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Kontynuatorzy
pamięci dziejów
Powstania
Wielkopolskiego,
jego tradycji i
znaczenia.
Stefan Barłóg

Podczas  obchodów 70.rocznicy Powstania
Wielkopolskiego, wśród weteranów powstania 
pojawiło się pytanie – kto po nas przejmie
kultywowanie pamięci o naszym zwycięskim
powstaniu, kto będzie upowszechniał o nim
wiedzę, tradycje i wartości, które towarzyszyły
zrywowi niepodległościowemu 1918-1919.

Wiek i nieubłaganie zmniejszające się z tego
powodu szeregi, a także kondycja zdrowotna
powstańców, zaczęły ograniczać aktywność
działającej wówczas Krajowej Komisji Weteranów
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 przy
ZBOWiD.



Oczekiwania środowiska kombatanckiego, a także
zapotrzebowanie społeczne, zrodziły wówczas
myśl o utworzeniu towarzystwa, które powinno
przejąć dotychczasowe tradycje i kontynuować
popularyzowanie pamięci i wiedzy o zwycięskim
powstaniu. Żyło już wtedy w kraju tylko 80.
powstańców. Parę lat później, 23 marca 2005 r.
zmarł ostatni weteran Powstania Wielkopolskiego
– por. Jan Rzepa z Wronek.

Stąd też na sygnalizowane przez kombatantów
obawy odpowiedziała konkretną propozycją
25.osobowa grupa członków Komitetu
Organizacyjnego obchodów rocznicowych w 1988
r. 30 stycznia 1989 roku powstało Towarzystwo
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, z
siedzibą Zarządu Głównego w Poznaniu.
Członkami Towarzystwa zostali potomkowie
powstańców, przedstawiciele  rodzin uczestników
Powstania Wielkopolskiego. Stanowią oni  trzon
organizacji – niezależnie od miejsca zamieszkania.
Ponadto członkami są osoby, którym bliskie są
dzieje i wartości zwycięskiego czynu Wielkopolan
1918-1919 roku, którzy aktywnie uczestniczą w
różny sposób  w popularyzowaniu historii tego
powstania.

Głównym celem działalności Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
jest, jak ujęto w jego nazwie, pamięć a także
kształtowanie w społeczeństwie świadomości
historycznej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia,
o znaczeniu zwycięskiego  czynu
niepodległościowego dla odrodzonej, po wielu
latach zaboru naszej Ojczyzny – II
Rzeczypospolitej.



Osiągnięte prze powstańców zwycięstwo wpłynęło
bowiem na:

- wyzwolenie Wielkopolski, ziem stanowiących
kolebkę państwowości polskiej oraz
ukształtowanie zachodniej granicy II
Rzeczypospolitej;
- integrację Wielkopolski,  z wcześniej
wyzwolonymi regionami kraju ,wnoszącej wysoko
rozwiniętą gospodarkę, z wydajnym rolnictwem,
nowoczesnym przemysłem rolno-spożywczym i
prężnym handlem 
- utworzenie w krótkim czasie  około 100
tysięcznej Armii Wielkopolskiej, dobrze
zorganizowanej, wyszkolonej i wyposażonej oraz
przekazanie wiele sprzętu wojskowego zdobytego
w walce z zaborcą, w tym samolotów-
wzmacniając ilościowo i jakościowo tworzące się
Wojsko Polskie.

Ponadto powstańcy – późniejsi żołnierze Armii
Wielkopolskiej, często prosto z okopów
powstańczych, brali udział w walkach o drugą
granicę – granicę na wschodzie. Walczyli na
kresach wschodnich , o Lwów i Wilno,
wyróżniając się w wojnie polsko-bolszewickiej
organizacją i walecznością. Zwycięski czyn
Wielkopolan rozbudził też patriotyzm i działania
Polaków zamieszkujących Śląsk i Pomorze.
W zrywie niepodległościowym Ślązaków
uczestniczyła znaczna grupa powstańców
wielkopolskich. Część z nich brała wcześniej
udział w organizacji plebiscytów na tym terenie.

Cele Towarzystwa są realizowane między innymi
poprzez:



- organizowanie odczytów, prelekcji i konferencji
naukowych przybliżających społeczeństwu,
zwłaszcza młodemu pokoleniu, dzieje powstania i
sylwetki jego uczestników,
- inspirowanie działalności badawczej i
wydawniczej, współdziałanie w tym zakresie z
placówkami naukowymi i mass mediami,
- organizowanie konkursów, wystaw i innych
imprez popularyzujących Powstanie
Wielkopolskie, wspieranie w tej dziedzinie
działalności wychowawczej szkół i harcerstwa
oraz innych organizacji posiadających za patrona 
bohaterów Powstania Wielkopolskiego, między
innymi poprzez organizację ogólnopolskich
zlotów, spotkań historyczno – pedagogicznych,
oraz przekazywanie wydawnictw i materiałów
historycznych itp. 
- dokumentowanie dziejów Powstania
Wielkopolskiego (pozyskiwanie dokumentów i
pamiątek związanych z powstaniem ) we
współpracy z muzeami oraz z instytucjami nauki i
kultury,
- współpracę z organami władzy państwowej i
samorządowej oraz jednostkami Wojska Polskiego
w organizowaniu uroczystości rocznicowych i
sprawowania opieki nad miejscami pamięci
Powstania Wielkopolskiego oraz  kwaterami i
mogiłami powstańczymi.

