. „Bitwa szala³a do wie-
czora”, „Mœciwoj i Anna Maria”
oraz opowiadañ patriotycznych
dotycz¹cych Wielkopolski. 

3. Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie – za uwzglêdnienie
w swojej dzia³alnoœci historii i tra-
dycji Poznania i Wielkopolski.

ROK 1997
4. Pawe³ Anders – publicysta i dzia³acz turystyczny, autor publikacji „Miejsca pamiêci Po-

wstania Wielkopolskiego”, „Szlakiem Powstania Wielkopolskiego i innych”.
5. Marek Nowakowski – dziennikarz Oœrodka TVP w Poznaniu, dokumentalista filmowy,

autor m. in. filmów „Jutro” i „Poznañczycy”, dotycz¹cych Powstania Wielkopolskiego.
6. prof. dr hab. Bogus³aw Polak – historyk, organizator konferencji naukowych np. ko-

œciañskich seminariów historyków powstania wielkopolskiego, autor i wspó³autor ksi¹¿ek o Po-
wstaniu Wielkopolskim, w tym „Genera³ Stanis³aw Taczak 1874-1960 i monografii „Powsta-
nie Wielkopolskie 1918/1919” i wielu innych.

ROK 1998 
7. dr Piotr Bauer – dyrektor Muzeum Regionalnego w Koœcianie, historyk, autor wielu ksi¹-

¿ek i opracowañ o Powstaniu Wielkopolskim, w tym „Genera³ Józef Dowbor- Muœnicki”.
8. dr Grzegorz £ukomski –  kierownik Archiwum UAM, autor i wspó³autor ksi¹¿ek o Po-

wstaniu Wielkopolskim, m. in. monografii „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919” oraz
dotycz¹cych udzia³u Wojsk Wielkopolskich w walkach o  wschodni¹  granicê Rzeczypospolitej.
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9. Bernard Maækowiak – popularyzator wiedzy o powstaniu w woj. szczeciñskim, inicjator
i organizator wielu przedsiêwziêæ upamiêtniaj¹cych dzieje Powstania Wielkopolskiego, m. in.
nadania imienia Powstañców Wielkopolskich Szkole Podstawowej nr 30 w Szczecinie, wmu-
rowania tablicy pami¹tkowej ku czci powstañców w Koœciele Garnizonowym oraz chrztu stat-
ku m/s „Powstaniec Wielkopolski”. 

10. Komenda Hufca ZHP „Piast” im. Powstañców Wielkopolskich Poznañ Stare Miasto
– organizator wielu przedsiêwziêæ wychowawczych, zwi¹zanych z histori¹ Powstania Wielko-
polskiego, wœród m³odzie¿y harcerskiej.

ROK 1999
11. Zenon Erdmann – organizator i dyrektor Muzeum Czynu Powstañczego  w Szubinie,

autor opracowañ o dziejach walk powstañczych; z jego inicjatywy Hufiec ZHP w Szubinie przy-
j¹³ imiê Bohaterów Powstania Wielkopolskiego.
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12. Teofil Ró¿añski – dziennikarz, marynista, popularyzator i dokumentalista uczestnictwa
marynarzy w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919; m. in. z jego inicjatywy ponownie wmu-
rowano tablice pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ IV. Kompanii Marynarzy Adama Bia³oszyñskiego.

13. Eugeniusz Wachowiak – poeta, autor kilku tomików poezji, w tym poœwiêconych
udzia³owi Wielkopolan  w powstaniach; na podstawie jego utworów opracowano s³uchowisko
radiowe, a tak¿e scenariusz filmu telewizyjnego o tematyce powstañczej.

14. Redakcja „G³osu Wielkopolskiego” – systematycznie od wielu lat upowszechnia na
swoich ³amach historiê zachowania polskoœci i walk o niepodleg³oœæ w Wielkopolsce, w sposób
znacz¹cy przyczyniaj¹c siê do popularyzowania dziejów Powstania Wielkopolskiego.

ROK 2000
15. dr Zdzis³aw Koœciañski – historyk, pracownik Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu, po-

pularyzator dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, autor szeregu publikacji
zwartych i publicystycznych o tematyce powstañczej, inicjator i uczestnik sesji popularno-
naukowych.

16. dr Marian Król – prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i Wielkopolskiej Fun-
dacji ¯ywnoœciowej, popularyzator tradycji wielkopolskiej, m. in. inicjator poselskiej uchwa³y
okolicznoœciowej z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz ustawy przy-
znaj¹ce] weteranom Powstania Wielkopolskiego i powstañ œl¹skich uprawnieia inwalidów wo-
jennych, inicjator wydania m. in. kroniki obchodów 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
pt. „Wierni tradycji”.

17. Ryszard Skupin – artysta plastyk, rzeŸbiarz i malarz, posiadaj¹cy znacz¹cy dorobek
zwi¹zany z Powstaniem Wielkopolskim, m. in. autor pomnika nagrobnego na cmentarzu gór-
czyñskim poœwiêconego Franciszkowi Ratajczakowi i wspó³towarzyszom, g³azu ku pamiêci po-
wstania w Szamotu³ach i wystroju statku m/s „Powstaniec Wielkopolski”.

18. Szko³a Podstawowa nr 2 im. Powstañców Wielkopolskich w Pakoœci woj. kujawsko-
-pomorskie – za aktywn¹ dzia³alnoœæ w sferze kultywowania tradycji Powstania Wielkopolskie-
go, m. in. ukoronowaniem tej dzia³alnoœci jest skupienie mieszkañców Pakoœci w Kole Towa-
rzystwa Pamiêci Powstania wielkopolskiego powsta³ym na bazie szko³y.
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ROK 2001
19. O. dr Eustachy Rakoczy – jasnogórski kapelan ̄ o³nierzy Niepodleg³oœci, autor albumu

„Jasnogórska Hetmanka”, ukazuj¹cego zwi¹zki kombatantów Powstania Wielkopolskiego
z Jasnogórsk¹ Hetmank¹.
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20. prof. dr hab. Benon Miœkiewicz – b. rektor UAM i minister nauki oraz szkolnictwa wy¿-
szego, historyk, autor wielu publikacji, przede wszystkim z zakresu historii wojskowoœci,
wspó³autor syntezy Powstania Wielkopolskiego i autor wielu artyku³ów na temat wojskowych
aspektów dziejów powstania.

21. dr W³adys³aw Purczyñski – badacz dziejów regionalnych, zw³aszcza dziejów Powsta-
nia Wielkopolskiego, autor kilku ksi¹¿ek o powstaniu, inicjator upamiêtnienia powstania w
W¹growcu tablicami pami¹tkowymi i nazwami ulic.

22. pp³k Wojciech Zawadzki – dyrektor Muzeum Tradycji Pomorskiego Okrêgu Wojsko-
wego w Bydgoszczy, autor s³ownika biograficznego bydgoszczan – uczestników powstania, ini-
cjator i organizator wystaw, konferencji oraz konkursów plastycznych poœwiêconych dziejom
powstania.

23. Poznañski Chór Nauczycieli  im. Ignacego Paderewskiego pod dyrekcj¹ Ryszarda £u-
czaka – popularyzator pieœni Powstania Wielkopolskiego, organizator imprez plenerowych –
„Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania”.

ROK 2002
24. Anna i Józef Grajkowie – liderzy Towarzystwa Pamiêci Gen. Józefa Dowbor-Muœnic-

kiego w Lusowie k/ Poznania, m. in. organizatorzy Muzeum Powstañców Wielkopolskich i ich
Dowódców w Lusowie oraz corocznych konferencji popularnonaukowych poœwiêconych te-
matyce powstania

25. Edward Smolibowski – artysta plastyk, rzeŸbiarz, autor 40 grafik, rysunków i plakatów
dotycz¹cych Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, organizator i wspó³organizator wystaw
poœwiêconych powstaniu, twórca medali z wizerunkami dowódców powstania.

26. Komenda Chor¹gwi Wielkopolskiej Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego im. Powstañców
Wielkopolskich w Poznaniu – popularyzator wiedzy i organizator pracy wychowawczej zwi¹-
zanej z dziejami Powstania Wielkopolskiego oraz ¿yciem jego uczestników, kontynuator tra-
dycji skautów wielkopolskich.
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ROK 2003
27. Bogus³aw Wo³oszañski – autor scenariusza i realizator filmu „Chwa³a Zwyciêzcom”

poœwiêconego Powstaniu Wielkopolskiemu 1918/1919 oraz innych dokumentalnych filmów
historycznych.

28. prof. dr hab. Zbigniew Dworecki – historyk, autor wielu cennych opracowañ o Powsta-
niu Wielkopolskim, m. in. dotycz¹cych Naczelnej Rady Ludowej oraz Sejmu Dzielnicowego.

29. Ryszard Danecki – poeta, autor wierszy o powstaniu wielkopolskim, m. in. „Powstañ-
czy tryptyk”, „Wiwat, Poznaniacy!”, poematu „Powstañcom Wielkopolskim”, popularyzator
tradycji powstañczej i wielkopolskiej.

30. Eligiusz Tomkowiak – regionalista, kolekcjoner, autor licznych opracowañ naukowych
i popularnonaukowych o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, inicjator sesji popularno –
naukowych dla m³odzie¿y w Dopiewie, wystawca zbiorów poœwiêconych powstaniu w ró¿-
nych oœrodkach muzealnych i kulturalnych.
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31. Bogdan Czerwiñski – wiceprezes WTK, wiceprezes Oddzia³u Wielkopolskiego TPPW
1918/1919, prezes Ko³a w Stêszewie, inicjator wystaw i sesji popularnonaukowych poœwiê-
conych Powstaniu Wielkopolskiemu w Muzeum Regionalnym w Stêszewie, którego jest dy-
rektorem, autor opracowañ o tematyce powstañczej.

32. „Gazeta Pomorska” – popularyzator tradycji powstañczej na swoich ³amach, aktywnie
wspó³pracuj¹ca z Oddzia³em Kujawsko- Pomorskim Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielko-
polskiego 1918/1919 w Bydgoszczy i prezentuj¹ca dzia³ania upamiêtniaj¹ce powstanie.

ROK 2004
33. prof. dr hab. Lech Trzeciakowski – autor wielu publikacji historycznych zwi¹zanych

z dziejami Wielkopolski XIX i XX -wieku oraz konsultant filmów: „Najd³u¿sza wojna nowo-
czesnej Europy”, „Chwa³a Zwyciêzcom” i innych inicjatyw popularyzatorskich.

34. dr Marek Rezler – jeden z inicjatorów konferencji koœciañsko – koszaliñskich poœwiê-
conych Powstaniu Wielkopolskiemu, autor wielu publikacji i przyczynków zwi¹zanych z Po-
wstaniem Wielkopolskim, popularyzator historii Wielkopolski XIX i XX wieku, wspó³organi-
zator Ogólnopolskich Seminariów Historyków Powstania Wielkopolskiego w Koœcianie.

35. Marian Kadow – animator dzia³añ zwi¹zanych z tradycj¹ powstañcz¹ na terenie ziemi
bydgoskiej i kujawskiej, inicjator powstania wielu miejsc pamiêci Powstania Wielkopolskiego
oraz lokalnych opracowañ historycznych i wykazów uczestników powstania.

36. „Gazeta Wyborcza” – Poznañ, popularyzator wiedzy i tradycji powstañczej, inicjator
akcji prasowej zorganizowanej z myœl¹ o zachowaniu grobów powstañczych na wielkopolskich
cmentarzach.

ROK 2005
37. Marek Jeleniewski – doktor nauk humanistycznych, historyk, wyk³adowca na Uniwer-

sytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, znany w województwie kujawsko-pomor-
skim publicysta pisz¹cy o historii i tradycji zwi¹zanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918/19
i jego uczestnikach.
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38. dr Bogumi³ Wojcieszak – wnuk powstañców wielkopolskich, doktor nauk humani-
stycznych, historyk, drukarz i wydawca. Jest w³aœcicielem oficyny wydawniczej „Opalgraf”
w Opalenicy oraz adiunktem i wyk³adowc¹ w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania i Bankowoœci w Po-
znaniu, autor wielu ksi¹¿ek dot. Powstania Wielkopolskiego, zw³aszcza zwi¹zanych z tradycj¹
ziemi opalenickiej.

39. Katedra Nauk Humanistycznych Stosunków Miêdzynarodowych Politechniki Kosza-
liñskiej – jest znanym w kraju oœrodkiem naukowo-badawczym i popularyzatorskim, podejmu-
j¹cym tematykê zwi¹zan¹ z Powstaniem Wielkopolskim 1918/19. Politechnika wyda³a wiele
ksi¹¿ek o Powstaniu Wielkopolskim.

40. Wielkopolskie Muzeum Wojskowe – Oddzia³ Muzeum Narodowego w Poznaniu –
jest najstarsz¹ placówk¹ muzealn¹ dokumentuj¹c¹ historiê Powstania Wielkopolskiego.

41. Muzeum Powstania Wielkopolskiego – Oddzia³ Wielkopolskiego Muzeum Walk Nie-
podleg³oœciowych w Poznaniu – jest drug¹ w Poznaniu placówk¹ muzealn¹ dokumentuj¹c¹
i upowszechniaj¹c¹ historiê i tradycje zwi¹zane z Powstaniem Wielkopolskim 1918/19.

ROK 2006
42. Stefan Bratkowski – dziennikarz, pisarz, honorowy prezes Stowarzyszenia Dziennika-

rzy Polskich, wspó³autor i re¿yser serialu filmowego „Najd³u¿sza wojna nowoczesnej Europy”,
autor ksi¹¿ki „Najkrótsza historia Wielkopolski” oraz wielu innych publikacji i audycji TV.

43. Janusz Karwat – historyk, prof. dr hab. nauk humanistycznych, autor i wspó³autor wie-
lu publikacji o Powstaniu Wielkopolskim m. in „Od idei do czynu. Myœl i organizacje niepodleg³o-
œciowe 1887-1919” oraz „Dowódcy Wielkopolskich Oddzia³ów Kawalerii  i Broni Pancernej”.

44. Ludwik Krumrey – nauczyciel, regionalista, popularyzator i dokumentalista dziejów Po-
wstania Wielkopolskiego 1918-1919 w powiecie gnieŸnieñskim. Autor wielu opracowañ i wy-
staw poœwiêconych tradycji Powstania Wielkopolskiego.

45. Zdzis³aw Walczak – malarz, batalista, podpu³kownik Wojska Polskiego, autor portre-
tów dowódców Powstania Wielkopolskiego i cyklu obrazów dotycz¹cych walk niepodleg³o-
œciowych na Pomorzu oraz innych.
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46. Departament Wychowania i Promocji Obronnoœci Ministerstwa Obrony Narodowej
– za wspieranie i patronat nad przedsiêwziêciami Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopol-
skiego, propagowanie w œrodowisku wojskowym powstañczej tradycji oraz stwarzanie warun-
ków dla realizacji porozumienia o wspó³pracy TPPW i Ministra Obrony Narodowej. Nagrodê
odebra³ zastêpca dyrektora Departamentu p³k. Jerzy Gutowski.

47. Organizatorzy Harcerskich Zawodów Krótkofalarskich „Ho³d Powstañcom Wielko-
polskim”, Jan Bonikowski i Jerzy Szkudlarz – za upowszechnianie w eterze wiedzy i tradycji
o Powstaniu Wielkopolskim, docieranie do ró¿nych zak¹tków œwiata, œrodowisk polonijnych.

ROK 2007
48. Marian Dominiczak – regionalista, propagator wiedzy i tradycji o Powstaniu Wielko-

polskim, prezes Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Œremskiej. Inicjator wielu przedsiêwziêæ
dokumentuj¹cych tradycje powstañcze w Œremie, miêdzy innymi utworzenia parku imienia
Powstañców Wielkopolskich, przywrócenia pomnika „Dobosza…”, tablic pami¹tkowych itp.
Organizator corocznych „Spotkañ Pokoleñ” – rodzin uczestników Powstania
Wielkopolskiego.

49. Jan G³odek – regionalista, dzia³acz harcerski, znany propagator dziejów Powstania
Wielkopolskiego w województwie Kujawsko-Pomorskim. Dokumentalista, autor albumu oraz
wystaw fotograficznych miejsc pamiêci Powstania Wielkopolskiego. Inicjator nadania jednost-
kom harcerskim imion bohaterów Powstania Wielkopolskiego w tym Hufcowi ZHP w Szubi-
nie. Wspó³organizator Muzeum Regionalnego w Szubinie.

50. Jan Jajor – nauczyciel, regionalista, dzia³acz spo³eczny znany z przedsiêwziêæ na rzecz
upamiêtniania historii i tradycji powstañczych Jarocina. Autor wielu artyku³ów i ksi¹¿ek o wal-
ce mieszkañców Jarocina o niepodleg³oœæ w 1918/19 roku. Autor biogramów powstañczych.
Kolekcjoner dokumentów historycznych i inspirator upamiêtniania miejsc powstañczych na
ziemi Jarociñskiej.

51. Muzeum Ziemi Szubiñskiej imienia Zenona Erdmanna – za popularyzowanie i doku-
mentowanie dziejów Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Szubiñskiej. Muzeum jest posiada-
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czem wielu cennych dokumentów, oryginalnych eksponatów i pami¹tek z lat walki o niepodle-
g³oœæ. W Muzeum znajduje siê sta³a ekspozycja „Czynu Powstañczego 1918/19”, posiada rów-
nie¿ w swojej bibliotece wiele regionalnych opracowañ o Powstaniu. Muzeum cieszy siê du¿¹ po-
pularnoœci¹ w województwie Kujawsko-Pomorskim, z jego materia³ów korzystaj¹ nauczyciele,
studenci i pracownicy naukowi. „Dobosza” odebra³a dyrektor Muzeum., z r¹k Marsza³ka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego – Marka WoŸniaka i Prezesa TPPW Stefana Bar³oga.

ROK 2008
52. Zdzis³aw Grot – prof. dr hab. nauk humanistycznych, powstaniec wielkopolski, (nagro-

da przyznana poœmiertnie), wieloletni pracownik naukowy UAM, prekursor badañ nauko-
wych dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Autor wielu opracowañ dotycz¹cych hi-
storii Wielkopolski w dobie zaboru pruskiego, udzia³u poznaniaków w zrywach niepodleg³o-
œciowych, przebiegu i znaczenia Powstania Wielkopolskiego, w tym polskiej i niemieckiej histo-
riografii Powstania. Opracowa³ dalekosiê¿ny program prac badawczych nad Powstaniem, in-
spiruj¹c do tej dzia³alnoœci m³odsze pokolenie historyków.

53. Zenon Brembor – p³k rez. Wojska Polskiego, historyk – regionalista, dzia³acz spo³ecz-
ny z Sulechowa, znany popularyzator Powstania Wielkopolskiego w woj. lubuskim. Autor
opracowañ dotycz¹cych przebiegu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Lubuskiej: „Powstañ-
cy na Ziemi Kargowskiej”, „Walka o utrzymanie polskoœci na BabimojszczyŸnie “ i innych. Ar-
tyku³y o Powstaniu Wielkopolskim publikuje w lokalnej prasie i miesiêczniku Polsce Wierni.
Autor biogramów uczestników Powstania Wielkopolskiego. Organizator konkursów i cyklu
wycieczek szkolnych.

54. Zygmunt Duda – nauczyciel, historyk, regionalista, dzia³acz spo³eczny z Opalenicy, pro-
pagator wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego. Dokumentalista i autor wielu biogramów
powstañców wywodz¹cych siê z tego terenu. Organizator i wspó³organizator konferencji po-
pularno – naukowych i prelegent na wielu spotkaniach z m³odzie¿¹ szkoln¹. Wspó³inicjator
przedsiêwziêæ rocznicowych, w tym ufundowania pomnika i tablic upamiêtniaj¹cych udzia³
opaleniczan w Powstaniu Wielkopolskim.
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55. Antoni Fornalski – historyk, regionalista, dyrektor Zespo³u Szkó³ – Gimnazjum i Szko-
³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich w Przemêcie. Popularyzator wiedzy o udzia-
le mieszkañców Przemêtu w Powstaniu Wielkopolskim. Autor monografii „Mieszkañcy Ziemi
Przemêckiej” w walce o polskoœæ i filmu „Ziemia Przemêcka nasz¹ ma³¹ Ojczyzn¹”. Organiza-
tor rajdów szlakiem Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Przemêckiej. Organizator wielu
przedsiêwziêæ edukacyjnych o Powstaniu Wielkopolskim dla m³odzie¿y szkolnej.

56. Jaros³aw £uczak – historyk, kustosz w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, Oddzia-
le Muzeum Narodowego w Poznaniu. Autor wielu publikacji o Powstaniu Wielkopolskim.
Wspó³organizator i uczestnik konferencji naukowych, na których prezentowa³ m. in. takie te-
maty jak: „Chor¹gwie formacji ochotniczych Powstania Wielkopolskiego”, „Symbolika Powsta-
nia Wielkopolskiego”, Umundurowanie i odznaki powstañcze, Znaki Powstania Wielkopolskie-
go 1918/19. Autor biogramów powstañczych. Posiada du¿y dorobek w organizowaniu wy-
staw poœwiêconych Powstaniu Wielkopolskiemu (ponad 70 wystaw i pokazów muzealnych).

57. Lidia Nowak – nauczycielka, dyrektor Zespo³u Szkó³ im. Powstañców Wielkopolskich
w Rynarzewie. Inicjator i autor programu œcie¿ki miêdzyprzedmiotowej w ramach wychowa-
nia obywatelskiego: Nasz wzorzec osobowy to powstañcy wielkopolscy. Organizatorka co-
rocznych, gminnych konkursów recytatorskich pt. Tobie Polsko ta kropla krwi wrz¹cej. Go-
spodarz IV Wojewódzkiego Zjazdu Szkó³ i Klubów nosz¹cych imiê Powstañców Wielkopol-
skich. Z jej inicjatywy wydano reprint ksi¹¿ki „Miasteczko nad frontem. Wspomnienia z roku
1919.”

58. Zbigniew Pilarczyk – prof. dr hab. UAM, prorektor, historyk. Dokumentalista i autor
licznych opracowañ zwi¹zanych z udzia³em skautingu w Powstaniu Wielkopolskim. Z jego ini-
cjatywy dokonano rekonstrukcji p³ata sztandaru poznañskich skautów, uczestników powsta-
nia. Jest autorem publikacji dotycz¹cych aspektów wojskowych I wojny œwiatowej i Powstania
Wielkopolskiego. Organizator i wspó³organizator konferencji naukowych, miêdzy innymi
Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego.

59. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – Towarzystwo znane i ciesz¹ce
siê du¿¹ popularnoœci¹ jako popularyzator idei Hipolita Cegielskiego – pracy organicznej.
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W swojej dzia³alnoœci nawi¹zuje tak¿e do wartoœci zrodzonych w czasie Powstania Wielkopol-
skiego 1918/19 jako koñcowego efektu pracy organicznej w najd³u¿szej wojnie nowoczesnej
Europy. Promuj¹c firmy statuetk¹ Hipolita Cegielskiego i certyfikatem Najlepsze w Polsce upo-
wszechnia po¿¹dane spo³ecznie wartoœci. Temu samemu celowi s³u¿y nadawanie Honorowe-
go Hipolita – godnoœci lidera pracy organicznej.

ROK 2009
60. Andrzej Jeziorkowski – profesor sztuk plastycznych, kierownik Zak³adu Rysunku, Ma-

larstwa i RzeŸby Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Poznañskiej.
Jest znanym artyst¹ dokumentuj¹cym w ró¿nych formach plastycznych dzieje Poznania, w tym
historiê Powstania Wielkopolskiego. Jest autorem miêdzy innymi rysunków w publikacji M. Re-
zlera „O Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 „przedstawiaj¹cych ze znawstwem tego okre-
su: umundurowanie, barwy i odznaki oraz orê¿ powstañców wielkopolskich i ¿o³nierzy Armii
Wielkopolskiej. W swoim dorobku ma wiele znaczków pocztowych i pocztówek obrazuj¹-
cych dawny Poznañ, oraz plansz dotycz¹cych 750-lecia lokacji Poznania.

61. Jaros³aw Tomasz £o¿yñski – regionalista i badacz dziejów Powstania Wielkopolskiego
na terenie powiatu miêdzychodzkiego. Z jego inicjatywy powsta³o wiele opracowañ, publikacji
i dokonañ popularyzuj¹cych zmagania powstañców na odcinku I Batalionu Zachodniego.
Opracowa³ m. in. szczegó³owe kalendarium wydarzeñ dotycz¹cych wybuchu i przebiegu Po-
wstania Wielkopolskiego oraz listê uczestników na terenie powiatu miêdzychodzkiego. Jest au-
torem „Sierakowskiego Zeszytu Historycznego” w ca³oœci poœwiêconego tematyce Powstania
Wielkopolskiego, a tak¿e licznych publikacji w prasie lokalnej. Wyg³osi³ cykl wyk³adów na te-
mat Powstania Wielkopolskiego dla mieszkañców miasta i uczniów szkó³.

62. Micha³ Pietrowski – dr nauk humanistycznych, historyk, regionalista, dokumentuj¹cy
historiê KoŸmina Wlkp. i okolic. W swoim dorobku ma wiele publikacji historycznych, w tym
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artyku³y o dziejach Powstania Wielkopolskiego. Jest tak¿e autorem biogramów koŸmiñskich
powstañców wielkopolskich. Inicjuje i organizuje sesje popularno – naukowe i uroczystoœci po-
œwiêcone Powstaniu Wielkopolskiemu. Podejmuje i realizuje wiele dzia³añ upamiêtniaj¹cych
wydarzenia i miejsca zwi¹zane z histori¹ walk niepodleg³oœciowych.

63. Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „III Bastion Grolman” – od kilku lat
organizuje inscenizacje historyczne przedstawiaj¹ce wydarzenia z Powstania Wielkopolskiego.
Du¿e wra¿enie robi¹ inscenizacje przedstawiane na Placu Wolnoœci w Poznaniu w czasie kolej-
nych rocznic Powstania Wielkopolskiego, a tak¿e rekonstrukcje obozu powstañczego wypo-
sa¿onego w dawne uzbrojenie i urz¹dzenia (np. kuchnia polowa z okresu Powstania). Cz³on-
kowie Stowarzyszenia uczestnicz¹ w szkolnych lekcjach historii opowiadaj¹c o Powstaniu Wiel-
kopolskim i jednoczeœnie prezentuj¹c mundury, uzbrojenie i odznaki powstañcze.

64. Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy – gromadzi i eksponuje pami¹tki zwi¹-
zane z wojskowymi dziejami Pomorza i Kujaw, pocz¹wszy od Powstania Wielkopolskiego. Ja-
ko jedno z g³ównych zadañ traktuje upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
W muzeum znajduje siê oko³o 1000 jednostek archiwalnych dotycz¹cych Powstania Wielko-
polskiego, zebranych w 50-ciu spuœciznach po powstañcach wielkopolskich. Podczas wystaw
czasowych i prezentacji okolicznoœciowych prezentowane i upowszechniane s¹ czyny po-
wstañcze, szczególnie na froncie pó³nocnym. W ramach dzia³alnoœci naukowej Muzeum opra-
cowa³o m. in. s³ownik biograficzny bydgoszczan – powstañców wielkopolskich.

ROK 2010
65. Marian Jakubowicz – regionalista, dzia³acz Zwi¹zku Kombatantów RP i BWP, g³ówny

inicjator utworzenia Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, wspó³organizator
tworzenia struktur Towarzystwa, dokumentalista i autor opracowañ dotycz¹cych obchodów
rocznicowych Powstania Wielkopolskiego oraz innych przedsiêwziêæ na rzecz upamiêtnienia
czynu niepodleg³oœciowego Wielkopolan.

66. W³odzimierz Kwaœniewicz – dr nauk humanistycznych, historyk, dyrektor Muzeum
Wojskowego w Drzonowie k/Zielonej Góry, popularyzator dziejów Powstania Wielkopol-
skiego. Jest inicjatorem i organizatorem sta³ej ekspozycji w Muzeum Poœwiêconej Powstaniu
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Wielkopolskiemu, oraz wystaw okolicznoœciowych. Jest te¿ autorem wielu publikacji dotycz¹-
cych powstañców wielkopolskich na Ziemi Lubuskiej, artyku³ów zwi¹zanych i histori¹ i trady-
cj¹ Powstania, m. in. ksi¹¿ki „Szable s³awnych Polaków – o broni bia³ej u¿ywanej w okresie Po-
wstania Wielkopolskiego”. W tym opracowaniu wiele miejsca poœwiêci³ szablom gen. Józefa
Dowbor – Muœnickiego. Ponadto jest znanym prelegentem, uczestnikiem i wspó³organizato-
rem sesji popularno-naukowych, dotycz¹cych lat walki o niepodleg³oœæ.

67. Edmund Miko³ajczak – historyk, regionalista i publicystka, cz³onek kolegium redakcyj-
nego „Ziemia Kujawska”. Jest autorem i wspó³autorem publikacji zwi¹zanych z histori¹ regio-
nu inowroc³awskiego, w których przybli¿a tradycjê Powstania Wielkopolskiego. Jest równie¿
redaktorem „Inowroc³awskiego S³ownika Biograficznego”. By³ inicjatorem i organizatorem
wielu przedsiêwziêæ popularyzuj¹cych historiê i tradycjê Powstania Wielkopolskiego: sesji po-
pularno-naukowych, rajdów i konkursów dla m³odzie¿y szkolnej. Z okazji 90. rocznicy Po-
wstania Wielkopolskiego opracowa³ scenariusz widowiska historycznego zwi¹zanego z wy-
zwoleniem Inowroc³awia przez powstañców. By³ równie¿ re¿yserem i komentatorem tak¿e
innych imprez historycznych adresowanych do dzieci i m³odzie¿y, oraz doros³ego spo³eczeñ-
stwa, np. Zaduszki Kujawskie.

68. Bernard Piotrowski – profesor zw. dr hab., historyk, kierownik Zak³adu Historii, Kul-
tury i Literatur Skandynawskich UAM. Jest autorem licznych opracowañ, w których populary-
zuje wiedzê o Powstaniu Wielkopolskim, ró¿ne aspekty jego znaczenia dla Polski. Szczególnie
cenne s¹ jego opracowania dotycz¹ce stanu badañ strony niemieckiej. Wœród opracowañ mo¿-
na znaleŸæ nastêpuj¹c¹ tematykê: postêpowo-rewolucyjne i narodowo-wyzwoleñcze tradycje
Wielkopolski, Polska myœl zachodnia w szeregach wielkopolskich powstañców ostatnich lat II
Rzeczypospolitej, u Ÿróde³ polskiej myœli zachodniej w historiografii, stereotypy i legendy o Po-
wstaniu Wielkopolskim u niemieckiej historiografii i publicystyce. Profesor Bernard Piotrowski
jest uczniem prof. Zdzis³awa Grota – prekursora badañ nad dziejami Powstania Wielkopol-
skiego, st¹d te¿ w jego publikacjach mo¿na znaleŸæ wspomnienia i refleksje o Zdzis³awie Gro-
cie – jego ¿yciu w s³u¿bie nauki i narodu.
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69. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddzia³ im. Cyryla Ratajskiego
w Luboniu – w swej dzia³alnoœci turystyczno-krajoznawczej od wielu lat w sposób szczególny
propaguje wiedzê i tradycjê zwi¹zan¹ z Powstaniem Wielkopolskim. Organizuje rajdy i inne im-
prezy zwi¹zane z miejscami i wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego.

ROK 2011
70. Szymon D¹browski – historyk, popularyzator wiedzy i pamiêci o Powstaniu Wielko-

polskiego 1918 – 1919, zw³aszcza w œrodowisku m³odzie¿y szkolnej; autor wielu publikacji hi-
storycznych, w tym ksi¹¿ki biograficznej o Wincentym Wierzejewskim; twórca i organizator
gier miejskich, których bohaterami s¹ Powstañcy Wielkopolscy.

71. Marceli Kosman – prof. zw. dr hab. na wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM, historyk, politolog, pedagog, pisarz, autor 1500 znacz¹cych publikacji, w tym 50 ksi¹-
¿ek o ró¿norodnej tematyce, dotycz¹cej historii Polski i literatury polskiej; w swojej pracy na-
ukowo – badawczej poœwiêci³ du¿o miejsca dziejom i znaczeniu Powstania Wielkopolskiego
np. „Powstanie Wielkopolskie na tle walk o przetrwanie narodowe pod zaborem pruskim,”
„Narodowe powstania w historii i legendzie”, „Powstanie Wielkopolskie na tle polskich po-
wstañ narodowych”.

72. Eugeniusz Œliwiñski – dr nauk humanistycznych, historyk, starszy kustosz Muzeum
Okrêgowego i wyk³adowca Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Lesznie; redaktor
Leszczyñskich Zeszytów Muzealnych; autor wielu publikacji dotycz¹cych Powstania Wielko-
polskiego, znany i ceniony prelegent na Ziemi Leszczyñskiej i w Wielkopolsce.

73. Telewizja Polska S. A. Oddzia³ w Bydgoszczy – za wieloletnie, systematyczne upo-
wszechnianie tematyki Powstania Wielkopolskiego, jego przebiegu i znaczenia dla Ziemi Ku-
jawsko – Pomorskiej; prezentowanie losów bohaterów powstania i miejsc walk powstañczych
oraz pielêgnowanie pamiêci o mogi³ach uczestników powstania, relacjonowanie przebiegu uro-
czystoœci rocznicowych z województwa i ca³ej Polski.

74. Telewizja Polska S. A. Oddzia³ w Poznaniu – za audycje, filmy dokumentalne i progra-
my cykliczne o Powstaniu Wielkopolskim, m. in. serial „Rodziny Powstañców Wielkopol-
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skich”, reporta¿e o charakterze naukowym Kalendarium powstañcze; audycje na temat ob-
chodów rocznicowych w miastach i gminach Wielkopolski, konkursów i miejskich gier po-
wstañczych dla m³odzie¿y szkolnej.

ROK 2012
75. Kamila Czechowska – historyk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Szubinie, autor-

ka wielu publikacji i opracowañ historycznych; popularyzatorka dziejów Powstania Wielko-
polskiego na ziemiach nadnoteckich, na Pa³ukach i Krajnie; organizatorka konkursów i tur-
niejów wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim; pomys³odawczyni i koordynatorka strony inter-
netowej poœwiêconej Powstaniu Wielkopolskiemu w regionie.

76. Waldemar Janiszewski – regionalista z Margonina, autor ksi¹¿ek i opracowañ o Po-
wstaniu Wielkopolskim, sta³y wspó³pracownik Tygodnika Nowego; popularyzator dziejów
i tradycji Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Chodzieskiej; inicjator wielu przedsiêwziêæ na
rzecz upamiêtniania Powstania m. in. rewitalizacji kwatery powstañczej na cmentarzu
w Margoninie orz Pomnika Powstañców Wielkopolskich w Radwankach.

77. Stowarzyszenie Mi³oœników Historii Wojskowoœci przy Lubuskim Muzeum Woj-
skowym w Zielonej Górze – upamiêtniaj¹ce i propaguj¹ce polskie tradycje wojskowe, wie-
dzê i tradycje zwi¹zane z Powstaniem Wielkopolskim 1918 – 1919 oraz jego zwi¹zki z Zie-
mi¹ Lubusk¹; organizator okolicznoœciowych wystaw, spotkañ rodzin uczestników Powsta-
nia Wielkopolskiego; cz³onkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w mundurach powstañczych
i ¿o³nierzy Armii Wielkopolskiej w uroczystoœciach rocznicowych. 

ROK 2013
78. Roman Chwaliszewski – historyk, regionalista, popularyzator dziejów powstania w pó³-

nocnej Wielkopolsce, by³y nauczyciel i pracownik Muzeum Okrêgowego w Pile, kierownik pil-
skiej Delegatury Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Poznaniu, autor i wspó³autor
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wielu publikacji dot. dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919 oraz scenariusza i infor-
matora wystawy czasowej w Muzeum Okrêgowym w Pile: „Powstanie Wielkopolskie na zie-
miach województwa pilskiego”.

79. Ludwik Józef Gomolec – historyk (nagroda przyznana poœmiertnie), regionalista, filo-
zof, dzia³acz spo³eczny, nauczyciel i regionalista, zaanga¿owany poszukiwacz i zbieracz mate-
ria³ów, dokumentów zwi¹zanych z dziejami Wielkopolski. Popularyzator regionalnej historii;
autor wielu opracowañ i publikacji o charakterze popularno-naukowym oraz inicjator ich upo-
wszechniania w szko³ach; w swoim dorobku posiada opracowanie szeregu katalogów, prze-
wodników i artyku³y okazjonalne.

80. Stanis³aw Sierpowski – prof. zw. dr hab. UAM, historyk, prorektor, kierownik
Zak³adu Archiwistyki w Instytucie Historii, dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN; cz³onek
licznych stowarzyszeñ i rad naukowych; jego dorobek naukowy obejmuje publikacje
dotycz¹ce historii XX wieku w tym historii Wielkopolski; autor katalogu Ÿróde³ i mate-
ria³ów zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 i redaktor monografii re-
gionalnych m. in.: Gostynia, Kobylina, Leszna, Rawicza, Wrzeœni i Wyrzyska, w których
pisze o udziale mieszkañców danych miejscowoœci w Powstaniu Wielkopolskim 1918-
1919 roku.

81. Archiwum Pañstwowe w Poznaniu – instytucja ciesz¹ca siê du¿ym uznaniem spo³ecz-
nym, z której zbiorów korzystaj¹ historycy, regionaliœci i rodziny uczestników Powstania Wiel-
kopolskiego; przygotowa³o i zrealizowa³o projekt zdigitalizowania i zamieszczenia w Interne-
cie materia³ów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych zwi¹zanych z Powstaniem Wielko-
polskim1918 -1919.

82. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – uczelnia, której powstanie i tradycje
s¹ zwi¹zane ze zwyciêskim czynem niepodleg³oœciowym Wielkopolan 1918-1919 roku,
przez wszystkie lata pielêgnuj¹ca swoj¹ tradycjê; g³ówny oœrodek naukowy podejmuj¹cy
prace badawcze oraz popularyzatorskie dotycz¹ce wiedzy i tradycji zwi¹zanej z Powstaniem
Wielkopolskim; do pierwszych badaczy Powstania Wielkopolskiego i autorów wielu publi-
kacji nale¿eli m. in.: prof. prof. Zdzis³aw Grot, Antoni Czubiñski, Stanis³aw Kubiak, Benon
Miœkiewicz.
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ROK 2014
83. Jan Miel¿yñski – historyk z Sulechowa, dr nauk humanistycznych, badacz i popularyza-

tor dziejów Powstania Wielkopolskiego na terenie województwa lubuskiego; autor wielu
opracowañ o Powstaniu Wielkopolskim i losach jego uczestników, a tak¿e losach rodzin po-
wstañczych po 1945 roku w Zielonogórskiem; m. in. autor monografii pt: „Pamiêæ i tradycja
Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919”.
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84. Jaros³aw Wawrzyniak – regionalista z Leszna, prawnik z wykszta³cenia, z zami³owania
historyk, swoje zainteresowania skupi³ na dziejach regionu i udziale Wielkopolan zw³aszcza
Leszna i okolic w powstaniu, autor wielu ksi¹¿ek o Powstaniu Wielkopolskim; ceniony prele-
gent na sesjach i spotkaniach historycznych m. in. w Muzeum Powstania Wielkopolskiego,
w poznañskim Odwachu.

85. Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – realizuj¹cy wieloletni program edu-
kacyjny „Pamiêtamy! Powstanie Wielkopolskie 1918/1919” obejmuj¹cy na etapie szkolnym
i wojewódzkim uczniów wszystkich typów szkó³, podczas którego realizowanych jest wiele
form, miêdzy innymi konferencje popularno – naukowe, publicystyka i konkursy; organizator
corocznego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

86. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys³u Spo¿ywczego w Szreniawie – mog¹ce siê
poszczyciæ wieloma inicjatywami m. in. w dziedzinie edukacyjnej i wydawniczej, prezentuj¹ce
w swojej dzia³alnoœci w ró¿norodnych formach tradycje wsi, ¿ycie spo³eczno – obyczajowe jej
mieszkañców oraz ich postawy patriotyczne i udzia³ w walkach narodowo – niepodleg³oœcio-
wych; a tak¿e historiê pracy organicznej Wielkopolan oraz udzia³ mieszkañców wsi w Powsta-
niu Wielkopolskim; organizator konferencji i wystaw objazdowych dla szkó³.

ROK 2015
87. Stefan Bar³óg – pedagog i dzia³acz harcerski, wspó³za³o¿yciel TPPW, prezes honoro-

wy Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego i wieloletni prezes Zarz¹du G³ównego,
inicjator ustanowienia Nagrody Honorowej „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”, autor
i wspó³autor artyku³ów o tematyce zwi¹zanej z Powstaniem Wielkopolskim, inspirator wy-
staw i sesji popularno – naukowych, ogólnopolskich zlotów szkó³ i dru¿yn harcerskich posiada-
j¹cych za patrona bohaterów Powstania Wielkopolskiego, stanowi¹cych platformê wymiany
doœwiadczeñ w pracy wychowawczej zwi¹zanej z patronem oraz s³u¿¹cych upowszechnianiu
wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego.
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88. Micha³ Polak – prof. dr hab. z Wydzia³u Humanistycznego Politechniki Koszaliñ-
skiej, historyk, badacz miêdzynarodowych, gospodarczych i biograficznych aspektów Po-
wstania Wielkopolskiego; prowadzi kwerendy archiwalno-biblioteczne i badania w krajo-
wych archiwach, ale równie¿ w polskich oœrodkach naukowych w Wielkiej Brytanii, m. in.
dotycz¹ce losów blisko stu powstañców wielkopolskich na uchodŸstwie; wiele jego publi-
kacji poœwiêconych jest Powstaniu Wielkopolskiemu, wojsku wielkopolskiemu oraz losom
powstañców.

89. Andrzej Wieczorek – historyk i regionalista, badacz udzia³u mieszkañców Go³añczy
i okolic w Powstaniu Wielkopolskim, ceniony prelegent na temat przebiegu powstania w regio-
nie, szczególnie na spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Go³a-
nieckiej i Regionaln¹ Izbê Tradycji; przygotowa³ i wyda³ m. in. publikacjê „Go³aniecka Kompa-
nia Powstañcza 29 XII 1918 – 16 II 1919”, stanowi¹c¹ kompendium wiedzy o wysi³ku po-
wstañczym mieszkañców Go³añczy i okolicy oraz zawieraj¹c¹ szeroki wybór materia³ów Ÿró-
d³owych i bogaty materia³ ikonograficzny.

ROK 2016
90. Stanis³aw Jêdraœ – doktor nauk geograficznych, cz³onek Leszczyñskiego Towarzystwa

Kulturalnego emerytowany nauczyciel, regionalista i spo³ecznik zas³u¿ony dla kultywowania
pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 w po³udniowej Wielkopolsce, uznany pre-
legent, autor i wspó³autor kilkuset publikacji dotycz¹cych regionu leszczyñskiego, w tym wielu
publikacji dotycz¹cych Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919.

91. Wojciech Kicman – regionalista z Pi³y, który zainteresowania badawcze skupi³ na do-
kumentowaniu udzia³u mieszkañców Pi³y i powiatu pilskiego w Powstaniu Wielkopolskim
1918/1919, jak równie¿ wydarzeñ z tym zwi¹zanych m. in. przebiegu Powstania Wielkopol-
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skiego na froncie pó³nocnym; autor biogramów do wydawnictwa Zarz¹du G³ównego Towa-
rzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego „Powstañcy Wielkopolscy. Biogramy uczestni-
ków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” oraz do wydawnictw regionalnych.

92. Zbigniew Zwierzykowski – historyk, regionalista, publicysta i kolekcjoner, posiadaj¹cy
bogate zbiory pami¹tek, zwi¹zanych szczególnie z regionem pa³uckim, z zakresu numizmaty-
ki, medalierstwa, filokartystyki, falerystyki i bibliofilstwa. Powstanie Wielkopolskie jest g³ów-
nym tematem jego zainteresowañ historycznych, kolekcjonerskich i publicystycznych.

93. Muzeum Okrêgowe w Lesznie – instytucja szczególnie zas³u¿ona w kultywowaniu
pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, prowadz¹ca od wielu lat dzia³alnoœæ, któ-
rej celem jest przybli¿anie mieszkañcom regionu dziejów zrywu niepodleg³oœciowego w po-
³udniowo-zachodniej Wielkopolsce; wiedzê o Powstaniu popularyzuje i utrwala m. in. po-
przez gromadzenie ró¿nych pami¹tek oraz dzia³alnoœæ wystawiennicz¹ i edukacyjn¹.

ROK 2017
94. Tadeusz Grygier – (nagroda przyznana poœmiertnie) – doc. dr historii, wieloletni, za-

s³u¿ony badacz Powstania Wielkopolskiego, jako pracownik archiwalny Referatu Historyczne-
go DOK VII do wrzeœnia 1939 r. czynnie w³¹czy³ siê do badañ nad Powstaniem, podjêtych po
II wojnie œwiatowej. by³ m. in. autorem kilkuset artyku³ów naukowych rozpraw i recenzji, te-
matycznie zwi¹zanych g³ównie z Warmi¹ i Mazurami oraz polskimi ruchami narodowymi.
Wiele publikowa³ te¿ na tematy metodologiczne zwi¹zane z archiwistyk¹ interesuj¹cego go ob-
szaru.

95. Wies³aw Andrzej H³adkiewicz – prof. historii na Uniwersytecie Zielonogórskim, autor
wielu artyku³ów i opracowañ dotycz¹cych Powstania Wielkopolskiego, zaanga¿owany w dzia-
³alnoœæ popularyzatorsk¹ na terenie województwa lubuskiego i za granic¹, wspó³organizator
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Ko³a TPPW na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogór-
skiego.

96. Tomasz Katafiasz – dr historii, bibliotekarz, archiwista i nauczyciel akademicki
w Instytucie Historii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej (obecnie Akademii Pomorskiej)
w S³upsku i Gdañskiej Wy¿szej Szkole Administracji, specjalizuj¹cy siê w badaniach
miêdzy innymi  nad histori¹ i osi¹gniêciami ruchu harcerskiego (skautowego), histori¹
wojskowoœci oraz problematyk¹ czynu niepodleg³oœciowego w dobie porozbiorowej,
uczestniczy³ w przedsiêwziêciach badawczych m. in. w ramach tematu resortowego
„Dzieje polityczne i wojskowe Pomorza i Wielkopolski w l. 1914-1945”, badaniach
nad dziejami Powstania Wielkopolskiego 1918/19 r. oraz edycji „S³ownika Biograficz-
nego „Kawalerowie Virtuti Militari 1792 – 1945” i „Harcerskiego S³ownika Biograficz-
nego”.

97. Jan Majewski – dr nauk farmaceutycznych, zas³u¿ony badacz i propagator pamiêci
o Powstaniu Wielkopolskim, autor wielu publikacji i biogramów powstañczych, inicjator
wmurowania na œcianie apteki „Pod Z³otym Lwem”, na Starym Rynku w Poznaniu tablicy
pami¹tkowej, zwi¹zanej z wydarzeniami z 28 grudnia 1918 r., autor ksi¹¿ki pt. „Zaopatrze-
nie sanitarne w Powstaniu Wielkopolskimi udzia³ w nim farmaceutów” oraz wielu opraco-
wañ i publikacji.

98. Stowarzyszenie Ochotniczy Reprezentacyjny Oddzia³ U³anów Miasta Poznania
w barwach 15. Pu³ku U³anów Poznañskich – zas³u¿one w realizacji przedsiêwziêæ w zakre-
sie kszta³towania postaw patriotycznych, krzewienia tradycji jazdy polskiej oraz historii pol-
skiego orê¿a, bierze udzia³ w uroczystoœciach patriotycznych – corocznie w centralnych ob-
chodach rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Dniach U³ana, rekonstrukcjach
bitew, inscenizacjach i filmach historycznych.

ROK 2018
99. dr Bartosz Kruszyñski – historyk w Instytucie Historii Wydzia³u Historycznego Uni-

wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wœród jego zainteresowañ naukowych m. in.:
Polacy w wojsku niemieckim podczas I wojny œwiatowej; dzieje poznañskiego garnizonu
w latach 1914-1939; militarna rola Wielkopolski w budowie niepodleg³oœci II RP. Autor
i wspó³autor wielu publikacji w tym pozycji naukowych zwi¹zanych z Powstaniem Wielko-
polskim 1918-1919.

100. Maciej Myczka – propagator wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego, inicja-
tor wielu przedsiêwziêæ dla upamiêtnienia tego zwyciêskiego zrywu niepodleg³oœciowego
Wielkopolan. Dzia³acz samorz¹dowy, regionalista. Cz³onek za³o¿yciel i prezes Stowarzy-
szenia Mi³oœników Wojskowoœci przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze.
Dowódca pocztu sztandarowego, który bierze udzia³ w wielu uroczystoœciach pañstwo-
wych. 

101. Marek WoŸniak – Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego, inicjator i patron
wielu przedsiêwziêæ na rzecz godnego upamiêtnienia Powstania Wielkopolskiego i jego
uczestników, a zw³aszcza kszta³towania œwiadomoœci historycznej w spo³eczeñstwie o zna-
czeniu zrywu niepodleg³oœciowego Wielkopolan poprzez m. in. nowe i atrakcyjne formy
imprez towarzysz¹cych obchodom rocznicowym dla mieszkañców Poznania, wydawnic-
twa, w tym albumu pt. „Zwyciê¿yliœmy. Obchody 90. rocznicy Powstania Wielkopolskie-
go 1918/1919” oraz „Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego”.

282



102. Polskie Radio „Zachód” – regionalna rozg³oœnia Polskiego Radia w Zielonej Gó-
rze, specjalizuj¹ca siê w programach muzyczno-informacyjnych. Wspiera dzia³alnoœæ Lubu-
skiego Oddzia³u Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego zarówno programo-
wo, w zakresie promocji, jak i organizacyjnie. Na antenie Radia prezentowano sylwetki i lo-
sy Powstañców Wielkopolskich oraz ich potomków, którzy zwi¹zali swoje ¿ycie z Ziemi¹
Lubusk¹ oraz uroczystoœci poœwiêcone Powstaniu Wielkopolskiemu.

103. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – pracownicy Wydzia³u Huma-
nistycznego, szczególnie historycy Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych po-
dejmowali tematykê niepodleg³oœciowa, w tym tematykê zwi¹zana z Powstaniem Wielko-
polskim. Biblioteka G³ówna UKW oraz prowadzone przez uczelniê Muzeum Dyplomacji
i UchodŸctwa organizowali i wspó³organizowali tematyczne konferencje, wystawy, spotka-
nia z m³odzie¿¹.

104. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – in-
stytucja zas³u¿ona w kultywowaniu pamiêci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, wie-
lokrotnie podejmuj¹ca problematykê Powstania Wielkopolskiego. Dzia³ania te obejmuj¹
dorobek: bibliograficzny, opracowañ, studiów, wspomnieñ, recenzji – opublikowanych m.
in. w „Kronice Wielkopolski” oraz w ramach innych wydawnictw Biblioteki np. Miejsca pa-
miêci Powstania Wielkopolskiego.
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WŒRÓD INSTYTUCJI WYRÓ¯NIONO DO TEJ PORY:

Uczelnie wy¿sze:
Katedra Nauk Humanistycznych Stosunków Miêdzynarodowych Politechniki Koszaliñskiej

– 2005 r.
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – 2013 r.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – 2018 r.

Muzea:
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe – Oddzia³ Muzeum Narodowego w Poznaniu 
– 2005 r.
Muzeum Powstania Wielkopolskiego – Oddzia³ Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepod-

leg³oœciowych w Poznaniu – 2005 r.
Muzeum Ziemi Szubiñskiej imienia Zenona Erdmanna – 2007 r.
Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy – 2009 r.
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys³u Spo¿ywczego w Szreniawie – 2014 r.
Muzeum Okrêgowe w Lesznie – 2016 r.

Media:
Redakcja „G³osu Wielkopolskiego” – 1999 r.
„Gazeta Pomorska” – 2003 r.
„Gazeta Wyborcza” Poznañ – 2004 r.
Telewizja Polska S. A. Oddzia³ w Poznaniu – 2011 r.
Telewizja Polska S. A. Oddzia³ w Bydgoszczy – 2011 r.
Polskie Radio „Zachód” – 2018 r.

Stowarzyszenia:
Komenda Hufca ZHP „Piast” im. Powstañców Wielkopolskich Poznañ Stare Miasto –

1998 r. 
Poznañski Chór Nauczycieli im. Ignacego Paderewskiego pod dyrekcj¹ Ryszarda £uczaka

– 2001 r.
Komenda Chor¹gwi Wielkopolskiej Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego im. Powstañców Wiel-

kopolskich w Poznaniu – 2002 r.
Organizatorzy Harcerskich Zawodów Krótkofalarskich „Ho³d Powstañcom Wielkopol-

skim” – 2006 r.
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – 2008 r.
Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „III Bastion Grolman” – 2009 r.
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddzia³ im. Cyryla Ratajskiego w Lu-

boniu – 2010 r.
Stowarzyszenie Mi³oœników Historii Wojskowoœci przy Lubuskim Muzeum Wojskowym

w Zielonej Górze – 2012 r.
Stowarzyszenie Ochotniczy Reprezentacyjny Oddzia³ U³anów Miasta Poznania w barwach

15. Pu³ku U³anów Poznañskich – 2017 r.
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Instytucje oœwiatowe:
Szko³a Podstawowa nr 2 im. Powstañców Wielkopolskich w Pakoœci woj. kujawsko-

-pomorskie, – 2000 r.
Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – 2014 r.

Wyró¿nione zosta³y tak¿e:
Miêdzynarodowe Targi Poznañskie – 1996 r.
Departament Wychowania i Promocji Obronnoœci Ministerstwa Obrony Narodowej -

2006 r.
Archiwum Pañstwowe w Poznaniu – 2013 r.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Opracowano w oparciu o:
1. Wierni Tradycji. Kronika obchodów 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, pod red. Józefa Mo-

zio. Poznañ, 1999 r. 
2. „Kontynuatorzy Powstañczych Tradycji”, pod red. Zenona Cz. Wartela, Poznañ 2004. 
3. „Wielkopolski Powstaniec” Rocznik Zarz¹du G³ównego TPPW – Laureaci nagrody honorowej

TPPW „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”, Kronika najwa¿niejszych wydarzeñ, lata 1995-
2018. 

4. Materia³y archiwalne Zarz¹du G³ównego TPPW.
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Spotkanie op³atkowe prowadzone przez o. Eustachego Rakoczego, Jasnogórskiego kapelana ¯o³nierzy
Niepodleg³oœci - honorowego kapelana TPPW, koñcz¹ce tradycyjnie uroczystoœæ Dobosza - 2011 r.
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Zdzis³aw Koœciañski

Publikacje o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 
w latach 1919–2019

Setna rocznica odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê i wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego 1918-1919 sta³a siê okazj¹ do podsumowania dotychczasowego stanu badañ nad wk³a-
dem mieszkañców Wielkopolski w dzie³o odbudowy pañstwa polskiego. W okresie 100 lat,
jakie up³ynê³y od wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, ukaza³o siê wiele publika-
cji maj¹cych charakter syntetyczny oraz przyczynków do poszczególnych zagadnieñ. 

Problematyka Powstania Wielkopolskiego obejmuje obszerny katalog monografii, opraco-
wañ, syntez, studiów, wspomnieñ, pamiêtników, dokumentów opublikowanych, artyku³ów
naukowych i popularnonaukowych oraz ró¿nego rodzaju przyczynków. 

W pracy pod redakcj¹ Beaty Nowak: Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Bibliografia
za lata 1988-2008 (wybór),(Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
– Poznañ 2008) przygotowano ju¿ trzecie wydanie bibliografii o tematyce Powstania. Pierw-
sza edycja ukaza³a siê w 1988 roku i zawiera³a wybór piœmiennictwa za lata 1945-1988 (za-
wiera³a 567 pozycji), a druga edycja wydana zosta³a w 2004 roku (zawiera³a 603 pozycje).
Bibliografia z 2008 roku zawiera 1346 numerowanych pozycji , podzielonych na piêæ grup:
Biografie. Przegl¹d i omówienia materia³ów, Ÿród³a i opracowania; Pamiêtniki. Wspomnienia.
Biografie: Powstanie Wielkopolskie w literaturze i sztuce oraz Tradycje powstañcze. Obchody
rocznicowe. Dodatkowym uzupe³nieniem publikacji s¹ skorowidze: autorski oraz osób i miej-
scowoœci. Wspomnijmy, ¿e bibliografia Stanis³awa Kubiaka z 1962 roku obejmowa³a piœmien-
nictwo, które siê ukaza³o w latach 1919-1962 i zawiera³a 1362 pozycje). Mimo powy¿szych
dokonañ w zakresie bibliografii Powstania Wielkopolskiego nadal czekamy na uzupe³nion¹ jej
wersjê1.

Analizuj¹c powy¿szy dorobek wydawniczy mo¿emy stwierdziæ, i¿ prace o powstaniu po-
wstawa³y i powstaj¹ w kraju oraz poza krajem z ró¿nym natê¿eniem co przedstawiali
w swych publikacjach Antoni Czubiñski, Zdzis³aw Grot, Benon Miœkiewicz, Bogus³aw Polak,
Janusz Karwat2. Tak¿e strona niemiecka, w szczególnoœci w okresie miêdzywojennym, wy-
kazywa³a zainteresowanie t¹ tematyk¹3. Po 1989 roku publikacje te s¹ marginalne w zain-
teresowaniach niemieckich.

G³ówne charakterystyczne okresy w studiach nad Powstaniem Wielkopolskim 1918-
1919 to: okres miêdzywojenny, okres powojenny w szczególnoœci po 1957 roku, okres
po 1968 roku, i okres po 1989 roku. 

Pierwszy okres – miêdzywojenny, charakteryzuje siê tym, ¿e podjêto pierwsze prace ba-
dawcze nad wydarzeniami lat 1918/1919 w Wielkopolsce. Odtwórcami byli g³ównie uczest-
nicy tych wydarzeñ, którzy pisali o znanych sobie epizodach walk czy sytuacji ogólnej. St¹d te
relacje w³asnej dzia³alnoœci trudno uznaæ za prace naukowe o powstaniu. Posiadaj¹ one cha-
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rakter wspomnieniowy, czêsto z powo³ywaniem siê na ró¿ne dokumenty, zwykle jednak po-
chodz¹ce ze Ÿróde³ bliskich dzia³alnoœci danego autora. Niekiedy tak¿e posiadaj¹ polemikê
z podan¹ wczeœniej ocen¹ jego postawy czy prac w powstaniu, a nawet z jego gloryfikacj¹.
Wœród pierwszych prac o powstaniu do 1926 roku warto wymieniæ, m. in. publikacje: K. Rze-
pecki „Powstanie grudniowe w Wielkopolsce 27 XII 1918” (Poznañ 1919); tego¿ autora
„Oswobodzenie Poznania 27 XII 1918 – 5 I 1919” Poznañ 1923); S. Rybka, „Zerwane pê-
ta” (Poznañ 1919); A. Piotrowski „50 dni rz¹dów Rady robotniczo-¿o³nierskiej w Poznaniu”
(Poznañ 1919); B. Hulewicz „Powstanie Wielkopolskie. Przyczynek do dziejów przewrotu
z listopada i grudnia 1918” (Zamoœæ 1920).

W roku 1926 przy Dowództwie Okrêgu Korpusu nr VII w Poznaniu powo³ano do ¿ycia
Referat Historyczny, gdzie gromadzono dokumenty i wspomnienia uczestników wydarzeñ
oraz publikowano niektóre opracowania i wa¿niejsze relacje. Z inicjatywy pierwszego dowód-
cy powstania gen. Stanis³awa Taczaka powo³ano tak¿e do ¿ycia Towarzystwo do Badañ
nad Histori¹ Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Obie instytucje zdo³a³y zebraæ bogaty
materia³ archiwalny, który umo¿liwi³ opracowanie szeregu prac Ÿród³owych, m. in. W³odzi-
mierza Lewandowskiego pt. „Powstanie Wielkopolskie” (Dziesiêciolecie Polski Odrodzonej,
Ksiêga Pami¹tkowa 1918-1928, Kraków – Warszawa 1929, s. 142-157) oraz studium „Jana
Tomaszewskiego pt. „Walki o Noteæ” (Poznañ 1930).

Owocem dzia³añ Towarzystwa by³y m. in. publikacje: Z. Wieliczka, „Od Prosny po Ra-
wicz” (Poznañ 1931); Z. Wieliczka, „Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918/19”
(Poznañ 1932); „Szkice i Fragmenty z powstania wielkopolskiego 1918/19” pod redakcj¹ Z.
Wieliczki (Poznañ 1933) 4; Z. Wieliczka, „Powiat Witkowski w okresie rewolucji niemieckiej”
(Poznañ 1933); W. Lewandowski i A. Za³êski, „Bój o Szubin”. Poznañ 1936/37. Szereg cie-
kawych przyczynków ukaza³o siê w wydawanych czasopismach kombatanckich, m. in. w.
„Roczniku Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych”.

Trzecia faza historiografii powstania wielkopolskiego okresu miêdzywojennego rozpoczê-
³a od 1934 roku, kiedy to Zygmunt Wieliczka, dr Kaczmarczyk, dr Wójtowski, Fenrych ust¹-
pili z Zarz¹du i Komisji Naukowej Towarzystwa dla badañ nad histori¹ powstania wielkopol-
skiego w Poznaniu. Efektem pracy Tadeusza Jab³oñskiego kierownika Referatu Historyczne-
go D. O. K. VII by³y nastêpuj¹ce publikacje: „Lista strat Powstania Wielkopolskiego 1918/19”
(Warszawa 1936) oraz tego¿ autora „Materia³y do historii Powstania Wielkopolskie-
go 1918/19” (Poznañ 1938, Dowództwo Okrêgu Korpusu Nr. VII). Natomiast dzia³alnoœæ
Towarzystwa dla Badañ nad histori¹ Powstania Wielkopolskiego ograniczy³a siê do wydruko-
wania pracy W³odzimierza Lewandowskiego „Bój o Szubin” (Poznañ 1937), która w zasadzie
by³a gotowa do druku ju¿ w roku 1934, czyli w czasie aktywnej fazy historiografii powstania.

Drugi okres badañ nad powstaniem ³¹czy siê ze zmian¹ polityczn¹ jego oceny w Polsce
Ludowej, co nast¹pi³o po roku 1957. Dot¹d Powstaniu Wielkopolskiemu przypisywano ró¿-
ne negatywne cechy, jak np. ruchu zdominowanego przez bur¿uazjê, której celem by³o ogra-
niczanie i t³umienie dzia³añ wolnoœciowych czy rewolucyjnych. Oceny te powodowa³y niechêæ
do odtwarzania dziejów powstania. Dominowa³o w nim podporz¹dkowywanie siê za³o¿eniom
materializmu historycznego. Ukaza³o siê wiele publikacji maj¹cych charakter syntetyczny oraz
przyczynków do poszczególnych zagadnieñ. Omówi³ ten dorobek do koñcówki lat dziewiêæ-
dziesi¹tych m. in. Antoni Czubiñski w pracy pt.: „Historiografia Powstania Wielkopolskie-
go 1918-1919”. 

Tematyka powstania znalaz³a swoje odzwierciedlenie we wszystkich póŸniejszych opraco-
waniach dotycz¹cych tak¿e politycznych i wojskowych aspektów powstania, zw³aszcza w pra-
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cach: Kazimierza Kaczmarczyka, Tadeusza Grygiera, Zdzis³awa Grota, Antoniego Czubiñskie-
go, Benona Miœkiewicza, Ludwika Gomolca, Bogus³awa Polaka, Janusza Karwata, Bernarda
Piotrowskiego, Marka Rezlera, Grzegorza £ukomskiego i innych. Postêpem w pracach nad po-
wstaniem by³o opublikowanie zachowanych dokumentów oraz wspomnieñ uczestników,
wœród których s¹ cenne relacje („Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”). Wybór Ÿróde³.
Wybór i opracowanie A. Czubiñski i B. Polak, Poznañ 1983; „Wojskowe aspekty Powsta-

nia Wielkopolskiego 1918-1919. Wybór materia³ów Ÿró-
d³owych”. Wybór tekstów, opracowanie oraz indeksy Sta-
nis³aw Nawrocki i in., red. nauk. B. Woszczyñski, Po-
znañ 1985; „Wspomnienia Powstañców Wielkopolskich”,
wyboru dokonali i wstêpem opatrzyli Leszek Tokarski i Je-
rzy Zio³ek, Poznañ 1970. 

Ukaza³y siê w tym czasie monografie, ujmuj¹cych ca³o-
kszta³t problematyki polityczno-wojskowej powstania.
Do monografii takich zaliczyæ trzeba opracowanie profeso-
rów: Antoniego Czubiñskiego, Zdzis³awa Grota i Benona
Miœkiewicza. („Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”, Po-
znañ -Warszawa 1978, 1983, 1988), Antoniego Czubiñ-
skiego („Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza,
charakter, znaczenie”, Poznañ 1978, 1988), monografiê
„Wojska Wielkopolskiego 1918 – 1920” – pióra Bogus³a-

wa Polaka, popularno-naukowe opracowania Marcelego Kosmana. W wydanych publika-
cjach œcieraj¹ siê ze sob¹ ró¿ne punkty widzenia, interpretacje i oceny wydarzeñ
z lat 1918/1919. Wartoœciowe by³y publikacje przedwojennego historyka Referatu Histo-
rycznego D.O.K. nr VII w Poznaniu – Tadeusza Grygiera (m.in. „Powstanie Wielkopolskie
a plany wyzwolenia reszty ziem zachodniej Polski”, (w:) Przegl¹d Zachodni 1948, nr 12,
s. 665-670; „Sytuacja polityczno-wojskowa w zachodniej czêœci Wielkopolski w dniach Po-
wstania Wielkopolskiego 1918/1919”, (w:) „Studia z historii Powstania Wielkopolskie-
go 1918-1919”, pod red. Zygmunta Kaczmarczyka, Poznañ 1962, s. 62-110.) 

Ukaza³y siê wartoœciowe publikacje m. in. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”,
pod red. Kazimierza Piwiarskiego, Poznañ 1958; Stanis³awa Kubiaka, Franciszka. £ozowskie-
go, „Rady robotniczo-¿o³nierskie w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdañskim 1918-1920 r.”, Po-
znañ 1962; B. Polak, „Front po³udniowo-zachodni. Grupa „Leszno” powstania wielkopolskie-
go 1919” r., Koœcian 1971; „Udzia³ Ziemi Koœciañskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918-
1919”, Koœcian 1970; „Udzia³ spo³eczeñstwa Ziemi Kaliskiej w Powstaniu Wielkopol-
skim 1918-1919”. Praca zbiorowa pod red. Antoniego Czubiñskiego, Kalisz 1978; Zyg-
munta Wroniaka, „Sprawa polskiej granicy zachodniej w latach 1918-1919”, Po-
znañ 1963; Przemys³awa Hausera, „Niemcy wobec sprawy polskiej. PaŸdziernik 1918
– czerwiec 1919”, Poznañ 1984; Zygmunta Wygockiego, „Gniezno i powiat gnieŸnieñski
w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”, Poznañ 1988; Bogus³awa Polaka, „Genera³ Sta-
nis³aw Taczak (1874-1960)”, Poznañ 1988. Wydanie II poprawione (Koszalin 1998); Pio-
tra Bauera, „Genera³ Józef Dowbor-Muœnicki 1867-1937”, Poznañ 1988; Bogus³awa Po-
laka, „Dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, Koszalin 1989. 

W okresie do 1989 roku i w nowej rzeczywistoœci politycznej obok materia³ów sesji
koœciañskich o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 dla poszerzenia wiedzy o Powsta-
niu Wielkopolskim maj¹ Seminaria Koœciañskie – ogólnopolskie spotkania historyków Po-
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wstania Wielkopolskiego 1918-1919. Plonem seminariów
by³y publikacje, m. in.: „Czyn zbrojny powstania wielkopol-
skiego 1918-1919. Materia³y z V Ogólnopolskiego Semina-
rium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”,
Koœcian – Koszalin 1986; „Biografistyka powstania wielko-
polskiego 1918-1919. Materia³y z VI Ogólnopolskiego Se-
minarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919”, Koœcian, 19 kwietnia 1985, red. nauk. Bogus³aw Po-
lak. Koszalin 1987; „Prawdy i fikcje powstania 1918-1919.
Materia³y z VII Ogólnopolskiego Seminarium Historyków
Powstania Wielkopolskiego”, Koœcian, 25 IV 1986 r., red.
nauk. Bogus³aw Polak, Koszalin 1987; „Niemcy a powstanie
wielkopolskie 1918-1919. Materia³y z VIII Ogólnopolskiego
Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego”, red.
Nauk. Bogus³aw Polak, Koszalin 1994; „Rola Wielkopolski
w odbudowie pañstwa polskiego. IX Ogólnopolskie Semina-
rium Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, Ko-
œcian, 9 XII 1988. red. Bogus³aw Polak, Koszalin 1989; „Po-
wstanie wielkopolskie 1918-1919, Ÿród³a – stan badañ – po-
stulaty badawcze. X Ogólnopolskie Seminarium Historyków
Powstania Wielkopolskiego”, red. nauk. Bogus³aw Polak, Ko-
szalin 1997; „Powstania w Wielkopolsce XVII- XX w. Materia-
³y z XI Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania
Wielkopolskiego”, red. nauk. Bogus³aw Polak, Koszalin 1999
(tom ten dedykowany zosta³ prof. Benonowi Miœkiewiczowi).
Tom wrêczono uroczyœcie Profesorowi na sesji w lu-
tym 2003 r.; „Ziemia koœciañska w powstaniu wielkopol-
skim 1918-1919. Materia³y z XII Ogólnopolskiego Semina-
rium Historyków Powstania Wielkopolskiego”, red. Bogus³aw

Polak, Koszalin 1999; „Ku prawdzie. Historycy Powstania wielkopolskiego w pamiêci nastêp-
ców. Materia³y z XVIII Seminarium historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Ko-
œcianie w dniu 18 lutego 2014 r.” Pod redakcj¹ Zenona JóŸwiaka, Bogus³awa Polaka, Micha³a
Polaka (Koœcian – Leszno 2015). Seminaria te oraz kolejne sta³y siê osi¹ szerokiego nurtu ba-
dañ nad powstaniem oraz inspirowa³y kilka pokoleñ badaczy. Profesor Bogus³aw Polak doko-
na³ podsumowania tego dorobku, m. in. w artykule: „W Koœcianie o powstaniu wielkopolskim
– dwadzieœcia seminariów 1973-2019”5. 

Dziêki aktywnoœci oœrodka koszaliñskiego pod przewodnictwem Bogus³awa Polaka, opu-
blikowano, szereg cennych i unikalnych publikacji m. in. „Wojsko Wielkopolskie 1919”,
cz. 1 (wybór B. Polak), Koszalin 1985; „Wojsko Wielkopolskie 1919”, cz. 2 (wybór I. Polak
i B. Polak), Koszalin 1986; B. Polak, „Front przeciwniemiecki”, wybór i opracowanie B. Polak,
Koszalin 1990; B. Polak, Walka o polsk¹ granicê zachodni¹. Wybór Ÿróde³. Koszalin 1993; B.
Polak. „Walka o polska granicê wschodni¹ 1918-1921”, Wybór Ÿróde³, Koszalin 1995;
„Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu 3-5 grudnia 1918 r.” (przygotowanie
B. Polak]. Koszalin 1999; „Rewindykacja Pomorza i Wielkopolski 1920”, Wybór Ÿróde³, Ko-
szalin 1999; „Dowódcy powstania wielkopolskiego i Wojska Wielkopolskiego 1918-1919”,
Koszalin 1989 cz. 1 i cz. 2. Tak¿e nastêpne lata przynios³y szereg publikacji zwi¹zanych z po-
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wstaniem wielkopolskim i Wojskiem Wielkopolskim 1919-1920, m. in. dotycz¹cych stanu ba-
dañ, Ÿróde³, biografistyki, bitew, s³u¿by zdrowia, duchowieñstwa, kawalerów Virtuti Militari i in-
nych tematów6. 

Po 1989 roku bibliografia powstañcza powiêkszy³a siê o wartoœciowe pozycje m. in. dziê-
ki Towarzystwu Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Od 1995 roku rocznik spo-
³eczno-informacyjny „Wielkopolski Powstaniec” wydawany jest przez Zarz¹d G³ówny Towa-
rzystwa Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 pod redakcj¹ Stefana Bar³oga (przewodni-
cz¹cy Redakcji). Do 2018 roku zosta³o wydanych zosta³o dwadzieœcia cztery zeszyty, w któ-
rych umieszczono wiele artyku³ów o bogatej i ró¿norodnej treœci. Na podstawie rodzaju i tre-
œci zamieszczonych artyku³ów trzeba stwierdziæ, ¿e „Wielkopolski Powstaniec” spe³nia posta-
wione sobie zadanie. Staje siê pomocny w przypominaniu i przybli¿aniu dziejów Powstania,
zw³aszcza w przypadku mniej znanych faktów, sylwetek powstañców, a tak¿e wszystkiego,
co w literaturze, sztuce i dzia³aniach spo³ecznych zosta³o poœwiêcone powstaniu wielkopol-
skiemu. 

Na jego ³amach zosta³y upowszechnione inicjatywy, przedsiêwziêcia podejmowane
przez w³adze samorz¹dowe i pañstwowe. Propagowane jest tak¿e praca wychowawcza
szkó³ i jednostek harcerskich nosz¹cych imiê Powstañców Wielkopolskich. Wypowiada³y
siê rodziny powstañcze. Przedstawiano sylwetki badaczy Powstania. Rocznik jest tak¿e
p³aszczyzn¹ wspó³pracy i wymiany myœli dla wszystkich, którym bliskie s¹ tradycje powstañ-
cze i idea Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W roczniku
przedstawiono tak¿e kolejnych Laureatów Nagrody Honorowej Towarzystwa Pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego 1918-1919 Dobosz Powstania Wielkopolskiego. Z kolei na koñ-
cu rocznika przypominano najwa¿niejsze wydarzenia zwi¹zane z towarzystwem. Reasumu-
j¹c bilans „Wielkopolskiego Powstañca”, nale¿y wzi¹æ pod uwagê trudnoœci spo³ecznikow-
skiej pracy, w jakich redakcja prowadzi wydawanie roczni-
ka7. Komitet redakcyjny w miarê wydawania kolejnych nu-
merów rocznika stara siê podnosiæ wartoœæ merytoryczn¹
opublikowanych prac i materia³ów. 

W ostatnich latach szczególnie biografistyka prze¿ywa
swój renesans. W 2002 roku dziêki Wydawnictwu Poznañ-
skiemu historiografia wzbogaci³a siê o d³ugo oczekiwany
„S³ownik biograficzny powstañców wielkopolskich 1918-
1919”. Opracowanie by³o efektem trzydziestoletnich wysi³-
ków historyków, regionalistów, kombatantów, rodzin po-
wstañczych o upamiêtnienie zas³u¿onych powstañców. Pa-
miêæ o ich zas³ugach zachowa³a siê wœród rodzin trzeciego,
a nawet czwartego pokolenia po powstaniu. Zespó³ autorski
S³ownika liczy³ 50 osób, z których wiêkszoœæ pochodzi³a
z Wielkopolski. Piêciu spoœród autorów, a wœród nich prof.
Z. Grot, nie doczeka³o edycji tego dzie³a. W S³owniku zamieszczono biogramy 515 osób
Niektórym postaciom poœwiêcono ju¿ naukowe biografie, innym z kolei szereg publikacji
o ró¿nym charakterze. Najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ zawodowi wojskowi: genera³owie, ofi-
cerowie i podoficerowie – 120 osób. Swoje ¿ycie zwi¹zali z armi¹ II Rzeczypospolitej, Trzy-
nastu – spoœród 25 przedstawionych sylwetek genera³ów – swoje stopnie generalskie posia-
da³o, bêd¹c w Wojsku Wielkopolskim w latach 1919-1920. Stosunkowo licznie reprezen-
towani s¹ rzemieœlnicy i robotnicy (98), ziemianie (54), lekarze (49, w tym aptekarze i we-
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terynarze), urzêdnicy (46) oraz kupcy i dzia³acze gospodarczy (42). Odnotowaæ nale¿y
mniejsze iloœciowo grupy przedstawicieli prawników, nauczycieli, duchowieñstwa i ch³opów.
Ma³a liczba ch³opów i robotników rolnych (23) wynika z za³o¿enia, jakie przyjêli autorzy,
dokonuj¹c wyboru osób do s³ownika. 