Na I Krajowym Zjeździe Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, który
odbył się  19 listopada 1994 r. w swoim
wystąpieniu 93-letni powstaniec pułkownik
Stanisław Zenkteler powiedział: „To co my,
powstańcy zrobiliśmy, przyczyniło się do
umocnienia późniejszej potęgi Polski. O tym nie



wolno zapomnieć, a dzisiejszy Zjazd Towarzystwa
dowodzi, że się pamięta i pamiętać się będzie.”

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 liczy obecnie 2608 członków,
działających w 113 Kołach i Klubach
Młodzieżowych.

Oprócz członków zwyczajnych Towarzystwo
skupia szkoły i jednostki ZHP noszące imiona
Powstańców Wielkopolskich.

Swoją działalnością TPPW obejmuje zachodnią
część Polski, zwłaszcza województwa: kujawsko-
pomorskie, lubuskie i wielkopolskie. Koła
Towarzystwa działają również w Szczecinie,
Legnicy i Warszawie. W stolicy jest także  zespół
szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich.

Od 6 października 2004 roku Towarzystwo
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
posiada status organizacji pożytku publicznego. 

W przyszłym roku (2019) TPPW obchodzić będzie
30-lecie swojej działalności. 

Na dorobek Towarzystwa w minionych latach
składa się wiele przedsięwzięć i inicjatyw.

Ważnym elementem działalności Towarzystwa
było wprowadzenie systemu inspiracyjno-
motywacyjnego dla propagatorów pamięci o
Powstaniu Wielkopolskim,  organizatorów różnych
form upowszechniania wiedzy historycznej o
powstaniu i upamiętniania miejsc związanych z
walką powstańczą.

W roku 1995 ukazał się pierwszy  numer rocznika



historyczno-oświatowego „Wielkopolski
Powstaniec” służącego prezentowaniu dziejów
Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 i
przebiegu działań powstańczych w
poszczególnych miastach i gminach,
informowaniu o inicjatywach upamiętniania
powstania w różnych środowiskach, wymianie
doświadczeń, w tym Kół TPPW i Szkół w pracy
wychowawczej, zwłaszcza posiadających za
patronów bohaterów Powstania Wielkopolskiego
1918-1919 roku.

Wydano 24 numery „Wielkopolskiego Powstańca”.
Kolejną inicjatywą w tym  systemie  było
ustanowienie  w roku 1996 Nagrody Honorowej
Zarządu Głównego TPPW – statuetki „Dobosz
Powstania Wielkopolskiego”. 

Statuetka jest miniaturą fragmentu Pomnika
poświęconego Powstańcom Wielkopolskim
1918-1919. Pomnik „Dobosza” ustawiono na
rynku śremskim 15 listopada 1925 roku.
Wykonany został według projektu Władysława
Marcinkowskiego. Został zniszczony przez
Niemców 11 września 1939 roku. Pomnik
odbudowano i ponownie odsłonięto w Parku im.
Powstańców Wielkopolskich w 1961 roku. Rzeźbę
dobosza odtworzył Jerzy Sobociński.

Pierwowzór statuetki został wykonany przez
ówczesną Odlewnię Żeliwa Śrem S.A. Nagroda
Honorowa „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”
jest przyznawana raz w roku, przed uroczystymi
obchodami rocznicy Powstania Wielkopolskiego
1918-1919.

Wręczenie statuetek „Dobosz …..” odbywa się w



Pałacu Działyńskich w Poznaniu i ma charakter
podsumowania  rocznej działalności na rzecz
upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego
1918-1919.
„Dobosz...” przyznawany jest osobom i
instytucjom, które w sposób szczególny zasłużyły
się w upowszechnianiu pamięci, wiedzy i tradycji
czynu niepodległościowego Wielkopolan poprzez:
- działalność popularno-naukową dotyczącą
historii Powstania Wielkopolskiego, inicjatywy
badawcze i wydawnicze , publikacje książkowe,
publicystykę itp.
- podejmowanie w pracy twórczej tematyki
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (literatura,
film, muzyka, plastyka itp.).
- działalność popularyzatorską o szerokim
zasięgu, obejmującą między innymi konferencje
naukowe i popularno-naukowe, muzealnictwo
oraz wszelkie inne formy mające charakter trwały
o znaczeniu krajowym i regionalnym. 

Pierwszymi laureatami „Dobosz Powstania
Wielkopolskiego” zostali:   
prof. zw. dr hab. Antonii Czubiński – historyk,
Gerard Górnicki – literat i Międzynarodowe Targi
Poznańskie.