Najpowa¿niejsze dokonania w tej materii s¹ efektem dzia³añ Towarzystwa Pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego 1918-1919. W osiemdziesi¹t¹ siódm¹ rocznicê Powstania Wiel-
kopolskiego Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego postanowi³
kontynuowaæ dorobek biograficzny wielkopolskiego œrodowiska naukowego. Powo³ano
Komitet Redakcyjny: prof. dr Bogus³awa Polak – przewodnicz¹cy, Eligiusz Tomkowiak – se-
kretarz oraz cz³onkowie: Stefan Bar³óg, Marian Kadow, Zdzis³aw Koœciañski. Rezultatem
tych dzia³añ by³a wydana pozycja ksi¹¿kowa: „Powstañcy wielkopolscy... Biogramy uczest-
ników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, pod redakcj¹ Bogus³awa Polaka, Tom I,
Poznañ 2005. Do 2018 roku ukaza³o siê piêtnaœcie tomów s³ownika „Powstañcy wielko-
polscy... Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. W ka¿dym to-
mie od 250 do 300 biogramów. Jest to swoisty fenomen wydawniczy, który istnieje dziêki
wieloletniej pracy spo³ecznej – bez wynagrodzenia autorów i redakcji. Legendê powstania
wielkopolskiego 1918-1919 tworzyli nie tylko jej wodzowie naczelni i oficerowie ale przede
wszystkim jego szeregowi uczestnicy w tym liczne duchowieñstwo. Czêœæ biogramów opra-
cowana jest profesjonalnie, przez zawodowych historyków, pozosta³e s¹ dzie³em pasjona-
tów dziejów powstania. 

„Mogi³y powstañców wielkopolskich poleg³ych i zmar³ych w czasie walk powstañ-
czych 1918/1919” – pod redakcj¹ naukow¹ Zdzis³awa Koœciañskiego i Zenona Wartela. Po-
znañ 2002,(Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919),
ss. 988. Ksi¹¿ka ta jak napisa³ w przemowie prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Stefan
Bar³óg mia³a: na celu: „wykazanie aktualnego stanu mogi³ powstañczych z roku 1918-1919
„oraz” zainspirowanie opieki nad tymi mogi³ami, godnej uczestników zwyciêskiego czynu nie-
podleg³oœciowego”. 

Kolejna publikacja oddana do r¹k czytelników dziêki inicjatywie Towarzystwa Pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego 1918/1919 to: Zdzis³aw Koœciañski, Zenon Wartel, „Zachowane
mogi³y powstañców wielkopolskich poleg³ych i zmar³ych w czasie walk powstañ-
czych 1918/1919”. Poznañ 2003. Praca ta stanowi³a istotny postêp w porównaniu z rok
wczeœniej wydan¹ ksi¹¿k¹, gdzie ustalono miejsca pochówku 468 grobów powstañców. Pod-
jête prace badawcze w 2003 roku na 261 cmentarzach zlokalizowa³y i potwierdzi³y istnie-
nie 1117 mogi³ powstañczych, w tym 1028 grobów imiennych. Stwierdzono znikanie mogi³
powstañczych. 

Powy¿sze publikacje stanowi³y zachêtê dla badaczy do podjêcia dalszych badañ nad gro-
bownictwem z lat 1918/1919 roku. W 2009 r. pojawi³a siê praca Wies³awa Olszewskiego
i £ukasza Jastrz¹ba pt. „Lista strat powstania wielkopolskiego od 27.12.1918 r.
do 8.03.1920 r.” oraz jej drugie jej wydanie, pod prawie identycznym tytu³em9. „Miejsca pa-
miêci powstania wielkopolskiego”, wydanie III zaktualizowane, opracowa³ Pawe³ Anders
w ramach, wydawnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum. Animacji Kultury
(Poznañ 2010).

Z kolei na 100. rocznicê wybuchu powstania przygotowywana zosta³a przez Instytut Pa-
miêci Narodowej pozycja ksi¹¿kowa: „Tobie Polsko na œmieræ i na ¿ycie! Groby powstañ-
ców wielkopolskich poleg³ych i zmar³ych w latach 1918-1920”, pod redakcj¹ Adama Ple-
skaczyñskiego. Z kolei wydawca Archiwum Pañstwowe w Poznaniu wyda³o publikacjê przy-
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gotowan¹ przez £ukasza Jastrz¹ba, „Cena niepodleg³oœci. Pamiêæ historyczna o ¿o³nierzach
Wielkiej Wojny i walk o granice niepodleg³ej Polski. Ewidencja mogi³ ¿o³nierskich w zasobach
archiwów pañstwowych w GnieŸnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu” (Po-
znañ 2018). Tematyka fotograficzna wybranych miejsc pamiêci Powstania Wielkopolskiego
w województwie wielkopolskim zosta³a ukazana tak¿e w pracy Mariana Franciszka Nowaka,
„Wielkopolska pamiêta! 1918-2018” (Ostrów Wielkopolski 2018).

Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, Urz¹d Marsza³kowski,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyda³ materia³y pokonferencyjne „Powsta-
nie Wielkopolskie 1918 – 1919 w historiografii i edukacji szkolnej” (red. dr Z. Koœciañskie-
go przy wspó³udziale dr. B. Wojcieszaka, Poznañ 2010) z referatami profesorów: Zbigniewa
Pilarczyka, Bogus³awa Polaka, Janusza Karwata, oraz doktorów nauk humanistycznych: Danu-
ty Konieczki – Œliwiñskiej, Zdzis³awa Koœciañskiego. Marka Rezlera i mgr Marii Pacholskiej.
Z uwagi na realne zagro¿enie, ¿e uczniowie innych regionów nie bêd¹ mieli szansy dostrzec ro-
li, jak¹ Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 odegra³o w odrodzeniu pañstwa polskiego
i ukszta³towaniu jego granic w okresie miêdzywojennym – naukowcy zwrócili siê z apelem
do MEN o wspieranie i promowanie publikacji na temat Powstania Wielkopolskiego, mog¹-
cych spe³niaæ funkcjê materia³ów pomocniczych w edukacji historycznej i regionalnej.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tak¿e inne wartoœciowe pozycje ksi¹¿kowe wydane
przez Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919: „Powstanie Wielko-
polskie 1918-1919. Katalog Ÿróde³ i materia³ów”. Pod redakcj¹ Stanis³awa Sierpowskiego.
Poznañ 2003, bêd¹ca swoistym przewodnikiem po pozosta³oœciach materialnych po powsta-
niu w postaci ogólnopolskiego katalogu Ÿróde³ i materia³ów. Z inicjatywy Zarz¹du G³ównego
Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 przyst¹piono do zgromadze-
nia dokumentacji do opracowania, które jest kontynuacj¹, ale zarazem istotnym rozszerze-
niem pracy zredagowanej w 1978 r. przez Tadeusza Jeziorowskiego. Z kolei ksi¹¿ka Anny
Bar³óg przedstawi³a „Udzia³ Kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” (Po-
znañ 2008, ss. 113). Praca ta jest pierwsz¹ syntetyczn¹ publikacj¹ na temat udzia³u kobiet
w powstañczym zrywie Wielkopolan lat 1918/1919.

Kolejne publikacje Zarz¹du G³ównego TPPW stanowi¹ próbê podsumowania pracy orga-
nizacji kultywuj¹cej tradycje powstañcze, m. in.: „Wierni Tradycji. Kronika obchodów 80.
Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” (Poznañ 1999); „Kontynuatorzy powstañ-
czych tradycji. 15 lat Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919”.
(pod redakcj¹ Zenona Czes³awa Wartela. Poznañ 2004) oraz ksi¹¿ka Jana Miel¿yñskie-
go, „XXV lat Lubuskiego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
w Zielonej Górze” (Zielona Góra 2018).

Propozycjê pracy dla placówek edukacyjnych posiada publikacja: „Powstañcy Wielkopol-
scy 1918-1919 wzorem dla m³odzie¿y: propozycje do pracy wychowawczej szko³y i dru¿yny
harcerskiej Stefan Bar³óg, Stefan Wojtkiewicz, Ma³gorzata Wróbel” (Poznañ 2008).

Warto wspomnieæ o pracach wydawniczych kó³ Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielko-
polskiego 1918/1919, m. in. pracy pod redakcj¹ Marka Rezlera, „Powstañcy wielkopolscy
z ziemi ostrzeszowskiej. S³ownik biograficzny „T. I. (Poznañ 2001); „S³owniku biograficznym
powstañców wielkopolskich 1918-1919 ze ¯nina i okolic”. Pod red. Joanny Mazurek, Jacka
Pietraszko, Miros³awa Pilarskiego, Danuty Twerd, Tomasza Urbaniaka (¯nin 2004). Publika-
cji: „Zas³u¿eni dla Ziemi Chodzieskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”. Pod redakcj¹
Romana Grewlinga (Chodzie¿ 2004); „Kcynia w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Rela-
cje powstañców. Wybór i opracowanie: Józef Marosz” (Kcynia 2004); Antoniego Fornalskie-
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go, „Mieszkañcy Ziemi Przemêckiej w walce o polskoœæ” (Prze-
mêt 2004) czy ksi¹¿ek: Jaros³awa Odrobiñskiego, „Powstanie
Wielkopolskie 1918-1919 w Mroczy i okolicy. 90. Rocznica
wydarzeñ” (Mrocza 2008); Jana Miel¿yñskiego, „Pamiêæ i tra-
dycja Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” (Sule-
chów 2010).10

Analizuj¹c powy¿szy dorobek wydawniczy mo¿emy
stwierdziæ, i¿ prace o powstaniu powstawa³y i powstaj¹ w kra-
ju oraz poza krajem z ró¿nym natê¿eniem. Sprzyja³y temu
szczególnie okr¹g³e rocznice. Du¿¹ iloœæ wydawnictw zapocz¹t-
kowa³a 90 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
W latach 2008 i 2009 wysz³o drukiem wiele wartoœciowych
opracowañ i przyczynków. Na uwagê zas³uguje praca nie¿yj¹-
cego ju¿ badacza Zdzis³awa Grota „Czyn zbrojny ludu wielko-
polskiego”, Poznañ 2008, Niew¹tpliwie pierwszoplanow¹ po-
zycjê popularnonaukow¹ z prac opublikowanych w tym czasie
s¹ prace Marka Rezlera, który ukaza³ jako fragment zaanga¿o-
wania Wielkopolan w polskie walki narodowo – wyzwoleñczej
od 1794 do 1921 roku oraz przybli¿y³ prawdziwy obraz wy-
darzeñ, które obros³y legend¹, m. in. „Powstanie Wielkopol-
skie 1918-1919. Spojrzenie po 90 latach” (Poznañ 2008)11. 

Ukaza³y siê m. in. archiwalne prace profesora Bogus³awa
Polaka (wstêp, wybór i opracowanie): „Organizacja i rozwój
Wojska Wielkopolskiego 1919 (marzec – listopad 1919 r.).
Wybór dokumentów wojskowych”, Leszno 2008 oraz „Front
wielkopolski 1919-1920. Rozkazy Dowództwa Frontu”. Lesz-
no 2008. Ponadto zbiór kilkunastu artyku³ów naukow-
ców XIV Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919: „Wielkopolanie w walce o grani-
cê wschodni¹ Rzeczypospolitej 1918-1920”. Po redakcj¹ Bo-

gus³awa Polaka i Eugeniusza Œliwiñskiego (Koœcian 2003). W Zeszycie Historycznym „Grot”
nr XXX z 2009 roku dedykowanym pro memoria dr. Piotrowi Bauerowi znalaz³o siê wiele
cennych przyczynków, poœwiêconych tematyce m. in.: powstania w podrêcznikach szkolnych,
Dowództwu Okrêgu Generalnego Poznañ, prawnym aspektom organizacji s¹downictwa
w Wojsku Wielkopolskim, s³u¿bom kwatermistrzowskim w powstaniu, dzia³aniom kompanii
jarociñskiej pod Mrocz¹, rewindykacji Leszna i Rawicza w 1920 r., lotnictwu powstania, pierw-
szym bojom Grupy „Leszno”, biografistyce. Podobnie w wydaniu „Wiadomoœci Koœciañskich”
nr 1 / 2 (240/241/) ze stycznia /lutego 2009 r. znalaz³y siê artyku³y o tematyce powstañ-
czej promuj¹ce XVII Seminarium Historyków Powstania wielkopolskiego 1918/1919 oraz
przypominaj¹ce badacza powstania s. p. dr. Piotra Bauera, m. in. artyku³y: W. Handke
(„Wci¹¿ potrzeba badañ nad tym najwiêkszym Powstaniem…”), J. Zielonki („Epitafium dla
doktora Piotra”), Z. Koœciañskiego („Kilka refleksji na temat tradycji Powstania wielkopolskie-
go”), T. Mas³owska („Polscy kolejarze w Powstaniu Wielkopolskim”), Z. JoŸwiak („O wieli-
chowskich powstañcach”), J. Pawicki („Refleksje w rocznicê Powstania Wielkopolskiego”), K.
Czechowska („Walenty Dybczyñski z Szubina (1886-1939)”, Z. Fenrych („Tadeusz Fenrych
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– powstaniec wielkopolski – kawaler VM”), P. Adamczewski („W³adys³aw Szulc 1888 -1939)
– powstaniec z Rynarzewa)”, A. Muezberg („Skauci wyzwolili miasto”), E. Olender („Grupa
„Leszno” – wystawa i publikacja”). 

W ksi¹¿ce „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybrane aspekty z perspektywy 90
lat” pod redakcj¹ Janusza Karwata zebrano zbiór referatów specjalistów (m. in. Pawe³ Anders,
Tadeusz Jeziorowski, Janusz Karwat, Zdzis³aw Koœciañski, Waldemar £azuga, Jaros³aw £u-
czak, Roman Macyra, Benon Miœkiewicz, Zbigniew Pilarczyk, Aleksander Smoliñski, Andrzej
Suchcitz) tej problematyki, m. in. z Polskiej Akademii Nauk, uniwersytetów, instytutów z ogól-
nopolskiej konferencji naukowej „90. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, Po-
znañ, 17 grudnia 2008 r. Publikacja poruszy³a obok o znanych ju¿ aspektów powstania, tak¿e
zagadnienia, m. in.: aktywnoœci i moralnoœci Wielkopolan i Wojsk Wielkopolskich, pamiêci
i tradycji oraz œwiadomoœci mieszkañców regionu, historiografii polskiej i niemieckiej, wysi³ku
ekonomicznego Wielkopolan w okresie walk o niepodleg³oœæ, symboliki Armii Wielkopolskiej,
zaanga¿owaniu spo³eczeñstwa wielkopolskiego w walkê powstañcz¹. 

Pok³osiem sesji popularno – naukowej dla nauczycieli w Koninie by³a publikacja przygoto-
wana przez miejscowy Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli: „Powstanie Wielkopolskie i jego
echa”. Pod redakcj¹ Piotra Go³dyna (Konin 2009). Z kolei doradcy metodyczni historii i wie-
dzy o spo³eczeñstwie Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Maria Pacholska i Wie-
s³aw Zdziabek – opracowali zestaw trzech ksi¹¿ek dla szerokiego krêgu odbiorców w postaci
popularnej syntezy oraz osobnego zestawu æwiczeñ dla szko³y podstawowej i gimnazjum. 

Z prac naukowych i popularno- naukowych opublikowanych zas³uguj¹ ponadto na uwagê:
Grzegorz £ukomski, Bogumi³ Wojcieszak, „Powstañcze tradycje Opalenicy”, Opalenica 2000;
Zdzis³aw Koœciañski, Eligiusz Tomkowiak: „Bukowianie w Powstaniu Wielkopolskim 1918-
1919”. Poznañ – Buk 2008, ten¿e, „Mieszkañcy Gminy Dopiewo w Powstaniu Wielkopol-
skim w latach 1918-1919”. Dopiewo 2009; „Mieszkañcy Gminy Mieœcisko w Powstaniu Wiel-
kopolskim”. Pod redakcj¹: Gra¿yny Jurgi, Anny Bronikowskiej, Mariusza Wasela. Mieœci-
sko 2008; Fornalski Antoni, „Powstañcy Wielkopolscy Ziemi Przemêckiej”. Przemêt 2008;
Rokoszewski Hubert, „Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Wolsztyñskiej”, ¯urek Kazimierz,
„Bo wolnoœæ krzy¿ami siê mierzy...” Wolsztyn 2009; „Powstañcy Wielkopolscy z Czempinia
i okolic”. Pod redakcj¹ Katarzyny Braszak. Czempiñ 2008; „Trzeba by³o pójœæ… Powiat no-
wotomyski w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Historia i pamiêæ”. Pod red. Zdzis³awa
Koœciañskiego i Bogumi³a Wojcieszaka. Nowy Tomyœl 2010.

Rozmachem edytorskim zwraca uwagê praca zbiorowa pod redakcja Danuty Konieczki
– Œliwiñskiej, „Mogilno w Powstaniu wielkopolskim (1918-1919)”. (Poznañ 2008). Wœród
opracowañ znalaz³y siê szkice: Przemys³awa Matusika, Janusza Karwata, Zdzis³awa Grota, To-
masza £aszkiewicza, Jerzego Koz³owskiego, Jaros³awa £uczka, Andrzeja Jakubowskiego. Po-
nadto dokonano wyboru Ÿróde³ i do³¹czono liczne wykazy mieszkañców Ziemi Mogileñskiej
uczestnicz¹cych w powstañczej irydencie. Ksi¹¿ka, autorstwa W³adys³awa Purczyñskiego do-
tyczy Powstania Wielkopolskiego w powiecie w¹growieckim i jest dostosowan¹ do wydawnic-
twa i rozszerzon¹ o 1920 rok – dysertacj¹ doktorsk¹. Problematyce powstañczej, a zw³aszcza
losom jego uczestników zosta³y poœwiêcone interesuj¹ce ksi¹¿ki, m. in. Katarzyna Paw³owska
– Gauza opublikowa³a: „Franciszek Ratajczak – biografia powstañca” (PTPN Poznañ 2008). 

Z prac opublikowanych na 90. rocznicê na uwagê zas³uguj¹ m. in.: Jana Jajora, „Powstañ-
cy wielkopolscy 1918-1919. Materia³y do s³ownika biograficznego ziemi jarociñskiej”. Ka-
lisz 2008; Leopolda Kostrzewskiego, Boles³awa Œwiêciochowskiego, „Wrzeœnianie w Powsta-
niu wielkopolskim 1918-1919”. Wrzeœnia 2008; Przemys³awa Mielocha, Joanny Nowaczyk,
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„Powstañcy wielkopolscy z Mosiny i okolic”. Mosina 2008; Ludwika Drozdoowicza, „Ksi¹¿
Wielkopolski w Powstaniu wielkopolskim”, Ksi¹¿ Wlkp. 2007; Jaros³awa Odrobiñskiego, „Po-
wstanie Wielkopolskie 1918-1919 w Mroczy i okolicy. 90. rocznica wydarzeñ” Jaros³awa
Wawrzyniaka, „Osieczna w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”. Osieczna 2008; „Trze-
meszno w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” (pod redakcj¹ Andrzeja Leœniewskiego,
Trzemeszno 2008). „Trzynastu wspania³ych. Powstanie Wielkopolskie w ¿yciu i losach po-
wstañców i ich rodzin” to ksi¹¿ka Dainy Kolbuszowskiej. Ksi¹¿ka Paw³a Andersa, „Œladami Po-
wstania Wielkopolskiego” (Poznañ 2008) przedstawia zdarzenia z zimy 1918/1919 r.
w uk³adzie topograficznym. 

Warto podkreœliæ zaanga¿owanie samorz¹dów lokalnych oraz instytucji w wydanie po-
szczególnych wydawnictw, m. in. przez Urz¹d Gminy we Wronkach z okazji 90. rocznicy wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego publikacji pod nazw¹: „Wronczanie w Powstaniu Wielko-
polskim i kultywowanie tradycji” czy ksi¹¿ki Romana Chwaliszewskiego i Wojciecha Kicmana:
„Powrót or³a. Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Pilskiej”, które ukaza³o siê z inicjatywy Sta-
rostwa Powiatowego w Pile. Bukówczanie ko³o Leszna wydali ksi¹¿kê: „Powstanie Wielkopol-
skie w Bukówcu i okolicy- opisy” a ze œrodków bud¿etowych powiatu leszczyñskiego sfinanso-
wano pozycjê Krzysztofa Handke, „Miejsca Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
w powiecie leszczyñskim” czy wydana przy œrodków finansowych Urzêdu Miasta w Luboniu
i starostwa powiatowego w Poznaniu pozycja: „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim z bio-
gramami uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, pod redakcj¹ Piotra Paw³a

Ruszkowskiego i Janusza Karwata. Luboñ 2009.
Nak³adem Wydawnictwa Naukowego Wydzia³u Nauk

Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu ukaza³a siê ksi¹¿ka Marcelego Kosmana: „De-
terminacja po³¹czona z odwag¹ – W dziewiêædziesiêciolecie
Powstania Wielkopolskiego”. 

Katalogi wystaw z 2008 i 2009 roku, z wieloma nieznany-
mi do tej pory eksponatami z powstania, m. in. Jaros³awa £u-
czaka z Muzeum Narodowego w Poznaniu: „Zrodzone w po-
wstaniu. 90. Rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919”; Marcina Moedlicha z Muzeum Regionalnego w W¹-
growcu: „Powstanie Wielkopolskie w powiecie w¹growiec-
kim” Eugeniusza Œliwiñskiego: „W 90 t¹ rocznicê Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 – Grupa „Leszno”; Heleny Ka-

sperskiej, „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Ziemi Krotoszyñskiej”; Album „Wielko-
polska u drzwi II Rzeczpospolitej (!) miêdzy traktatami pokojowymi wielkich mocarstw 11 li-
stopada 1918-28 czerwca 1919”, pod red. Aleksandry Kubisiak (Poznañ 2009), wydany zo-
sta³ w ramach obchodów i zorganizowanej z tej okazji przez Wielkopolskie Muzeum Walk
Niepodleg³oœciowych w Poznaniu wystawy plenerowej. Autorem prezentowanych archiwal-
nych fotografii jest Kazimierz Greger. Ponadto wystawie w Muzeum Narodowym Rolnictwa
w Szreniawie towarzyszy³a publikacja pt. „Zwyciêskie Powstanie 1918/1919”, która zawar-
³a katalog wystawy oraz materia³y z sesji popularnonaukowej: „Udzia³ mieszkañców wsi w Po-
wstaniu Wielkopolskim 1918/1919 r.”, która odby³a siê 24 paŸdziernika 2008 r. 

Artyku³y publicystyczne o powstaniu zamieszczano w zasadzie w ca³ej prasie, zarówno cen-
tralnej jak i regionalnej. Gazeta „G³os Wielkopolski” przedstawi³a na swych ³amach liczne tek-
sty Leszka Adamczewskiego, Grzegorza Okoñskiego, Anny Plezler, S³awomira Kmiecika. Na-
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stêpnie sta³y siê one kanw¹ do wydania przy wsparciu Marszalka Województwa Wielkopol-
skiego Marka WoŸniaka albumu „Zwyciêscy. Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919 we wspomnieniach swoich bliskich”. 

Spojrzeniem na dorobek historiografii jak i w kulturze jest praca habilitacyjna: Janusza Kar-
wata: „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w historiografii i kulturze. Próba analizy i synte-
zy” (Poznañ 2012). 

Z radoœci¹ nale¿y zauwa¿yæ, ¿e równie¿ z okazji 100. rocznicy obok wydawnictw Zarz¹-
du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-19 ukazuj¹ siê liczne
opracowania o wymiarze powiatowym, miejskim, gminnym czy poszczególnych instytucji mu-
zealnych i kulturalnych. Tak¿e owocne by³y dokonania ostatnich lat, m. in. regionalne opraco-
wania biograficzne.: „Gloria Victoribus- powstañcy wielkopolscy powi¹zani z Ziemi¹ Chodzie-
sk¹. Pod red. Doroty Marciniak. Chodzie¿ 2017; Danuty Wojciechowskiej, Bogdana Jarosza,
Wojciecha Kicmana, „Powstañcy Wielkopolscy 1918-1919 mieszkañcami Pi³y”. Pi³a 2017;
Ryszarda Chruszczewskiego, „Mieszkañcy Gminy Suchy Las i okolic w Powstaniu Wielkopol-
skim”. Poznañ 2016; „Ku prawdzie: historycy powstania wielkopolskiego w pamiêci nastêp-
ców: materia³y z XVIII Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Ko-
œcianie w dniu 18 lutego 2014 r”; „Udzia³ mieszkañców Swarzêdza i okolic w Powstaniu Wiel-
kopolskim 1918-1919”. Pod redakcj¹ Aurelii Bartoszek, Arkadiusza Ma³yszki i Mariana Po-
korskiego. Swarzêdz 2015; Andrzeja Wieczorka, „S³ownik Biograficzny powstañców wielko-
polskich 1918/1919 zwi¹zanych z Ziemi¹ Go³anieck¹ i jej okolicami”. Go³añcz 2017.