Zaszczytny tytuł „ Dobosz Powstania
Wielkopolskiego” wraz ze statuetką otrzymało
dotychczas 71 osób i 27 instytucji.

Są wśród nich między innymi  historycy, literaci,
regionaliści, muzealnicy, placówki oświatowo-
wychowawcze.

Ponadto od roku 2009 Zarząd Główny wyróżnia
zasłużonych działaczy TPPW, sympatyków i



przyjaciół wspierających ideę i program
działalności Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego, Odznaką Honorową „Wierni
Tradycji”.

Istotne miejsce w działalności Zarządu Głównego
i oddziałów wojewódzkich TPPW mają konferencje
naukowe i popularno-naukowe służące nie tylko
pogłębieniu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim,
ale także aktualnemu stanowi  badań i
historiografii związanej z powstaniem oraz
świadomości historycznej w społeczeństwie o jego
znaczeniu.

Wymienić można przykładowo taką tematykę, jak:
Powstanie Wielkopolskie – niedoceniony sukces (
Zielona Góra), Stan i perspektywy historiografii o
Powstaniu Wielkopolskim (Gniezno), Mieszkańcy
wsi w Powstaniu Wielkopolskim (Muzeum
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w
Szreniawie), Skauci w Powstaniu Wielkopolskim
1918-1919 (Poznań), Powstanie Wielkopolskie
1918-1919 na Kujawach, Pałukach i Pomorzu
(Inowrocław), Udział farmaceutów w Powstaniu
Wielkopolskim (PTPN w Poznaniu). Szczególne
znaczenie miała konferencja dotycząca
historiografii i edukacji szkolnej  zorganizowana
przez Zarząd Główny TPPW i Uniwersytet im. A.
Mickiewicza w Poznaniu. Na konferencji
dokonano oceny treści  związanych  z Powstaniem
Wielkopolskim w podstawach programowych
nauczania historii i w podręcznikach do historii.
Krytycznie oceniono też, treści niektórych
podręczników historii. 

Dokonana przez naukowców i praktyków –
nauczycieli,  analiza w tym zakresie nie była



optymistyczna. Stwierdzono postępującą redukcję
treści kształcenia i osiągnięć ucznia związanych z
Powstaniem Wielkopolskim. Znaczenie Powstania
Wielkopolskiego zostało zawężone do wymiaru
regionalnego. Stąd sygnalizowano, że istnieje
realne zagrożenie, że uczeń- zwłaszcza na
poziomie szkoły podstawowej – w innym regionie
kraju nic nie będzie wiedział o Powstaniu
Wielkopolskim.

Konferencja odbiła się głośnym echem na łamach
prasy i w internecie. Wnioski wypracowane na
konferencji , w formie uchwały zostały przesłane
do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Był rok
2010. 

Kolejne reformy wiele nie zmieniły. W roku 2017
Zarząd Główny TPPW, historycy Uniwersytetu A.
Mickiewicza w Poznaniu oraz parlamentarzyści
poznańscy   musieli interweniować w
Ministerstwie Edukacji Narodowej o ujęcie w
programach nauczania, dziejów Powstania
Wielkopolskiego w formie odpowiedniej do rangi i
znaczenia tego Powstania dla odrodzonej po
zaborach Ojczyzny. Wnioski spełnione zostały
częściowo.

Konferencje popularno-naukowe z inicjatywy
ogniw organizacyjnych Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/19 odbywały się
w wielu miastach i szkołach.

W  popularyzowaniu pamięci i wiedzy o Powstaniu
Wielkopolskim ważną rolę odgrywają
wydawnictwa. Zarząd Główny TPPW, co zostało
już wspomniane, jest wydawcą rocznika
historyczno-oświatowego „Wielkopolski



Powstaniec”

Ponadto jest wydawcą biogramów powstańczych
„Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” pod
redakcją prof. Bogusława Polaka. Ukazało się już
14 tomów, w setną rocznicę Powstania
Wielkopolskiego wydany będzie 15 tom. To
opracowanie obejmuje dotąd około 5000  sylwetek
uczestników powstania, prezentuje powstańców
różnej rangi - szeregowych i dowódców, a także
ludzi z powstańczego zaplecza.

Towarzystwo jest też wydawcą innych publikacji
historycznych, między innymi:

-  „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Katalog
źródeł i materiałów” pod red. prof. Stanisława
Sierpowskiego,
-  „Zachowane mogiły powstańców
wielkopolskich, poległych i i zmarłych w czasie
walk powstańczych 1918/1919” - dr Zdzisław
Kościański i dr Zenon Wartel.
-  „Kobiety w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919
– Anna Barłóg-Mitmańska.
-  „Mogiły powstańców wielkopolskich na
cmentarzu junikowskim” - Stefan Psik, Danuta
Kossobudzka.
-  „Powstańcy Wielkopolscy wzorem dla młodzieży
– Stefan Barłóg, Stefan Wojtkiewicz, Małgorzata
Wróbel.