Z okazji 100 rocznicy ukaza³o siê wiele cennych publikacji, m. in.: Marka Rezlera, „Na-
sze powstanie. W 100 rocznicê Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” (Szamotu-
³y 2018); „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 we wspomnieniach jego uczestników
zwi¹zanych z powiatem w¹growieckim, Zgromadzenie Ÿróde³”: Andrzej Wieczorek.
Tom I W¹growiec 2017. Tom II i Tom III w 2018 r.; publikacja Jakuba Staszaka „Nie tyl-
ko lataj¹ce kompanie”. „Udzia³ spo³eczeñstwa ziemi jarociñskiej w powstaniu wielkopol-
skim i walce o granicê wschodni¹ Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1920”; ksi¹¿ka Woj-
ciecha Paluszyñskiego, „Kujawy zachodnie w Powstaniu Wielkopolskim”. Inowro-
c³aw 2017; Micha³a Pawe³czyka, „Ziemia Strza³kowska w Powstaniu Wielkopol-
skim 1918-1919”. Wydanie II, Strza³kowo 2018; ksi¹¿ka Ewy Kabat, „Budzyñ i jego
mieszkañcy” (Budzyñ 2018); Janusza Karwata: Ziemia gnieŸnieñska w Powstaniu Wiel-
kopolskim 1918/1919 (Gniezno 2018); „Trzemeszno w dobie powstania Wielkopol-
skiego” (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Leœniewskiego. Trzemeszno 2018); Witolda
Omieczyñskiego i Huberta Zbierskiego. „Powstanie wielkopolskie1918-1919 na ziemi
œmigielskiej” (Œmigiel 2018); Dariusza Czwojdraka, „Droga do niepodleg³oœci. Powstanie
wielkopolskie 1918-1919 na ziemi wschowskiej”. (Wschowa 2018); „Powstanie Wiel-
kopolskie w ¯ninie. Przebieg, uczestnicy, pamiêæ” (¯nin 2018); Haliny Kowalewskiej,
„Powstañcy wielkopolscy ziemi kleszczewskiej” (Kleszczewo 2018); Micha³a Pawe³czyka,
„Wspomnienia powstañców wielkopolskich 1918-1919 z ziemi wrzesiñskiej” (Wrze-
œnia 2018); W³odzimierza Andrzeja Gibasiewicza, „Lekarze zwierz¹t w Powstaniu Wiel-
kopolskim” (Duszniki 2018); Jacka Piêtki, „Wolsztyñski s³ownik powstañców wielkopol-
skich” (Wolsztyn 2019); Bogus³awa Polaka, „Dowódca Grupy „Leszno” Pp³k dr Bernard
Œliwiñski 1883-1941” (Leszno 2018); Adama Grzelaka, „Powstañcy wielkopolscy ziemi
jutrosiñskiej 1918-1919” cz. 2 (Jutrosin 2018); Zdzis³awa Koœciañskiego, “W drodze
do Niepodleg³oœci. Wybór artyku³ów wydrukowanych na ³amach „Przegl¹du Powiatu
Nowotomyskiego” w latach 2013-2018, (Nowy Tomyœl 2018). 
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Bardzo cennymi, z uwagi na zawart¹ treœæ, s¹ katalogi wystaw z 2018 r., m. in.: Wielkopo-
lanie ku Niepodleg³ej – w stulecie zwyciêskiego powstania 1918-1919 roku (Wielkopolskie
Muzeum Niepodleg³oœci w Poznaniu) czy Wielkopolskie znaki zwyciêstwa. W stulecie Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918-1919 (Jaros³aw £uczak – Wielkopolskie Muzeum Wojskowe Od-
dzia³ Muzeum Narodowego w Poznaniu). 

Wydano w serii poznañskiego Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej: „Historia i Edukacja”
publikacjê Mariana Olszewskiego pt. Powstanie wielkopolskie 191801919, Poznañ -Warsza-
wa 2018. Warto wspomnieæ, o kolejnych wartoœciowych pozycjach ksi¹¿kowych IPN, m. in.
„Wielkopolskie drogi do niepodleg³oœci. Powstanie Wielkopolskie1918-1919”. „Historie lokal-
ne”, pod red. Olafa Bergmana, El¿biety Wojcieszyk, Poznañ – Warszawa 2018 (Studia i Mate-
ria³y Poznañskiego IPN, tom XLVI) czy wspomnian¹ powy¿ej publikacjê albumow¹ „Tobie Pol-
sko na œmieræ i na ¿ycie…”, pod redakcj¹ Adama Pleskaczyñskiego. Ponadto w ramach tej insty-
tucji przygotowano broszury o patronach naszych ulic. W druku s¹ albumy poœwiêcone gene-
ra³om: Stanis³awowi Taczakowi (Micha³ Polak, Bogus³aw Polak) oraz Józefowi Dowbor – Mu-
œnickiemu (Rafa³ Sierchu³a), które wydaje wydawnictwo Instytutu Pamiêci Narodowej.

Osobliwoœci¹ naszego omówienia s¹ ma³e pozycje historyczno – wojskowe czy reprinty
przedwojennych wydawnictw, m. in.: „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” (L. Wyszczel-
skiego); Rawicz 1919 (J. Staszaka); „Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcom” (W. Jedlina
Jacobson); Wspomnienia z 1919/22. Ksiêga 1. „Udzia³ Œremu w Powstaniu Wielkopolskim
„(D. Kêszycki); „Próba syntezy Powstania Wielkopolskiego” (T. Fenrych).

Na uwagê zas³uguj¹ wydane w 2018 roku albumy, m. in. w Czarnkowie: „Oni dla nas my
dla nich. W setn¹ rocznicê Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”; w Poznaniu: „Wielkopol-
ska u drzwi II Rzeczypospolitej. Miêdzy rozejmem w Compiegne a traktatem pokojowym
w Wersalu 11 listopada 1918 – 28 czerwca 1919”; w Rawiczu: „Powstanie Wielkopol-
skie 1918-1919 na ziemi rawickiej. Historia i tradycja „(H. Paw³owski); w Inowroc³awiu: „Po-
wstanie Wielkopolskie w Inowroc³awiu na Kujawach Zachodnich 1918-1919” (T. Sibora);
w Ksi¹¿u „Wielkopolskim: Powstañcy wielkopolscy ziemi ksi¹skiej” (T. Jankowski, K. Gwinciñ-
ska, B. Kaczmarek).

Wiele czasopism, niektóre numery w ca³oœci, obfituje w wiele doskona³ych nie tylko
pod wzglêdem poznawczym a tak¿e edytorskim artyku³ów poœwiêconych problematyce po-
wstañczej, m. in. „Kronika Miasta Poznania” (2018/3), „Kronika Wielkopolski” (2018 /3),
„Przegl¹d Wielkopolski” (2018/4) „Sierakowskie Zeszyty Historyczne” (2018/19), 

Ukaza³a siê tak¿e d³ugo oczekiwana przez Wielkopolan „Encyklopedia Powstania Wiel-
kopolskiego 1918-1919”, pod redakcj¹ prof. dr hab. Janusza Karwata i dr Marka Rezlera.
Dzie³o ponad piêædziesiêciu autorów ma 512 stron, formatu albumowego, zawiera po-
nad 700 hase³ i artyku³ów zgrupowanych w 4 rozdzia³ach, ponad 130 zdjêæ i ilustracji oraz
blisko 60 piêknie wykonanych map i szkiców. 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego 1918-1919 uaktywni³a historyków i regionalistów. 

Wieloœæ inicjatyw wydawniczych na rynku czytelniczym jest trudna do wy³uskania wszyst-
kich cennych dokonañ. Szczególnie wydane w ostatnich latach publikacje prezentuj¹ siê okaza-
le. Spe³niaj¹ zarówno wymogi popularnonaukowe, jak i wydawnictw inspiruj¹cych oraz rozwi-
jaj¹cych poszukiwania historyków i mi³oœników Powstania. Praktyczne wykorzystanie omó-
wionych wydawnictw dla celów dydaktycznych u³atwia realizacjê programów nauczania histo-
rii. Opracowania te s¹ dalszym twórczym wk³adem autorów i wydawców do poznania prze-
sz³oœci Powstania i jego popularyzacji w spo³eczeñstwie.
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Przypisy:

1. Ju¿ w 1947 r. Jan Baumgart podnosi³ potrzebê opracowania bibliografii historii Powstania Wielko-
polskiego. Zob. J. Baumgart, O potrzebie opracowania Bibliografii Historii Powstania Wielkopolskie-
go 1918/1919 (w:) Rocznik dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, pod red. A. Cwojdziñ-
skiego, Z Grota. Poznañ 1947, s.86-87.

2.  Zobacz m.in.: A. Czubiñski, Stan badañ nad Powstaniem Wielkopolskim, (w:) Kronika Wielko-
polski 1988, s. 54-60; ten¿e, Historiografia Powstania Wielkopolskiego (1918-1919) (w:) Powstania
w Wielkopolsce VIII – XX w. Materia³y z XI ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wiel-
kopolskiego, pod red. B. Polaka. Koszalin 1999, s. 15-42; ten¿e, Historiografia Powstania Wielkopolskie-
go (1918-1919) [w:] Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Katalog Ÿróde³ i materia³ów, pod red. S. Sier-
powskiego Poznañ 2003, s. 25-4; L. Gomolec, Polska literatura historyczna o powstaniu wielkopol-
skim 1918-1919 roku w ostatnim 25 leciu (ze szczególnym uwzglêdnieniem Kujaw) (w:) Ziemia Kujaw-
ska, t. 3: 1971, s. 171-186; Z. Grot, Literatura o powstaniu wielkopolskim, (w:) Rocznik Zwi¹zku We-
teranów Powstañ Narodowych RP 1914/19 w Poznaniu, Poznañ 1935, s. 97-110; ten¿e, Historiogra-
fia powstania wielkopolskiego, (w:) Powstanie wielkopolskie 1918-1919, praca zbiorowa pod red. Z.
Grota, Poznañ 1968, s. 14-28; B. Miœkiewicz, O dalszy postêp w badaniach nad powstaniem wielkopol-
skim 1918/1919 [ w:] Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. �ród³a -stan badañ – postulaty badaw-
cze. X Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, pod red. B. Polaka, Kosza-
lin 1997, s.5-12; J. Karwat, Powstanie Wielkopolskie1918/1919 w historiografii i kulturze. Próba anali-
zy i syntezy. Poznañ 2012.

3. Zobacz m.in. A. Czubiñski, Powstanie Wielkopolskie w historiografii niemieckiej (w:) Kronika
Wielkopolski 1978, nr 4, s.57-67; ten¿e, Powstanie Wielkopolskie w historiografii niemieckiej, (w:) Po-
wstanie Wielkopolskie 1918-1919. �ród³a – stan badañ- postulaty badawcze. X Ogólnopolskie Semina-
rium Historyków Powstania Wielkopolskiego, pod red. B. Polaka, Koszalin 1997, s.13-23; B. Piotrowski,
Niemiecka publicystyka i historiografia o Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919), (w:) Wielkopolska
a powstania œl¹skie1919-1921. Materia³y z sesji naukowej, pod red. B. Polaka, Leszno 1977, s.76-106.

4. M. in. Na ³amach publikacji „Szkice i Fragmenty z powstania wielkopolskiego 1918/19”, wœród
opracowañ ciekawa praca Andrzeja Wojtkowskiego pt. „Ochotnicza kompania poznañsko-lwowska
w walkach o Ma³opolskê wschodni¹” oraz wspomnienia Fe”iksa Zieliñskiego pt. „Z pierwszych dni po-
wstania na Kujawach”.

5. Zobacz: B. Polak, W Koœcianie o powstaniu wielkopolskim – dwadzieœcia seminariów 1973-2019
(w:) Przegl¹d Wielkopolski 2018/ nr 4 (122) s. 51-58), 

6. Wieloœæ dokonañ oœrodka koszaliñskiego w zakresie podejmowanych inicjatyw wydawniczych za-
s³uguje na osobny artyku³. 

7. Przy za³o¿eniu otwarcia swych ³amów przez Redakcjê „Wielkopolskiego Powstañca” nie tylko dla
historyków, znawców tematyki powstañczej ale tak¿e szerokiego gremium osób zainteresowanych spo-
tkano siê z du¿ym zainteresowaniem recenzentów (zob. Powstañcy wielkopolscy z Ziemi Ostrzeszow-
skiej. S³ownik Biograficzny. T. I. Pod red. M. Rezlera, Poznañ 2001, s. 7. czy te¿ recenzja prof. dr. hab.
Stanis³awa Sierpowskiego – S. Sierpowski, Wielkopolski Powstaniec 1918-1919 (2017, ss.208, il., ma-
py) (Artyku³ recenzyjny) (w:) Rocznik Leszczyñski,tom 18, 2018, s. 282- 289.

8. „Mogi³y powstañców wielkopolskich poleg³ych i zmar³ych w czasie walk powstañ-
czych 1918/1919” – zob. recenzje, m.in. Aleksandra KuŸ, Pamiêæ o wielkopolskich kamieniach na sza-
niec z lat 1918/1919 (w:):) Grot. Zeszyty Historyczne.2003 (Leszno), nr 16, 179-181.

9. W. Olszewski, £. Jastrz¹b, Lista strat powstania wielkopolskiego od 27.12.1918 r. do 8.03.1920
r., (w:) Monografie Politechniki Koszaliñskiej nr 157, Koszalin 2009, ss. 402.

10. Jan Miel¿yñski jest tak¿e autorem publikacji: Wierni powstañczym tradycjom. XXV lat Lubuskie-
go Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Zielonej Górze (Zielona Gó-
ra 2018). 

11. Na 100. rocznicê Marek Rezler zaktualizowa³ t¹ pozycjê. Zobacz: M. Rezler, Powstanie Wielko-
polskie 1918-1919. Spojrzenie po 100 latach (Poznañ 2018). 
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Bogus³aw Polak
Micha³ Polak

Obchody rocznic Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
w Wielkiej Brytanii 

Wprowadzenie
W powojennym „Polskim Londynie” po zakoñczeniu II wojny œwiatowej skupi³o siê ca³-

kiem spore œrodowisko by³ych powstañców wielkopolskich, polityków, a zw³aszcza ¿o³nierzy.
Dbali oni o pamiêæ i tradycje Wielkopolski, spotykali siê aby powspominaæ m. in. o dziejach Po-
wstania Wielkopolskiego 1919 -1919, jego wartoœciach i znaczeniu. Z tych¿e spotkañ czerpali
wiarê i natchnienie do wspó³czesnego ¿ycia i spo³ecznego dzia³ania. Przemijaj¹cy czas
powodowa³ jednak¿e ubytek w szeregach powstañczych, st¹d tez ich dzia³ania na rzecz
pamiêci wielkopolskiego czynu niepodleg³oœciowego przejmowa³y rodziny. 

O emocjonalnym stosunku do zwyciêskiego Powstania 1918-1919 i zwi¹zanymi z nim
tradycjami œwiadcz¹ teksty wspomnieñ prezentowanych na ³amach "Przegl¹du Zachodniego".
Obchodom rocznicowym towarzyszy³a dewiza: " ...obchodziæ siê bêdzie te rocznice
(Powstania Wielkopolskiego ) w kraju, obchodziæ je bêdziemy tak¿e na uchodŸstwie (Pawe³
Hêciak). Uroczystoœci rocznicowe z regu³y organizowa³ Zwi¹zek Polskich Ziem Zachodnich
dzia³aj¹cy przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Pó³nocnej. 

Organ Zwi¹zku „Przegl¹d Zachodni” niektóre zeszyty w ca³oœci poœwiêca³ Powstaniu
Wielkopolskiemu, w wielu innych pojedyncze artyku³y, recenzje i okolicznoœciowe omówienia
oraz sprawozdania z rocznicowych obchodów.W niniejszej publikacji prezentujemy kilka
wspomnieñ rocznicowych, refleksji dotycz¹cych dziejów Powstania.

Obecnie  koñczymy badania materia³ów Ÿród³owych tego zagadnienia w Wielkiej Brytanii.
Przewidujemy wydanie ksi¹¿ki na ten temat. Poznadto poblematyka ta bêdzie kontynuowana
na ³amach rocznika "Wielkopolski Powstaniec".

Nr 1
Pawe³ Hêciak: 45. rocznica Powstania Wielkopolskiego
W dniu 27 grudnia serca Poznaniaków skierowane bêd¹ znowu w stronê Poznania, tej sto-

licy duchowej Wielkopolski, w której przed 45-ciu laty ludnoœæ zrywa³a okowy niewoli. I choæ
dzieñ ten oddala siê coraz bardziej w pamiêci tych, którzy w tym dziele brali udzia³, zapisany on
jednak zosta³ w tysi¹cletnich dziejach tej ziemi na czo³owym miejscu, bo w pamiêci dlañ wyro-
œliœmy wszyscy: i nasi ojcowie, i my m³odsi, jak i nastêpne pokolenia, tam, na zachodnich rubie-
¿ach Rzeczypospolitej siê rodz¹ce. I dlatego pragnê oddaæ ho³d temu pokoleniu, które choæ
wychowane w niewoli nigdy nie zapomnia³o „sk¹d nasz ród” i choæ przeœladowane zawsze
wierzy³o, ¿e nadejdzie dzieñ wolnoœci.
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Ci, dziœ ju¿ posiwieli powstañcy wielkopolscy, których szeregi przerzedzi³a mocno œmieræ
w ci¹gu tych 45 lat, stan¹ raz jeszcze w szeregu, by siê spotkaæ, by wspomnieæ, by uczciæ, tam,
w naszym Poznaniu i na ca³ej ziemi wielkopolskiej dzie³o z którego my dziœ czerpiemy wiarê
i otuchê. Obchodziæ bêdzie siê tê rocznicê w Kraju, obchodzimy j¹ tak¿e na uchodŸstwie, gdy¿
nale¿y ona do rzêdu tych wydarzeñ historycznych, które wytyczaj¹ drogê pokoleniom. I nie
rozwa¿ajmy dziœ czyja zas³uga jest wiêksza, kto by³ pierwszy a kto ostatni, bo nie o tym myœle-
li wówczas ci, którzy Powstanie Wielkopolskie przygotowali. Dla mnie, syna pokolenia Po-
wstañców Wielkopolskich, nie jest to wa¿ne i dlatego te¿ nie zamierza tu – w tym artykule po-
œwiêconym Powstaniu – ani sporów wywo³ywaæ, ani ¿adnych zas³ug przesadnie podnosiæ lub
obni¿aæ. Powstanie Wielkopolskie jest dzie³em ca³ego ówczesnego pokolenia, jest rezultatem
pracy i wysi³ku wielu pokoleñ wczeœniejszych, które zawsze bra³y udzia³ w walkach o niepod-
leg³oœæ – kos¹ czy s³owem, karabinem czy rozs¹dnym dzia³aniem politycznym œwiadcz¹cym
o dojrza³oœci przywódców, którzy pokolenia te wychowywali i wskazywali w³aœciw¹ drogê po-
stêpowania.

Krusz¹ siê stale szeregi tego pokolenia... Krusz¹ siê szeregi Powstañców Œl¹skich, dla których
Powstanie Wielkopolskie by³o natchnieniem, jak krusz¹ siê szeregi Obroñców Lwowa, którym
Powstañcy Wielkopolscy tak wczeœnie, jeszcze przed 27 grudnia 1918 poœpieszyli z pomoc¹,
jak krusz¹ siê szeregi legionowe, Hallerczyków i wielu innych. Krusz¹ siê szeregi ca³ego tego
wspania³ego pokolenia, które pozostawi³o nam w spadku Niepodleg³¹ Polskê. By³o kiedyœ tych
Powstañców Wielkopolskich coœ ze 72.000 czy nieco wiêcej. Jak poda³a „Gazeta Poznañska”
z dnia 8 paŸdziernika 1963 r.: „W chwili obecnej wed³ug ewidencji na terenie Polski zamiesz-
kuje 15.832 weteranów Powstania Wielkopolskiego (w tym 2.600 podopiecznych wdów)
z czego na Okrêg Poznañski przypada 11.576 osób”. A liczba ta stale siê pomniejsza...

Jeœli ju¿ jestem przy tych sprawach mo¿e nie od rzeczy bêdzie podaæ, ¿e poza wielkimi uro-
czystoœciami, jakie przygotowuje siê w tym roku w Wielkopolsce, w planie jest tak¿e uporz¹d-
kowanie miejsc walk i strat. A na posiedzeniu Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wiel-
kopolskiego omawiano równie¿ sprawê budowy Pomnika Powstañców Wielkopolskich.
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod pomnik nast¹pi w czasie uroczystoœci 45-tej rocznicy wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego. Za wzorem Powstañców Œl¹skich przygotowany i zatwier-
dzony zosta³ projekt munduru powstañca wielkopolskiego oraz rogatywki powstañcze.

***
Przegl¹daj¹c ksi¹¿ki, broszury, wspomnienia poœwiêcone Powstaniu Wielkopolskiemu znaj-

duje siê czasem jakoby Powstanie nie by³o nale¿ycie przygotowane, ¿e ci trzeŸwi zawsze Po-
znaniacy, przejêci duchem pracy organicznej, bardziej zatroskani byli sprawami materialnymi
ani¿eli przygotowaniem do zrywu wolnoœci, do czynnej walki z okupantem i ¿e najchêtniej
przeczekaliby te burzliwe podówczas dnie w zaciszu, w spokoju, byle tylko nie by³o „rewolu-
cji” na kszta³t tego co siê dzia³o w ówczesnej Rosji czy w cesarskich Niemczech. Na tym tle po-
wsta³y ró¿ne „teorie”, które wprowadzaj¹ niepotrzebnie zamieszanie, oskar¿aj¹c jednych
o gnuœnoœæ a innym, czy sobie przypisuj¹c nadmierne zas³ugi. Mo¿e w sposób najdrastyczniej-
szy dawa³a i wci¹¿ jeszcze daje temu wyraz prasa komunistyczna, która w argumentacji swej
stawa³a na g³owie byle tylko wykazaæ, ¿e „bur¿uazja wielkopolska” boj¹c siê rewolucji spo³ecz-
nej za Boga nie chcia³a dopuœciæ do Powstania.

Taka ocena Powstania jest oczywistym fa³szem. I nie tu miejsce by siê z tym „rozumowa-
niem historycznym” rozprawiaæ, choæ by³oby niezmiernie ³atwo wykazaæ, ¿e rzeczy wygl¹da-
³y zupe³nie inaczej. Za du¿e to jednak zadanie, jak na okolicznoœciowy raczej artyku³. Chcê na-
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tomiast dotkn¹æ innego zagadnienia: czy Wielkopolanie chcieli walki zbrojnej z Niemcami? czy
gotowi byli siêgn¹æ za broñ, by z t¹ broni¹ w rêku wyst¹piæ przeciwko okupantowi, by wyzwo-
liæ swoj¹ dzielnicê, by przywróciæ wolnoœæ tak jak wolnoœci¹ oddycha³y ju¿ znaczne po³acie (bez
ziemi œl¹skiej) inne ziemie polskie? Pos¹dzanie ówczesnego kierownictwa politycznego w Wiel-
kopolsce, i¿ tej walki nie przewidywa³o, i¿ do tej walki siê nie przygotowa³o, i¿ nie troszczy³o
siê o to, ¿e powstaæ mo¿e któregoœ dnia taka sytuacja, i¿ w³aœnie z orê¿em w rêku trzeba bê-
dzie tê wolnoœæ wyr¹bywaæ, jest dowodem nie tylko nieznajomoœci psychiki spo³eczeñstwa
wielkopolskiego, ale nawet jego dziejów. Naturalnie, ¿e do broni nie lubili Wielkopolanie siê-
gaæ stale, codziennie, w ka¿dej chwili czy przy ka¿dej okazji. Kto zreszt¹ lubi? Ale przecie¿ ca³e
dzieje ziemi wielkopolskiej w czasach porozbiorowych œwiadcz¹ w³aœnie o tym, ¿e jak trzeba
to chwytano za kosy, a synowie i ojcowie rzucali domy rodzinne i noc¹ czmychali do oddzia-
³ów powstañczych by biæ wroga. Tak by³o w wielu domach ziemiañskich, tak by³o w wielu do-
mach mieszczañskich, tak by³o tak¿e w chatach ch³opskich. Nie by³o niemal rodziny, która by
nie odda³a kogoœ powstañcom. Tak by³o tak¿e i w mojej rodzinie w 1863 r., gdy brat mojej
babci porzuci³ ch³opsk¹ strzechê i szed³ w ciemn¹ noc w stronê Kalisza, by do³¹czyæ do oddzia-
³u powstañczego. Bra³a Wielkopolska udzia³ w Powstaniu Koœciuszkowskim, w walce w la-
tach 1807 i 1809, wchodzili Wielkopolanie w sk³ad Legionów D¹browskiego, niema³y by³ ich
udzia³ w Powstaniu Listopadowym. A w r. 1848 ziemia wielkopolska zerwa³a siê o w³asnych
si³ach do walki z Prusami, bêd¹cymi wtedy potêg¹ militarn¹ niebylejak¹. Stanêli nasi ojcowie
tak¿e do walki w 1863 r.