Wydawnictwami poszczycić  mogą się także
Oddziały i Koła TPPW, wymienić przykładowo 
można takie pozycje jak:

-  „Wierni Powstańczym Tradycjom. XX lat



Oddziału Lubuskiego TPPW 1918/1919 w Zielonej
Górze”.
-  Powstanie Wielkopolskie w Mroczy i okolicy.
-  Mieszkańcy gminy Dopiewo w Powstaniu
Wielkopolskim.
-  Powrót Orła. Powstanie Wielkopolskie na Ziemi
Polskiej.
-  Słownik biograficzny powstańców
wielkopolskich na Ziemi Wielichowskiej.
-  Września a Powstanie Wielkopolskie i wiele
innych. Wszystkie opracowania mają charakter
regionalny, środowiskowy.

Wnoszą one między innymi nie odkryte dotąd
wydarzenia, ciekawostki stanowiąc tym samym
przyczynek dla badaczy i opracowań naukowych
poświęconych problematyce dziejów Powstania
Wielkopolskiego.

Zarząd Główny TPPW był współorganizatorem z
Biblioteką Raczyńskich trzech wystaw książek
związanych z Powstaniem Wielkopolskim
ukazujących dorobek wydawniczy w tym zakresie.
Ostatnia wystawa odbyła się w 2013 roku,
zaprezentowano wówczas 200 wydawnictw
poświęconych czynowi niepodległościowemu
Wielkopolan 1918-1919 roku. Najstarszą
zaprezentowaną publikacją była książka Karola
Rzepeckiego z roku 1919 pt. „Powstanie
grudniowe w Wielkopolsce”. Wojciech Speleniak,
ówczesny dyrektor Biblioteki Raczyńskich
powiedział: „ publikacji o różnym charakterze
związanych z Powstaniem Wielkopolskim jest
obecnie około 6 tysięcy.

Przy organizacji wystawy przyjęto założenie
prezentacji wybranych wydawnictw, najstarszych



w bibliotecznych zbiorach oraz tych, które w
powojennym okresie  miały szczególne znaczenie.
Nadmienić również należy, że ostatnie lata
obfitowały wydawnictwami regionalnymi
przyczyniając się do wzbogacenia piśmiennictwa
historycznego w Powstaniu Wielkopolskim
1918-1919. Otwarciu wspomnianej wystawy
towarzyszyło spotkanie autorów książek,
historyków i regionalistów, na którym w trakcie
dyskusji, czasami polemicznej, omówiono
dotychczasowy dorobek, zwrócono uwagę na
braki, w niektórych  obszarach tematycznych  i
formach literackich. Sygnalizowano również
społeczną potrzebę opracowania i wydania
Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego.

Towarzystwo troszczy się również o materialne
upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego
1918-1919. Jego ogniwa organizacyjne przy
współpracy z samorządami lokalnymi  były w
minionych latach inicjatorami odnowienia i
utworzenia szeregu nowych miejsc pamięci
powstańczej, pomników, obelisków, tablic
pamiątkowych itp.  Oto niektóre z nich. 

Odnowiony został między innymi w Bydgoszczy
jeden z najstarszych pomników – Grób
Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego, w
którym spoczywa nieznany powstaniec, raniony
16 kwietnia 1919 r. w walce pod Murowańcem. 

Odnowiono także pomniki w Czerniejewie,
Kramsku i Środzie Wielkopolskiej.

Nowy pomnik, o szczególnym znaczeniu - Pomnik
Dobosza Powstania Wielkopolskiego - odsłonięty
został 19 grudnia 2013 r. w Zielonej Górze, stanął



na Placu Powstańców Wielkopolskich w centrum
miasta. Dobosz zielonogórski różni się trochę od
„swego brata” śremskiego chociażby uniesionymi
w górę pałeczkami ale reprezentuje te same
ideały. Wykonany został przez Romualda
Wiśniewskiego a inspiracją plastyczną dla niego
była praca autorstwa Pauliny Gąsiorowskiej z
Sulechowa - laureatki w konkursie uczniowskim
na temat Powstania Wielkopolskiego pt. „Dobosz
Powstania”. Pomnik jest poświęcony Powstańcom
Wielkopolskim a jednocześnie młodym ludziom,
uczestnikom walk o niepodległość. Pomnik
Dobosza, w czasie uroczystości, odsłaniały dzieci
wraz z dorosłymi, przedstawicielami władz.

Pomnik ten jest również symbolem łączącym
tradycje województwa Lubuskiego z
Wielkopolską, z ideałami TPPW i wartościami
Powstania Wielkopolskiego. Nowe pomniki i
obeliski, także o dużych wartościach ideowo-
patriotycznych powstały ponadto w wielu innych
miejscowościach związanych zwłaszcza  z
wydarzeniami powstańczymi i tak: w  Budzyniu,
Czerniejewie, Janikowie, Kruszewie, Kargowej,
Krośnie Odrzańskim, Krobi, Kruszewie, Mroczej,
Mieleszynie, Pile, Rzywnie koło Łabiszyna,
Strzelnie, Szamocinie, Sulechowie, Szubinie,
Trzemesznie, Wolsztynie, Wysokiej – Walachówce,
Złotnikach Kujawskich i Żaganiu.