Naturalnie ¿e po tym upuœcie krwi nast¹pi³o jakby pewne otrzeŸwienie, nie tylko w Wielko-
polsce, w innych dzielnicach tak¿e. By³o to wiêc zjawisko raczej powszechne. Ale przecie¿ myœl
o wolnoœci nigdy nie wygas³a, choæ d¹¿ono do niej innymi metodami i drogami. Kie³kowa³a ona
w tajnym nauczaniu, w tych niezliczonych kó³kach konspiratorskich w których Wielkopolanie
zdawali wspania³y egzamin dojrza³oœci organizacyjnej i politycznej. Nieznane to jeszcze w ca³ej
pe³ni karty dziejów ziemi wielkopolskiej.

2.500 ochotników z Poznañskiego wziê³o udzia³ w Powstaniu Listopadowym 1830-1831r.
w Królestwie Polskim, ówczesna urzêdowa „Gazeta Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego” pisa-
³a: „... codzieñ... umykaj¹ zagranicê m³odzi i starzy, szlachta i mieszczanie, bogaci i ubodzy i nie-
jeden zapewne gotuje siê do nowej potajemnie ucieczki. Oko³o 100 gimnazjastów poœpieszy-
³o z Poznañskiego do powstania, w tym 33 z samego Poznania”. A dalej czytamy: „Nadszed³
w 1863 wybuch powstania styczniowego w Królestwie Polskim. I znowu nowe pokolenie
Wielkopolan posz³o przelewaæ krew... Opustosza³y ³awy gimnazjum w Trzemesznie, Pozna-
niu, Bydgoszczy, Lesznie i Ostrowie, gdy¿ m³odzie¿ polska walczy³a w oddzia³ach partyzanc-
kich w Królestwie. Wielu powstañców z Wielkopolski znalaz³o siê jako wygnañcy na Syberii
lub zostali wywiezieni w g³¹b Rosji”. Tak np. najcenniejsz¹ pami¹tk¹ hr. Zamoyskiego z Kórni-
ka by³a czapka dziadka z Sybiru chowana w skrzyni ze z³ota.

Ta postawa walki z zaborami – obojêtnie czy to byli Niemcy, Rosjanie lub Austriacy – obo-
wi¹zywa³a w ca³ej Wielkopolsce. Bo Wielkopolanie mieli zawsze na myœli ca³¹ Polskê a nie tyl-
ko swoj¹ dzielnicê. Wybitny powstaniec wielkopolski, Stanis³aw Nogaj, pisz¹c o powstaniu
strajkuj¹cych dzieci bior¹cych udzia³ w s³ynnych strajkach szkolnych napisa³: „Nie wydrzecie
(Niemcy) nam tego z serc, bo musielibyœcie otworzyæ nam piersi, nie wyrwiecie z g³ów bo mu-
sielibyœcie wyrwaæ nam mózg. Nie ma takiego piêtna, nie ma takiej kary, którymi moglibyœcie
nas odstraszyæ od naszych zamiarów. Nie ma takiej si³y w œwiecie, któraby nas mog³a oderwaæ
od walki o Wielk¹ i Niepodleg³¹ Polskê”. Z tak¹ tradycj¹ wchodzili Wielkopolanie przed pierw-
sz¹ wojn¹ œwiatow¹ na drogê, która tym razem mia³a ich zaprowadziæ do wolnoœci.
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A przygotowali siê do niej starannie i sumiennie. Przede wszystkim poprzez tajne organiza-
cje i tajne nauczania jêzyka polskiego. To by³a praca d³ugoplanowa, której wyniki by³y znako-
mite.

Chyba najstarsz¹ organizacj¹ konspiracyjn¹ w Wielkopolsce by³ Komitet Wyzwolenia, za³o-
¿ony ju¿ w 1902 r. Ten w³aœnie Komitet inspiruje tworzenie pod koniec 1914 r. tajnych orga-
nizacji bojowych. W miejsce rozwi¹zanej w 1912 r. „Stra¿y”, za³o¿onej w 1905 r., powstaje
w 1913 r. Rada Narodowa zajmuj¹ca siê obron¹ polskich wieców wyborczych. Istnieje tak¿e
tajna Liga Narodowa, nie maj¹ca jednak nic wspólnego z wczeœniej za³o¿on¹ Lig¹ Narodow¹
przez Romana Dmowskiego. By³y jeszcze i inne tajne organizacje kierowane niew¹tpliwie
wszêdzie przez te same czynniki. Mo¿e przypomnieæ warto, ¿e wkrótce po wybuchu wojny
– jak to pisze prof. Kazimierz Piwarski w swym studium p. t: „Klêska Niemiec cesarskich i re-
wolucja listopadowa” (p. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” praca zbiorowa pod redak-
cj¹ Kazimierza Piwarskiego – Wydawnictwo Poznañskie – Poznañ 1958) – odby³o siê konspi-
racyjne zebranie z udzia³em pos³ów do sejmu pruskiego i do parlamentu niemieckiego, preze-
sów wiêkszych towarzystw i organizacji polskich oraz redaktorów niektórych pism polskich,
na którym ustalono zasady dzia³ania na okres wojny. Z czasem zespó³ ten, nazwany w r. 1916
Tajnym Miêdzypartyjnym Komitetem, zacz¹³ uwa¿aæ siebie za coœ w rodzaju podziemnego
parlamentu polskiego, reprezentuj¹cego wszystkich Polaków zaboru pruskiego. Przyjmuje on
w po³owie 1918 roku nazwê Centralnego Komitetu Obywatelskiego, który na krótko
przed zakoñczeniem wojny wy³oni³ spoœród siebie siedmioosobowy wydzia³ wykonawczy...
Zadaniem Centralnego Komitetu by³o „kierowanie sprawami przygotowañ do ewentualnej
walki zbrojnej o niepodleg³oœæ lub do przyjêcia w³adzy przez Polaków na wypadek klêski Nie-
miec na terenie Wielkopolski, Pomorza i Górnego Œl¹ska”.

Rola tego Komitetu by³a ogromna, choæ w ca³ej pe³ni nie zosta³a jeszcze nigdzie opisana. Kie-
rowa³ on ca³¹ propagand¹ „na rzecz zwartoœci i solidarnoœci narodowo – religijnej, zalecaj¹c jed-
noczeœnie cierpliwoœæ i wytrwanie w wierze, ¿e „wojna narodów” zakoñczy siê dla Polaków jak
najbardziej pomyœlnie”. Utrzymywa³ œcis³e kontakty z prowincj¹, gdzie z jego inicjatywy tworzo-
no miejscowe komitety obywatelskie, z oœrodkami Polonii na terenie Rzeszy oraz z emigracj¹
polsk¹ w Westfalii i Nadrenii. Zaleci³ (jak przypomina Piwarski) przygotowania do zorganizowa-
nia w³asnej s³u¿by policyjno-porz¹dkowej, która staæ siê mia³a Stra¿¹ Obywatelsk¹, wytypowa-
no mê¿ów zaufania, którzy z ramienia komendy mieli prowadziæ w ró¿nych instytucjach i œro-
dowiskach rejestracjê m³odzie¿y zdolnej do s³u¿by wojskowej. Od 1916 r. organizowano de-
zercjê Polaków z armii niemieckiej oraz sabota¿ rekrutacji wœród m³odzie¿y polskiej do armii nie-
mieckiej. Ci zaœ, którzy do niej poszli, byli ju¿ tak dalece uœwiadomieni narodowo, ¿e wiedzieli,
i¿ gdy nadejdzie odpowiednia chwila, ich miejsce bêdzie w wojsku polskim.

Obok tego kierownictwa politycznego, utrzymuj¹cego œcis³y zwi¹zek z Polskim Komitetem
Narodowym w Pary¿u a maj¹cego wielki wp³yw na ca³e ¿ycie w Wielkopolsce, zaczyna³y siê
rodziæ ró¿ne inne organizacje konspiracyjne, zajmuj¹ce siê gromadzeniem broni, przeprowa-
dzaniem musztry a nawet regularnych æwiczeñ wojskowych, dostarczaniem fa³szywych doku-
mentów dla dezerterów z armii niemieckiej, u³atwiaj¹ce ukrywanie siê przed w³adzami nie-
mieckimi. Tu chyba na pierwszym miejscu wymieniæ by nale¿a³o „Soko³a” za³o¿onego w 1885
r. do którego ju¿ w 1914 r. nale¿a³o ok. 14.000 Polaków. W szeregach „Soko³a” – jak pisze
Piwarski – „ju¿ przed wybuchem wojny nurtowa³a myœl o przekszta³ceniu siê w zwi¹zek przy-
sz³ej armii powstañczej, czego wyrazem by³o powstanie sokolich dru¿yn bojowych a nawet
próby gromadzenia broni... 20 paŸdziernika 1918 postanowiono „zaniechaæ æwiczeñ wolnych
i sprzêtowych a gdzie siê da, nawet z broni¹ w rêku odbywaæ æwiczenia”.
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Niema³¹ rolê tak¿e odegra³o harcerstwo wielkopolskie, za³o¿one w 1912 r. „Powsta³y wte-
dy pierwsze nielegalne hufce, które dopiero w roku nastêpnym, 1913, wysz³y z konspiracji,
aby po paru latach, z pocz¹tkiem 1918 r., zejœæ ponownie w podziemie na skutek rozwi¹zania
harcerstwa przez w³adze pruskie”. Pierwszymi instruktorami skautingu byli Tadeusz Strumi³³o
i Jerzy Grodyñski, lecz w³aœciwymi pionierami to przede wszystkim Wincenty Wierzejewski,
Cezary Jindra, Jan K¹kolewski, Ksawery Zakrzewski – lekarz poznañski i Bernard Chrzanow-
ski. Harcerze wmieszali siê rych³o do ró¿nych organizacji konspiracyjnych. Nale¿eli do Tajnej
Organizacji Niepodleg³oœciowej (TON) za³o¿onej przez soko³ów: Karola Rzepeckiego i Anto-
niego Wysockiego. Lecz ta organizacja nie istnia³a d³ugo, gdy¿ Niemcy wpadli na jej œlad.

„Wkrótce potem powstaje inna tajna grup¹ bojowa, sk³adaj¹ca siê g³ównie ze skautów, te-
tezetowców oraz cz³onków innych organizacji samokszta³ceniowych, kierowana przez Czes³a-
wa Gankego. Nawi¹za³a z ni¹ kontakt organizacja, maj¹ca równie¿ charakter bojowy a utwo-
rzona przez Stanis³awa Nogaja z cz³onków klubu sportowego „Unia”, przewa¿nie skautów.
Obie bojówki przetrwa³y do roku 1918 i po³¹czy³y siê póŸniej z powsta³¹ w lutym 1918 r. Pol-
sk¹ Organizacj¹ Wojskow¹ Zaboru Pruskiego z nazwy przypominaj¹c¹ organizacjê wojskow¹
w Galicji, której patronowa³ Pi³sudski, lecz w istocie z tamt¹ nie maj¹c¹ wiele wspólnego ani
pod wzglêdem organizacyjnym i ani ideowym.”

Wspomnieæ tak¿e nale¿y o organizacjach sportowych, gdzie pod p³aszczykiem uprawiania
sportu przygotowano m³odzie¿ do wysi³ku fizycznego na wypadek potrzeby. Poza „Soko³em”
by³a „Unia”, by³ „Klub Wioœlarski 04” i „Tryton”,. By³a „Warta” w Poznaniu, s³awna „K. S.
Venetia” przy gimnazjum klasycznym w Ostrowie Wlkp. (której wychowankiem jest m. in.
przebywaj¹cy w Londynie gen. K. Glabisz), by³a wreszcie K. S. Ostrovia z Ostrowa Wlkp., któ-
rej mia³em zaszczyt wiceprzewodniczyæ w latach przedwojennych (prezesem by³ zamordowa-
ny póŸniej w Katyniu mec. Henryk Winkowski). Poznañskie podziemie wiêc przygotowywa³o
siê solidnie na dzieñ wolnoœci, choæ do czynnej walki wci¹¿ jeszcze nie by³o nale¿ycie zorgani-
zowane ani w dniu 11 listopada 1918 ani 27 grudnia 1918.

W ukryciu dzia³a³y tak¿e organizacje szkolne czy gimnazjalne. M³odzie¿ studiuj¹ca nale¿a³a
do Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej (Zet), Towarzystwa im. Tomasza Zana (TTZ), „Czerwonej Ró-
¿y”, „Przysz³oœci” i innych. M³odzie¿ robotnicza skupia³a siê w „Ogniwie”, „Iskrze”, w „Brza-
sku”. A wszêdzie g³ównym przedmiotem tajnego nauczania by³ jêzyk polski, polska literatura
i dzieje ojczyste. Ta sieæ konspiracyjna musia³a byæ ogromna i dziœ jeszcze budzi podziw i szacu-
nek, podziw dla sprawnoœci organizacyjnej, szacunek dla zrozumienia wœród tej m³odzie¿y czym
jest jêzyk polski i przywi¹zanie do polskiej kultury. Jak¿eby to siê przyda³o na emigracji!

Wszystkie te grupy nawi¹za³y ze sob¹ kontakt ju¿ w 1915 r. W marcu 1916 zosta³ Nogaj
komendantem po³¹czonych grup Towarzystwa Tomasza Zana i Towarzystwa Samokszta³c¹-
cej siê M³odzie¿y, którym przewodzi³ Czes³aw Ganke. Najmniejsz¹ komórk¹ by³a dziesi¹tka,
do której nale¿eæ mo¿na by³o dopiero po zaprzysiê¿eniu. „Obowi¹zkiem ka¿dego zaprzysiê-
¿onego by³o nie nara¿aæ ¿ycia swego, by móc w chwili odpowiedniej spe³niæ obowi¹zek wobec
Polski oraz uœwiadamianie w tym kierunku wszystkich innych Polaków. Niezale¿nie od tego za-
lecano jednak odbycie s³u¿by wyszkolenia wojskowego, aby w ten sposób stworzyæ kadry
przysz³ego wojska polskiego. Ci wyszkoleni ju¿ wojskowo dezerterzy uczyli przewa¿nie w za-
konspirowanych kryjówkach przedpoborow¹ m³odzie¿ w³adania broni¹”.

M³odzie¿ pozaszkolna zrzesza³a siê w Towarzystwie M³odzie¿y Starszej. Charakterystycz-
ne by³y nazwy poszczególnych ogniw tych organizacji: „Iskra”, „Œwit”, „Jutrzenka”.

Tak wiêc spo³eczeñstwo wielkopolskie by³o niew¹tpliwie politycznie i psychicznie przygoto-
wane na tê wielk¹ chwilê, jak¹ mia³ byæ dzieñ 11 listopada. Tajnie dotychczas dzia³aj¹cy Cen-
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tralny Komitet Obywatelski ujawnia siê spo³eczeñstwu w listopadzie 1918 i dokonuje w poro-
zumieniu z Ko³em Poselskim w Berlinie wyboru triumwiratu w sk³adzie: ks. Stanis³aw Adam-
ski, Wojciech Korfanty i red. Adam Poszwiñski. Ten¿e Komisariat Naczelnej Rady Ludowej za-
czyna energicznie dzia³aæ, d¹¿¹c w pierwszym rzêdzie do powo³ania szerokiej reprezentacji
wszystkich Polaków mieszkaj¹cych na terenie pañstwa niemieckiego w postaci Naczelnej Rady
Ludowej, któr¹ postanowiono wy³oniæ spoœród delegatów wybranych w drodze rozpisania
wyborów do Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Sejm ten obradowa³ w dniach 3, 4 i 5 grudnia -
1918 r. Wybrano do niego 1403 delegatów, z tego na Poznañskie przypada³o 530, na Prusy
Królewskie (Pomorze Wschodnie) 262, na Prusy Ksi¹¿êce (Mazury i Warmiê) 47,
na Œl¹sk 431 i na wychodŸstwo z terenu Rzeszy 133 delegatów. Obrady tego Sejmu nale¿a³y
do wielkich wydarzeñ w Poznaniu, które przygotowa³y ludnoœæ na dzieñ jeszcze wiêkszy – 27
grudnia. Sejm dokona³ wyboru 80-cio osobowej Naczelnej Rady Ludowej do której weszli
przedstawiciele wszystkich prowincji polskich zaboru pruskiego oraz delegaci wychodŸstwa.
Zaraz na pierwszym posiedzeniu Rada dokona³a wyboru Zarz¹du do którego weszli: dr Bole-
s³aw Krysiewicz z Poznania – prezes, ks. dziek. W³adys³aw Wolszlegier z Pieni¹¿kowa w Pru-
sach Królewskich i red. ks. Pawe³ Poœpiech z Katowic – wiceprezesi, dr Czes³aw Meissner i Ka-
rol Rzepecki – sekretarze. Komisarzami Naczelnej Rady Ludowej zostali – ks. kan. Stanis³aw
Adamski, pose³ Wojciech Korfanty, red. Adam Poszwiñski, pose³ W³adys³aw Seyda, pose³ dr
Stefan £aszewski i prezes Zjednoczenia Zawodowego Polskiego Józefa Rymer z Katowic.

Gdy 27 grudnia przyby³ do Poznania Ignacy Paderewski wystarczy³o ju¿ tylko iskry, by wy-
buch³ po¿ar, który ogarn¹³ ca³¹ ziemiê wielkopolsk¹. Paderewski opuœci³ Poznañ 1 stycz-
nia 1919. Przyjechawszy póŸn¹ noc¹ do Warszawy, by w dniu 17 stycznia obj¹æ tekê premie-
ra, móg³ powiedzieæ na dworcu:

„Powracam do Was z oddali przez nasz Gdañsk i nasz Poznañ. Mogê Wam oœwiadczyæ, ¿e
wielki duch panuje w tej Wielkopolsce. Jest tam si³a, ofiarnoœæ i zdolnoœæ do zaparcia siê siebie
dla ojczyzny”.

To zaparcie siê by³o powszechne. Gdy tylko powstawaæ zaczê³y Rady Robotniczo-¯o³nier-
skie ju¿ obsadzali je Polacy, czasami w mniejszoœci, czasami w wiêkszoœci, byle tylko nie pozwo-
liæ Niemcom tymi Radami swobodnie rz¹dziæ. Potem tworz¹ siê – wczeœniej ju¿ do tego przy-
gotowane – kompanie S³u¿by Stra¿y i Bezpieczeñstwa – w samym Poznaniu ok. 4.000 osób.
Luzacy, marynarze, oddzia³y wywiadowczo-wykonawcze – wszystko na ochotnika. Dopie-
ro 17 stycznia 1919 wydaje gen. Dowbór-Muœnicki pierwszy dekret o poborze pierwszych
trzech roczników (1897-1899). Polska Organizacja Wojskowa liczy³a ok. 3.000 cz³onków.
Dnia 4 marca 1919 nastêpuje pobór dalszych oœmiu roczników. Pod koniec maja 1919 armia
wielkopolska liczy prawie 70.000 ¿o³nierzy. W koñcu stycznia 1919 Stra¿ Obywatelska zwa-
na póŸniej Stra¿¹ Ludow¹ w Poznaniu liczy³a 12.000 zarejestrowanych cz³onków a w ca³ej
Wielkopolsce zapisa³o siê do Stra¿y Ludowej 130.000 osób z czego ponad 90.000 z³o¿y³o
przysiêgê. W czerwcu 1919 oddzia³y Stra¿y Ludowej zamieniaj¹ siê na Obronê Krajow¹. „Te-
go rodzaju wojsko terytorialne nie istnia³o nigdzie poza granicami Wielkopolski” – jak stwier-
dza jeden z pamiêtnikarzy.

Podkreœlmy i to: pobór do regularnej armii w Wielkopolsce odby³ siê dnia 17 stycznia 1919,
gdy w ca³ej pozosta³ej Polsce taki pobór zosta³ zarz¹dzony dopiero 5 marca 1919. Wielkopol-
ska odda³a swojego ¿o³nierza w s³u¿bê ca³ego pañstwa o pó³tora miesi¹ca wczeœniej i da³a
o piêæ roczników wiêcej ni¿ w ca³ej reszcie naszego pañstwa (Klafkowski).

W³oœcianin Józef Jurek z Ostrowa Wlkp., którego zna³em osobiœcie, w swej relacji o Po-
wstaniu pisze m. in.: „Gdy nowo odradzaj¹ca siê Ojczyzna potrzebowa³a obroñców do prze-
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pêdzenia zaborców z granic Polski, bodaj najliczniej w szeregi wojska polskiego wstêpowa³a
m³odzie¿ wielkopolska. St¹d te¿ w roku 1919 na 22 dywizje wojska polskiego szóst¹ czêœæ tej
armii tworzy³a Wielkopolska, która w tym czasie co do obszaru i ludnoœci stanowi³a w kraju
piêtnast¹ czêœæ”.

„W Powstaniu Wielkopolskim wziê³o udzia³ – stwierdza b. rektor Uniwersytetu Poznañ-
skiego prof. dr Alfons Klafkowski – oko³o 72.000 powstañców, spoœród nich pad³o na polach
bitew oko³o 2.000 ludzi a rany odnios³o ok. 6.000. Szlak mogi³ powstañczych znaczy siê i dziœ
wzd³u¿ linii demarkacyjnej i grupuje siê na setki kilometrów w g³¹b tej linii. Najbardziej krwawe
straty ludzkie z pierwszych dni i tygodni Powstania nie zosta³y jeszcze nale¿ycie okreœlone. Stra-
ty te nie zosta³y obliczone nawet przez historyków naszego pierwszego dziesiêciolecia po Po-
wstaniu Wielkopolskim. Im póŸniej zaœ oblicza siê te straty, tym trudniej je uj¹æ i udokumento-
waæ”.

W Powstaniu wzi¹³ udzia³ wysoki procent ludnoœci wielkopolskiej wszystkich stanów. To nie
ulega ¿adnej w¹tpliwoœci. „W takim stopniu ¿aden z poprzednich zrywów powstañczych, wy-
j¹wszy mo¿e powstanie krakowskie z roku 1848 i poznañskie z roku 1848, nie skupi³ tak sze-
rokich mas ludu polskiego pod swoimi sztandarami” – czytamy w innym opisie. A bior¹c
pod uwagê ca³oœæ ówczesnego wysi³ku zbrojnego w którym brali udzia³ Wielkopolanie, nawet
poza granicami Wielkopolski, to do po³owy listopada 1919 straty dochodzi³y do 12.000 pole-
g³ych osób cywilnych i ¿o³nierzy. Walczyli mieszczanie, walczy³a m³odzie¿, walczyli ch³opi i zie-
mianie. Nie by³o ¿adnych ró¿nic. Jak pisze dr Marian Seyda: „Celem powstania Wielkopolskie-
go by³o zbrojne zamanifestowanie woli ludnoœci polskiej w zaborze pruskim, woli wyrwania siê
z tego pañstwa... by³o (tak¿e) zwrócenie uwagi mocarstw sprzymierzonych na najdonioœlejsze
zagadnienie ziem nad Wart¹, górn¹ Odr¹ i doln¹ Wis³¹. To sta³o siê niew¹tpliwie i to niew¹t-
pliwie zawa¿y³o na szali postanowieñ konferencji pokojowej.”

Powstanie Wielkopolskie nie znalaz³o jeszcze swego historyka. Nieznane s¹ materia³y
przedpowstaniowe ani te¿ póŸniejsze. Nie ma pracy, która mia³aby charakter historii dyploma-
tycznej i politycznej Powstania Wielkopolskiego. W ogóle wiele aspektów Powstania znanych
jest u³amkowo albo wcale nie. To co ukazuje siê na temat Powstaniu w Kraju jest skromnej war-
toœci. To s¹ mo¿e przyczynki, ale nie historia. Póki jeszcze ¿yj¹ œwiadkowie Powstania powin-
no siê zbieraæ materia³y i powierzyæ je m³odym historykom do opracowania. Nie nale¿y siê jed-
nak ³udziæ, aby w ustroju komunistycznym mog³y to byæ opracowania obiektywne. U komuni-
stów nie ma obiektywnoœci.

Czeka wiêc Powstanie Wielkopolskie cierpliwie na swego dziejopisarza. Niemniej to co zro-
bi³o ówczesne pokolenie Wielkopolan, bij¹c siê o sw¹ ziemiê piastowsk¹, by³o przed wojn¹
Ÿród³em dumy dla ich synów, bêdzie natchnieniem dla nastêpnych pokoleñ.

Na pomniku powstañców wielkopolskich w Ostrzeszowie znajdowa³ siê taki napis:
„Nikt im iœæ nie kaza³ – poszli, bo tak chcieli, bo takie dziedzictwo wzi¹³ po dziadach wnuk.

Nikt nie pyta³ o nic, a wszyscy wiedzieli, za co id¹ walczyæ, komu p³aciæ, ¿e id¹ sp³aciæ swej Oj-
czyŸnie d³ug”.

***
Wszystkie cytaty, cyfry itp. i niektóre uwagi opracowane zosta³y na podstawie nastêpuj¹-

cych opracowañ:
1) „Szkice i fragmenty z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, Wydawnictwa Towarzystwa dla Ba-

dañ nad Histori¹ Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – Poznañ 1933 – tom III.

2) „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” – opracowa³ Ludwik Gomolec Poznañ 1956, Wydanie dru-
gie Poznañ 1957.
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3) „Zwyciêstwo ludu w Wielkopolsce” – jednodniówka z okazji 40 rocznicy Powstania Wielkopolskie-
go 1918-1919 – Poznañ 1958.

4) „Rocznik dziejów Powstania Wielkopolskiego” Tom I – 1918-1919 Poznañ 1947. Nak³adem Zwi¹z-
ku Powstañców Wielkopolskich.

5) „Kronika Miasta Poznania” nr 4 rok 1959 (artyku³ Zdzis³awa Kroniaka: Paderewski w Poznaniu). Tak
samo numer 1/1959.