Natomiast tablice pamiątkowe zawisły w Buku,
Dopiewie, Dębnie, Gnieźnie, Inowrocławiu,
Kaliszu, Koźminie Wlkp., Międzychodzie, Powidzu,
Pile, Skokach, Wolsztynie i Żninie.

Cenną też inicjatywą było nadawanie ulicom i
placom miejskim nazw związanych z bohaterami



Powstania Wielkopolskiego np.: 
- Plac Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w
Szczecinie
- Skwer im. płk Stanisława Siudy w Błonnicach
koło Przemętu
- Skwer im. Władysława Rybakowskiego –
powstańca wielkopolskiego w Krotoszynie
- Skwer im. Wincentego i Jana Wierzejewskich w
Poznaniu.

Należy również wspomnieć inicjatywę  Zarządu
Wielkopolskiego TPPW  i Urzędu Miasta Poznania
oraz Koła TPPW we Wronkach – znakowanie na
cmentarzach mogił Powstańców Wielkopolskich
pamiątkowymi tablicami informacyjnymi o osobie
spoczywającej  w mogile „Powstaniec
Wielkopolski 1918-1919”. 

Obecnie inicjatywę tę realizuje wiele Kół TPPW
wraz z lokalnymi samorządami.

Podane przykłady, może nawet niepełne, obrazują
zakres działań Towarzystwa na rzecz
materialnego upamiętnienia Powstania
Wielkopolskiego i jego uczestników. Dorobek w
tej dziedzinie jest znaczny.

Warto również odnotować, że w planach
obchodów 100. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego, znajdują się w tym zakresie
kolejne inicjatywy.

Dużą wagę w swojej działalności Towarzystwo
przykłada do pracy patriotyczno-wychowawczej w
środowisku młodzieży szkolnej, upowszechniając
w różnych formach wiedzę i tradycję Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919.



Przy Zarządzie Głównym TPPW istnieje Klub -
„rodzina” szkół noszących imiona bohaterów
Powstania Wielkopolskiego. „Rodzina” ta
zawiązała się jeszcze przed powstaniem TPPW w
Kaliszu, na I Ogólnopolskim Zlocie Szkół 
związanych wspólnym patronem szkoły-
bohaterami Powstania Wielkopolskiego.
Organizatorem Zlotu była Szkoła Podstawowa Nr
16 w Kaliszu nosząca imię Powstańców
Wielkopolskich. Obecnie  skupia ona 105 szkół a
także 15 jednostek organizacyjnych ZHP.

W ostatnim roku szkolnym z powodu likwidacji
Gimnazjów w wyniku reformy ubyło kilkanaście
szkół noszących imiona Powstańców
Wielkopolskich.  Jednakże proces przyjmowania
na patrona szkoły bohaterów Powstania
Wielkopolskiego trwa, ubiegają się o to nowo
powstałe po gimnazjach placówki.

Dorobkiem Klubu „ rodzina” są ogólnopolskie
zloty szkół, w których uczestniczą również często
jednostki harcerskie. Do tej pory odbyło się osiem
ogólnopolskich zlotów: 
I Kalisz  -1978 r. Organizator – ZBOWiD i Szkoła
Podstawowa Nr 16 im. Powstańców
Wielkopolskich w Kaliszu.
II Poznań -1988 r. Organizator - ZBOWiD i ZHP.
III Poznań Ławica -1993 r. Organizator -  TPPW i 
4 Korpus Lotniczy WP na Ławicy
IV Warszawa - 1998 r. Organizator - TPPW i
Szkoła Podstawowa Nr 263 im. Powstańców
Wielkopolskich w Warszawie.
V Poznań  - 2003 r.  Organizator – Wielkopolski
Urząd Marszałkowski i TPPW.
VI Gniezno – Zdziechowa - 2004 r.  Organizator –
TPPW, MDK w Gnieźnie i Szkoła Podstawowa  im.



Powstańców Wielkopolskich w Zdziechowej.
VII Września – 2008 r. Organizator – TPPW,
Starosta Wrzesiński i Zespół Szkół Zawodowych 
Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.
VIII Lusowo, Poznań – 2014 r. Organizator –
TPPW , Towarzystwo Pamięci Generała Józefa
Dowbora Muśnickiego w Lusowie i Szkoła
Podstawowa im. Generała Józefa Dowbora
Muśnickiego w Lusowie.

W bieżącym roku, z okazji 100. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego odbył się kolejny Zlot
w Gnieźnie.

Ponadto szkoły mające za patrona wspólnego
bohatera, wzajemnie odwiedzają się , uczestniczą
w organizowanych przez siebie uroczystościach
„Święta Patrona” oraz w innych imprezach. 

Szczególnym tego przykładem jest organizacja
przez Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
imprezy pod hasłem „Spotkanie u Przyjaciół”,
podczas której szkoła organizator spotkania 
prezentuje swój dorobek, osiągnięcia
wychowawczo-dydaktyczne, sportowe,
artystyczne itp.

Wszystkie Zloty, zjazdy, spotkania szkól służą
wymianie doświadczeń z pracy wychowawczej z
patronem szkoły i prezentowaniu dorobku w tym
zakresie. Ponadto przybliżają uczestnikom zlotów
miejsca historyczne związane z Powstaniem
Wielkopolskim 1918-1919 r.  i tak np. III Zlot w
Poznaniu, Ławica –  tradycje związane ze
zdobyciem niemieckiego lotniska i utworzeniem
powstańczej eskadry lotniczej. Z kolei IV Zlot w
Warszawie przybliżył uczestnikom Grób



Nieznanego Żołnierza i Kwaterę oraz Pomnik
poświęcony Powstańcom Wielkopolskim i Śląskim
na cmentarzu powązkowskim ,  a VII Zlot we
Wrześni dzieje walk dzieci wrzesińskich o
polskość , Pomnik Dzieci Wrzesińskich i Marii
Konopnickiej autorki Roty. Kolejny zaś VIII Zlot
Lusowo-Poznań zapoznał uczestników z dziejami
dowódców Powstania Wielkopolskiego –
Generałami  Stanisławem Taczakiem i Józefem
Dowbor Muśnickim oraz z ich mogiłami w
Poznaniu i Lusowie.
Ogólnopolskie zloty stały się tradycyjną formą
kontaktów między szkołami i jednostkami
organizacyjnymi ZHP. Dzięki tym spotkaniom i
wymianie doświadczeń nowe placówki szybko
asymilują się w „rodzinie szkół” wspólnego
patrona.  

W upowszechnianiu wiedzy wśród młodzieży o
Powstaniu Wielkopolskim ważną role odgrywają
wszelkie konkursy, wycieczki i rajdy szlakami
Powstania Wielkopolskiego, wystawy oraz
inscenizacje – tzw. rekonstrukcje historyczne.
Spośród wielu konkurów organizowanych przez
jednostki organizacyjne Towarzystwa dużym
zainteresowaniem cieszyły się, między innymi
takie konkursy Zarządu

Głównego TPPW jak:
– konkurs na stronę internetową o patronie
szkoły  „ Powstańcy Wielkopolscy”.
– Konkurs literacki na wiersz i opowiadanie o
Powstaniu Wielkopolskim, któremu patronował
Gerard Górnicki, znany poznański literat.
– Konkurs filmowy dla młodzieży i nauczycieli „Z
kamerą po miejscach pamięci Powstania
Wielkopolskiego”.



W 2007 roku zorganizowany został przez Zarząd
Główny TPPW przy współudziale Kuratorium
Oświaty i Muzeum Powstania Wielkopolskiego w
Poznaniu, po raz pierwszy konkurs internetowy
dotyczący wiedzy i miejsc pamięci o Powstaniu
Wielkopolskim. W konkursie uczestniczyło
(zalogowało się)  przeszło 2000 uczniów
wszystkich typów szkół. Nie wszyscy jednak
wytrwali do końca. 

Kolejnymi Konkursami internetowymi Zarządu
Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919 były: Konkurs pt.
„Barwy i broń żołnierzy Powstania
Wielkopolskiego”, oraz Konkurs pt. „ Żołnierze
Wielkopolscy” zorganizowane  wspólnie z
Wielkopolskim Muzeum Wojskowym.

Ponadto Konkurs pt. „Jesteśmy tacy jak Oni”
zorganizowany pod patronatem Ministra Edukacji
Narodowej adresowany do samorządów
uczniowskich. Jego celem było odniesienie do
wartości, które przyświecały uczestnikom walk
powstańczych, dokonanie porównań patriotyzmu
lat minionych, do współczesnego.

Popularne były również konkursy plastyczne
organizowane w zasadzie przez wszystkie
jednostki organizacyjne TPPW i szkoły noszące
imiona Powstańców Wielkopolskich. Na
szczególne wyróżnienie zasługują konkursy
plastyczne organizowane przez Zarząd Kujawsko-
Pomorski oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Powstanie Wielkopolskie oczyma dziecka „.

Wspomnieć także należy, że każdy konkurs
organizowany przez Zarząd Główny TPPW ma



swego patrona na przykład:
– Konkursy literackie im. Romana Wilkanowicza
Powstańca Wielkopolskiego, poety, dziennikarza i
satyryka.
– Konkursy Plastyczne im. Leona Prauzińskiego
Powstańca Wielkopolskiego, malarza i ilustratora.

W podsumowaniu tego konkursu tradycyjnie
uczestniczą przedstawiciele rodziny L.
Prauzińskiego.

Atrakcyjną formą dla młodzieży i to o dużych
walorach edukacyjnych i wychowawczych są
wycieczki oraz szeroko rozumiana turystyka.  Te
formy popularyzowania dziejów Powstania
Wielkopolskiego TPPW realizuje wspólnie z PTTK,
z którym zawarł umowę o współpracy. 