6) „Przegl¹d Zachodni „– organ Instytutu Zachodniego w Poznaniu – nr 6 rok 1958 (artyku³ Alfonsa
Klafkowskiego: Powstanie Wielkopolskie czeka na swe opracowanie).

7) „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”. Praca zbiorowa pod redakcj¹ Kazimierza Piwarskiego. Wy-
dawnictwo Poznañskie. Poznañ 1958.

8) Numery londyñskiego „Przegl¹du Zachodniego” wydawanego przez Zwi¹zek Polskich Ziem Zachod-
nich.

9) Roczniki „Dziennika Poznañskiego” i „Kuriera Poznañskiego” z lat 1919, 1918 i 1919 znajduj¹ce siê
w British Museum, oraz „Myœli Polskiej” i „Or³a Bia³ego”.

10) Liczne artyku³y, recenzje i wycinki prasowe ukazuj¹ce siê w prasie krajowej i emigracyjnej.

11) „Studia z historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” Praca zbiorowa pod redakcj¹ ̄ . Kaczmar-
czyka. Poznañ. Instytut Zachodni 1962.

12) „Prawda a legendy Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919”. Zygmunt Wieliczka. Kurytyba 1961.

13) „Rady Robotniczo – ¯o³nierskie w Wielkopolsce 1918-1919”. Stanis³aw Kubiak i Franciszek £ozow-
ski. Wydawnictwo Poznañskie. Poznañ 1959.

Ÿród³o:
„Przegl¹d Zachodni”, nr 11-12 (148-149), listopad-grudzieñ 1963, s. 3-13.

Nr 2
Pawe³ Hêciak: 48-ma rocznica Powstania Wielkopolskiego

W grudniu 1966 roku mija 48-ma rocznica Powstania Wielkopolskiego. Gdy zapadaæ bê-
d¹ za horyzontem naszych tysi¹cletnich dziejów ostatnie promienie Roku Millenijnego a œwitaæ
bêdzie nowe Tysi¹clecie, wspominaæ bêdziemy – jak to zreszt¹ czynimy od lat wielu – to wy-
darzenie, które nale¿y do najszczytniejszych osi¹gniêæ ludu wielkopolskiego i które zapisane zo-
sta³o tak¿e na kartach dziejów ca³ego narodu polskiego. Powstanie Wielkopolskie jest roczni-
c¹ donios³¹. W tych ostatnich dniach grudnia ka¿dego roku wspomina je na pewno ta zmniej-
szaj¹ca siê z ka¿dym rokiem garstka powstañców, która wykrusza³a siê gwa³townie w czasie
ostatniej wojny, gdy¿ okrutny okupant hitlerowski w³aœnie tych powstañców têpi³ najbez-
wzglêdniej. Wspominamy j¹ tak¿e my, tutaj na emigracji, gdzie iloœæ powstañców wielkopol-
skich zliczyæ mo¿emy ju¿ tylko na palcach.

Jeszcze dwa lata i obchodziæ bêdziemy 50-letni¹ rocznicê. Bêdzie wielkim obowi¹zkiem nas
wszystkich, by tê rocznicê uczciæ nale¿ycie. ̄ e uczyni¹ to powstañcy wielkopolscy w Kraju – nie
mam ¿adnych w¹tpliwoœci, ale i my, na emigracji, winniœmy to uczyniæ tak¿e. I dlatego ju¿ na sa-
mym wstêpie niniejszego artyku³u apelujê, aby mo¿liwie wczeœnie, ju¿ dziœ, natychmiast przy-
st¹piæ do nale¿ytego przygotowania tej rocznicy. A obowi¹zek ten spoczywaæ musi nie tylko
na w³adzach Zwi¹zku Polskich Ziem Zachodnich, obowi¹zek ten nale¿eæ musi do ca³ego spo-
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³eczeñstwa. Bo Powstanie Wielkopolskie jest w³asnoœci¹ ca³ego narodu. Nie kto inny jak w³a-
œnie Roman Dmowski powiedzia³ o nim, i¿ dziêki temu powstaniu „ta najbardziej zas³u¿o-
na w walce narodowej dzielnica mia³a jedyn¹ w ca³ej Polsce chwilê piêkn¹ wyzwalania siê w³a-
snymi si³ami w walce zbrojnej, w jedynym powstaniu polskim, które nie zakoñczy³o siê klê-
sk¹”. I dlatego z tego wielkiego zrywu wolnoœci, w którym wziê³y udzia³ wszystkie stany
– od ch³opskiego do ziemiañskiego, od ludu wiejskiego po wszystkie miasta i miasteczka wiel-
kopolskie, od zwyk³ego robotnika po inteligencjê, czerpali wszyscy, w których sercach – dziê-
ki wspania³ej i rozumnie prowadzonej pracy wychowawczej w tajnych organizacjach – tli³o
choæ trochê ¿aru dla tego co polskie. A zaszczyt tamtejszemu pokoleniu przynosi i to, ¿e my-
œl¹c o wyzwoleniu Wielkopolski spod okupacji niemieckiej myœla³o zawsze kategoriami ogólno-
polskimi, wszechpolskimi w sensie tym, ¿e tu nie chodzi tylko i wy³¹cznie o tê prastar¹ ziemiê
wielkopolsk¹, do której – rzecz jasna – byli szczególnie przywi¹zani. Mimo 120 lat niewoli
i okupacji pod trzema zaborami, Wielkopolanie rozumieli – jak zreszt¹ by³o i w innych dzielni-
cach – ¿e tylko ca³a kraina polska z Warszaw¹ i Krakowem, Lwowem i z Wilnem stanowi oj-
czyznê, dla której i o któr¹ warto siê biæ i o której wyzwolenie walczyæ by³o najœwiêtszym obo-
wi¹zkiem.

Tak wiêc powstanie wielkopolskie nie by³o dzie³em przypadku a by³o „zorganizowanym ak-
tem politycznym” – jak to pisze St. Kubiak w artykule p. t.: „Z zagadnieñ polityki niemieckiej
wobec Wielkopolski w okresie Powstania”, w pracy zbiorowej pod redakcj¹ Z. Kaczmarczy-
ka p. t.: „Studia z histerii Powstania Wielkopolskiego” (Instytut Zachodni 1962r.). Tradycja
walk powstañczych by³a w Wielkopolsce niezwykle silna, gdy¿ Wielkopolanie przedzierali siê
poprzez kordony graniczne do wszystkich zaborów i z kos¹ czy z karabinem w rêku d¹¿yli
tam, gdzie toczy³a siê – choæ w innej czêœci Polski – walka o wolnoœæ. Na tej tradycji wychowy-
wa³y siê pokolenia i ta tradycja by³a ¿ywo pielêgnowana w ka¿dym polskim domu. Pielêgnowa-
no j¹ w polskich organizacjach sportowych, tak licznych przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹
(przede wszystkim w „Sokole”, klubach pi³karskich czy wioœlarskich itp.) oraz w tajnych orga-
nizacjach gimnazjalnych. I choæ gimnazja te by³y w rêkach niemieckich – ¿arzy³a siê w tych m³o-
dych sercach uczniowskich mi³oœæ ojczyzny, podtrzymywana w tajnych kó³kach konspiracyj-
nych. I gdy dziœ jeszcze czytam stronice notuj¹ce tamte czasy, w³aœnie dla tej m³odzie¿y, nie
mam doœæ s³ów podziwu i szacunku, gdy¿ z niej wyros³o to pokolenie, które mia³o nieco póŸ-
niej decydowaæ o losach powstania wielkopolskiego i które, ju¿ po powstaniu, tak donios³¹ od-
grywa³o rolê w naszym ¿yciu politycznym i spo³ecznym w Wielkopolsce.

Tylko dla przyk³adu wymieniê kilka nazwisk. Ju¿ w 1902 roku powsta³ tajny Komitet Wy-
zwolenia, który inspiruje pod koniec 1914 tworzenie tajnych organizacji bojowych. Z tego za-
l¹¿ka konspiracyjnego tworzy siê póŸniej znany Tajny Komitet Miêdzypartyjny (lub Obywatel-
ski) w sk³adzie: ks. Stanis³aw Adamski, ks. Feliks Bolt ze Srebrnik na Pomorzu, dr Antoni Ch³a-
powski, Bernard Chrzanowski, Jarogniew Drwêski, W³adys³aw Grabski z Kurcewa, dr Kazi-
mierz Karasiewicz z Tucholi, dr Stanis³aw Karwowski, ks. Józef K³os, dr Boles³aw Krysiewicz,
ks. Antoni Laubitz z Inowroc³awia, Roman Leitgeber, Stefan £aszewski z Grudzi¹dza, dr Bole-
s³aw Marchlewski, dr W³adys³aw Mieczkowski, dr Ludwik Mycielski z Galowa, dr Felicjan Nie-
golewski, dr Leon Janta-Po³czyñski z Inowroc³awia, Kazimierz Puffke, W³adys³aw Seyda, ks.
Antoni Stychel, W³adys³aw Szczepkowski z £¹gu, dr Tadeusz Szu³drzyñski, dr Heliodor Œwiê-
cicki, Wojciech Tr¹mpczyñski, ks. Antoni Wolszegier z Pieni¹¿kowa na Pomorzu i dr Adam
¯ó³towski z Jarogniewa.

To by³y nazwiska powszechnie znane i powszechnie szanowane, W ich rêkach znajdowa³
siê klucz sytuacji. Tych nazwisk jest oczywiœcie wiêcej, gdy¿ zawsze ilekroæ siê pisze o powsta-
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niu wielkopolskim, nigdy nie mo¿na zapominaæ o wielkiej roli jak¹ wówczas odgrywa³
Wojciech Korfanty, którego wielka popularnoœæ, zdobyta wspania³ymi przemówieniami
w parlamencie pruskim, zdoby³a mu wyj¹tkowy mir wœród ludnoœci wielkopolskiej. Na-
zwisko Korfantego wymawiane by³o z najwiêkszym szacunkiem w ca³ej zachodniej Polsce
i na ca³ej emigracji – zw³aszcza w Niemczech. Jeszcze dziœ widzê w domu moich rodziców
– w czasach gdy mieszkaliœmy w Berlinie – du¿y portret Korfantego – a œwiadczy³o ono
o wielkiej odwadze tego cz³owieka, któremu póŸniej wyrz¹dzono w Polsce niepodleg³ej
tyle krzywdy, tym gorszej ¿e bêd¹cej wy³¹cznie wynikiem nienawiœci politycznej ma³ych
ludzi – by³o wydarzeniem, którym siê ¿y³o i które podnosi³o na duchu te setki tysiêcy
wspania³ych Polaków rozsianych po ca³ych Niemczech, a g³ównie w Berlinie. W samym
bowiem Berlinie mieszka³o przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ ponad 100.000 Polaków,
a w Nadrenii i Westfalii ponad pó³ miliona. Dla nich wszystkich nie by³o innego przywód-
cy jak w³aœnie Korfanty.

A wiêc praca w organizacjach konspiracyjnych, w klubach sportowych w tajnych orga-
nizacjach samokszta³ceniowych (s³ynny „ZET” – Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej czy TTZ
– Towarzystwo imieniem Tomasza Zana), wszêdzie kipia³a walka o zachowanie jêzyka
polskiego, o pog³êbianie wiadomoœci o dziejach ojczystych i polskiej literaturze. Jeszcze
dziœ, gdy rozmawia siê ze starymi powstañcami na te tematy, mówi¹ o tych czasach ze
wzruszeniem.

By³a to praca d³ugoletnia i na dalek¹ metê obliczona. Tote¿ gdy nadesz³a w³aœciwa chwi-
la, Wielkopolska by³a przygotowana do chwycenia za broñ. W po³owie listopada 1918
ujawnia siê tajnie dotychczas dzia³aj¹cy Centralny Komitet Obywatelski i przyjmuje nazwê
Naczelnej Rady Ludowej, œciœle wspó³pracuj¹cej z Polskim Komitetem Narodowym w Pa-
ry¿u. Na dzieñ 3, 4 i 5 grudnia zwo³any zosta³ do Poznania s³ynny Sejm Dzielnicowy,
w którym bierze udzia³ oko³o 1.200 delegatów ze wszystkich ziem zaboru pruskiego
i z Niemiec. By³a to niezapomniana manifestacja patriotyczna, która podnios³a serca i na-
stroje, tak ¿e ju¿ tylko niewiele by³o potrzeba, by zadokumentowaæ wobec okupanta kto
jest gospodarzem tej ziemi. Powsta³a atmosfera wielkiego napiêcia i oczekiwania.

W tej atmosferze przyby³ do Poznania Ignacy Paderewski. Ca³y Poznañ wita³ go entu-
zjastycznie jak pisze Zdzis³aw Wroniak w artykule p. t.: „Paderewski w Poznaniu”. Po-
znañ, „na powitanie goœci (Paderewskiemu towarzyszy³a ma³¿onka i misja angielska – uw.
p. h.) przybra³ szatê godow¹. Miasto uzewnêtrzni³o swój polski charakter. Wszêdzie wy-
wieszano chor¹gwie polskie oraz pañstw koalicyjnych. Na ulicach panowa³ niezwykle o¿y-
wiony ruch. Wci¹¿ przeci¹ga³y przez miasto t³umy ludnoœci, ró¿ne towarzystwa, cechy ze
sztandarami, skauci i Stra¿ Ludowa”. Wieczorem dnia 26 grudnia do Paderewskiego
w Bazarze przemówi³ prezydent miasta Jargoniew Drwêski a w imieniu Naczelnej Rady
Ludowej dr Boles³aw Krysiewicz. Odpowiedzia³ Paderewski:

„Co siê w tej chwili w duszy mojej dzieje, ka¿dy z Was odgadnie. Po tym, co
przed chwil¹ prze¿ywa³em, s³owo na ustach zamiera... To, coœcie mnie zgotowali, nie
do mojej siê odnosi osoby. Jestem symbolem pewnej idei, tej samej, której s³u¿y Polski Ko-
mitet Narodowy. Jako delegat Komitetu Narodowego szczêœliwy jestem, ¿em znalaz³ dla
niego takie uznanie. Jako cz³onek, czujê siê szczêœliwym, ¿e do¿yæ mog³em tej chwili, ¿e
mogê byæ symbolem. A dla cz³owieka to zaszczyt wielki, tym wiêkszy, ¿e spotka³ mnie tu,
na tej wiekopomnej, odwiecznie wielkopolskiej ziemi. Od Was, coœcie nie dali siê przeœci-
gn¹æ w spe³nianiu obowi¹zków narodowych, w odpieraniu nacisku przemo¿nego, coœcie
W pracy organizacyjnej i gospodarczej Polsce ca³ej byli przyk³adem. A zaszczyt ten nie
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spotka³ mnie od jednej warstwy, od jednej klasy, ale od ca³ego wielkopolskiego ludu.
... Wszyscyœmy dzieci jednej Matki i o ile ka¿dy z nas swój œwiêty spe³ni obowi¹zek, ma-

my równe prawa do jej sprawiedliwej opieki. Po d³ugich latach niewoli Ojczyzna siê odra-
dza. Odbudowaæ siê musi na tych samych podstawach, na których tu pierwsza budowa
poczêta zosta³a. ¯adne, najmêdrzej zorganizowane stronnictwo, Ojczyzny odbudowaæ
nie zdo³a. Do tego dzie³a trzeba jednoœci i zgody wszystkich, mi³oœci i si³y, wiary i zaparcia
siê samego siebie, do tego dzie³a potrzeba wszystkich si³ i wszystkich serc zespo³u. Odbu-
duje Polskê przede wszystkim ch³op polski i robotnik polski z niego powsta³y i my wszy-
scy, o ile pójdziemy z ludem. W tej nadziei dziêkujê Wam, wobec Boga i Ojczyzny rów-
nym, zarówno sercu bliskim i drogim. Niech ¿yje Polska, zgoda, jednoœæ, a Ojczyzna na-
sza wolna, zjednoczona z naszym polskim wybrze¿em ¿yæ bêdzie po wsze czasy”.

Manifestacje na czeœæ Paderewskiego trwa³y przez nastêpny dzieñ – pi¹tek.
I jak pisze dalej Zdzis³aw Wroniak:
„Poznañ przystrojony w chor¹gwie polskie i koalicyjne, okna wystawowe udekorowa-

ne portretami Wilsona i bia³ymi or³ami, pobyt Paderewskich i misji angielskiej, pochód
dzieci, entuzjazm Poznaniaków – wszystko to nie podoba³o siê Niemcom. Szczególnie
dra¿ni³y ich sztandary koalicyjne. Urz¹dzili wiec Niemcy wiece antypolskie na terenie ko-
szar 6 pu³ku grenadierów i w sali Ogrodu Zoologicznego. Nastêpnie uformowali demon-
stracyjny pochód, sk³adaj¹cy siê z ¿o³nierzy i oficerów 6 pu³ku grenadierów, który nie-
dawno wróci³ z frontu do koszar: oraz ludnoœci cywilnej. Podczas pochodu od strony
Ogrodu Zoologicznego ku œródmieœciu Niemcy œpiewali nacjonalistyczne pieœni w rodza-
ju „Die Wacht am Rhein” oraz wykrzykiwali has³a antypolskie, jak np.: „Posen ist eine
deutsche Stadt”. Niektórzy ¿o³nierze gwa³tem wchodzili do mieszkañ i instytucji polskich,
zrywaj¹c i niszcz¹c sztandary, polskie- i koalicyjne. Zatargi o sztandary zaczê³y siê ju¿
z chwil¹ przyjmowania Paderewskiego. Jednak¿e Naczelna Rada Ludowa nie przedsiê-
wziê³a ¿adnej akcji w tej sprawie. Poznaniacy widz¹c, ¿e Niemcy wyraŸnie prowokuj¹, za-
czêli siê zbroiæ i wychodziæ z broni¹ w rêku na ulicê. Zbierali siê w grupy a nawet wiêksze
oddzia³y.

Oko³o godz. 16.40 pad³y pierwsze strza³y”.
I tak zaczêto siê powstanie wielkopolskie.
Paderewski przebywa³ przez ca³y czas powstania w Poznaniu. Dopiero dnia 1 stycz-

nia 1919 r. wyjecha³ razem z misj¹ angielsk¹ do Warszawy, witany po drodze entuzja-
stycznie w Ostrowie Wlkp. i w Kaliszu. A przybywszy noc¹ do Warszawy powiedzia³
w przemówieniu wyg³oszonym na dworcu:

„Powracam do Was z oddali przez nasz Gdañsk i nasz Poznañ. Mogê Wam oœwiad-
czyæ, ¿e wielki duch panuje w Wielkopolsce. Jest tam si³a, ofiarnoœæ i zdolnoœæ do zapar-
cia siê samego siebie dla Ojczyzny”.

I jak koñczy Wroniak: „Tymi s³owy Paderewski oceni³ sytuacjê w Wielkopolsce, ziemi,
która sama porwa³a siê do walki z niemczyzn¹, do walki o nasze granice zachodnie”.

W tej walce, która z Poznania przenios³a siê szybko na ca³¹ ziemiê wielkopolsk¹, wziê-
³o póŸniej udzia³ 72.000 powstañców, z których poleg³o ok. 2.000 a ok. 6.000 odnios³o
rany. Jeszcze w 1963 ¿y³o w ca³ej Polsce ok. 16.000 b. powstañców wielkopolskich z cze-
go w samym okrêgu poznañskim ponad 11.000. Liczba ta oczy wiœcie znacznie zmala³a
w ci¹gu ostatnich trzech lat. Ale tym co pozostali przy ¿yciu – w Kraju czy na emigracji
– œlemy t¹ drog¹ serdeczne pozdrowienia z zapewnieniem, ¿e dla ich patriotyzmu, z któ-
rego czerpiemy po dzieñ dzisiejszy, zachowujemy g³êboki szacunek a przed tymi, którzy
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oddali swe ¿ycie w obronie zachodnich rubie¿y polskich, chylimy siê w czci i pokorze czo-
³a.

Wszystkie zdjêcia pochodz¹ ze zbiorów prywatnych autora artyku³u oraz – z „Rocz-
nika dziejów Powstania Wielkopolskiego” tom I Poznañ 1947 r. i z „Dziesiêæ wieków Po-
znania” tom I, wydawnictwo „Sztuka” Poznañ-Warszawa 1956.

Ÿród³o:
„Przegl¹d Zachodni”, nr 11-12 (184-185), listopad-grudzieñ 1966, s. 7-15.

Nr 3
Ks. dr Kamil Kantak: W Poznaniu przed 50-ciu laty

Wybuch wojny europejskiej w roku 1914 postawi³ na nowo przed œwiatem, Polsk¹ i Pola-
kami zagadnienie niepodleg³ego pañstwa. Ziemie polskie dzier¿yli trzej zaborcy. Polacy siê ni-
gdy z tym nie pogodzili. W roku 1914 Niemcy i Austria stanê³y przeciw Rosji. Tradycje po-
wstañcze wzywa³y Polaków do ich obozu. Wszelako od roku 1863 du¿o, wszystko niemal siê
zmieni³o. Niemcy z ca³¹ si³¹ brutalnoœci bismarkowskiej forsowa³y wytêpienie Polaków,
w œrodkach nie przebieraj¹c. Przeciwieñstwo polsko-niemieckie ros³o z ka¿dym rokiem. Z dru-
giej strony stosunki polsko-rosyjskie od czasu wst¹pienia na tron Miko³aja II-go wyraŸnie siê po-
prawia³y. Wystarczy przypomnieæ wystawienie pomnika Mickiewicza w Warszawie, obcho-
dzone licznym zjazdem ze wszystkich zaborów oraz uczestnictwo Polaków w zjazdach s³o-
wiañskich w Pradze. W opinii polskiej zaboru pruskiego narasta³y coraz wyraŸniej sympatie ro-
syjskie. Dawa³a temu wyraz prasa poznañska podczas wojny rosyjsko- japoñskiej. Z dwóch
przedniejszych dzienników, „Dziennik Poznañski”, konserwatywny, pod redakcj¹ W³adys³a-
wa £êbiñskiego, sta³ siê wyraŸnie rusofilski, a narodowo-demokratyczny „Kurier Poznañski”
Mariana Seydy szed³ po tej samej linii i to tak notorycznie, ¿e po zajêciu Królestwa na pocz¹tku
wojny, cenzura pruska odmówi³a mu debitu na okupacjê. O nastrojach ludnoœci polskiej œwiad-
czy³o, ¿e w Warszawie rozrywano sobie numery „Dziennika Poznañskiego”, podaj¹ce prze-
mówienia deputowanych polskich w parlamencie berliñskim z gravaminami polskimi.

Pod wzglêdem moralnym w roku 1914 Niemcy i Austria byli wyraŸnymi napastnikami. Nie
godzi³o siê wiêc stan¹æ po ich stronie. Na tym te¿ pod³o¿u narasta³y sympatie rosyjskie. Prze-
ceniano si³y Rosji i spodziewano siê, ¿e wojska rosyjskie lada dzieñ wkrocz¹ do Poznania. Cha-
rakterystycznym dla tych czasów by³o m. in. i to, ¿e w wielu œrodowiskach zaczêto siê co prê-
dzej uczyæ po rosyjsku. W ci¹gu kilku dni wykupiono z ksiêgarñ wszystkie podrêczniki do na-
uki jêzyka rosyjskiego.

Pierwsze dni wojny przynios³y niemieckie zwyciêstwa. Prasa niemiecka tryumfowa³a. Biule-
tyny wojenne koñczy³y siê zwykle apelem: „wywieœcie chor¹gwie” (“Fahnen heraus"). Nigdy
jednak ¿aden Polak niemieckiej chor¹gwi nie wywiesi³.

Polacy, obywatele pañstwa pruskiego, odbywali zwyk³¹ s³u¿bê wojskow¹. Wœród inteligen-
cji, kto móg³, wykrêca³ siê, przy czynnej pomocy lekarzy Polaków. Zaci¹gniêci ¿o³nierze wyko-
nywali narzucony obowi¹zek "tant bon que mal". W tej wojnie nie by³o "Bartka Zwyciêzcy".
Korzystano z ka¿dej sposobnoœci by siê poddawaæ. Jeñców wojennych, Polaków i Alzatczy-
ków, Francuzi oddzielali od Niemców, a traktowali jakoby w³asnych ¿o³nierzy. Czêsto u¿ywa-
li ich jako t³umaczy. Z takich elementów utworzy³a siê póŸniej armia Hallera.

Ksiê¿a, wed³ug ustawy pruskiej, nie byli wolni od s³u¿by wojskowej, ale nie musieli s³u¿yæ
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z broni¹ w rêku. W czasie wojny zaci¹gano ich g³ównie do s³u¿by sanitarnej. Ówczesny Pasterz
poznañski, ks. arcybiskup Likowski, poda³ wniosek do w³adz wojskowych, by, maj¹c na uwa-
dze stosunkowo ma³¹ liczbê ksiê¿y zdolnych do s³u¿by w wojsku, pozostawiono ich na para-
fiach, by tam „dodawali ducha ludnoœci”. Istotnie z diecezji poznañskiej ma³¹ iloœæ ksiê¿y we-
zwano do wojska, podczas gdy biskupi z prawdziw¹ pasj¹ oddawali swoich do armii. Kanonicy
kapitulni zg³aszali siê na kapelanów wojskowych, dziêki czemu otrzymywali podwójne pobory.

W obowi¹zkach koœcielnych by³em dyrektorem kancelarii arcybiskupstwa. Pisywa³em tak-
¿e artyku³y do gazet, najwiêcej do „Dziennika Poznañskiego”, sygnuj¹c je liter¹ „K” lub „X K”.
Pisa³em w duchu przeciw-niemieckim, oczywiœcie, ostro¿nie. M. in. k³ad³em nacisk na to, ¿e opi-
nia polska solidaryzuje siê w pe³ni z postaw¹ naszych kó³ poselskich w Berlinie. Du¿o z tych ar-
tyku³ów powtarza³y inne polskie pisma. Pod koniec wojny wszed³em w kontakt z krakowskim
„G³osem Narodu”. Artyku³y te zebrane wyda³em pt. „In memoriam czasu wojny” w formie
ksi¹¿kowej oko³o roku 1930.

Aby nie byæ skazanym wy³¹cznie na Ÿród³a niemieckie, zaabonowa³em sobie za poœrednic-
twem przyjació³ w Gdañsku „Journal de Geneve”. Poznañska poczta nie przyjmowa³a abona-
mentu. Z „Journalu” dowiedzia³em siê o bitwie nad Marn¹. Niemcy siê do niej nie przyznali.

Po klêsce Niemiec, w jesieni 1918 roku, zdemobilizowani ¿o³nierze wracali do „faterlandu”.
Zaroi³ siê od nich Poznañ.

Przywódcami spo³eczeñstwa byli polscy deputowani do parlamentu niemieckiego. W cza-
sie wojny utworzyli oni tajny komitet, dobieraj¹c do niego szereg wybitnych osobistoœci,
a wœród nich redaktorów: Kazimierza Puffke i Mariana Seydê, ks. Stanis³awa Adamskiego (pa-
trona Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych, póŸniejszego biskupa katowickiego) oraz adwokata
Drwêskiego, póŸniej prezydenta miasta. Z chwil¹ wybuchu powstania komitet ten ujawni³ siê
jako Naczelna Rada Ludowa, na czele której sta³ komisariat w sk³adzie: Wojciech Korfanty, ks.
Stanis³aw Adamski i Adam Poszwiñski.

Powstanie w ci¹gu kilku dni objê³o ca³¹ Wielkopolskê. Wojska powstañcze stanê³y u wrót
Bydgoszczy i Torunia. Przera¿enie Niemców by³o tak wielkie, ¿e nie trudno by³oby opanowaæ
te miasta i otworzyæ sobie drogê na Pomorze. By³em wtedy w Bydgoszczy, mówiê z autopsji.
Niemcy, nie tyle miejscowi co zdemobili-zowani oficerowie, utworzyli os³awiony „Grenz-
schutz”. Tutaj Korfanty pope³ni³ b³¹d, bo miast uderzyæ na Bydgoszcz, zawar³ z Grenzschut-
zem zawieszenie broni z lini¹ demarkacyjn¹, przebiegaj¹c¹ na po³udnie od Bydgoszczy i Toru-
nia.

Zachodzi³o równie¿ zagadnienie organizacji naszego wojska. Wiadomo, ¿e opinia Wielko-
polski, nie bardzo sprzyja³a legionom Pi³sudskiego, pamiêtna jego zwi¹zków z wojskami nie-
mieckimi podczas wojny. Na dowódcê wojsk wielkopolskich upatrzono gen. Dowbór-Muœnic-
kiego, który z grup¹ oficerów polskich z armii rosyjskiej, w przeci¹gu bardzo krótkiego czasu
zorganizowa³ powstañców w regularn¹ armiê. Wœród tej grupy oficerów by³ m. in. p³k. W³a-
dys³aw Anders, który, rozpatrzywszy siê w po³o¿eniu, chcia³ uderzyæ na Pomorze. Oswobo-
dzenie tej ziemi by³oby niezmiernie u³atwi³o wysi³ki Komitetu Narodowego w Pary¿u, z takim
trudem walcz¹cego o granicê z Niemcami. Lecz Komisariat Rady Ludowej wys³a³ wojsko
na pomoc Lwowowi, zmagaj¹cemu siê z Rusinami. Wys³ano tam te¿ wojska Hallera, które
przyby³y z Francji kolej¹ przez Niemcy. Pierwotnie armia ta mia³a byæ przywieziona morzem
do ujœcia Wis³y. By³oby to wywo³a³o powstanie na Pomorzu. Przebieg³oœæ niemiecka oraz s³a-
boœæ i niezaradnoœæ Anglii plan ten udaremni³a. Do Poznania przyjecha³ t¹ drog¹ jako pasa¿er,
zreszt¹ wespó³ z dwoma oficerami angielskimi, Ignacy Paderewski. Nale¿a³em do grupy Pola-
ków witaj¹cych Paderewskiego na dworcu poznañskim. By³em tam m. in. w towarzystwie ks.
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Nikodema Cieszyñskiego, zamordowanego przez, Niemców w 1939 roku. Paderewskiego
wita³ Korfanty, wyg³aszaj¹c przemówienia po polsku i angielsku. Paderewski zamieszka³ w Ba-
zarze. Uzyska³em u niego audiencjê, przedstawiaj¹c, m. in., ¿e powinniœmy otrzymaæ obwód
koszaliñski, na wschód od Szczecina. Paderewski nie czyni³ tu nadziei, widocznie dobrze siê
orientuj¹c. Nie dostaliœmy przecie¿ nawet Gdañska w pokoju wersalskim.

Ÿród³o:
„Przegl¹d Zachodni”, nr 8 (205), grudzieñ 1968, s. 52-56.

Nr 4
J. K: Powstanie Wielkopolskie wytyczy³o granice zachodnie

Siêgamy pamiêci¹ wstecz o ca³ych 50 lat.
Przypomnieæ bowiem zamierzam wydarzenia wielkich i wa¿nych dni, które przesz³y do hi-

storii naszego narodu.
W moich wspomnieniach bêdê d¹¿y³ do tego, by przedstawiæ fakty z dawnych i dalekich dni

jak najbardziej obiektywnie, by opowiedzieæ o tym co widzia³em i co prze¿y³em jak najwierniej,
aby ci spoœród czytelników, którzy równie¿ te chwile prze¿yli, mogli mi tylko przytakn¹æ.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e ³atwo jest opowiedzieæ swoje prze¿ycia, ¿e ³atwo mówiæ o wy-
padkach w których bra³o siê udzia³, które dzia³y siê tu¿ obok nas. Tymczasem okazuje siê, ¿e
jednak tak nie jest, zw³aszcza wówczas, gdy tematem wspomnieñ s¹ czyny wojenne i wydarze-
nia, które powa¿nie wp³ynê³y na dalsz¹ historiê narodu.

Osobiste zaanga¿owanie czêsto te¿ utrudnia obiektywn¹ ocenê, a odleg³oœæ w czasie zacie-
ra niektóre fakty. Rektor UAM prof. Klafkowski – podczas obchodu 40-lecia Powstania Wiel-
kopolskiego stwierdzi³, ¿e historia powstania nie doczeka³a siê rzetelnego i wyczerpuj¹cego
opisu. To, co siê do niedawna w prasie ukaza³o, nie daje obiektywnego obrazu wydarzeñ, – jest
niekiedy jakimœ dziwnym traktowaniem tematu przez autorów, œwiadomym naginaniem fak-
tów, w celu zwrócenia na siebie uwagi, jako na centraln¹ osobê wydarzeñ.

„Czyn, którego dokonano w Wielkopolsce, jest czynem zbiorowym, wspania³ym czynem
Ludu Polskiego, czynem którego dokona³ gromadny zryw bohaterskiego wysi³ku woli zrzuce-
nia udrêki wiekowej. Ktoby œmia³ twierdziæ, ¿e on – jednostka lub nawet pewna grupa dzia³a-
czy dokona³a tego cudu, w który w tamtych czasach uwierzyæ nam by³o trudno, ten k³amc¹
jest lub cz³owiekiem naiwnym, co nie zna szlaków historii narodu.”

Tak pisa³ Bohdan Hulewicz, jeden z dwóch czo³owych powstañców wielkopolskich w 1920
roku w broszurze pt. „Powstanie Wielkopolskie”. To, co on wówczas napisa³, mo¿na podtrzy-
maæ i dziœ w ca³ej rozci¹g³oœci.

By³ to czyn zbiorowy zrodzony z wspólnej myœli, która ogarnê³a ca³e spo³eczeñstwo polskie.
Dla ka¿dego kto pamiêta tamte czasy, kto je w³aœciwie odczu³ i rozpozna³, musi byæ oczywi-
stym fakt, ¿e w ró¿nych oœrodkach, tajnych i nietajnych, rodzi³y siê idee czynu zbiorowego.

Ten spontaniczny zryw ludu wielkopolskiego bez wzglêdu na pochodzenie i zapatrywanie,
bez wzglêdu na wiek i orientacjê polityczn¹, ten zryw absolutny ca³ego narodu jest bezprzy-
k³adnym objawem jednoœci na przestrzeni ca³ej stokilkudziesiêcioletniej niewoli. Powszechne
zaanga¿owanie ludnoœci w powstaniu – mimo, ¿e nie ka¿dy móg³ walczyæ z broni¹, w rêku
– by³o doskonale widoczne i nikt temu dzisiaj nie mo¿e zaprzeczyæ.

Wszystko zmierza³o do jednego celu, znik³y ró¿nice zdañ, ludzie mieli do siebie zaufanie,
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wszyscy wierzyli w solidarnoœæ, w jednoœæ i ta w³aœnie jednoœæ – mimo d³ugoletniej antypolskiej
polityki pruskiej – da³a tak wielk¹ si³ê polskiemu spo³eczeñstwu.

Nas tu interesowaæ bêd¹ w pierwszym rzêdzie organizacje, które bra³y udzia³ w powstaniu
z broni¹ w rêku. I tak wymieniê grupy: Soko³a, Ogniwa, Skautów, Geenów (M³oda Polska) i P.
O. W. Jedna grupa czêsto z drug¹ nie mia³a ¿adnego kontaktu i czêsto nie wiedzia³a o wzajem-
nych poczynaniach. I tu nale¿y z ca³ym naciskiem zaznaczyæ, ¿e co innego myœl zbiorowa, wo-
la zbiorowa, która by³a prawdziwym autorem Powstania Wielkopolskiego, a co innego kie-
rownictwo ruchu powstañczego. Podkreœlenie tego rozró¿nienia ma zasadnicze znaczenie dla
zrozumienia ca³okszta³tu tamtych wydarzeñ. Oczywiœcie, nie mo¿na tu mówiæ o œcis³ym kie-
rownictwie czy to wojskowym, czy politycznym. Nie by³o nominacji, nie by³o hierarchii, a jed-
nak by³o pewne podporz¹dkowanie.

Powstanie zaczê³o siê w terminie nieplanowanym – wybuch³o wczeœniej. Wybuch zosta³
spowodowany i przyspieszony przez tocz¹ce siê szybko wypadki od nikogo niezale¿ne. Po-
wstanie zasta³o kierownictwo jeszcze nie skrystalizowane, nie zorganizowane. Niemniej
w chwili wybuchu by³o kierownictwo do pewnego stopnia, jako takie, choæ obok niego dzia³a-
³y inne ugrupowania, które mu ani nie podlega³y ani przez nie nie by³y uznane formalnie, ani
praktycznie. Po powstaniu zarysowa³y siê ró¿nice zdañ, nawet i animozje. A jednak organiza-
cje dzier¿¹ce broñ w rêku (POW, Stra¿ Ludowa i skauci), a z nimi Rada Robotnicza, na której
czele sta³ dr Rydlewski, uzna³y „komórkê dyspozycyjn¹” (je¿eli tak to nazwaæ mo¿na) wy³o-
nion¹ z b. wojskowych z ppor. Paluchem i Hulewiczem na czele. Paluch zajmowa³ siê sprawa-
mi garnizonu, a w rêku Hulewicza ³¹czy³y siê nici wydarzeñ ma terenie ca³ej Wielkopolski. Ten
zal¹¿ek samorzutnie sformowanego sztabu urzêdowa³ w pensjonacie pani Grabowskiej
przy Placu Wolnoœci. PóŸniej stale powiêkszaj¹cy siê sztab powstania przeniesiono na ul. Zwie-
rzynieck¹ do domu, który uleg³ zniszczeniu w 1939 roku. Sejmik dzielnicowy z dnia 3-go grud-
nia wymaga³ komisji kwaterunkowej, która rozmieszcza³a w mieœcie licznych przyby³ych po-
s³ów. I w tym¿e lokalu pod szyldem tej¿e komisji, prowadzono czas jakiœ dalsze przygotowania
do powstania. PóŸniej przeniós³ siê sztab do hotelu Royal (dzisiejsze Zacisze) przy ul. Czerwo-
nej Armii.

Rozrastaj¹ca siê, krzepn¹ca si³a zbrojna sta³a siê dla Naczelnej Rady Ludowej jakby drugim
oœrodkiem, w którym rej wodzili m³odzi wojskowi, okreœlani jako element „³atwopalny”. Na-
czelna Rada Ludowa mianowa³a wiêc komendantem Poznania mec. Maciaszka, który niewie-
le siê zna³ na sprawach wojskowych. Mia³ on raczej pe³niæ rolê t³umika dla by³ych wojskowych.
Wojskowi przyjêli odgórn¹ decyzjê bez oporu, zdaj¹c sobie sprawê jak wa¿nym czynnikiem
jest w tych wypadkach dyscyplina. A jednak pamiêtam ów mityng ¿o³nierski w hallu Muzeum
Narodowego, na którym ¿o³nierze wyrazili swoje niezadowolenie z nominacji Maciaszka. Wy-
³oni³a siê nawet grupka ¿o³nierzy, którzy poszli do mieszkania Maciaszka, by go aresztowaæ, nie
dosz³o jednak do tego, albowiem Maciaszka nie zastali w domu.

Trudno opisywaæ w tym artykule dalsze, drobniejsze szczegó³y dla scharakteryzowania œro-
dowiska i czasu przedpowstaniowego i dlatego przechodzê do dzia³añ i wypadków.

Siêgn¹æ nale¿y do daty 13. XI. 1918 roku. Dzieñ ten sygnalizowa³ nam, ¿e niezawis³oœæ na-
rodow¹ nale¿y zdobywaæ z broni¹ w rêku. A by³o to tak: w dniu tym – w godzinach popo³u-
dniowych – na Ratuszu odbywa³o siê posiedzenie Rady Robotników i ¯o³nierzy w sk³adzie nie-
mal zupe³nie niemieckim, jedynym wœród zebranych by³ Piotrowski.

Wiadomo te¿ by³o, ¿e Komitet Obywatelski raczej unikaæ bêdzie anga¿owania siê w zdecy-
dowane posuniêcia. By³a pewna grupa ludzi zbieraj¹cych siê w „Weœcie” w gabinecie dyr. To-
warzystwa Ubezpieczeniowego, dra Mariana G³owackiego. Tam zapad³a decyzja, by na Niem-
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cach w Radzie Robotników i ¯o³nierzy wymóc oddanie nam chocia¿ po³owy miejsc, nawet
pod groŸb¹ u¿ycia si³y. Do Rady Robotników i ¯o³nierzy posz³a delegacja w sk³adzie: Paluch,
Hulewicz, Œniegocki i Wiza (do nich do³¹czy³ siê samowolnie Rybka). Towarzyszy³a im grupa de-
monstrantów, czêœciowo uzbrojonych. Mimo oporu wartownika, wkroczy³a delegacja na salê
obrad. Przemówi³ Hulewicz. Gdy Niemcy jeszcze siê wahali, ktoœ z delegacji z okna da³ znak,
na co demonstranci pod ratuszem oddali kilkanaœcie strza³ów, którym towarzyszy³ wybuch gra-
natów. Ten argument przemówi³ i Niemcy zgodzili siê na nasze warunki. Odt¹d Polacy brali
udzia³ w obradach Rady Robotników i ¯o³nierzy w tej samej iloœci co Niemcy. Charakter tego
wyst¹pienia utwierdzi³ nas w przekonaniu, ¿e argumenty poparte broni¹ s¹ najistotniejsze. Od-
t¹d rozpoczê³a siê akcja przygotowawcza do wyrzucenia niemieckich wojsk z Poznania.

Praca sz³a odt¹d w 3 kierunkach:
1. zdobywanie krok za krokiem podstawy do tworzenia si³y zbrojnej w Radzie Robotników

i ¯o³nierzy,
2. przekonywanie Naczelnej Rady Ludowej o koniecznoœci tworzenia tych formacji,
3. koordynowanie akcji wyzwoleñczej w ca³ej Wielkopolsce z nawi¹zaniem kontaktu z od-

dzia³ami POW na pograniczu i radiowe porozumienie siê z Komitetem Narodowym w Pary¿u.
Si³y zbrojne tworzyliœmy otwarcie. By³a to zgoda Rady Robotniczej i ¯o³nierskiej i najwy¿-

szej jej w³adzy w Berlinie. Oddzia³y „S³u¿by Stra¿y Bezpieczeñstwa” zosta³y zalegalizowane.
Tworz¹c oddzia³y zbrojne, nadaliœmy im charakter wyraŸnie narodowy, pod szyldem: „Macht
und Sicherheitsdienst”. Werbunek przejêliœmy we w³asne rêce (prowadzenie biura werbunko-
wego w hallu Biblioteki Uniwersyteckiej by³o moim obowi¹zkiem). Na listy wci¹galiœmy wszyst-
kich bez wzglêdu na narodowoœæ. Niepewnym kandydatom stawialiœmy na koñcu kartoteki
kropkê, co mia³o oznaczaæ, ¿e kandydata nie nale¿y powo³aæ. Niemcom bêd¹cym w oddzia-
³ach garnizonu doradzaliœmy braæ urlop, a bêd¹cym na urlopie, urlop przed³u¿aæ.

Listy powo³anych musia³y mieæ zewnêtrznie charakter dwunarodowy, a wiêc dobierano sta-
rannie Polaków o niemieckich nazwiskach, niekiedy zaœ przekszta³caliœmy nazwisko lub jego
koñcówkê, aby przedstawiæ ich na liœcie jako Niemców. Ten moment by³ jeszcze wa¿niejszy
przy nominacji na stanowiskach dowódców kompanii, st¹d czêœæ dowódców mia³a nazwiska
o niemieckim brzmieniu (Stolpich, Krause, Leitgeber, Mann itp.).

W dniu 26. XII. w godzinach wieczornych przyje¿d¿a Ignacy Paderewski w toczeniu misji
angielskiej. Szpaler trzyma Stra¿ Ludowa. Okazuje siê, ¿e iloœæ ich by³a imponuj¹ca, a postawa
dobra. Nastêpnego dnia rano nic nie zapowiada³o, ¿e bêdzie to dzieñ wybuchu Powstania.
W godzinach przedpo³udniowych przemaszerowa³y dzieci szkolne przed hotelem „Bazar”,
gdzie zamieszka³ Paderewski, sk³adaj¹c jemu w ten sposób ho³d. Wieczorne owacje dnia po-
przedniego i demonstracje dzieci nie by³y Niemcom w smak. Urz¹dzili wiêc w koszarach 6 pu³-
ku grenadierów wiec. Po wiecu sformowa³ siê pochód, który ruszy³ na miasto. Gdy na ulicy
Zwierzynieckiej min¹³ nasz¹ Komendê, zd¹¿y³em jeszcze zaalarmowaæ kompaniê Grodzkiego
i poinformowaæ o pochodzie Niemców. Dalszych po³¹czeñ ju¿ osi¹gn¹æ nie mog³em. Pozosta-
wi³em wiêc instrukcje wartownikowi i pobieg³em na miasto. W Bazarze zasta³em ju¿ komen-
dê nasz¹ w pogotowiu i przy rozplanowaniu akcji.

Na ty³ach zamku, w stajniach, mieliœmy niedu¿¹ rezerwê karabinów i naboi, tam odebra³em
karabin i naboje i wróciwszy do Bazaru, zasta³em ju¿ oddzia³ ¿o³nierzy naszych podchodz¹cych
ul. Paderewskiego. Przy³¹czy³em siê do czo³ówki wprowadzonej w bój na Plac Wolnoœci. Po-
suwaliœmy siê wzd³u¿ lewej strony Placu skokami, od bramy do bramy, ju¿ pod obstrza³em nie-
mieckich karabinów z gmachu Prezydium Policji jak i spod pomnika, który w otoczeniu drzew
sta³ przy tarasach Arkadii. W tym czasie poleg³ na ul. Rycerskiej Franciszek Ratajczak id¹c
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na czele swej kompanii. Ulica ta nazwana zosta³a póŸniej nazwiskiem Ratajczaka. Ciemnoœæ za-
pad³a zupe³na. Pod naszym ogniem zamilk³o wreszcie gniazdo oporu pod pomnikiem i dostêp
do Arkadii by³ wolny.

Krótko potem podda³a siê za³oga gmachu Prezydium Policji. Po wziêciu gmachu, zosta³em
tam w ow¹ noc komendantem zdobytego gmachu.

Prof. Grot pisze: „By³ to pierwszy, a zarazem donios³y sukces Powstañców poznañskich. Je-
den z wa¿nych oœrodków niemieckiego oporu w Poznaniu zosta³ szybko, acz krwawo zlikwi-
dowany”.

Tego samego dnia zajêli powstañcy Muzeum, G³ówn¹ Pocztê i dworzec.
Dalsze dni zesz³y na przejmowaniu od Niemców koszar i innych obiektów wojskowych i go-

spodarczo wa¿nych. Gdyby nie kunktatorstwo Naczelnej Rady Ludowej – zami³owanie Ma-
ciaszka do uk³adów i pertraktacji, to sprawy te mog³y by³y byæ sprawniej przeprowadzone i ko-
rzystniej dla nas, wywieŸliby Niemcy mniej materia³u wojennego, który nam by³ tak bardzo po-
trzebny. Tak by³o te¿ z lotniskiem w £awicy. Maciaszek pertraktowa³, a dzieñ za dniem mija³.
Niemcy wywozili co wa¿niejszy sprzêt drog¹ lotnicz¹ do Frankfurtu czy Berlina, a stamt¹d przy-
wozili ¿ywnoœæ. Poza plecami Maciaszka, wojskowi zaplanowali opanowaæ lotnisko.

W nocy z 4-5 stycznia wyruszy³ pod £awicê ca³y zespó³ broni wspó³dzia³aj¹cych: artyleria,
kawaleria, karabiny maszynowe i piechota. Akcjê prowadzi³ por. Andrzej Kopa. Poniewa¿
Niemcy pertraktacje przewlekali, nasza artyleria odda³a salwê. Strza³y by³y trafne. Skutek by³
natychmiastowy. Pomimo dobrych przygotowañ do obrony, za³oga siê podda³a. Do niewoli
wziêto ponad 250 ¿o³nierzy. Tak to w ów poranek zakoñczono walkê o garnizon i miasto Po-
znañ. Prof. Grot na zakoñczenie tej fazy powstania Wielkopolskiego pisze:

„… jakoœ trudno oprzeæ siê przeœwiadczeniu, ¿e je¿eli chodzi o polsk¹ granicê zachodni¹
na odcinku Wielkopolskim, to Powstanie j¹ w³aœnie wytyczy³o. Do ostatka Niemcy wierzyli, ¿e
uda im siê wytargowaæ u Aliantów jakieœ ustêpstwa, ¿e mo¿e dojdzie do plebiscytu, któryby po-
trafili na sw¹ korzyœæ zorganizowaæ. Wszystko na pró¿no, utracili ostatecznie kraj. Polska zaœ
objê³a pod swoje panowanie prastar¹ Piastowsk¹ dzielnicê, nie tyle z ³aski Aliantów ani na sku-
tek polskich zabiegów dyplomatycznych, lecz wy³¹cznie dziêki ofiarnemu trudowi Powstañ-
ców Wielkopolskich”.

J. K.

Ÿród³o:
„Przegl¹d Zachodni”, nr 8 (205), grudzieñ 1968, s. 67-71.
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Wykaz wa¿niejszych skrótów u¿ytych w publikacji:

AK – Armia Krajowa
HCP – Zak³ady Przemys³owe Hipolita Cegielskiego - Poznañ
Kpt. – kapitan
LO – liceum ogólnokszta³c¹ce
MO – Milicja Obywatelska
MTP – Miêdzynarodowe Targi Poznañskie
NATO – Organizacja Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego 
OSP – Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
OSW – oœrodek szkolno - wychowawczy

„Peowiak” – cz³onek Polskiej Organizacji Wojskowej
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PRON – Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
PTPN – Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk
PZZ – Polski Zwi¹zek Zachodni
P¯M – Polska ¯egluga Morska
PZPR (KC, KW, KD) - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (komitet centralny,

wojewódzki, dzielnicowy)
SDC– Stronnictwo Demokratyczne
SFOS – Spo³eczny Fundusz Odbudowy Stolicy
SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich
SITO – Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Ogrodnictwa
TPPW – Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
TWP – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
UMWW – Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego
WRN (MRN) – wojewódzka rada narodowa (miejska rada narodowa)
WKZZ – Wojewódzki Komitet Zwi¹zków Zawodowych
WK ZSL – Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
www.27grudnia.pl – strona internetowa UMWW poœwiêcona Powstaniu

Wielkopolskiemu 
www.powstaniewielkopolskie.pl – strona internetowa Towarzystwa Pamiêci Powstania

Wielkopolskiego 1918/19
ZBoWiD – Zwi¹zek Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê
ZHP – Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
ZMS – Zwi¹zek M³odzie¿y Socjalistycznej
ZMW – Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej
ZLP – Zwi¹zek Literatów Polskich

Zdjêcia nieoznakowane pochodz¹ z archiwum  ZG TPPW i autorów opracowania.
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