Nadto przy Poznańskim Oddziale Pilotów PTTK
istnieje Koło naszego Towarzystwa.

Dużą inicjatywę w tej dziedzinie przejawiają
Oddziały Kujawsko-Pomorskie i Lubuskie.

Ciekawą inicjatywę realizuje Koło TPPW w
Sulechowie organizując cykle wycieczek i rajdów
historyczno-edukacyjnych, inspirując swoim
przykładem pozostałe Koła i szkoły.

Są między innymi rajdy tematyczne, piesze i
rowerowe szlakami działań powstańczych
przebiegające przez Babimost, Kargową i Nowe
Kramsko. Organizatorami wędrówek o różnym
charakterze w województwie Kujawsko-
Pomorskim są Koła w: Brzozie, Inowrocławiu,
Nakle, Pakości, Rynarzewie i Złotnikach
Kujawskich .



W Wielkopolsce natomiast szczególnym
organizatorem jest Koło we Wronach – inicjator
maratonu „Śladami Powstania Wielkopolskiego
dla szkół Wronek i gmin ościennych. Znaczny
dorobek w tym zakresie ma również Nowy Tomyśl
i Rogoźno Wlkp.

Popularyzowaniu historii Powstania
Wielkopolskiego służą także wystawy zwłaszcza
powszechnie organizowane w szkołach im.
Powstańców Wielkopolskich, często prezentujące
materiały i eksponaty pozyskane w czasie
wędrówek od rodzin uczestników Powstania
Wielkopolskiego  oraz prace z różnych konkursów
na temat Powstania.

Spośród wielu innych inicjatyw Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego nie można
pominąć:
– przyznania pośmiertnie na wniosek Zarządu
Głównego TPPW, przez Prezydenta RP Krzyży
Wielkich Odrodzenia Polski dowódcom Powstania
Wielkopolskiego – generałom Stanisławowi
Taczakowi  oraz Józefowi Dowbor Muśnickiemu.
Symbolicznego wręczenia odznaczeń dokonano w
czasie uroczystych obchodów 80.rocznicy
Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.
Odznaczenia te przekazane zostały następnie
przez Towarzystwo Pamięci Powstania
Wielkopolskiego – będące depozytariuszem
odznaczeń  do Muzeum Powstania
Wielkopolskiego w Poznaniu.
– działań , wspartych przez poznaniaków, na rzecz
utworzenia w Poznaniu Muzeum Powstania
Wielkopolskiego  1918/1919, zakończonych
efektem jego otwarcia w roku 2001, w Odwachu
na Starym Rynku w Poznaniu. Zarząd Główny



TPPW podpisał ponadto z dyrekcją Muzeum
umowę o współpracy. Komisja Historyczna
Zarządu Głównego TPPW wspólnie z Muzeum jest
w poznańskim Odwachu organizatorem otwartych
spotkań historycznych obejmujących swoją
tematyką różnorodne aspekty wydarzeń
Powstania Wielkopolskiego w poszczególnych
miastach i gminach, udział w nich ludzi różnych
grup społeczno-zawodowych, ciekawostki i losy
uczestników czynu niepodległościowego.
– wprowadzenia do uroczystości przed Pomnikami
związanymi z Powstaniem Wielkopolskim do
wojskowej oprawy, również warty honorowej w
mundurach powstańczych specjalnie na te okazje
uszytych. Mundury powstańcze sfinansował
Wojewoda Wielkopolski Włodzimierz Łęcki.
Mundury zostały następnie przekazane przez ZG
TPPW jednostce lotniczej WP na Ławicy, która w
tym czasie tę wartę honorową przed Pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich wystawiała.
– spotkań z rodzinami uczestników Powstania
Wielkopolskiego, organizowanych otwartych
zebrań Kół Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego. Cykliczne spotkania z rodzinami
uczestników Powstania Wielkopolskiego 
zainicjowano w Śremie, jako „Spotkania pokoleń”
a  w Opalenicy, jako „Spotkania rodzin
uczestników powstania”. Spotkania te,
organizowane przy kawie służą wspomnieniom o
pochodzących z danych rodzin powstańcach,
prezentowanym na forum różnymi formami
(opowiadanie, zdjęcia, dokumenty, książki, filmy
itp.). Obejmują one również wspólne śpiewanie
piosenek powstańczych, patriotycznych, część
artystyczną w wykonaniu młodzieży szkolnej i –
cenione przez wszystkich – rozmowy towarzyskie



dotyczące naszej rodzinnej historii. Spotkania z
rodzinami uczestników powstania
rozpowszechniły się , są organizowane przez Koła
TPPW w wielu środowiskach i uczestniczą w nich
często przedstawiciele  lokalnych władz
samorządowych.

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego
za swoją działalność patriotyczną, popularyzującą
dzieje wielkopolskiego zrywu
niepodległościowego zostało wyróżnione między
innymi:

– otrzymanym sztandarem organizacyjnym,
ufundowanym przez społeczeństwo poznańskie,
– Odznaką Honorową „Za Zasługi dla
Województwa Wielkopolskiego” nadaną przez
Wielkopolski Urząd Marszałkowski (2009 r.).
Wspomnieć należy także, że wcześniej powyższą
Odznaką uhonorowano sześciu ostatnich, żyjących
powstańców wielkopolskich. Wręczenie nastąpiło
w czasie obchodów 80. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego,  otrzymali je, jako jedni z
pierwszych Wielkopolan.           
– Statuetką HIPOLITA za popularyzowanie wiedzy
związanej z tradycją pracy organicznej i walką
Wielkopolan o niepodległość przyznana przez
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego (2003 r.).
– Medalem Zasługi nadanym przez ZG Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
(1999 r.).
– Odznaką Honorową „Semper vigilant” nadana
przez Zarząd Główny OSP (2013 r.).
– Medalem „Dziedzictwo Kres ów Wschodnich” za
historyczne zasługi wojsk wielkopolskich  w walce
o kresy wschodnie i ich udział w osadnictwie,
nadany przez Stowarzyszenie Rodzin Osadników



Wojskowych i Cywilnych na Kresach Wschodnich
(2017 r.). 
– otrzymanym tytułem „Zasłużony dla Poznania” 
nadanym przez Radę Miasta Poznania (2018 r.).

Niezmiernie ważnym elementem działalności
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919, będącym szczególnym symbolem
pamięci i honorowania uczestników Powstania
Wielkopolskiego, są rocznicowe obchody wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.
 
Stąd też TPPW od początku swojej działalności
jest w tym zakresie nie tylko inspiratorem ale i
organizatorem lub współorganizatorem
uroczystości z lokalnymi władzami
samorządowymi i państwowymi. Tradycyjnie już
centralne uroczystości rocznicowe Powstania
Wielkopolskiego odbywają się 27 grudnia w
Poznaniu pod Pomnikiem Powstańców
Wielkopolskich. Dzień wcześniej jest natomiast
inscenizacja  przyjazdu I.J. Paderewskiego do
Poznania, na Dworcu Głównym w Poznaniu. Od
1998 roku zaś uroczystości rocznicowe mają też
miejsce w Warszawie.
Początkowo Zarząd Główny był
współorganizatorem uroczystości rocznicowych z
Urzędem Miasta Poznania, od 1998 r. działa
wspólnie z Wielkopolskim Urzędem
Marszałkowskim.    

W podobnych relacjach odbywają się wojewódzkie
uroczystości w  Bydgoszczy przed Pomnikiem –
Grobem Nieznanego Powstańca oraz w Zielonej
Górze przed nowym Pomnikiem Dobosza
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.



Uroczystości powstańcze o różnym charakterze
maja miejsce w Legnicy, Szczecinie, Warszawie,
Gnieźnie, Kaliszu i w wielu innych miastach i
gminach województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Lubuskiego i Wielkopolskiego .

Często rocznicowe obchody w miastach i gminach
odbywają się w terminie wyzwolenia danej
miejscowości  przez powstańców, nawiązując do
przedwojennej tradycji.

Przyjęła się też zasada patronatu nad centralnymi
uroczystościami w Poznaniu.

W 1993 r. obchodom rocznicowym Powstania
Wielkopolskiego patronował  po raz pierwszy
Minister Obrony Narodowej, admirał Piotr
Kołodziejczyk. Patronem obchodów 80. i 85.
rocznicy był Prezydent RP Aleksander
Kwaśniewski. 

Podniosły charakter miały obchody 90. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego, w których udział
wzięli Prezydent RP Lech Kaczyński i Premier
Donald Tusk.

Ponadto w tymże samym dniu wspólnie z
Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem, przy
współudziale Urzędu Marszałkowskiego odbył się
wyjazd poznańskich delegacji do Warszawy.,
gdzie nawiązując także do tradycji przedwojennej
odbyła się uroczystość przed Grobem Nieznanego
Żołnierza , a w drugiej części przed Pomnikiem na
Cmentarzu Powązkowskim poświęconym
Powstańcom Wielkopolskim i Śląskim.

Od 2009 roku głównym organizatorem wyjazdu i
uroczystości w Warszawie jest Marszałek



Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
przy współudziale Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego. W uroczystościach
warszawskich biorą też udział delegacje z
Bydgoszczy i Zielonej Góry.

Wszystkie imprezy są bardzo uroczyste , o dużej
wymowie patriotycznej. Dużo inicjatywy w tym
zakresie , przejawiają Wielkopolski Urząd
Marszałkowski , samorządy lokalne i oczywiście
Koła TPPW, i coraz częściej  rodziny uczestników
Powstania Wielkopolskiego. Potwierdzają oni tym
samym powrót do rodzinnych korzeni i
uwzględnianie w swoim współczesnym życiu
tradycji i wartości minionych lat.

 

Powiązane informacje

Nagroda Honorowa
Towarzystwa
Pamięci Powstania
Wielkopolskiego
1918/1919 w
Poznaniu „Dobosz
Powstania
Wielkopolskiego”
dr Zdzisław Kościański
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